ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓
ส่งสอบ ๑๐,๓๙๙ คน ขาดสอบ ๑,๗๑๒ คน คงสอบ ๘,๖๘๗ คน สอบได้ ๕,๘๙๒ คน สอบตก ๒,๗๙๕ คน (๖๗.๘๓%)
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๐๑ เด็กชายกิตติภูมิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๐๒ เด็กชายพุฒิพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๐๓ เด็กชายรณกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๐๔ เด็กชายเสฏฐนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๐๕ เด็กชายระพีภัทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายภูริวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๐๗ เด็กชายพีรพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๐๘ เด็กหญิงศศิภิมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๐๙ เด็กชายณัฐกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๑๐ เด็กชายศักดิ์ดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๒๔

เด็กชายสิรภัทร
เด็กชายณัชพล
เด็กชายกฤตกร
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายนันทกร
เด็กชายศิริราช
เด็กหญิงวรัชฌา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงจิณัฐตา
เด็กหญิงสิริธารา
เด็กหญิงรมย์นลิน
เด็กชายสุรพันธ์
เด็กชายนิธิโรจน์

นามสกุล
ดาวันนา
ลี้สุวรรณ
ศรีใส
ขุนบุญธรรม
อ้วนศรี
คำน้อย
แซ่โค้ว
สุวรรณธาดา
ระวังการ
อุกอาจ
ศรีสวัสดิ์
พรหมณี
ระถี
กานะกาศัย
จันวัฒนะ
นุสนธิ์
แซ่ย่าง
ทับทิมพลาย
โพธิ์ดี
ฉายาถิรจิตโตวงศ์
จันทร์คง
สายตา
ปานแจ่ม
สินธุธนะรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๒๕

เด็กชายภัทรพล
เด็กชายอโณมา
เด็กชายพหลวัศ
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายนิพัฒน์
เด็กชายอนวัช
เด็กชายทัตดนัย
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายพงศ์ภัค
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์
เด็กชายภวัต
เด็กชายชนะภัทร์
เด็กชายเพชรศธร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายณภัสนันท์
เด็กชายธนานพ
เด็กชายประวีณ
เด็กชายจิณณวัตร
เด็กหญิงคิชา
เด็กหญิงเกสร
เด็กหญิงนิลาวัลย์
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงเมธยา

พูลทรัพย์
เครือวงษ์
ศรีศิริ
พานิช
จันทะนงค์
ก้อนคำ
เล็กบรรจง
บุญวงษ์
เจริญผล
ฉิมพาลี
ปถวี
ศรีประโค
โค้วมณี
โง้วซุ่นเฮง
ประชุม
ฉั่วยู่เน้ย
ฐานะอิสสระ
พูลสุข
บุญเทศ
เรืองศรี
เคลบี้
ธรรมพิทักษ์พงษ์
ทองขจร
ศรีนพรัตนกุล
ทับล้อม
กำลังดี
น้อยชมภู
ทัด
ดำมงคล
วงศ์สวัสดิ์
สุวรรณรัตน์
พรมเปลว
อารีย์รักษ์
อนุรักษ์
ว่องชิงชัย

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๔๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๕๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๕๑

เด็กหญิงชญานิศ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๕๒ เด็กหญิงกฤษติวรรณ

เด็กหญิงดารณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๕๔ เด็กหญิงณัฐวิสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๕๕ เด็กหญิงอินทิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๕๓

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๕๖ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๕๗ เด็กหญิงณัฒฐ์กฤตา

เด็กหญิงวีรดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๕๙ เด็กหญิงบุญสิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๕๘

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๖๐ เด็กหญิงกนกวรรณ หุตะเจริญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๖๑ เด็กหญิงเรือนนภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๖๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๖๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๖๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๖๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๗๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๗๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๗๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๗๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๗๙

เด็กชายวรรณภูมิ
เด็กชายณัฐวีณ์
เด็กชายมาโปรด
เด็กชายกันตณัฐ
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายธนพล
เด็กชายฌอน
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายทิศฬุจ
เด็กชายพีรวัส
เด็กชายประกฤษฎ์
เด็กชายบารมี
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงไพรินทร์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงกนกพร

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๘๐ เด็กหญิงขวัญไพลิน

เด็กหญิงอภิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๘๒ เด็กหญิงมนัสพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๘๑

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๘๓ เด็กหญิงพรรณปพร

เด็กหญิงกชกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๘๕ เด็กหญิงอริสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๘๔

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๘๖ เด็กหญิงพลอยชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๘๗ เด็กหญิงภิญญดาพัชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๙๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

สีทา
วิวัฒนะ
ปยโสฬสกุล
สุมงคลวัฒนา
พงษ์ชมพร
พิลาจันทร์
พฤกษานิตย์
เคลบี้

๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

โสภารัตน์
จันทโชติ
ทองจิตร
ถาวรกูล
ณรงค์นอก
ทองแฉล้ม
จำเริญพานิช
ชื่นชม
สังข์ทอง
เจริญรัฐพงศ์
พุ่มชื่น
ชูพงษ์
หาญเทียม
สุวรรณรัตน์
สุดศรี
ชลวานิช
เกตุแก้ว
ผาสุข
แพ่งหร่าย
พิมพ์วันวงศ์
ทำงาน
มหาดไทย
จันทศร
จำเริญพานิช
บุญศักดิ์

๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงชนัญญา
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงอนันญา
เด็กหญิงอริศรา
เด็กหญิงธนิษฐา
เด็กหญิงอภัสรา สุภาพันธ์

หมายเหตุ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๙๕

เด็กชายจิรบดี
เด็กชายต้นนำ
เด็กชายชยานนท์
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กชายเทวา
เด็กหญิงนันทิพร
เด็กชายบารมี
นายภาณุพงษ์
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงอริษา
เด็กชายเอกชล
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกำพล
เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กชายฐิติวุฒิ
เด็กชายทวินันท์
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กชายวรธิษณ์
เด็กหญิงวัฒนวดี
เด็กชายวาฤทธิ์
เด็กชายวีรยุทธ
นายสายธาร
เด็กหญิงเอมิกา

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๐๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๑๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๑๙ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๒๙

นามสกุล

บรรดาศักดิ์
พานิช
ศรีสุข
สะหิ
ดวงดารา
แสงศร
อุดมกมลเสรี
อนุวาร
ช้างแย้ม
คงเจริญ
พินโย
เกตุชาติ
ลาเหลา
อาบสุวรรณ
นิลนุ่ม
พันธ์เจริญ
อินทะพันธ์
บุญคง
ธรณ์ธนพจน์
มั่งมี
แซ่เตียว
พัฒนวิจิตร
ลินทมิตร
พิมพ์สว่าง
อ่องประเสริฐ
สุดสวาท
รอบรู้
เลิศผล
ปญญาศรี
สุขโข
บุญเขียว
คำโนนคอม
ราชรี
พูลสวัสดิ์

เด็กหญิงเกตน์สิริ
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายฐากูร
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงนรินธร
เด็กหญิงพนัสชล
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงสุณิศา
เด็กชายอัษฎายุท
เด็กชายกิตติศักดิ์ คำโคตรสูนย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน

๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ วัดต้นสน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๓๐

เด็กชายทวีทรัพย์
เด็กหญิงทักษิณา
นายธนภัทร
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงนรมน
เด็กชายปยะนันท์
เด็กชายวสุพล
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายสุชิน
เด็กหญิงสุธีธิดา
เด็กหญิงสุพรรณี
นายหนูการ
เด็กหญิงอนัญพร
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กหญิงกมลรัตน์

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๔๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๔๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๔๖ เด็กหญิงกมลวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๕๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๕๔

เด็กชายขันติ
เด็กชายจารุชาติ
เด็กชายชนะพล
เด็กชายชยธร
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงนุศรา
เด็กชายปฏิพัทธิ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๕๕ เด็กหญิงประถมาภรณ์

เด็กหญิงปยะนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๕๗ เด็กหญิงปุญญิสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๕๘ เด็กชายไผ่ทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๕๖

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๕๙ เด็กหญิงพลอยนภา

เด็กชายพุทธภูมิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๖๑ เด็กชายพูลทรัพย์

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๖๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๖๒ เด็กหญิงเพชราภรณ์

เด็กชายเมธี
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๖๔ เด็กหญิงศิริพรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๖๓

นามสกุล
โชคลาภ
พุ่มพวง
มะใบ
จีนพันธุ์
วงษ์วิรัตน์
ปนทอง
ศรีภูมิ
ไทยทรง
สุวรรณชาติ
อิมพร
จันประสาน
พันโคตร
ตีวารี
ประกาศรี
ศรีศรวล
วงวิกิจ
พนมมรรค
ลิตพงษ์
แซ่จึง
โสภิพงษ์
มานิดสรา
บัวจันลา
ไทยานนท์
โพธิ์อยู่
สาสุนันท์
หงษ์สุข
บุญสิงห์
มาเคิ้ส
ภัณฑรุ่งเรือง
ใหญ่ผา
อาจวารินทร์
มหาผล
ใหญ่ยอด
จ้อยบุรี
รัตนชัยวณิชกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงศุภิสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๖๖ เด็กหญิงสลิลทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๖๗ เด็กหญิงสุจิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๖๘ เด็กหญิงสุนิสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๖๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๖๙ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เด็กหญิงอนัญพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๗๑ เด็กชายอนุชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๗๒ เด็กหญิงอรธิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๗๓ เด็กหญิงอัจฉรา

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๗๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๗๔ เด็กหญิงกนกวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๗๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๗๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๗๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๑๙๙

เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงกุลนัฐดา
เด็กหญิงฆนวารี
เด็กหญิงจันเทียน
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงชลนภา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงธัญกร
เด็กชายธิชานนท์
เด็กชายธิติ
เด็กหญิงนลินรัตน์
เด็กหญิงนันทิญา
เด็กหญิงนุชจรี
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กหญิงอารดา
เด็กหญิงอาริยา
เด็กหญิงอารียา
เด็กชายอินทัช
เด็กชายคณนาถ
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงเพียงฟา

นามสกุล
อ้วนศรี
นพน้อม
กลิ่นเจริญ
จันทร์พวง
คุณแสน
ปนเจรการ
สถาพรผล
วิจิตรปฏิมา
บุษบา
วงวิกิจ
วงศ์สุนทร
สีสุขใส
ประชุม
นินทการ
สวุฒิสวน
คงเจริญ
โสดา
จีนเพชร
ศรีศรวล
พรห์มศิริ
พูลสวัสดิ์
ทองเมธานันท์
ยวงเงิน
ฉลาดเลิศ
จันประสาน
ไผ่โสภา
โกมารทัต
ทองสุข
แซ่ต๊ัน
แซ่ต๊ัน
ทอนจรุง
เจริญฤทธิ์
วรศักดิ์สิริกุล
สกุลเจริญโชค
เฉลิมลาภ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัดนอก
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนอก ชลบุรี วัดนอก
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนอก ชลบุรี วัดนอก
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนอก ชลบุรี วัดนอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๐๐ เด็กชายอิทธิพล

เด็กหญิงปารวี
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๐๒ เด็กหญิงเภตรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๐๓ เด็กหญิงกัลญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๐๑

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๐๔ เด็กหญิงศรัญญาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๓๔

เด็กหญิงณัฐวดี
นางสาวกชนันท์
นายกวินภพ
นางสาวกัลยากร
นายกีรติภัทร
นายคีตภัทร
นางสาวจรรยา
นางสาวจิดาภา
นางสาวจิราพรรณ
นางสาวชลธิชา
นางสาวชลธิชา
นางสาวชลลดา
นางสาวชิดชมล
นางสาวญานิศา
นางสาวณัฐนิชา
นายณัฐพล
นายธวัชชัย
นางสาวธัญญรัตน์
นางสาวนำฝน
นางสาวนิภาพร
นายบัญชา
นางสาวบัณฑิตา
นายบุญฤทธิ์
นางสาวบุตรนภา
นางสาวปริชญา
นางสาวพรทิพา
นางสาวพรพิมล
นางสาวพลอยชมพู
นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวพัสวี

นามสกุล
อ่อนนวล
จันทวิเศษ
มณฑาถวิล
อิ่มประไพ
พานแก้ว
เหล่าสินชัย
ยิ้มละมัย
ถาวรวัฒนเจริญ
แสงนิล
พันพานิช
เมืองจันทร์
ศรีสุธรรม
วังภูงา
เผือกนรินทร์
โพธะเลศ
พลวิจิตร
ธรรมธร
เหลาสันเทียะ
จินาเคียน
โอวาท
กิติอาสา
เกตุศิริ
ศรีวลัย
ปอนถิ่น
ทาดาจันทร์
ทรัพย์มิตร
พลอยสารักษ์
เล้าประเสริฐ
อัคถากร
ชัยบำรุง
พูลผล
ศรีใจงาม
ชัยภูธร
ขันธวิเชียร
เหมมะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๒๘/๑๑/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๒๖/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

๑๑/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๑๒/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๒๓/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๒๘/๑๑/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๒๔/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๑๕/๑๒/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
๑๔/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเนินสุทธาวาส
วัดเนินสุทธาวาส
วัดเนินสุทธาวาส
วัดเนินสุทธาวาส
วัดเนินสุทธาวาส
วัดเนินสุทธาวาส
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๓๕

นายพิทักษ์
นางสาวพิมพ์ลภัส
นางสาวพีชานิกาณ์
นางสาวพีรยา
นายภานุพงษ์
นางสาวภาสินี
นางสาวภูสุดา
นางสาวมลธิดา
นางสาวเมสิยา
นายรชต
นายศราวุธ
นางสาวศิริรัตน์
นางสาวศิริรัตน์
นางสาวสาวิตรี
นางสาวสุชาวดี
นางสาวอชิรญา
นางสาวอภิรนันท์
นายอานนท์
นางสาวอุบลวรรณ
นายเอกรินทร์
นางสาวโยถิกา
เด็กหญิงพัชชิตา
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงวิภารัตน์
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงนำเพ็ชร
เด็กหญิงอาทิมา
เด็กชายจตุรงค์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายปรวัฒน์
เด็กชายพลลพ
เด็กชายศราวุฒิ
MR.Mg
MR.Mg

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๔๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๕๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๖๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๖๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๖๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๖๙

นามสกุล
หลงพลับพลา
บุญเมือง
แสงพิมพ์
เหมมะ
สุมะ
มอญขุนทด
พาดำเนิน
สากำสด
ล้อมสาย
มีถาวร
ธรรมธร
ทองสม
สมบูรณ์
เพชรบุรมย์
ใจจริงดี
เทียกันที
ประสีระเก
เจริญสุข
นะราแก้ว
เทียนเงิน
รัตนบุรี
ทองอาจ
รื่นเริง
ตันเจริญ
สีดำ
อินอารีย์
เดชชัยภุมิ
บุญเกษม
อัคเส
อายุวงค์
บุญทูล
แสงสวาสดิ์
อนันต์นิล
Soe Thu
Thu Ya

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๑๔/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๑๒/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๒๕/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๑๘/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ วัดกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์

วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๗๐

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธีระ
เด็กหญิงนภารัตน์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงนิชกานต์
เด็กหญิงปภัสสรณ์
เด็กชายปฐวี
เด็กชายภูรินทร์
เด็กหญิงรณพีร์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวิวิธชัย
เด็กชายวิธิสรรค์

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๗๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๗๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๗๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๗๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๘๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๘๖ เด็กหญิงสายสวรรค์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๒๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๐๔

เด็กชายสิริโชค
เด็กชายเอกพงษ์
เด็กชายเอกราช
เด็กหญิงชนาดา
เด็กชายณัฐภพ
เด็กหญิงนัฐริกา
เด็กชายนาวิน
เด็กหญิงแนน
เด็กหญิงจิรชยา
เด็กหญิงณัฐณิดา
เด็กหญิงสรวงสุดา
เด็กหญิงอรนิภา
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงจิตรดา
เด็กหญิงจิรชยา
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายปรเมศ
เด็กหญิงพิมลนาฎ

นามสกุล
โสพิน
ชุ่มจิต
โตศิริ
ศีลธรรมรักษา
โสสิงห์
ชื่นชม
บรรจงสถาพร
โตวา
เขียวหวาน
ดีปาวี
ทะรุนรัมย์
กูลเกื้อ
จันทร์ศรีรัตน์
ท้าวกบินทร์
พันธ์แสน
เลือดไธสง
ญาติครบุรี
คำสิงห์
นกเทศ
แกมกล้า
พูนทรัพย์วิจิตร
แสนสันเทียะ
ยาไทย
อิ่มเสถียร
อินต๊ะ
มหากัณฑ์
นาคสมบูรณ์
สาธุพันธ์
เนียรสันเทียะ
จันทะศิลป
พรหมกสิกร
เข็มพรมมา
ภิญโญวงศ์
พวงทอง
พานทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา

วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์สโมสร
วัดราษฎร์สโมสร
วัดราษฎร์สโมสร
วัดราษฎร์สโมสร
วัดราษฎร์สโมสร
วัดราษฎร์สโมสร
วัดราษฎร์สโมสร
วัดราษฎร์สโมสร
วัดราษฎร์สโมสร
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๐๕

เด็กชายวิภู
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายอัคคพล
เด็กชายกวีวัฒน์
เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายชัชวาล
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงปยาภัทร์

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๑๖

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๑๗ เด็กหญิงพลอยไพลิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภูนิทัศน์
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กหญิงสุวิตรา
เด็กชายอชิตพล
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กหญิงอมลณัฐ
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงวนิดา

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๓๐ เด็กหญิงกนกวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๓๙

นางสาวศศิธร
นายวทัญู
นางสาวอภิสมัย
นายบัญญพล
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวมุฑิตา
นายวรรณธัช
นายไชยภัทร
นางสาวจันทร์จิรา

นามสกุล
แสงขำ
เขียวน้อย
แสงทอง
อัครกิจโอภา
ลำสัน
กมลสิริโรจน์
ตาปาล
สีดา
หล่อทอง
เบ้าห้วดง
นัติพันธ์
บุญเกิด
โลสิงห์
ส้มเกลี้ยง
แสงสว่าง
แก้วศรี
เพชรวารี
สามารถ
งามจันทร์
ทวีทรัพย์
ดาโสภา
บัวแก้ว
ศิริโชติ
ไพศาลภิภักดิ์
ศุภรัตน์
วรรณมโนมัย
นาคขมิ้น
ชุมแก้ว
ภู่ฉิม
รุ่งแสง
จันทร์ย่อยส
กันสุข
กิ่มนางรอง
ปานขาว
นพอุบล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา

๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญญราศรี

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญญราศรี
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญญราศรี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญญราศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
๑๔/๑๑/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
๒๑/๑๒/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดบุญญราศรี
วัดบุญญราศรี
วัดบุญญราศรี
วัดบุญญราศรี
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๔๐

นางสาวกุลธิดา
นายกฤษกร
นางสาววสุวรรณี
นายจักรภพ
นางสาวณัฐวดี
นางสาวดาวเดือน
นางสาวมานิสา
นายอิทธิชัย
นายจักรกลาวุธ
นางสาวปุณยภา
นางสาวชนกรานต์
นางสาวรุ้งลาวรรณ
นางสาวศศิมาพร
นายณัฐวุฒิ
นางสาววิจิตรา
นางสาวพรพรรณ
นางสาวปวีณา
นายรวิวรรณ
นายรวินันท์
นายศรัณย์วุฒิ
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวรัญชิตา
นางสาววาสนา
นายปติพงษ์
นางสาวรัตนพร
นายสุที
นางสาวสุวรรณี
นางสาวศรัณยา
นางสาวพัชรธิดา
นายกลำ
นางสาวพัชฎาพร
นางสาวเปรมวิกา
นายธนพัฒน์
นางสาวสุกัญญา
นางสาวปยดา

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๕๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๖๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๖๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๖๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๖๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๗๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๗๔

นามสกุล
นามโคตร
เจริญสุข
เทียมเวหา
เชื้อมาก
สำรอง
บุญประเสริฐ
วีสม
คงที
ชาติเชื้อ
พันธ์ยานุกูล
ลีบุญ
นิยม
สุขเรือง
เจริญทอง
แสนอาจ
ฉวีรัตน์
บุญนิธี
ดีวงษ์
หมีน้อย
สินสุพรรณ
เรียนพินิช
ราษีจันทร์
ขยันการ
สีดารักษ์
เจริญสุข
ทีประโคน
กระแสร์ชล
เหล็งสิทธิ์
จันทะเสน
มาง
เอี่ยมกาย
เหนือเกตุ
ศิริวัฒน์
อินทร์ชะนะ
แสนศิริ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๗๕

นางสาวสุชาวดี
นางสาวปนัดดา
นางสาววาสิตา
นางสาวสุภัสรา
นางสาวมินตรา
นางสาวศศิประภา
นางสาวทิฆัมพร
นางสาวจันทนิภา
นางสาวทยิดา
นางสาวนงค์นุช
นายอนุสรณ์
นางสาวอวิกา
นายศรายุธ
นางสาวธิดาวรรณ
นางสาวนฤมล
นางสาวรวิวรรณ
นายวิศิษฎ
นางสาวพรนิภา
นางสาวศศิกานต์
นางสาวอวัสดา
นายโชคชัย
นางสาวปฏิภา
นายธนากร
นางสาวศิริพร
นายนภัส
นางสาวกุลธิดา
นายชาย
นายศุภวิชญ์
นางสาวมณฑา
นายธนทัต
นางสาวกัลญาณี
นายพงศกร
นางสาวจันทิมา
นางสาวพรรณิษา
นางสาวดาหวัน

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๗๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๗๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๓๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๐๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

จอมหล้า
รุ่งเรือง
ชะวาริด
ชูแสง
สูงรัมย์
เอกศิริ
ซิ้มเทียม
ขวัญศรี
แสงวารินทร์
ตะโนนทอง
จันดี
เห็นสำเร็จ
ธูปสวัสดิ์
แซ่ต๊ัง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

ทองรัศมี
สีแก้วตู้
เหลาพิมพ์
รัตนา
คะประเวศ
สุทธิ
ชูรัตน์
จันเต็ม
พรมสอน
เสาทอง
ขันทองดี
ชูย่ิงสกุลทิพย์
คำมูล
ทองสอาด
หนูงาม
คงศักดิ์
ใจบุญ
ประกอบ
สันประภา
ผลพลู
ดวงชัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

หมายเหตุ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๑๐

นายชญานิน
นางสาวศศิธร
นายพงษ์ศักดิ์
นางสาวชญานิน
นายธนภัทร
นายธัชพล
นางสาวสุพิชฌาย์
นายพงษกร
นางสาวกุลดา
นายกิตติศักดิ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๔๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๔๔

นายวีรพัฒน์
นายอนุชิต
นางสาวกนกนิภา
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาววสิตา
นางสาวนนทิชา
นายวัชรินทร์
นางสาวณิชาภัทร
นายณัฐกิตต์
นายสิทธา
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวณัฐธิชา
นางสาวอัญมณี
นางสาวชไมพร
นายพงษ์นภัส
นางสาวกนลรัตน์
นายศุภลักษ์
นางสาววิภาพร
นางสาวนันฑิตา
นางสาวศิริพร
นางสาวลภัสรดา
นายปกรณ์
นางสาวศศิวิมล
นางสาวอภิญญา
นายสราวุฒิ

นามสกุล
เจริญสุข
ทวีวงษ์
สุขสวัสดิ์
อินทร์ประสิทธิ์
รู้อยู่
ใจพุก
สิงห์น้อย
จันทร์เพ็ญ
อำอินทร์
สุขศรี
แซ่เตียว
ทองผล
สะเภาพงษ์
คุ้มพงศ์
ไท่กลาง
ประวัติ
กิ่งทา
ฤทธิ์บำรุง
เชียงโส
งามจันทร์
รอดคำแหง
เจริญศิลป
เพชรสุวรรณ
อินทรี
บัดมาก
ภูทองขาว
เนรมิตมาลี
คืนดี
ทองเขียว
วงพิเศษ
อนิวัตติวงศ์
เดือนเด่น
ชมพู
ทองไพจิตร์
ศรแผลง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๒/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๒/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๒/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๕/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๓/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๕/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๑/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๔/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๖/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๗/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๔๕

นางสาววริศรา
นางสาววรรณรัตน์
นางสาวไอรดา
นายนฤเดช
นายลาภินธร
นางสาวปานขวัญ
นางสาวกุลนัฐ
นางสาวปสุตา
เด็กหญิงจิรรัมพร
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายธนรัชต์
เด็กชายเอกวัสส์
เด็กชายสรวิศ
เด็กชายวรัญู
เด็กหญิงปรชญา
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กชายกษิดิศ
เด็กหญิงพอเพียง
เด็กชายอริย
เด็กชายพุทธิพงษ์

ธนูทอง
กวิศราศัย
ศุภรัตน์
สวนนิสิต
จิตต์สม
ชาวดอน
อังคะนาวิน
อิ่มสะอาด
โนใหม่
กนกบัญชร
มั่นหมาย
แสงอังคนาวิน
เสือหลง
กางถิ่น
พลานนท์
สีเหนี่ยง
ธุสาวุฒิ
อัมรากูล
อินทร์สวัสดิ์
ลิ้มเจริญวัฒนกุล
มุขสมบัติ
ปรางค์นอก
ทัศนานุตรีย์
แก่นศิริ
พลตรี
บุญนาค
แสงวัฒนานุกิจ
เรมิเรส
เหลืองแดง
คงพ่วง
พรเจริญปติ
สุดสวาสดิ์
เศรษฐีกมล
ภาวนา
สระมณี

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๕๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๖๔

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๖๕ เด็กหญิงศศิประภากรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๖๖ เด็กชายปุญญพัฒน์

เด็กชายภูมินันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๖๘ เด็กชายบุณพจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๖๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๖๙ เด็กหญิงปริยาภรณ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๗๐

เด็กชายพีรภัทร

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๗๑ เด็กหญิงพลอยนะพัชร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๗๒

เด็กหญิงภูษณิศา

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๗๓ เด็กหญิงเบญญทิพย์

เด็กชายธนกฤต
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๗๕ เด็กชายเศษฐพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๗๖ เด็กหญิงสาริศา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๗๔

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๗๗ เด็กชายโชคมหากัณห์

เด็กหญิงกมลรส
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๗๙ เด็กหญิงดุจดาว
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๗๘

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ วัดใหม่พระยาทำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๘๐

เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงวรรณฤดี
เด็กหญิงภชรธรรม
เด็กชายศิวพงษ์
เด็กชายปภังกร
เด็กชายสรุจ
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายกิตติ์ธเนศ
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายพงศกร

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๙๐ เด็กหญิงพลอยชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๔๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๐๐

เด็กหญิงพณัชกร
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงอัญชนิล
เด็กชายธนเสฏฐ์
เด็กหญิงภารดี
เด็กหญิงณัฐสุดา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงพิชญธิดา

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๐๑ เด็กหญิงพรรณพัชร
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๐๖

เด็กชายณัฐพรหม
เด็กชายวสุศิวกิจ
เด็กชายสุฐธิสิฐ
เด็กหญิงพิมพ์บุญ
เด็กหญิงอินทุอร

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๐๗ เด็กชายประดิษฐ์พร
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๐๘

เด็กหญิงภคพร

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๐๙ เด็กชายปกรณ์เกียรติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๑๔

เด็กชายธีทัต
เด็กหญิงนพสร
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กชายกฤตานน
เด็กชายธัชสิทธิ์

นามสกุล
ทิพย์บำรุง
โฉมศิริ
ตันสุวรรณ
มงคลประภากร
ประสงค์กิจ
บุญศิริ
กิตติยะ
รุจิอริยวัฒนกุล
ศุภจิตติบวร
แซ่เจ็ง
ภู่พลับ
จิรไทยตรง
มาพงษ์
ตันสกุล
เจริญพร
พัฒโนทัย
อุ่นเมือง
บัวใหญ่
ยศสา
พงศ์ศิลาทอง
แก่นนาคำ
พงศ์ชูพัฒน์
เจริญเนตร
แนบบุญ
จารุเสรีนนท์
สินสวัสดิ์
สุวรรณวิสิทธิ์
ผลาผล
เทียมพนัส
สกุลปราโมทย์
เทพณรงค์
ฐิติพุฒิกร
เลิศเยาวฤทธิ์
ลัดดากลม
เรืองวรเวทย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๑๕ เด็กหญิงปวีร์พิชชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๒๑

เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายปฐมพงษ์
เด็กหญิงกรชนก
เด็กหญิงดวงพร

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๒๒ เด็กหญิงเยาวลักษณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๓๑

เด็กชายวงศพัทธ์
เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายพัทธกานต์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงพิชา
เด็กชายรชตะ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๓๒ เด็กหญิงภัควลัญชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๔๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๔๙

เด็กชายนวินพรรษ
เด็กชายภูดิศ
เด็กชายสพลกิตติ์
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายศิลา
เด็กชายอติเทพ
เด็กชายปุญญพัฒน์
เด็กชายไกรวิชย์
เด็กหญิงฮันนา
เด็กชายวรกิตติ์
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงสุชญา
เด็กชายกรธวัฒน์

นามสกุล
ทรัพย์ถาวร
อภิมุขดิลก
นิยตภูติพัฒน์
จุ้ยกลิ่น
ส่งเสริม
จันทร์เกลี้ยง
ซุ้นเจริญ
แสงจันทร์
วัลลภาทิตย์
เหลืองรุ่งทรัพย์
จดแตง
ดวงศรี
แสงเรือง
แซ่ซ้ิม
นิวงษา
มณีเกิดศิริ
พึ่งเกษม
กิตยารักษ์
กนกกรพิศุทธิ์
นึกชอบ
สันติประเสริญกุล
ธนาเธียรเลิศ
ล้วนไพรินทร์
จึงรุ่งฤทธิ์
สุพรรณเลิศ
ปญจพรชัยกุล
ท้วมอุปถัมภ์
วงศ์ทอง
วันแต่ง
รักบุญ
จิตต์ผล
โคโคโระ มิคามิ
ศรีเพ็ง
เหลืองงาม
จินตนา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๕๐

เด็กชายฐปนรรฆ์
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงทิพาพันธ์
เด็กชายธาดาพงษ์
เด็กหญิงวริทยา

สารกูล
ทิพย์บำรุง
กวีวัชรินทร์
ณ สงขลา
นาคแสง
ควรหา
อนันต์นาวีนุสรณ์
นนท์ศิริ
ประทุมวิน
พรหมปอม
พุ่มเจริญ
โพนขุนทด
โยธาวงษา
กลีบฉวี
คล้ายสุวรรณ
คุ้มสมบัติ
เจริญปญญาวุฒิ
พวงดี
คุ้มภัย
จินดาศรี
สุวรรณพงษ์
ทองเย็น
สุวรรณโพธิ์
รัตแมด
สกุลคุณสวัสดิ์
ประเสริฐ
รัตนประทีป
แปนเกิด
ยิ้มละมัย
ชุ่มสูงเนิน
อนาวงค์เจริญ
ติณรัตน์
เฉิน
ศิริปรีดาพัฒน์
สุขนุช

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๕๔

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๕๕ เด็กชายพรพงศ์นรินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๖๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๖๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๖๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๖๙

เด็กชายกิตติพิชญ์
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายชินวัฒน์
เด็กชายธรรศกร
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายอริย์ธัช
เด็กชายธัญยธรณ์
เด็กหญิงปยรินทร์
เด็กหญิงพรภัสสระ
เด็กหญิงกานต์ธิดา

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๗๐ เด็กหญิงปยะลักษณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๗๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๗๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๗๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๗๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๘๔

เด็กหญิงนภาทิพย์
เด็กชายศรัณยู
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายศิวการ
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงชญานุช
เด็กชายอนันต์สิทธิ์
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายภัทราวุธ
เด็กชายปณฑา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงศศินันท์
เด็กชายพีระณัฐ
เด็กชายพงศ์เทพ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ
วัดใหม่พระยาทำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๘๕

เด็กชายกัณตพัฒน์
เด็กชายอาคีรา
เด็กหญิงฐิติยากร
เด็กชายฐากร
นายเทพกฤษ
เด็กชายญาโนทัย
เด็กชายเอกกฤต
เด็กชายวรดิษย์
เด็กชายกอบไชย
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายพิเชษฐ
เด็กชายกชกร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายกิตติศักดิ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๕๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๑๙

เด็กชายนิรุช
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กชายจิรยุทธิ์
เด็กชายสิริวุฒิ
เด็กชายวิชญ์พล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายเอกชัย
เด็กชายนนทวัฒน์
เด็กชายสรวุฒิ
เด็กชายจตุพร
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายเพ็ชรกนก
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายเหมันต์
เด็กชายสุธาวิน
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กชายไตรภพ
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายธเนตร
นายสุทัศน์
เด็กชายพิทวัส

นามสกุล
แสงอังคนาวิน
เสริญวิทยศักดิ์
จันโท
ระวังการ
สมหมาย
คำอ้าย
โพธิ์วัต
มะลิทอง
จันทวงค์
สิทธิพร
พิมพ์เขียว
จันทรวงศ์
สังขจาย
ทรงกลด
บุญมาก
พิทักษ์ทรัพย์
ทองเอี่ยม
พิมพ์สกุล
นาคสุวรรณ์
บุญนาโพธิ์
แสงทอง
ชัยมาศ
ใช้ฮวดเจริญ
แววสุวรรณ
เผือกสะอาด
สุรสิทธิ์
สุดโลก
ทรงคาศรี
ไทยเจีย
ขันติยู
จิตรโภคา
สมสวย
นิลงาม
เสือชื้น
อุดมเพ็ญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปรีชานุศาสน์
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

๐๔/๐๖/๒๕๕๑
๐๕/๐๖/๒๕๕๑
๒๐/๐๘/๒๕๔๗
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
๑๐/๐๕/๒๕๔๙
๐๒/๐๕/๒๕๔๘
๐๒/๐๑/๒๕๔๙
๒๐/๐๑/๒๕๔๙
๐๒/๐๕/๒๕๔๘
๐๔/๐๑/๒๕๔๘
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
๑๘/๐๖/๒๕๕๐
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
๐๓/๐๕/๒๕๕๑
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

๑๒/๐๗/๒๕๕๐
๒๕/๐๙/๒๕๕๐
๒๒/๑๑/๒๕๕๐
๒๔/๐๙/๒๕๔๙
๒๙/๐๕/๒๕๕๑
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
๒๘/๐๑/๒๕๕๑
๒๒/๐๖/๒๕๕๐
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

๒๒/๐๙/๒๕๕๐
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
๐๓/๐๖/๒๕๔๗
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

วัดใหม่พระยาทำ
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วัดใหม่พระยาทำ
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วัดใหม่พระยาทำ
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วัดใหม่พระยาทำ
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ วัดราษฎร์ศรัทธา

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๑๖๙
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๒๐

เด็กชายสหรัถ
เด็กชายชินภัทร
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงสิทธินี
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงกรพินธุ์
เด็กหญิงปยะวรรณ
เด็กหญิงรมณีย์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กหญิงอารญาณี
เด็กหญิงชลลดา
เด็กหญิงจีรภิญญา
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงเกศสุดา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงกานต์มณี
เด็กหญิงวรินทร
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงตะวันฉาย
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงนุชรี

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๔๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๕๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๕๔

นามสกุล
เหลืองอรุณ
นวลเดช
พูลกำเนิด
นวนเพ็ง
อำปรีดา
ศรีแสงจัทร์
สมพร
หอมหวล
จิตติยินดี
อึ๊งเจริญ
สาทพันธ์
จันทสูตร
สินเน่า
แสงม่วง
ช่วยปอง
ทองดารา
สระทองพลอย
บัญชาเมฆ
รักษา
ปจฉิมมี
คำแก้ว
กุ้งมะเริง
ผอมสันเทียะ
ตันเทียน
บุญเรือง
ชมคุณ
สัมฤทธิ์
ศิริวาศน์
พนาวัน
แสงศรี
แนบถนอม
เนินบก
เสาร์สุวรรณ์
อ้อมนอก
โพธิชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ วัดราษฎร์ศรัทธา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ วัดราษฎร์ศรัทธา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๕๕

เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงทิพย์สุดา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงพุทธรักษา
เด็กหญิงนพรัตน์
เด็กหญิงวิสาขา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงณิชาดา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
นายกสิณดิช
นายธนะพล
นายพายุ
นายอดิศักดิ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๖๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๖๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๖๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๖๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๗๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๗๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๗๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๗๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๗๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๘๙

นายกรกรต
นายกิตติกร
นายชาญวิทย์
นายธีรณัฐ
นายธนวิน
นายดุษฎี
นายเมธพนธ์
นางสาวขาว
นางสาวชลธิชา
นางสาวเปรมฤทัย
นางสาวถิรดา
นางสาวปยะวรรณ
นางสาวมินทิรา
นางสาวอาภา
นางสาวธันย์ชนก
นางสาวกฤติญาณี
นางสาวน้อง
นางสาวปฐวิภา
นางสาววรรณภา
นางสาวณัฐกานต์
นางสาวสิริญา

นามสกุล

ปลั่งศิริ
แสนสุข
ประดับทอง
พรประเสริฐ
มณีแสง
ชมศรี
ศรีนิล
แก่นเดียว
เรือนมูล
เอี่ยมสอาด
อุดมศรี
ตองอ่อน
แสงโทโพ
เกษี
มั่นคง
ดอนแรม
เมืองมา
คณิตชยกูล
สุขดี
พลับลังสิทธิ์
คุ้มครองทรัพย์
ลัดขวาง
สุริเทศ
รัตนศักดิ์ธารา
สายทอง
สายสุด
อินทะเสน
มูลพลึก
โพสอน
ไชยฮะนิจ
เลาะ
เกษรหอม
ชินนอก
เนินทอง
เรืองคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
๐๕/๐๔/๒๕๕๑
๒๔/๐๙/๒๕๕๐
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
๐๙/๑๑/๒๕๕๐
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
๑๒/๐๘/๒๕๕๐
๐๘/๑๐/๒๕๔๗
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
๒๗/๐๗/๒๕๔๗
๑๘/๑๐/๒๕๔๗
๐๘/๑๒/๒๕๔๖
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
๓๑/๐๕/๒๕๔๘
๑๓/๑๒/๒๕๔๗

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
๐๘/๐๗/๒๕๔๗
๐๘/๐๒/๒๕๔๘
๑๕/๐๗/๒๕๔๗
๑๘/๐๕/๒๕๔๗
๒๙/๐๙/๒๕๔๗
๑๔/๐๗/๒๕๔๖
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

๐๕/๐๗/๒๕๔๖
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
๐๑/๐๘/๒๕๔๗
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ วัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง
โรงเรียนแสนสุข
วัดบางเปง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๙๐

นายศุภเชษฐ์
นายนภัสกร
นายศิวกร
นายวสุ
นายธนดล
นายพิทักษ์
นายสมเกียรติ์
นายณัชพล
นายธีรพล
นายภัทรพล
นายภูตะวัน
นายวาริน
นางสาวนาตาชา
นางสาวปทมาวดี
นางสาวพัชรพร
นางสาวชลดา
นางสาวสุนิสา
นางสาวสุภาพร
นางสาวหทัยทิพย์
นางสาวชลันธร
นางสาวนฤมล
นางสาวกษิรา
นางสาวศุภิสรา
นางสาวอภิสรา
นางสาวชลธิฌา
นางสาวทิวาพร
นางสาวธัญลักษณ์
นางสาวนันทพร
นางสาวพรรษา
นายนายศิริศิลป
นายธนกร
นายศิรสิทธิ์
นายพีรพัฒน์
นายศิวัชกัณย์
นายดนุพร

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๖๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๒๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ควรเอี่ยม
กุลตังวัฒนา
ภูมิดี
สุขรักษ์
จารุวิพัฒน์
ปลายชัยภูมิ
ยินดีทีป
สรรพสาร
พรหมสาส์น
ขาวงาม
หมั่นการ
กุญชร ณ อยุธยา
แสงสิทธิ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข

ศิริมณีโชติ
ผิวงาม
ประยูรญาติ
ผ่องพักตร์
พัฒนา
สลับศรี
นิลแย้ม
เหล็กซีโต
สีสัน
หิ้งสุวรรณ
พูลผล
เรืองฤทธิ์
คิรินทร์
แก้วโบราณ
แก้วระวัง
จิวิสา
พรหมเจริญ
สุปนะ
ศรีสังข์
ฉิมพาลี
วัฒนะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนแสนสุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๒๕

นายจักร์พันธุ์
นายจันทกร
นายธีรภัทร
นางสาวสุภัทรา
นางสาวจิราพัชร
นางสาวณิชปญญ์
นางสาวพิมพ์ดารา
นางสาวปาริชาติ
นางสาวแพรวา
นายศรายุธ
นายณัฐพนธ์
นายศักดิ์มงคล
นางสาวจันทกานต์
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวเสาวนีย์
นางสาวพัชนิภา
นางสาวภัทราพร
นายวราวุฒิ
นายโอปอ
นายพัสกร
นายภานุวัฒน์
นายอนันดา
นางสาวชนิกานต์
นางสาวพรทิพย์
นางสาวเพชรลดา
นางสาวเมราวดี
นางสาววรัญญา
นางสาวกัญญาณัฐ
นางสาวอโนทัย
นางสาวพัสวี
นางสาวรุจิรัตน์
นางสาวปณิตา
นางสาวปภาวรินท์
นางสาวอนัญญา
นางสาวชนัญธิดา

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๔๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๕๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๕๙

นามสกุล
พันกรรแสง
ยวงคำ
จิตต์สม
คงภูมิผล
ไหมจันทึก
วรรัตน์
นินบารันทร์
กระจาย
รุ่งเรือง
คล่องแคล่ว
อะโนเชียง
พันปอง
วัลลภ
ดอนแรม
แตงสี
รุ่มชุมพล
ปอมพยัค
เกตุแย้ม
ปนประยงค์
พงษ์มา
จันดา
นาสิงห์
พูโคตร
จันทร์วิเศษ
เพ่งสุวรรณ
เอกสุภาพันธุ์
ภู่คุ้ม
สิทธิเสน
ไหลวัฒนา
สันตติศาสตร์
พงษ์สุระ
จักร์พิมพ์
สว่างภพ
กีรติกุลวิวัฒน์
พรมฉลวย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนแสนสุข

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนแสนสุข

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนแสนสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนแสนสุข
๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๖๐

นางสาวธิดารัตน์
นางสาวธัญพิชชา
นางสาวชมพูนุท
นางสาวยลรวี
นางสาวสุจิตรา
นางสาวกชกร
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายกุมภา

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๖๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๖๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๖๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๖๙ เด็กหญิงศิริกาญจน์

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๗๐

เด็กหญิงสิรินาถ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๗๑ เด็กหญิงกมลลักษณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๗๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๗๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๗๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๗๙

เด็กหญิงกัลยกร
เด็กชายกีรติ
เด็กชายจัตุรงค์
เด็กชายจารุวัฒน์
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงจิละนันท์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีรภัทร

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๘๐ เด็กชายปุญญพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๙๔

เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายวิชเญศ
เด็กชายศรัณย์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กชายอิทธิกร
เด็กชายทักษพล
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายสงกรานต์
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายดิศร
เด็กชายธนาธรณ์
เด็กชายสรรพวิท

นามสกุล
เจือจันทึก
เยาวสิงห์
กลั่นกล้า
จันทร์พิทักษ์
อบอุ่น
ยศยิ่ง
ติสจันทร์
ทองงาม
ขุมเพชร
ศรีจันทร์ขำ
เปยทอง
รุ่งรส
จงจิระ
พชรเกรียงชัย
อายุเจริญ
โรจนศิริโสภา
บำรุงนอก
รอดแก้ว
ศรีวรรณ
บุตรคร้อ
นิลประดิษฐ์
ชาลีชาติ
หาญกล้า
กามินี
เขียวเกษม
มีแก้ว
ทองเปลว
เพิ่มทวี
สุขนุช
ตุ้มวิจิตร
พรกลิ่น
ประทุม
ละลิ่ว
พิงค์หาญ
ช้างแย้ม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนแสนสุข

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนแสนสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนสุข

๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวอนนภาศัพท์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวอนนภาศัพท์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวอนนภาศัพท์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวอนนภาศัพท์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวอนนภาศัพท์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยยาง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดบางเปง
วัดเก่าโบราณ
วัดเก่าโบราณ
วัดเก่าโบราณ
วัดเก่าโบราณ
วัดเก่าโบราณ
วัดจรูญราษฎร์
วัดจรูญราษฎร์
วัดจรูญราษฎร์
วัดจรูญราษฎร์
วัดจรูญราษฎร์
วัดจรูญราษฎร์
วัดจรูญราษฎร์
วัดจรูญราษฎร์
วัดจรูญราษฎร์
วัดจรูญราษฎร์
วัดจรูญราษฎร์
วัดจรูญราษฎร์
วัดจรูญราษฎร์
วัดจรูญราษฎร์
วัดจรูญราษฎร์
วัดจรูญราษฎร์
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๙๕

เด็กชายมังกร
เด็กชายภัทรภณ
เด็กชายทศพร
เด็กชายกีนัน
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายกัญญภรณ์
เด็กชายภูริทัศน์
เด็กหญิงอำพร
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงสรวรรณ
นางสาวจิราวรรณ
นายภูษิต

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๗๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๑๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๑๑ เด็กหญิงทัศนพรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๑๗

เด็กชายรุ่งโรจน์
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวันเฉลิม
เด็กหญิงพริง้ ภาดา
เด็กหญิงพนนิภา
เด็กหญิงนัฐกานต์

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๑๘ เด็กหญิงนันทวรรณ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๒๘

เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภูวนารถ
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงสุชาวลี
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชัยสิทธิ์
เด็กชายดลฤทธิ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๒๙

เด็กชายสุริยา

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๒๗

นามสกุล
จันทร์ดี
ดวงแดง
แก้วประไพ
ทั่ว
สอนผัด
สอนผัด
ทองเนื้อแปด
ด้วงโพธิ์
พรหมจรรย์
พวงจันทร์
วุ่นอภัย
แย้มวันเพ็ญ
จันทฤก
จาดประทุม
เหลาลา
รุ่งเรือง
รัตนเพ็ชร์
สิงห์โตวงษ์
แซ่เอี๊ยว
พิมพา
ซ่อนกลิ่น
คำพาลี
พึ่งเกษม
เหลืองอ่อน
ธูปหอม
แซ่จ๋าว
บุญโต
มะลิทอง
พรมราช
วิจิตรโท
เอี่ยมมาก
เนตรจันทร์
สมบัติ
ม่วงนิกร
ใบทองแถม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยยาง

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยยาง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยยาง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยยาง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองกะขะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองกะขะ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๓๐

เด็กชายอนุพงศ์
เด็กชายอรพล
เด็กหญิงดาราวดี
เด็กชายพศิน
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงอัมพร
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายนรากร
เด็กชายพีรพงษ์
เด็กชายธนชาติ
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายภูชิรวิทย์
เด็กชายจตุรงค์
เด็กชายเอกรัตน์
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กชายภูมิศิริ
เด็กชายธันวา
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายซา
เด็กชายอโณทัย
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กหญิงจุฑามณี
เด็กหญิงปทมาพร
เด็กหญิงภัทรา
เด็กหญิงฤทัยชนก
เด็กหญิงอรกัญญา
เด็กหญิงอรทัย
เด็กหญิงวรัทยา

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๔๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๕๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๖๔

นามสกุล

สมประเสริฐ
บุญช่วย
ธรรมมา
ศิลาศรี
ปุมแก้ว
จันทรา
สืบญาติ
แซ่อ๊ัง
บุตรสา
ท้าววิเศษ
สินทรัพย์
หนูคำ
ปอมบุปผา
มีสุข
พันธมาศ
ผ่านไฟ
แสงขำ
ทวี
กระโพ
งอกกำไร
วิชิต
เสียง
บัวไข
สอนศิริ
ศรีประสิทธิ์
กลัดอยู่
ขวัญรักษ์
พ้นภัยพาล
ผ่องใส
สมสกุล
ศรีโสภา
แก้วใส
วงษ์แก้ว
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พูนสังข์
เด็กหญิงวรรณดา เจริญสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองกะขะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองกะขะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองกะขะ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโปงตามุข

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปงตามุข

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปงตามุข

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดหนองกะขะ
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เกิดสมบูรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๖๖
สุขสกุล
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๖๗
ลูกอินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๖๘
ยิ่งมี
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๖๙
เรือนออน
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๗๐
ไชยปญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๗๑
แสนบุตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๗๒
ช่างแกะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๗๓
นาทองลาย
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๗๔
สมบัติรัมย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๗๕ เด็กหญิงกนกวรรณ ก้อนคำ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๗๖ เด็กชายเตวิช
ด้วงงาม
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๗๗ เด็กหญิงวรัชญา อยู่เจริญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๗๘ เด็กหญิงญานิกา ด้วงงาม
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๗๙ เด็กหญิงมุทิตา
รวมฤทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๘๐ เด็กหญิงยุพาวรรณ์ แย้มเม่ง
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๘๑ เด็กหญิงนิมเสรยพิน บำรุงหมู่
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๘๒ เด็กหญิงนิศารัตน์ มีสุข
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๘๓ เด็กหญิงพิมพ์วลี หลอดทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๘๔ เด็กชายพรพิพัฒน์ เรืองโชค
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๘๕ เด็กชายเปรมศักดิ์ นาดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๘๖ เด็กชายสิทธิโชค ชายแดน
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๘๗ เด็กชายศักดิ์นรินทร์ นาดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๘๘ เด็กชายศุภณัฐ
ยอดยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๘๙ เด็กชายพงพันธุ์ จินตนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๙๐ เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญปลูก
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๙๑ เด็กชายวชิรชัย
นาคเทียม
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๙๒ เด็กชายคณิศร
กาตาคำ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๙๓ เด็กชายเฉลิมชัย แก้วประทุม
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๙๔ เด็กชายณัฐดนัย เกตุรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๙๕ เด็กชายแทนคุณ มหานิล
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๙๖ เด็กชายนนท์นที แสงกุศล
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๙๗ เด็กชายปฏิภาณ มาศิริ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๙๘ เด็กชายพงศกร กาละดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๙๙ เด็กชายพีรพัฑฒิ จุมจันทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๘๖๕

เด็กหญิงนงนุช
เด็กหญิงนภาภรณ์
เด็กหญิงวรรณิศา
เด็กหญิงใบเฟร์น
เด็กหญิงอินทร์ธิรา
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงรัตนกร
เด็กชายจตุรงค์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงรสสุคนธ์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปงตามุข

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปงตามุข

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโปงตามุข

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโปงตามุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ วัดโคกขีห้ นอน
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ วัดโคกขีห้ นอน
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ วัดโคกขีห้ นอน

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ วัดโคกขีห้ นอน
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ วัดโคกขีห้ นอน
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ วัดโคกขีห้ นอน
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ วัดโคกขีห้ นอน
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ วัดโคกขีห้ นอน

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ วัดโคกขีห้ นอน
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ วัดโคกขีห้ นอน
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ วัดโคกขีห้ นอน
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ วัดโคกขีห้ นอน
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ วัดโคกขีห้ นอน

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ วัดโคกขีห้ นอน
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ วัดโคกขีห้ นอน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ วัดโคกขีห้ นอน
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโปงตามุข
วัดโคกขี้หนอน
วัดโคกขี้หนอน
วัดโคกขี้หนอน
วัดโคกขี้หนอน
วัดโคกขี้หนอน
วัดโคกขี้หนอน
วัดโคกขี้หนอน
วัดโคกขี้หนอน
วัดโคกขี้หนอน
วัดโคกขี้หนอน
วัดโคกขี้หนอน
วัดโคกขี้หนอน
วัดโคกขี้หนอน
วัดโคกขี้หนอน
วัดโคกขี้หนอน
วัดโคกขี้หนอน
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๐๐ เด็กชายพีรพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายราเชนทร์
เด็กชายรุ่งวิทย์
เด็กชายศิลา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงชลิดา
เด็กหญิงชื่นสุข
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงดวงหทัย
เด็กหญิงดาราพร

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๑๓ เด็กหญิงธีริศรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๓๔

นามสกุล
เหลืองอ่อน
ศรีสุนาครัว
ยิ้มใหญ่หลวง
ฮามศรีพรม
โสดากุล
จันทร์สมปอง
นวลฉวี
ประทุมธง
พินิจ
พิมพ์ซา
สามเรือง
ช่วยขุนทด
โพธิ์ทอง
แก้วละลัย
พละการ
โง้วเจริญ
ไพบูลย์
สุขปรุง
แซ่ต้ัง
บัวตูม
ไชยโย
พรนิคม
ก้อนพรหม
หอมรูป
พงศาวกุล
มินช่าง
จีระออน
แจ่มจำรัส
ดีวันไชย
คงอรุณ
แซ่ล้ี
อุปชฌาย์
กิตติปยะพร
อ่อมฤทธิ์

เด็กหญิงปริญญา
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กหญิงพรกนก
เด็กหญิงพรรณี
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กหญิงภาพิมล
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวีรยา
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงสรินยา
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอภิณญา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายกมนทัต
เด็กชายธนกร
เด็กชายประภังกร
เด็กชายพีรพงศ์
เด็กชายระวีวัฒน์
เด็กชายรัชชานนท์ ธนัญญชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวงศกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๓๖ เด็กชายวงศธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๓๗ เด็กชายวีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๓๘ เด็กชายสหรัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๓๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๓๙ เด็กชายหนึ่งคุณธรรม

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๔๐

เด็กชายอนันต์

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๔๑ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงกวินทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๔๓ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๔๔ เด็กหญิงญาณิศา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๔๒

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๔๕ เด็กหญิงทิพย์ประภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๕๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๖๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๖๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๖๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๖๙

เด็กหญิงนภัสนันท์
เด็กหญิงนัฐนันท์
เด็กหญิงบวรภัค
เด็กหญิงเบญจาพร
เด็กหญิงปวิชญา
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงวิรัญญา
เด็กหญิงศิริฉัตร
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงสุทธิศา
เด็กหญิงอรปภา
เด็กชายสุวิจักษณ์
เด็กชายกฤษณ์ภริศ
เด็กชายขวัญชัย
เด็กชายจตุพล
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายชยพรรณ
เด็กชายชีระวิทย์

นามสกุล
พรมชาติ
ศรีปรางค์
ด้วงอำ
วรรัตน์
บัญชาเมฆ
พลอยเกตุ
มามี
แสนกล้า
ไตรรักษ์
คลาดแคล้ว
สวนดี
ไพรวัลย์
แสวงหา
แสงเลิศลำ
สิงห์ซอม
เจริญจิตร
สายทอง
แก้วพวง
ทองมั่น
อุดมศิลป
ศรีไพรเงิน
กันตะกนิษฐ์
วิดประโคน
วรรณกุล
สอาดเอี่ยม
ราษีทอง
พิศวงค์
วรชินา
ไพเราะ
ช่วยปอง
หอมเสียง
พลดงนอก
พุ่มศิริ
จุมพรม
อยู่ยืน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๗๐

เด็กชายธนกร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายนนทกร
เด็กชายฝากรัก
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายพีรพันธ์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวิทยากร
เด็กชายอภิสิทธิ์

มินทอง
เบ้าสุข
มั่นจิต
อังคะพนมไพร
สาวอ่อน
ชูจิตร
อินทวัตร
พุ่มทอง
เศษจันทึก
สินลี้

๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงจรัสศรี
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงชลลดา
เด็กหญิงนภัสนันท์
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงปยะวรรณ
เด็กหญิงพนิตนันท์
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงภัทธีรา
เด็กหญิงสุจิรา

ปกปอง
จิตมั่น
วงษ์สนิท
วรนาม
สะเดาทอง
โสรดี
เหลืองอ่อน
ชูสงค์
แซ่ส่ง
สุตตะ
ธนะไพบูลย์
สุขนันท์
พันธุ์สวัสดิ์
แจ่มแจ้ง
นันบุญมา
ขำเขว้า
อัมพวัน
กิ่งแก้ว
ลาพึง
ปรีดา
ประกอบธัญ
หมั่นเพียร
บุญแก้ว
ศรีสุรี
บุรีนอก

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๗๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๗๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๗๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๗๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๙๒

ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๙๓ เด็กหญิงสุพรรณษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๐๙๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๐๔

เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงโสภิตา
เด็กชายปรมาวุฒิ
เด็กชายชินาธิป
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกันตินันท์
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายธณชาติ
เด็กชายธนโชติ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๐๕

เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนัตถ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายนนท์นริฐ
เด็กชายนพณัฐ
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายปพน
เด็กชายปารเมศ
เด็กชายพูมีไช
เด็กชายภควัต
เด็กชายเมฆสิทธิ์

มุ่งมาตร์
โพธิพรหม
บุญหนุน
ทิพย์โอสถ
ประทีปอรุโณทัย
ธรรมเดช
เอี่ยมสอาด
สวนประเสริฐ
ไชยะล้าน
สมไสย
ธูปเทียนทอง
สินดี
แสงจันทร์
แสงนารี
เรืองอุไร
แก้วโส
เจริญสุข
นำไพฑูรย์
ดอนไพรเพ็ชร์
สำราญใจ
บุญอินทร์
พุดษา
มั่นกุง
ชัยอรุณเดชา
แสงดี
อภิบาลวรกุลชัย
นวมพยัพ
ทองดี
บุญอินทร์
ปอมพระราช
พรมราช
จันทร์นาค
คงคำ
กุลประยงค์
ศิริพฤกษ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๒๒

เด็กชายศุภโชค
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอัครณี
เด็กหญิงเกศินี
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงดวงจันทร
เด็กหญิงธัญชนก

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๒๓ เด็กหญิงเบญจวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๓๙

เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงวรรษมน
เด็กหญิงวิกันดา
เด็กหญิงวิภารัตน์
เด็กหญิงศุภัชษา
เด็กหญิงอนิชา
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กหญิงโอบอุ้ม
เด็กชายธนนันท์
เด็กชายธเนศ
เด็กชายธเนศ
เด็กชายนิราช
เด็กชายศรัณย์
เด็กชายอรรถพร
เด็กชายอิทธิกร
เด็กหญิงกรปภา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๔๐ เด็กหญิงกัญญภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๕๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๖๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๖๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๖๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๖๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๗๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๗๔

เด็กหญิงกัญญรัตน์
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์
เด็กหญิงกันต์ฤทัย
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงจินตพร
เด็กหญิงจินธิดา
เด็กหญิงชนัญญา
เด็กหญิงฐานิกา
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงธนพรณ์
เด็กหญิงนิติวิรินธร
เด็กหญิงผนิดา
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กหญิงไพริน
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงรังสิมา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงอรสา
เด็กหญิงอินธิดา
เด็กหญิงอิสรีย์
เด็กหญิงศิรพัชร
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กชายกิตติ
เด็กชายเดชากร
เด็กชายเตวิทย์
เด็กชายณัฐเกียรติ
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนเดช

นามสกุล
ปุยะติ
ชลวานิช
มณีรัตน์
สายราช
มีชัย
แผ่นสุวรรณ์
มงคลวัฒนสุข
พันธุมิตร์
หอมเสียง
ศรีพรหม
นาสา
ศรีเสริม
ช่วยเพ็ชร
อุดหนองเลา
บุรีคำ
ฉัตรแสงศรี
วงศ์พิทักษ์
สิริโยธิน
กิ่งอาทร
รอดภิรมย์
แหวนวงษ์
ร่วมทวี
พรภักดี
พุ่มภาชี
บุญถม
หนูยงค์
เจริญศิลป
หลักทอง
โพธิเจริญ
พวงอำไพร
การุณ
นิตินภารัตน์
มาลารักษ์
รอดจู
แสนสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๗๕

เด็กชายธิติพัต
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายบัญชา
เด็กชายปฏิภาน
เด็กชายปยะชัย
เด็กชายพิชานิล
เด็กชายภูคิน
เด็กชายรัฐศาสตร์
นายวีระภาพ
เด็กชายวุฒิฐกาล
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงกิ่งดาว
เด็กหญิงคฑามาศ
เด็กหญิงธัญญา
เด็กหญิงธาราทิพย์
เด็กหญิงนภชนก
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงนันทวัน
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงบุหรัน

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๗๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๗๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๙๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๐๙๙ เด็กหญิงประภาพิรัตน์

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๐๐ เด็กหญิงปทมาวรรณ

เด็กหญิงพัชรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๐๒ เด็กหญิงพิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๐๓ เด็กหญิงวรรณษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๐๑

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๐๔ เด็กหญิงศิริญญาพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๐๕

เด็กหญิงสุจิตรา

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๐๖ เด็กหญิงสุนทรีรัตน์

เด็กหญิงไอริสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๐๘ เด็กชายวัชรากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๐๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๐๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์

นามสกุล

แซ่อ๊ึง
คำคติ
วงค์ทวี
ยิ้มชื่น
สนองผล
โอทอง
เรืองวิเศษ
เซ็นโต๊ะ
ยอดพูน
กั้วนามน
ขันติวงษ์
เกี่ยวคุ้มภัย
ทองวิเศษ
นาคา
มณีขาว
เกินกระโทก
สิงทอง
คำพรมมี
เเก้วนุช
พิมพ์สกุล
วิงสันเทียะ
ทักษิณ
สามพราน
จะดี
พานทอง
ประทุมศาลา
สุขสมอ
แพทย์เจริญ
กุดนอก
นิเรืองรัมย์
ภูงามหมอก
จุดาสิงห์
กุลประยงค์
งาหอม
สุขประเสริฐ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง

๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ชื่อ

เด็กหญิงณัฐณิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๑๑ เด็กหญิงเนตรนภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๑๒ เด็กหญิงเปมิกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๑๓ เด็กหญิงยลรวี
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๑๔ เด็กหญิงยวิษฐา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๑๕ เด็กหญิงฤทัยรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๑๖ เด็กหญิงลักษณียา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๑๗ เด็กหญิงวชิราภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๑๘ เด็กหญิงศิรประภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๑๙ เด็กหญิงศิราพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๒๐ เด็กหญิงสาวิตรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๑๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๒๑ เด็กหญิงกมลวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๒๖

เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายณภัทร
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กชายอชิร
เด็กชายอชิรวิชญ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๒๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงเกสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๒๙ เด็กหญิงจิตรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๓๐ เด็กหญิงจิรชยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๓๑ เด็กหญิงชลธิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๓๒ เด็กหญิงฐานิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๓๓ เด็กหญิงธิชาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๓๔ เด็กหญิงนภาวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๓๕ เด็กหญิงธัญรดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๓๖ เด็กหญิงนันท์นภัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๓๗ เด็กหญิงนุชญาณัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๓๘ เด็กหญิงพิชญาภัค
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๓๙ เด็กหญิงวรกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๔๐ เด็กหญิงวรัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๔๑ เด็กหญิงวรินรำไพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๒๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๔๒ เด็กหญิงสิริรัตนาภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๔๔

เด็กหญิงสุกัลยา
เด็กหญิงอารยา

นามสกุล
แสงทับทิม
อุทัยศรี
แซ่อ้ึง
อินอาษา
อินอาษา
สาคร
วรรณโคตร
คงนมนาน
จันทร์บัว
ระนาดแก้ว
ระจิตดำรงค์
ทองสร้อย
พันธ์เปน
ศรีมูลละ
มั่นคง
เกษเงิน
อินประเสริฐ
บุตรพรม
วงศทะนันใจ
คลองงาม
ทองนพคุณ
เทพาหล
เเว่นสว่าง
เทียบฤทธิ์
วงษ์นาค
พลอยเกตุ
จันทศูนย์
โสภา
คำมงคล
สุดตาสอน
ธาตุชัย
ลายหม้อ
คนชาญ
อำพันธ์
แซ่เตียว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายพีรณัฐ ใจอุ่น
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๔๖ เด็กชายก้องเกียรติ อินทร์อานันต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๔๗ เด็กชายเจษฎาภาพย์ มงคลมง
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๔๘ เด็กชายชินพัฒน์ หอมเสียง
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๔๙ เด็กชายธงชัย
อุดร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๕๐ เด็กชายธนกฤต แสงขาน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๕๑ เด็กชายธีระพงษ์ คงถาวร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๕๒ เด็กชายนภัสรพี โรจนสโรช
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๕๓ เด็กชายนันท์ฟาง แท่งทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๕๔ เด็กชายปฏิพัทธ์ สมแก้ว
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๕๕ เด็กชายพงศกร ทองนพคุณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๕๖ เด็กชายภูริช
ปองกัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๕๗ เด็กชายมณฑวรรษ ประทุมชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๕๘ เด็กชายรพีภัชร แสงอรุณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๕๙ เด็กชายวศิน
เกตุทองสุข
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๖๐ เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์ แสงเทียน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๖๑ เด็กชายกฤษณพล ใจตรง
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๖๒ เด็กชายชวินโรจน์ ชมพัฒนาวณิช
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๖๓ เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์ดอก
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๖๔ เด็กชายณัฐพนธ์ ศิริเทศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๖๕ เด็กชายธนกร
น้อยพานิช
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๖๖ เด็กชายธนารักษ์ มะณีจร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๖๗ เด็กชายธิติพัฒน์ คำขจร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๖๘ เด็กชายธีรภัทร น้อยดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๖๙ เด็กชายนภสินธุ์ เพียขันทา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๗๐ เด็กชายนิธิกร
ดาทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๗๑ เด็กชายปรวีร์
ชูวิเชียร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๗๒ เด็กชายปาณัสม์ นุชอยู่
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๗๓ เด็กชายพงษ์พัฒน์ พูลสวัสดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๗๔ เด็กชายพงษ์พิสิฏฐ์ ประทุมวงค์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๗๕ เด็กชายศุภกร
เขียวพระอินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๗๖ เด็กชายสมบัติ
สอนสันติ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๗๗ เด็กชายสิทธิเดช สีหนาท
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๗๘ เด็กชายสิทธิราช บุตรสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๗๙ เด็กชายอนุรักษ์ สิงห์คุป
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๔๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๑๖๙
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายนันท์นภัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๘๑ เด็กหญิงวิมลสิริ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๘๒ เด็กชายพีรพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๘๓ เด็กหญิงกุลษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๘๔ เด็กหญิงไปรญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๘๕ เด็กหญิงเปรมนีย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๘๖ เด็กหญิงธีรารัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๘๗ เด็กชายณัฐพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๘๘ เด็กชายนภันดร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๘๙ เด็กหญิงขนิษฐา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๙๐ เด็กชายภิรวิทย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๙๑ เด็กหญิงพลอยฟา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๙๒ เด็กหญิงนภสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๙๓ เด็กชายชัชวาลย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๙๔ เด็กชายพงศธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๙๕ เด็กชายจารุพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๙๖ เด็กชายตันติกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๙๗ เด็กชายธนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๙๘ เด็กชายธีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๙๙ เด็กชายนราพฤต
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๐๐ เด็กชายปรเมศวร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๑๘๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๐๑ เด็กชายปุณณพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๑๔

เด็กชายพันธกานต์
เด็กชายณัชพน
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายอธิภัทร
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงธิติพร
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กหญิงเมธาวดี
เด็กหญิงมธุรดา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อินทร์วงศ์
ปนบ่อละ
ฉลวย
สุดละไม
ไวยเวศ
หนูประเสริฐ
มีใจชื่น
วงศ์ศิริโรจน์
พังภี
สุขจิตร
คำมฤทธิ์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

เต๋จ๊ะ
ระบอบ
สันติวงศ์
ฤทธิวงค์
ชัยสูงเนิน
วงษ์เสถียร
คำปอง
ทองอนันต์
เกิดเจริญ
พงษ์เผื่อน
จันทศูนย์
สุขสวัสดิ์ชล
พุ่มพวง
ถุงคำ
อินทรักษา
บุญไทย
เกตุแก้ว
มูลมั่ง
เงินจันทร์
อะโนวัน
โสภาบุญ
นวลตะคุ
เบ็ญจะพะ
ชขัยทองดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง
๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
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ชื่อ

เด็กหญิงชลธิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๑๖ เด็กหญิงนลินทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๑๗ เด็กหญิงจุไรรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๑๘ นางสาวแพรวา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๑๙ เด็กชายอัฐษฎาวุติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๒๐ เด็กชายสุริยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๒๑ นายปรเมฆ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๒๒ นายธิติวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๒๓ นางสาวณัฐชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๒๔ นายกชกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๒๕ นายธีรพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๒๖ นายพีรพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๒๗ นางสาวณัชยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๒๘ นางสาวณัฏฐณิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๒๙ นางสาวณัฐธิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๑๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๓๐ นางสาวตรีทิพย์นิภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๓๒

นายเมตไตรย
นายนพฤทธิ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๓๓ นางสาวกิตติญาภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๓๔ นางสาวดาวพระศุกร์

นางสาวนภัสนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๓๖ นางสาวพิชญ์พิมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๓๗ นางสาวพรธีรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๓๘ นางสาวศศิวิมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๓๙ นางสาวไอลดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๔๐ นางสาวชลฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๔๑ นางสาวชาลิสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๔๒ นางสาวรุ่งทิวา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๔๓ นายรณฤทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๔๔ เด็กชายจิรพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๔๕ เด็กชายชยกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๔๖ เด็กชายชลสิทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๔๗ เด็กชายชานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๔๘ เด็กชายณัฐชนน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๔๙ เด็กชายณัฐพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๓๕

นามสกุล
มะปะทัง
สีอ่อน
วงณรัตน์
สันติวิมลนาถ
บุดดา
ยศไธสง
ทองใบ
หวังแนบกลาง
คณาจันทร์แสง
ลายทอง
ดมหอม
ผิวสว่าง
ลัดลอย
ผองคำ
รีเพ็ง
นิยม
เพิ่มรัก
รุ่งเรืองสินงาม
พ่อครวงศ์
มูลศรี
สืบสาย
โสบูรพา
กองทรัพย์
ดงดังรัมย์
อิมสุ่น
โทมนต์
ครุฑคำ
ลุนศรี
สุทธิสอน
อุดหนุน
เขียวสม
ชีม่วง
ตุติ
คณะราช
ทับนิล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง
๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง
๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดบ้านไร่
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วัดบ้านไร่
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
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ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๕๐

เด็กชายธนพงษ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนาภรณ์
เด็กชายธรา
เด็กชายธัญพิสิษฐ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนรินทร์
เด็กชายปยะวัฒน์

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๕๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๕๘ เด็กชายปุญญพัฒน์

เด็กชายวชิรวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๖๐ เด็กชายวุฒิภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๖๑ เด็กชายศรันยภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๖๒ เด็กชายศักรินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๖๓ เด็กชายสุรธัช
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๖๔ เด็กชายอาฌานัยต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๖๕ เด็กชายเอกพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๖๖ เด็กชายศุภณัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๖๗ เด็กชายสิรภพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๖๘ เด็กชายสุธรณิศร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๖๙ เด็กชายอนันฒพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๗๐ เด็กชายอานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๗๑ เด็กชายพีรพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๗๒ เด็กชายศิรกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๗๓ เด็กชายธนวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๗๔ เด็กชายธนภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๗๕ เด็กชายเอกรินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๗๖ เด็กหญิงกรรณิกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๗๗ เด็กหญิงจิราพรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๗๘ เด็กหญิงสุกัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๗๙ เด็กหญิงอิสราภรณ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๘๔

เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายกนก
เด็กชายชยธร
เด็กชายฐนลภย์

นามสกุล
ธงยันต์
ทำอิฐ
พิมพา
พุทธศิริ
สายแวว
มีล้อม
ร่มซ้าย
รังสรรค์
ขรัวทองเขียว
สุชินวิเชียรเลิศ
พลสาร
ชื่นบำรุง
บุญชุ่ม
ชุมแวงวาป
ศรีทุม
ฉิจิตตะโล
บุญจันทร์
ภาษี
หลักทรัพย์
ภู่เจริญ
แซ่ล้ิม
โพธิ์ทอง
ปลัดเทศ
โพธิ์ศรี
เขตต์เขาเม็ง
วินนา
พรมมาอินทร์
พิศวงษ์
นามไตร
สนโสก
ราชศรีลา
เจริญฤทธิ์
ปะกิระพัง
รุ่งแจ่มเเจ้ง
นันไชย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายธนดล
เด็กชายนิธิพัฒน์
เด็กชายรัฐวัฒน์
เด็กชายสถาพร
เด็กชายสุรยุทธ
เด็กหญิงชุลีพร
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กหญิงเนติกานต์
เด็กหญิงปทมพร
เด็กหญิงปยะมาส
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงมณฑิตา
เด็กหญิงวรินธร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวารุณี
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศุภกานต์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กหญิงสุวิตา
เด็กหญิงอนิสา
เด็กหญิงอนิสา
เด็กหญิงทิพย์วิมล

ธงชัย
สิทธิสาร
ภักดีคำ
ดวงพร
โชคอนันต์ไพศาล
เหลืองสอาด
ตะเภาเงิน
ชะดาทอง
เรืองขำ
อุ้ยวงค์
ฤทธิ์เดชรัมย์
ใจหาญ
สามคูเมือง
เจริญราษฎร์
ปองขันธ์
ใบกว้าง
บุญสวัสดิ์
นกดำ
โยธะคง
บุญพันธ์
เหระวัน
จิตมั่น
แสงจรัสวงศ์
จันทร์สมปอง
เรืองศรี
ทองเหลือง
สมมุติ
อึอือ
หนูวัน
เทียนพิมาย
วงศ์จรัสแสง
เปยมสุข
โบราณมูล
จันทร์โสดา
จันทร์สมาน

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๒๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๑๔

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๑๕ เด็กชายเจตษฎาพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๑๙

เด็กชายญาณากร
เด็กชายณัฏฐากร
เด็กชายณัฐพันธ์
เด็กชายณัฐวุฒิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายดนุสรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๒๑ เด็กชายนพดล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๒๒ เด็กชายนิธิกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๒๓ นายบุญญฤทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๒๔ เด็กชายปณิธิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๒๕ เด็กชายปยวิศว์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๒๖ เด็กชายปยะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๒๗ เด็กชายพัชรพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๒๘ เด็กชายภาสกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๒๙ เด็กชายวุฒิชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๓๐ เด็กชายสิริศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๓๑ เด็กชายธีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๓๒ เด็กชายกฤตณัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๓๓ เด็กชายสุมิตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๓๔ เด็กชายประวีร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๓๕ เด็กชายสิทธินนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๓๖ เด็กหญิงจิราภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๓๗ เด็กหญิงจิราพรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๓๘ เด็กหญิงนภัสสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๓๙ เด็กหญิงนริศรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๔๐ เด็กหญิงภัณฑิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๔๑ เด็กหญิงวรรณิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๔๒ เด็กหญิงสุฐิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๔๓ เด็กหญิงสุปรียา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๔๔ เด็กชายกิตติชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๔๕ เด็กชายกิตติพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๔๖ เด็กชายณัฐวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๔๗ เด็กชายธนวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๔๘ เด็กชายสันติกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๔๙ เด็กชายนัฐพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๕๐ เด็กชายบรรพต
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๕๑ เด็กชายปารณัท
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๕๒ เด็กชายปุณฑริก
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๕๓ เด็กชายภูกิจ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๕๔ เด็กชายวรัญู
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๒๐

นามสกุล
สายสังข์
จูมพล
พรเก็บรักษา
การิน
กลางนอก
พันธุ์ไม้
โพธิ์ศรี
ดวนสูง
ศรีจันทร์
ปจจัย
ไกรวงค์
การะเกตุ
ไพบูลย์
หวังวิไล
บุญหว่าน
จันโท
โคตะบิน
งามเจริญ
สอนศิริ
ชมภูประเภท
นนศรีภักดิ์
รัตนเสน
ศรีจันทร์
มั่นคง
มีศิริ
ศิลากร
เสริมสุขวัฒนกุล
ขาวละออง
พาทย์
แตงภู่
วรุณวานิชบัญชา
โถทอง
คงสวัสดิ์
แก้วสุขศรี
สนโศก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายวัชรภณ สุรินทะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๕๖ เด็กชายทัศพงษ์ ทองวิเศษ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๕๗ เด็กหญิงกัญญาณัฐ เวียงสมุทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๕๘ เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ หวังรักกลาง
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๕๙ เด็กหญิงอาณัญชา แก้วนอก
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๖๐ เด็กหญิงเกวลิน เลพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๖๑ เด็กหญิงธัญญาพร พิทักษ์ญาติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๖๒ เด็กหญิงปวริศา ใจเย็น
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๖๓ เด็กหญิงเปรมฤทัย ไทธะนุ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๖๔ เด็กหญิงพิมพา
ดำเนินงาม
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๖๕ เด็กหญิงวรัทยา ผาสุข
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๖๖ เด็กหญิงวริศรา ปนปราง
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๖๗ เด็กหญิงศศิประภา ตรงกลาง
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๖๘ เด็กหญิงสกาวเดือน พิมพ์เงิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๖๙ เด็กหญิงสิริภัทร ธรรมชิโร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๗๐ เด็กหญิงสหฤทัย แก้วภักดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๗๑ เด็กชายกันตชาติ ธาราสมบัติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๗๒ เด็กชายนันทพัทธ์ สุรางค์วัฒนากูล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๗๓ เด็กชายศิวัช
คอนหน่าย
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๗๔ เด็กชายณัฐนนท์ ทองคำ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๗๕ เด็กชายธนากร
สอนเงิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๗๖ เด็กชายพุทธิวัฒน์ ขจิตปริพรรห์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๗๗ เด็กชายรชต
คุณพนัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๗๘ เด็กชายณภัทร์
เอียการนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๗๙ เด็กหญิงจิฬาพร มงคลทรัพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๘๐ เด็กหญิงชลดา
ขันนอก
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๘๑ เด็กหญิงบงกช
บุญมี
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๘๒ เด็กหญิงพรชนก ยังสุข
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๘๓ เด็กหญิงพรนภา อ่อนสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๘๔ เด็กหญิงพรพรรณ เลื่อมใส
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๘๕ เด็กหญิงเพชรลดา เเสงเจริญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๘๖ เด็กหญิงสุชานันท์ ชัยกล้า
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๘๗ นางสาวสุธีธิดา
เกตุแก้ว
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๘๘ เด็กหญิงอุสา
ขจรกลิ่น
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๘๙ เด็กหญิงกศิณา
ชูช่วย
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๕๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๙๐

เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงธนขวัญ
เด็กหญิงพลอยสวย
เด็กหญิงภัทร์อนงค์
เด็กหญิงศิรินาถ
เด็กหญิงสิวพร
เด็กหญิงอัญชิษฐา
เด็กหญิงอิริยา

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๙๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๙๘ เด็กหญิงอัญญารัตน์

เด็กหญิงปุณยนุช
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๐๐ เด็กหญิงนันทวัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๓๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๐๑ เด็กหญิงบรรณสรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๒๔

เด็กหญิงเบญจพร
เด็กหญิงนันท์นภัส
นางสาวเจนจิรา
เด็กชายเกษมสันต์
เด็กชายจิรฐา
เด็กชายธนากร
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวงศพัทธิ์
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายสถิต
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงกนกกร
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงภณิตา
เด็กหญิงวาริษา
เด็กหญิงศรุตา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงพิลาวรรณ

นามสกุล
หนูประเสริฐ
จงคราดกลาง
บุญพาโชค
แซ่เจี่ย
ทองไพร
จันทคาม
อุทัยเลี้ยง
ณรงค์ศักดิ์
ภูมิจิตรพิพัฒน์
ปทิตพันนาดี
จันละบุตร
ทิพย์เพทาย
สมวิเศษ
นครวงษ์
หอมทรัพย์
แสงสาย
น้าสุวรรณ
ศรีวิเศษ
ช่างฟอน
พูลสวัสดิ์
สังข์เกตุ
ทองเปย
พรมมณีวงค์ษา
วาดอุดม
โยธินทะ
ทองยืน
ลือทองจักร์
กันปญโน
จิตรักษ์
เจริญ
เขียวสม
หอมจันทร์
นันตะวงษ์
พิมพ์แก้ว
มิตรชื่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอภิชญา จริตรัมย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๒๖ เด็กหญิงหยาดเพชร ประทีป ณ ถลาง
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๒๗ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย วามะกัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๒๘ เด็กหญิงนิลณรีย์ น้อยทุ่มอุ่น
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๒๙ เด็กหญิงขวัญฤทัย โฆษะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๓๐ เด็กหญิงนันทิชา ศิริวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๓๑ เด็กหญิงทิพย์เกศร จันทวัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๓๒ เด็กชายกนกณัฐ เสนามนตรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๓๓ เด็กชายฤทธิชัย ทาเสน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๓๔ เด็กชายเศรษฐกาญจน์ วรรณโร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๓๕ เด็กชายเอกสิทธิ์ จิตมั่น
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๓๖ เด็กชายพีรดนย์ แสงทับทิม
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๓๗ เด็กหญิงกฤตยา สิงห์โตวงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๓๘ เด็กหญิงศิรประภา ธรรมชาติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๓๙ เด็กหญิงสุชานันท์ ทิพวรรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๔๐ เด็กหญิงสุนิษา
อำไพเจริญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๔๑ เด็กหญิงสุนิษา
เทศแก้ว
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๔๒ เด็กหญิงกิตติยา แดงศิริ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๔๓ เด็กหญิงอาริสษา ไพบูลย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๔๔ เด็กหญิงอัจฉริยา เทศขันธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๔๕ เด็กหญิงศิรภัสสร ศิลทวี
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๔๖ เด็กหญิงศรัณย์พร ความสวัสดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๔๗ เด็กหญิงวิภาดา นิราราช
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๔๘ นางสาววิภาดา
คงประจักษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๔๙ เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญจันทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๕๐ เด็กหญิงภรณ์พัชรินทร์ หอยคำ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๕๑ เด็กหญิงพรธนา กลิ่นหอม
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๕๒ เด็กหญิงปยปภัสร์ เภาคำ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๕๓ เด็กหญิงอภิญญา อุ่นบางหลวง
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๕๔ เด็กหญิงสุวิมล
วารณา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๕๕ เด็กหญิงนภัสวรรณ รถทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๕๖ เด็กหญิงณิชาธาร จันทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๕๗ เด็กหญิงสไรเปก ชล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๕๘ เด็กชายจักรชัย กาญจนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๕๙ เด็กชายฐปกร
จันทะเนตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายปฐพี
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๖๑ เด็กชายสุทธิภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๖๒ เด็กชายวรวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๖๓ เด็กชายเมธี
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๖๔ เด็กชายธนเทพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๖๕ เด็กชายจักรกฤษณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๖๖ นายปยวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๖๗ เด็กชายธณากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๖๘ เด็กชายนพรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๖๙ เด็กหญิงสิดาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๗๐ เด็กหญิงปทิตตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๗๑ เด็กหญิงอินทิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๗๒ เด็กหญิงอภิสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๗๓ เด็กหญิงนภัสศร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๗๔ เด็กหญิงปรายฟา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๗๕ เด็กหญิงสาธิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๗๖ เด็กหญิงอารยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๗๗ เด็กหญิงมนัสนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๗๘ เด็กหญิงอินธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๗๙ เด็กหญิงปนัสยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๘๐ เด็กหญิงภัททิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๘๑ เด็กหญิงสิริภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๘๒ เด็กหญิงกรรณิการ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๘๓ เด็กหญิงกชกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๘๔ เด็กหญิงอรดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๘๕ เด็กชายธีรเทพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๘๖ เด็กชายนัฐพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๘๗ เด็กชายปภาวิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๘๘ เด็กชายประทีป
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๘๙ เด็กชายภาสกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๙๐ เด็กชายวชิรนนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๙๑ เด็กชายวรเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๙๒ เด็กชายสุรทิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๙๓ เด็กชายสิทธิพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๙๔ เด็กชายยุทธนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๖๐

นามสกุล
สะเลมัน
วิริยะ
วัฒนคีรีราษฎร์
ทองสว่างแจ้ง
แก้วหนู
ยวงประเสริฐ
สุดศักดา
ไทยถาพร
พึ่งวาน
ใบใหญ่
นาคสว่าง
วรขจี
เนื่องจำนงค์
จิตงาม
เลขาวรพรตปญญา
บะวงศ์
จันทร์ศรีทอง
คำเหลือง
ดีสันเทียะ
ใจเอม
วังพรม
ไชยสมคุณ
เกตุเสน
สอนศิริ
โฉมวิจิตร
เสมอภาค
แสนละมุน
ด่วงคำจันทร์
ปชชาเขียว
สมจิตต์
เนื่องเกิด
ประเสริฐ
ชุมแวงวาป
พานทอง
วารณา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๙๕

เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายธีรจิต
เด็กชายธนาวัฒน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายถีรณัฎฐ์
เด็กชายเขมฐิฏิ
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายแกล้วกล้า

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๔๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๐๓

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๐๔ เด็กชายเกียรติกรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๐๕

เด็กชายก้องภพ

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๐๖ เด็กหญิงกนกวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๒๗

เด็กหญิงณิชากร
เด็กหญิงนิลยา
เด็กหญิงนุชนาท
เด็กหญิงรัชนก
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กหญิงนันทิพร
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงจรัสรัตน์
เด็กชายตัสติกร
เด็กชายธนกร
เด็กชายประพัฒน์
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายเข็มทอง
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายชิษนุพงศ์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายกมลภพ
เด็กหญิงเบญจาพร
เด็กหญิงมินทรา

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๒๘ เด็กหญิงศรัชญากานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา

นามสกุล
เกิดผล
โสมท้าว
ทิมแห้ว
ชุ่มพะไล
คานเพชรทา
สังข์น้อย
ขันตรีกิจ
แก้วสมบูรณ์
วงษ์แดง
บุญชลอ
กำลังหาญ
แก้วเข้ม
จันทร
กันทะน่วม
รอดเทศ
ยอดสร้อย
เปสาโก
มาสงฆ์
ศาสตรสิน
นพรัตน์
ศรีบุตร
พิมสกุล
ฮวดเจริญ
อินทร์จันทร์
ศรีสุทำ
คูนา
ทรรพนันทน์
พุ่มเปยม
พรมบุตร
ใจเย็น
กาเผือก
โต้วฮวดใช้
จิตมั่น
ธูปหอม
ชัยบำรุง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๓๐

เด็กหญิงสุธินันท์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงธรัชนันท์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กชายนิภัทร์
เด็กชายพุฒิเมธ

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๓๖

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๓๗ เด็กหญิงพรรณวีภา

เด็กหญิงธนาภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๓๙ เด็กหญิงศิริรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๔๐ เด็กหญิงธมลวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๔๑ เด็กชายนนท์ปวิธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๔๒ เด็กหญิงพัชรพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๔๓ นางสาวอรอุมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๔๔ เด็กชายอชิตะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๔๕ เด็กชายมีชนะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๔๖ เด็กหญิงสรัลพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๔๗ เด็กชายภูมิพิพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๔๘ เด็กชายรัตนพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๔๙ เด็กหญิงชนิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๕๐ เด็กหญิงลักษมณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๕๑ เด็กหญิงวิยะดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๕๒ เด็กชายสิทธิพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๕๓ เด็กชายเนติวุฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๕๔ เด็กชายศุภกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๕๕ เด็กชายอภิภู
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๕๖ เด็กหญิงกานต์ธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๕๗ เด็กหญิงปุณรดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๕๘ เด็กหญิงมาริษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๕๙ เด็กหญิงอรวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๖๐ เด็กชายธนวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๖๑ เด็กหญิงพิมพ์ชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๓๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๖๒ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๖๔

