
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๓,๐๒๑ คน ขาดสอบ ๓๙๐ คน คงสอบ ๒,๖๓๑ คน สอบได้ ๑,๕๐๐ คน สอบตก ๑,๑๓๑ คน (๕๗.๐๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงฐานิตา ยืนยง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงกำไลทิพย์ สุขสำราญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ จินดาพงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงชวาลา ปญญาสัจธรรม

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงณัฐมน เจริญวัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงสุธินี สังขปรีชา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงรติรส อักษรครบุรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงสิรดา ยิมแย้ม

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ ขุนเภา

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงรัตนากร นาคนวล

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายพันธกานต์ พุ่มพวง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงนัดดา นพศิริ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงณิชากร ขวัญศิริพงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ยามวัน

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงสุชาดา พันธ์ชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายณัฐกมล โดขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงนำฟา กาญจนศร

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงเสาวลักษ์ รุจนสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงกุลณัฐ จากทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา อุทัยศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญลือ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายกิตติพัฒน์ เมฆโหรา

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายกิตติพันธ์ ใจใส

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๒๔
นายกิตติศักดิ

์

มีจันเพชร

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายคมเพ็ชร เชือชาวนา

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายชยุตพงศ์ สุขศิลป

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายณัฐพล รัตนาวา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายธนวัฒน์ เทียมญาติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายปรเมศวร์ เรืองฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายภัทรพล ศรีสุนทร

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายวรเมธ มณีอินทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายวัชระ ระยับศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายสุชาติ เสมอใจ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายอภิวัฒน์ พุ่มเจริญ

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายอานนท์ ทวีโชค

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายอิทธิพล วรรณศิริ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงกันยาภรณ์ ภูมิลา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงจันทกานต์ ศิริสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงจีรานัน ใบสุข

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงชญาฎา หงษ์วะชิน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงชญานิศ ร้้วทอง

ิ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงเฌอแตม ชัยสายัณห์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงเฌอมาลย์ ชัยสายัณห์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงญาณิศา ปารเพ็ชร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงทาริกา ซองดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงนวพร แผงฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงบุษกร ศรีประสิทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงประภารัตน์ กรทักษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงปาริชาติ เธมี

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงพรพนา น้อยสุวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงพรพิมล จำปาน้อย

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงพิรญาณ์ เอียมสะอาด

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงภัทรจรินทร์ แก้วสีงาม

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงภัทรวดี สิมแสน

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงเมธาวี สุมาลัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงวรดา งามประยูร

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ สิงห์เงิน

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงวิจิตรา รู้จิตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงศศิณา กุลละวณิชย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงศิริวรรณประภา

ภูสีนำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงศุธาศินี เหล่ามาลา

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงศุภนุช สุริวงศ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ เสือเนียม

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงสุทธิกานต์ เสวะดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงสุภาวดี แปนเกตุ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงสุภาวดี อุ่นวิเศษ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงสุวพิชญ์ อุดมเดช

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงอาทิตยา เสือคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายกริชเพชร ฝาพิมาย

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงปาลิดา ด้วงประเสริฐ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงภัทราภา ศรีคชา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๗๒
นางสถาพร พานิชศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายธเนศ คงถาวร

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้น้อย วัดจรเข้น้อย  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายจักรี วงษ์น้อย

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจรเข้น้อย วัดจรเข้น้อย  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงสรัลรัตน์ ถาวร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้น้อย วัดจรเข้น้อย  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงนิจวรรณ กลันคำ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจรเข้น้อย วัดจรเข้น้อย  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายธีรพัฒน์ ชืนบาน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้น้อย วัดจรเข้น้อย  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงมุทิตา ลายประดิษฐ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลานัก วัดบางปลานัก  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายณัฐพงศ์ ยันตะสี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลานัก วัดบางปลานัก  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

พูนสกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลานัก วัดบางปลานัก  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ จิตรบุตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลานัก วัดบางปลานัก  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงกัลยากร อ่อนดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลานัก วัดบางปลานัก  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงปทิตตา ภู่เจริญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลานัก วัดบางปลานัก  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงกนกวรรณ บัวเกิด

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลานัก วัดบางปลานัก  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงฐิติพร ภู่ให้ผล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลานัก วัดบางปลานัก  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงจีรนันท์ แดงตะขบ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลานัก วัดบางปลานัก  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงปยวรรณ บทนอก

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลานัก วัดบางปลานัก  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงกัญญณัฐ แก้ววิเชียร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลานัก วัดบางปลานัก  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงมณีสุข แตงรัตนา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลานัก วัดบางปลานัก  

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงธนพร แพลูกอินทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงภริมา อ้วนสีลา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายธนายุทธ เจริญผล

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายพงศกร ชัยสายัณห์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายอภิชนันท์ ศรีสุนทร

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงกัณฐกานต์ โทนพิทักษ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงสุรารักษ์ โสสลาม

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีสุนทร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงศินิตทรา โพธิสุวรรณ์

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายธิติ ชุ่มชูจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายนุกูล รอดเจริญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ทองคำดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงศรัญญา ภูเงิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๐๓
นายอภิสิทธิ

์

คชาวังสี
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงณิชาพัชร์ จูมจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๐๕
นายเผด็จ ขุนวิไชย

๒๑/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๐๖
นายอาชวินทร์ ไพศาลภูมิ

๒๓/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๐๗
นายบริบูรณ์ ธรรมมะ

๒๕/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๐๘
นายศุภกริช บุญหงวน

๑๐/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๐๙
นายสำราญ อ่อนดี

๒๘/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๑๐
นายอนุสรณ์ แว่นเงิน

๒๔/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๑๑
นายวิฑูรย์ ชาญเดช

๒๗/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๑๒
นายอนุสรณ์ พุฒทองคำ

๒๓/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๑๓
นายสุพันธิ

์

ชาวโพธิทอง

์

๐๘/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๑๔
นายปยบุตร พัสดุ

๒๘/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๑๕
นายเกียรติศักดิ

์

แก้วกรุด
๐๖/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๑๖
นายณัฐพล นวไตรลาภ

๒๓/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๑๗
นางสาวเมตตา สารียศ

๐๙/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๑๘
นางสาวอุไร งามตา

๒๖/๐๕/๒๕๐๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๑๙
นางสาวคคนางนาฎ กุลยฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๒๐
นางสาววิมลมาศ เปรมจิตร

๐๕/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๒๑
นางสาวจงกล จันทร์อาจ

๑๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา วัดบางพระ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฮกซุ่นเฮง

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๒๓
นางสาวกัลยรัตน์ จาดฮามรด

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงจุไรรัตน์

เพิมปญญาทรัพย์

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงทิชานันท์ เพชรสงค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงทิพย์สุดา มาตะยา

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงธนัญญา เนียนอรุณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงธัญญาพร จิตรอำไพ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงนัชชา ตันเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงนิภาดา นิลมณี

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงปนัดดา ทองเจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงปยะพร ศรีประสิทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๓๓ เด็กหญิงเพลงพิณพรรณ

พลประเสริฐ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงภัทรจิรา พันธ์น้อย

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงรุจิรา คชารัตน์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงวรรลยา โสทศิลป

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงวรางคณา กำพุท

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงวริศรา มาสุข

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงศิวรินทร์ ฤทธิขจร

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงสุพิชชา ชมภูนุช

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญเรือง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงกวินทิพย์ สุดเสน่หา

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงกัณฐมณี สมหวัง

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ฤทธิพงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงชนกพร คงเหล่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงชาลิสา พุ่มแพรพันธ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงเฌอมาลย์ เรืองศิริ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงธนสร สุจริต

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงธัญจิรา อยู่สาโก

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงธิติญาภรณ์ คำพุฒ

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงนภัสสร จันทร์ทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงนิรมล มุสะนะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงบุษบาวรรณ ประเสริฐสุข

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ อินทร์สวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงปภัสรา สาช่อฟา

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงปยธิดา สร้อยประไพ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงภัณฑิลา พวงแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงภานุชนาฏ แก่นจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงมาลิณี หลำเจริญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงเมธาวี ปนเจิรญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงรัฐนันท์ รอดแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงวรพรรณ แจ้งใจ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงวรรณวิสา สุดใจ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงวัลยา บุญน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงศิรินภา นาคภักดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงศิรินภา แจ่มนภา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงสิริณี แก้วละมูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ ธนาไชยสิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ ปยะภาคุณวัฒน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงสุษดา ศรีฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงอรวรรณ บุญเขียน

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงอันนา ทรงธรรม

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงอิศริยา ปรีดานนท์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงสุณีย์ นิลวงค์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงปาลิตา โคนเคน

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หลุงมา

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงจรรยพร แก้วภู่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงจิราพัชร ยังให้ผล

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงชยาภรณ์ พุทธเจริญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงญาสุมินทร์ สุขาฤดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงธีริศรา เรืองรัตน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงนิรมล มีสุนทร

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงเนตรชนก ถมยา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ พรหมา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ทองเงิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๘๖ เด็กหญิงประกายดาว นิมนวล

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงพรรษมน กลินหอม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงเพลินพิศ รัตนคุปต์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญสวน

