
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๑๐,๖๗๕ คน ขาดสอบ ๑,๘๘๑ คน คงสอบ ๘,๗๙๔ คน สอบได้ ๗,๓๙๗ คน สอบตก ๑,๓๙๗ คน (๘๔.๑๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงวิภาดา วรศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงกฤษณา แจ่มอุทัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงขวัญศิริ ดิษฐ์พงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงณีรนุช ชมจิตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงสุชญา สะดาพงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ด่านสันเทียะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงศิรินภา โอสถานนท์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงศรุตยา เลียงรอด

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงพรพิมล ศรีเนตร

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงชลนิชา เลิศวิลัย

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงอาทิตยา เลียงรอด

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงปราริศา วงษ์เจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายธนกฤต ทับทิมย้อย

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงจีรนันท์ ประชุมพันธุ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงชมภูนุช แก้วระหัน

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงแพรวพราว วงษ์เลห์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงสายรุ้ง อังกาบเอียม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงยุพาภรณ์ ศรีนอก

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงรัตนาพร บุรพจิตร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายศรชัย คงเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายอรรถพร นิตยะโรจน์ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายอิทธิพล คงเจริญ

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายธีรภัทร วรสิทธิ

์

๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายชาญชัย โสภาค ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงนภัสนันท์ พรมแดง

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงธัญพร พรมแดง

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงดวงพร ฟกทองพันธุ์ ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายวรทัต ปาตุ้ย

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายภัทราวุธ แซ่อึง

้

๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายศุภวัฒน์ พุทธรักษา

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงคีตภัทร คงเจริญ ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงวารุณี ผ่องสอาด

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายภัทรกฤต ปนบำรุงสุข

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

ภู่อร่าม
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายอนุเทพ ทับสุริ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงสิริยากร โมราวรรณ

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุดเฉลียว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ คงเจริญ ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงวาสนา ตันโปย

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายธนัชพร เล็กชะอุ่ม

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายแสงเพ็ชร ศิริพิพัฒน์

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายศุภกร เกิดเจริญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายดนัยกฤต ธรรมสมบูรณ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อู่ศรี ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายอภินันท์ แก้วลึก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายศักดา อาบรัมย์

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายอาทิตย์ จำเริญพานิช

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายเจษฎา วัฒนะ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงณัฐนิชา โพธิศรี

์

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงกัลยกร แสงโชติ

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงกนกอร อ่อนไพบูลย์ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงสุกัญญา อึงเบียว

้ ้

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีสุนทร

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงชนากานต์ ปญญปูญ

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงกรณิการ์ ทับทิมนาค ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงศิริรักษ์ ทัพศรีรักษ์

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ราษฎร์ศรัทธาทำ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายณัฐพล เสียงประเสริฐ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงจิรารัตน์ ธรรมสินธุ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงนวลอนงค์ ธีระวัฒน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงธิวารัตน์ บางสวัสดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงกชพรรณ วงษ์โพธิ

์

๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงอร เปยน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงกวน ทราย

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายอ่องซือ

่

-
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงพัชรี สาพัสดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงประนอม ด่อนสิงหะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงเกียง โก

๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายธงชัย นาทะทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายธนโชติ วงษ์ตา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายรัฐพงษ์ ผูกโอสถ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงวราพร พิศวาส

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดนิโครธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายธนภัทร จรบุรมย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดแพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงฐิตาพร คำสิงห์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดแพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงกิมิทา ศิริสุนทร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดแพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงพนิดา วงษ์จินดา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดแพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๗๖
นางสาวปยฉัตร คุ้มดี ๔/๕/๒๕๔๔ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๗๗
นายธนกฤต แซ่ลี

้

๑๗/๓/๒๕๔๐
กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๗๘
นางสาวสุพรรษา มณฑาพงษ์ ๖/๗/๒๕๔๔ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๗๙
นางสาวสุพรรษา ลายประดิษฐ์

๒๒/๕/๒๕๔๐
กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๘๐
นางสาวยัญตรี ทามัน

๒๘/๖/๒๕๔๓
กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๘๑
นางสาวพรทวี กลันเจริญ

่

๓/๔/๒๕๓๘ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๘๒
นางสาวศรีรักษ์ กลันเจริญ

่

๑๕/๑/๒๕๓๗
กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๘๓
นางสาวณัฐธิดา ทาสะโก ๙/๔/๒๕๔๒ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๘๔
นายอดุลยวิทย์ สุทธิมูล