เด็กชายธนกร
เด็กชายพีรพัฒน์

นามสกุล
ฉิมพาลี
ชอระชาญ
ปทุมนันท์
แซ่เตียว
ยูฮันเงาะ
ศรีเพ็ง
ตันเต็ง
ดวงชัย
ไพบูลย์
คุ้นเคย
พิมพันธ์
เรืองเกิด
ขยันหา
พรมเมตตา
กองเชิญ
มากคง
ผาสุข
เลิศบางพลัด
สงวนใจ
คำเอี่ยม
สอาดเอี่ยม
โสภาพิสุทธิวงศ์
ดีศรี
ปาระมีศรี
รุ้งกระดี่
ชัยพิมพ์
เลี่ยวกุล
อิทธิเดชวรกุล
ทองเจือ
ไหมทอง
ทิมโพธิ์
โพธิ์ย่ังยืน
อยู่สิน
ดาหล้า
จุกสีดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงนำฝน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๖๖ เด็กหญิงกนกพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๖๗ เด็กหญิงอาภัสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๖๘ เด็กหญิงวิภัสสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๖๙ เด็กชายรัตนภูมิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๗๐ เด็กหญิงอชิรญาณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๗๑ เด็กชายกัมปนาท
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๗๒ เด็กหญิงณภธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๗๓ เด็กชายณัฐพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๗๔ เด็กชายพิทักษ์กุล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๗๕ เด็กชายชานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๗๖ เด็กหญิงฐิติกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๗๗ เด็กชายธนาพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๗๘ เด็กชายกฤษฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๗๙ เด็กชายอนุชิต
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๘๐ เด็กชายนพคุณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๘๑ เด็กชายธนวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๘๒ เด็กหญิงวริศรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๘๓ เด็กหญิงอุไรวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๘๔ เด็กชายพัชรพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๘๕ เด็กหญิงชลณัชช์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๘๖ เด็กหญิงเสาวนีย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๘๗ เด็กชายนริส
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๘๘ เด็กหญิงงแพรวา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๘๙ เด็กชายภาณุวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๖๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๙๐ เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๕๙๙

เด็กชายสถาพร
เด็กชายจีรวัฒน์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายจักรินทร์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงจิราวัน
เด็กชายอลงกรณ์

นามสกุล
พุฒประเสริฐ
เข็มทอง
ยสสุนทร
พืชพันธ์ไพศาล
เงินเจือ
ใจงามดี
แขกธูป
สิ่วลือ
เสาวรส
หอมบุญธรรม
ละอองศรี
สมบูรณ์
นาคทอง
ประเมติยาโน
มหาดไทย
พุ่มนิรภัย
หมอกเจริญ
ขมเล็ก
เหลืองอ่อน
เกิดคล้าย
บุญเลิศ
พรงาม
อยู่เจริญ
เพชรถึก
กระแสโสม
เหลืองอ่อน
จางวางสา
รุ่งเรือง
รอดภัย
ผลอินทร์
บุญหลำ
ทองศรี
เมฆฉาย
เปลี่ยนเมฆ
เสาวรส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๐๐ เด็กหญิงธัญญรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๐๑

เด็กหญิงบุษรากร

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๐๒ เด็กหญิงทิพย์พาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๐๙

เด็กชายถิรปาล
เด็กหญิงภัทรชากร
เด็กหญิงสุทธิภา
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายกวิน
เด็กชายพิพัฒน์

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๑๐ เด็กหญิงพัชราภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๑๒

เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กหญิงอริสรา

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๑๓ เด็กชายเจษฎาภรณ์

เด็กหญิงณัฎฐกันย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๑๕ เด็กหญิงชลลดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๑๖ เด็กหญิงศิขริน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๑๔

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๑๗ เด็กชายสมประสงค์

เด็กหญิงทยิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๑๙ เด็กหญิงสุพิชชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๒๐ เด็กหญิงพัชรพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๒๑ เด็กหญิงพิมพ์พิกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๒๒ เด็กชายกนกวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๒๓ เด็กชายกฤษฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๒๔ เด็กชายเกษมพันธุ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๒๕ เด็กชายญาณวรุตม์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๒๖ เด็กชายดิษณุสันต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๒๗ เด็กชายตนุภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๒๘ เด็กชายภาณุวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๒๙ เด็กชายภูริช
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๓๐ เด็กชายภูริณัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๓๑ เด็กชายรชต
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๓๒ เด็กชายรพีภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๓๓ เด็กชายเลโอน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๓๔ เด็กชายศุภวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๑๘

นามสกุล
พรหมสุวรรณ์
ชัยเพชร
เปลี่ยนเมฆ
น้อยบัวงาม
คงเพชร
หงษาชาติ
ขำอำไพ
บุญธรรม
บุญมา
เทียมจิตตรักษา
ดีรัศมี
มะลิทอง
ยิ้มแย้ม
แก้วเกตุ
ปญญา
เริ่มรู้
เอี่ยมศิริ
หมอกเจริญ
ปลื้มสี
จูมจันทร์
อินทรสอาด
เอี่ยมศรี
สังคโห
แตงแก้ว
ลาภบุญมี
นำฟา
ประทีปจรัสแสง
บุญเทศ
สมชิต
กองอ่วม
ตุ้มเจริญ
ช้างภู่
สมหมาย
แพงดี
นาคเจริญสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายสิทธิกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๓๖ เด็กชายสิริมงคล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๓๗ เด็กชายสุรพัศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๓๘ เด็กชายอดิเทพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๓๙ เด็กชายอิทธิกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๔๐ เด็กหญิงกชนิภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๔๑ เด็กหญิงกัญยรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๔๒ เด็กหญิงกัณฐิกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๔๓ เด็กหญิงกุลจิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๔๔ เด็กหญิงจุฑารัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๔๕ เด็กหญิงชนัญชิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๔๖ เด็กหญิงณัฐสุดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๔๗ เด็กหญิงทิพย์สุดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๔๘ เด็กหญิงนวพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๔๙ เด็กหญิงปณิฏฐา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๕๐ เด็กหญิงปพิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๕๑ เด็กหญิงพาณิภัค
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๕๒ เด็กหญิงภคอร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๕๓ เด็กหญิงมนัสชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๕๔ เด็กหญิงมลฤทัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๕๕ เด็กหญิงวราภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๕๖ เด็กหญิงศิริยากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๕๗ เด็กหญิงอรรวี
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๕๘ เด็กหญิงอารียา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๕๙ เด็กชายกฤษณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๓๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๖๐ เด็กชายทองประทาน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๖๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๖๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๖๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๖๙

เด็กชายธนกฤษณ์
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายนนทกร
เด็กชายปณณพงศ์
เด็กชายปยะภัทร
เด็กชายเรืองกิตติ์
เด็กชายอำนาจ
เด็กหญิงกชพร

นามสกุล
ไวยครุฑ
บุญธรรม
ทับเจริญ
คำผาง
เปรมเจริญ
พรมสี
ผาสุข
มีสุข
จูมจันทร์
เบี้ยวแก้ว
จงมีสุข
ประเสริฐสมใจ
จินพละ
นาทรัพย์
สวนสุวรรณ
สวนสุวรรณ
โสภณ
หาทรัพย์
เกิดสินธุ์
ละอองศรี
มีสุข
โตศิริ
เมธาอธิพัฒน์กุล
สามุติรัมย์
จิระประดิษฐา
เจริญเศรษฐกุล
สีช่ืน
ไผ่เจริญ
สมินเย
แก้วสุข
กำแพงใหญ่
รัตนาเกียรติ
จันทร์อุทัย
จูมจันทร์
ยินดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๗๐

ชื่อ
เด็กหญิงกัลยา

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๗๑ เด็กหญิงกิง่ กาญจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๗๓

เด็กหญิงเกณิกา
เด็กหญิงเกตนิกา

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๗๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์

เด็กหญิงฐิติมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๗๖ เด็กหญิงนัทสนัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๗๗ เด็กหญิงนิดานุช
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๗๘ เด็กหญิงปริญภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๗๙ เด็กหญิงปยธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๘๐ เด็กหญิงพิมชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๘๑ เด็กหญิงเมธาวี
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๘๒ เด็กหญิงลัดดาวัลย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๘๓ เด็กหญิงวิชาญาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๘๔ เด็กหญิงวิมลมาศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๘๕ เด็กหญิงศศิธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๘๖ เด็กหญิงศิรัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๗๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๘๗ เด็กหญิงสกุลทรัพย์

เด็กหญิงสุพิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๘๙ เด็กชายคณพศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๙๐ เด็กชายณัฐพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๙๑ เด็กหญิงพิริยกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๙๒ เด็กหญิงวัลยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๙๓ เด็กหญิงศุภิสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๙๔ เด็กหญิงสุรีพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๙๕ เด็กหญิงสุวรรษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๙๖ เด็กหญิงหทัยชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๙๗ เด็กชายชินบัญชร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๙๘ เด็กชายณัฐวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๙๙ เด็กชายวัชรากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๖๘๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๐๐ เด็กชายสุเมทรรศน์

เด็กหญิงนภัสสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๐๒ เด็กหญิงวรรณวิษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๐๓ เด็กหญิงสิริลักษณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๐๔ เด็กชายศตายุ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๐๑

นามสกุล

วงษ์ม่ัน
พืชพันธ์ไพศาล
ไชยสุวรรณ์
เภ่าโง่น
สวัสดี
มีสุข
ศรีโยธี
พันธ์วอ
ประพันธ์
แฉ่งคร้าม
ศรีหริ่ง
โพธิรุกขา
อินทรจักร์
สุขสร้อย
คงคา
สีสงคราม
ทองแพง
ทำเนาว์
คำแหง
จันทร์ขุน
สมพงษ์
เพิ่มพูน
รอดใส
ศรีสุข
ผ่องแผ้ว
อัมรินทร์
อยู่ศรี
อิ่มประภากมล
รัตนวิจิตร
อุปรีบุญ
เจริญพัฒน์
วงศ์พรประดิษฐ์
แสงสง่า
เอี่ยมสอาด
ดาวเรือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๐๕

เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กชายธนกร
เด็กชายวณิช
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กหญิงกนกอร
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงริวดี
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงออมสิน
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายชิษณุชา
เด็กชายรัตพงษ์
เด็กชายศุภเสกข์
เด็กหญิงมิ่งกมล
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กชายกิจติภูมิ
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายคณาพงษ์
เด็กชายวชิรากรณ์
เด็กชายวราชิต
เด็กหญิงปทมาพร
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงอภิชาติ

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๓๙

นามสกุล

ก้านบัว
แซ่ต๊ัน
พุฒลา
ธาราดล
เที่ยงธรรม
วงษ์เสนา
ผ่องแผ้ว
โพภิมูล
สาลี
รุ่งเรือง
วิทยประภารัตน์
สงคราม
ขมหวาน
พรหมเต็ม
นิยม
เล่าฮะ
เขียวโสภา
ชนินทรานันท์
บริรักษ์
วังคีรี
หนูเสริม
วงค์มะลี
สาพรม
วชิรหัตถพงศ์
ศรีลา
มีสุข
ศรีษามิ
ศรีษามิ
เด็กหญิงละอองทิพย์ บุญรวม
เด็กชายกฤษดา สุทธี
เด็กชายสมวิช
แสนศึก
เด็กชายปรเมศ เงินเร็ว
เด็กชายฐปนวัฒน์ เสียงประเสริฐ
เด็กชายณัฐภูมิ มัติโก
เด็กชายนวคุณ วงศ์เสนา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายพีรัชชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๔๑ เด็กชายศุภกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๔๒ เด็กชายสัจจา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๔๓ เด็กชายสุรยุทธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๔๔ เด็กหญิงเจนจิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๔๕ เด็กหญิงพงศ์ภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๔๖ เด็กชายณัฐศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๔๗ เด็กหญิงสาวิตรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๔๘ เด็กหญิงเกษสิณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๔๙ เด็กหญิงกันตพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๕๐ นางสาวคณิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๕๑ นายกฤษฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๕๒ นายรชต
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๕๓ นางสาวนพวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๕๔ นางสาวอรนลิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๕๕ นางสาวอ้อมผกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๕๖ นางสาวกุลนันทน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๕๗ นายนครินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๕๘ นายสิทธิกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๕๙ นายสุขชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๖๐ นายอัครเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๖๑ นางสาวกนกวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๖๒ นางสาววีราทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๖๓ นางสาวศิรภัสสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๖๔ นางสาวอรญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๖๕ นายณัฐชนน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๖๖ นายศรัณภพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๖๗ นายทชานน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๖๘ นายสรวิศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๖๙ นายสหรัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๗๐ นายสุรชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๗๑ นายวีรนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๗๒ นายปุระชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๗๓ นายภูตะวัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๗๔ เด็กชายทันวา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๔๐

นามสกุล
โล่ห์ทอง
ทองทา
ทัศนะสนวิจารณ์
พรรค์พิทักษ์
พรมหู
พุทธา
นาคา
ประสิทธิ์
บุญคุณ
คันทีแดง
เงินรัตน์
คณารัมย์
จันทร์ชู
เลี้ยงจันทร์
บุญทศ
ติยะกว้าง
จันสุระ
ชูแก้ว
ติสนธิ
สวัสดี
สิทธิปญญา
นาที
สันหะรักษ์
สุทธิไชยา
ไอริยะลาพงษ์
อัตคงหาร
อุปการศิลป
ศรีสุข
ยอดกุล
แสนสวาท
เจียนรัมย์
อุปมูล
เจ็กสีหา
พางาม
คำขวัญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดเขาดินญาณนิมิต
วัดหัวถนน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๗๕

เด็กชายธนดล
เด็กชายธีรัตม์
เด็กชายเอกวัส
เด็กชายเอกวิทย์
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงฐิตา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงปฐมาพร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กหญิงปานไพลิน
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงสายธาร
เด็กหญิงสุธามาศ
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายจิติภัทร
เด็กชายจิรกิตต์
เด็กชายธงเพชร
เด็กชายธนกฤษ
เด็กชายปณณวรรธ
เด็กชายวทัญู
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายสถาพร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กหญิงเบญติญา
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กชายธีรภาพ
เด็กหญิงภาพพิมพ์
เด็กหญิงสุปรียา

กุลชัยวิวัฒน์กิจ
แซ่ล้ิม
จุกสีดา
จุกสีดา
ทามิล
เอนก
แดงเนียม
ปานปรีดา
อยู่ให้นาน
ส่งรัศมีทอง
ชัยชาญพันธ์
ตันติยะศิริ
คำพูล
เรืองแสง
บ้วนเต้
ลิยงค์
จุมจันทร์
อาภรณ์รัตน์
นิยม
เจริญวงค์
ต้องวั้น
ชัชวาลโชคทรัพย์
เวียงจันทร์
ขาวลา
มีชัย
บุญธรรม
ใจเที่ยง
วาโยพัด
ไหมทอง
ชัยณรงค์
ชูกาว
อินทรรักษา
รัตนารักษ์
แพงลม
จึงพัฒนาเจริญกิจ

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๗๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๗๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๗๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๐๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๑๖๙
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายนัทธพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๑๑ เด็กชายศุภกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๑๒ เด็กชายสุรยุทธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๑๓ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๑๔ เด็กหญิงจิรัตน์ดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๑๕ เด็กหญิงธิดาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๑๖ เด็กหญิงปารณีย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๑๗ เด็กหญิงภควดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๑๘ เด็กหญิงภัทรธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๑๙ เด็กหญิงศิตางค์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๒๐ เด็กหญิงอณัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๒๑ เด็กชายภูวเนตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๒๒ เด็กชายกรกฎ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๒๓ เด็กชายชนุดม
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๒๔ เด็กชายธรรมรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๒๕ เด็กชายธีรากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๒๖ เด็กชายพีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๑๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๒๗ เด็กชายภัทรกาญจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๒๘

เด็กชายศุภกฤต

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๒๙ เด็กหญิงกมลวรรณ

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๓๙

เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงโสภา
เด็กชายชลทาน
เด็กชายสหรัถ
เด็กชายคิรากร
เด็กชายพงษ์ศิริ
เด็กชายพีระดลย์
เด็กชายภูวนาถ
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงชลธิชา

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๔๐ เด็กหญิงปทมาภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๔๔

เด็กหญิงพรรณษา
เด็กหญิงหทัยพร
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายเดชธร

นามสกุล
มีกรงาม
ตุ้มเจริญ
เหลืองอ่อน
แทนรินทร์
ดำรงกิจบวร
ทองแพง
หุ่นสวน
พิกุลขาว
นามคีรี
หนูคำ
เขียวหวาน
พวงภู่
โชติอัจฉริยะ
สุขสุวรรณ
คนชม
ไชยวัฒน์
บุญญา
เทพสา
วิทยประภารัตน์
มานพ
สุขเอี่ยม
นพขุนทด
ชาวสวน
สีสีสุข
ธิสมบุญ
ศิริ
ตรงกับใจ
คำพระ
ธรรมชาติ
จรเมือง
สมุนันต์
ผู้ผ้ึง
นุชนนท์
สีหาบาล
กำหร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๔๖

ชื่อ

เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายสุพัฒน์

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๔๗ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๕๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๖๑

เด็กชายธรรมสรณ์
เด็กชายธนรัฐ
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กหญิงเสาวนีย์
นายพงศกร
นายสมคิด
นายอังวสันต์
นายกฤษฎา
นายคมสัน
นายพงศธร
นายไมตรี
นายอภิสิทธิ์
นายกษิด์ิเดช

นายชยังกูร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๖๓ นายพงศธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๖๔ นางสาวสุมิตรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๖๕ นางสาวไอรดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๖๖ นายกฤษฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๖๗ นางสาวมัณฑนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๖๘ นายณัฐวีณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๖๙ เด็กชายศราวุธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๗๐ เด็กชายอรรถพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๗๑ เด็กชายสุทิวัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๗๒ เด็กชายธนาธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๗๓ เด็กชายเตชินท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๗๔ เด็กชายวิทยวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๗๕ เด็กหญิงชมพูนิกข์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๗๖ เด็กหญิงรัชนีกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๗๗ เด็กชายณัฐวีร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๗๘ เด็กชายประณิธาน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๗๙ เด็กชายพรชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๖๒

นามสกุล
ทวีการ
พระชัย
มีสุข
หลำเจริญ
ธีรรัตนชัย
ไรโปง
วันชม
บุดดา
ฉัตรเงิน
อุทธวงศ์
รอดเลี้ยง
ทิพสุวรรณ์
อุทัย
เชื้อดี
สุขสีดา
บุญณะอินทร์
กลิ่นพุฒ
นามบุญ
แสงศรี
สาละวันดี
จันทร์ทอง
ปติพงษ์พันธุ์
อนันต์
ภักดี
คำพูล
จ่าพิชม
สอนโยธา
สุขปรุง
ศรีสมัย
ขัวอั่ว
ยิ้มอยู่
แหลมเขาทอง
ขุนประจวบ
แซ่เซียว
หนูเสริม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหัวถนนวิทยา

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดแก้วศิลาราม
วัดแก้วศิลาราม
วัดแก้วศิลาราม
วัดแก้วศิลาราม
วัดแก้วศิลาราม
วัดแก้วศิลาราม
วัดแก้วศิลาราม
วัดแก้วศิลาราม
วัดแก้วศิลาราม
วัดแก้วศิลาราม
วัดแก้วศิลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๘๐

เด็กชายอดิศร
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายกะเล่น
เด็กชายชนาภัทร
เด็กชายปวรปรัชญ์
เด็กชายพอเพียง
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายอำนาจ

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๘๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๑๔

นามสกุล

มีวงศ์วาร
องอาจ
ชูกาว
จูมจันทร์
ทะบูน
อุดหนุน
นิกร
ไพรเตี้ย
เอียน
สงคราม
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บูรณะอาภรณ์
เด็กหญิงประภาศิริวรรณ ศิริตันหยง
เด็กหญิงปนปนัทธ์ ใบขุนทด
เด็กหญิงพัชชา ศรีหงษ์
เด็กหญิงภัทราวดี แก้วคำ
เด็กหญิงภัทรินทร์ นวลแก้วปญญาชนะ
เด็กหญิงมิ่งขวัญ เกตุนัด
เด็กหญิงรัศมีดาว ฉลองศักดิ์
เด็กหญิงวรวรรณ ชะดาทอง
เด็กหญิงวลัย
รุ่งเรืองชัย
เด็กหญิงวัฒนาภรณ์ ราษฎรนิยม
เด็กหญิงสุนิสา ภู่จ้อย
เด็กหญิงสุภัสสร ตนศิริ
เด็กหญิงวทัญู สมบัติบูรพา
เด็กชายอภิวัฒน์ ลุนสอน
เด็กหญิงนภัสสร ลายทอง
เด็กหญิงปารณีย์ แซ่ยาง
เด็กหญิงพลอยไพลิน เจริญผล
เด็กหญิงวริสรา ยานุมาศภูษิต
เด็กหญิงวันดี
เด็กชายปฐมพร ลำดวน
เด็กหญิงนิชนันท์ ชาญชัยพิทักษ์สิน
เด็กชายชยากร อารัญคีรี
เด็กชายณัฐพล คุณาชน
เด็กชายธนวัฒน์ บุญชุ่ม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแก้วศิลาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายพชรพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๑๖ เด็กชายพศวีร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๑๗ เด็กชายมหัทธนสิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๑๘ เด็กชายสิทธิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๑๙ เด็กชายสุริยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๒๐ เด็กชายอานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๒๑ เด็กหญิงกมนรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๑๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๒๒ เด็กหญิงกลอยลักษณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๒๘

เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงนพวรรณ
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายพีรพล
เด็กชายศุภกิตต์

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๒๙ เด็กชายเอกนลักษณ์

เด็กหญิงมนพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๓๑ เด็กหญิงฤชากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๓๒ เด็กชายนิธิกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๓๓ เด็กหญิงสุดารัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๓๔ เด็กชายคฑาวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๓๕ เด็กชายชลิต
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๓๖ เด็กชายณัฐดนัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๓๗ เด็กชายทินกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๓๘ เด็กชายธนพัต
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๓๙ เด็กชายนิลพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๔๐ เด็กชายรัชชานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๔๑ เด็กชายวุฒิพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๔๒ เด็กชายศุภกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๔๓ เด็กชายสำนาง
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๔๔ เด็กชายอดิกันต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๔๕ เด็กชายอภิวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๔๖ เด็กชายอาณัติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๔๗ เด็กหญิงธมลกัลย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๔๘ เด็กหญิงแวววิไล
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๔๙ เด็กหญิงอรกช
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๓๐

นามสกุล
จันทร์วงศ์
โหจันทึก
หงษ์นัย
แสงจันทร์
พรยิ่ง
ศรีทอง
ใจหลัก
ผาสุก
คำแก้ว
ภูนาคพันธ์
คำเสียง
อินทร
เหลืองทอง
ราษฎรนิยม
อู๋อ่อน
พนาไพรเอกรัฐ
จันทร์ทอง
โชติคัคนานต์
แซ่ย่าง
วัวชะนะ
จวงคำ
บุญทา
อุ่นเสน่หา
ซุ่นฮวด
เพชรสิม
ไชยบอน
โพธิ์ศรี
สิงหาวง
ยัน
พลูศรีงาม
แก้วสว่างศรี
โสสา
พันธุ์เรณู
สิงคารวนิชย์
แน่นหนา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งเหียง
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วัดทุ่งเหียง
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วัดทุ่งเหียง
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วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายฐปนวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๕๑ เด็กชายภูมิรัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๕๒ เด็กชายศักดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๕๓ เด็กชายอภิวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๕๔ เด็กหญิงกนกวลัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๕๕ เด็กหญิงขัติยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๕๖ เด็กหญิงรุจิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๕๗ เด็กหญิงปาริฉัตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๕๘ เด็กชายพุฒิพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๕๙ เด็กชายฉัตรชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๖๐ เด็กชายประพุฒ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๖๑ เด็กชายคณาธิป
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๖๒ เด็กชายณัฐวัฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๖๓ เด็กชายธนวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๖๔ เด็กชายชนาธิป
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๖๕ เด็กชายวิษณุ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๖๖ เด็กชายอัษฎาวุธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๖๗ เด็กชายกฤษฐ์สวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๖๘ เด็กชายณภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๖๙ เด็กชายณภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๗๐ เด็กชายธนกฤต
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๗๑ เด็กชายจักรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๗๒ นายประทีป
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๗๓ นายเฉลิมศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๗๔ นายพัชรธนพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๗๕ นางสาวสุภาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๗๖ เด็กชายไพโรจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๗๗ เด็กชายเฑียรทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๗๘ เด็กชายชุติเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๗๙ นายยงยศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๘๐ นางสาวกานต์ธีดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๘๑ นายณัฏฐ์กวิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๘๒ นายประสิทธิ์พร
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๘๓ เด็กชายกิตติศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๕๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๘๔

เด็กชายพีรพล

นามสกุล
สีกลำ
สัตย์การ
คุรุวนาภรณ์
นันดี
แสงสุทิน
แซ่เฮ้อ
ทรงชัยเจริญ
กุลทิพย์
ถนอมวงศ์
จันทนา
กานตะดา
ดวงพร
ประกอบสุข
ท้าวจตุรัส
หนูเมือง
นีระกุล
จันทร
ผลทวีมงคล
ขุนเภา
วิสุทธิ์
ปานยืน
บุญมี
อุพลรัมย์
ประมวลมา
อุทโท
สมบัติก่อสุข
ทรัพย์ทาทอง
แพทย์ทองซิว
ปาลวงค์
สุไวย
คงเกียรติคีรี
โพธิ์ทอง
ธรรมชาติ
อ่างทอง
พูลสวัสดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๙/๐๕/๒๕๒๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๓/๑๑/๒๕๐๔ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๗/๑๐/๒๕๒๖ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๑๐/๐๓/๒๕๒๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๘/๑๑/๒๕๒๕ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

๒๐/๐๘/๒๕๒๐ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
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วัดทุ่งเหียง
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วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดทุ่งเหียง
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๘๕

เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายสุริยา
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายสุรบดี
เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กชายพรสวรรค์
เด็กหญิงอรพัฒน์
เด็กชายเจนณรงค์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงมณีพร
เด็กหญิงศิริวัฒนา
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กชายณัฐปกร
เด็กชายพลาพร
เด็กชายฤทธิไกร
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายสุรนคร
เด็กชายจักริน
เด็กชายปฏิวัติ
เด็กชายจรัสพงษ์
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กชายกฤตพร
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงอรนุช
เด็กหญิงศิริกาญดา
เด็กชายจิรพันธ์
เด็กชายชวัลวิทย์
เด็กหญิงจิรวรรณ
เด็กชายปองคุณ
เด็กหญิงปนัดชา
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภาณุพงศ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๑๙๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๑๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เหมือนนุช
โคตรศรี
พรหมมินทร์
ทองดีเลิศ
โชติราษี
ทาคิน
นมัสไธสง
ร่วมนิคม
โสพิมพ์
บ่อแก้ว
ผลดำเนินสวัสดิ์
แซ่เอี๊ยว
รื่นรมย์
พรประสิทธิ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

ตันติศิริโชค
สมละ
อยู่ศรี
คนชม
สุสิระ
ทองศิริ
อะเวรา
อินเทศ
ชื่นชมขจรสุข
ลาพรม
เจริญสุขมั่น
แช่มชอง
แซ่เอี๊ยว
จันทร์หาญ
ลีละศาสตร์
โพธิ์เมือง
รื่นรมย์
ดูร่ืนรัมย์
ภู่ฉัตร
โชคพิทักษ์สมบัติ
โพธิ์เมือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๒๐ เด็กชายรัชชานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๒๖

เด็กชายวัชรวีร์
เด็กหญิงทัศนีย์
เด็กหญิงนิชชา
เด็กหญิงนภธิดี
เด็กหญิงดาวรุ่ง
เด็กหญิงธีลีนา

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๒๗ เด็กหญิงพัทธวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๓๕

เด็กชายวีรพงศ์
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายภูริช
นายวัชระ
เด็กหญิงวิมลรัตน์
เด็กหญิงภัชรีพร
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กชายธันวา

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๓๖ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๔๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๔๑

เด็กชายณัฐพล
เด็กชายชุติเดช
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กชายศิริวิทย์
เด็กชายสรวิศ

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๔๒ เด็กหญิงชนิตกาญจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๔๗

เด็กชายฐณพัฒน์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายประกาย
เด็กชายสิทธิพล
เด็กหญิงกุลรัตน์

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๔๘ เด็กหญิงปทมวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๕๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๕๔

เด็กชายฐิติกร
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงฉัตรกมล
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงสายนำ
เด็กหญิงสายฝน

นามสกุล
พวงสิน
มานู
บุญปราบ
ชาญชัยศรี
บุญสะอาด
นิยม
แก้ว
โรจน์โสภณ
บัวแดง
นาธิราช
เพ็งหงษ์
กองสันเทียะ
อุเลา
สิงหวิบูลย์
จรูญผล
บุญรักษา
กฤษณานุกูล
ดางาม
เนื่องจำนงค์
เจริญสุข
ไม้เนียม
ฉลอง
ขยัน
วรรณพัฒน์
ศรีเรือง
พระภูมิ
ถีถาวร
ประมาณ
ทองเจือ
มณีศรี
จันทร
แพงคำฮัก
อ่อนพิมพ์
ทับเกตุ
ทับเกตุ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๕๕

เด็กหญิงสุภนิดา
เด็กชายบวรพงษ์
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงกันธิชา
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กหญิงวรดา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายศิวายุ

สุณาวงษ์
แผ่นสุวรรณ์
เลิศพัฒนโอฬาร
อธิปตตานนท์
สังข์ทอง
ศรีวลัย
เจียมตน
ภู่ขาว
มุสิกมาศ
เคนรำ
ชนะวงค์
ภูษา
ยาสมสี
ดอนบุญล้น
คำมี
สีมะรมย์
สุขอุดมวัฒน์
ผันสำโรง
สุวรรณจันทร์
สุภาวกูล
หาญชนะ
บุญซาว
สาสิงห์
จันจร
ชะแอมรัมย์
กาหลวง
แจ่มใส
เฉลิมจิตร์
ถิ่นทองหลาง
วิเชียรแก้วมณี
เหลืองอ่อน
แก้วสังข์
ทองดี
ทรงจิตร
ภูหา

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๖๖

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๖๗ เด็กหญิงเดือนตะวัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๖๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๖๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๗๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๗๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๗๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๗๖

เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงจตุพร
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กชายพิตตินันท์
เด็กชายพาลาคิม
เด็กชายรัชพล

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๗๗ เด็กหญิงสมลักษณา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๗๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๘๙

เด็กหญิงดาราณี
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายพงศ์รพี
เด็กชายธนกร
เด็กชายรัฐพล
เด็กชายสุเทพ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายชลวิทย์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงอรัณยา
เด็กหญิงสุทธิดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๙๐

เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงสุรลิตา
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กชายพีรทัต
เด็กชายชัชนันท์
เด็กชายวรวุฒ
เด็กชายซอไถ่
เด็กชายพีรพงศ์
เด็กชายไพรัช
เด็กชายวราเทพ
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงมัทนี
เด็กหญิงชลธิกานต์
เด็กหญิงมาติกา
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงสุนารี
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กชายสุริยา
เด็กชายวิรุณ
เด็กชายจิตรกร
เด็กชายตรีภพ
เด็กชายขวัญชัย
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายชนินทร์
เด็กชายปฐมพร

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๐๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๑๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๑๘ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

เด็กหญิงปาลิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๒๐ เด็กหญิงสุภาวดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๒๑ เด็กหญิงอัจจิมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๒๒ เด็กหญิงเสาวรักษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๒๓ เด็กหญิงอัมภัชชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๒๔ เด็กหญิงศุกิติมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๑๙

นามสกุล
นกแก้ว
พรมมะลี
บัวเกิด
ศิลปอุดม
โคมเมือง
สุวรรณชาติ
สว่างแก้ว
เหลืองอ่อน
เภาคำ
สุขสะบาย
เจริญสุข
ไชยทอง
ชวลิตตาภา
กล่อมไสยาสน์
จิ๋วแย้ม
แน่นหนา
รัศมี
ศรีเกษม
โสภา
จุมพล
ดวงเคน
ปานประชาติ
อินเต้
ขาด่วนจาก
เชี่ยวศร
พินงรัมย์
สุดสาคร
คนชม
มีมาก
คงงาม
พึ่งรบ
ช่วยพันธ์
เกิดวิธี
ปานแสงทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงบัณฑิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๒๖ เด็กหญิงโสรยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๒๗ เด็กหญิงธัญรดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๒๘ เด็กชายอดิศร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๒๙ เด็กชายอชิตะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๓๐ เด็กชายชัยนันต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๓๑ เด็กหญิงอินทิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๓๒ เด็กชายโชคทวี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๓๓ เด็กชายกายสิทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๒๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายหัสดี

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๓๘ เด็กหญิงกาญจนรัตน์

เด็กหญิงกุลนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๔๐ เด็กหญิงขนิษฐา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๔๑ เด็กหญิงจินดาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๔๒ เด็กหญิงญาณิศา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๔๓ เด็กหญิงนัฐทวิภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๔๔ เด็กหญิงพริมณดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๔๕ เด็กหญิงพิมภวดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๔๖ เด็กหญิงวนาลี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๔๗ เด็กหญิงศิริพักต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๔๘ เด็กหญิงสุดารัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๔๙ เด็กหญิงอนันตยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๕๐ เด็กชายพาทิศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๕๑ เด็กหญิงกฤษณา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๕๒ เด็กหญิงก้องนภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๕๓ เด็กหญิงเกวลี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๕๔ เด็กหญิงจุฑามาศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๕๕ เด็กหญิงชนินาถ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๕๖ เด็กหญิงณกัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๕๗ เด็กหญิงนฤมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๕๘ เด็กหญิงนำทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๕๙ เด็กหญิงศุภาพิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๓๙

นามสกุล
นิยม
แซ่กอ
ถาวร
เอี่ยมงาม
รัตนะ
แน่นหนา
บุญพบ
แคล้วคลาด
กองสันเทียะ
ดีรัศมี
ปนสันเทียะ
ศรีสอาด
กระแสโสม
ชากำนัน
สวัสดี
มณฑา
สุขทรัพย์
อารมณ์
นิลเช่ม
บุตรงาม
บุตรงาม
บุญสวน
ผิวอ่อน
พรหมบุญ
ถานะ
ทองสอาด
ทรัพย์สุข
วิสุทธิแพทย์
อุปไม
พวงบุบผา
โมรา
มาลี
ศรีแก้ว
เรืองศรี
เจี้ยเส็ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุพัฒตรา กันหาเวียง
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๖๑ เด็กชายปยณัฐ
พีสมุทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๖๒ เด็กหญิงฐานิตาวาสน์ สิทธิเจริญยศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๖๓ เด็กหญิงนภาพร ลายทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๖๔ เด็กชายเจษฎากร แซ่โง้ว
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๖๕ เด็กชายกิตตินันท์ ลาภรัมย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๖๖ เด็กหญิงวิภาวรรณ มิ่งสอน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๖๗ นางสาวณัฐณิชา สุนทรพฤกษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๖๘ นางสาวภัคจิรา สมสุข
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๖๙ นางสาวณัฐพร
โพธิ์ทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๗๐ นายณัฐพล
เสกสรร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๗๑ นายกอบเกียรติ กิลี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๗๒ นายวิสุทธิ์
ทองรวม
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๗๓ นายอิทธิฤทธิ์
ทองกล่อม
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๗๔ นางสาวอชิรญาณ์ จันทริมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๗๕ นางสาวอัญชิษชา อะเวรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๗๖ นางสาวจุฑามณีย์ คำพินิจ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๗๗ เด็กชายณัฐวุฒิ
ลี้สกุล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๗๘ เด็กชายธราเทพ ทนงศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๗๙ เด็กชายฐิติพงษ์ หนูขาว
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๘๐ เด็กชายเมธาสิทธิ์ คุยพรหมมี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๘๑ เด็กหญิงบวรลักษณ์ ไก่แก้ว
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๘๒ เด็กหญิงกัญญาณัฐ จวงดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๘๓ เด็กหญิงดารารัตน์ เอี่ยมสะอาด
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๘๔ เด็กชายปยะพงษ์ จันทะคาร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๘๕ เด็กชายจันทกร รัฐกุลบุตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๘๖ เด็กชายคุณากร เสริมทรัพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๘๗ เด็กชายจิรกิตต์ เพชรขัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๘๘ เด็กชายจิรภัทร โพธิ์ภิรมณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๘๙ เด็กชายวีรวัฒน์ สำราญกิจ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๙๐ เด็กชายเจษฎา
กังวานเลิศปญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๙๑ เด็กหญิงอติกานต์ บุราคร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๙๒ เด็กหญิงจันทรรัตน์ สิมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๙๓ เด็กหญิงศุภาดา พุมมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๙๔ เด็กหญิงนลินนิภา กทิสาสตร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๖๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๙๕

เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กชายสุทธิชาติ
เด็กชายจรัญ
เด็กชายสุทธิวัส
เด็กหญิงภรภัค
เด็กหญิงพรรณ์วษา
เด็กหญิงอนุชิดา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงศีรณา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายกรรณิการ์
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงชนกพร
เด็กหญิงมุกดา
เด็กชายเจษฎากร
เด็กชายธนาเดช
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงรัชนิกร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพิมพกานต์
เด็กชายบัญญวัต
เด็กหญิงวรวรรณ
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงกัณนิกา
เด็กหญิงกมลพรรณ
เด็กหญิงกนกจันทร์
เด็กหญิงศิริมาพร
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายวชิรศรณ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๑๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๒๙

นามสกุล
เฟองฟุง
สิงห์คาน
อ้นแก้ว
มิตมาตย์
ไวประเสริฐ
พันพูล
นิยม
ขันทอง
ทองใบ
สิงหาบุตร
อนุมาตร
แสงงาม
ถิวะถา
อุปชิน
เจริญบุญณะ
สาทะวงศ์
สุดสงวน
โสมสูงเนิน
คงทวี
พิมพ์ท้าว
แก้วมูล
สมานราษฎร์
ศรีกะสา
สมานมิตร
ตระกูลบ่อทอง
ใจวงษ์
ไก่แก้ว
ทำบุญ
บุญมา
เจริญเกียรติ
สายจันทคาม
สระทอง
สืบจันทร์
สมบุรุษ
พันแพง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖๔ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๓๐

เด็กหญิงจันที
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายนวพล
เด็กชายจักพงษ์
เด็กชายธันวา
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กหญิงอำไพรัตน์
เด็กชายจิรายุ

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๓๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๓๘ เด็กหญิงเพ็ญพิศาล

เด็กหญิงยุพิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๔๐ เด็กชายตันอู
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๔๑ เด็กหญิงธิดารัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๔๒ เด็กหญิงกุญช์ชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๔๓ เด็กชายณัฐวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๔๔ เด็กชายธนภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๔๕ เด็กหญิงธันย์ชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๔๖ เด็กหญิงสิริไพลิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๔๗ เด็กหญิงมีนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๔๘ เด็กหญิงชลกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๔๙ เด็กหญิงณัฐณิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๕๐ เด็กหญิงชนาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๕๑ เด็กหญิงสุภาภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๕๒ เด็กหญิงนันทนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๕๓ เด็กชายสุภัชชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๕๔ เด็กหญิงนรินทร์พร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๕๕ เด็กหญิงปณฑิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๕๖ เด็กชายศิรวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๕๗ เด็กชายสราวุธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๕๘ เด็กชายปฏิพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๕๙ เด็กหญิงภารดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๖๐ เด็กชายรัชตะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๖๑ เด็กชายพลกฤต
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๖๒ เด็กชายจำเครือ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๖๓ เด็กหญิงศิริวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๖๔ เด็กหญิงภูริตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๓๙

นามสกุล
เทียง
ภักดีโชติ
บรรจง
ปูทวด
กันแม้น
ถิรญาณสิทธิ์
สืบสังข์
บุราคร
เรืองเดช
ไข่เต่า
ลุงอุง
บุญเพียร
ชวดสงฆ์
พรพิพัฒน์
วงศ์จันทร์
มรกต
ลุนทอง
จันทร์เจริญ
พีรพงษ์ศิริเดชา
นวลทอง
วงศ์ไพศาล
จันทร์ตรี
นันทพานิช
เคหะรอด
แช่มโชติ
คุ้มปรุ
ถิรญาณสิทธิ์
เครือวัลย์
ชะนะ
จันโท
กองสินแก้ว
เกษตรสีสุวรรณ
มีคำ
ชะนะ
พรหมศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดหนองเกตุ
วัดคลองมือไทร
วัดคลองมือไทร
วัดคลองมือไทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖๕ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงรชดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๖๖ เด็กหญิงกมลนิตย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๖๗ เด็กหญิงนภัสสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๖๘ เด็กหญิงณัฐธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๖๙ เด็กหญิงวนิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๗๐ เด็กหญิงเอื้อมฝน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๗๑ เด็กหญิงพิชชาภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๗๒ เด็กหญิงสิริยุพา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๗๓ เด็กหญิงศศิพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๗๔ เด็กหญิงณัฐฐินันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๗๕ เด็กชายกิตติภพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๗๖ เด็กชายปณณวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๗๗ เด็กชายดนุชเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๗๘ เด็กชายชิษณุพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๗๙ เด็กหญิงชลดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๘๐ เด็กหญิงวรรณพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๖๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๘๑ เด็กหญิงกมลวรรณ

เด็กหญิงภัททิยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๘๓ เด็กหญิงฉัตราพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๘๔ เด็กชายอภิรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๘๕ เด็กชายจิรวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๘๖ เด็กชายชัยภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๘๗ เด็กหญิงรัตนกรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๘๘ เด็กหญิงสุชานาถ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๘๙ เด็กชายสุวิจักขณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๙๐ เด็กชายธนากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๙๑ เด็กหญิงธัญนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๙๒ เด็กชายธนกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๙๓ เด็กชายชัยพฤกษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๙๔ เด็กชายอนุพันธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๙๕ นายมารุต
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๙๖ เด็กหญิงเพ็ญสิริ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๙๗ เด็กหญิงสุชาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๙๘ เด็กชายพชธกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๙๙ เด็กชายพงศกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๒๘๒

นามสกุล
อุประ
สุภาผล
โซ่พลงาม
ผาติเสนะ
ปรีชายศ
ม่วงขาว
ตาอุดม
กองสี
ขุนอาจ
โรจน์สุวรรณชัย
โคตรตาแสง
สุขสะอาด
เครือทราย
แสงธรรมโชติ
เทพอาษา
พิมพ์โคตร
นภาโชติ
สีทนชัย
ยังเจริญ
รัตนดาดาษ
เพ็งคำมูล
อนุกูล
อุดมทรัพย์
แซ่ล้ี
สมบัติหิรัญ
ไพรวัน
เกิดประสพสุข
จันละคร
ยาตุนุเคราะห์
รัตนดาดาษ
ทวีโชค
รอบเขตรัมย์
ผดุงกิจ
ขานเกศ
จันทรวงษ์โส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร

๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วัดคลองมือไทร

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงตะกู
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงตะกู

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงตะกู
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงตะกู

วัดธาตุทอง
วัดธาตุทอง
วัดธาตุทอง
วัดธาตุทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธนพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๐๑ เด็กหญิงมนิภา

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๐๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๐๒ เด็กชายธนโชติ บุญกระโทก
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๐๗

เด็กชายวิมล
เด็กชายวรพรต
เด็กชายบี
เด็กชายนพเกล้า
เด็กชายพงษ์พัฒน์

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๐๘ เด็กหญิงหทัยกาญจน์

เด็กหญิงภาพิมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๑๐ เด็กหญิงอัญชิษฐา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๑๑ เด็กหญิงวรรณวิสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๑๒ เด็กหญิงวาสนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๑๓ เด็กหญิงปญญดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๑๔ เด็กหญิงสุกัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๑๕ เด็กหญิงเอ็มมะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๑๖ เด็กหญิงณิจิตรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๑๗ เด็กหญิงจิตลดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๑๘ เด็กหญิงชมพู
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๑๙ เด็กชายถิรวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๒๐ เด็กชายธีรวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๐๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๒๑ เด็กชายดุสิต สมริต
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๒๗

นางสาวริตา
นายธนัชชา
เด็กหญิงหญิงกมล
เด็กหญิงกำลัย
เด็กหญิงขันเงิน
เด็กหญิงจริชยา