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงนรีรัตน์ ม่วงทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงศุจีภรณ์ มานะสะสม

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงศุภาลักษณ์ จันทรภาส

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงสรัลชนา ประเสริฐพงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงเกษมณี ภู่ทิม

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงขวัญจิรา วิทยประภารัตน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงจิรพันธ์ กำพุด

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงชนิตา อ้นมงคล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงศศิวรรณ จันทร์อำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หลักเพชร

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงจีรนันท์ ชุ่มชูจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงชนัญชิดา ลือสันติธีรกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงณัฐริกุล คงเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงทิพาวรรณ เสถียรรอด

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ท้วมพงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงปภาวลิญช์ แก้วอยู่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงรชนีกร กาญจนเรืองกิต

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงวันวิสา สัตยธรรม

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุ่นเรือน

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงอมลรดา ศรีเสาวคนธร

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงกมลชนก อุ่นอารีย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงทัศนาวลัย สุขสมบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงพรนัชชา เกือลาย

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงสงกรานต์ คำมาก

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ เล็กชะอุ่ม

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงกาญจนา โพธิสวัสดิ

์ ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงกุลธิดา ยิมแย้ม

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงฐนิตา สีนวล

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงปทิตตา ยอดพริง

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงพรนภัส โพธิดี

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงศศิธรณ์ จันทร์สุข

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงสุมิตรา โพธิทอง

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เรืองศิริ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงภิญญดา คูหาพัฒนกุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงมนัญญา อะโน

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงอนิษฐา ภู่พระอินทร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๒๖
นางสาวดาริน วรุณทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๒๐

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๒๗
นางขนิษฐา พรพลาธิป

๑๐/๑๑/๒๔๙๙

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๒๘
นางสาวพรทิพย์ พูลเกษ

๒๐/๐๔/๒๕๒๕

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๒๙
นางศศิภัสสร์ จุฑาวงศ์กุล

๑๐/๐๓/๒๕๒๐
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายกนก เผด็จศึก

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายขรรถสิทธิ

์

มังคละสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายณภัทร จันทร์ศิริ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายเจษฎา ฤทธิมหันต์

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายพงศ์พัศ เชือโพน

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายภาสกร เผือกพูลผล

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายภูรีภัทร โตเจริญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายสุเมธ บำรุงสิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงชาลิสา วิรุณราช

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงปนมนัส สังเกตกิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงภัทรนรี ห่อทองรุ่ง

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงสุธาสินี วิริยะไกรกุล

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายธนภัทร เลิศมงคล

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายธีรเดช ละครวงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายพิธพิศาล ชัยสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงกษมา นิยม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงกัญญ์วรา สุวรรณ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงณฐมน แผลงปญญา

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ร่วมพุ่ม

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงศาณิญา ไชยกูล

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงอริสา เทพสาร

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายธนบดี จงนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายธีรโชติ รัตนศิริดำริ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายสรวิชญ์ ทองชัยประสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงณัฐรัตน์ ธรรมสุนทรา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงณัฐวรา สืบสอาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงพลอยณิศา ภัทรเชือหอม

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีเจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เชือสาทุม

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายพชรพล มหาราช

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปริวราพันธ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงโชตินภา นิลนวล

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงณรชนก เรียนชอบ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงธนพร รักจรรยาบรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายธนากร ธรรมแสง

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายพชร หิรัญวงศ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายเมทนี เวศพันธุ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงกรพินธุ์ วัฒนจึงโรจน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงชลธิชา พันธรักษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงบัวบูชา ไวภพบุรชัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงวริศรา เข็มทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายตวงทรัพย์ รัตนไทย

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายธีรภัทร ชุณหพัฒนา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายปฐมพร สุวัฒนากุลกิจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงจิรพัชร แก้วนุช

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงธิติพร กิจเจริญโชค

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงปย์วรา สีเขียว

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงรัตนากร แก่นหิรัญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายธนศักดิ

์

ประเสริฐสังข์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงชิชญาสุ์ หลำเจริญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงบุณยานุช เจษจินดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ ซิมเจริญ

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงวิมลพร จันระวงศ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงอรยา ไชยสายัณห์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญยะภาส

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงปรียนันท์ เพิมวัฒนชัยกุล

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงอัยรินทร์ กิจการนันทศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายกิตติพัฒน์ รักษ์เจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายธนภัทร ตัญญะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายธัชพล สาคร

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายปยชาติ ประทีปจินดา

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายภครพล เนตรสาคร

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายสุทธิรักษ์ เกิดสินธุ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงจิติมนต์ ทิพนันท์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงชยาภรณ์ นิรมล

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงธัญชนก เพ็งพานิช

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงปรียาภัทร์ ง้าวแหลม

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงรสนันท์ พุ่มพวง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงสรัญญา สุวรรณนิคม

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงสโรชา อยู่เย็น

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงสุรีพร พลอยเทศ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงอธิชา พรหมชาติ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายกิตติธัช สวัสดิวงษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายชนะภัย คำใจวุฒิ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายภัทรพล โล่ห์พิน

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

ตันสุดเจริญยิง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงกัลยกร ดาราน้อย

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สร้อยสุวรรณ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงนภัสสร พิมพา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงนววรรณ บุญน่วม

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงพรรณิภา นักเจริญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงพิมลรัตน์ นาคเจริญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ คงเมือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงรวิพร จันทรศร

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงศศิกานต์ มงคลธนวัฒน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงศศินา สรวมศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงสาธินี สุขเกษม

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงสุภาพร พรมหู

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายกิตติพงศ์ กลินมณฑา

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายเชฎฐ์ธนพัชร กรมทะนา

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายปตุภูมิ ไชยหงส์สา

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายพลากร มากศิริ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายอินทร เล็กชะอุ่ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงจิตราภรณ์ ละมังทอง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงญานิกา พิมพวง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงธนพร ศรีบัว

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงนันท์นภัส พัฒนนิติศักดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงประติมา จันทร์สมาน

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงเพ็ญศิริ พลอยแหวน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงภริตา ยุ่นประยงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงลภัสรดา อาศัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงสุพรรณี พรมหู

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายธนบดี โสวัณณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายภูริเชษฐ์ เกิดเอียม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายวีระเกียรติ ไทยเจริญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายศักดิชัย

์

วงษ์กลำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีอุดมศิลป

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงธนวรรณ พุ่มพวง

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงธนัชชา หอมชืน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงปณัญญา ธรรมเจริญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงภาวิณีย์ ขุนไกรประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงวริศนันท์ บัลลือพรมราช

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงหทัยทิพย์ คงเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ ประจงศักดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงนุสรินทร์ กลินดี

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงวจนพร เอียวแซ

๊

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงวัชรีญา จันทรโชติ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายศิวกร ควรประกอบกิจ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงชนิกานต์ โฉมศิริ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ กองแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงตติยา เจียมจักร

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงปนัสยา งามขำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงเมกาวตรี บุญมา

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงรัตนา ไชยธงรัตน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงศศิวิมล สว่างพฤกษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายวีรภัทร แก้วประดับ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงณีรนุช ศิริจำรัส

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงธัญญรัตน์ แก้วประเสริฐ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงสีตลา โรจน์ธนประภา

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงศุภกานต์ นุชน้อย

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงอรอุมา ฤทธิสิงห์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงนริศรา โรจิณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายกิตติพัฒน์ ทองสิงห์คลี

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายอิศวรา สิงห์นารายณ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงจิดาภา จินพละ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงนริศรา ประเสริฐสุข

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงสุภัสสรา ศิริพงษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๖๗
นางสาวสุภักษร พงษ์อุดทา

๓๑/๐๕/๒๕๓๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายคฑายุทธ กรรณเกิดผล

๐๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

หลาวทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายธัญนพ ภาสดา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายธีรพัฒน์ บรรหาญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๗๒
นายนพคุณ เจนศักดากุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายวีรศักดิ

์

ใสสานัง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงปนัดดา ศรีรุ่งเรือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑ / ๔๔

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงปาริชาติ พูลสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขำเส็ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงสุทิพย์พร อู่ทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงอารียา สระศรีแสง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๗๙
นายวีรสิทธิ

์

ดลสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๘๐
นายสุพัดศรณ์ เนตรวงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงธันยพร ศิลาหม่อม

๒๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายกรัณยวัฒน์ พัฒนะมนตรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๘๓
นางสาวจันทิมา ปนเจริญ

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงสุนิษา อุดทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายพีรภัทร โชติกะมงคล

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายศิริชัย นาคะเกษียร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายชานนท์ รอดรัตนะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๘๘ เด็กชายกิตติชลพรรณ
ยังให้ผล

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายกณวรรธน์ ทองสมัคร

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๙๐
นายโชคทวี สุภสิงห์

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๙๑
นายพงศกร ศรีพงษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายสุวัจน์ ชุ่มจิตร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายธนธรณ์ เวชสูงเนิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายสรวิศ น้อยพงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายจักรพงษ์ ประภาแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ชัยเสนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ วิถีไตรรงค์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงศศิพร สุขเจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงหยาดพิรุณ พุทธชาติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงดลนภา รักซ้อน