๓๐/๗/๒๕๔๓
กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๘๕
นางสาวสุวรรณา สงสะนะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๘๖
นางสาวอาทิตยา สะแกน้อย

๗/๑๑/๒๕๔๔
กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๘๗
นางนภวรรณ วัฒนพงษ์วานิช

๑๑/๐๑/๒๕๐๘

กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายกฤษณะ ธรรมสอน

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายศุภโชค นวลแดง

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายอรรถพร ภู่อร่าม

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายนวมินทร์ วอนเจริญ

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายธนากร ม่วงโรจี

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายอนุวัตร อ่องประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงกนกอร สำเภา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงพิชยดา รอดชมภู ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงวรรณดี นวลฉาย

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงรดา อ่องสมบูรณ์ ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงสุธาสินี คนตรง

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงณัฐธิกา แปนแก้ว

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงกัญญา ฤทธิธนโสภี

์

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงเกียรติยา เรืองเลิศทรัพย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ตันตะราวงศา

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงชนิสรา ศรีคำผึง

้

๒๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงดาวรินทร์ ศรีโกศักดิ

์

๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงปรัชญา คำศรี ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงพรทิวา พุกซุ่นฮวด ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงมัลลิกา เจริญสุข

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงวัลวลี ตนะวรรณสมบัติ ๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงสตรีวิทย์ สายยศ

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงชัญญานุช พุทธรักษา

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงณัฏฐ์ หิรัญพันธ์ธร

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ฉำสวัสดิ

์

๒๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงปรียาภรณ์ กิมช้วน

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงนภัสถา พึงสุขพระกาฬ

่

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงอนัญญา แจ่มเจริญ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงอรษา วิทยาดิลก

๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายกิตติกร ศรีพงษ์

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายกิติพัฒน์ ชังกุล

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภารสงัด
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายจิรพัส วงษ์เทียง

่

๑๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายชุมพล ทูคำมี

๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายณัฐภัทร เบญจนาค

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายธารนที นิมอนงค์

่

๒๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายนันทวัฒน์ เขตเขือน

่

๓๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายภานุพงศ์ จันทร์เจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายรวิกร โสธรวงษ์

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายวราสิทธิ

์

ฤทธิเดช
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายศรัณฐ์ ทอดเสียง

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายสิทธิพร วงสนอง ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายสุรพัศ จุ่นเจริญ

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายอธิพันธ์ ยันประเวศ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายพวาภรณ์ โท้เปา

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กชายสรุต ดรุณเนตร

๑๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายอนันดา ศรีรักษา ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงกุลลดา บัวศรี ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงชมพูนุช หลำหล่อทอง ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงชูวงศ์ ปนมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงณัฐชา ทับศรี ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงณัฐนิชา ชัยคำภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงนริษรา บุตรทองคำ

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงปพิชญา บัวน้อย

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงปยะฉัตร ม่วงศรี ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงพัณนิภา อิทธิพร ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงพิมพ์ดาว สมเจริญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงภาวิณี เอมศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงวรรณา วันลาราช

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงวิภาดา ศิริวรรณ

๒๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงวิไลพร โพธิรุกขา

๒๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงศิรประภา อ่อนสุวรรณ

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงสรณีญา ศรีสังข์

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงสุธาริณี สุระพล

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงชลิตา จันทร์มี

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายอภิวัฒน์ สุคนธ์

๒๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายธันยพงศ์ นิภาเจริญ

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายกฤตภาส วิลัยรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายกำชัย ดาราช

๑๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายณัฐดนัย ขจัดภัย ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายณัฐมนต์ ทรัพย์มาก

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายธนาธร สุทธศร

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายเนติพัฒน์ เล็กเส็ง ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายมลเมธา โหมดเผือน

่

๑๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายวุฒิชัย เจนเขา

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

ศักดิสวัสดิกุล

์

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายณัฐวัตร เมรสนัด ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายธีระพล ทองคำมา

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายนิธิวัฒน์ ไทยเจริญ

๑๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายปวิตร สมณะ

๒๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายพรชัย ทองธรรมมา

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายภัทรพล นวลฉวี

๑๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายอติวิชญ์ สินสมุทร์

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายกฤษฎากร แก้วเมืองกลาง ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงนนทนี ภาคีลาภ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ ปฏิโยเก