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๒๘ เด็กหญิงภัทราภรณ์

เด็กชายอำพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๓๐ เด็กชายวีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๓๑ เด็กหญิงวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๓๒ เด็กหญิงวนิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๓๓ เด็กหญิงศิริยากรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๓๔ เด็กชายสุทธิศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๒๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ใจบุญ
จันลา
บุญกระโทก
จัตวา
พวน
เชาว์เวียง
สืบวงศ์
จันดา
มีลา
จัตวา
ประกายแก้ว
พูลสวัสดิ์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงตะกู

วิเชียรพงษ์
ศาลางาม
พรนางแก้ว
เครือวัลย์
ชัยศักดิ์ประเสริฐ
สีสวย
สำเภา
สว่างภพ
สมริต
เสียม
พุทธดี
วัฒนะ
ญาติด่านกลาง
สอนวิชา
โตบุญมา
วุฒิวงศ์
อำมาตหิน
ศรีเกษม
เรืองศรี
ติดชัย
ทาระ
ทองลาด

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงตะกู
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธาตุทอง
วัดธาตุทอง
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดเขาใหญ่
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖๗ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายภัทรากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๓๖ เด็กชายพีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๓๗ เด็กหญิงศิรินันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๓๘ เด็กชายอติเทพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๓๙ เด็กชายพีระพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๔๐ เด็กชายชิติพัทธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๔๑ เด็กหญิงสุธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๔๒ เด็กชายชัยณรงค์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๓๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๔๓ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๔๖

เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงชมพูนุช
นายจิตวิสุทธิ์

เด็กชายเจษฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๔๘ เด็กชายรัตนกุล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๔๙ เด็กหญิงอริสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๕๐ เด็กชายอัครพนธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๕๑ เด็กชายวรวิทย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๕๒ เด็กหญิงกุลณัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๕๓ นายนิด
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๕๔ นางสาวญ่า
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๕๕ เด็กหญิงกัลยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๕๖ เด็กหญิงสุชาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๕๗ เด็กหญิงวรัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๕๘ เด็กชายสุพจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๕๙ เด็กหญิงชนกนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๖๐ เด็กชายธนวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๖๑ เด็กหญิงธัญรดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๖๒ เด็กหญิงดวงเนตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๖๓ เด็กหญิงนภัสสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๖๔ เด็กหญิงทิพย์รวี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๖๕ เด็กชายสิทธิพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๖๖ เด็กหญิงมีนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๖๗ เด็กหญิงชลลดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๖๘ เด็กชายรัฐทภูมิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๖๙ เด็กหญิงฐิตาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๔๗

นามสกุล
ทับทิมสุข
สุขแน่น
ความดี
สุขสำราญ
ชมชื่น
สถิตย์บัลลัง
สมศรี
วงค์ภักดี
สถิตย์บัลลังค์
เอี่ยมละออ
กรีดกราย
ชัยศรี
ขุนอินทอง
สมบุญยอด
ด้วงอินทร์
วงเวียน
ศรีพรม
ออก
จุ๊
พิโรจน์รัมย์
ดัดถุยาวัตร
แซ่ล้ิม
นนยะ
ก้อนทอง
พรมปอม
แซ่ต๊ัง
เนื่องจำนงค์
เกิดทรัพย์
สำเร็จ
เบ็ญจะขันธ์
ช่วงบัว
สมบุญยอด
มั่งมี
รอดสมบุญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงณิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๗๑ เด็กชายจตุรวัชร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๗๒ เด็กชายธนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๗๓ เด็กหญิงณัฐฐาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๗๔ เด็กชายวรชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๗๕ เด็กชายเดชาภัค
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๗๖ เด็กหญิงวีรานันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๗๗ เด็กหญิงอรจิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๗๘ เด็กหญิงอริศรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๗๙ นายสหภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๘๐ นายพีรวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๘๑ นางสาวรุจิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๘๒ เด็กหญิงสิราวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๘๓ เด็กหญิงชลิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๘๔ เด็กหญิงวศินี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๘๕ เด็กหญิงจิตรวดีพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๘๖ เด็กหญิงอภิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๘๗ เด็กหญิงชลาลัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๘๘ เด็กชายชนาธิป
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๘๙ เด็กชายสิริศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๙๐ เด็กชายปฏิภาณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๙๑ เด็กชายพงศ์พรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๙๒ เด็กหญิงณิชาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๙๓ เด็กชายสมศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๙๔ เด็กหญิงศุภัชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๗๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๙๕ เด็กหญิงกัญจนาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๓๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๐๔

เด็กหญิงสุภาวิดา
เด็กหญิงจีรวรรณ
เด็กหญิงจีรนันท์
นายเพชร
นางสาวสังเอีย
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงศันสนีย์
เด็กชายทินภัทร

นามสกุล

ศรีสวัสดิ์
สร้อยสังวาลย์
แสงเจริญ
อรุณ
แซ่ช้ือ
โล้วดำรงภัทร
ธีรุปกรณ์
สมบัติวงศ์
เลิศคุณานุกูล
สีสดใส
ภักดิบดี
สมสุด
มั่นดี
อินตา
เงินสวัส
สุทธิ
รักษาศีล
ศรีอินทร์
โพธิ์ชัย
หุ่นหิรัญ
สุขสวัสดิ์
วาระเลิศ
ประยงค์รัมย์
อินอ่อน
แสงสระคู
อินทร์ประเสริฐ
ละมาตร
ประจิมทิศ
อำโต
บุตรนอม
อาด
เกรงขาม
ศรีพูล
เมืองผู้
แปนเจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๐๕

เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณรงค์ธร
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กหญิงลำใย
เด็กหญิงจันทร์จิรา

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๑๓

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๑๔ เด็กหญิงมณฑกานต์

เด็กชายอัศนี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๑๖ เด็กชายธีรวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๑๗ เด็กชายซกลี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๑๘ เด็กหญิงนิภาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๑๙ เด็กหญิงปญจลี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๒๐ เด็กหญิงภัทรนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๒๑ เด็กชายศุภัช
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๒๒ เด็กหญิงสุกัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๒๓ เด็กหญิงจิราภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๒๔ เด็กหญิงกชกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๑๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๒๕ เด็กหญิงทัศน์วรรณ

เด็กชายชัยเชษฐ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๒๗ เด็กหญิงภิญญดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๒๘ เด็กชายมณเฑียร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๒๙ เด็กหญิงวิภาวี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๓๐ เด็กชายศุภวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๓๑ เด็กหญิงณัฐธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๓๒ เด็กหญิงวีรนุช
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๓๓ เด็กหญิงชนานันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๓๔ เด็กชายณรงค์เดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๒๖

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๓๕ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงเปรมปภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๓๗ เด็กหญิงสุมินตรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๓๘ เด็กชายจักรพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๓๙ เด็กชายพรพิพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๓๖

นามสกุล
อินตา
จันทร์วงศ์
สมศรี
ทาคง
ไกรวาส
แจ่มคล้าย
มงคลศรี
มน
จันทองแท้
จันทร์อร่าม
ลาภลักษมี
ช่างทำ
เลน
แสงอุบล
เจริญจิต
อบรมวงค์
สมคิด
ศิลารักษ์
กรองมะเริง
บุญศรี
เพ็งแจ่ม
เวียงคำ
อนุรักษ์ชลนที
จันทร์เปรม
โตแทน
ใจหาร
แสนสุข
หอมขจร
สมสมัย
พรมวิเศษ
สหะชาติ
สีสุข
สอนเจริญ
สังข์ทอง
ชื่นชม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๔๐

เด็กชายฌานิศ
เด็กหญิงกุลณฑีรา
เด็กหญิงฐิติกา
เด็กชายณภัทร

กัณทะษา
บัวแก้ว
สุตะชา
ในยพร
แซ่ต๊ัง
พัฒนสิริสกุล
คนเพียร
รินรักษา
สอนวงษ์
บุญประคม
บุญประคม
ทัพไทยดี
เอี่ยมสะอาด
สรเกิด
บูระศรี
สุตนนท์
กิตติวรกาล
แซ่ล้ี
แซ่หลี
ชินทอง
ดาภูเขียว
ศักย์ศรัทธา
ชะโลมรัมย์
อำนวยพรพิพัฒน์
วรรณภูมิ
โคกสวัสดิ์
แซ่อ๊ึง
สุขสิริโชติ
รอดศืรื
สิงห์ทอง
ควะชาติ
โอชสมบัติ
กระแสฉิมพลี
ทองแจ้ง
ทองใบบน

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๔๓

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๔๔ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เด็กชายภานุพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๔๖ เด็กชายถิรนัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๔๗ เด็กชายพลพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๔๘ เด็กหญิงวิมลวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๔๙ เด็กชายภูมิประชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๕๐ เด็กหญิงปณฑิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๕๑ เด็กชายจิราวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๕๒ เด็กชายภูตะวัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๕๓ เด็กชายสิรภพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๕๔ เด็กชายสวิตต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๕๕ เด็กหญิงปริศนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๕๖ เด็กหญิงชลลดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๕๗ เด็กหญิงวรัญู
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๕๘ เด็กหญิงวาสิณีย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๕๙ เด็กหญิงจินดารัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๖๐ เด็กหญิงปาริฉัตก์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๖๑ เด็กหญิงธนพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๖๒ เด็กชายกฤษฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๖๓ เด็กชายศุภกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๖๔ เด็กชายพืพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๖๕ เด็กชายวิศรุต
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๖๖ เด็กชายธนสิษธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๖๗ เด็กชายจักรินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๖๘ เด็กชายณภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๖๙ เด็กชายณัฐพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๗๐ เด็กหญิงธาราทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๗๑ เด็กหญิงอรนภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๗๒ เด็กชายไวไว
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๗๓ เด็กชายทรงวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๗๔ เด็กหญิงชลธิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๔๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๗๕

เด็กชายกฤตธี
เด็กหญิงปยะดา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงพรปภา
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอำพล
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงพิมพ์ผกา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายอนิวรรธ
เด็กหญิงทิพวัลย์
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กหญิงอริสา
นายดำ
นางสาวบัวดี
นายพีรวิชญ์
นางสาวพรกนก
นางสาวจิราภา
เด็กชายบูรพา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายดนัย
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายอรรถพงษ์
เด็กหญิงวิมลมณี
นายนิ
นายเสม
นายธีรพัฒน์
เด็กชายธนชัย
เด็กชายกฤปพจน์
เด็กชายกรกมล
เด็กชายกรกฤต

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๗๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๗๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๔๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๐๙

นามสกุล
กาประโคน
ที
นิสัย
โชติเชื้อวงศ์
แสงทับทิม
สว่างแสง
ศักดิ์สิน
จิตต์ประเวช
จักรัตน์
เดือนแจ้งรัมย์
แก้วพรวน
กลิ่นหอม
ขาวภา
สุขสงวน
สมสู่
ใจสว่าง
แสงทอง
สัยดี
หลำนิล
อาษาพนม
คิดรัมย์
ทองพันชั่ง
ทางธรรม
อนุรักษ์ชลนที
ปอมสุวรรณ์
วงษ์สายันต์
เสืองาม
ชำนาญ
เมกู
แซ่ล้ิม
แสงตา
อินมา
มอโท
มอโท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน

๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
วัดโพธิญาณรังสี
วัดโพธิญาณรังสี
วัดโพธิญาณรังสี
วัดโพธิญาณรังสี
วัดโพธิญาณรังสี
วัดโพธิญาณรังสี
วัดเฉลิมลาภ
วัดเฉลิมลาภ
วัดเฉลิมลาภ
วัดเฉลิมลาภ
วัดเฉลิมลาภ
วัดเฉลิมลาภ
วัดเฉลิมลาภ
วัดเฉลิมลาภ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)
วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก

๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก

๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗๒ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๑๓

ชื่อ
เด็กหญิงปน
เด็กหญิงภูริดา
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงชลิตา

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๑๔ เด็กหญิงญาดาภรณ์

เด็กหญิงวรัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๑๖ เด็กชายเมธัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๑๗ เด็กหญิงบุณยาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๑๘ เด็กหญิงวิภาวัณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๑๙ เด็กหญิงพรลภัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๒๐ เด็กชายวิษณุวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๒๑ เด็กชายอดิเทพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๒๒ เด็กชายสราวุธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๒๓ เด็กชายวัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๒๔ เด็กชายสิรวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๒๕ เด็กหญิงจิราพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๒๖ เด็กชายธนพนธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๒๗ เด็กหญิงอัชรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๒๘ เด็กชายวอน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๒๙ เด็กชายพงษ์พัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๓๐ เด็กชายเฉลิมชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๓๑ เด็กชายบรรณวัชร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๓๒ เด็กหญิงกรรณิการ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๓๓ เด็กหญิงจุฑามาศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๓๔ เด็กหญิงสาธิกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๓๕ เด็กหญิงภัคจิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๓๖ เด็กหญิงพิมชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๓๗ เด็กชายณัฐพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๓๘ เด็กหญิงอนุธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๓๙ เด็กชายอมรินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๔๐ เด็กชายดนัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๔๑ เด็กหญิงธนัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๔๒ เด็กหญิงอมรรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๔๓ เด็กหญิงจันจิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๔๔ เด็กหญิงปุยฝาย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๑๕

นามสกุล
แสงทอง
ภักดีแสน
แดงสุวรรณ
บุญชาติ
ชัยแก้ว
คำมาพันธ์
แก้วละมุน
รุ่งวุฒิไชยาภรณ์
สุดถิ่น
ปุยอบ
เตยจังหรีด
ชอบระเบียบ
สืบชุน
กิรัมย์
คุ้มครอง
เวินชุม
จำปาบุญ
กิรัมย์
อินทร์ประเสริฐ
ความดี
กล่อมยัง
ภู่สุวรรณ
ยศยิ่ง
จันแสง
ใหม่วงษ์
สุดถิ่น
โตเดช
ธรรมวาจา
อินทรักษา
เจิมชัยภูมิ
จันทร์เมือง
บุราคร
สืบชุน
เพียวงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) วัดเขาซก
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗๓ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายปใหม่
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๔๖ เด็กหญิงเพชรมณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๔๗ เด็กหญิงแสงตะวัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๔๘ เด็กชายอนุวัชร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๔๙ เด็กหญิงธนิฏฐา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๕๐ เด็กชายมิคเคลโล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๕๑ เด็กชายกรกฎ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๕๒ เด็กชายศิวานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๕๓ เด็กชายพิตตินันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๕๔ เด็กชายพิชิตชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๕๕ เด็กชายสุรภัฏ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๕๖ เด็กชายภัทรศร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๕๗ เด็กหญิงอภิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๕๘ เด็กหญิงสุวัลภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๕๙ เด็กหญิงวันวิภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๖๐ เด็กหญิงจิราภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๖๑ เด็กหญิงอพิชดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๖๒ เด็กหญิงขวัญฤดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๖๓ เด็กหญิงกนกพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๖๔ เด็กหญิงอริสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๖๕ เด็กชายอภิวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๖๖ เด็กชายสราวุทธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๖๗ เด็กชายนครินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๔๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๖๘ เด็กหญิงพิทยารัตน์

เด็กชายจักรพันธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๗๐ เด็กหญิงทัตพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๗๑ เด็กหญิงสุกัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๗๒ เด็กชายศักดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๗๓ เด็กชายภัสกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๗๔ เด็กชายปฏิพัทธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๗๕ เด็กชายกิตติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๗๖ เด็กชายบุญรู
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๗๗ เด็กชายบุญโร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๗๘ นายแตเมาเมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๗๙ เด็กหญิงมาลา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๖๙

นามสกุล
แกดอน
จันทะสาลี
สร้อยนาค
ปรื้มสุด
ผึ้งโสภา
วิลัยเสนาะ
กวง
อุ่นเจือ
สุขเกษม
ชื่นชม
เดวีเลาะห์
น่าชม
อุมารัต
แสนสีมนต์
บุญเจือ
เพียงคาม
ประทุมศิริ
นอบน้อม
สิงห์หนู
มาดเหมาะ
บูชาพันธ์
กลางนอก
ศรสำเร็จ
ทะหา
โปงคำ
สงคราม
ชมถิ่น
แสงย้อย
แซ่เอี๊ยว
สุดถิล
พีกรรณ์
ริด
ริด
วันดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) วัดมาบไผ่
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
วัดอ่างเวียน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๘๐

เด็กชายก้องภพ
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายธนกฤต

ตระกูลคู่บุญ
บุญเพ็ง
มีพรหมดี
เม้ากลาง
ธนภัคสกุลทิพย์
เดชเดชา
วัฒนนันทพันธ์
หอมปลื้ม
กิตติอัครโยธิน
ภควรรณ
ตันตราธิปไตย
เหลืองกมลจินดา
ไชยสร
หาญนอก
ฉำแสง
ปกษี
ไชยราช
อาบสุวรรณ
โชยรัมย์
ฤทธิปวรชัย
ศุภกะ
ชื่นชอบ
บุญโสธรวัฒนา
สุพรรณ์
โกเมนจรัสวงศ์
สุโคตร
อาศัยกลาง
ปยัง
อุดมพรพนารักษ์
นทีบูร
คุณจันทรโชติ
ถาวร
อุปรกรินทร์
พงศ์เรืองรอง
เจริญเวชธรรม

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๘๓

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๘๔ เด็กชายบรรณวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๘๙

เด็กชายปาณัสม์
เด็กชายปติพัฒน์
เด็กชายวัชร์ศิรัส
เด็กหญิงกนกกร
เด็กหญิงธนภรณ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๙๐ เด็กหญิงธนิกาญจน์

เด็กหญิงนภัสสรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๙๒ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๙๑

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๙๓ เด็กหญิงพิมพากานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๕๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๐๕

เด็กหญิงเพียงพอ
เด็กหญิงแพรววนิต
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายคุณัชญ์
เด็กชายธรรศ
เด็กชายธัชทฤต
เด็กชายนนท์ปวิธ
เด็กชายปณณธร
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายภากร
เด็กชายวรธน
เด็กหญิงจิดาภา

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๐๖ เด็กหญิงฑีฆายุวรรณ

เด็กหญิงณัฐพัชร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๐๘ เด็กหญิงทรรศอร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๐๙ เด็กหญิงนีรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๐๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๑๐ เด็กหญิงพิชชานันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๑๑ เด็กหญิงพิมพ์มาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๑๒

เด็กหญิงภัทรธิดา

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๑๓ เด็กหญิงวรินทร์รตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๑๔ เด็กหญิงศิรดานันท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗๕ / ๑๖๙
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เด็กชายณกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๑๖ เด็กชายดลฐพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๑๗ เด็กชายปุริม
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๑๘ เด็กชายรชานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๑๙ เด็กชายอชิระ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๒๐ เด็กชายภูนาวิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๒๑ เด็กหญิงธัญรดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๑๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๒๒ เด็กหญิงเบญญาภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๒๓ เด็กหญิงปภาวริณญ์

เด็กหญิงปุณยนุช
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๒๕ เด็กหญิงปุณยวีร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๒๖ เด็กหญิงภูษณิศา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๒๗ เด็กหญิงวรปภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๒๘ เด็กหญิงศศิภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๒๙ เด็กหญิงสุพิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๓๐ เด็กหญิงอภิณห์พร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๓๑ เด็กชายจิรนัฐร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๓๒ เด็กชายญาณวรุตม์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๓๓ เด็กชายธนภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๓๔ เด็กชายศรณ์ฐวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๓๕ เด็กชายศิวัช
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๓๖ เด็กหญิงกานต์ชลี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๓๗ เด็กหญิงชญาพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๒๔

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๓๘ เด็กหญิงเบญญาภา

เด็กหญิงปทิตตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๔๐ เด็กหญิงปาณิสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๔๑ เด็กหญิงพรหมพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๔๒ เด็กหญิงพิมพ์นิภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๔๓ เด็กหญิงภิรัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๔๔ เด็กหญิงรติยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๔๕ เด็กชายภัทรพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๔๖ เด็กหญิงศิริพัธร์ทรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๔๗ เด็กชายแดนบดินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๔๙

เด็กชายณัฐกร
เด็กชายศุภวิฎ

นามสกุล
ชูเกษมรัตน์
อัครวิศาลศุภกุล
เอี่ยมวสันต์
ผจญจิตต์
โอษฐวิไล
แก้ววิศิษฎ์
สุขเกษม
เลิศนิมิตเทวัญ
ธนพัชรบริบูรณ์
นาแล
บุตรดีวงค์
พวงสุวรรณ์
ชยุตชัยกุล
ปกกะมานัง
กระจ่างมล
ศรีเกลื่อนกิจ
วงษ์ศรีแก้ว
ซอง
ศรีสรรค์
จิตต์อำพร
เสรีศุภโภคานนท์
จินตนาพรวงศ์
ญาณประภาส
สุขสว่าง
อุไรฤทธิพร
ถาวรประเสริฐ
ชูเมือง
ทิพระษาหาร
เอี่ยมเจริญศักดิ์
งามนิสัย
วิสุทธิศักดิ์
วงษ์ศรีแก้ว
วงศ์ผดุงธรรม
นุไชยรัมย์
เสริญสุขสัมฤทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดหนองเขิน

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗๖ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๕๐ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายพิทักษ์พร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๕๒ เด็กชายกฤษดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๕๓ เด็กชายก้องภพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๕๔ เด็กชายกิติกมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๕๕ เด็กชายจิรโชติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๕๖ เด็กชายณัฐพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๕๗ เด็กชายธนยศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๕๘ เด็กชายภูมิทัต
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๕๙ เด็กชายรัฐภูมิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๖๐ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๖๑ เด็กหญิงจันทนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๖๒ เด็กหญิงชลธิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๖๓ เด็กหญิงชาคริยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๖๔ เด็กหญิงชุตาภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๖๕ เด็กหญิงนริศรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๖๖ เด็กหญิงปทิตตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๖๗ เด็กหญิงฝนทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๕๑

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๖๘ เด็กหญิงรัตนาภรณ์

เด็กหญิงรุจิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๗๐ เด็กหญิงวรวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๗๑ เด็กหญิงสุพพัตรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๗๒ เด็กหญิงสุมิตรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๗๓ เด็กหญิงเสาวรส
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๗๔ เด็กหญิงอรพิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๗๕ เด็กหญิงอัยรฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๗๖ เด็กชายกิตติภพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๖๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๗๗ เด็กชายชิดษณุพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๗๙

เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายธัญพิสิทธิ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๘๐ เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๘๔

เด็กชายนาวา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงษ์ศกร
เด็กชายภูพิพัฒน์

นามสกุล

ปอมบริสุทธิ์
ผ่านพินิจ
ชลธาร
เพื่อมกระโทก
สิงหราช
ไวพิมพ์
มะธิตะถัง
เจริญกฤตวิภาค
ศิริภูธร
มีปน
จันทร์คง
แสงนาค
ทวยมาตร
คนเที่ยง
ร่วมกระโทก
จักรพงษ์
ชำนาญศิลป
ผาสุโพธิ์
โจนลายคา
นามคง
ธรรมธนัง
ศรีจันทร์
ธัญผล
ทับไทยดี
งามเหมาะ
พิมพ์ศรี
จันทร์รอด
กวดขัน
พรมงาม
ชั่งเกวียน
ศรีบุญเรือง
พาเลิศ
สารเศวตร์
ขอดตะคุ
สมมาตร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดกุณฑีธาร

๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗๗ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๘๕

เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายสิทธิศักด์
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงวริสา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวิกานดา
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กหญิงสุรัตน์ดา
เด็กชายพิรภพ
เด็กชายอัครพล
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายคณพงศ์
เด็กชายทนุธรรม
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายอภิสิทธิ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๖๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๑๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๑๑ เด็กหญิงกนกวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๑๙

เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงณัฐฐินันท์
เด็กหญิงธดาภรณ์
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงนัฐลดา
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงปาริตา

นามสกุล
รวมขุนทด
เจือกุดขมิ้น
เงินนา
สอดศรี
หอยทอง
สุทธวัจน์
สำเริง
ร่มพุดซา
พรหมสถิต
สายยิ้ม
เสงี่ยมรัมย์
ชราพก
ทองกระทุ่ม
สิงห์สถิตย์
นาเมืองรักษ์
สลีวงค์
สมคำ
เทวะเส
สงพิมพ์
มีสิงห์
แก้มทอง
อุคำ
ภูบัวเงิน
เสนาพันธ์
ภูเภา
สว่างศรี
บรรเทิงสุข
กลิ่นสุข
คำยนต์
มูลจักร
ทนทาน
รื่นอุรา
เกตุทอง
มาสุข
คำจันทา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗๘ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๒๐ เด็กหญิงปุณญาณัฎฐ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๒๑ เด็กหญิงพรรณพิชา

เด็กหญิงภัทรธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๒๓ เด็กหญิงวราภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๒๔ เด็กหญิงศศิกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๒๕ เด็กหญิงสุธาสินี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๒๖ เด็กหญิงกชพรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๒๗ เด็กชายจักรวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๒๘ เด็กชายณัฐวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๒๙ เด็กชายดนุนัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๓๐ เด็กชายต้นนำ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๓๑ เด็กชายธนากรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๓๒ เด็กชายธีรพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๓๓ เด็กชายธีรศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๒๒

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๓๙

เด็กชายบารมี
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายวันเฉลิม
เด็กชายอนันต์ทวีป
เด็กหญิงชลธิชา

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๔๐ เด็กหญิงชัญญ์กานติ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๔๔

เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงทรรศนีย์
เด็กหญิงธัญชนก

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๔๕ เด็กหญิงนันทิกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๕๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๕๔

เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงปภาวี
เด็กหญิงปวีณ์กร
เด็กหญิงปาลิดา
เด็กหญิงพรพฤติกร
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงภูริชญา

นามสกุล
พิทักษ์กิจงาม
แสงจันทร์ลอย
ภูมิเพ็ง
อาสาพิมพ์
กันเฉย
แพทย์หลวง
สุขเจริญ
แหวนประดับ
แตงฉำ
งามดีพุธไธสง
วิเศษพันธ์
สุวรรณสิงห์
อยู่ขำ
อาษา
ทาทอง
พ่วงคุ้ม
เสริมวิเศษ
เจริญสุข
แย้มสุข
หอมขจร
เดชเสน
สิงห์กัน
พลนิกร
วงษ์วิจารณ์
ทรวงดอน
ทองทา
สีเข้ม
วงษ์กำภู
คำกองแก้ว
บุญยัง
นิลรักษ์
ผาสุข
หนูแดง
โตสันเทียะ
กล้าหาญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗๙ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๕๕ เด็กหญิงมณฑาทิตย์

เด็กชายรวิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๕๗ เด็กชายกนกกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๕๘ เด็กชายจักรกฤษณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๕๙ เด็กชายณัฏฐภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๖๐ เด็กชายณัฐสิทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๖๑ เด็กชายดนุช
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๖๒ เด็กชายธนวัฒ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๖๓ เด็กชายปติพาน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๖๔ เด็กชายภาคิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๖๕ เด็กชายภูริธัต
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๖๖ เด็กชายศิรศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๖๗ เด็กชายสุรสิทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๕๖

เด็กชายอติชาติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๖๙ เด็กชายอนุชิต
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๗๐ เด็กชายอรรถพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๗๑ เด็กหญิงกัลยาณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๗๒ เด็กหญิงณฐณิฌา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๗๓ เด็กหญิงถิรัชนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๗๔ เด็กหญิงนิรัชพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๗๕ เด็กหญิงภานุมาศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๗๖ เด็กหญิงวรรณนิภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๗๗ เด็กหญิงศรินทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๗๘ เด็กหญิงศศิธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๗๙ เด็กหญิงศศิวิมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๘๐ เด็กหญิงสายชล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๘๑ เด็กหญิงสุกัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๘๒ เด็กหญิงอรัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๘๓ เด็กหญิงอัญกมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๘๔ เด็กหญิงกมลทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๘๕ เด็กหญิงพัชรินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๘๖ เด็กชายเกียรติศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๘๗ เด็กชายจักกริช
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๖๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๘๘ เด็กชายเจษฏาภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๘๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์

นามสกุล
ประสิทธินาวา
ยางสูง
ทองเฟอง
กองไธสง
จันทร์เรือง
แย้มสุข
ปลื้มสุข
แก้วกลมรัตน์
พรามกูล
นวลปลอด
ศรีเดช
จิตวิเศษ
มุขแสง
ศรีประชุม
บุตะเขียว
วงษ์ดี
สีตะริสุ
แสวงหาทรัพย์
เกตุแก้ว
แซ่ต้ัง
ชานุบาล
ทาปลัด
มาดี
เทศบุตร
สอนสมนึก
งอกกระโทก
แพงน้อย
เผือกเปย
พรมกอง
หงษ์รัตน์
พรมสันเทียะ
อามาตร
อภัยภักดิ์
สิงคีบุตร
แสงจันทร์เรือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง

๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมทอง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า

๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๐ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๙๐

เด็กชายทวีพร
เด็กชายปญญา
เด็กชายปญญาวุธ
เด็กชายปณณธร
เด็กชายภัทราวุธ
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายอรรณกร
เด็กหญิงกุลณิภรณ์
เด็กหญิงจินดาหรา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงจิรารัตน์
เด็กหญิงชาลิศา
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงรุ่งธิวา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงวิสาชล
เด็กหญิงสุภัคตา
เด็กหญิงหทัยภัทร
เด็กหญิงอารญา
เด็กชายชานน
เด็กหญิงนูริยะห์
เด็กชายชนาภัทร
เด็กชายชาญชล
เด็กชายณัฎฐ์ดนัย
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธราเทพ
เด็กชายพิทวัส
เด็กชายพีรวัฒน์

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๗๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๒๔

นามสกุล

มั่นคง
บุญยงค์
สุขน้อย
ชำนาญเวช
สาแวงควง
ใจยอด
แสงเดือน
สีทาราช
ทองโท
ตุ้ยใหม่
ส่งกลิ่นจันทร์
ศรีดา
วรามิตร
นามวงค์ษา
ชุ่มเชื้อ
บางศรี
ยี่แพร
คำปลิว
ใจนิ่ม
ทุมเศษ
สายคำเลิศ
ยังยิ้ม
จันทร์ดีสี
เอี่ยมสะอาด
หมั่นมา
อุตน้อย
พลเยี่ยม
สุรดีบุญวรุตม์
นาคบุตร
นาแก้ว
พุดกลัด
เนตรสว่าง
เพียพยัคฆ์
เจริญสินทวีวงศ์
เตปนะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดหนองคล้า
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๑ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายภาณุวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๒๖ เด็กชายภูณัฐอรรถ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๒๗ เด็กชายยศกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๒๘ เด็กชายอรรถกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๒๙ เด็กหญิงชนัดดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๓๐ เด็กหญิงชมพูนุช
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๓๑ เด็กหญิงณัฐทริกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๓๒ เด็กหญิงธนพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๓๓ เด็กหญิงประภัสสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๓๔ เด็กหญิงพิชากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๓๕ เด็กหญิงพุทธิพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๓๖ เด็กหญิงมินท์ธฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๓๗ เด็กหญิงวิไลวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๓๘ เด็กหญิงศศิรัศมี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๓๙ เด็กหญิงสาธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๔๐ เด็กหญิงอนุธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๔๑ เด็กหญิงสมฤดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๔๒ เด็กชายจิรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๔๓ เด็กชายจารุศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๔๔ เด็กชายดนุพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๔๕ เด็กชายปรเมศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๔๖ เด็กชายพัสกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๔๗ เด็กชายสายชล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๔๘ เด็กชายสีหราช
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๔๙ เด็กหญิงกฤตินี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๒๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๕๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๕๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงทรรศิกา
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กหญิงธาดารัศมิ์
เด็กหญิงเนวิการ์
เด็กหญิงปรินทร
เด็กหญิงเปรมฤดี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศรัณรัตน์

นามสกุล
มีทุม
ปองโหน่ง
หงษ์ทอง
แช่มชอง
อ่องคำ
แสงเลิศลำ
โชคเฉลิม
จันทร์สีรา
สิทธิบุ่น
วิญญาสุข
บุญสู่
บัวจันทร์
เรืองสุขสุด
พงษ์พิระ
ยักทะวงษ์
กำยาน
รัตนะ
มานะประโคน
แก้วเนตร
หลาวมา
มีภู่เพ็ญ
ชูฉำ
สีมงคลรัตน์
ทองคำ
ฟุเฟอง
พิมพ์สวัสดิ์
ยอดพรหม
ศิลาขวา
บุญสาตร์
วันคำ
นพวงษ์
ภู่โฉม
มลสินธุ์
สายบุตร
ขุนวาส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดมโนรม
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดใหม่เนินพยอม
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดใหม่เนินพยอม

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดใหม่เนินพยอม
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดใหม่เนินพยอม
๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดใหม่เนินพยอม
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดใหม่เนินพยอม
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดใหม่เนินพยอม
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดใหม่เนินพยอม
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดใหม่เนินพยอม
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดใหม่เนินพยอม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดใหม่เนินพยอม
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดใหม่เนินพยอม
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดใหม่เนินพยอม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดใหม่เนินพยอม
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดใหม่เนินพยอม

๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมฉบัง
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมฉบัง
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมฉบัง

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมฉบัง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมฉบัง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมฉบัง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมฉบัง
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดแหลมฉบัง

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๒ / ๑๖๙
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๖๐ เด็กหญิงสุพิณธวงษ์

เด็กหญิงอินทิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๖๒ เด็กชายรัชกฤช
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๖๓ เด็กชายกฤษฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๖๔ เด็กชายกันตพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๖๕ เด็กชายโกวิทย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๖๖ เด็กชายจิรายุทธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๖๗ เด็กชายณัฐนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๖๘ เด็กชายณัฐพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๖๙ เด็กชายดัชกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๗๐ เด็กชายธนพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๗๑ เด็กชายธนวันต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๗๒ เด็กชายธรรมรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๗๓ เด็กชายนวัช
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๗๔ เด็กชายภัทรดนัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๗๕ เด็กชายภัทรพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๗๖ เด็กชายวงศธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๗๗ เด็กชายวรวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๗๘ เด็กชายวีรภัทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๗๙ เด็กหญิงกันย์สุดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๘๐ เด็กหญิงจุฑามาศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๘๑ เด็กหญิงจุรีรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๘๒ เด็กหญิงดลหทัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๘๓ เด็กหญิงธัญชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๘๔ เด็กหญิงนพรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๘๕ เด็กหญิงพชรพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๘๖ เด็กหญิงพฤกษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๘๗ เด็กหญิงพิชญาภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๘๘ เด็กหญิงพิยดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๘๙ เด็กหญิงวิภาวินี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๙๐ เด็กหญิงศิลปศุภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๙๑ เด็กชายสมพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๙๒ เด็กหญิงสุชาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๙๓ เด็กหญิงสุวิภาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๙๔ เด็กหญิงอริศรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๖๑

นามสกุล
บุญสงกา
พะนอนเขต
จุลศรี
นันทบุตร
ไพสิฐพุทธิกุล
สุขเจริญ
ดีดวงพันธ์
สีเข้ม
เสือฝาย
จอกทอง
สมัครสมาน
เจริญสุข
แก้วระหัน
ถาปนนะ
ลมสูงเนิน
คำมูล
ขาวงาม
ถวิลวงค์
แซ่ก๊วย
เอี่ยมทุ่ง
ทองใส
ละมูล
ไชยพลงาม
วงษ์คำดี
ทองคำแจ่ม
เต็มกระโทก
ยิ้มยวน
บรรจง
กัณหาไธสง
วงษ์ม่ัน
แสวงพันธ์
อุทธา
กันหาเวียง
รอดอดทน
จันทร์พัก
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๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดปชานาถ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๓ / ๑๖๙
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เลขที่

ชื่อ

รัตนวงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๙๖
บุญหอม
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๙๗
จันทนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๙๘
ภักดีวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๙๙
เกษรบัว
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๐๐
การวงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๐๑
เพ็งจันทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๐๒
เอี่ยมศรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๐๓
สุขสงวน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๐๔ เด็กชายเตชินท์ เนตรแก้ว
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๐๕ เด็กชายธีรภัทร แสงทับทิม
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๐๖ เด็กชายกฤษฎากร กล้าหาญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๐๗ เด็กชายวีรภัทร อ่องศิริ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๐๘ เด็กชายณธีพัฒน์ ณัติไกรสิทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๐๙ เด็กชายวิภาส
สัยเกตุ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๑๐ เด็กชายจีราพัชร์ พันธุ์น้อย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๑๑ เด็กชายเฉลิมพล ทวีพูน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๑๒ เด็กชายพงศภัค ศรีดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๑๓ เด็กหญิงพัชริดา ปรางทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๑๔ เด็กหญิงจิราภรณ์ ศิลปไชย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๑๕ เด็กหญิงมัณติยาภรณ์ วารีสน้อยเจริญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๑๖ เด็กหญิงพิชญานิน บุญประดิษฐ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๑๗ เด็กหญิงวิสาขะ สอนศิริ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๑๘ เด็กหญิงหทัยภัทร อินสำราญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๑๙ เด็กหญิงสุขกมล ธรรมสุข
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๒๐ เด็กหญิงปยธิดา วงศ์เสถียรชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๒๑ เด็กหญิงรัชรินทร์ สิทธิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๒๒ เด็กหญิงนงฏกร นุ่นพังยาง
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๒๓ เด็กหญิงรมณีย์
แข้งแข
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๒๔ เด็กหญิงภัททิยา ชมกลิ่น
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๒๕ เด็กหญิงกมลทิพย์ ชานปติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๒๖ เด็กหญิงอาทิติยา สุพันธะจิต
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๒๗ เด็กหญิงวิลาสินี ทองคำ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๒๘ เด็กหญิงอนุสรา เชยเอี่ยม
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๒๙ เด็กหญิงอรวี
สระแก้ว
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๘๙๕

เด็กหญิงนิดานุช
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวเมริษา
เด็กหญิงกิตติพรณ์
เด็กชายอนพัทย์
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กชายภาวัตร
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายศุภกิตติ์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๐๖/๐๖/๒๕๓๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก
๑๑/๐๗/๒๕๓๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเขาตะแบก

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๔ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ยิ้มย่อง
แสนโคตร
สุขศรี
เกิดทอง
กรัสประพันธุ์
แสงทอง
ทองศรี
ช่วยชาติ
ไชยศิลปแสง
อ่าวนิล
เหรียญประยูร
ดีศรีสุข
เงินคุณ
แผ่นสวรรณ์
คำลือชา
รอดสการ
ชมรัตน์
เอี่ยมสอาด
สุขรุ่ง
แย้มประยูร
นิ่มประดิษฐ์
จันทร์เกษม
สุดชาติ
ฟกขาว
พันนุช
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๕๕ เด็กหญิงเบญญาภา มาอ่อน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๕๖ เด็กหญิงลลนา
ศรีหาตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๕๗ เด็กหญิงสุวรรณพณิชภูมิ ฤกษ์งาม
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๕๘ เด็กหญิงธีรดา
แซ่กัง
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๕๙ เด็กหญิงธนพร
ดีสวัสดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๖๐ เด็กหญิงเปมิกา ปนคล้าย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๖๑ นางสาวกนกวรรณ ศิริประกอบ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๖๒ นางสาวรุจิรา
จันทราพัตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๖๓ นายพงศ์ชนันต์
ศรีวรรณะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๖๔ นายพิชัยรัตน์
ทองจันทร์
เด็กชายธนวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๓๑ เด็กชายปยชนน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๓๒ เด็กชายภาณุพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๓๓ เด็กชายสิทธิศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๓๔ เด็กชายชิษณุพงค์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๓๕ เด็กชายธนกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๓๖ เด็กชายภูริภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๓๗ เด็กชายณัฐนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๓๘ เด็กชายโสภณวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๓๙ เด็กชายกีรติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๔๐ เด็กชายปฏิพัทธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๔๑ เด็กชายพัชรวิญญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๔๒ เด็กชายอรรณพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๔๓ เด็กชายภาณุวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๔๔ เด็กชายเอื้อตะวัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๔๕ เด็กชายดุลยวัต
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๔๖ เด็กชายธนพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๔๗ เด็กชายวรวีร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๔๘ เด็กชายปณณวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๔๙ เด็กชายชาญณรงค์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๕๐ เด็กหญิงเจตนิพิจ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๕๑ เด็กหญิงพรทิพา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๕๒ เด็กหญิงอภิสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๕๓ เด็กหญิงกัญญาภัค
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๕๔ เด็กหญิงกวิสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๓๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๕ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นางสาวเขมวิกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๖๖ นายปุณญพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๖๗ นายชินวัตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๖๘ เด็กชายธนกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๖๙ เด็กชายปฐวี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๗๐ เด็กชายวราเทพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๗๑ เด็กชายวันชนะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๗๒ เด็กชายศุภฐ์วิชฆ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๗๓ เด็กชายสหรัถ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๗๔ เด็กชายอัมพรรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๗๕ เด็กชายภานุพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๗๖ เด็กชายระพีพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๗๗ เด็กหญิงชลธิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๗๘ เด็กหญิงจันทรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๗๙ เด็กหญิงศิรินญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๘๐ เด็กชายธนภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๘๑ เด็กชายจีระศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๘๒ เด็กชายต้นไทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๘๓ เด็กชายนิธิกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๘๔ เด็กชายพิพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๘๕ เด็กชายภควัต
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๘๖ เด็กชายรพีภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๘๗ เด็กชายสรวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๘๘ เด็กชายอดิเทพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๘๙ เด็กชายอดิศัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๙๐ เด็กชายปฏิรูป
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๙๑ เด็กหญิงจุฑามาศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๙๒ เด็กหญิงณธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๙๓ เด็กหญิงพิชญาวดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๙๔ เด็กหญิงจุฑามณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๙๕ เด็กชายชโนดม
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๙๖ เด็กชายณภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๙๗ เด็กหญิงกมลทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๙๘ เด็กชายณัฐพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๙๙ เด็กชายกิตติภพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๒๙๖๕

นามสกุล
มืดขุนทด
ศรียุกต์รัตน์
สีหาบุตร
ศรีสง่า
สะพานแก้ว
อาบสุวรรณ์
ประจวบสุข
จันทุมมี
ปล้องจันทา
มีงามดี
เจริญสันติสุข
อุ้ยสุวรรณ์
เปรมปรี
ดับ
เสนาลัย
สพรั่งผล
จันทร์บาง
ไทรบัวขำ
กิ่งการ
ไชยการ
พรมสว่าง
สิงห์เถื่อน
บัวศรี
ศรีมณี
วรฒิกุล
โคมทอง
ถาวรจันทร์
ศรีบุรินทร์
หมวดไธสง
แก้วไชยเสน
บุตรอินทร์
คำบอน
วงษ์สง่า
ดีแล้ว
แก่นทองเจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดเขาพุทธโคดม
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

วัดเขาน้อยพัฒนาราม
วัดเขาน้อยพัฒนาราม
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าวเก่า
วัดนาพร้าว

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๖ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๐๐ เด็กชายคมสัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๒๖

เด็กชายชวัลวิทย์
เด็กชายณรงค์วัฒน์
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายธฤษณุ
เด็กชายภูผา
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายอัคคกิตติ์
เด็กชายอัครพนธ์
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงเจษริน
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กหญิงณัฐสุดา
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธีรกานต์
เด็กหญิงนภัสรา
เด็กหญิงบุญญาพร
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิมลรัตน์
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงวิมพ์วิภา
เด็กหญิงสินีนุช
เด็กหญิงสุภัคจิรา
เด็กหญิงสุภัชชา

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๒๗ เด็กชายโสภาพรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๓๔

เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงอุษณีย์
เด็กชายวีรชัย
เด็กชายกิติภูมิ
เด็กชายชลากร
เด็กชายณัฐนันท์