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๐๑
นางสาวอัญจิมากร แก้วดวงงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงวัลยา พูลธิผล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงนิตยา วิลัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงสุวนันท์ สนิทปู

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วัดชมโพธยาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงรุจจิรา กลินค้างพลู

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย วัดทางข้ามน้อย  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายธีรภักร์ ศักดิสวัสดิกุล

์ ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๐๗
นายสรธร โอ่ทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๐๘
นางสาวธิติมา คำภี

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๐๙
นางสาวนิลรัตน์ นิยม

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม วัดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๑๐
นางสาวจีราณี นาคกร

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๑๑
นางสาวพิมพา ธุถาวร

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๑๒
นางสาวเกศรินทร์ ทองคำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๑๓
นางสาวเรือนแก้ว ลิมเจริญ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๑๔
นางสาวกัญติยา ไชยสาส์น

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๑๕
นางสาวอรทัย แสงคำพงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๑๖
นางสาวกฤษณา ตันเต็ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๑๗
นางสาวชฏาภักดิ

์

จันทร
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงจริยา แต่งโต๋

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงสุวภัทร ธรรมเสน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายศิริภัทร มาลัยวงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ปวเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๒๒
นางสุกัญญา วารีรัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๐๖
วัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายเอกรักษ์ ชลารักษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้อนแก้ว วัดก้อนแก้ว  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงพรพนา พลเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้อนแก้ว วัดก้อนแก้ว  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงเปมิศา สีมา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดก้อนแก้ว วัดก้อนแก้ว  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงสุพัชชา แหมสมุทร

๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

วัดเกาะไม้แดง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงปุณยาพร ซุ่นอึง

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

วัดเกาะไม้แดง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๒๘
นายปกรณ์ธรรม นันทวิสิทธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

วัดเกาะไม้แดง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๒๙
นางสาวปรารถนา นาคมี

๑๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๓๐
นางสาวรัตน์ติภรณ์ ม่วงศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๓๑
นางสาวรักษิตา มณีทูล

๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๓๒
นายฐาปนา ศรีหะ

๑๔/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม
วัดชายเคืองวนาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่ซิม

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา วัดพงษาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายพายัพเมฆ วรชุน

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

วัดพงษาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายนวมินทร์ วังคีรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

วัดพงษาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายวสันต์ สิงห์สา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

วัดพงษาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงอารยา ยะคะเรศ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

วัดพงษาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงพรรณวลัย พงษ์จรูญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

วัดพงษาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงศศิวิมล สวายประโคน

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

วัดพงษาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงอริณธิดา ชอบบันลัง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

วัดพงษาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงนงนุช เพ็ชรงาม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงประภาดา ยิมเจริญ

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงกัลยา พูลสวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงบุษยพรรณ ทองก้อนใหญ่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พลอยบุตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายจักรพรรดิ ชาญวิเศษ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายธนงศักดิ

์

บุญลำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายรชานนท์ โรจนพร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายคุณาสิน บุญทองดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ พาสีชา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายดำรง เรืองโชติ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายเขมชาติ จุลลำเจียก

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายอรรถพร โคกขุนทด

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ไหมทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงญาณิศา หุตะเจริญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงสิรินทรา ขันแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงมนัสชนก พุทธิกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงสุริวิภา เนาวาสน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ พลเกษม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงประภัสรา งาสุวรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงพิมมาดา เหมือนแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงฐิติมา วรรณสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงอาริสา หันตระการ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงอังคณา ดวงจิตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายปุณณกันต์ ทับทิม

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงพิยดา บุญสร้าง

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายรัฐนันท์ มาลัยงวศ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายพงศกร เพ็งสว่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายพีรพล มิงขวัญ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม วัดสุขาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายพีรพัฒน์ มิงขวัญ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม วัดสุขาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายวันชนะ พรมเหมือน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม วัดสุขาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงนิรุชา อินคง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม วัดสุขาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงภัทรวรรณ โพนกองเส็ง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม วัดสุขาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สังทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม วัดสุขาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงสุภาวดี บุญผึง

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขาราม วัดสุขาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงสุนัฐชา หลังทอง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขาราม วัดสุขาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ สดใส

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขาราม วัดสุขาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายณรงค์ เจือบุญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขาราม วัดสุขาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายพรพิสิทธิ

์

ฉันผ่อง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขาราม วัดสุขาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายผเดิมพล จันทร์ตัง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขาราม วัดสุขาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายธีรภัทร เสน่หา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขาราม วัดสุขาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงอมรทิพย์ ขุมทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงชนม์นิภา หันจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงณัฐฐิญา ลาภใหญ่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายสิทธิพัฒน์ สีสาหลอด

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงประวีณา หมอแนะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงชลิตา กระจาต

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงอริสรา นิยม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงชนาภัทร รักษาแดน

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงสุนิสา คำปาละ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงสิริยา สายสุด

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายธนวัฒน์ นำจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงภักดิสุภา

์

ไกรตรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ โต๊ะหยัน

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงพิยดา ภู่หมืนไวย์

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ฝอยทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายนพัฒน์ วิงวอน

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายนวพล จิตรนัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ มาลาวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายชลธาร พ่วงทองหลาง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ใจเทียง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงมลธิตา มูลจันทร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อุดม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายศักดิดา

์

อุดม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายมนต์ชัย แสงสว่าง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงกัลยา ทองคำสุข

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงกนกพร ศรีนอก

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายหรรษา สายสุด

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงนันทนา คงกิติมานนท์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงจิฬาภรณ์ สร้างสม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายวีรชน ซอลี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงรุ่งอรุณ เจนเชียวชาญ

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงสุจิรา

จันทร์กลางเดือน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงนันทจิตร กลองสูงเนิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงพัชราภา แก้วมาลัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายทักษิณ ฤทธิโพธิ

์ ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ทับรอด

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงทิฆัมพร โพธิสิทธิ

์ ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ดวงบุญชู

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายรัชชานนท์ ขันสังฆ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ตระยา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายธนกฤต วงศ์วิจิตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายนัปกรณ์ วงกลาง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายวรายุทธ์ เปรมจิตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๒๕
นางสาวกรกมล อิมละเอียด

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๒๖
นายคฑาคม ธงฉัตร

๐๑/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๒๗
นายนัฐบดินทร์ สอนแพร

๐๒/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๒๘
นายปฏิภาณ วรรณศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๒๙
นางสาวพิไลวรรณ อุดมทรัพยากุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๓๐
นางสาวมณีรัตน์ ต้นล้ง

๑๗/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๓๑
นายศุภากร ดีดิษฐ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๓๒
นางสาวสุนิสา สุขเกษม

๐๘/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๓๓
นางสาวสนิตา สมพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๓๔
นายอภิวัฒน์ อยู่หาด

๑๒/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๓๕
นายจิรวัฒน์ ทองกุลี

๒๖/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๓๖
นายวีรวุฒิ สายสร้อยทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๓๗
นางสาวอุษา พูลเกษม

๐๑/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๓๘
นางสาวอัญชลี ไชยสมภา

๓๑/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๓๙
นางสาวนฤมล ไม้โคกสูง

๒๐/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๔๐
นางสาวนลัทพร ผ่องโสภา

๒๓/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๔๑
นายเฉลิมชัย สังฆมณี

๐๙/๐๖/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๔๒
นางสาวเมธาวดี ตุดถี

๐๖/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๔๓
นางสาววลัยพร อุยขำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๔๔
นางสาวพรพรรณ พุทฒสร

๐๑/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๔๕
นายวงศกร วัชรกำธร

๐๒/๐๔/๒๕๓๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๔๖
นางสาวกมลชนก ไข่เจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๓๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๔๗
นายสมโภช ทองจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๒๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๔๘
นางสาวรุ่งฟา แย้มสรวล

๐๑/๐๙/๒๕๓๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

วัดอุสภาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายณัฐภัทร เรืองโชติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายนครินทร์ บุญสอน

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายสุนิติ ญาณปญญา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขหอม
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายวัชรินทร์ เสริฐศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปนยะกูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายอนันตชัย วงษ์ลา

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายนพรุจ ยังยืน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายภูริทัตต์ กุลวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายสิริภัทร แก้วเดช

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายณภัทร ปนยะกูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายอลงกรณ์ คงเกิด

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยนาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายอนุชา คำภานิล

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายสนธยา พระยาขัน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงสิริวิมล สำราญวงศ์ทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงณัฐสุดา ไตรยวงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงนำฝน ขุนบุญธรรม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงณัฐนรี พรหมรักษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงอรอุมา ยังเอียม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงณัฐกมล สายอ้น

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงวณิชยา เจียมฮวดหลี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงพัชราพา ปนทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายนราธร ด้วงพิทักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายพงศกร พุกทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายวัชระ เหล็กแดง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายธนาศักดิ

์

ทองเจือ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายภาณุพงศ์ ยังยืน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายศุพรต สำเภาทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายดนุสรณ์ บุญลือ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายกิตติชาติ ปทุมทองฤดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายพณ หาคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงดวงใจ เทียนทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงธิวารัตน์ ทองสุวรรณ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงพัชรา นึกงาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายนันทวัฒน์ ทวีบูรณ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายธนวัฒน์ ปนยะกูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายอชิตพล วัชรพิบูลย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายเดชา ศรีบรรจง

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายจิรายุ แตงลุ่ม

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายธนภูมิ ปนคำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงทิพย์สุดา ลำจวน

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงอธิกา จิตรกรองการ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงชลวัลย์ กมล

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๙๓
นางสาวสุพัตตรา สิงห์ศร

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงกุลณัฐ คำสม

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางแสม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายพีรพัฒน์ เสวีวัลลภ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงเกตษริน มียิง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๙๗ เด็กหญิงประกายแก้ว
พุ่มเจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงเกศินี ใยยังยืน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงสาลินันท์ นวลสุวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ เสวีวัลลภ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงปานฤทัย ปานทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๐๒
นางสมถวิล จูเภา

๑๑/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๐๓
นางลัดดา เฮ็งไล้

๐๑/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม วัดทองนพคุณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายศิริพงษ์ เอียมอำ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายธนากร อิมสบาย

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงนำฝน ทักษิณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ศรีระษา

๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงนำหนึง

่

ศรีเปรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายทรงชัย เทียนแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ เลานามสิงห์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงสุภัสสร พุมนาริน

๒๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงวรัญญา ดอนเหลือม

๒๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงชนินทร นะทิสี

๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๑๔
นางสาคร ขันธ์เครือ

๐๘/๐๗/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๑๕
นางสาวศิริพร ตันติวุฒิกุญชร

๑๑/๐๑/๒๕๐๑ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๑๖
นายฐณะณัฐฏ์ ชนะไพฑูรย์

๐๒/๐๘/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๑๗
นางพรรณิภา หอมชืน

่

๑๔/๐๕/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๑๘
นางสาวเกสร อึงชืน

่ ่

๑๔/๑๑/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

วัดบางเกลือ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๑๙
นางสาวรุ่งนภา สมพันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๑๕ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
วัดบางเกลือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายศุภกร ปรปกษ์พ่าย

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ วัดประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงสุกัญญา ปานเกตุ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ วัดประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายสรณ์สิริ กุนาง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ วัดประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงวาสนา ศรีปาน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ วัดประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงภัทรวรรณ ไชยศิริ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ วัดประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงฐิติชยา เปรมบำรุง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ วัดประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงชนัญธิดา กิมเล่งจิว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ วัดประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงอริสรา บุญเสริมสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ วัดประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงปาณิศา อ่อนน่วม

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ วัดประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงรุจิราภรณ์ รักษานาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ วัดประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงอังสิมา เทียงตรง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ วัดประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายรณกร อุปถัมภ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงกานต์สินี ร่วมสำลี

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บรรจบผล
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายจตุพรชัย ศุขวัฒน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงจักรชัย ไชยชาลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงชลิดา รุ่งแจ่มแจ้ง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงรัตนา เริงพานิช

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๓๘
นางสาวศิริวรรณ แสนสิงห์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๓๙
นางสาวจันทิมา รุ่งแจ่มแจ้ง

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๔๐
นายวิชาญ นุชปาน

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายวรพล คชสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทาราม วัดอินทาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายวสุพล ปลืมทวีธรรม

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทาราม วัดอินทาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พวงพอก

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทาราม วัดอินทาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงอารยา อินทรสอาด

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทาราม วัดอินทาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๔๕
นายมณเฑียร เผือกจีน

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๔๖
นายวีรภัทร ส่งเสริม

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๔๗
นายวีรเดช นพสมบูรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๔๘
นายจิรภัทร เลิศทยากุล

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๔๙
นางสาวสิราพร สิทธิประเสริฐ

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๕๐
นางสาวอังคณา เพิมทรัพย์

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๕๑
นางสาวธิญาดา แสงทวี

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๕๒
นางสาวนารี มุ่งพูนกลาง

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๕๓
นางสาวรุ่งนภา นวกิจบำรุง

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๕๔
นางสาววิภาณี พานิชวัฒนา

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๕๕
นางสาวโสปวีร์ ไทยทรง

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๕๖
นางสาวกนกกร อิมจิตร์

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๕๗
นางสาวเกวลี ไชยสายัณห์

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๕๘
นางสาวอารียา เพ็ชรบุรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๕๙
นางสาวดวงกมล เกษประยูร

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๖๐
นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๖๑
นายการัญ เพ็ชรนงนุช

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๖๒
นายจิรศักดิ

์

รักแจ้ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๖๓
นายณัฐพล ประจงมูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๖๔
นายพลวัฒน์ เฮียงหลี

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๖๕
นายพลภัทร ไชยมาก

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๖๖
นายอชิตะ เกิดปลืมปติ

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๖๗
นางสาวดวงจันทร์ น้อยเจริญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๖๘
นางสาวกัญญารัตน์ บุตรศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๖๙
นางสาวปกิตตา เกษตรทรัพย์สิน

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๗๐
นายเมธี จุนเจือ

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๗๑
นางสาวสิริวรรณ เจตนาวิไลย

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๗๒
นายสุทธิกานต์ ชัยชนะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายฉัตรดนัย จันทร์อ่อน

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายศุภวิชญ์ สะแก

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงกรกนก ปุณยการ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงกรติกานต์ สว่างศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงณัฐชญาพร วุธนู

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงธนาพร เพียงนา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงนุชจิรา ปนทองเจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงวรรณพร คงปน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงวันเพ็ญ บาตรโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงศิริภัทร อินทจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงสุนิสา เอมศิริ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีราชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงอุ้ม จูหลำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายกฤตทินภัทร เรืองเดช

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายธีระพงษ์ พะวงค์จิตร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายประกาศิต บุติมูลตรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายพัฒนวุฒิ ดวงภักดีรัมย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายวิศรุต โวหาร

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายศิรภัทร กาฬสุวรรณ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงคีตะวัน จันทจร

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงญารินดา สิงขรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงนฤภร จิตตสังวร

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงนฤมล สีล้ง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงภาธีตา ปรีเดช

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงรสสุคนธ์ สุนทรโชติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงรัตชากร ฟสันเทียะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงวรรณรวี คล้ายสุวรรณ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงอรทัย ซ้ายเวียง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงอรปรียา แสงพิทักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงอารยา ซิมสือ

้ ่

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงปภาวดี แซ่เล้า

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงสุปรียา ภาระจ่า

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงพัชราภา พันทุม

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงวราทิพย์ สืบวงษ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงสวรรยา เนตระกาศ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงสุชาดา จันวัน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงโชติรัตน์ ปนทรัพย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายนิพัทธ์ จันทร์คง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงสุพิชญา ผาสุก

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดสนามจันทร์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๑๒
นายธนวัฒน์ จรหนู

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายเทพอมร พวงพินิจ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายสุพวัฒน์ หาระโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงสุพัตรา มาระโภชน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ คันธภิรมย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงอชิรญา ใกล้ชิด

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงวัชรี ทองรัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงบุญรอด บุญรอด

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร วัดเกตุสโมสร  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายขวัญเมือง แก้วฉลวย

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงนำฝน แก่นทองแดง

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากคลองบางขนาก วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงเจนจิรา กลินหอม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงกรกนก ช่วยหนู

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คุ้มฉายา

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก วัดประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๑ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายศรายุธ มลรักษา

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากคลองบางขนาก วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ คุ้มฉายา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากคลองบางขนาก วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายอภิวัฒน์ เวชปรีชา

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากคลองบางขนาก วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายพรชัย พุฒศิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากคลองบางขนาก วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายศุภกฤต ทวีการ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากคลองบางขนาก วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงกนกรดา ผลเจริญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากคลองบางขนาก วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีเสถียร
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากคลองบางขนาก วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองอินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากคลองบางขนาก วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายสรศักดิ

์

บุญปลอด
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงรัตติกาล กรรคชรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงณัฐรดา ชุ่มถิน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุง วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงชยาภรณ์ อึงแดง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายมงคล รอยรัตน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุง วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองอินทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายชาญณรงค์ ลออเงิน

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุง วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ศรีอินทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุง วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงธีรดา ทับทิม

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาบำรุง วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา โพธินอก

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาบำรุง วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงชไมพร จุลหุ่น

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุง วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายวีระวัฒน์ ถาเกตุษี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุง วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงเกศินี ทองบุญมา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุง วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงปยะธิดา แสงส่ง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาบำรุง วัดประชาบำรุง  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายนัฐพงษ์ สวัสดิทัด

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายอิทธิพล ชัวแย้ม

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายกิตติ ตาดทรัพย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายวุฒิชัย วันวงษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายวัฒนา อยู่รักษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายชัยพร นวลแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงเหมือนฝน เกษรจันทร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๕๔
นางสาวนิภาภรณ์ แก้วนุช