๓๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงเกตุนภัส ฉุยฉาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงเกษร วงเวียน

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงจิรัฐติกาล เกษร

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงญาณิกา โตสงคราม ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงรัตนา เตียวตระกูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงสมัณญา ดีรัสมี ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงวัลย์นภา ตะพรม

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ นาคสมบูรณ์

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงชาลินี ภูเฮืองแก้ว ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงนริศรา หลักทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ มีนาภา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงวีรดา แฉ่งเจริญ

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงศิริวรรณ อุตมา ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายเกียรติภูมิ กล้าหาญ

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายชัชวาล ขำคม

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายกฤตพจน์ ทองไพจิตร

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายอนุรักษ์ สุทธิเรือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายกรกฤต กลินสุคน

่

๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายคมศักดิ

์

บัวแก้ว
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายณัฐพล มังมีผล

่

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายณัฐวัตร แสงโชติ ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายทัตพงศ์ ไชยตัน

๑๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายวิศรุศศ์ สุขเจริญ

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

มากสวัสดิ

์

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายสุทธิภัทร เพือนงาม

่

๓๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายกรกนก เปยมจาด

๑๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

ชืนบาน

่

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จิตศรัทธากุล

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายฉัตรมงคล บุญเพ็ง

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายชนาธิป เรืองเกิด

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายธารากร แก้วละมูล

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายเอกมงคล ยุกลม

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงไอยดา นวลแดง

๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ หนูเทศ

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศุภฤทธิ

์

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงสุพนิต วีระวิทยากรณ์

๒๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงดารินทร์ คำทา

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงวรินทร ไชยโชค

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงชนิกานต์ อินทนนท์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงนัยนา รุณเกตุ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงวนิดา สายเจริญ

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ใยยะผลสุข ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงสุจารี รอดไพบูลย์ ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงสุธิดา คัชชานนท์

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงสุพรรษา พุ่มมาลา

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงอริสรา วรรณสมบูรณ์ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายภาณุพงษ์ ธูปอินทร์ ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายเกรียงไกร แซ่เอียว

๊

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายณัฐกิจ นรมาศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายธนธรณ์ โอวาท

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายสุธานนท์ บุญราศรี

๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายกมล หนูศรีเจริญ

๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายกิตตินันท์ ศรีจันทร์

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายยครรชิต สมสุขเจริญ

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายชวัลวิทย์ ภู่หลักแก้ว

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายดำรงศักดิ

์

สุทธิศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายดิศานุวัฒน์ สุขโสภณ

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายธเนศ สีดาวงศ์

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายพลพล วิไลวัลย์

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายมงคล พูลศิริ ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายวิชยุตม์ จิตรไพบูลย์ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ อันทาน ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายอภิชาติ บุญถนอม ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงฐานิดา ตันเฮงฮวด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงงปนัดดา มีทรัพย์ ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงชุติมา จำปาชาติ

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงวศินี เมืองเอียม

่

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงกัญธาภา คำสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงชรินรัตน์ โล่พิน

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงนำทิพย์ สิทธิโชคดี

๑๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงมัณฑนา วิชัยสอน

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงวรรณวลี ยอดสวัสดิ

์

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงชุติมา โพธิทอง

์

๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงงพรมพร ธิสานนท์

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงนภาพร นาคเจริญ

๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงอทิติยา เปาเปยมทรัพย์

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ มันทสูตร

๒๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงอารยา ตันฮือ

้

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายกรวิชญ์ พวงมณี ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ตงลิม

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายจักรพรรดิ

์

พรมจันทร์
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายจักรี แก้วประภัย ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กชายจีรเดช จินดารักษ์

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายชญานนท์ ตันติศุภกร

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายชานนท์ อภิวังโสกุล ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายณพัฒน์ชน บองขาว ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายณัฐชนน แสงทอง

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ฉัวยู่เน้ย

่

๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายธรรมรัตน์ อินทร์รักษา

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายพลพิพัฒน์ สุดเสน่หา

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายภัทรธน มีอุบล

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายภูริภัทร บุตราวงษ์

๒๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กชายภูวดล พุทธรักษา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายวรเทพ สมานสุข

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายวรวัฒน์ กลัดสมบัติ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายวีระชัย ผลยิง