นามสกุล

พลศักดิ์ศรี
จึงเจริญ
ภูมิเขต
หมั่นจำรูญ
จิถนอมสกุล
บุญทะศรี
สุทธิโอภาส
ธนะรุ่งโรจน์ทวี
คำมี
สิงนาม
จันทร์เหลือง
ลือชัย
วสุวรรณมงคล
ซื่อตรง
ยิ่งนิยม
ขุนทอง
พันโพคา
เปรมสมบัติ
ปนสำรวจ
แพ่งคอนสาร
แคล้วศรี
พุ่มฉัตร
โภชนะ
บุญคงทน
สาทาวงค์
เผดิมผล
รักขแสน
อาษา
วันละคำ
พัดทอง
เหลี่ยมดี
วุฒิยา
ทองสมบัติ
ทิรอยรัมย์
เปยจอย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๗ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๓๕

เด็กชายพิชญตม์
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายภานุกร
เด็กชายสุทธิพงศ์
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงกัญจนพร
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงชญานี
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงนลันดา
เด็กหญิงโบดาว

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๔๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๕๐ เด็กหญิงพลอยชมพู
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๖๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๖๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๖๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงวัฒนาวดี
เด็กหญิงวิชาดา
เด็กหญิงวิไลลักษณ์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสุขภิรมย์
เด็กหญิงอรวรรยา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอินทิยา
เด็กชายกิตติ
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายณัฐกานต์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนชาต
เด็กชายธนทัต
เด็กชายปฏิพัทธ์
เด็กชายภาคิน

นามสกุล
บุษราคัม
อินทวัตร
พงษ์สุ่ม
กล้าหาญ
สนิทสูงเนิน
สัตยากร
กล่อมสุภาพ
ลือชัย
สืบญาติ
น้าคณาคุปต์
สามปน
สุขเกษม
ภูแม่นำ
ควินรัมย์
ตุระกี
ขันตี
รังษา
เชื้อโพธ์หัก
มีทรัพย์
เหลือล้น
ปานเกิด
พึ่งทรัพย์
ทองคำพันธ์
บุญมา
แม้นวิไล
บุตรดี
เกียรติธัญกร
ศรีอ่อน
เอี่ยมศรี
คล่องดี
ธรรมนาม
ขันตี
ยศยิ่งยงค์
อุทัยพัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดนาพร้าว
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๘ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๗๐

เด็กชายสรยุทธ
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายเหมราช
เด็กชายอนุตตรีย์
เด็กหญิงเกษราวดี
เด็กหญิงจันทิมา

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๗๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๗๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๗๖ เด็กหญิงจิตราภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๗๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๐๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๐๒

เด็กหญิงจิตสุภา
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงดวงฤทัย
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กหญิงนันทพร
เด็กหญิงฤทธิพร
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสุธีมนต์
เด็กหญิงอุษา
เด็กหญิงเอวิตา
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายจักรรินทร์
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายธราเทพ
เด็กชายธาวิน
เด็กชายธาวิน
เด็กชายนรินทร
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายวรรณภัทร์
เด็กชายวีรยุทธ
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กหญิงกันติชา
เด็กหญิงเกตุมณี
เด็กหญิงโชติรส
เด็กหญิงณิชการณ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๐๓ เด็กหญิงธัญญารัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๐๔

เด็กหญิงธัญสุดา

นามสกุล
พุ่มจันทร์
ศรีษะโครต
รัตนวารี
อารีพงษ์
ศิรานนท์
สุริวงค์
สาครสุคนธ์
วิศาลวิเศษวงศ์
แซ่อ๊ึง
เนียรศิริ
แย้มชื่น
สีแก้ว
แซ่ต๊ัน
ฤทธิวรรณ
เกตุเงิน
ชัยสุข
ใจกลาง
จิตรอมร
ทองลอย
ศรีพระนคร
แซ่อ้ึง
สีทอง
ปองแก้ว
พงศ์ตัน
หัดกระโทก
สืบสวน
ศรีพินิจ
ชวดฉิม
สุขสบาย
แก้วเนตร
เนาวนิตย์
คงทรัพย์
มีการ
เฮงฮ้อ
ชำนาญชล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๙ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๐๕

เด็กหญิงบุญยวีย์
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงพัชรศรี
เด็กหญิงพัชรอศา
เด็กหญิงพาขวัญ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๐๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๑๐ เด็กหญิงภัทรมนตรี

เด็กหญิงสุนันท์ฑา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๑๒ เด็กหญิงอารฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๑๓ เด็กชายวิทวัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๑๔ เด็กชายเคมพิเชษ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๑๕ เด็กชายชยพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๑๖ เด็กชายเธันวา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๑๗ เด็กชายธีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๑๘ เด็กชายนัทธวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๑๙ เด็กชายปฏิพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๒๐ เด็กชายรติพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๒๑ เด็กชายวัชรพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๒๒ เด็กชายศตายุ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๒๓ เด็กชายสมชาย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๒๔ เด็กชายสินชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๒๕ เด็กชายอชิรวิทย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๒๖ เด็กชายอดิศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๒๗ เด็กชายอนวัช
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๒๘ เด็กชายอภินันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๒๙ เด็กชายอภิวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๓๐ เด็กชายอรรถพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๑๑

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๓๑ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๓๙

เด็กหญิงกิ่งอนงค์
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงธันชนก
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงปุญณิศา
เด็กหญิงพรรวินท์
เด็กหญิงพัชรภา
เด็กหญิงพิชามนชุ์

นามสกุล
โน้ตสุภา
แซ่จ๋ิว
อารยะประสิทธิ์
ทาคำฟู
พลวงค์
อนันต์โรจน์
ถ้วนถี่
แซ่ล้อ
โรจนวงศ์
มั่นหมาย
มีทอง
เจริญ
สุขวิธินา
ปลอดสันเทียะ
ประเสริฐสังข์
ศาลางาม
สุวรรณ์เอี่ยม
แทวกระโทก
กล้วยทอง
ข้อบาง
พรหมศร
แสนพล
เอี่ยมวิจิตร
บุญขาว
โสดแสง
ราชพลแสน
เกษจินดา
เทพรัตน์
ใหม่ปน
สวัสดี
วัฒนกุศลกุล
ทองแพร
ขันอาษา
เถาตาจันทร์
ดาราเจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙๐ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๔๐

เด็กหญิงภัควลัญช์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงรวิวรรณ
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายกฤษฏา
เด็กชายกิตติมศักดิ์
เด็กชายกิติพงษ์
เด็กชายจิรพนธ์
เด็กชายอภิสิทธิ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๔๘

เด็กชายอัศวิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๕๐ เด็กหญิงกัลย์สุดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๕๑ เด็กหญิงชนากานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๕๒ เด็กชายนฤสรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๕๓ เด็กหญิงเปมิกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๕๔ เด็กหญิงรุ่งนภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๕๕ เด็กหญิงวริษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๕๖ เด็กหญิงวิชญาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๕๗ เด็กหญิงสุชานันนท์

เด็กหญิงสุทัตตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๕๙ เด็กหญิงสุพรรษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๖๐ เด็กหญิงสุพิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๖๑ เด็กหญิงหทัยรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๖๒ เด็กชายกิตติศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๖๓ เด็กชายคณิตศร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๖๔ เด็กชายชยุต
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๖๕ เด็กชายชัยศิวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๖๖ เด็กชายณัฐวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๖๗ เด็กชายตะวัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๖๘ เด็กชายเตชสิทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๕๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๖๙ เด็กชายทรัพย์อนันต์

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๗๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๗๔

เด็กชายทักษิณ
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนากร
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรภัทร

นามสกุล
มูลเบ้า
พิมพ์ตะคลอง
เฉ็งเจริญ
สุริยะมณี
ทวีรักษาทรัพย์
แก้วสีจันทร์
พุ่มศิริ
ผาสุข
สิงห์แก้ว
กลิ่นขจร
อมรกุล
หิตะจารีย์
กล้าหาญ
รุ่งเจริญ
พลแสน
บุญตัว
ศิริถา
รักษาพันธ์
ทองสุก
โสนิตยกุล
ใจเหล็ก
คงตระกูล
บุญมีกุล
ดีศรีสุข
ภัทรจิตอารี
แพะทอง
ทิพย์ชรินทร์
นุชขำ
ชุนกวง
พรหมมาศ
สังสินชัย
นิลภา
ผาไธสง
ศรวิเชียร
เที่ยงทัศน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดวังหิน
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
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ศ. ๘
เลขที่
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๗๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๗๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๗๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๑๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีสะเกษ
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ใสสะอาด
เด็กชายปยะนันท์ พงษ์วิรัตน์
เด็กชายภูริ
โพธิชัย
เด็กชายรัชชานนท์ ใจอ่อน
เด็กชายศิขรินทร์ หมื่นศรี
เด็กชายศุภกร บรรธรณ์
เด็กชายสราวุฒิ ภู่ประสงค์
เด็กชายสุรยุทธ เหมือนใจ
เด็กชายอิทธิพล ศักดิ์วงษ์
เด็กหญิงกัลย์สุดา เอนกรัตน์
เด็กหญิงชลธิชา เรืองกระจ่าง
เด็กหญิงชลลฎา ขันตรี
เด็กหญิงฐิตาพร เปรมอ่อน
เด็กหญิงนิภา
ปรีชารัตนธรรม
เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วจันทร์
เด็กหญิงลภัสรดา คงมั่น
เด็กหญิงวรรณภา ชาพิมพ์
เด็กหญิงศุทธหทัย กรุษกรีฑา
เด็กหญิงสวิชญา มีบ่อทรัพย์
เด็กหญิงสุธาวี ตันติพูล
เด็กหญิงสุภาพร เบาระคน
เด็กหญิงอรชพร เติมบุญ
เด็กหญิงอริสา สุขสิริ
เด็กชายสุธิสิทธิ์ รวยสวัสดิ์
เด็กชายเสนานุวัฒน์ เทียนขุนทด
เด็กหญิงกรกัญญา แจ้คำ
เด็กหญิงขวัญแก้ว ทวีรัตน์
เด็กหญิงโชติกา พืมพ์แก้ว
เด็กหญิงณัฏฐธิดา หนุนเงิน
เด็กหญิงนพนาพร หอมไม่วาย
เด็กหญิงนันท์นภัส สกุลโต
เด็กหญิงนิภาพร พันธ์ปน
เด็กหญิงปรายฝน พรมพิศ
เด็กหญิงวชิรญา มีพวง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายกรทักษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๑๑ เด็กชายจักรพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๑๒ เด็กชายจีรวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๑๓ เด็กชายจุมพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๑๔ เด็กชายชิษณุพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๑๕ เด็กชายธนกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๑๖ เด็กชายธนกฤต
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๑๗ เด็กชายธนกฤต
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๑๘ เด็กชายธนัฐชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๑๙ เด็กชายธนาวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๒๐ เด็กชายธันวา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๒๑ เด็กชายธีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๒๒ เด็กชายธีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๒๓ เด็กชายธีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๒๔ เด็กชายประพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๒๕ เด็กชายพงศกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๒๖ เด็กชายพสธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๒๗ เด็กชายพิทักษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๒๘ เด็กชายภัทราวุธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๒๙ เด็กชายเรวัตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๓๐ เด็กชายวิมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๓๑ เด็กชายสนธยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๓๒ เด็กชายสันติภาพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๓๓ เด็กหญิงพรนัชชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๓๔ เด็กชายธนวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๓๕ เด็กชายไวภพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๓๖ เด็กชายอิสรภาพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๓๗ เด็กชายธนพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๓๘ เด็กหญิงขวัญจิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๓๙ เด็กหญิงภัทรกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๔๐ เด็กชายคชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๔๑ เด็กชายจิรายุทธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๔๒ เด็กชายธนากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๔๓ เด็กชายเธียรธรรม
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๔๔ เด็กชายพชร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๑๐

นามสกุล
หรือโอภาส
โพธิ์กะทง
ดวงศรี
แดงเวียง
ศรพระอินทร์
ปนสีธิมา
งามขำ
เผ่าพุทธชาติ
วรรณโส
ใจเอื้อ
กลองประยุธ
มนต์เข็ม
พันพงค์แข็ง
อรุณวัฒน์
คงไทย
จิตวัฒนชัย
อ่อนน้อม
ขึ้นเสียง
บัวเกิด
แซ่ล้ี
แซ่ต้ัง
คิดดี
พรหมมา
กองน้อย
อินบัว
เหล่าจั่น
เอมอิ่ม
คำสด
อภิรมย์
ปานมณี
บุญทา
บุญช่วย
ละอองศรี
พลซา
นวลศิริ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายภัทรพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๔๖ เด็กชายก้องภพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๔๗ เด็กชายฉลองราชย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๔๘ เด็กชายชนาธิป
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๔๙ เด็กชายธนัท
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๕๐ เด็กชายบูรพา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๕๑ เด็กชายปนพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๕๒ เด็กชายพีรศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๕๓ เด็กชายภานุวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๕๔ เด็กชายภูดิศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๕๕ เด็กชายวิธวัช
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๕๖ เด็กชายอิทธิพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๕๗ เด็กหญิงจิฬารักษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๕๘ เด็กหญิงวรัชยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๔๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๕๙ เด็กหญิงวราลักษณ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๖๖

เด็กชายพันธกาน
เด็กชายธราธิป
เด็กชายจตุรพัฒน์
เด็กชายฐิติพงค์
เด็กชายณภัทร
เด็กชายธนชิต
เด็กชายปฏิภาณ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๖๗ เด็กชายพรหมพิริยะ

เด็กชายภานุพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๖๙ เด็กชายภูวนัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๗๐ เด็กชายวีรชิต
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๗๑ เด็กชายสุรเกียรติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๗๒ เด็กชายขวัญทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๗๓ เด็กชายกมลภพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๗๔ เด็กชายธันวา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๗๕ เด็กชายไพฑูรย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๗๖ เด็กชายสุรนาท
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๗๗ เด็กชายจิณากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๗๘ เด็กชายวีระพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๗๙ เด็กหญิงชริญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๖๘

นามสกุล

ครุฑอิ่ม
จีนโน
ชัยมงคล
สาตร์ขำ
แซ่จ๋าว
ยอดนิล
ศรีวัฒนะ
เพ็ญภัทรคมคาย
พิมจันทร์
เพชรแก้วใส
ใสสดศรี
บุญพยุง
ชูหาด
ทองคำน้อย
ผาสุขภักตร์
เอกธรรมเสถียร
กล่อมสุภาพ
แสงมาลา
เหลี่ยมดี
เจริญสุข
ภูลายขาว
ปนไทยวงศ์
จิวสั่ว
มาแก่น
เนื้อละออ
สาลีผล
กองเงิน
ภู่เอี่ยม
สุวรรณพาชี
เนื่องนิกร
ดัดผ่อง
หนูเอียด
จันทเกษ
กุลทะโสม
พรหมมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดเขาดินวนาราม
วัดเขาดินวนาราม
วัดเขาดินวนาราม
วัดเขาดินวนาราม
วัดเขาดินวนาราม
วัดเขาดินวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙๔ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงจิราวรรณ ทองจันทร์ฮาด
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๘๑ เด็กหญิงเนตรดาว รามบุดดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๘๒ เด็กหญิงฟาประทาน กิตติสาร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๘๓ เด็กชายรติบดี
สายมงคล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๘๔ เด็กชายกิตติพงษ์ สวัสดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๘๕ เด็กชายชลันธร จันทร์สว่าง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๘๖ เด็กชายณภัทร
อ่อนละออ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๘๗ เด็กชายกิตติพัฒน์ บัวยืน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๘๘ เด็กชายธุวพัส
สุวรรณชาติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๘๙ เด็กชายอรรถพร ทับพรม
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๙๐ เด็กชายสิรวิชญ์ วรพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๙๑ เด็กชายรัฐพล
ครองหนองขาม
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๙๒ เด็กชายภูเมธ
ภูริธนวัชร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๙๓ เด็กชายเด่นชัย
ทรวงชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๙๔ เด็กชายกิตติชัย บัวแสง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๙๕ เด็กหญิงสุภัสสร อรัญศรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๙๖ เด็กหญิงศศิประภา วงษ์จำปา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๙๗ เด็กหญิงวัลลภา สกุลนีย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๙๘ เด็กหญิงชมพูนุช พวงผ่อง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๙๙ เด็กหญิงปาริชาต ดีเหลือ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๐๐ เด็กหญิงปภาวดี ดีเหลือ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๐๑ เด็กหญิงชุติมันต์ จันทร์ตรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๐๒ เด็กหญิงดาริสา แซ่สง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๐๓ เด็กหญิงจิรภิญญา เกษสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๐๔ เด็กหญิงสุนันทา พลนิกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๐๕ เด็กหญิงรัตติกานต์ แสงจันทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๐๖ เด็กหญิงทัศนีวรรณ นนทะคำจันทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๐๗ เด็กหญิงพิมชนก ประภาสัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๐๘ เด็กหญิงสุภนิดา สะอาด
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๐๙ เด็กหญิงพรไพลิน ภาษาลี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๑๐ เด็กหญิงมณีรัตน์ เดชปอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๑๑ เด็กหญิงศุภักษร แดงสุวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๑๒ เด็กหญิงกัลยากร พลเพ็ง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๑๓ เด็กชายบารมี
ศรีรุ่งเรือง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๑๔ เด็กชายกฤษดา ใคร่ครวญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๒๘๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาดินวนาราม
วัดเขาดินวนาราม
วัดเขาดินวนาราม
วัดเขาดินวนาราม
วัดเขาดินวนาราม
วัดเขาดินวนาราม
วัดเขาดินวนาราม
วัดเขาดินวนาราม
วัดเขาดินวนาราม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙๕ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายปฐมพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๑๖ เด็กชายชานุเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๑๗ เด็กชายอรรคพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๑๘ เด็กชายจีรพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๑๙ เด็กชายอัมรินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๒๐ เด็กชายธนดล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๒๑ เด็กชายพันธกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๒๒ เด็กชายชัยวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๒๓ เด็กชายอนันต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๒๔ เด็กชายสิทธิชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๑๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๒๕ เด็กหญิงกฤษฏาภา

เด็กหญิงกัลยรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๒๗ เด็กหญิงศศิวิมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๒๘ เด็กหญิงกัญญาภัค
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๒๙ เด็กหญิงนวพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๓๐ เด็กหญิงสุรภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๓๑ เด็กหญิงสุวิณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๓๒ เด็กหญิงมณฑิญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๓๓ เด็กหญิงจิตตรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๓๔ เด็กหญิงจิรภัทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๓๕ เด็กหญิงกานดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๓๖ เด็กชายปติกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๓๗ เด็กชายณัฐเวช
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๓๘ เด็กชายณัฐพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๓๙ เด็กชายศุถกฤต
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๔๐ เด็กชายอนันทวีป
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๔๑ เด็กชายจักรธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๔๒ เด็กชายไชยภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๔๓ เด็กชายจักรินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๔๔ เด็กชายชนาธิป
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๔๕ เด็กชายปณิธาน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๔๖ เด็กชายกษิด์ิเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๔๗ เด็กชายศุภกิติต์ิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๔๘ เด็กชายนาธาน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๔๙ เด็กชายเจษฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๒๖

นามสกุล
เจริญผล
ไชยกาล
สุขพร
บัวคง
พิมพ์บอล
พ่วงพร
เลิศชนบท
ทะรินทร์
ลุนพันธ์
ศรีเมือง
หินดง
ชัยวังชัย
ภูชาน
ความเพียร
พรมเปยม
เสนาจันทร์
ศรีคำหาญ
สาสิม
ฝูงพิลา
คำรุณ
วิวาห์สุข
รื่นพงษ์
ขันแข็ง
จันทะคุณ
เทียนขาว
วงค์คำช้าง
เถื่อนบัว
พงษ์สุริยะนันท์
บุญเลิศ
คำมี
อ่อนบัตร
ศิริมนตรี
ครึ้มค้างพลู
แก้วเกตุ
ภู่สอน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเครือศรัทธาธรรม
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙๖ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายมงคล
ศิริโภค
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๕๑ เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ สอนง่าย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๕๒ เด็กชายประดิษฐ์พงษ์ บุญมาสาเกตุ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๕๓ เด็กชายสิรวัชร
ภูจาค
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๕๔ เด็กชายณัฐภูมิ
ชัยวงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๕๕ เด็กชายศุภวิชญ์ แสงทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๕๖ เด็กหญิงสุพัชชา ทองดารา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๕๗ เด็กหญิงปาลิตา วันโนสี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๕๘ เด็กหญิงมณฑิชา กรุตสุข
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๕๙ เด็กหญิงนพรัตน์ พงศ์สถิตสิริ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๖๐ เด็กหญิงณัฐรียา พรมพันธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๖๑ เด็กหญิงชลนิภา สิทธิเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๖๒ เด็กหญิงณัฐธิดา วิชาชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๖๓ เด็กหญิงวณิดา
บุญมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๖๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชมภูสว่าง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๖๕ เด็กหญิงกมลทิพย์ ทิพย์รักษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๖๖ เด็กหญิงพัชรี
จำปาดง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๖๗ เด็กหญิงปนัดดา อำพลพันธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๖๘ เด็กหญิงณัชชา
คำคลองตัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๖๙ เด็กหญิงสิรินดา เกตุเงิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๗๐ เด็กหญิงผกามาศ ศรีเศรษฐา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๗๑ เด็กหญิงศรินทิพย์ พาฉัตรทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๗๒ เด็กหญิงณพปภาพรรณ ทามะรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๗๓ เด็กหญิงธันยมัย พิมพ์กรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๗๔ เด็กชายอาทิตย์ ทองคำ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๗๕ เด็กชายเจษฎา
ดาวัลย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๗๖ เด็กชายฮริส
สินจันทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๗๗ เด็กชายสัณหพจน์ จันทร์ฉาย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๗๘ เด็กชายพงศ์ศิกร สังวงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๗๙ เด็กชายสิทธิชัย หมื่นป
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๘๐ เด็กชายถีรศักดิ์ คูณหนองแวง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๘๑ เด็กชายภาณุวัตร วงษ์นารี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๘๒ เด็กชายณัฐพนธิ์ แซ่ต้ัง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๘๓ เด็กชายธนภัทร ศรีสุระ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๘๔ เด็กชายธนกร
ทองอะรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๕๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาชีธรรมนิมิต
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙๗ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๘๕

เด็กชายศุภโชค
เด็กชายธนัท
เด็กชายอิษฎา
เด็กชายไชยพัฒน์
เด็กชายพีรดนย์
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายภาสกร
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายเขมทัศน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายรชต
เด็กชายรติพงษ์
เด็กชายนิกร
เด็กชายกุลมัทธ์
เด็กชายณภัทร
เด็กชายกชกร
เด็กชายองศา
เด็กชายกันตพงษ์
เด็กหญิงชญานิศ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๓๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๐๔

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๐๕ เด็กหญิงสุวรรณญา

เด็กหญิงปราณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๐๗ เด็กหญิงอารีญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๐๘ เด็กหญิงวิยะดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๐๖

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๐๙ เด็กหญิงกนกวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๑๐ เด็กหญิงธัญลักษณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๑๙

เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กหญิงจงกล
เด็กหญิงญาณิกา
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงอรสินี
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงรัตนาลี

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ท่อนคำ
แย้มชื่น
ทิมทัศ
วิชัยวงษ์
ร่อนในเมือง
พรมมาแสง
แก่นอ้วน
ปนสุข
ดีสุข
กำเนิดคุณ
หนุนดี
สุโพธิ์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

รักพงษ์
แก้วเกตุพงษ์
กระต่ายวงษ์จันทร์
กุลศรี
เขียวชะอุ้ม
ใจบุญ
แสงกระจ่าง
สถิตย์
แทกกระโทก
ผากงคำ
ศิลาเลิศ
พุทธทอง
เตียนสิงห์
จ่าชัย
นามละคร
บุญโกมล
บุญโต
มนต์วิเศษ
เนตรนาถ
โชติมงคล
สนฟา
ผกาโสภณ
แก่นจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดเขาตะแบก
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงกิยารัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๒๑ เด็กหญิงจิตสุภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๒๒ เด็กหญิงชัญญานุช
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๒๓ เด็กหญิงณัฐมน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๒๔ เด็กหญิงนริศรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๒๕ เด็กหญิงสุภาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๒๖ เด็กหญิงปาณอุษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๒๗ เด็กหญิงศุภนิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๒๘ เด็กหญิงสุภนิช
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๒๙ เด็กหญิงอัญชณิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๓๐ เด็กหญิงเอมมิกาณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๓๑ เด็กหญิงพิชามณธุ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๓๒ เด็กชายอานัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๓๓ เด็กชายศิวดล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๓๔ เด็กชายพัทธดนย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๓๕ เด็กชายสุรชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๓๖ เด็กชายปฐมพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๓๗ เด็กชายธนากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๓๘ เด็กชายศุภโชติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๓๙ เด็กชายกิติพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๔๐ เด็กชายเอกพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๔๑ เด็กชายวงศกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๔๒ เด็กชายนภสินธุ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๔๓ เด็กชายณัฐกิตติ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๔๔ เด็กชายศิวกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๔๕ เด็กชายอาทิตย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๔๖ เด็กชายธนวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๔๗ เด็กชายณฐพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๔๘ เด็กชายธิติพันธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๔๙ เด็กชายอัครวิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๕๐ เด็กชายพุฒิพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๕๑ เด็กชายศุภณัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๕๒ เด็กชายชัยพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๕๓ เด็กหญิงไปรยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๕๔ เด็กหญิงฐิตาภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๒๐

นามสกุล

สาครสิทธิ์
แบกไธสง
กลัดโกมล
แก้วเบ้า
กรวยสวัสดิ์
ดีพิจารณ์
เล็กสง่า
ฝอยทอง
สมใจ
กุ่มม่วง
ปรุงปญญา
จันทร์ผุย
จันทร์แก้ว
สุดงพล
เอี่ยมน้อย
พรมจุรี
สุขศรี
เคราะห์ดี
มะอาจเลิศ
คงนาวัง
กันธิยะ
คุณแสง
ไร่สงวน
คูสูงเนิน
พรมนอก
เสนาคำ
อำนวยผล
สายเชื้อ
ดิษฐ์นวล
หอมหวน
สระทองปลั่ง
วุฒิวงษ์
สินจ้าง
เนียมสังข์
แดงอาจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดโค้งดารา
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๕๕ เด็กหญิงพลอยชมพู
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๖๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๖๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๖๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กหญิงรสสุคนธ์
เด็กหญิงเรมิตา
เด็กหญิงรัตน์ตนา
เด็กหญิงจินดามณี
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กหญิงลัลนา
เด็กหญิงวนิษา
เด็กหญิงวิภาษณีย์
เด็กหญิงพีรกานต์
เด็กหญิงปาลิตา

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๖๙ เด็กหญิงอิจฉราภรณ์

เด็กชายรัชกฤษ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๗๑ เด็กหญิงชาลิสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๗๒ เด็กหญิงปานัดดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๗๓ เด็กหญิงสุดารัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๗๔ เด็กหญิงวริศรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๗๕ เด็กหญิงณัฐภูมิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๗๖ เด็กหญิงรัชดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๗๗ เด็กหญิงปย์รดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๗๘ เด็กหญิงแพรตะวัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๗๙ เด็กหญิงสโรชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๘๐ เด็กหญิงภานิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๘๑ เด็กหญิงสุภัสสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๘๒ เด็กหญิงภาขวัญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๘๓ เด็กหญิงนงนุช
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๘๔ เด็กหญิงนันธิยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๘๕ เด็กหญิงธิธารา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๘๖ เด็กหญิงกฤติกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๘๗ เด็กชายนนทพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๘๘ เด็กชายกิตติพศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๗๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๘๙ เด็กชายอภิวารินทร์

นามสกุล
ใจผ่อง
บุญชาติ
เผือกสีทอง
มีกลิ่นหอม
สร้อยจิต
ไชยกา
ธรรมจิตร์
กุลสุวรรณ
นาคสีสุข
คุณสุนนท์
สืบศิริ
ยาศรี
พันตาแหวน
แคนถา
เสาะตรง
ภูริธนวัชร์
เรืองศรี
วันโนสี
งามสงวน
คันศร
แสงกุดเลาะ
ทานุกรม
ไตรยวงค์
ทองคำ
กลัดปรี
จิตตะคาม
สารภีกุญชร
บ้านกล้วย
เสือจำศีล
แสงจันทร์
จันทร์เดช
โตดตามี
เพชรแอว
คำมุงคุณ
จันทำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินตอง
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๐ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๙๐

เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายพีระพล
เด็กชายณัฐกานต์
เด็กชายวีรภัทร์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายชนกานต์
นางสาวจิตติพัฒน์
นางจุรีรัตน์
นายสุวิทย์
นางสาวรัชนี
นางสาวกนกวรรณ
นายกฤศกร
นางสาวสุขฤทัย
นางสาวกฤติยา
นางสาวชลนิภา
นางสาวชลธิชา
นางสาวรวิพร
นายจิรายุ
นางสาววิไลลักษณ์
นางสาวชลณิชา
เด็กหญิงวัชรินทร์
นางสาวเบญจภรณ์
นายอชิระ
นางสาวภัคจิรา
นางสาวกนกพร
เด็กชายฉัตรวาริน
เด็กชายภัทรพล
นายสิทธิโชค
นายศุภวิชณ์
เด็กชายกิตติเทพ
เด็กชายคุณานนท์
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงศตรัศมี
เด็กหญิงนาลาพร
เด็กหญิงวาศิตรา

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๔๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๒๔

นามสกุล
บุญมี
พูนสวัสดิ์
กิจเหิม
หิรัญอร
ประชุมพั่ว
ชื่นชูวงษ์
อ่อนน้อม
แก้ววังสันติ์
บัวคำปอ
ดวงบุบผา
วงแสน
ผ่านพินิจ
หล้าอำพันธ์
บัวริบัติ
สุดไกร
ปกปอง
ผาบุตร์
หิรัญวร
เสริมพงศ์
บุญจันทร์น้อย
อินชู
กาฬภักดี
ภูผานี
ทองสุวรรณ
สูบพลกลาง
บุตตาจีน
อุ่นเสือ
สุปรัยธร
กันธิยะ
ด่านทิม
นามปญญา
ไพเราะ
ขอนพุดซา
ก่อนเลา
วรวงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๐/๑๑/๒๕๑๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๔/๐๔/๒๕๒๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๔/๑๑/๒๕๓๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๒/๐๔/๒๕๓๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๕/๑๑/๒๕๒๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดเนินแสนสุข
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๑ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงปยะธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๒๖ เด็กชายวุฒิชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๒๗ เด็กชายบริพัตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๒๘ เด็กชายจตุรภุช
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๒๙ เด็กชายปฐากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๓๐ เด็กชายกิตติพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๓๑ เด็กชายสุชาพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๓๒ เด็กชายกนกพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๓๓ เด็กชายเฉลิมวงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๓๔ เด็กชายณรชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๓๕ เด็กชายเจษฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๓๖ เด็กชายอรัญชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๓๗ เด็กชายเมธาสิทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๒๕

เด็กชายธนกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๓๙ เด็กชายเจษฎากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๔๐ เด็กชายทินวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๔๑ เด็กชายตรีเทพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๔๒ เด็กชายอัครชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๔๓ เด็กชายสิรดนัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๔๔ เด็กหญิงชญาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๔๕ เด็กหญิงพลอยใส
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๔๖ เด็กหญิงภัทราวดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๓๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๔๗ เด็กหญิงฑินันท์ดาภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๔๘

เด็กหญิงอัญมณี

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๔๙ เด็กหญิงชุติกาญจน์

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๕๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๕๙

เด็กหญิงกฤติมา
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายสมเกียรติ
นายประสิทธิ์
เด็กชายเฉียบชัย
เด็กชายธีรพันธ์
เด็กชายอดิศักดิ์

นามสกุล

ปนโพธิ์
ภู่ศิริ
เสือเล็ก
รุ่งสอาด
อินทร์ม่วงไทย
คำมุงคุณ
ทวีธนเศรษฐ์
วงค์อินทร์จันทร์
พินธุรักษ์
เรืองขจร
บุตรเพ็ง
พินธุรักษ์
เส็งวัฒน์
นนทะเสน
ผ่อนแก้ง
ประทุมแก้ว
มูลสาร
วารินทร์
สมศรี
พึ่งมา
ศรีรุ่งเรือง
สุดประเสริฐ
บุญมี
พูลเพิ่ม
ฤทธิ์ประเสริฐ
ญาติพันธ์
โพธิตะนิมิตร
จารุการ
ด้วงลอย
สิทธิเดช
เพ็ชรแสง
เริ่ม
คำแพง
เซ็ง
จูแจ่ม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองฆ้อ
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๒ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายนัฐนัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๖๑ เด็กหญิงนลิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๖๒ เด็กหญิงกัญญ์วรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๖๓ เด็กหญิงธันย์ชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๖๔ เด็กหญิงอภิญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๖๕ เด็กหญิงอลิษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๖๖ เด็กหญิงภาวิณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๖๗ เด็กหญิงอนุธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๖๘ นางสาวจิราพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๖๙ เด็กหญิงสุภัสสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๗๐ เด็กชายรชานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๗๑ เด็กชายจิรพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๗๒ นายภานุพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๗๓ เด็กชายจิรายุ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๖๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๗๔ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เด็กหญิงเพลินพิศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๗๖ นายกมลภาพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๗๗ เด็กชายภัทรพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๗๘ เด็กหญิงจิรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๗๙ เด็กหญิงวรกาญจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๘๐ นางสาวยุภดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๗๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๘๑ เด็กชายพงศ์พานิชย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๙๔

เด็กหญิงระวิกานต์
เด็กหญิงบัญฑิตา
เด็กหญิงถิรดา
เด็กหญิงธีรกานต์
เด็กหญิงปฐมาวดี
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายอมรเทพ
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงสุภา
เด็กหญิงศิริวิมล
นางสาวชลธิชา
นางสาวเนตรนภา

นามสกุล

ยิ่งยงสุข
วงค์ชาชม
ไกรรัตน์
สายวิเศษ
โพธิ์เงิน
มูลมั่ง
เครือคำ
ทองสีทอง
สีนามโหน่ง
เจตนะจิตร์
หุ้นทอง
เจริญอ้น
ชมเชื้อ
แดงเรือง
เทียนไทย
โนนคำแพง
แซ่เตียว
อยู่แต่งตั้ง
เนียมหอม
กลัดปรี
พรมเลิศ
สระประทุม
วิระศรี
บัวพิมาย
สุขศรีหทัย
พงษ์ศักดิ์
เพิ่มพูล
ตองอบ
อุ้มเพชร
รักษาศีล
บุบผาพฤกษ์
อาจ
คมคาย
แซ่เตียว
เฟองจิตต์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดหนองยายบู่
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๓ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๙๕

เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงวิลัยวรรณ
นางสาวนริศรา
เด็กหญิงธัญธิดา
นายศิริวัฒน์
นายนันท์ชนก
นางสาวปณิตา
เด็กชายกฤษฏา
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายณัชพัชร์
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปฐมพร

สุภาผล
อยู่เย็น
เกลียวทอง
ประวรรณา
ประกอบกิจ
คะแก้ว
วงษ์ทอง
อุตนาม
กักจัตุรัส
ประชานารถ
แก้วชมภู
กลิ่นมาลี
จันทร์พฤกษ์
ล้วนเพชร
จอมคำสิงห์
เจิมจันทร์
นุ่มแนบ
ขาวงาม
บำเหน็จพันธุ์
ตุ้มมี
ศรีเฉลิม
จันทรวัฒนกิจ
อิ่มพรงาม
วิเชียรซอย
อุทัยเรือง
พร้อมพงค์
กุมชาติ
ใจตาง
พระลับรักษา
เกาะไพศาลสมบัติ
พิศวงษ์
สุวะไชย
วัฒนศิริ
พรมลิ
กุศลฉันท์

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๕๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๐๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๐๘ เด็กชายปุญญพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๐๙

เด็กชายพงศ์ศิริ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๑๐ เด็กชายพัชญ์ณกัญญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๑๑ เด็กชายพัทธนดนย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๑๖

เด็กชายพิชญพล
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กชายศิวัฒม์

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๑๗ เด็กหญิงกัญญาพัชร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๑๙

เด็กหญิงกัลญา
เด็กหญิงคีตาภัทร

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๒๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๒๙

เด็กหญิงณัชญา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงทอรัก
เด็กหญิงธมล
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนวพร
เด็กหญิงนันทกา
เด็กหญิงปณาลี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดเขาคันทรง
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๔ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๓๘

ชื่อ

เด็กหญิงปทมพร แช่มปรีชา
เด็กหญิงพชิราภา งอยกุดจิก
เด็กหญิงพลอยปภัส ปานรัต
เด็กหญิงพัฑรียา นาเวียง
เด็กหญิงพิชญ์สินี ใจฉำ
เด็กหญิงพีรดา อุ่นพา
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เชี่ยงเจ้น
เด็กหญิงระพีพร เดชเสน
เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ เกิดสวัสดิ์

เด็กหญิงสิริกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๔๐ เด็กหญิงสุชานาถ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๔๑ เด็กหญิงอรกัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๔๒ เด็กหญิงไอรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๔๓ เด็กหญิงพัชริสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๔๔ เด็กชายกัญญาณัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๔๕ เด็กชายศรัณย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๔๖ เด็กชายศิริธันวา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๔๗ เด็กหญิงกมลชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๔๘ เด็กหญิงชลธิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๔๙ เด็กหญิงณพรรธน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๕๐ เด็กหญิงณัฐณิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๕๑ เด็กหญิงณิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๕๒ เด็กหญิงดุสิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๕๓ เด็กหญิงทัศไนย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๕๔ เด็กหญิงธัญรดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๕๕ เด็กหญิงนันท์นภัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๕๖ เด็กหญิงเบญญาภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๕๘

เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงพาขวัญ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๕๙ เด็กหญิงพิมพ์ญาดา

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๖๔

นามสกุล

เด็กหญิงภัทรจิรา
เด็กหญิงภูริตา
เด็กหญิงรุ่งรัตน์
เด็กหญิงวัสนนันท์
เด็กหญิงวิชญาพร

พูนมา
เรืองกัณฑ์
สวนมนัส
พานทอง
สมบูรณ์
ยิ่งยศนิพนธ์กุล
อักษรเสือ
สรอิ่ม
รัตนวารี
ชาวไธสง
ศรีราชา
แหวนเครือ
พิทักษ์นอก
อุมะวรรณ
เพ็งพันธุ์
บัวทอง
ศรีนรจันทร์
สุณาวงษ์
รอสวัสดิ์
กลำรัตน์
ปานพิมพ์
ทองที
ฉลวย
เรืองฤทธิ์
บัวเพ็ง
เรืองนาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดบางพระ
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
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ชื่อ

เด็กหญิงวีสุดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๖๖ เด็กหญิงสิริวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๖๗ เด็กหญิงสิรีธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๖๘ เด็กหญิงสุกัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๖๙ เด็กหญิงสุฑาทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๗๐ เด็กหญิงสุริวิภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๗๑ เด็กหญิงโสภิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๗๒ เด็กชายคณิติน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๗๓ เด็กชายชัยภัทร

นามสกุล

รามสุวรรณ
ขนิษฐกุล
เพชรพลอย
สีดา
ขำนอก
ผมงาม
คุณากรสกุล
ชอบทำกิจ
พูนชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๗๔ เด็กชายเชาว์วรรธน์ วรรรพิรุณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๗๕ เด็กชายต่อสกุล แก้วแกมทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๗๖ เด็กชายธนวันต์ หมั่นหา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๗๗ เด็กชายธนาธิป มืดขุนทด
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๗๘ เด็กชายธนาวุธ
วารินทราพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๗๙ เด็กชายปณณวัฒน์ จั่นทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๘๐ เด็กชายปติภัทร แสงโทโพธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๘๑ เด็กชายพงศกร เสือโพด
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๘๒ เด็กชายภูริณัฐ
วิรัชกุล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๘๓ เด็กชายสุภนัฐ
คำภิลานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๘๔ เด็กหญิงกตัญญธิดา ชัยฤทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๘๕ เด็กชายทยากร แก้วแสนสาย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๘๖ เด็กหญิงทิพรดา สิงหะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๘๗ เด็กหญิงธัญชนก ปลอดโคกสูง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๘๘ เด็กหญิงธิดารัตน์ สารนารถ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๘๙ เด็กหญิงนวินดา ดีพาชู
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๙๐ เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุญไตรย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๙๑ เด็กหญิงปรียาพร นุชิตภาพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๙๒ เด็กหญิงพิชชากร อินต๊ะบุตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๙๓ เด็กชายภานุวัฒน์ โสจิระกุล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๙๔ เด็กหญิงภัณฑิรากร ทองตื้อ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๙๕ เด็กหญิงภัททิยา สว่างวงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๙๖ เด็กหญิงภัทรพร เวียงสมุทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๙๗ เด็กหญิงภาลดี
เขียวพุ่มพวง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๙๘ เด็กหญิงมนัญชยา หลอดอาษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๙๙ เด็กหญิงสุพิชญา สงวนศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๖๖๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๖ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๐๐

เด็กหญิงอรภิญญา
เด็กหญิงปวิชญา
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กชายตรีมูรติ
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กชายปภัทร์
เด็กชายปองคุณ
เด็กชายวัชรากร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายอชิระ
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงญาณุจัย
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงณัฐนันทน์
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงบุณยาพร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงมินทาดา
เด็กหญิงโรศิริณ
เด็กหญิงวรนาถ
เด็กหญิงวธิดา
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงสุวิชญา
เด็กชายชัยรัตน์
เด็กชายชีวานนท์
เด็กชายธนกรณ์
เด็กชายนนทกร
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงกนกอร

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๓๔

นามสกุล
อุบล
คงวิทย์
เจริญผล
พ่อคำจันทร์
คานภูมี
ทานามัย
แสนสะอาด
ศุกระรัศมี
พลเตมา
สุทธิรอด
รอดเมือง
ไหลครบุรี
อุ่นหะวงค์
รูปหล่อ
ชวนจิตต์
สังข์ทอง
อินทร์พิทักษ์
แสงเพ็ญ
ถามั่งมี
ออละอ่อน
เทียนขาว
สอนสมนึก
เหมือนทอง
คงเจริญ
แผนคู้
บุญยืน
แซ่ล้ี
ปุยชัยภูมิ
รักทิม
ช้างโรจน์
แก้วมีศรี
ชูเชิด
พวงไสว
มัดถาประตัง
คำแสนหมื่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดปาลิไลยวัน
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๗ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๓๕ เด็กหญิงกมนต์รักษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๓๙

เด็กหญิงกัญญาณี
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงรพีพร
เด็กหญิงธมลวรรณ

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๔๐ เด็กหญิงรัตติยามนต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๔๔

เด็กหญิงวรรณสิริ
เด็กหญิงกิตติกา
เด็กหญิงจันทนา
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๔๕ เด็กหญิงณัฏวรินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๔๙

เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายธเนศพล
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงชาคริยา

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๕๐ เด็กหญิงญาณัจฉรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงเข็มอัปสร
เด็กหญิงชุติมณฑน์
เด็กหญิงฐานิกา

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๕๙ เด็กหญิงณภัสร์ชนก

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๖๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๖๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๖๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๖๙

เด็กหญิงธราดล
เด็กหญิงธัญเทพ
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงภควรรณ
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงศุภธิฌา
เด็กหญิงสิรีณิพัชร
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงปฏิญญา