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายยศนนท์ กลำพูนสวัสดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายกฤตติพร ศรีลาคำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายมงคล อินเขียว

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีรักษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงผกามาศ บุ้งทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๒ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๖๐
นางสาวกรรณิการ์ กาญจนเกตุ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๖๑
นางสาวสุวนันท์ คงจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงทิพย์กมล นนทะโคตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงศิริพร เดชลือชา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ จำปาน้อย

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงสุจิณณา ธรรมรักษา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลอง 18 วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายกิตพิพัฒน์ คชพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิทธิโชค
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายสงกรานต์ คชสาร

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายนวพร ศรีสุระ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายพิชัยยุทธิ จันจำรัส

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายนวพล สังข์นุ่น

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

แสนสุคต
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายกมล โพธิทอง

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายอานัส ลอยอากาศ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายธนกฤต ถินนอก

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายพีรดนย์ ใยเยียม

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายอรรถพล บุญเรืองรอด

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายโชคอนันต์ เกษหอม

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายธนวัฒน์ สอนปญญา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายธนภัทร ปญญาสมาพร

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายกิติศักดิ

์

เพ็งไพที
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายวีรภัทร เอียมสะอาด

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายจีระวัฒน์ เจียรสถิตย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายวีระชัย พรมมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายวุฒิชัย ศิริจำรัส

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายภาคภูมิ นาคประทานพร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายธนวัฒน์ โตศิริ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายพีระภัทร มิงมาลี

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ใต้ระหัน

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงวรรณิศา แก่นจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นวเครือสุนทร

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงวราวัลย์ กาญจนเกตุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงชุตินันท์ ทับอำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงพิชญา โตศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๓ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงสุภัชสร สังข์มงคล

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงพิริสา ฉำสมบูรณ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ กาญจนเกตุ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงมนพัทธ์ บุญกลำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พร้างาม

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงณิชา -

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ ถินนอก

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงรวงข้าว อนุจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงกรรณิกา วายุระกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ สอนปญญา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงอรทัย เทศเล็ก

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงธิญาดา วิจิตรกูล

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงสิริษา จิรัฏฐิติกาล

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงปยนันท์ ทองจันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงวิรดา มณฑา

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงพรรณวดี ศรีใส

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงเกษราภรณ์ คงนคร

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงกุลรัตน์ เจียรสถิตย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงรมิตา พานวงค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงวรัญญา ใจอุ่น

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๑๕
นางสาวสมร ระยับศรี

๐๕/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๑๖
นางสาวรุ้งเพชร ทรัพเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายพัฒนพงศ์ คงเจริญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายฉัตรชัย พิมพ์มณี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายภานุพัฒน์ บุศดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายอดิศร บุญเกิดมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงปราณปรียา โตศิริ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงอุริสยา พันธ์น้อย

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงสุนิศา จำรูณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงสุนิสา ฉำสมบูรณ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงขนิษฐา คมขำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ตากิมนอก

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงวิมล ศรีสว่างจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงพรรณธิภา จันจำรัส

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงทิพวรรณ ขันทิพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายนรากร ทองคำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงประภัสสร จันจำรัส

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงสุภาพร คำพลอย

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลอยรัตน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงมาริสา บุญเกิดมา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาย วัดบางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายกิติพงษ์ หลุงมา

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

วัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายธนกฤต มะหาปน

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

วัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายธนาวัฒน์ น้อมเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

วัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายธันวา หนูเจริญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

วัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายอานัท แก้วนุช

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

วัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายนัทพร สุวรรณโม

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

วัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายสิทธิชัย อยู่ยีน

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

วัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๔๒
นายชาติชาย สุกใส

๑๓/๐๒/๒๕๑๔
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

วัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงกนกวรรณ สายเล็ก

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

วัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงขวัญรชา กิตติสุนทรรักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

วัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงชุติมา น่วมภักดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

วัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงบุษยามาศ บุญชู

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

วัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงสุวรรณา คลีขจร

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

วัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงสุวรรณา มีพงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

วัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายกนิษฐภัคค์ ภูเจริญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงมิตรา จิตตรุ่งเรือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงวิชญาดา สุคนธะทัต

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พรมเมือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายพัสกร แซ่ฉัว

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายสิทธิกร กาญจนเกตุ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ มหารักษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายนพดล อุ่นอก

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงกนกวรรณ มงคลพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงเกวาลิน ด้วงแสง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงสุธิดา สุนทรบุญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายอิทธิกร บางพระ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายปญญาภัทร ศรีประเสริฐ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายรัชชานนท์ โชคบัณฑิต

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายณัฐพร พันธุ์บุตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายตุลารักษ์ หนูเจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๕ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายธนกฤต คล้ายภมร

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ วงษ์เลิศ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงอสมา มีอนันต์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๖๘
นางสาวจุฑารัตน์ เอียมสะอาด

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๖๙
นางสาวอาวสี เพชรพงศ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๗๐
นายบูรพา คำพลอย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๗๑
นางสาวกัลยากร ทองเกลียว

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๗๒
นายณัฐศักดิ

์

อู่ศิริ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๗๓
นางสาวณัฐญาดา บุญเกิดมา

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๗๔
นางสาวณัฐนิตา อึงแดง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๗๕
นางสาวกุลณัฐ แจ่มใส

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๗๖
นายธิติวุฒิ ยางศิลา

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๗๗
นายวีระพงษ์ เอียมสอาด

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๗๘
นางสาวนันทวัลย์ เกือกรัมย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๗๙
นายธีรศักดิ

์

กองไชย
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๘๐
นางสาวชลลดา เสนาะน้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๘๑
นางสาวธัญจิรา ขำพุก

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๘๒
นางสาวนันทิชา ศรีสุระ

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๘๓
นางสาวกมลวรรณ นุ่มรอด

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

วัดคลอง ๑๘  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายสมเจตน์ มาตช่วย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายจักรรินทร์ เชือทอง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงอโรชา พันธ์พฤกษ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงศรัณย์พร รับขวัญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายศุภกร นพเก็ง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงวิรวรรณ พินิจเขียน

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายสุทธิรักษ์ อยู่ดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายศรายุทธ เจริญผล

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๙๒ เด็กหญิงพิลาสลักษณ์
จากทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายสุรชาติ มีสี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายธีรภัทร์ รอดเลียง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายเพทาย นิงเรือง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายวัชรวิชญ์ ผ่องศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายไกรวิชญ์ กุมศรีธร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงปวริศา เพลียทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงภคพร อรุณพงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม วัดโพรงอากาศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๖ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ธีระวัฒน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงณัตินี จิวเจียม

๋

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายฐิติโชติ สีทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายชัชวาล จิวเหยียน

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายวีรวิต อนุสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงธนาภา ทับทิมนาค

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงธิติมา บุญเกิดมา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงรุ่งเพชร ใจปๅ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงสุภาวดี อนุสิทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงกุลกันยา ทองฝรัง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เสถียรรอด
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ วัดโพรงอากาศ  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายชญาวัตต์ กรรณเกิดผล

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายธัญเทพ บือขุนทด

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายชลสิทธิ

์

พิณสุรงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงณัฐการณ์ พันธัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงสรารัตน์ ถินทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงวัลยา บูชากุล

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายกฤษฎา ชนะชัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงณิชา น้อยไสย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงสุธินันท์

เหลืองมหามงคล
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายชัชวาลย์ ปรีงาม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายภราดร นุชทองม่วง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา ถนัดกิจ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ฤกใหญ่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายชลรที เอียมสอาด

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงคัชริน หะรัญราช

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงชมพูนุท ไชยมนตรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงดุษดี ฟกทองพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงสุกัญญา พัดเย็น

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายอนุชา จำปาโท

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงนวลละออ ศรีโกศักดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายฉัตรชัย หงทับ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

อ่อนเจริญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พินผึง

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงวิจิตรา บุปผาโรจน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๗ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงอรลัดดา เหมือนสมัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงณัฐนันท์

เหลืองมหามงคล
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงวรัญญา ทองคำพันธุ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงนงนภัส ปริโยทัย

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงวันวิสา ขันตี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงอรอุมา เล็กคุณา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายกิตติกรณ์ บูชากุล

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายบัญชา บุญหนา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายสมพงษ์ เทียนนาวา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายอนันดา ด้วงคต

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายวิทยา สุขรุ่งเรือง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายวีรภัทร บุญเพ็ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงรุ่งธิพร นุชพงษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายพินิจ พรานไพร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายอนาวิล คงวิชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงเนตรนภัทร วอทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายณัฐพล ทองเงิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิสาร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงศศิธร อินรส

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงกันตา หินแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงธนาภรณ์ ประยงค์สิน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงจิราพร บุญเกิด

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญทศ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ ส้มปน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายธนกฤต จันทำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายอนพัฒน์ พ่วงเชียง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายเบญจพล สุดสวาท