่

๒๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

สุภนาม
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายอัครินทร์ สิงห์คำ

๑๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายตะวัน บุญฤทธิ

์

๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายพงษ์ชัยพัฒน์ เวียงสมุทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

ผิวโสม
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายณฏฐพล ชืนอารมณ์

่

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายปยพงษ์ เนาว์กระโทก

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงกุมวารี สร้อยสังวาลย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงการะเกด เรืองฤทธิ

์

๒๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงทิพรัตน์ หนูประเสริฐ

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงพรพิมล โครตหานาม

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงเพ็ชรา คงนิม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงฟาใหม่ ศุภฤทธิ

์

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สุภกุล

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงวาริษา เอียมสีทอง

่

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงวิรากานต์ เยาวราฤทธิ

์

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายสหรัฐ พาสุก ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายวัชรพล นามซุย ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายศาสตรา เทียนจุ้ย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายรังสรรค์ เสาวรรณ

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายศรายุ แสนโบราณ

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายเอกภัส คงปญญา

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายธาดา มาลัยกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๙๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กชายปฏิพัทธ์ ปฏิพัทธ์

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายอิทธิพล อิสมาส ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายกิติศักดิ

์

ยอดจังหรีด ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๙๗
เด็กชายชยุต บุญประทีป

๒๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายชลธี เหลืองอ่อน ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายถิรพุทธิ

์

ศรีพันธุ์เจริญ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายธนกฤต ศิริจำรัส

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายธนพร รักธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายธนภัทร โชติชืน

่

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายสถาพร ทศเจริญ

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายสหกฤษ์ ศรีสังข์

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายอรรถพล ชัยนคร

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายเกริกเกียรติ เรืองฤทธิ

์

๒๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายจิรกิตติ

์

กันทะวงค์
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายณัฐชัย มีบุญรอด

๒๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายณัฐพล วัฒนน้อย

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายณัฐภณ สุดใจ

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายจิรพัส สุนทรโชติ

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายอธิพล ยศยิงยงค์

่

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายอัศวิน พวงมณี

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายธวัชชัย ทัศนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายรังสิมันต์ ประดับเพ็ชร

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงสุภัทรา สิรถนอมทรัทย์ ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงวรรณวิสา บำรุงวงษ์

๒๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงโยษิตา เพ็งพานิช

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงสุพรรษา นวลสุวรรณ์

๑๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงแอนนา กรเกษม

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงสุดา มันคง

่

๒๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายกิตติวัฒน์ ถนนทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายกรวุธ สถิต

๑๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายเกรียงไกร วัฒนกิจวิชัย

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กชายคุณภัทร เพ็งอุดม

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายไชยวัฒน์ แสงอรุณ

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายณฐกร คำเขียว

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายณัฐกานต์ ม่วงศรี ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายณัฐพงษ์ อิทธิยาภรณ์

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ไกลกลาง

๑๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายเตชภณ ใสโพธิ

์

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายทินภัทร เพ็ญจรูญ

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายธีรนันท์ บุญเล็ก

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายธีรวัต เสงียมพงษ์

่

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายนพเก้า จิระวัฒน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายนวิน บัวพืชน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายนันทศักดิ

์

นวนแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายปฏิณญา จูจำรัส

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายพรสวรรค์ อยู่อิม

่

๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ พ่วงขำ ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายรพีพงศ์ จันทร์หอม

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายรเมศ จันทร์กระจ่าง

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายวรสิทธิ

์

เชือสาย

้

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายสนธยา โฉมเฉลา

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายสิทธิโชค อินทรฤทธิ

์

๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายสิทธิพงษ์ ตันเจริญ

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายสุทธิชัย ทองปุย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายสุภาพ กุยสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายอิทธิกร จูมคอม

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายธาราเทพ ทองภูบาล

๒๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงฐิติพงศ์ นาคประสิทธิ

์

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงณัฐพงษ์ นิลมณี ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงณัฐชา เล็กชอุ่ม

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ กล้าหาญ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงกฤตยาภรณ์ ลิมปมาณพ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงชลธิชา แย้มเปยม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงณัฐมณ เศรษฐมาตย์

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงปวริศา สง่างาม ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงพรนภา พุทธรักษา ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงพีรยา สินสุวรรณ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงวิมล อังคณาวิศัลย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงสุพรรณศิริ หาญประเสริฐ