นามสกุล
ฉิมนอก
โพธิ์ใต้
พูลพุฒ
จันทร์สุข
จุลจงกล
อ่อนทรายแก้ว
อัญชลี
เกตุแก้ว
กากแก้ว
เลื่อมใส
คงดิษฐ์
ภู่สวรรค์
พรหมบุตร
วงษ์สุดิน
สื่อกลาง
สุขประเสริฐ
สิงห์การณ์
บุญมา
วิทยประภารัตน์
สุเพ็งคำ
ใหม่ผ้ึง
ทองแดง
พิมพ์สวัสดิ์
กลิ่นสุกหอม
เปรมสมบัติ
บรรเทิงใจ
เทพคำดี
วิลัยเลิศ
ขจัดภัย
คำปา
บุตตะกุล
นพดลสกุลชัย
จันธิดา
ด่านลอยล่อง
ชามนตรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ
วัดเขาบางพระ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๘ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายจิรพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๗๑ เด็กชายตรีเทพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๗๒ เด็กชายธนธรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๗๓ เด็กชายธนพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๗๔ เด็กชายธนาธาน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๗๕ เด็กหญิงชวิศา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๗๖ เด็กชายธราเทพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๗๗ เด็กชายพลวัต
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๗๘ เด็กชายรชต
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๗๙ เด็กชายรหัท
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๘๐ เด็กชายสุวีร์กร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๘๑ เด็กหญิงกนกพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๘๒ เด็กหญิงกฤตพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๘๓ เด็กหญิงกัญญาภัค
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๘๔ เด็กหญิงชนากานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๘๕ เด็กหญิงชนินาถ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๘๖ เด็กหญิงโชติกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๘๗ เด็กหญิงญาณิศรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๘๘ เด็กหญิงณภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๘๙ เด็กหญิงณัฏฐ์ศิร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๙๐ เด็กหญิงณัฐชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๙๑ เด็กหญิงธนาภร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๙๒ เด็กหญิงปริษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๙๓ เด็กหญิงปยาภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๗๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๙๔ เด็กหญิงพลอยรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๗๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๐๔

เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กหญิงวรนิษฐา
เด็กหญิงสุณิสา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงอังศิกา
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กหญิงพิชชา
เด็กชายกมลภัทร

นามสกุล
นาสิลพร้อม
ลีลอย
สมภูปลา
ทรัพย์เจริญ
ประสารเกตุ
เนระภูศรี
นาทะคำ
ดอกเกี๋ยง
มีอารีย์
เนียมหอม
เพ็งอินทร์
จูลลาบุดดี
จอนสูงเนิน
ช่วงชิง
เสาใสย์
คนาจันทร์แสง
จงจรูญ
ตุ้มทอง
วชิรดุสิต
ดำทองสุข
มุสิทธิ์มณี
บุญพรม
กลางวาป
กาสีคุณ
สระทองห้อย
โปร่งแก้วงาม
พรมจรรย์
พันธ์เพชรกุล
อาสนะ
โห้ยุขัน
พันธ์โน
ไกยราช
เจนดง
ทองศรี
สุขสว่าง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาบางพระ
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๙ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๐๕

ชื่อ
เด็กชายชเนศน์

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๐๖ เด็กชายฐิตะโรตนม์

เด็กชายเดชาธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๐๘ เด็กชายนภัสกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๐๙ เด็กชายรัฐพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๑๐ เด็กชายวรินทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๑๑ เด็กชายศรายุทธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๑๒ เด็กชายสิรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๑๓ เด็กชายฐาปกรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๑๔ เด็กหญิงกวินทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๑๕ เด็กหญิงกัญญาภัค
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๐๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๑๖ เด็กหญิงกัญญารัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๑๘

เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงจันทิมา

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๑๙ เด็กหญิงชนนิกานต์

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๒๐

เด็กหญิงชมพูนุช

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๒๑ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๒๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กหญิงปยะวรรณ
เด็กหญิงกัญญภัทร
เด็กหญิงพรสวรรค์

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๒๙ เด็กหญิงพลอยนภัส

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๓๙

เด็กหญิงพิชาวดี
เด็กหญิงพิริญาพร
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กหญิงวรรณรดา
นางสาวสวาท
เด็กหญิงสัญลักษณ์
เด็กหญิงสิลานารถ
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงสุณิสา
เด็กหญิงสุพิชญา

นามสกุล

สายหมั่น
ศรีสมครุท
พุ่มชม
นองนนท์
ช้างสี
วณิชธนาวุฒิ
วงษ์มณีวรรณ์
มีแก้ว
ธีรวัฒ
เพชรน้อย
เฉียงสี
เสมอวงษ์
เนื่องสกล
แซ่คู
โฉมงาม
เอี่ยมสอาด
สอนโห
ถ้วนคำ
เรืองรักษา
มุ่งหาแก้ว
สิทธิผกาผล
อัญชลี
กานสมจิตร
ทองยัง
ตันคงสิงห์
ศรีบุตร
สุขสมบูรณ์
เปรมผล
สุขประเสริฐ
บอน
พรรณบัวหลวง
หอดขุนทด
เครือคำหล้า
สุทธิพงษ์
ดวงกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๐ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอรอุมา สุวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๔๑ เด็กหญิงมนัสนันท์ ตุย้ รินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๔๒ เด็กชายกศิษฏ์พงจน์ ครองยุทธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๔๓ เด็กชายคีตะ
อุทัยเรือง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๔๔ เด็กชายจิรวัฒน์ พรวาป
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๔๕ เด็กชายจิรวิชญ์ พันธุ์ดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๔๖ เด็กชายณัฐวุฒิ
ยะตั๋น
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๔๗ เด็กชายธนกร
ฮวดเส็ง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๔๘ เด็กชายธนวัตร
วารินทราพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๔๙ เด็กชายนพณัฐ
ฉัตรไทย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๕๐ เด็กชายนัทธวัฒน์ แดงเต๊ะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๕๑ เด็กชายพันธกิจ กายะบุตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๕๒ เด็กชายภัทรชัย จ้อยสำเภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๕๓ เด็กชายเมธาวี
สีทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๕๔ เด็กชายศิรภัทร พัวศิริมิตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๕๕ เด็กชายรัชกร
เอนกรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๕๖ เด็กชายศุภชัย
อินทราช
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๕๗ เด็กชายหัสชัย
ร่วมดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๕๘ เด็กหญิงกรกมล เกตุโต
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๕๙ เด็กหญิงกัลยาณี เอี่ยมสะอาด
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๖๐ เด็กหญิงจินต์จุฑา เสริมศรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๖๑ เด็กหญิงจิรชยา ทะรารัมย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๖๒ เด็กชายชารินีย์
วิเศษไชยศรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๖๓ เด็กหญิงฑิตฐิตา ศิริทองจักร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๖๔ เด็กหญิงณัฏฐณิชา นิ่มจันทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๖๕ เด็กหญิงณัฎฐพัชร พลธนเวโรจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๖๖ เด็กหญิงณัฐชยา สิงห์ด้วง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๖๗ เด็กหญิงณัฐนันท์ ชะขุนทด
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๖๘ เด็กหญิงธนัชพร ดีสุด
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๖๙ เด็กหญิงธนาธร สุขสวัสดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๗๐ เด็กหญิงนรพร
พุ่มเทศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๗๑ เด็กหญิงนันท์นลิน อินทิวงศา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๗๒ เด็กหญิงปภัสสร สีนานวน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๗๓ เด็กหญิงปานระพี รติพรพันธุ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๗๔ เด็กหญิงเปรมฤทัย ชัยทัพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๔๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๑ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงเพชรดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๗๖ เด็กหญิงภัควรันย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๗๗ เด็กหญิงรัตนากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๗๘ เด็กหญิงวรรณศีล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๗๙ เด็กหญิงศิริยากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๘๐ เด็กหญิงสวิตตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๘๑ เด็กหญิงเสาวนีย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๘๒ เด็กหญิงณัฏฐพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๘๓ เด็กชายจักรพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๘๔ เด็กชายณกมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๘๕ เด็กชายณัฐนนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๘๖ เด็กชายณัฐรัศมิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๗๕

เด็กชายธนชาต
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๘๘ เด็กชายธนาคาร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๘๙ เด็กชายธนาธิป
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๙๐ เด็กชายธนาวุฒฺิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๙๑ เด็กชายธวัชชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๙๒ เด็กชายนวทรัพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๙๓ เด็กชายสรัล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๙๔ เด็กชายพีรวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๙๕ เด็กหญิงกนกพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๙๖ เด็กหญิงกมลณัฏฐ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๙๗ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๙๘ เด็กหญิงชนิดาภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๙๙ เด็กหญิงญาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๐๐ เด็กหญิงณัฐธยาน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๘๘๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๐๑ เด็กหญิงทรรศนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๐๙

เด็กหญิงปริยาสินี
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กหญิงพชรมน
เด็กหญิงนราศิณี
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กหญิงณัชชา

นามสกุล
บุรัญชัย
กุสุมาลย์นุกูล
จักษุรัตน์
ทองสอน
ทองไพจิตร
สุนทรระวีวงศ์
เปล่งสิทธิโชค
สีเมฆ
เสมอสุข
สาครน้อย
ศรีภิรมย์
พร้อมมูล
พุ่มเกศรี
พรมณี
พนาวัน
เจิมโพธิ์กลาง
ดีนา
พุ่มประเสริฐ
ศิริบุตร
เเก่นเเก้ว
ภูมิทรัพย์
พันสิ่ว
ภูผานี
ศุภลาภทวีผล
ปดภัย
ใจรักษ์
มีทรัพย์รุ่งโรจน์
ผลบุญ
ลำเลิศ
สัตย์อุดม
สีทะลัง
วงค์วัฒน์
เวียงวงษ์
ด่านตระเวน
เกิดประเสริฐ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดปาเขาพุวนาราม
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๒ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงพัชราภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๑๑ เด็กหญิงพิมพ์ชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๑๒ เด็กหญิงแพรวา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๑๓ เด็กหญิงไพลิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๑๔ เด็กหญิงยวิษฐา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๑๕ เด็กหญิงลักษิกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๑๖ เด็กหญิงวรรณรดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๑๗ เด็กหญิงศุภสุดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๑๘ เด็กหญิงนิตยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๑๙ เด็กหญิงศุวิมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๒๐ เด็กหญิงสุภัสสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๒๑ เด็กหญิงอาทิวราห์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๒๒ เด็กหญิงอาทิมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๒๓ เด็กชายเจตนิพัทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๑๐

เด็กชายกมลนัทธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๒๕ เด็กชายกันตพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๒๖ เด็กชายณัฏฐนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๒๗ เด็กชายธนเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๒๘ เด็กชายธาวิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๒๙ เด็กชายปองภพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๓๐ เด็กชายพงศกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๓๑ เด็กชายพอเพียง
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๓๒ เด็กชายพีรณัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๓๓ เด็กชายวรเวช
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๓๔ เด็กชายศุภวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๓๕ เด็กชายสหรัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๓๖ เด็กชายอรรถกฤต
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๓๗ เด็กหญิงกมรวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๓๘ เด็กหญิงกุลนัดดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๓๙ เด็กหญิงกุลรณีย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๔๐ เด็กหญิงชยิสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๔๑ เด็กชายธนภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๔๒ เด็กชายนรวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๔๓ เด็กชายปร์ิวัฒณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๔๔ เด็กชายรชต
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๒๔

นามสกุล
เกิดอินทร์
นาคปฐม
กาลจักร
ผลประดง
แซ่อ้ึง
เทพรักษ์
งามตา
ฉุนกล้า
คำมั่น
แท่นสอน
โชติทรง
มายา
ประสพเย็น
ชินกลาง
สมจิตต์
วิเชียรชอย
ไทยเกิดศรี
ประพันธ์สุพงษ์
เมฆฉาย
เผือกนอก
วังสระ
ศึกษา
อุทัยชลานนท์
นันทานนท์
กุลบุตร
ศรีพลพา
สุขสงวน
ไชโยธา
ทาทอง
ไสยกุล
พูนวิลัย
สระสิทธิ์
พนาวัน
โคกประเสริฐ
สุขงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
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ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๔๕

เด็กชายอนวัช
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กชายชยณัฐ
เด็กหญิงกชพร

แสนทอง
วงษ์เที่ยง
ฉิมเชิด
มีสวย
ดอนบรรเทา
จงสีหา
กวีสิริโชติกุล
สมหวัง
หม่องพรม
รักสง่า
อินทะสร้อย
ช่วยวงศ์ญาติ
บุญประโคน
เกิดพงษ์
ถนอมศิริ
สังข์ทอง
ใสบัน
อัศวอัจฉริยะกุล
บัวจันทร์
โชติวัฒโณ
เพ็งเรือง
คำพุ่ม
ทวีคูณ
จันประทัด
กล่อมประเสริฐ
เอมังกูล
กลิ่นกลาง
ดีดพิณ
ชูภักดิ์
มะโนศรี
ฤทธิ์เดช
จันมีเทศ
แซ่ต้ัง
ดาบจันทร์
เขมะสิริรักษ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๔๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๔๙ เด็กหญิงกรัณยภรณ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๕๐

เด็กหญิงกันธิชา

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๕๑ เด็กหญิงกาญจน์นพเก้า
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๖๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๖๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๖๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๖๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๗๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๗๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๗๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๗๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๗๙

เด็กหญิงจิตติพัฒน์
เด็กหญิงชิตาภา
เด็กหญิงณิชนันทน์
เด็กหญิงถิรวรรณ
เด็กหญิงธัญวรัตม์
เด็กหญิงเบญญาภา
เด็กหญิงรัมภาพร
เด็กหญิงสุชานรี
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอภัสสรา
เด็กหญิงอิศราภรณ์
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงชลดา
นายอภิวัฒน์
เด็กชายวรกร
เด็กหญิงเยาวพา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงธีรนาฏ
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายเจษฎากร
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายธนา
เด็กหญิงภาวรินทร์
เด็กหญิงพัชรวรรณ
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงญาณิศา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีราชา

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา

๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดหนองข่า
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดบ้านห้วยกรุ
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๔ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๓๙๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๑๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงโยษิตา ฮวดเฮง
เด็กหญิงธัญพิชชา สารพันธ์
เด็กหญิงธารทิพย์ ประพันธ์มุนี
เด็กหญิงกรองกาญจน์ คงสุดี
เด็กหญิงเนื้อทอง เอี่ยมสอาด
เด็กหญิงธิติมา ก้องแก้ว
เด็กหญิงณัฐนิชา ศิริแสง
เด็กชายวิชญ์พล พุกนุ่น
เด็กชายณัฐชร บุณยะชาติ
เด็กชายภูริพัฒน์ ครุฑรัมย์
เด็กหญิงพรทิพย์ พรมมา
เด็กหญิงอธิตา วรรณวงศ์
เด็กหญิงรวินท์นิภา วิชัย
เด็กหญิงพัชราภรณ์ กัญญาคำ
เด็กชายกิตติพัทธ์ คำภิลานนท์
นางสาวชวิศา
ใจเด็ด
นางสาวธนภร ชัยสีทอง
นางสาวปภาวรินทร์ สุขเจริญ
นางสาวเมธาวี เทียมพันธ์
เด็กหญิงนวรัตน์ รณรงค์
นายพชรพล
เขามะหิงษ์
นายวุฒิชัย
พวงทอง
เด็กชายณัฐกานต์ เดชะวงค์
เด็กชายนราธิป คุ่มพุดซา
นายนิวัฒน์
นิ่มนวล
เด็กชายกฤษณพงค์ ตั่นแก้ว
เด็กหญิงวรัญญา สมโสม
เด็กชายวรภัทร ทองพูน
เด็กชายณัฐปภัสร์ สีมา
เด็กหญิงปทมพร สว่างเมฆ
เด็กชายจรุณวิทย์ ทองระอา
เด็กชายกิตติธร เจริญสาลีกิจ
เด็กชายรัชพล บุญมีมา
เด็กชายณภัทร พุกเศรษฐี
เด็กชายจักริน
ผะดาศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา

๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีราชา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา
๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีราชา

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย
วัดหนองเลง
วัดหนองเลง
วัดหนองเลง
วัดหนองเลง
วัดหนองเลง
วัดหนองเลง
วัดหนองเลง
วัดหนองเลง
วัดหนองเลง
วัดหนองเลง
วัดหนองเลง
วัดหนองเลง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๕ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๑๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ
เด็กชายณัฎกรณ์
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงอนันดา
นายบุญญฤทธิ์
นายณัฐพร
นายธัชพล
นางสาวสุรางคนา
นายเพชรไตรภพ
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กหญิงอนิสรา
เด็กชายนพรุจ
เด็กชายอนพัช
เด็กชายพาธี
เด็กชายภานุพันธ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายรุ่งไพโรจน์
เด็กชายธนธร
เด็กชายจิรเดช
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กหญิงณัฐฐาพร

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๓๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๓๙ เด็กหญิงเบญจวรรณ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๔๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๔๕

เด็กหญิงพัชรา
เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายปยะเด่น
เด็กชายกิตติโชติ
เด็กชายสุพจน์
เด็กชายสยมภู

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๔๖ เด็กชายพรประเสริฐ

เด็กชายวิรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๔๘ เด็กชายอัศนัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๔๙ เด็กชายจีรวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๔๗

นามสกุล
ญาติบำรุง
พลเยี่ยม
นรสิงห์
พลอยมุกข์
บุญโทน
ยอดจันทร์
กล่อมประเสริฐ
พันธ์ศิริ
บุญเสริม
แสงแก้ว
ไกรศร
สีเขียว
วิเศษภักดี
พวนใจ
แก้วปนทอง
พงษ์ไพฑูรย์
ไกรยา
ทุ่งสา
แก้วลือ
วรนุชกุล
เกลี้ยงกลม
ผานดี
กลิ่นกาหลง
ไวยพัทธา
ทับทิมทอง
เอี่ยมสอาด
กิจการนา
ฉำเฉื่อย
สร้อยนุสนธิ์
แพรสาหร่าย
บุญทวีสุข
สุภีวี
ทองดี
สลีละกิจ
โคกสวน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม

๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
๑๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเกาะสีชัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเกาะสีชัง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง

๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดเขาไม้แดง
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๖ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๕๐

ชื่อ
เด็กชายปวเรศ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๕๑ เด็กชายธันวามงคล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๕๖

เด็กชายจิรายุ
เด็กชายพงศ์พัศ
เด็กชายนราธิป
เด็กชายอิศม์เดช
เด็กหญิงชนิดาภา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๕๗ เด็กหญิงกรัณฑรัตน์

เด็กหญิงวิลัยภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๕๙ เด็กหญิงนริสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๖๐ เด็กหญิงวิชญาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๕๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๖๑ เด็กหญิงนันทวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๖๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๖๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๖๖

เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กหญิงสุพรรณี
เด็กหญิงสุพิตา
เด็กหญิงธนิสรา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๖๗ เด็กหญิงพรรณธิพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๖๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๖๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๗๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๗๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๗๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๗๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๗๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๘๔

เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายธนพน
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายอนุชา
เด็กชายธนวัตน์
เด็กชายเจษฏา
เด็กชายวรภพ
เด็กชายทัตพงศ์
เด็กชายอรรถพร
เด็กชายชัยธวัช
เด็กชายพิชัยยุทธ
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายอาจหาญ
เด็กชายปยะภูมิ
เด็กชายสิรดนัย
เด็กชายภูริพัฒน์

นามสกุล
บัวทอง
จันทร์ศรีวงษ์
จำนงค์
กล่อมประเสริฐ
วงค์อร่าม
ฐานันดร์
ลือกายา
โภพัก
ดวงศร
อุทนา
สลีละกิจ
วงษ์มณีวรรณ์
เกตุมณี
แก้วพรมมา
ลมุดเทศ
ชิณกะธรรม
สุขประเสริฐ
ปนถาวรสวัสดิ์
ชาวบางผึ้ง
รัตนเหลี่ยม
สุขวิพัฒน์
ชูม่วง
สีหานาม
คำงาม
ปติสนธิ์
แก้วพวง
มรกตเมืองปก
กระแสโสม
รักษา
จันทกังวาล
สุวรรณสิน
ตันทนันท์
ปนทอง
อิ่มกระจ่าง
วังสา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเกาะสีชัง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเกาะสีชัง

๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเกาะสีชัง

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเกาะสีชัง
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเกาะสีชัง
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเกาะสีชัง

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเกาะสีชัง

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดถำยายปริก
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๗ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายอดิศร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๘๖ เด็กชายภาคภูมิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๘๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๘๗ เด็กหญิงกาญจนณัฎฐ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๙๖

เด็กหญิงทักษอร
เด็กหญิงภควดี
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงยศนันท์
เด็กหญิงรวีวรรณ
เด็กหญิงอรกานต์
เด็กหญิงสุษิตา
เด็กหญิงรัฐธิวา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๙๗ เด็กหญิงกมลวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๙๘ เด็กหญิงเหมือนฝน

เด็กหญิงวชิรญาณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๐๐ เด็กหญิงอรัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๐๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๐๑ เด็กหญิงกาญจนาวดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๐๖

เด็กหญิงนิชาดา
เด็กหญิงวิชิตา
เด็กหญิงปณณิกา
เด็กหญิงพริมรดา
เด็กหญิงสุนิษา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๐๗ เด็กชายกิตติลักษณ์

เด็กชายตรีภพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๐๙ เด็กชายพีรพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๑๐ เด็กชายชิษณุพงค์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๑๑ เด็กชายธนชาติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๑๒ เด็กชายปริวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๑๓ เด็กชายณัฐชานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๑๔ เด็กชายวีระศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๑๕ เด็กชายจารุวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๑๖ เด็กชายวาสุกรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๑๗ เด็กชายอาทิวราห์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๑๘ เด็กชายธีรเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๑๙ เด็กชายธีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๐๘

นามสกุล
แก้วกันจูม
วงค์จันทา
พวงทอง
ทาชาลี
เตีย
วารุณ
ลิ้มกมล
แสงอ่วม
นฤหายะ
อรชุนกะ
วงศ์สง่า
ดวงจุด
ก้านวาด
ภูมิกลาง
บุญเต็ม
ขจัดภัย
ชั่งหลก
สุทธิหา
ดาราภิรมย์
ลอยบรรดิษฐ์
แห้วเพ็ชร
กัณรัมย์
บ่อทอง
มณีเนตร
แซ่ปง
สารพันธ์
กระมล
มักคะเนมี
พรมสุรินทร์
ดวนตะคุ
ปูลา
แซ่ซึง
นนทะพันธ์
อุตสุข
เเพงโสภา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๘ / ๑๖๙
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๒๐

เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงสุธาวี
เด็กหญิงจริญญา
เด็กหญิงปริตา
เด็กหญิงฑิชา
เด็กหญิงธนิสรา
เด็กหญิงมุธิตา

อุตส่าห์
รอดขวัญ
รอดมีผล
อิ่มกมล
ใยบัว
รอดแก้ว
เพชระบูรณิน
สิงห์โต
วิไชยวงษ์
ปนสุวรรณ
สรพราหมณ์
วงษ์กำภู
หล่อแหลม
อิ่มเอก
บุญศรี
ยิ้มแย้ม
คำดีวัน
ชาวนา
สูงเนิน
หินทอง
โทวิชา
สุขแสวง
พรมอุดม
อุ้มญาติ
โอทาตะ
อยู่สุข
อินทร์กลั่น
เต่าทอง
ภูมิประสาท
อินทโร
ตาล้า
กรีน
นาคลักษณ์นันท์
ภู่กรุด
สุริยะ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๒๖

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๒๗ เด็กหญิงรักษ์กนิษฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๒๘

เด็กหญิงชุติมา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๒๙ เด็กหญิงศิริพรรษา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๓๐

เด็กหญิงอาริษา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๓๑ เด็กหญิงปญญพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๓๕

เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงศิราพร
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายสราวุฒิ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๓๖ เด็กชายเทพธาราวุฒิ

เด็กชายกฤตภาส
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๓๘ เด็กชายนรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๓๙ เด็กชายอนันตสิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๔๐ เด็กชายศุภชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๔๑ เด็กชายสิทธิชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๔๒ เด็กชายอัศนัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๔๓ เด็กชายณัฐภูมิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๔๔ เด็กชายนนรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๓๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๔๕ เด็กชายภัทรวลาหก

เด็กหญิงคันศร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๔๗ เด็กหญิงวทัญู
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๔๘ เด็กหญิงธนวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๔๙ เด็กหญิงนพรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๕๐ เด็กหญิงพสิษฐ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๕๑ เด็กหญิงเฟร์น
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๕๒ เด็กหญิงนิรดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๕๓ เด็กหญิงอินธิพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๕๔ เด็กหญิงชลธิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๔๖

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๙ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงชลดา ผาภู
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๕๖ เด็กหญิงรัชนี
สุวรรณทรัพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๕๗ เด็กหญิงณัฐกมล มณีพน
ั ธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๕๘ เด็กหญิงเพชรรินดา ตั้งโคมแสงทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๕๙ เด็กหญิงสุภาวดี โสมพิมาย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๖๐ เด็กหญิงพิมัยรัตน์ บุญมีบุตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๖๑ เด็กหญิงณัฐณิชา โยธาศรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๖๒ เด็กหญิงจิดาภา อยู่โต
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๖๓ เด็กหญิงคนธรส หลำเจริญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๖๔ เด็กหญิงอัญชลี อุทามนตรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๖๕ เด็กชายนักรบ
อาร์เรต
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๖๖ เด็กหญิงณัฐธิดา กลั่นประเสริฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๖๗ เด็กหญิงสุกัญญา ทาหอม
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๖๘ เด็กหญิงวิวรณ์
อักษร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๖๙ นางสาวรสิตา
ปนงาม
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๗๐ เด็กหญิงนวภัทร จันทรมงคล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๗๑ เด็กชายโจ้
ดอกไม้
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๗๒ เด็กชายชญานนท์ ชาวหน้าไม้
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๗๓ เด็กชายชยางกูล แซ่หวัง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๗๔ เด็กชายชินวัตร พุทธวันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๗๕ เด็กชายวราชัย
มั่นรอด
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๗๖ เด็กชายณัฐชนนท์ อินทพรม
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๗๗ เด็กชายนฤพล
ศรีวิโรจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๗๘ เด็กชายบุญประเสริฐ แซ่ล้ิม
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๗๙ เด็กชายศิลา
อัครกุลบุตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๘๐ เด็กชายอนุพันธ์ เอี่ยมมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๘๑ เด็กชายวสินธ์
ไชยยันต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๘๒ เด็กชายองค์อาจ วิชัยศร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๘๓ เด็กชายสิรภัทร วันอินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๘๔ เด็กชายชัยกร
แซ่ย่าง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๘๕ เด็กชายภูวเดช
สุราประเสริฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๘๖ เด็กหญิงกัญญารัตน์ สวนศรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๘๗ เด็กหญิงนลินทิพย์ บุตตะโท
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๘๘ เด็กหญิงวิจิตรา ยอดพุทธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๘๙ เด็กหญิงชาลินี
ศิลาเลิศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๕๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดธรรมสามัคคี
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๙๐

เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงกัลยารักษ์
เด็กหญิงบุญยกร
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงพลอยภัก
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงอารัญญา
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงจุฑามณี
เด็กชายกิตติทัต
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายสรศักดิ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๑๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๑๗

เด็กชายกริชกานต์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายปติกร
เด็กชายสุรเดช
เด็กชายนัธทวัฒน์
เด็กชายปราย
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายศิริอนันต์
เด็กชายยศกร
เด็กชายยุทธภูมิ
เด็กหญิงฉัตรฤดี
เด็กหญิงนภาพร

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๑๘ เด็กหญิงทัศศิราภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๑๙ เด็กหญิงเบญจวรรณ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๒๐ เด็กหญิงเบญญาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๒๑ เด็กหญิงสุพรรณรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๒๔

เด็กหญิงพัชชา
เด็กหญิงปริยฉัตร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

รอดบุญชัง
ชมภูทุ่ง
ผาสุข
อินทมาลา
นามแก้ว
นุชสำอางค์
สรพราหมณ์
วิสูงเร
กลางบุราณ
คงเย็น
ทิมเจริญ
เรืองฤทธิ์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔

เรือศรีจันทร์
บัวดี
หนุนดี
บุญชู
นักราจารย์
ใจหล้า
วัฒนพานิช
สุดนาวา
นิลสนธิ
ขาวเอี่ยม
คงผล
สุนทรวัฒน์
มณีศรี
เลิศไทย
กิจนาสุทธิ์
ยะตุ้ย
แขกสันเทียะ
พรมมา
ก้อสุวรรณ
ชาครียรัตน์
เกิดสวัสดิ์
คำตรง
โสอานันท์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๒๕ เด็กหญิงกัญญาภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๒๖

เด็กหญิงจิรัชญา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๒๗ เด็กหญิงเยาวลักษณ์

เด็กหญิงพรรณตรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๒๙ นายภาคภูมิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๓๐ นางสาวโสภาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๓๑ นางสาวประวีณา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๓๒ นางสาวนิศาชล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๓๓ นางยุพา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๓๔ นางกรรณิการ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๓๕ นางพงษ์ลัดดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๓๖ นางสาวพวงเพชร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๓๗ นายสถาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๓๘ นางสาวเกสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๓๙ นางสาวอัฐภิญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๔๐ นางยุวนิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๔๑ นางเครือวัลย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๔๒ นางกองแก้ว
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๔๓ นายไพรวัลย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๔๔ นายสุรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๒๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๔๕ นางสาววลัญช์สรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๔๗

นางอุทุมพร
นางสาวอารียา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๔๘ เด็กชายชัยพัฒนพร

เด็กหญิงภัสรดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๕๐ เด็กหญิงธิดาทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๕๑ เด็กหญิงณัฐกฤตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๕๒ เด็กชายณัฐชนน
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๕๓ เด็กหญิงพรรษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๕๔ เด็กหญิงฐิตาภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๕๕ เด็กชายธีร์ธวัช
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๕๖ เด็กหญิงขวัญมนัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๕๗ เด็กหญิงชนัญธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๕๘ เด็กหญิงธนัชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๕๙ เด็กหญิงจันทกานต์

นามสกุล
ศรีจารุภัทร
ผดุงโภชน์
คำรัสมี
วัฒนกิจ
ภูมิศาสตร์
ถิ่นสุวรรณ์
ไชยศรี
ขจรวุฒิตระกูล
พุทธมี
บุญกรณ์
แก้วประดับ
บัวหลวง
พวงแก้ว
ประโพธิ์ศรี
บุญเลิศ
สายธนู
สนามชัย
ประมวล
จำปาทอง
เฉิดวาสนา
ทองย้อย
มอญกอดแก้ว
สาระภักดี
บำรุงพิพัฒนพร
เรือนแก้ว
ภูลับ
โพธิ์ทอง
อินโต
คีลีแลง
นิ่มสุวรรณ์
ขันธพงษ์
ดาราวรรณ์
สินปรุ
ชุยกระเดื่อง
บัวกล้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔
๑๗/๐๓/๒๕๒๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ

๓๐/๑๒/๒๕๓๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๑๐/๐๔/๒๕๒๖ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๑๐/๐๕/๒๕๒๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๐๕/๐๕/๒๕๑๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๑๑/๐๔/๒๕๐๗ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๒๒/๐๔/๒๕๐๕ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๐๗/๐๘/๒๕๑๓ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๐๓/๐๖/๒๕๒๖ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๐๙/๐๓/๒๕๒๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๑๘/๐๗/๒๕๓๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๒๖/๐๘/๒๕๒๒ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ

๐๙/๐๖/๒๕๐๕ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๑๔/๐๔/๒๕๐๕ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๑๖/๐๓/๒๕๓๒ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ

๑๐/๐๑/๒๕๓๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๒๖/๐๗/๒๕๓๖ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ

๐๔/๐๑/๒๕๐๔ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายจิรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๖๑ เด็กชายไชยวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๖๒ เด็กชายภูเบศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๖๓ เด็กชายธนภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๖๔ เด็กชายบวรศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๖๕ เด็กหญิงรุ่งทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๖๖ เด็กชายสมชาย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๖๗ เด็กชายพีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๖๘ เด็กหญิงยุวธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๖๙ เด็กหญิงพิริสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๗๐ เด็กชายฟวส์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๗๑ เด็กหญิงจุฑามาศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๗๒ นางสาวอรวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๗๓ เด็กหญิงอัจฉราภร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๗๔ เด็กหญิงอังควิภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๗๕ เด็กหญิงชุติมนต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๗๖ เด็กหญิงวิภาวดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๗๗ เด็กหญิงปนัดดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๗๘ เด็กชายวิศรุต
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๗๙ เด็กหญิงสุนิสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๘๐ เด็กหญิงขวัญจิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๘๑ เด็กหญิงนิภาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๘๒ เด็กหญิงสุณิศา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๘๓ เด็กหญิงปพิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๘๔ เด็กหญิงกรรณิการ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๘๕ เด็กหญิงอภัสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๘๖ เด็กชายชินกฤด
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๘๗ เด็กชายบังกุง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๘๘ เด็กชายนิธิกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๘๙ เด็กหญิงนัทชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๙๐ เด็กหญิงณภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๙๑ เด็กหญิงณัฐธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๙๒ เด็กชายอนุชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๙๓ เด็กชายกฤษณะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๙๔ เด็กหญิงปลายฝน
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๖๐

นามสกุล
แจ้งหิรัญ
พันธุนัน
สุริน
กอบผลทวีรุ่ง
ใยสุ่น
มหาสิทธิลาภ
สงฆ์พัฒน์
อ่อนสัมพันธ์
สมจร
สุวรรณเขตร
มะเปยม
ไกรสร
ศรีเสงี่ยม
ฉัตรแก้ว
เค่งเปยม
หินขุนทด
วงษ์โสม
ภายนอก
ศรีทยานุงพงศ์
สวัสดี
วันทอง
ปานนิยม
บุญเสริม
วิเศษวงษา
จันทรโชติ
สิมมา
ฤทธิเดชธนวงษ์
พุทธรักษา
จำนอง
บุตรเสริม
เพ็งประโคน
บุญทอง
รัตนวิจิตร
ศิริจันทา
คำถวาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๔/๑๒/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๑/๑๑/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๗/๑๑/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๓ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๙๕

เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงภัทรศยา
เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กหญิงเกศินี
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายพิพัฒน์ชัย
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายวรสรณ์
เด็กชายวีระนันท์
เด็กชายปภากร
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงรติชา
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กหญิงอริสา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๒๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๑๑

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๑๒ เด็กหญิงเบญญาภา

เด็กหญิงสุขเสมอ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๑๔ เด็กหญิงปาริชาติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๑๕ เด็กหญิงสุพนิต
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๑๖ เด็กหญิงปาณิศา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๑๗ เด็กชายพบทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๑๘ เด็กชายธนกฤต
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๑๙ เด็กชายธรณิศวร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๒๐ เด็กชายธนาธิป
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๒๑ เด็กชายปวรวิช
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๒๒ เด็กชายณัฎฐพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๒๓ เด็กหญิงจิรัชยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๒๔ เด็กหญิงณัฐณิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๒๕ เด็กหญิงวาริศา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๒๖ เด็กหญิงอรกัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๑๓

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๒๗ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๒๘ เด็กหญิงพิมพ์มาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๒๙

เด็กหญิงธัญกมล

นามสกุล
ครุพันธ์
ผาสีดา
จุติวารี
กลิ่นฟู
จันทรมนตรี
ตู้แก้ว
พยัควัลย์
คงกระพันธ์
ขุนสะอาดศรี
สุมาลุย์
เพียรสมผล
นันทมางกูล
วงษ์ซ่ือ
พลแก้ง
นามสนิท
เจริญสุข
พรหมมินทร์
ตรีโอด
สุนทรวิจิตร
รักทรง
วงศ์วิรุฬห์โรจน์
ห่วงยวนกลาง
จีนคลำ
พูมเมืองปก
จำรัสจันทร์
ศรีสุข
ศรีสุข
บัวหลวง
มาศเลิง
แก้วกอง
เปลื้องกลาง
วังแก้ว
เพ็งจันทร์
วงค์แก้ว
หนูสมตน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๘/๐๑/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายพงศกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๓๑ เด็กชายคฑาวุธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๓๒ เด็กชายนิติกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๓๓ เด็กหญิงสิรีธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๓๔ เด็กชายไชยพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๓๕ เด็กชายธันวา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๓๖ เด็กหญิงณัฐธยาน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๓๗ เด็กชายภูวนัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๓๘ เด็กหญิงจารุวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๓๙ เด็กหญิงใจบุญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๔๐ เด็กชายธนัญชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๔๑ เด็กหญิงพรนภัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๔๒ เด็กชายภาณุพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๔๓ เด็กหญิงณัฐณิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๓๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๔๔ เด็กชายกันตวิวรรธน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๔๗

เด็กหญิงกุลนัฐ
เด็กหญิงพิชญภัค
เด็กหญิงธาราภรณ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๔๘ เด็กหญิงฌณิตภรณ์

เด็กชายธนโชติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๕๐ เด็กหญิงดุษฎี

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๕๑ เด็กหญิงเพ็ญพิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๕๒ เด็กหญิงฆัชมาภรณ์

เด็กหญิงเบญจพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๕๔ เด็กหญิงศุรธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๕๕ เด็กชายศักดิ์ชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๕๖ เด็กชายนัฐพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๕๗ เด็กชายกตตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๕๘ เด็กชายภาคภูมิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๕๙ เด็กหญิงปภาวรินท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๖๐ เด็กชายนนทนัท
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๖๑ เด็กชายกิตติธัช
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๖๒ เด็กชายชวพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๖๓ เด็กหญิงไอริสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๖๔ เด็กชายอคิราภ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๕๓

นามสกุล
อ่อนธนู
พิกุลทอง
จันทร์เอี่ยม
เพ็ชร์หิน
ทิพย์รัตน์
เฟองนคร
คีรีศรี
นิลศิริ
ชมชื่น
เสตะพยัคฆ์
พลีชีพ
ไชยศรี
เจริญวัฒนะ
อาจองค์
ดิษแก้ว
ตรีมิตร์
กล้าหาญ
พุฒิตรีภูมิ
เพชรบุระนันต์
เทียมสงวน
คำสมร
แววดี
เส็งรอดรัตน์
แน่นอุดร
จำปทอง
ยุกตานนท์
ยิ้มเจริญ
ดีนอก
จักจั่น
แสงแตง
หลายรุ่งเรือง
ชัยศร
ระงับสัง
ภู่ประยูร
เสริมสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๕ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงวรพิชชา ประเสริฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๖๖ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมหวัง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๖๗ เด็กชายอชิตพล สิงห์ทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๖๘ เด็กหญิงณัฐภัทร เรืองฤทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๖๙ เด็กหญิงอาภัสรา วิเชียร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๗๐ เด็กชายภัทรภณ สวัสดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๗๑ เด็กหญิงกมลชนก หินกลาง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๗๒ เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีตองอ่อน
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๗๓ เด็กหญิงเขตรัช ศรีอมรชัยชาญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๗๔ เด็กหญิงศกุนตลา จันทร์จาด
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๗๕ เด็กชายธนชาติ รัตน์ธรรม
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๗๖ เด็กชายกฤตพรต วงษ์แหลมสิงห์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๗๗ เด็กชายวาทิณ
อ่วมคร้าม
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๗๘ เด็กหญิงเบญญาพร พลเรือง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๗๙ เด็กหญิงวิชญาดา ศรีคูณเหี่ยว
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๘๐ เด็กหญิงมัลลิกา เรือนวิเชียร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๘๑ เด็กหญิงฐิติรัตน์ รอดเวียง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๘๒ เด็กชายกสดา
บุญสุข
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๘๓ เด็กชายชญานนท์ โม้เปาะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๘๔ เด็กชายฐิติวัสส์ เลาหประภานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๘๕ เด็กชายณัฐวรรธน์ อินทรสด
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๘๖ เด็กชายณัฐสิทธิฉัตร เทียมสวัสดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๘๗ เด็กชายปกรณ์
กิริยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๘๘ เด็กชายปานศิริ สิทธิจันทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๘๙ เด็กชายวีรภัทร ไกรลบ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๙๐ เด็กชายศตายุ
หนูปน
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๙๑ เด็กชายศรวัสย์
สิทธิโสภาชัยกุล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๙๒ เด็กชายสุรนันท์ ดำนุ้ย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๙๓ เด็กชายอัครพนธ์ โคตสมบัติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๙๔ เด็กหญิงกชกร
พันธ์งาม
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๙๕ เด็กหญิงณัฏฐา
บำรุงศิลป
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๙๖ เด็กชายณัทธภัทร บัวสรวง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๙๗ เด็กหญิงดาวนภา สุนทวนิค
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๙๘ เด็กหญิงธนพร
โคตรพันธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๙๙ เด็กหญิงปยธิดา สาธุธรรม
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๓๖๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๐๐ เด็กหญิงพรรณลักษณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๓๔

นามสกุล
พรมเสนวงศ์
แรตขาว
สายเพชร
ม่วงขาว
เศวตวงศ์
ไชยแสงราช
คอร์ท
ตันเจริญ
เขตสมุทร
นิลดง
พรหมปกษา
แสงทองกิตติโชค
ขำโพธิ์

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงภัสสร
เด็กหญิงรัฐกาญจน์
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กหญิงศิรดา
เด็กหญิงสกุลกาญ
เด็กหญิงสุภจิรา
เด็กหญิงสุธิมนต์
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายคณธัช
เด็กชายภูเมธ
เด็กชายปภาวิน
เด็กชายวรภพ เกิดหมองมน
เด็กชายสรสิชญินทร์ เขียวผ่อง
เด็กชายสุรพงษ์ เอมยงค์
เด็กชายอัษฎาวุธ แก้วกัญญา
เด็กหญิงกรฉัตรแก้ว กุดวงแก้ว
เด็กหญิงกฤษณาทิพย์ หาญคง
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บรรพตาธิ
เด็กหญิงกัญญาพัชร บรรพตาธิ
เด็กหญิงเกตุมณี มาโส
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นวลผ่อง
เด็กหญิงนันท์นภัส แงวกุดเรือ
เด็กหญิงปริยากร สุรินทร์
เด็กหญิงปาณิสรา นพคุณ
เด็กหญิงปุณยนุช ศรีเทพ
เด็กหญิงรมิตา เสน่ห์
เด็กหญิงศศิธร ทองทะวัย
เด็กหญิงสวรรญา สุจริต
เด็กหญิงสิดาพร ขาวสุทธิ
เด็กหญิงสุพิชา ชูเกลี้ยง
เด็กหญิงอินทัชฌา โปร่งพรมมา
เด็กชายศุภวัฒน์ เฮงตระกูล
เด็กชายพชรพล เผ่าผาสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๑๐/๑๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ
๒๑/๑๒/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

วัดช่องแสมสาร

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๗ / ๑๖๙
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวรพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๓๖ เด็กชายทรงธรรม
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๓๗ เด็กชายศิวกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๓๘ เด็กชายอติรุจ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๓๙ เด็กชายธีร์วรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๔๐ เด็กชายสิทธา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๔๑ เด็กชายธนทรัพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๔๒ เด็กชายกนกรัชต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๔๓ เด็กชายสิรวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๔๔ เด็กชายปรัตถกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๔๕ เด็กชายภูริ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๔๖ เด็กชายพัทธดนย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๔๗ เด็กชายณัฐพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๔๘ เด็กชายธีระ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๔๙ เด็กชายสุรวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๕๐ เด็กชายเขมชาติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๕๑ เด็กหญิงอริศษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๕๒ เด็กหญิงณัฏฐ์ภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๓๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๕๓ เด็กหญิงกนกวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๕๔ เด็กหญิงเพ็ญพิชชาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๕๕

เด็กหญิงพรนภัส

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๕๖ เด็กหญิงญาราภรณ์

เด็กหญิงสุนิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๕๘ เด็กหญิงปาณิสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๕๙ เด็กหญิงปยาพัชร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๖๐ เด็กหญิงสุชานันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๕๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๖๑ เด็กหญิงพิมพ์มาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๖๔

เด็กหญิงณัฐฐวรีย์
เด็กหญิงชลลดา
เด็กหญิงอภิชญา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๖๕ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์

เด็กหญิงจิณห์จุฑา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๖๗ เด็กหญิงอชิรญาณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๖๘ เด็กหญิงภัณฑิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๖๙ เด็กหญิงวรรรพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๖๖