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายนัฐพงศ์ ขำสะอาด

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายภูธเนศ มูลเกษม

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงอุษามณี จุลมณฑล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงวรินทร ขุนสมบัติ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงสโรชา สังข์ศิริ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงบงกช สระเกษ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงกวินทิพย์ ดิษฐ์อัง

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายจิรายุทธ งามยิง

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๘ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๗๐
นางสาวมนัสวรรณ แซ่เอียะ

๊

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงพรทิพย์ คงสอน

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงนภาภรณ์ เหมือนเพ็ชร

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายสมศักดิ

์

สร้อยจิตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายจารุพงศ์ คุ้มวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายธีรภัทร โกษาแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายศุทธวีร์ ชมเชย

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายพีรพงษ์ ฤทธิเดชเจริญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงนพนัตน์ เอียมเลิศ

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงปรียาพร ภู่อร่าม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงนุช ฮาว

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๘๑
นางบุปผา พัดเจริญ

๐๗/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๘๒
นางวรรณา เทียมเมฆ

๐๔/๐๕/๒๕๐๒
โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๘๓
นางวันเพ็ญ พุ่มทอง

๒๐/๑๒/๒๕๐๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๘๔
นางสาวสมบุญ อินทขันตี

๑๗/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๘๕
นางอารีย์ โภคินธนาลักษ์

๒๒/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๘๖
นางดวงใจ แสงอ่อน

๑๖/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๘๗
นางสาวอรุณ ล้อมวงษ์

๑๖/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๘๘
นางสาวนภาพร บัตร์มาก

๒๓/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๘๙
นางสาวรัชนก เกิดแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๙๐
นางสาวชรินทร์ทิพย์ หาญประเสริฐ

๐๔/๐๔/๒๕๓๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๙๑
นางสาวปลิวัณย์ ขำสอาด

๒๒/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๙๒
นางสาวกัญญาณัฎฐ์ ศรีภูธร

๑๕/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนตลาดคลอง 16 วัดตีตะเรด  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ฝอยทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงตาหอม วัดบึงตาหอม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงสุชาวดี เปยมวัฒนา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงตาหอม วัดบึงตาหอม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์เทียม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงตาหอม วัดบึงตาหอม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงสโรชา รุ่งเรือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงตาหอม วัดบึงตาหอม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงอังคณา อยู่นิม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงตาหอม วัดบึงตาหอม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงชุติมา เลิศศิริ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงตาหอม วัดบึงตาหอม  

ฉช ๔๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงนันท์นภัส เพ็ชรฟู

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงตาหอม วัดบึงตาหอม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายเดชมงคล ใยเยียม

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงตาหอม วัดบึงตาหอม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ โฉมเฉิด

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงตาหอม วัดบึงตาหอม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายณัฐกิตต์ รุ่งเรือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลอง 21
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายภาณุ สระแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลอง 21 วัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายสุพศิน อเนกเวียง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

วัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๙ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงพิมธิดา ไชยนันท์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

วัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงปาริฉัตร เอียวประเสริฐ

๋

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

วัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงฐิตาพร เกิดแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

วัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงวิจิตรา เบญจรูญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมาบนาดี วัดมาบนาดี  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงสิริวิมล สียางนอก

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมาบนาดี วัดมาบนาดี  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายจีระศักดิ

์

วรรณสิงห์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี วัดมาบนาดี  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

โพธิทอง

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี วัดมาบนาดี  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ ด้วงทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบนาดี วัดมาบนาดี  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงพนิดา หนักแน่น

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบนาดี วัดมาบนาดี  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงนงนภ้ส กิงคูณ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบนาดี วัดมาบนาดี  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงอรวรรณ อินธิเดช

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี วัดมาบนาดี  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงจันทิมา ทองวัน

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี วัดมาบนาดี  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายจักริน นุชศิริ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี วัดมาบนาดี  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายสรสิทธิ

์

ด่านมณี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบนาดี วัดมาบนาดี  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๑๙
นายทวี ทบธรรม

๒๗/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านมาบนาดี วัดมาบนาดี  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายรัฐติพงษ์ คำขุดทด

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

วัดกระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายชนิตพล บุญเจริญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

วัดกระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายมนทกานต์ วงศ์ขำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

วัดกระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงอริสา โพธิงาม

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

วัดกระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงสโรชา ฝาเฟยม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

วัดกระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงอรพิน นะวัน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

วัดกระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงจิราพร โฉมศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

วัดกระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงลลิตา ปญญาใหม่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

วัดกระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงกัลยกร พรหมจารี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

วัดกระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงสุชัญญา บุญรักษา

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

วัดกระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๓๐
นางศุภจิตต์ หงษา

๐๓/๐๓/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ วัดบางพะเนียง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงขนิษฐา จันพิมล

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ วัดบางพะเนียง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงปวีณา สาคร

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ วัดบางพะเนียง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายนลธวัช คล้ายสุวรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ วัดบางพะเนียง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายจีรภัทร์ นุชาญรัมย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ วัดบางพะเนียง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายณํฐพงศ์ กระแสอินทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ วัดบางพะเนียง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายอภิชาต กระแสเทพ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ วัดบางพะเนียง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงสุนันทา กระแสเทพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ วัดบางพะเนียง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายกีรติการ แผ่นสุวรรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายกฤษณพจน์ แก้วคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสุ่งเจริญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๐ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายนพพล สุจริตใจ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายชลสิทธิ

์

เอียมสอาด

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายธนวัฒน์ ถมผล

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายภาณุพงษ์ จันทสิงห์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายธนโชติ พันธ์ผูก

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายธนภัทร เสนาค

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายจักริน พันธ์ผูก

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายพิพัฒน์ โกเอียม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายสุพศิน โนลาริตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงอาภัสรา อินทร์ธูป

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ สุจริตใจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงขนิฐา คล้ายนาค

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงรัชฎา ฝายธานี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงวรัญญา แต้มสุวรรณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงกุสุมา สงวนสวัสดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงค์เพ็ชร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ แสงกรด

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายภาณุพงษ์ สงวนสวัสดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ วัดสุ่งเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายสุนธร ลุนอินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ วัดโปงเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายจักริน แดงเจริญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ วัดโปงเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๖๐
นายธนพล แดงเจริญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ วัดโปงเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงนภัสกร อ่อนคำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ วัดโปงเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายภัทรพล นนทิจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ วัดโปงเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงพิมพ์พิมล นิมนต์รัมย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ วัดโปงเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทศูนย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ วัดโปงเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงเบญญาภา น้อยโลมา

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ วัดโปงเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา คิดชอบ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ วัดโปงเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงองค์อร แก้วดอนรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ วัดโปงเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ชุมทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ วัดโปงเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงนัฐฐินันท์ สินชัย

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ วัดโปงเจริญ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายวรวิชญ์ จิตจำนงค์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดหนองยางโพธาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายกฤษณะ หมายดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดหนองยางโพธาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายกิตติภณ บุญกลาง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดหนองยางโพธาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

น้อยคำเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดหนองยางโพธาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายธนากร เกตุกูล

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดหนองยางโพธาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๑ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ กลมเกลียว

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดหนองยางโพธาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายชนาธิป ศักดิสูง

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดหนองยางโพธาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายณรงฤทธิ

์

ชูรัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดหนองยางโพธาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงภัทวรรณ ทนเถือน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดหนองยางโพธาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พวยอ้วน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดหนองยางโพธาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา บุบผาเวช

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดหนองยางโพธาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงพรทิพย์ สีสืบมา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดหนองยางโพธาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงปาณิตา เกิดทวีพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดหนองยางโพธาราม

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๘๓
นางสาวอังวรา แทนคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๘๔
นางสาวณัฐชยา ประเสริฐ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๘๕
นางสาวศศิกานต์ ภาคภูมิ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๘๖
นายอดุลย์ นวลศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๘๗
นางสาวปุณิกา มะลิสอน

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๘๘
นางสาวมัณฑนา เบาพรมณ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๘๙
นางสาวชนิกานต์ สายัญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๙๐
นางสาววราภรณ์ เพ็ชรสองชัน

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๙๑
นางสาวเกตกนก คะเสนา

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๙๒
นางสาวกิตติมา ถัวทอง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๙๓
นางสาวจันทนา ไกรไชยศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๙๔
นางสาวอารยา พลับพลึงไพร

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๙๕
นายสถิต ศรีสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๙๖
นางสาวชุติมณฑน์ ศรแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๙๗
นางสาวมาลินี เบาพรมณ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๙๘
นางสาวอทิตยา จุเมือง

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๐๙๙
นางสาวภาวิณี ศรีราชา

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๐๐
นายณัฐนันท์ อังคะจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๐๑
นายธวัชชัย ไพรมะณี

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๐๒
นางสาวชลธิชา พัจนา

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๐๓
นางสาวณัฐริกา ดาวใส

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๐๔
นางสาวนาฏยา ทศวงค์ชาย

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๐๕
นางสาวอรนลิน แก้ววิจิตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๐๖
นางสาวชนัญญา กำปนนาค