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงสุรินธร วาป ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงอนัฐการ สุวรรณเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงอนุตรา เกือปญญา

้

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงอลิษา พูลพิมมะ ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญธรรม

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงกานต์พิชชา นพเสริฐ

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงณัฐธิดา สีปาน

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงศิรินทรา เชียงเลียบ

้

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กชายจิรสิน ลำเจียก

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายวันชัย ดารักษ์

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กชายกฤษณะ เทียงสมบูรณ์

่

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขเลียง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ปานจันทร์

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายธนกฤต มาโนม

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายธนภัทร จิตต์อิม

่

๑๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายนวพล รอดเลียง

้

๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายปณณทัต ไชยธรรม ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

งิวไชยราช

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายพัทธดนย์ จันทร์แก

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายภัทรพล ขาวยังยืน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายวรชาติ หุ่นสุวรรณ์

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายศิริชัย ศิริสวัสดิ

์

๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายศุภกฤต ดำคลองตัน

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายสหภาพ แสงธูป

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายสาระ สิทธิ

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายสุรเดช ศักดิศรีเจริญชัย

์

๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายสุวิจักขณ์ ศิริโสภาพงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายอนุชา สีหาพล

๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายอนันต์ ช่วยเกล็ด

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายอัษฎาวุธ สำรอง

๑๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงเขมจิรา นาคนวล

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงนัฎธิชา ยังให้ผล

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงวรรณลภัล ภูทองดีประสิทธิ

์

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงช่อทิพย์ หิรัญเขต

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงภานุมาศ ชาติไธสง ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงชนิกา รุ่งแสงทอง ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงญาดา สีลุน

๒๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ แตงแก้ว

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิลปอุดม ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงอรวรรณ จันทวี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงอุษณี สุขมีชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงศศิวิมล มูลสูงเนิน

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายนภสิทธิ

์

พิกุลพวง
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายจักรพงศ์ บุญช่วย

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายโชติพัฒน์ อินทร์จันทร์ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายญาณากร ปญญากิตติศัพท์ ๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ชลารักษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายนันทนัช เนียรศิริ

๑๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายปยะวัฒน์ ว่องไวเจริญสุข ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายพีรณัฐ โฉมงาม

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายภูริวัฒน์ โนรีวงศ์

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายวงศธร อึงใกล้

้

๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายวิทวัส รักษาวงษ์ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายวิโรจน์รัตน์ ชีพราหมณ์

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายสิรวิชญ์ ทองมีมา

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายอภินันท์ วิริยาพันธ์

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายอิทธิพล นิจสินธุ์ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ศิริประทุม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายภูริภัทร ชืนอารมย์

่

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายวรทัศน์ จันทร์เนตร

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายธนกฤต โพธิศรางกูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายภัทรพงศ์ จันทร์สว่าง

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงอรปรียา ประคอง

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงกิตติยา ทองประเสริฐ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ โถยอด ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงชคัทธาดา สุวรรณโน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงชนิดา

พาณิชย์วัฒนานุกูล ๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา โอ่วเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงณัฐมน เจริญวัย

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงงธนารีย์ เกิดแก้ว

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงนรมน กันนะสมบัติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงปาริฉัตต์ จันทร์เกษม

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงพณิดา มัฎฐาพันธ์

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงภัทรพรรณ เลิศศิริ

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงงมัธธุรดา ฟุงสวัสดิ

์

๑๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ รอดด้วง

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงวรัญญา จ้อยเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงวาฐิณัฐ ชูเวทย์ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ เกษหอม

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงสุธิดา สนธะลี

๑๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงอรญา บุตมะ

๓๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงตวิษา กุลวิเศษ

๑๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓ / ๒๑๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงลักษิกา สรวมประคำ

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงสุธินี สังขปรีชา ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายนวพล จินตวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายกฤษณะ สุขเจริญ

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายกิตติทัต ไชโย ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายกิติภูมิ พาชืน

่

๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายเจษฎา จินาพันธ์

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายนทีเทพ ลบแท่น

๓๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายวุฒินันท์ แซ่อึง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายจตุรวิทย์ เพิมพูล

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายฉัตรชัยวัฒน์ ขึงขาย

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายณรงค์ธรรศ เรือนทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายนนทกานต์ ลิมศาสตร์

้

๑๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายปฏิพัทธ์ เกษม ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายปรเมศ ยอดรักษ์