นามสกุล
ตาอินตา
ขจรเลิศไพศาล
พรหมมา
อึ้งสุนทรทรัพย์
ประมวล
วงษ์ไทยผดุง
เรืองดิษฐ์
สาระสุข
เครือมาศ
จันทร์คง
โฉมเฉลา
อยู่สุข
ก่อเกิด
แซ่เซียว
แสนพิเศษ
รัตนะ
ช่วยสุด
ก่อกิจงาม
จุลสวัสดิ์
ชูสาย
ศรศรี
ชมชัยภูมิ
ไชยุชิต
จอนใจตรง
สุขสวัสดิ์
ศุภฤทธิ์
ปญจสุทรานนท์
เจริญมรรค
เอี่ยมชม
ศรีหะบุตร
หมื่นเดช
พลคง
จำปาศรี
จงกลกลาง
ลบสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๐๘/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๐๔/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๓๐/๐๕/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๘/๐๘/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๑๕/๑๑/๒๕๕๑ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๑/๐๖/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๗๐ เด็กหญิงพิมพ์นารา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๗๒ เด็กหญิงศรัณยรัตน์

เด็กหญิงบุษรินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๗๔ เด็กหญิงณัฐริกาณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๗๕ เด็กชายเจนวิทย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๗๖ เด็กหญิงณัฎฐธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๗๗ เด็กหญิงจันทรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๗๘ เด็กหญิงศรัณ์พร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๗๙ เด็กหญิงภารดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๘๐ เด็กหญิงวันดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๘๑ เด็กหญิงกัลยากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๘๒ เด็กหญิงวิชญาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๘๓ เด็กหญิงเขมจิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๘๔ เด็กชายนนทวัฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๘๕ เด็กหญิงภิรมระตี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๘๖ เด็กหญิงเพชรดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๘๗ นางวรรณกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๘๘ นางสาวใจแก้ว
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๘๙ นางสาวอุมาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๙๐ นายสุชาธิตย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๙๑ นางสาวพรนิภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๙๒ นางสุภาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๙๓ นางสุกัลญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๙๔ นางชญานันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๙๕ นางสาวรชยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๗๓

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๙๖ นางสาวกมนต์ภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๔๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๐๔

นายชะนัท
นายธีรัชชา
นายกฤษฎา
นางสาวณภัทร
เด็กชายอันเลท
เด็กชายสุรพัศ
เด็กชายอนันต์โชค
เด็กชายศุภกร

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

รังสิวรารักษ์
มูลขำ
สุขวารี
พุ่มโพธิ์ทอง
ผดุงพวก
เลื่อนเงิน
ชนะถาวราลักษณ์
กาญจนฉวี
จันคง
บูรณะผลิน
ชาวพม่า
ไทรแก้วดวง
วารีผล
ไทยฮ้อ
โพธิสมบัติ
ธิตะจารี
ออมกลาง
แจ่มแจ้ง
แสงแก้ว
เข็มมา
เกิดโสฬส
รัตนถาวรชัย
อมริต
ทูลแก้ว
สัมมา
ต่อสกุล
พูลมนัสเรืองเดช
จันทะนะ
ปกษี
อยู่คง
ทวีผลดี
ณพศศิธารา
สุขสถาน
พันธ์สุวรรณ
สุขสาร

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๑๘/๐๗/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๐๔/๐๘/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๐๔/๐๑/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๑๗/๐๓/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๑๘/๐๒/๒๕๕๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๐/๑๑/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๑๖/๐๑/๒๕๒๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๑๕/๐๒/๒๕๒๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๐๑/๐๖/๒๕๓๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๑๔/๐๓/๒๕๓๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๔/๐๗/๒๕๓๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๒๕/๐๒/๒๕๐๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช่องแสมสาร

๐๘/๑๐/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดนาจอมเทียน
๑๗/๐๑/๒๕๑๒ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า

๒๗/๐๑/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า

๓๐/๐๑/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
๑๗/๑๑/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า

๒๗/๐๗/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า

๐๕/๐๘/๒๕๓๗ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
๑๔/๐๔/๒๕๐๕ โรงเรียนเกล็ดแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดช่องแสมสาร
วัดอัมพาราม
วัดอัมพาราม
วัดอัมพาราม
วัดอัมพาราม
วัดอัมพาราม
วัดอัมพาราม
วัดอัมพาราม
วัดบางเสร่คงคาราม
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๙ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๐๕

เด็กหญิงพิมพ์ณดา
เด็กชายจักรภพ
เด็กหญิงวสิตา
เด็กชายอัครเทพ
เด็กชายศรณัทนนท์
เด็กหญิงณัฐรุจา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายรัชพล
เด็กชายภู
เด็กชายแทนไทย

อรุณพิชญาวิทย์
ซ้ายพิพันธ์
คีรีชล
ศรีกลำ
อริยเสถียรพร
ทองระอา
อำพันธ์
จันทร์แหละ
ชุมพงษ์
ขจรแสง
สมสืบ
รุณรุด
จบคุ้ม
แก่นหล่า
สำราญรื่น
ขันทองคำ
แสนฤทธิ์
ชำนาญเวช
ขจรไกรพิพัฒน์
เดชะโชติ
เจริญสุข
สุกใส
เลิศวัฒนาไพบูลย์
โสตถยานุสร
บางจั่น
ไกรสีห์
งามมีศรี
คงรัตน์
คำประสาท
ไวยากรณ์
พันพัว
เบ็ญจศักดิ์
แซ่ห่าน
แม็คอาร์เธอร์
สังข์สินเลิศ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๑๔

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๑๕ เด็กชายอิศรานุวัฒน์

เด็กชายพีระพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๑๗ เด็กชายจิรวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๑๘ เด็กชายชนน
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๑๙ เด็กชายธวัชชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๒๐ เด็กหญิงเมรยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๒๑ เด็กหญิงจตุพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๒๒ นายภาพพิรุณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๒๓ เด็กชายสิรภพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๒๔ เด็กหญิงเมธารินี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๒๕ เด็กหญิงญาณิศา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๒๖ เด็กหญิงเกวรินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๒๗ เด็กหญิงณัฐริกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๒๘ เด็กหญิงเพชรลดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๒๙ เด็กชายปรัตถกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๓๐ เด็กชายชยพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๓๑ เด็กชายปกรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๓๒ เด็กชายภาวิศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๓๓ เด็กหญิงปณตรมน
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๓๔ เด็กหญิงทัตติยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๑๖

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๓๕ เด็กหญิงเทพาวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๓๗

เด็กชายพสิษฐ์
เด็กหญิงลภัสรดา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๓๘ เด็กชายแพททริค ว่องวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๓๙

เด็กชายชวกร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๐ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๔๐

เด็กหญิงธาราทิพย์
เด็กหญิงมิ่งขวัญ
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กหญิงณัฐพัชร์
เด็กชายคณัส

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๔๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๔๖ เด็กหญิงฉอหลำ ลลิตา

เด็กชายกรคเณศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๔๘ เด็กหญิงธัญชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๔๙ เด็กชายชวัลวิทย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๕๐ เด็กชายณเสฏฐ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๕๑ เด็กชายนฤบดินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๕๒ เด็กชายเกียรติวงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๕๓ เด็กชายชุติมันต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๔๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๕๔ เด็กหญิงพิมพ์มาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๕๖

เด็กหญิงกานต์สิรี
เด็กหญิงชนาธิป

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๕๗ เด็กหญิงพนิตอนงค์

เด็กหญิงรพีพรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๕๙ เด็กหญิงปนัดดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๖๐ เด็กหญิงวริศรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๖๑ เด็กหญิงธัญพิชชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๖๒ เด็กชายสรวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๖๓ เด็กชายวิสุทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๖๔ เด็กหญิงกฤติมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๖๕ เด็กหญิงลลิตลดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๖๖ เด็กหญิงนฤมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๖๗ เด็กหญิงพัชลิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๖๘ เด็กหญิงธัญพิชชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๖๙ เด็กชายธนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๗๐ เด็กหญิงพริง้ แพรว
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๗๑ เด็กชายพรภิรมย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๗๒ เด็กหญิงธัญพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๗๓ เด็กหญิงสุนิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๗๔ เด็กหญิงชลลดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๕๘

นามสกุล
ศรไชยญาติ
พิศพงษ์
สุขบำรุง
ศาสนกิจ
บรรพต
แสงสุข
ตาน
พิเชฐชัยกุล
ปฐมปรีชากุล
เฉลิมโชคชัย
ภู่ประสงค์
ภูมินทร์
คำสมบัติ
สายอุดม
พุ่มจำปา
กลัดแขก
คำช่วง
พิมพ์ทอง
อินทร์จันทร์
ทาทารินอฟ
บุญส่ง
ยิ่งยง
ปญญา
ศิริโรจน์
แย้มนวล
ศรีวงษา
อร่ามแสง
ถนอมแนบ
หมื่นสุข
เอกวุธ
คำนวนวงศ์
นิจสินธุ์
บับพาวรรดี
สอยโฮ้
สุดสงวน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๑ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เหมสุวรรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๗๖
พิมเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๗๗
คำสิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๗๘
เมฆหมอก
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๗๙
คำเจริญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๘๐
เอื้อมอุ่น
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๘๑
บัณฑิต
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๘๒
ศรีมูลผา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๘๓
กวดขุนทด
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๘๔
ใจดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๘๕
ทิพย์โอสถ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๘๖
เรืองศรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๘๗
แจ่มแจ้ง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๘๘
เดชผล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๘๙
มีสุข
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๙๐
พลไชย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๙๑
ยมจินดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๙๒
พูลเกษม
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๙๓
อัศวรังษี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๙๔
ปานทนนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๙๕
สาครเย็น
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๙๖
ช่วยชู
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๙๗
มากมี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๙๘
เปลี่ยนศิลปชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๙๙
ฉิมสุข
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๐๐
พ่วงสำเนียง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๐๑
หอมกิจ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๐๒ เด็กหญิงประภาวรินทร์ มโนธรรม
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๐๓ เด็กหญิงนัชธิดา อติไชยวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๐๔ เด็กชายรพีพงษ์ ทองโชติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๐๕ เด็กหญิงกรณิการ์ จันทร์แก้ว
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๐๖ เด็กชายสายฟา อ่อนชื่นชม
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๐๗ เด็กชายกิตติรัตน์ วิชชุประสิทธิกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๐๘ เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์สว่าง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๐๙ เด็กชายศรัณย์
จิรภาสวงศ์กร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๕๗๕

เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กชายชยานันต์
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงเอวิกา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กหญิงสุณัฏฐา
เด็กชายขุนทด
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กชายพิบูล
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงมีนา
เด็กชายนวพล
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงวธัญญา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายชินาธิป
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสันต์ฤทัย
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายอภิกรณ์
เด็กชายปณณธร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๑๐

เด็กชายอครชล
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายปพณ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๑๔

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๑๕ เด็กหญิงกิตติวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๑๖

เด็กหญิงขวัญข้าว

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๑๗ เด็กหญิงกันต์กนิษฎ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๔๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๔๔

เด็กหญิงศรันย์รดา
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงกนกภรณ์
เด็กชายธนบดี
เด็กชายพลกฤต
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายณภัทร
เด็กชายธีระศักดิ์
เด็กชายภัครรัตน์
เด็กหญิงศศิมณฑ์
เด็กหญิงสิริธัญญ์
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายศุภกร
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายอินทรีย์
เด็กชายรัฐนันท์
เด็กหญิงปณภัชกร
เด็กชายโจนัส
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กชายนวัตกรณ์
เด็กชายปฐมพร
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายพชรเดช
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายสิทธา
เด็กหญิงฐิติกาญจน์

นามสกุล
หมัดละ
กุลเจริญ
พลอยศิริ
จันดาห์
ปทีปมงคล
เพชรชำลิ
ศรีขำ
เงินทิม
กลิ่นผะกา
โพธิ์ศรี
แตะกระโทก
อาริยวัฒน์
เอี่ยมโอภาส
พิมพา
ทองเดชะ
สมิตร
มงคลสุข
เพ็ชรน้อย
พินิจมนตรี
วงค์คำจันทร์
เกตุแก้ว
ธีระไทย
มากมี
เกิดพุ่ม
โสภาคะยัง
ชินรัตน์
เบราเนอร์
โตเผือก
กัณณะอินทร์
วังศรี
พุทธศิริ
คชาวรรณศิริ
วงศ์ประยูรศรี
อุยวัน
พรมจิตต์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชอบการ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๔๖
อุ่นจันทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๔๗
สังข์ทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๔๘
ภูติวัชระนนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๔๙
จำปา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๕๐
ผิวเหลือง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๕๑
รุ่งเรือง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๕๒ เด็กหญิงเบญจวรรณ ศิลปสาย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๕๓ เด็กชายพิชุตม์ ร่มเย็น
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๕๔ เด็กชายธนภัทร คำสิทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๕๕ เด็กชายปุณณวิช มั่นวิง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๕๖ เด็กชายธีรราช
นาสมโภชน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๕๗ เด็กชายกวินทร์ วรรณชนะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๕๘ เด็กหญิงสิรินิภา พลเคน
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๕๙ เด็กชายสิรภัทร ปราณีตพลกรัง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๖๐ เด็กหญิงนัฐพร
เจริญทรัพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๖๑ เด็กหญิงศศิรินทร์ กรุดมณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๖๒ เด็กชายธนคุณ
สมประโยชน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๖๓ เด็กชายศุภณัฐ
ดวงเงิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๖๔ เด็กหญิงสวรรยา ศรีตรัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๖๕ เด็กชายอาณาณัช ศรีเมือง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๖๖ เด็กหญิงกัญญากรณ์ กระจ่างโพธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๖๗ เด็กชายชนกันต์ หมื่นสุข
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๖๘ เด็กชายโชคอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๖๙ เด็กหญิงปญจรัตน์ พิมพาทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๗๐ เด็กชายสมิต
จำนงค์โชค
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๗๑ เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศักดิ์นาวีอุทัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๗๒ เด็กชายวุฒิภัทร สุภารักษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๗๓ เด็กหญิงสุภาวรรณ ไชยรบ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๗๔ เด็กหญิงฟาสีทอง ยมพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๗๕ เด็กชายแทนคุณ ประพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๗๖ เด็กชายธนพร
ศรีสมุทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๗๗ เด็กหญิงศิริกัลยา โพธิ์ทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๗๘ เด็กชายภานุวิชญ์ สุตระภักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๔๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๗๙

เด็กชายก้องเกียรติ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายอชิตะ
เด็กหญิงรัชกร
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายกิตติภณ

เด็กหญิงสุภัสสร วงษ์เหรียญทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๘๐

เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงกันย์สุดา
เด็กหญิงชนิตสิรี
เด็กชายปาริวาสน์
เด็กชายวชิระ
เด็กชายนภัทรศิลา
เด็กชายสุวัสส์
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายภูจรัส
เด็กชายธีมา
เด็กชายวันชาติ
เด็กชายอานนท์
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายจิรศักดิ์
เด็กชายนิธิโชติ
เด็กชายวิศรุตน์
เด็กชายอโนชา
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กชายสุริยเชษฐ์
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายเตชิน
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายเดวิด
เด็กชายวิรากานต์
เด็กหญิงหทัยรัตน์
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอธิชา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๖๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๑๔

นามสกุล

เหล็กเจริญ
จิตพรมมา
แสงสุย
บุญประกอบ
ไซฮาด
เลี่ยวเส็ง
สัญญะโรจน์
นิดจำรูญ
ศิริสินวัฒนา
อำไพศรี
หมั่นจิตต์
เชื้อนุ่น
อ่อนเทศ
เมียนวี
สินธาราศิริกุลชัย
สุทธิสนธ์
โฉมแดง
พรมน้อย
สุวรรณสุขา
เอี่ยมสะอาด
เตรียมแรง
ทัพนันท์
ชัยวงษ์
สร้อยสุวรรณ
โอวาท
พิลาตัน
รัตนโกศล
พวงเย็น
พุ่มสี
สุตพรม
พันวิลัย
ไพจิตรวิจารณ์
เด็กหญิงกนกวรรณ วาจาใจ
เด็กหญิงพฤกษา พรมมาจันทร์ดา
เด็กหญิงกุลวดี อึ่งแดง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดสัตหีบ
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงออมฤดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๑๖ เด็กหญิงกฤติกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๑๗ เด็กหญิงภัทรนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๑๘ เด็กหญิงจันทิมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๑๙ เด็กหญิงคุนัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๒๐ เด็กชายธนากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๒๑ เด็กชายพงศธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๒๒ เด็กชายเฉลิมชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๒๓ เด็กชายธนโชติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๒๔ เด็กชายธนกฤต
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๒๕ เด็กชายกิตติพันธุ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๒๖ เด็กชายปฐวีกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๒๗ เด็กชายกฤตัชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๒๘ เด็กชายเทพวฤทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๑๕

เด็กชายวีรเทพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๓๐ เด็กชายชนสรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๓๑ เด็กหญิงสุธิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๓๒ เด็กหญิงปานชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๓๓ เด็กหญิงกรพินธุ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๓๔ เด็กหญิงแสงอรุณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๓๕ เด็กหญิงนำอิง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๓๖ เด็กหญิงสุวิชาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๓๗ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๓๘ เด็กหญิงวรนุช
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๓๙ เด็กหญิงศศิประภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๔๐ เด็กหญิงภัทราพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๔๑ เด็กหญิงฑิฆัมพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๔๒ เด็กหญิงกัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๔๓ เด็กหญิงวัชรีพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๔๔ เด็กหญิงสุชาดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๔๕ เด็กหญิงวาสนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๔๖ เด็กชายสุรชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๔๗ เด็กชายชิศณุพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๔๘ เด็กชายขจรเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๔๙ เด็กชายเสกศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๒๙

นามสกุล
โสกชาตรี
ด้วงทอง
นามกร
ชาวนา
พลเสนา
เห็มวิจิตร
บุญพวง
ชาญเชาว์
ขาวผ่อง
ทาราจารวัต
สุรพิบูลย์
ฤทธิรงค์
เอี่ยมยิ้ม
วงค์จอม
สุภาพ
คล่องดี
เดโชคงลาภ
แปนขอม
แจ่มใส
บุญจิต
ประทุมวัน
ธงชัย
สุมะหิงพันธ์
นำใส
เกษสาคร
ชื่นบุญชู
มนูญญา
พจนเลขา
มินไธสง
หนูเอี่ยม
รักษาราช
บุญเขื่อง
คุ้มชุ่ม
เพชรเหมือน
ช่างหนอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
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เลขที่

ชื่อ

เด็กชายจิรายุ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๕๑ เด็กชายชนะชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๕๒ เด็กชายพิชญะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๕๓ เด็กชายธนกฤต
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๕๔ เด็กชายปฐวี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๕๕ เด็กชายสุกฤต
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๕๖ เด็กชายกวี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๕๗ เด็กชายธนภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๕๘ เด็กชายกุลวัชร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๕๙ เด็กชายธัชชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๖๐ เด็กชายวีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๖๑ เด็กชายสุทธิภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๖๒ เด็กชายอรรถพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๖๓ เด็กชายรัฐศาสตร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๖๔ เด็กชายกีรติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๖๕ เด็กชายกันต์เอนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๖๖ เด็กชายณัฐนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๖๗ เด็กชายจิรวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๖๘ เด็กหญิงปรียานุช
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๖๙ เด็กหญิงปวีณนุช
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๕๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๗๐ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๗๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๗๕

เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงลฎาภา
เด็กหญิงธัญวรรณ
เด็กหญิงวิศัลยา
เด็กหญิงจิราวรรณ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๗๖ เด็กหญิงณัฐชาลักษณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๗๗ เด็กหญิงจันทร์ประภา

เด็กหญิงดวงกมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๗๙ เด็กหญิงกัญญานี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๘๐ เด็กหญิงพรเพ็ญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๘๑ เด็กหญิงอนงค์พร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๘๒ เด็กชายภาณุพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๘๓ เด็กชายพีรพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๘๔ เด็กชายทักษ์ดนัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๗๘

นามสกุล
มีประกอบ
ทินภา
แก้วหานาม
กันทา
นิยมโพก
อยู่สบาย
สีพรมมา
ธีระจันทมงคล
พันธ์ศรี
พูลสุข
สันทะ
แก้วโชติ
แสนกล้า
สุขขำ
กวนฮางฮอง
แซ่ต้ัง
รัตนบุรี
ทับทิมดี
นำใส
ทุมวารีย์
สัมฤทธิ์
ทองทา
อัครวรกฤตเมธา
ผุดผาด
วีระวัฒน์พงศธร
สายเงิน
สุภาคำ
เพ็ญจันทร์
ศุภรปรีดากุล
ยันตะพันธ์
สืบดี
พิมพาพักตร์
จันทร์ทอง
เพิ่มพูน
แสนโคตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๗ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๘๕

เด็กชายอมรเทพ
เด็กชายพงศธร
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายสุทธิธรรม
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายพิพัฒณ์
เด็กชายอิฐสิลากร
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายวริทธิน์ ันท์
เด็กชายกมล
เด็กชายหัฎฐกร
เด็กชายสุภชีพ
เด็กชายทิวากร
เด็กชายปาราเมศ
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายพันกร
เด็กชายชัยพัทธ์
เด็กชายเปรมปรีด์ิ
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงชรินรัตน์

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๗๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๐๔

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๐๕ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๑๔

เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กหญิงโสพิศตา
เด็กหญิงคชาภรณ์
เด็กหญิงมณฑิตา
เด็กหญิงศยามล
เด็กหญิงทิพย์ปวีณ์
เด็กหญิงวัลลภา
เด็กหญิงธนิษฐา
เด็กหญิงณัฐวรา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๑๕ เด็กหญิงเพ็ญพรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๑๙

เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายชิดษนุพงศ์
เด็กชายสรารัญ

นามสกุล
กำแพงทอง
เลาเลิศ
แครงกระโทก
คัณทะสิทธิ์
พุฒสอาด
บัวชุม
แพงสุข
ยามแย้ม
สมอดี
ปนกระจาย
เสตติวงศ์
ตางาม
สมมาศ
สนิมคลำ
คงเพชรดี
โพธิ์หงอก
ทุ่งระเหิน
สุขเกษม
พลคง
อัมพเศวต
ดีสงคราม
พูลสำราญ
โกสินทร
สังข์มังกร
มาศงามเมือง
สีพรมมา
ธารีรัตน์
ฝาดี
เดื่อคำ
วังศิริ
สืบดี
ผาสุขขันธ์
บุญครอง
โพธิ์ศรี
ผสมทรัพย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๘ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายปติพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๒๑ เด็กหญิงธนิต
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๒๒ เด็กหญิงทัศนีย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๒๓ เด็กหญิงสิดารัศมิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๒๔ เด็กหญิงนฤมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๒๕ เด็กหญิงกัลยาณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๒๖ เด็กหญิงนาตาชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๒๗ เด็กหญิงบัณทิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๒๘ เด็กชายวรกันต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๒๙ เด็กหญิงผกาวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๓๐ เด็กชายกวินเทพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๓๑ เด็กชายรพีพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๒๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๓๒ เด็กหญิงเยาวลักษณ์

เด็กหญิงบัณฑิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๓๔ เด็กชายเจตน์จำนง
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๓๕ เด็กชายณัฐวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๓๖ เด็กชายบัณปชิต
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๓๗ เด็กชายศุภอรรถ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๓๘ เด็กชายอดิศร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๓๙ เด็กชายธีรเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๔๐ เด็กชายนพดล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๔๑ เด็กชายศักดิ์ดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๔๒ เด็กชายธนภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๔๓ เด็กชายปยะวัชร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๔๔ เด็กชายพิเชษฐ์ชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๔๕ เด็กชายวีรยุทธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๔๖ เด็กชายกันต์ธีร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๔๗ เด็กชายพิชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๔๘ เด็กชายอัมรินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๔๙ เด็กชายปุณณภพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๕๐ เด็กชายธิติวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๕๑ เด็กชายอภิสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๓๓

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๕๒ เด็กชายนรินทร์ทรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๕๔

เด็กชายเจี๊ยด
เด็กชายกุมุท

นามสกุล
ใจหอม
วรรณวิเศษ
ดินลาภ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

เขียวสวัสดิ์
ปรางค์สอน
ชุ่มชื่น
บุตรสิมมา
ขวัญดี
สุระเสียง
อุดม
วะชะระพันธ์
คิดการ
พลขาล
กิ่มทอง
เอี่ยมจั่นพวง
เหลือขัน
ทองหล่อ
ทองใหม่
มีสูงเนิน
แช่มช้อย
ผาสุข
แจ่มฤทัย
โคตรประทุม
พันธุ์โยศรี
พิมพ์จันทร์
เวียงทอง
สังข์ทอง
ทองปลื้ม
เอี่ยมเวียง
ละออเอี่ยม
ดวงจันทร์โชติ
ขวัญดี
กอม
ตาเรือนสอน

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดบุณย์กัญจนาราม
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๙ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๕๕

เด็กหญิงปุณญาพร
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงสุพัตชา
เด็กหญิงพิมลรัตน์
เด็กหญิงศรัณยา
เด็กหญิงสุจิตรา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๖๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๖๑ เด็กหญิงธารนำทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๖๒

เด็กหญิงอุมาพร

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๖๓ เด็กหญิงนันทิกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๖๔

เด็กหญิงอาริตา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๖๕ เด็กหญิงณรินทร์พร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๖๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๖๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๖๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๖๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๗๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๗๒

เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงณัชชิตา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงทิพย์รัตน์
เด็กหญิงศศิวิมล

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๗๓ เด็กหญิงอุชุมาฐาณะ

เด็กชายศุภชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๗๕ เด็กชายนันทกิจ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๗๖ เด็กชายณัฐดนัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๗๗ เด็กชายธนโชติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๗๘ เด็กชายนวัตกรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๗๙ เด็กชายฐากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๘๐ เด็กหญิงฉัตรกมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๘๑ เด็กหญิงปยะธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๘๒ เด็กหญิงชนัดดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๘๓ นางสาวนัน มา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๘๔ เด็กหญิงรัชนีกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๘๕ เด็กหญิงสุชานาถ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๘๖ เด็กหญิงชาลิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๘๗ เด็กหญิงณัฏฐธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๘๘ เด็กหญิงจินดาหรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๘๙ เด็กหญิงเจนจีรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๗๔

นามสกุล
จีระสุข
สถิตถาวรศักดิ์
คินธร
พุกซื่อตรง
นุชถนอม
คินธร
ทองเลิศ
มงคูณเนตร
อาษามั่น
พูท้วม
วงศ์งาน
โยแก้ว
อานีกู
ทาบัณดิษฐ
จำนิล
บุญชาติ
ฤทธิ์ไธสง
รอยประดิษฐ
เสพสุข
มูลต้น
บุญทิวนาค
จันทร์มาก
สิริเลิศปญญา
ธรรมรักษา
จันสมุด
สมร่าง
พิมดา
ศรีตระเวน
มน
บุตรอด
สุหล้า
บุญทิม
เสามั่น
สมวาจา
ไชยรักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๐ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๙๐

เด็กหญิงวลัญดา
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงภูธรินทร์
เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กหญิงศศิรัตน์
เด็กหญิงยศกร
เด็กหญิงกุลสินี

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๙๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๙๘ เด็กหญิงโสพิชญ์ริยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๘๙๙

เด็กหญิงณัฐนพิน

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๐๐ เด็กหญิงณิชากานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๑๓

เด็กหญิงปยวรรณ
เด็กชายภูธเนศ
เด็กชายรชต
เด็กชายมงคล
เด็กชายทศพร
เด็กชายธรรมธร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธรรมชัย
เด็กชายธนาธร
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายธันวา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายธนภัทร

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๑๔ เด็กชายชาลี จอห์น
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๑๕ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์

เด็กหญิงพรทิพา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๑๗ เด็กหญิงจรุวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๑๘ เด็กหญิงธมลวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๑๙ เด็กหญิงธนิษฐา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๒๐ เด็กหญิงสรณ์สิริ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๒๑ เด็กหญิงพรกนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๒๒ เด็กหญิงณัฏฐนิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๑๖

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๒๓ เด็กหญิงเจนนิเฟอร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๒๔

เด็กหญิงรุจิรา

นามสกุล
สามสังข์
เนียมกลำ
ภายศรี
ภูวงษ์
ศรีทับขำ
อ่อนน่วม
ชาญสำโรง
พลเจริญ
เข็มลา
สกุลคู
สุคนธปฏิภาค
พังขันธ์
เอนกคณา
มาสอาด
แก้วใส
เขียนเขียว
มานะบุตร
วงศ์คำ
อินทรโชติ
ปนสำลี
โพธิ์ศรี
สารี
เนาวราช
ประเสริฐชาติ
แม็คเกร์ย
ห่อยไธสง
แก้วไพศาล
สุริยา
คำสัตย์
เปยมสกุล
เพิ่มประโคน
พุ่มรักษา
การเรียบ
เฟอกุสัน
หูประโคน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๑ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๒๕

เด็กหญิงญาณภัทร์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายร่มเกล้า
เด็กชายอนุวิท
เด็กชายกษม
เด็กชายจตุพร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายปยชัย
เด็กชายสีหราช
เด็กชายภานุสรณ์
เด็กชายปติกร
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงชลนิภา
เด็กหญิงไอรดา

เวียงลอ
เกลี้ยงสำเภา
จุลถาวร
สมรักษ์
เรืองเที่ยง
ปราบนอก
แสงสังข์
กะพุทธา
วงษ์อ่อน
ผาดำ
รัตนวิโมกข์
นิลนามะ
พนสูงเนิน
ศรีทอง
แซ่เซียว
กลัดโกมล
รังประเสริฐ
ห้วยใหญ่
ท้าวพา
สังข์ทอง
ผลสุข
จันทา
ปนเขียว
บุตรอินทร์
ปฐวี
นิลทัย
ดิษประศาสตร์
วันพุธ
มากรัมย์
มงคล
พิมพ์นนท์
อุดม
สุวรรณประเสริฐ
กองโพธิ์ชัย
คงมณี

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๒๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๓๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๔๐ เด็กหญิงพลอยนภัส

เด็กหญิงณัชชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๔๒ เด็กหญิงอริยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๔๓ เด็กหญิงอภิฤดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๔๔ เด็กชายวิศวกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๔๕ เด็กชายฉลองชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๔๖ เด็กชายปฐิญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๔๗ เด็กชายสุรศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๔๘ เด็กชายอนันตชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๔๙ เด็กชายรัชชานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๕๐ เด็กชายวิศิษฏ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๔๑

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๕๑ เด็กชายศาสตร์ตราศิลป
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๕๒ เด็กชายเกียรติวิสุทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๕๙

เด็กชายธนากร
เด็กชายตุลยวัต
เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายอรรถกร
เด็กหญิงปนมุก
เด็กหญิงมีนา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๒ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสลิลทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๖๑ เด็กหญิงสุชานันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๖๒ เด็กหญิงนริศรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๖๓ เด็กหญิงอโนชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๖๔ เด็กหญิงศิราพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๖๕ เด็กหญิงเมธินี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๖๖ เด็กหญิงณัฐธยาน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๖๗ เด็กหญิงปภาวดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๖๘ เด็กหญิงสายธาร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๖๙ เด็กหญิงนันฑิญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๗๐ เด็กหญิงฐิตาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๗๑ เด็กหญิงพรประภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๗๒ เด็กหญิงบุญวดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๗๓ เด็กหญิงชาลิสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๗๔ เด็กหญิงสุพิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๗๕ เด็กชายธีระภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๗๖ เด็กชายนัทธวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๗๗ เด็กชายเมธาสิทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๗๘ เด็กชายธเนศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๗๙ เด็กชายอมรเทพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๘๐ เด็กชายภาณุวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๘๑ เด็กหญิงแพรวา
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๘๒ เด็กหญิงประภัสสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๘๓ เด็กชายณัฐวุธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๖๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๘๔ เด็กหญิงจันทกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๘๘

เด็กชายเอกวัฒน์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายปอเพชร
เด็กชายปรีชา

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๘๙ เด็กชายพัฒน์ระพงษ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๙๔

เด็กชายนฤพล
เด็กชายธนากร
เด็กชายสรยุทธ
เด็กชายฐาปณาวุธ
เด็กชายอติชาติ

นามสกุล
พิลัย
ชิณโฮง
แสงสว่าง
มิลานนท์
คงสุวรรณ
กุลทอง
มงคลสหุนิล
เข็มสันเทียะ
เกตุแก้ว
ลาเบ้า
บุญคง
แกล้วกล้า
การุณบริรักษ์
อุ่นวงค์
นาร่อง
จุลนาค
กองบุญ
ติสะขา
เลื่อนแก้ว
โมรา
ศุปธรรม
สุริโย
ถึงคุณ
จันทร์เหลือง
สอนจันทร์
พ่วงบริสุทธิ์
ชวลิต
สุขเต็มดี
ดวงจันทร์หอม
อยู่สุข
นักราจารย์
ฟุงสวรรค์
บุตรทา
ดิษฐ์ประเสริฐ
เมษไกรสร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๓ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๙๕

เด็กชายณัฐชัย
เด็กชายนิรุช
เด็กชายพงษ์เพชร
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กชายวรกฤต
เด็กชายวรเชษฐ์
นางสาวสุวรรณี
เด็กหญิงซเบญร่า
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กหญิงโชติรัตน์
เด็กหญิงจิณัฐตา
เด็กชายวชิรวุฒิ
เด็กชายปริญญา
เด็กชายธันวา
เด็กชายวิรุส
เด็กหญิงพิมมาดา
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายบุณยกร
เด็กชายปณัยกร
เด็กชายเจษฎากร
เด็กชายนวมินทร์
เด็กชายอัครเดช
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายชัยมงคล
เด็กหญิงวรรณนิภา
เด็กชายจักรพรรดิ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายปยวิทย์
เด็กชายศุภโชติ
เด็กชายสิรวิชญ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๔๙๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๒๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๒๙

นามสกุล
วิพรมหา
ปานชาลี
อ่อนชื่น
โห้ธัญการ
บุญเพ็ง
ขำดี
ต่อคุ้ม
ทองแสน
แสงทอง
สีทา
ทานะวัตร์
แก้วธานี
นนทะศิลา
แย้มเมืองไชย
ใจดี
สิงหา
เนียมเมืองปก
จรบุรมย์
ศรีฟา
ทองกริ่ม
กุลสมบัติ
บุญยิ่ง
พิมพ์ศร
ผ่านด่าน
ชูขวัญ
สมศรี
ปนเทศ
สังฆทิพย์
สิริสุข
ชูวงษ์
เร่งมาตร
จักรพิมพ์
เมืองฉิม
ภูสมดี
คำศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๔ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๓๐

เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายเควิน
เด็กชายสิรภัทร
เด็กชายนาวิน
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายอัครพนธ์
เด็กชายฤทธิรณ
เด็กหญิงนพรัตน์

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๓๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๓๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๓๘ เด็กหญิงพณาวรรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๔๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๕๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๕๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๕๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๕๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๖๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๖๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๖๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๖๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๖๔

เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงปานชนก
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงพรกนก
เด็กหญิงพรธีรา
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงปวรวรรณ
เด็กหญิงญาษมิน
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงสิริมาศ
เด็กชายเขษมศักดิ์
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายศรายุทธ์
เด็กชายสรยุทธ
เด็กชายเบญจา
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายภราดร
เด็กชายฤคเวท
เด็กชายภูริช
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายกฤตพัส
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายจักรินทร์
เด็กชายพชร

นามสกุล
สงวนไทร
เพเดอซัน
อนุกูลประเสริฐ
แฮโรลด์
สุริยา
เกตุปน
กลัมภัก
ยอดสิงห์
สร้อยสิงห์
งามละออ
ราชอาษา
พุ่มสุข
ทั่งนาค
ทั่งนาค
ราชกิจ
พันธ์แจ่ม
เสริมแสง
วาจาสิทธิ์
พระจรสมบัติ
ใจรู้รอบ
อรัญโชติ
ประเสริฐชาติ
สนโศก
มิ่งขวัญ
แก้วเกตุสี
พันธ์ภักดี
แสงกล้า
พึ่งเมือง
สุขเกษม
จิวยงเจริญ
บุญรอด
ปลื้มสุข
ทองเถื่อน
พัฒนงาม
ทรัพย์เฉลิม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๕ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๖๕

เด็กชายเจษฎา
นายณัฐนันท์
เด็กชายธนพล
นายคิมหันต์
เด็กชายหัสนัย
เด็กชายณัฐวุฒิ
นายธัญญธรณ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายอัทธนีย์
เด็กชายภูวภัสสร์
นางสาวจิดาภา
เด็กชายวรินทร
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงชญาภา
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงเสาวลักษ์
เด็กชายณัฏฐกรณ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทนงธรรม
เด็กชายรชยนต์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวราเทพ
เด็กชายวิวิศน์
เด็กหญิงฐิติกา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงนิศามณี
เด็กหญิงปทิตตา

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๖๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๖๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๖๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๖๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๗๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๗๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๗๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๗๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๗๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๙๒

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๙๓ เด็กหญิงประกายทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๙๔ เด็กหญิงปณณรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๐๙๙

เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงอรพินท์
เด็กชายนราธิป
เด็กชายปรินทร์
เด็กชายพงศ์พล

นามสกุล
เสริฐสนิท
สุปญโญ
กันดี
คุ้มพิทักษ์
เยี่ยงคุณเชาว์
แก่นโนรา
ผลเจริญ
คงมั่น
จันทะภา
สายนุช
สวามีชัย
ถิ่นสอน
น้อยเกิดมี
สุขประเสริฐ
จารักษ์
อ่วมมงคล
สีเคน
แตงปุเจริญ
ผลเจริญ
เพชรดี
ภูจำนงค์
ผู้มีสัตย์
พาขุนทด
เย็นนาน
ทองกัน
ดอกรัก
นันทวงษ์
อึ๊งสุวรรณนที
เจริญสุข
เดชเสน
สุวิชา
ชัยชาญ
จอนงามเนตร
แก้วศรีวงค์
พวงพิมพ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๖ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๐๔

ชื่อ

เด็กชายเพิ่มศักดิ์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายศรัณย์ภัทร์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสิทธิพงษ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๐๕ เด็กหญิงแก้วแกมพลอย
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๐๖

เด็กชายศุภโชติ

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๐๗ เด็กหญิงจันทรวรรณ

เด็กหญิงจิณณพัต
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๐๙ เด็กหญิงชนาภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๑๐ เด็กหญิงนภษร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๑๑ เด็กหญิงนวพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๐๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๑๒ เด็กหญิงนันทิกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๑๙

เด็กหญิงนารา
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงรัชฎาพร
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงจตุรภัทร
เด็กชายกิตติภพ

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๒๐ เด็กชายเกียรติวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๒๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๒๗

เด็กชายชูเกียรติ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธินกร
เด็กชายธีรวัสส์
เด็กชายนัฐพงศ์
เด็กชายนิธิกร

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๒๘ เด็กชายบรรณสรณ์

เด็กชายรัฐภูมิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๓๐ เด็กชายวริทธิ์ธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๓๑ เด็กชายศศิธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๓๒ เด็กชายสุทธิภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๓๓ เด็กชายอริยวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๓๔ เด็กชายอิทธิพัทธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๒๙

นามสกุล
เสมอวงษ์
เพ็ชรวาว
อุทุมทอง
สุกใส
เฉลียวพงษ์
สิงห์กล้า
เรืองนาราบ
หงษ์ห้อย
ปะนันโต
จันทราเทพ
หมอกเจริญ
วงษ์สว่าง
บำรุงแคว้น
แสงพิณทอง
ปญญานนท์
คำช่าง
ธนะนิมิตร
คำไทย
พิศวง
เต็มปกษี
สร้อยเงิน
บุญถนอม
ขจรพรประภา
สิงห์ทอง
ประวันนา
ประเสริฐ
แสนเสมอใจ
สมพันธ์
ปทุมวัน
สิทธิวงค์
บุญทอน
สุขอุดม
สุทธิ์โท
สุวรรณแสงศรี
เทพวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๗ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงกานต์รวี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๓๖ เด็กหญิงเกวลิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๓๗ เด็กหญิงขวัญมนัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๓๘ เด็กหญิงทิฆัมพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๓๙ เด็กหญิงนราทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๔๐ เด็กหญิงนันทิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๔๑ เด็กหญิงปณณพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๔๒ เด็กหญิงปยธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๔๓ เด็กหญิงพรเกล้า
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๔๔ เด็กหญิงพิมพ์นิภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๓๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๔๕ เด็กหญิงรัชญากรณ์

เด็กหญิงวนันสยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๔๗ เด็กหญิงวรรณภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๔๘ เด็กหญิงวิรากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๔๙ เด็กหญิงศศิวิมล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๕๐ เด็กหญิงศิริกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๕๑ เด็กหญิงศุภิสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๔๖

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๕๒ เด็กหญิงสกนธ์วรรณ

เด็กหญิงสุพิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๕๔ เด็กหญิงโสภิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๕๕ เด็กหญิงอริสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๕๖ เด็กหญิงอัคษราภัค
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๕๗ เด็กหญิงไอริสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๕๘ เด็กชายกันทรากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๕๙ เด็กชายกิตตินันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๖๐ เด็กชายจิรฐา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๖๑ เด็กชายชญานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๖๒ เด็กชายชิษณุพงค์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๖๓ เด็กชายธนศร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๖๔ เด็กชายธีระ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๖๕ เด็กชายเนติวิทย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๖๖ เด็กชายบารมี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๖๗ เด็กชายปยรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๖๘ เด็กชายลัทธพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๖๙ เด็กชายวีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๕๓

นามสกุล
จันทร
ดีครัน
รวมครบุรี
อ้วนศรี
แซ่โง้ว
เอี้ยงกลาง
ศักดี
ชะนางวัลย์
เกษศิริ
มหากัณฑ์
แสงสุรินทร์
ปยะพิวัชร์
ทิมา
ชัยบังคม
สุธาอรรถ
สินศิริ
วงศาวิเศษ
โทนเอี่ยม
พระสมสุข
เดชสอน
ชัยประหลาด
สายสิงห์
แก้วศรีจันทร์
แตงเจริญ
เจริญสิรภัทร
มาลาทอง
พุฒดอน
สดใส
จินตเศรณี
เอมพันธ์
ตันติวงศ์เจริญ
คำสม
ทรายเพชร
โพธิ์ศรี
กิ่งแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๘ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๗๐

เด็กชายสามารถ
เด็กหญิงขวัญมีนา
เด็กหญิงชณิภรณ์
เด็กหญิงชาลิสา

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๗๓

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๗๔ เด็กหญิงญดาวรรณ

เด็กหญิงญาณวดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๗๖ เด็กหญิงญานิกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๗๗ เด็กหญิงณัฐฐินันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๗๘ เด็กหญิงตวิษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๗๙ เด็กหญิงธัญพิชชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๘๐ เด็กหญิงนภาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๗๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๘๑ เด็กหญิงนันทิกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๘๒ เด็กหญิงพลอยณิศา

เด็กหญิงพัชรินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๘๔ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๘๕ เด็กหญิงศรัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๘๖ เด็กหญิงสโวชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๘๗ เด็กหญิงสิวกรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๘๘ เด็กหญิงอนัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๘๙ เด็กหญิงอภิญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๙๐ เด็กหญิงอัญชสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๙๑ เด็กหญิงอาทิตยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๙๒ เด็กหญิงอัจฉรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๙๓ เด็กชายจิรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๙๔ เด็กชายภาคิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๙๕ เด็กชายภาณุวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๙๖ เด็กชายรุ่งรดิศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๙๗ เด็กชายวรัญู
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๙๘ เด็กชายวีรพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๘๓

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๑๙๙ เด็กหญิงกนกวรรณ

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๐๔

เด็กหญิงกอทิพย์
เด็กหญิงกุนธิดา
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงจันทิมา