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๐๗
นางสาวโสพิตรา ทรัพย์อนันต์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๐๘
นางสาวอารียา สิงหา

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๐๙
นายภูมินทร์ คำขะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๒ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๑๐
นายชวนากร โสภา

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๑๑
นางสาวชลธิชา อินเจริญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๑๒
นางสาวฐิติกา วิเศษศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๑๓
นางสาวนิรมล เกตุสุนทร

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๑๔
นางสาวอสมาภรณ์ เนตร์วงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๑๕
นางสาวเพ็ญนภา ศรีบุญชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๑๖
นางสาวอารียา ศิลปประกอบ

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๑๗
นายเศรษฐทวี ภูติโส

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๑๘
นายชุมพร ยอดอาจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๑๙
นายสุเมธ ตันติอาภา

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๒๐
นางสาวจิตรลดา สูงนอก

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๒๑
นางสาวนันทนา งามนัก

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๒๒
นางสาวสุทธิกมล คาคกร

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๒๓
นางสาวศศิวรรณ แสงสว่าง

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๒๔
นางสาวบัวทอง พันธ์ดี

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๒๕
นางสาวกนิษฐา บรรโณปกรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๒๖
นางสาวธิติสุดา จันทร์อ่อน

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๒๗
นางสาวอริสา วรวงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๒๘
นางสาวปาริชาต เขียวจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๒๙
นางสาวยุพาวรรณ จันทรเดช

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๓๐
นางสาวอุไรวรรณ ศารีวงค์

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๓๑
นางสาวณัฏฐา ผามัน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๓๒
นางสาวอภิสรา อภิรัตนานนท์

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๓๓
นายณัชนนท์ สุวรรณมงคล

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๓๔
นางสาวณัฐพร นิรารมย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๓๕
นางสาวนันทนัช ปวนกระโทก

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๓๖
นางสาวยรินทร ทาโน

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงกรวรรณ สายัณห์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงเมยาวี ศรีเจริญ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงเกศิรัตน์ เอียมผ่อง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงกาญจนนา นภา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงเบญจถทร์ พุ่มแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงจุฑามณี วิทยา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงธันยพร โพธิน้อย

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงดวงพร วรรณทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๓ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงสราสินี สีปอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ์ พันหมืน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงกนกวรรณ แทนคำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงอนุธิดา สุขสวัสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงศราวี ภู่สวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายบูรพา เชือเพ็ชร

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายสงวนชัย แพงไธสง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายพันธวิศ พึงบุญ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายจิรายุ โพธิทอง

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายสิโรจน์ พิจารณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายฉัตรชัย วงกำภู

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายสิทธิชัย ดิษถวาร

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายอภิชัย สัทธานุ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายณัฐกานต์ ตีประโคม

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงณฤดี คะสุระ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงสุธิตา บุญญา

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงภัทรมล พรหมมา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงศศินา วงศ์มณี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงวรนิษฐา วัฒนะยา

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงรัตนาพร เขตขุม

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงอรจิรา ชัยกุล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงเปรมมิกา สีดา

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปทมะเสวี

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงธิชาภณ์ คำตือ

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงชนกานต์ มันศรีเจริญ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงจิดาภา ศาริวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงฐิติฉัตร ฮวบนรินทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงศศินันท์ พัจนา

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงนิชาภา ธรรมรัตนานนท์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงสุพรรษา รอดนิบ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงศิริพล ใยสุ่น

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงแวววลี มันศรีจันทรื

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงสุพรรษา น้อยคำเมือง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงอาภาวดี แก้วคำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๔ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ แสงสว่าง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงเมธาวี แนวสา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงพรรณพัชร ฉิมพาลี

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงกรกนก รอดภัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงบุณภัคชญา แสงเมฆ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงรมณี คนเพียร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายศิวกร ธรรมสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายจักราช ขุนอินทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายพุฒิพงษ์ บัวบาน

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

พ่วงเนตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายธนชัย นิลชู

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายณัฐกิตต์ พรมอินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายคนัสนันท์ สิริจรรยาบรรณ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายภูวดล ไตรดำรง

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายสุทัศน์ บุทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายศุภชัย บุญเรือง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ อนุสามิ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายมังกร แก้วคำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายจิรายุ จันทร์ดาษ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายธีระเดช พึงดอกไม้

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายพงศกร งานนวล

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายโยธิน หมอสรรค์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

จันทร์ประสิทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายบุณพจน์ สีปอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายพงศ์ศิริ ยงประเดิม

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายจีระศักดิ

์

เปาเหนียว
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต วัดบ้านหัวนา  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงธัญชนก ตุ่นสมบัติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดห้วยหิน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงสุพรรษา พงษ์เกษมกรณ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดห้วยหิน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงนัณชา ดาวใส

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดห้วยหิน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงปญญาพร ตงเปา

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดห้วยหิน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชาว์ดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดห้วยหิน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายระพีพร บุญเรือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายธนพนธ์ วิเชียร

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายชัยภัทร ฮวบลืม

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายสหรัฐ ม่วงนิยม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๕ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายเนติธร ศิลปะชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายนราวิชญ์ โล่ห์ทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายอำนาจ ห่วงฮุย

๐๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงสายฝน ช้างภู่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงปาริชาติ ทองชมภู

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงสุภัสสร ครองชนม์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงสุภัสสรา เชือวงศ์

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงชิดชนก ถวิลกิจ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงสุธิดา แก้วจินดา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงอริสรา มัติโก

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา แดงศิริ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงสุภาพิชญ์ ไลไธสง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงพรธิดา แววมะบุตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงสายธาร โทสิงห์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงวริศรา ใจเย็น

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงสุภารัตน์ เรืองสวัสดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายธนวัฒน์ จันดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายสุรเดช แววมะบุตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงช่อเอือง

้

ศิริกาญจน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงชลลธิดา จันลา

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงชญาดา แย้มศิริ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงสุวณีย์ สมบูรณ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงณัฐริกา ลิมภักดี

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงมุฑิตา มัติโก

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงชีวาพร ปาลแดน

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ม่วงศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงจิตรกัญญา นิยม

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๔๒
นางสาวกาญจนา นาคเกษม

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๔๓
นางสาวชมพูนิกข์ วัฒนภูมิ

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๔๔
นางสาวปาหนัน ธงชัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๔๕
นางสาวปยะฉัตร ใจหาญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๔๖
นางสาวสุนิสา นามอักษร

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๔๗
นายไชยวัฒน์ ศรีแสด

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๔๘
นางสาววนิดา วิลุนพัฒน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๔๙
นางสาววาสนา สุขหอม

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๖ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๕๐
นางสาวศิริรัตน์ แรตเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๕๑
นายเจษฎา แซ่หลาย

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๕๒
นายฉัตรมงคล เหล็งเจริญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๕๓
นายปยพงศ์ ขาวงาม

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๕๔
นายภาณุพงศ์ โสทศิลป

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๕๕
นายสวราชย์ จันดาผล

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๕๖
นายอดิเทพ ศรีสุข

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๕๗
นางสาวกัญญารัตน์ ชูเจริญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๕๘
นางสาวชลลดา สุจินพรัหม

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๕๙
นางสาวฐิติพร สวัสดิเกียรติ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๖๐
นางสาวธนพร เนียมพิทักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๖๑
นางสาวพิสชา อมรพรรณพงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายพิพัฒน์ เนียรอรุณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วัดไทรทอง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงรักษิณา อุ่นแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงศิริพร ทิพวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายวีรพล วงค์กำภู

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายกวีสิน พลูสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายเรวัต ดุลนิมิตร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายวรวิทย์ สระทองจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายพิทยา เชือจาด

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงณัฐชยา โคมุด

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายวีรภัทร ทิพวัน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายนธี สุขยา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายปริญญา ทิพวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายวิศวัสต์ วงศ์สุรินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายธีรพงศ์ ทับทิมสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายภูริภัทร นัทธพงค์ไชย

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๗๗
เด็กชายเอกลักษณ์ สุดชาวงค์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงฐานิดา พรมจีน

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงจิตธนา วงค์กำภู

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงประพิมพ์พร สีสง่า

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงสุมิตตา คนคิด

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงธันยธรณ์ ดุลยสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงสาริน ปนกุล

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายธีรภัทร วงษ์กำภู

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๗ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายนพเก้า ทิพวรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายณัฐนนท์ วงค์กำภู

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายธนพล ศิริคง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายมงคล จาบกุล

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายศักดิชัย

์

เกษแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายพีรพงษ์ ดวงอาทิตย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงนำหนึง

่

แก้วคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

แซ่เล้า
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิงหาทุ่ม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายพงศกร เฮียงเฮ้ง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายรณชัย ใหม่สุวรรณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายจักรธร นิยะถิรกุล

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายเอกนรินทร์ วงค์ษา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ธนะสาร

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงฐิติมา ศรีทะโชติ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงปาลิตา นพพวง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงพิมญาดา เซ็นกุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงชาลิสา ปนกุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงผ่องนภา วงร์กูล

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงพรนภัส วงษา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงคเณศพร พูลสวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงภาณุมาศ เปยมอรุณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงอรษา วิสริส

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายเจษฎา อินทรักษา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายภาคภูมิ จันทเกตุ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายฉัตรชัย อยู่นอน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายสิวา เนือขำ

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายคมสัน วงศ์กำภู

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายธัชพล รับอาษา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายภานุวัตน์ โสดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงณัฐชนก วรรณประเวศ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงปานแหวน ศรีคำภา

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงรัชนีภรณ์ พรหมเรืองเดช

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงวรนุช แก้วกัลยา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๘ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงวรัทยา มันศิริ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงสุรีย์พร โพนทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงภัทรินทร์ วิเวกชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายอภัยวงศ์ สมบูรณ์ทรัพย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เล็กโสภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายจตุรงค์ ตันศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงอภิญญา ทานอุดม

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงชนัญดา มิตกัลยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงกุลภรณ์ สุกใส

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายขวัญชัย ใหม่เอียม

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส วัดเตาอิฐ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายภานุพงษ์ ลิมเจริญ

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง วัดไผ่ขวาง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายธีรภาพ ทิพวรรณ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง วัดไผ่ขวาง  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายสมศักดิ

์

คำมี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกงาม วัดสะแกงาม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายธีรนันท์ โคตรรัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกงาม วัดสะแกงาม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงญานิตสรา ศรีงามขำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก วัดเขาถำแรต  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงนิตยา สังกฤษ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก วัดเขาถำแรต  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงณัฐกมล อุทโธ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก วัดเขาถำแรต  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงสมพร สมชอบ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ สมคิด

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงกาญจนา สาแก่งทราย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงณกัญญา ดาวใส

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สุมาลุย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายภัทรดนัย แสนสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายรัฐภูมิ ยิมแย้ม

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายชัยรัตน์ ผิวงาม

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายวิศิษฐ์ นินทรักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทันพุทธ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงพันษา ประกิบกิจ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ล้วนสุคนธ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงพนิดา เฮงประสิทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงปรรินทร์ธร สืบสำราญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงพัชราภา พัดพ่วง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายกิตติพงษ์ ธูนทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายพนิตนันท์ ปริญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพประทาน วัดเทพประทาน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงวิกานดา ศรีวรขาน

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน วัดธรรมรัตน์ใน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๙ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงสรารัตน์ ลิมตระกูล

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน วัดธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงนวพร พิมพ์บุญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน วัดธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา เสาร์แก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน วัดธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ อินทร์หอม

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน วัดธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุดไซ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน วัดธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงทัศนีย์ ปอมชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน วัดธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงอนงค์นุช โรจน์วงศ์สวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน วัดธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงนันทิดา รามณู

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน วัดธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีวรรณ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน วัดธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๖๔
นางสาวน้องเล็ก เต่า

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน วัดธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงกรพิณ ยมหา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน วัดธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายณัฐดนัย แก้วคำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายอธิชา

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายบัณฑิตา เจริญสุข

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงนุชศรา คะเสนา

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงกัญจนาพร คำกลาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงสิริกานดา มณีเนตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงพิมพ์ประภา เชือเพ็ชร

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงพิจิตรา เต่าทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๗๔
นายศรัญู แสงมณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๗๕
นายวาทิต อุทก

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายมงคล สมบูรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายศิวพล มานิตย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายอภิวัฒน์ จันทร์หนองหว้า

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายปวิณ กระจางจิตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายวีระยุทธ คะเสนา

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๘๑
นายกิตติชัย นันทสูร

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายเจษฎา นามวงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายอนันตศักดิ

์

คงโนนกอก
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงศิรดา นภาคเวช

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงฐิติกา เข็มจรูญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงนันทนา นากา

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายยุทธนา แสงเงิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงกุลณัฐ ตะยูรรัมย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงมาริสา ปลายชัยภูมิ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี วัดทุ่งยายดำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๐ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงธัญญา น้อยชิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายเทษฎา จันทร์นิตย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายภัทรดนัย อรชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายภูมิรินทร์ สิทธิสิริวัฒนกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงปาริฉัตต์ บุญเทวี

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงวชิราวัลย์ เงางาม

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ สร้อยไซ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงนัชชา วงค์วรรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สายบท

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วสง่า

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายวรเดช บุญครอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงชลธิชา มุ่งดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายเจษฏา ศีรปะจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงวันวิสา เยือไม้

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงปูชิดา กัลยาราษฎร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ อาสาแข็ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายปยพงศ์ ดาวนันท์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงมุทิตา ช่างเกวียน

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงญาธิการ พิมพ์จันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงจันจิรา ศรีหะจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงพัชรี คำลือ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงรัตติกาล นาแซง

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง วัดหนองเรือ  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ผลโพธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ วัดบึงนำรักษ์  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงนันท์นลิน คงหอม

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ วัดบึงนำรักษ์  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงรัตนวดี จันทร์เพ็ง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ วัดบึงนำรักษ์  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายนันทกร บุญคำจุน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ วัดบึงนำรักษ์  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายฐิติกรณ์ ปรางทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ วัดบึงนำรักษ์  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงสุวรรณา กลินหอม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ วัดบึงนำรักษ์  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงปราญชลี งามฤทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ วัดบึงนำรักษ์  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงนาดา บุญคำจุน

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ วัดบึงนำรักษ์  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์เล็ก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คชสาร
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายธนพัฒน์ สวัสดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายทักษิณ ปนแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญซัน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๑ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงชนาภัทร พันธ์แสน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายสราวุฒิ ธรรมสิงห์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงตรงกลม ศรีพฤกษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายเฉลิมวงศ์ ฉิวรัมย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายกฤษฏา ทองมา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงกัลยา เรรส

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงงามเนตร แซ่ตัน

๋

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงศิริมล พลเยียม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายณรงค์ ทองคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายวีรยุทธ ทัพเสลา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายภาคภูมิ ทรัพย์แก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เนียมกุญชร
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงรติรัตน์ ทิมย้ายงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงวัลลภา ราชอินทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายธนวัฒน์ หลอดแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่โซว

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงมิน รามัญชน

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายษุภากร ทองเจริญพานิช

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงงามตา นากเกิด

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายวรรธิษณุ เพ็ญภักดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๔๕
นางสาวอนุช กนกแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๔๖
นายไพศาล อรุณพูลทรัพย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๔๗
นางสาวโสภา แซ่ซิ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๔๘
นางสาวกณิกา ทองอินทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๔๙
นายธราเทพ แซ่โค้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๕๐
นายสุรัตน์ ทองคำแท้

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๕๑
นางสาวเปมนีย์ โพธิทอง

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เพ็ชรนิล

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงจิตรอนงค์ กนกแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงสุกัญญา สโมสร

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายยมนา ชะรารัมย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญพันธ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงยลดา ดวงพาลี

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายธนกิจ นำเหนือ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายจตุพร สมบูรณ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๒ / ๔๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายภากร ประเสริฐไพบูลย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายพีระพล คชสาร

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายธีรเทพ ศรีเจริญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายจิรนันท์ ใจภักดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายธนกร เอียมสะอาด

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายธีรวัฒน์ ปานแก้วรัศมี

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงเบญจมาศ ทองคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงภัคจิรา สุระสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ ทรัพย์แก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงเจวลี ขุนเพชร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงนริศรา เกิดอยู่เจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายธวัชชัย กุลชนิด

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายวุฒิพร มะพลับ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายวิวัฒน์ พุฒทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงชญาดา ใยมะลิ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงพรรณนิภา แสงกลำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายเทพพิพัฒน์ ศรีหาฤทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายธีระภัทร ขุนสมบัติ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงรวงข้าว เคหะรอด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กลัดทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายผู้ชนะ จุลมณฑล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายสุเมธ งามไวย

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงอรนันท์ เจริญเนตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๘๓
เด็กชายทิวัตก์ สอนเนียม

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายธีรวัฒน์ แช่มประเสริฐ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๘๕
นายวันชัย คงคุณเกียรติ

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายวัชรพล พุ่มพวง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายสิทธิกร มะพลับ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงนันทวัน เปลียนวงศ์

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายพีรวิช คล้ายเข็ม

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายสมควร บุญเกิดมา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงขนิษฐา จูกระจ่าง

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงพัชริดา บุญเกิด

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงพิชามณชุ์ ทิพวัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๓ / ๔๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๙๔ เด็กชายณัฐวุฒิ นุ้ยนิง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๙๕ เด็กหญิงปรียาพร มาไทย
๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๙๖ เด็กชายต้นนำ คงจันทร์ ๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๙๗ นางสาวจันทร์เพ็ญ สัมฤทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๙๘ นางสาวศศิธร ผดุงกิจ ๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๔๙๙ นางสาวณิชกานต์ บุตรศรี ๐๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

ฉช ๔๖๖๐/๑๕๐๐ นางสาวนันท์นภัส แจ้งข่าว ๒๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วัดวิเวกวนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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