นามสกุล
ศรีตระกูล
บุญยอด
พุ่มประดิษฐ์
สมจิตร์
ยะสุราช
หั้นเจริญ
คำสุนทะ
บำรุงจิต
ประสมบูรณ์
โชคสุนทรมนัส
ผ่องใส
ลาพิพัฒน์
พรหมโชติ
เต็มศิริ
จงใจงาม
พูลสวัสดิ์
ฉำก๋ง
แสวงผล
ทวนดิลก
เสพสุข
กอบการุณ
เกตุศรี
ศรีสันต์
เนื่องจำนงค์
โคลงพิมาย
ตั้งตระกูลศิลป
วิจิตรปฎิมา
เกษรัตน์
ทองธนาเชษฐ์
จันทร์ลอย
ตาทอง
สุวรรณ์
นามสนธิ์
ปุราชะทำมัง
สังข์ทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๙ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๐๕

เด็กหญิงชิดชนก
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงเนตรดาว
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงปณฑารีย์

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๑๑

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๑๒ เด็กหญิงพลอยภัสสร

เด็กหญิงพิชญธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๑๔ เด็กหญิงวนัชนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๑๕ เด็กหญิงวรัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๑๖ เด็กหญิงวิมลรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๑๗ เด็กหญิงศุภกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๑๘ เด็กหญิงสรัลชนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๑๙ เด็กหญิงสุธิดากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๒๐ เด็กหญิงอชิรญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๒๑ เด็กหญิงอพัชชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๒๒ เด็กชายจักกฤต
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๒๓ เด็กชายจิรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๒๔ เด็กชายธนพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๒๕ เด็กชายธนะพันธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๒๖ เด็กชายปฎิพัทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๒๗ เด็กชายภูริณัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๒๘ เด็กชายภูริเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๒๙ เด็กชายวีรวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๓๐ เด็กชายวีรวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๑๓

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๓๑ เด็กชายเศรษตวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๓๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๓๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๓๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๓๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๓๘

เด็กชายเอกพล
เด็กหญิงกัญญรัตน์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงเกศินี
เด็กหญิงจารุวรรณ

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๓๙ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

นามสกุล
นันทกิตตินันท์
สนโต
นุตาดี
วุฒิยาสาร
ธนาดลวิชญกุล
ฟองเสียง
จูงใจ
กาญจนวิจิตร
แสงไพบูลย์
เพ่งพินิจ
ชฎาทอง
แซ่ต๊ัน
ไชยคง
วันชนะ
เจริญธรรม
ปานกลาง
แซ่โง้ว
บุญทาทอง
ปรีดากรณ์
โพธาราม
จันทสะเร
จรูญพล
ปวงขันคำ
น้อยนอนเมือง
วังสันต์
โพธิสมพรชัย
ธนวิวัฒน์
นันทานนท์
สิงห์โท
สายอากาศ
ฝอยทอง
อนันตกูล
พัฒนศรีสกุล
วัฒนกุลัง
อัศวะสุวรรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๔๐

เด็กหญิงชาลิณี
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธนัญญา

พ่วงแจ่ม
เยือกเย็นไพบูลย์
จิรชยาชุติสิริ
อยู่เจียม
จิตเสงี่ยม
แซ่โค้ว
โอกุระ
ม่วงคำพร
แสงชู
รสหอม
นันทไชย
เจียวประเสริฐ
เคื่องอาสา
กิจวรรณ
อุปนันท์
พวงประยงค์
เชยสุนทร
เหมือนคิด
ถาวรวัฒผล
ขอมีกลางสกุล
กำจัดภัย
เหลืองอ่อน
ธนพรพงศ์
ซำพันธ์
เต็มใจกูล
นุศิษย์ภาพ
เรืองหิรัญวนิช
สรวมศิริ
รัตนตยาธิคุณ
อารมณ์
ธรรมวิชญ์
สมใจเตียบ
จันทะ
เย็นอุรา
พุทไธสงค์

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๔๔

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๔๕ เด็กหญิงนัชชาภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๔๖

เด็กหญิงนันท์นภัส

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๔๗ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

เด็กหญิงปนัสยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๔๙ เด็กหญิงพัทธนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๕๐ เด็กหญิงมนัสนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๕๑ เด็กหญิงวริศนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๕๒ เด็กหญิงศริษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๕๓ เด็กหญิงศลิษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๕๔ เด็กหญิงศุจิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๕๕ เด็กหญิงศุภิสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๕๖ เด็กหญิงสุพิชชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๕๗ เด็กหญิงอัมพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๕๘ เด็กชายกฤษกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๔๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๕๙ เด็กชายกิตชณพันธ์

เด็กชายกิตติ์กวิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๖๑ เด็กชายกิตตินันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๖๒ เด็กชายจักรกฤษณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๖๓ เด็กชายจิราภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๖๔ เด็กชายฉัตรรวี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๖๕ เด็กชายณัฐวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๖๖ เด็กชายนนทพันธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๖๗ เด็กชายรัชชานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๖๘ เด็กชายสรวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๖๙ เด็กชายสุขสรรค์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๗๐ เด็กชายสุรวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๗๑ เด็กชายอนุกูล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๗๒ เด็กชายอภิณัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๗๓ เด็กหญิงกชกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๗๔ เด็กหญิงกนกพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๖๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดใหญ่อินทาราม
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วัดใหญ่อินทาราม
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วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๑ / ๑๖๙
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงเขมจิรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๗๖ เด็กหญิงจริยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๗๗ เด็กหญิงชวิศา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๗๘ เด็กหญิงฐิตารีย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๗๙ เด็กหญิงณัฐชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๘๐ เด็กหญิงณัฐธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๘๑ เด็กหญิงณิชากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๘๒ เด็กหญิงทวีรัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๘๓ เด็กหญิงธิติมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๗๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๘๔ เด็กหญิงนภัสวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๘๖

เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงบัณฑิตา

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๘๗ เด็กหญิงเบญญาภา

เด็กหญิงปาริตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๘๙ เด็กหญิงพลอยมณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๙๐ เด็กหญิงพัชญ์ทิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๙๑ เด็กหญิงภริตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๙๒ เด็กหญิงยศวดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๙๓ เด็กหญิงลลนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๙๔ เด็กหญิงลลิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๙๕ เด็กหญิงวรัทยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๙๖ เด็กหญิงสุกานดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๙๗ เด็กหญิงสุชัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๙๘ เด็กหญิงอัจจิมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๙๙ เด็กหญิงอิสริยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๐๐ เด็กชายชาญณรงค์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๐๑ เด็กชายตาตะวัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๒๘๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๐๒ เด็กชายบรรณสรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๐๙

เด็กชายพลนิกร
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายภูมิพิศิษฐ์
เด็กชายศรัณยวัตร
เด็กชายศิริมงคล
เด็กชายศุภกร
เด็กชายอดิเทพ

นามสกุล
พิมพ์เงิน
ไชยนา
ราศรีจันทร์
พัดทอง
บุญประเสริฐ
จิรชยาชุติสิริ
คำหลวง
นิจนิรันดร์
นะทีศรี
ธรรมพรเจริญ
เชื่องชินการณ์
บางประเสริฐ
คำโลก
ใจชื่น
วันลา
นาคแหลม
รุ่งเรือง
ลาภอุดมทรัพย์
พูนเกษม
เสมามิ่ง
เทียมเกิด
เจื้อจิ๋ว
ยินดีสุข
เหลาเกิ้มหุ่ง
รุจิรัตน์
มหาผล
ทิพย์มณี
แซ่ล้ี
แซ่โล้ว
ไชยสิริ
จินดารัตน์
นฤทัย
สีดา
ไพรอนันต์
สีหุ้น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงแก้วตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๑๑ เด็กหญิงกมลชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๑๒ เด็กหญิงกานต์ธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๑๓ เด็กหญิงกิตติมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๑๔ เด็กหญิงเกศณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๑๕ เด็กหญิงชลลักณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๑๖ เด็กหญิงพิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๑๗ เด็กหญิงภคพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๑๘ เด็กหญิงศิลปศุภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๑๙ เด็กหญิงศิวัชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๒๐ เด็กหญิงสุรางค์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๒๑ เด็กหญิงสุรีย์นิภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๒๒ เด็กหญิงอาทิตยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๒๓ เด็กหญิงอาภาภัทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๒๔ เด็กชายกฤตกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๒๕ เด็กชายเจษฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๒๖ เด็กชายเซียซิง
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๒๗ เด็กชายณัฐวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๒๘ เด็กชายธนชิต
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๒๙ เด็กชายธนเสฎฐ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๓๐ เด็กชายวรายุ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๓๑ เด็กชายอานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๓๒ เด็กหญิงกรชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๓๓ เด็กหญิงกฤษณา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๓๔ เด็กหญิงกานติมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๓๕ เด็กหญิงจารุภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๓๖ เด็กหญิงชลธิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๓๗ เด็กหญิงณัฐกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๓๘ เด็กหญิงธนิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๓๙ เด็กหญิงนุจรี

นามสกุล

ท่อนจันทร์
กอสาลี
พัทธรรมมา
จุฬาจารีต
ยาจิตร
ฮวดลิ้ม
พุพงษ์
โพธิ์เงิน
พิมพ์ชัย
แก้วมณี
ทามะรัตน์
เกิดคล้าย
วินา
ขจรพิสิฐศักดิ์
แสนวันนา
จำเนียรทรัพย์
จี
แต้บุญฮวด
อนุสรณ์วรสาร
สุขสวัสดิ์
หมายแก้วกลาง
พูลสวัสดิ์
บุญรอด
ศรีรักษา
เสือพิน
โกศินานนท์
บุญภู่
รุ่งอรุณวรรณ
เพ็งโสภา
เชื่อคำเพ็ง
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๔๐ เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทรัพย์สังข์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๔๑ เด็กหญิงปญญดา โมราเพ็ญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๔๒ เด็กหญิงวริศรา บัวจันทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๔๓ เด็กหญิงสิริเพ็ญ พรสิมมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๔๔ เด็กชายไกรสร
ทนโนนแดง
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๑๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๓ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๔๕

เด็กชายจักริน
เด็กชายพัทธดนท์
เด็กชายพีรพล
เด็กชายรุจิภาส
เด็กชายวิทยา

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๕๐ เด็กหญิงกมลวรรณ

เด็กหญิงกรรณสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๕๒ เด็กหญิงเกศมณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๕๓ เด็กหญิงณัฐนิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๕๔ เด็กหญิงนภัสนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๕๕ เด็กหญิงพิมพ์ใจ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๕๖ เด็กหญิงมินต์ธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๕๗ เด็กหญิงศิรภัสสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๕๘ เด็กหญิงอริศรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๕๙ เด็กชายจักรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๖๐ เด็กชายชนโชติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๖๑ เด็กชายธีระวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๖๒ เด็กชายปภาณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๖๓ เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๖๔ เด็กชายศุภชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๖๕ เด็กหญิงบุญฑิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๖๖ เด็กหญิงพงศ์ภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๕๑

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๖๗ เด็กหญิงพัชปรางษ์รุ้ง

เด็กหญิงภัทรลภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๖๙ เด็กหญิงมณีรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๗๐ เด็กหญิงมนัญชยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๗๑ เด็กหญิงวริยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๗๒ เด็กหญิงวาศิณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๗๓ เด็กหญิงศุภนิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๗๔ เด็กชายกฤณะชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๗๕ เด็กชายธนากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๗๖ เด็กชายวุฒิสิทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๗๗ เด็กหญิงจิราวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๗๘ เด็กหญิงณวิพา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๗๙ เด็กหญิงณิชาภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๖๘

นามสกุล
คำด้วง
พวงพลับ
มลสิน
สมปาง
เปรื่องวิชา
เพ็ญหนู
พงพันศธร
รอดจินดา
แจ่มจันทร์
จุลเกตุ
สิงหาเทพ
เถื่อนวิไล
พงษ์พิละ
สุวรรณกูล
สว่างวรรณรัตน์
จันทวัฒน์
พยัคโฆ
ยุติธรรม
พยัคฆชาติ
สรวิเชียร
กองทองนอก
นันทกมลวารี
วีรินสิริ
เยาวสุนทร
นพน้อม
ศุภวรรณ
วรกิจกำจร
ภู่สอน
สุขบรรเทิง
วงษ์มหาจักร์
พูลตาล
ทุมหนู
ทีแพง
บุญรอด
ชลวัฒนโยธิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๔ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๘๐

เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงธิวาวัลย์
เด็กหญิงพิญาดา
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงวริษฐา

อรรคจันทร์
ศรีกุล
พัฒนวิจิตร
แซ่สือ
อินทะปญญา
เพลียน้อย
นิลฉวี
วงค์ตรี
ศรีจันทร์
ไอยรา
พิมพ์ศิริ
โปปญจมะกุล
ยุระวงค์
เจริญ
หน่ายแสง
เหลืองอ่อน
อังสุรินทร์
เย็นขาว
เงาศรี
พุ่มทอง
เปลี่ยนผดุง
พงษ์ประยูร
แตงแก้ว
คำสนวน
ทะสดวก
จักรภัทรฉิมมา
ประสิทธิ์กุลไพศาล
กลิ่นจันทร์
มิตรจตุรงค์
สุดประเสริฐ
แสงแก้ว
ช่วงแก้ว
อยู่เจริญ
พรหมมินทร์
สืบตระกูล

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๘๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๘๖ เด็กหญิงศิริวรรณรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๓๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๐๕

เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายจารุพัฒน์
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายธันวา
เด็กชายนัทพงค์
เด็กชายปญญาพร
เด็กชายปณณทัต
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กหญิงแก้วนารี
เด็กหญิงฐานิฎฐ์
เด็กหญิงณิชชยา
เด็กหญิงทานตะวัน
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธนัตพร
เด็กหญิงนครินทร์
เด็กหญิงนฤชล

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๐๖ เด็กหญิงเบญจวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๐๗ เด็กหญิงปานตะวัน

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๐๘ เด็กหญิงพิชชารัศมิ์

เด็กหญิงรุ้งทอง
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๑๐ เด็กหญิงศศิธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๑๑ เด็กหญิงอรชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๑๒ เด็กชายกฤษณะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๑๓ เด็กชายจตุพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๑๔ เด็กชายญาณกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๐๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทาราม
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระธาตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๕ / ๑๖๙
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายณัฐภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๑๖ เด็กชายณัฐวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๑๗ เด็กชายธรรมกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๑๘ เด็กชายธีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๑๙ เด็กชายเมษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๒๐ เด็กชายอลงกรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๒๑ เด็กหญิงกรวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๒๒ เด็กหญิงเกตน์นิภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๒๓ เด็กหญิงชฎาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๒๔ เด็กหญิงทีอานี้
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๑๕

เด็กหญิงธารญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๒๖ เด็กหญิงธีรพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๒๗ เด็กหญิงปาริฉัตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๒๘ เด็กหญิงปาริชาติ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๒๙ เด็กหญิงภัทรวดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๓๐ เด็กหญิงสรรค์สุภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๓๑ เด็กหญิงสรัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๓๒ เด็กหญิงสุพิชชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๓๓ เด็กหญิงอุษณีย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๓๔ เด็กหญิงไอรดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๓๕ เด็กชายกิตติเทพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๓๖ เด็กชายจรูญวิทย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๓๗ เด็กชายธนาดุล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๓๘ เด็กชายธีรธวัช
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๓๙ เด็กชายบัญญพนต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๔๐ เด็กชายภูพิงค์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๔๑ เด็กชายศราวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๔๒ เด็กชายศุภกิตติ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๔๓ เด็กชายสิรภพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๔๔ เด็กหญิงณัฐชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๔๕ เด็กหญิงดวงพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๔๖ เด็กหญิงปนมนัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๔๗ เด็กหญิงพัชรพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๔๘ เด็กหญิงพิชามญชุ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๔๙ เด็กหญิงพิมพ์พิศา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๒๕

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

สวัสดีรักษ์
เจริญโชคมงคล
อนันต์ปรีดาสุข
แซ่ต่อ
นกยูงทอง
ทรัพย์เนตร
กลิ่นจันทร์หอม
ขุนทิพย์
หมั่นเพียร
ฮอลล์
ช่อสุวรรณ
ถิระพัฒน์โกสิน
เก็บเงิน
วงค์อินทร์
ภาระ
อุดมศักดิ์

๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

แพงสี
ธินารัมย์
จองวิจิตรกุล
โพแจ่ม
สุวรรนาวุธ
ชูศรี
แสนขันท์
จันทร์ลา
อานนทเสถียร
วงศ์แก้ว
คชเหี้ยม
จรุรัมย์
แซ่กัง
บุตรดี
เครือวัลย์
วัฒนา
จงศักดา
ประภาวรางศักดิ์
เนื่องจำนงค์

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

หมายเหตุ

๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๖ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสาววดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๕๑ เด็กหญิงสุนิษา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๕๒ เด็กหญิงสุภาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๕๓ เด็กหญิงอรพิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๕๔ เด็กหญิงอรุโณทัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๕๕ เด็กชายกิตติพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๕๖ เด็กชายชุติพนธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๕๗ เด็กชายตรัยรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๕๘ เด็กชายธนภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๕๙ เด็กชายธนากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๖๐ เด็กชายนพเก้า
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๖๑ เด็กชายนรินทร์ธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๖๒ เด็กชายยศพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๖๓ เด็กชายรัชชานนท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๖๔ เด็กชายวีระวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๖๕ เด็กชายศิวกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๖๖ เด็กชายอภิสิทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๖๗ เด็กชายอานัด
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๖๘ เด็กชายธัชพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๖๙ เด็กหญิงกนกวลัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๕๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๗๐ เด็กหญิงกมลวรรณ

เด็กหญิงดารินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๗๒ เด็กหญิงธิดาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๗๓ เด็กหญิงพรชิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๗๔ เด็กหญิงศิริขวัญ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๗๕ เด็กหญิงศิริรัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๗๖ เด็กหญิงสุพิตรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๗๗ เด็กชายกฤษฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๗๘ เด็กชายจตุพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๗๙ เด็กชายไชยวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๘๐ เด็กชายนัฐวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๘๑ เด็กชายรพีภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๘๒ เด็กชายโรจนศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๘๓ เด็กชายวชิรวิทย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๘๔ เด็กชายศรายุทธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๗๑

นามสกุล
อ่อนมา
ภารา
จันทร์น้อย
รอดหนู
ขำเจริญ
ทองละเอียด
พุทธเหม
ศรีวงษา
เชิดชิด
ลาดนอก
สิงหพันธ์
สงแพง
ฐาปนดำรง
พลเสนา
วิเชียร
ไชยชาติ
วิเศษกุล
สุขแจ่ม
พุฒบัวทอง
วุฒิไตรรัตน์
โพธิขำผดุง
คำพลอย
เสือแดง
สิรินพปฎล
เพิ่มพูน
นิยม
แซ่เอี๊ยว
งามศิริ
จิ๋วประเสริฐ
ยมลพรมงคล
ราชสาร
เหลืองอ่อน
เหลืองอ่อน
อะสุรพงษ์
สิงหาญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๗ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๘๕

เด็กชายศักย์ศรณ์
เด็กชายสุทธินันท์
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงกัญฐิญา
เด็กหญิงณหฤทัย
เด็กหญิงณัฐวลัญช์
เด็กหญิงธัญสุดา
เด็กหญิงบุญศิริราช
เด็กหญิงยุพาวัลย์
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงอัญชรัช
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายธาดา
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายพัสกร
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายภานุวัชร์
เด็กชายสุรวุฒิ
เด็กชายหนึง่ อนันต์
เด็กชายอรรถสิทธิ์
เด็กหญิงจารวี

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๔๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๐๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๐๙ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๑๙

เด็กหญิงทอฝน
เด็กหญิงปริณดา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงปนศิริ
เด็กหญิงรำพึง
เด็กหญิงรุ่งทิพย์
เด็กชายจตุวิทย์
เด็กชายธีรพงศ์
เด็กชายนนทวัฒน์
เด็กชายปภังกร

นามสกุล
พรพิฆเนส
แปนเงิน
เกื้อกูล
รุ่งเรือง
พ่อสาร
มีอนันต์
ดอกลัดดา
กอไธสง
ตาเพ็ชร์
อภิสุทธิสาร
ลิขิโต
สืบบุตร์
จิตศิลป
วิเศษศิริ
ถิ่นทวี
สายแวว
บุญญา
มัติโก
เชื้อชาติ
ใบใหญ่
พิมพา
เวลากลาง
ยศวิชัย
ลีเส็ง
เบี้ยวแก้ว
ระจิตดำรงค์
ยิ้มแย้ม
ทับทิมสุข
แซ่เอี๊ยว
คำเสียง
สุขเกษม
พูลสวัสดิ์
โคตามี
แสนขันท์
คุมพล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๘ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายพัฒนศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๒๑ เด็กชายภูวฤณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๒๒ เด็กชายเมธากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๒๓ เด็กชายรัฐติภูมิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๒๔ เด็กชายวัชรากร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๒๕ เด็กชายเวสารัช
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๒๖ เด็กชายศุภกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๒๗ เด็กชายเสฎฐวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๒๘ เด็กชายอชิรวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๒๙ เด็กหญิงชนิสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๓๐ เด็กหญิงดวงพรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๓๑ เด็กหญิงธนัชพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๓๒ เด็กหญิงธัญญเรศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๓๓ เด็กหญิงธัญพิชชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๓๔ เด็กหญิงนันท์นภัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๓๕ เด็กหญิงนำทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๓๖ เด็กหญิงสาริศา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๓๗ เด็กหญิงสิตานันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๓๘ เด็กหญิงญาณิศา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๓๙ เด็กชายกิตติโชค
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๔๐ เด็กชายกฤษฎ์สพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๔๑ เด็กชายทศพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๔๒ เด็กชายสันติสุข
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๔๓ เด็กหญิงชุติมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๔๔ เด็กหญิงปยพัชร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๔๕ เด็กชายไชยกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๔๖ เด็กชายปรียาทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๔๗ เด็กชายอนุศิษฏ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๔๘ เด็กชายอภิชิต
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๔๙ เด็กหญิงชนากานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๕๐ เด็กหญิงชลธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๕๑ เด็กหญิงวริสรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๕๒ เด็กชายพีรพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๕๓ เด็กหญิงวีรภัทรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๕๔ เด็กชายการิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๒๐

นามสกุล
สุขเกษม
นาคู
ธาราดล
โชติกิจเดชา
ทองยอด
ฉลอง
ภู่ทองคำ
นิคม
ทำเนาว์
ปนปรีเปรม
เครือวัลย์
แซ่ต๊ัง
ธารชัย
ใจกว้าง
หลอดทอง
ทองนิยม
หมิวกระโทก
รุ่งขจรกลิ่น
ซื่อสัตย์วัฒนากุล
กิจเอื้อ
จินดาบัวส่อง
ไชยแสง
ปนโพธิ์
ปานแสง
พรประเสริฐ
เพ็ญกุล
เครือนาค
คำงาม
พรหมเต็ม
เรืองศรี
บุตรน้อย
ชูจันอัด
สระทองจันทร์
แดงชาติ
เทศนิยม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๙ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายศิวัช
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๕๖ เด็กชายสรยุทธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๕๗ เด็กหญิงพิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๕๘ เด็กหญิงรัตติกาล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๕๙ เด็กหญิงรัตนฉาย
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๖๐ เด็กชายณัฐวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๕๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๖๑ เด็กชายนันทวัฒชัย

เด็กชายมงคล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๖๓ เด็กชายสิริกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๖๔ เด็กชายกฤษฎี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๖๕ เด็กชายพัทธนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๖๖ เด็กชายวรวิทย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๖๗ เด็กหญิงรัญชิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๖๘ เด็กหญิงสุดใจ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๖๙ เด็กหญิงสุมาลี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๗๐ เด็กชายปฏิภาณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๗๑ เด็กชายณัฐพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๗๒ เด็กหญิงปนิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๗๓ เด็กชายพงษ์ศักดิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๗๔ เด็กชายธนวินท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๗๕ เด็กชายบุญฤทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๖๒

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๗๖ เด็กชายปฐวีกาญจน์

เด็กชายศุภกฤต
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๗๘ เด็กชายณัฐพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๗๙ เด็กชายวีรวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๘๐ เด็กชายสุริยะ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๘๑ เด็กชายเอนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๗๗

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๘๒ เด็กหญิงนรินทร์รัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๘๕

เด็กชายณัฐพจน์
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายปรัชญา

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๘๖ เด็กชายพิพัฒน์พงค์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๘๙

เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายพิธิรัฐ

นามสกุล
ดอกลัดดา
ปลั่งธรณีพงษ์
พรหมจิตร์
จันทกูล
เที่ยงธรรม
เภ่าโง่น
นรินทร์นอก
ศรีธร
พูลสิน
ธรรมชาติ
แซ่ล้ี
ภู่น้อย
มัติโก
ไพรหนู
ศิริพันธ์
กลิ่นจันทร์
พุ่มชา
รวยปญญาทรัพย์
พิมพ์ศิริ
ธนัทภูดินันท์
สมารัชตกุล
วิหคศิลาทอง
คำงาม
ลายทอง
วรปรัชญา
แก้วขุขันธ์
ลีลาศ
เหลืองอ่อน
กลมเกลียว
วิลัยรัตน์
วงดวงผา
ศรีประเสริฐ
เอนกพงษ์
ทิพเวช
พันเงิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร วัดหน้าพระธาตุ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๙๐

เด็กชายวรกิจ
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงวิลวัณย์
เด็กหญิงราชาวลี
เด็กหญิงธิติมา
เด็กชายอรรภสิทธิ์
เด็กชายภานุมาส
เด็กชายศุภโชติ
เด็กชายอาณัติ
เด็กหญิงกรรณ์ธิมา
เด็กหญิงกุลนัฐวดี
เด็กหญิงเขมะนิต
เด็กหญิงมินลดา
เด็กหญิงศุภาลัย

มณีศรี
สาระ
คชเดช
กองทรัพย์
วิเชียร
กาญจนา
เผื่อนประเสริฐ
ธิตะปญ
โยมคูเวียง
สุดลี
รอดนิตย์
โชติทับทิม
สุดซา
แซ่เตียว
ปญญาวิจารณ์
ก้อนทอง
ระวิพันธ์
เกษร
ทรงศิริ
มะระเฮน
บุรี
บุญชูเชิด
กลิ่นธูป
รุ่งโรจน์โชครักษา
พิศเพ็ง
จันทร์เต็ง
บัวบาน
น้อยถนอม
คุ้มภัย
งอกขาว
พึ่งแก้ว
อุ่นเสือ
พึ่งแก้ว
แจ่มกระจ่าง
หนูดี

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๙๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๙๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๙๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๙๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๕๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๐๓

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๐๔ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๑๓

เด็กชายสุวภัทร
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงอรษา
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงซันฟา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายไตรรัตน์
เด็กหญิงบุษยรัตน์
เด็กหญิงณัฏฐามณี

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๑๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์

เด็กหญิงสุพิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๑๖ เด็กหญิงใบเฟริน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๑๗ เด็กหญิงมัชฌิมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๑๘ เด็กหญิงอรัญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๑๙ เด็กหญิงนิวธิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๒๐ เด็กหญิงสุชานรี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๒๑ เด็กหญิงคิริลักษณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๒๒ เด็กหญิงสุธีธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๒๓ เด็กหญิงชุติมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๒๔ เด็กหญิงศุภาวรรณ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๑๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๑ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงวรกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๒๖ เด็กหญิงวรนิศา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๒๗ เด็กชายคเชนทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๒๘ เด็กหญิงศิรินภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๒๙ เด็กชายศุกลวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๓๐ เด็กชายจิรพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๓๑ เด็กหญิงสุภารัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๓๒ เด็กชายธนาธรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๓๓ เด็กชายราชภัฏ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๓๔ เด็กหญิงญาณิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๓๕ เด็กหญิงสุพัฒน์สร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๓๖ เด็กชายอภินันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๒๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๓๗ เด็กหญิงพิมพาภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๓๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๓๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๔๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๔๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๔๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๔๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๔๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๔๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๔๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๔๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๔๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๕๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๕๑

เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายมนัสชล
เด็กชายปรมินทร์
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงมณฑิตา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายนรวีร์
เด็กหญิงเนตรชนก
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงอมรา
เด็กชายฐิติศักดิ์
เด็กชายยอนุสรณ์

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๕๒ เด็กหญิงจิรชยาภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๕๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๕๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๕๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๕๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๕๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๕๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๕๙

เด็กชายรติรักษ์
เด็กชายอมรเทพ
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายอภิรัฐ
เด็กหญิงสุภนิดา
เด็กหญิงอรัญญา

นามสกุล
บุราณนอก
ราชิน
เส้นเศษ
ศรีแสน
ภู่เย็น
ทองปลิว
กล้าหาญ
โชควัฒนเจริญกิจ
สีนอเนตร
หะรีเมา
คำอาษา
ศิริเมฆา **
รุ่งเริงชัย
นอศรี
ขันน้อย
เจริญยิ่ง
ทาสี
สว่างสุข
คงม่วงหมู่
ทองคำ
ทวิวัฒน์
ใจกล้า
ทักษิณ
แซ่คู
ไพรินทร์
ฟุงโล้
สุทธา
สงคราม
วงษละคร
ไพรินทร์
พุทธา
คำบุบผา
ธานี
ถิตย์ภักดี**
ท้าวจัตุรัส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๒ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธันวา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๖๑ เด็กชายณัฐวุฒิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๖๒ เด็กชายวุฒิเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๖๓ เด็กหญิงทานตะวัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๖๔ เด็กชายฐิติกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๖๕ เด็กชายณัฐนันท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๖๖ เด็กชายชานน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๖๗ เด็กชายธนา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๖๘ เด็กชายวีรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๖๙ เด็กหญิงวัชราภรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๗๐ เด็กหญิงวรรณภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๗๑ เด็กชายพิชุตม์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๗๒ เด็กชายราเชนทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๗๓ เด็กชายบงกชกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๗๔ เด็กหญิงวัชรีย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๗๕ เด็กหญิงฐิติมนต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๗๖ เด็กหญิงปพิชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๗๗ เด็กชายสุเมธ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๗๘ เด็กชายสุทิวัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๗๙ เด็กชายพิชุตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๘๐ เด็กชายสุทัศน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๘๑ เด็กชายอัครเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๘๒ เด็กชายณัฐพนธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๘๓ เด็กชายรพีภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๘๔ เด็กชายวุฒิชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๘๕ เด็กชายนนทกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๘๖ เด็กหญิงอรดี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๘๗ เด็กหญิงธัญทิพย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๘๘ เด็กหญิงณิสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๘๙ เด็กหญิงสงกรานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๙๐ เด็กชายกานต์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๙๑ เด็กชายธณกฤษ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๙๒ เด็กชายกิตติพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๙๓ เด็กชายกรินธล์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๙๔ เด็กชายวริศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๖๐

นามสกุล
จันทร์เพชร
มำขุนทด
สอนศรี
นพตากุล
สีสิงขรณ์
ศรีชุม
ไววิมล
พลไธสง
ยาตี
เพียซ้าย
เอมอิ่ม
ตั้งธรรม
มูลมี
พระภูมิ
ชัยมงคล
เพ็ชร์หลาย
ทิพพรหม
หอมชื่น
ใจธรรม
จันทร์เต็ง
ใจบุญ
พงษ์เศวต
เอนกบุญ
จินดา
สืบสาย
พวงพิศ
แซ่ฮ้อ
ทองสม
นำทรัพย์
คลังสิน
กองจันทร์
ดิษฐพริ้ม
โกสินทร์
จีนปรีชา
ปล้องงูเหลือม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๙๕

เด็กชายธนากร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายพลรบ
เด็กชายนภดล
เด็กชายนวพล
เด็กชายยศกร
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายรพี
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายปยทัศน์
เด็กชายสิรเชษฐ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวรายุทร
เด็กชายสถาพร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายอานุพงศ์
เด็กชายเทพามาศ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงชุลีพร
เด็กชายพชรพล
เด็กชายนที
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๙๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๙๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๙๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๖๙๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๐๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๐๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๐๙
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๑๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๑๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๑๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๑๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๑๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๑๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๑๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๑๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๑๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๑๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๒๐

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๒๑ เด็กหญิงทิพย์ภวัลย์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๒๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๒๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๒๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๒๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๒๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๒๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๒๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๒๙

เด็กหญิงรติมา
เด็กหญิงสุธาริณี
เด็กหญิงธัญสุดา
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงจันทร์ฉาย
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงวาสนา

นามสกุล
คุณพาที
วงศ์แก้วดารา
ฉิมพาลี
ฉิมพาลี
ไชยพิคุณ
คุ้มสุวรรณ์
วิริยบัณฑร
พรมประเสริฐ
นิลแช่ม
แก้วอยู่
อุมา
ธญาธรรม
ศรีสุภาพ
นพตากุล
วงศ์สุพรรณ
เสือโต
คำยวง
สร้อยจิตร
ใจเพียร
มีบุญ
อยู่นอก
พงษ์สูงเนิน
บุญสมทบ
บุญยิ่ง
ศูนย์รัมย์
สุขกระจ่าง
ทิพมงคล
ชูกำแพง
มาสา
ศรีชุมพล
สำราญสุข
แก้วตะพาน
ชาญสูงเนิน
สุวรรณคาม
เทพวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)
๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู๒๕๐๐)

๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดปาโชติธรรม
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๔ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายณัฐพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๓๑ เด็กหญิงณัฐธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๓๒ เด็กหญิงอารียา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๓๓ เด็กหญิงสุนิสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๓๔ เด็กหญิงกชกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๓๕ เด็กชายกฤตภาส
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๓๖ เด็กชายรวิโรจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๓๗ เด็กชายธีรวุฒ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๓๘ เด็กชายสิทธิ์ชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๓๙ เด็กหญิงปณณพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๔๐ เด็กชายกฤษกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๔๑ เด็กหญิงนนิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๔๒ เด็กชายชนะชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๔๓ เด็กหญิงยุพารัตน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๔๔ เด็กชายอัศดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๔๕ เด็กชายรุ่งนภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๔๖ เด็กหญิงปยมน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๔๗ เด็กหญิงพัชราภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๔๘ เด็กชายปธานิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๔๙ เด็กชายทรงฤทธิ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๕๐ เด็กชายนาวิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๕๑ เด็กหญิงกัญชพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๕๒ เด็กหญิงปณิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๕๓ เด็กหญิงสุนิสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๕๔ เด็กหญิงลักษิกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๕๕ เด็กหญิงอฐิตา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๕๖ เด็กชายณัฐปกรณ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๕๗ เด็กชายชยุตพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๕๘ เด็กชายสุรสิงห์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๕๙ เด็กหญิงณัฐริกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๖๐ เด็กหญิงชลธิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๖๑ เด็กหญิงสุนิสา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๖๒ เด็กชายกวีพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๖๓ เด็กหญิงนลินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๖๔ เด็กหญิงสุมิตรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๓๐

นามสกุล
ธัญญาหาร
บุญมาก
วงพิมศรี
เคนท้าว
ทองอยู่
คำมูล
แซ่แต้
ขำชัยภูมิ
สุพรหมอินทร์
พ่วงอ่อน
วงษ์คำภา
สร้อยอึ้ง
โชติช่วง
กลิ่นเอี่ยม
เรืองศรี
พสุนนท์
สีหาชาลี
มีมา
แว่นแคว้น
ชาชัย
สิทธิสาร
เรียงเล็กจำนงค์
มีกมลเวช
สุขมาก
ตรีลด
ยางนิยม
พรมแสน
หลงรักษ์
โตสุข
เหนี่ยวบุบผา
นามจันทึก
พินิจรัมย์
โคตะมี
นันทะนี
ศิริชาติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๕ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสุนาลี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๖๖ เด็กชายณัฐพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๖๗ เด็กชายณัฐภาค
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๖๘ เด็กหญิงสุพัตรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๖๙ เด็กชายธนกฤต
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๗๐ เด็กชายธนเชษฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๗๑ เด็กหญิงดวงธิดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๗๒ เด็กหญิงเกศรินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๗๓ เด็กชายพิพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๗๔ เด็กชายจตุรภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๗๕ เด็กหญิงดวงพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๗๖ เด็กชายอนุวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๗๗ เด็กชายพงศธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๗๘ เด็กชายพีรเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๗๙ เด็กหญิงจุฑามณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๘๐ เด็กหญิงชิดชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๘๑ เด็กชายภูตะวัน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๘๒ เด็กชายชิติพัทธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๘๓ เด็กหญิงธิวาพร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๘๔ เด็กหญิงปรัชญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๘๕ เด็กชายเดโชชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๘๖ เด็กชายพรชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๘๗ เด็กหญิงศิราณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๘๘ เด็กชายธีระพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๘๙ เด็กหญิงอภิณญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๙๐ เด็กชายดนุสร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๙๑ เด็กหญิงณัฐณิชา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๙๒ เด็กหญิงนนณภัทร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๙๓ เด็กหญิงธัณยชนก
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๙๔ เด็กหญิงกัณทิมา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๙๕ เด็กหญิงณัฐริกา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๙๖ เด็กหญิงวริศรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๙๗ เด็กชายฐิติวัสส์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๙๘ เด็กชายธีรพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๙๙ เด็กชายณัฐพงษ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๗๖๕

นามสกุล
สืบสาย
สายคำวงค์
พนมพิสิฐ
ศิริวัฒน์
ศรีจันทร์
พรมคง
ปานสมบูรณ์
กลมกล่อม
ปานทิม
วัสติ
เตี้ยเพชร
โพธี
หอมหวาน
เตชะสา
ศรีเทา
ทองทิพย์
กระจาย
อุ่นทอง
ละโป
สมบูรณ์
กลัดเข็มทอง
พลนิกร
เคือชาย
พูลพิมมะ
อ่อนดี
สุโน
หนูขุนทด
หิรัญอร
จูหมื่นไว
เสมศรี
ศรีโย
กะอาจ
ดีเลิศ
กลิ่นไม้
ขุนวิเศษ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโปง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดเขาโปงสะเก็ตพุฒาจารย์
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๖ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๐๐

เด็กชายสุภกิณห์
เด็กหญิงพชรพร
เด็กหญิงพีรฏา
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงชลลดา
เด็กหญิงปรียวดี
เด็กหญิงอศุลยา
เด็กหญิงทิพย์
เด็กหญิงสุกัญญา

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๐๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๐๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๐๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๐๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๐๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๐๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๐๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๐๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๐๙ เด็กหญิงสุภาพรรณ

เด็กหญิงเกศรา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๑๑ เด็กชายอพิเทพ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๑๒ เด็กชายนำเพชร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๑๓ เด็กชายบุญส่ง
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๑๔ เด็กชายธนพงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๑๕ เด็กชายเจษฎา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๑๖ เด็กชายสิริวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๑๗ เด็กชายภควัต
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๑๘ เด็กชายศิวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๑๙ เด็กชายภูธเนศ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๒๐ เด็กชายศิววงศ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๒๑ เด็กชายศักรินทร์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๒๒ เด็กชายณัฐพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๒๓ เด็กชายรัฐภูมิ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๒๔ เด็กชายภาคิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๒๕ เด็กชายฐิติวัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๒๖ เด็กชายยศเอก
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๒๗ เด็กชายวัชรกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๒๘ เด็กชายพันธวัช
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๒๙ เด็กชายโกวิท
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๓๐ เด็กชายปริญญา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๓๑ เด็กชายรสกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๓๒ เด็กชายชนาธิป
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๓๓ เด็กชายวันรบ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๓๔ เด็กหญิงอัญญาณี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๑๐

นามสกุล
บุญเสมอ
รัตนวิเชียร
ธรรมสิทธิ์
ศิริมุณี
สารกาญจน์
เรียนดี
ปดปอง
ทำใน
ทองสา
โคสุวรรณ
ทองรักศรี
พันดอน
ทิณโนรส
มวนมนตรี
นาฏภักดี
ชิงดารัตน์
พวงทวี
ปานแก้วหาญ
จำลองรักษ์
ดาโสม
ใจวงษ์ษา
แพรศิริ
โพธิจักร์
หอมกลิ่น
กองคำ
ประยูรคำ
ทองเอก
สิงห์งอย
สุวรรณมิตร
เพชรเมือง
ศรีแสง
สุขสวัสดิ์
เกษี
แสงทอง
เพ็ชรนุ่ม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโปง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโปง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโปง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโปง

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโปง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโปง
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปง
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปง
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๗ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๓๕

เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กหญิงบุษบาบัณ
เด็กหญิงนภสร

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๓๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๓๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๓๘

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๓๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๔๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๔๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๔๒

เด็กหญิงผกามาศ
เด็กหญิงดาริกา
เด็กหญิงสุชัญญา

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๔๓ เด็กหญิงปญญาภรณ์

เด็กหญิงเกศสุดา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๔๕ เด็กชายสุริยา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๔๖ เด็กชายธนพนธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๔๗ เด็กชายเตชิษท์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๔๘ เด็กชายสุทวัส
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๔๙ เด็กชายธันวา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๕๐ เด็กชายจักรพันธ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๕๑ เด็กชายอิทธิกร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๕๒ เด็กชายอัครพล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๕๓ เด็กชายนิกุล
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๕๔ เด็กชายนที
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๕๕ เด็กชายศุภณัฐ
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๕๖ เด็กชายณัฐธร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๕๗ เด็กชายธีรวัจน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๕๘ เด็กชายภูผา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๕๙ เด็กชายพีรพัฒน์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๖๐ เด็กชายพิสิษฐ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๖๑ เด็กชายสิรวิชญ์
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๖๒ เด็กชายธีรเดช
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๖๓ เด็กชายวัชรชัย
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๖๔ เด็กหญิงสวามินี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๖๕ เด็กหญิงปริฉัตร
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๔๔

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๖๖ เด็กหญิงปฐมาภรณ์

เด็กหญิงศศิประภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๖๘ เด็กหญิงฐิตาภา
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๖๙ เด็กหญิงนาจี
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๖๗

นามสกุล

งามโพธิ์ศรี
ชนินทราวุธ
ดอกไม้ทอง
ดวงแก้ว
พาแก้ว
แซ่ต้ัง
สุวรรณศรี
อินทร์มะณี
เวชวงษ์
ทองเฟอง
ผาดุงแคลน
หลักทอง
กิจวาส
อินทราช
จันทร์สุข
มีสันต์
สุติน
เรืองพานิชย์
แสงแก้ว
ภูมิวัน
คุ้มวงษ์
สุขเกษม
พนมพิบูล
บุญอ่อน
ประกายแก้ว
กุ่มประสิทธฺ์
คุ้มทอง
สุวรรณราช
สุขอำนวย
สมเจตนา
สุติน
พรรื่นเริง
แซ่ต้ัง
บุคะจำปา
เหน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๘ / ๑๖๙
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๗๐

เด็กหญิงอริศรา
เด็กหญิงชนัญชิตา
เด็กหญิงกนกกร
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงพร่างนภา
เด็กหญิงจิณัฐตา

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๗๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๗๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๗๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๗๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๗๕

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๗๖ เด็กหญิงพลอยไพลิน
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๗๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๗๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๗๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๘๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๘๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๘๒
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๘๓
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๘๔
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๘๕
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๘๖
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๘๗
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๘๘
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๘๙

ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๙๐
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๙๑
ชบ ๒๔๒๖๓/๕๘๙๒

เด็กหญิงแพรไพลิน
เด็กหญิงพิญาดา
เด็กหญิงวรัญธร
เด็กชายวิวิทวินท์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายมนัส
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายสรวิศ
เด็กหญิงจันทรา
เด็กหญิงซีน่า
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงรัตกัญญา
เด็กหญิงกิจติญา
เด็กหญิงจันทกานต์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

กฤตสุชานนท์
โคกะบิน
ลาดมุณี
นครธรรม
ดำแดง
บุญหนัก
ธรรมรังษี
ธรรมรังษี
แก้วระหัน
โทนทอง
จารย์หมื่น
เพียราษฎร์
ว๊อดโดวสกี้

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

อัปษารัมย์
หาญผักแว่น
เสือสิงห์
คุ้มทอง
คุ้มถนอม
โลวเดอร์
บุรุษสุจริต
ประธาน
สัยน้อย
ปาปะแพ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์
วัดบุญสัมพันธ์

รับรองตามนี้
(พระพรหมกวี)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๓
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๙ / ๑๖๙
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