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายสุเมธา ปญญาศร

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายกรวิน สุขสมบูรณ์

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายภาณุเดช ลีเจริญ

้

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภู่พิมล

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงพรทิพย์ ทองสวัสดิ

์

๒๖/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงอรญานี รังมูล

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงธนภรณ์ นาคกุลบุตร ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงภคพร ธรรมรักษา ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงภีระดา กรกิตติมิตร

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงสุพิชชา ไชโย ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ แสงรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงกนกวรรณ เชือหอม

้

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงชนกานต์ พิมพ์พันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงปภาภัทร ระวังเหตุ

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน อนุรัตน์ ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงสิริลาวัลย์ วรภัคนันต์

๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายธนากร เครือรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายธนากร บุญคง

๒๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายธีระภัทร์ ตันฮู้

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายนที ยิงถาวร

่

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายปกรณ์ นวพูนเสงียม

่

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายพงษ์พัฒน์ เข็มศิริ

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายภัทธพงศ์ พุฒนวล

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายวรินทร กุลศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายวีระวัฒน์ ขวัญพิกุล

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายศุภวิชญ์ แสงอรุณ

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายสรวิชญ์ อินทร์ประเสริฐ

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายอติชาติ ด้วงเงิน

๒๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายภูริช มณีเขียว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายสิรภพ อินแบน

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงชลธิชา แนวโอโล

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงศุภกานต์ จันทรา

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงสุนารี บุญราศรี

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงชนากานต์ อินทรทัพ

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขประเสริฐ ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงพรรณนารา ดวงศรี ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ อู่พิทักษ์

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงศรัญญา ซิวฮะหลี

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงสิรินดา อู่อ้น

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงเอือมพรศิริ

้

พริกเทศ
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงวรรณศิริ ยิมเนียม

้

๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงวริศรา กันทะเขียว

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โสธรวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายพัฒนพงศ์ อรุณรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจรเข้น้อย จรเข้น้อย  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายศรายุทธ เล็กรักษา ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจรเข้น้อย จรเข้น้อย  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงณภัทรสร เรืองเดช

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจรเข้น้อย จรเข้น้อย  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายธาวิน พวงเจริญ

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจรเข้น้อย จรเข้น้อย  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายนิรุต ราชสิงห์โห ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดจรเข้น้อย จรเข้น้อย  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายกฤษฎา บมขุนทด

๓๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายจักรพงศ์ ฉำชูศรี

๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายชญานนท์ มรรคระตา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายธีรเดช เนียมทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายวรพจน์ นครแสน

๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายสงกรานต์ สุภารัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

น้อยนาค
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายปพัทธ์ นาคนิยม

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายณัฐนิธิ จันมา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงพรณัชชา ยันตะศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงเพชรวารี อ่วมสกุล

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงวิสสุตา เบียวโกฏิ

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงสุวิภา ฉิมมารักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงพิสรวดี รอดถม

๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงพลอยฟา ราศี

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงสุภาวิมล นามโสม

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงมลุลี กกนอก

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงอินทราทิพย์ อุ่มจิตร

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงฐิติยา ภูพันทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงนฤมล ปญญาชีวะ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายสุทธิเดช วิไลแย้ม

๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายธีรพัตน์ ใหม่เจริญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงอภิสรา บุราดร

๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงพรฑิตา สิทธิไกร

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงวนิดา ชาญพานิจ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงวรัญญา เจริญศิริ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงสุปราณี บุญวิทย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายวิริยะ สมบัติดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายคุณัชญ์ มีสุข

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายณภัทร เอียมสากล

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ประพันธมิตร

๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปนแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายวีระภาพ ทาสี

๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๔๐
นายสนัน

่

คุ้มวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายชัยวัฒน์ กาบยุบล

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายธีระศักดิ

์

ประพันธมิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายธนะรัชต์ ภิรมย์พลัด

๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงบงกช พิลุน

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายดุลยวัต คันธศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์ภักดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายอนุพงษ์ จันทะภา

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายธิติวัฒน์ เจียเจริญวัฒนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๔๙
นายชารอน รามาน

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงบุญรอด ศิริเทศ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ น้อยเจริญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองประเสริฐ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงชนัญธิดา ลูกจันทร์แปน

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงนำผึง

้

ท้วมพงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงนิชาภัทร พวงประเสริฐ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงพิมพร เจริญธัม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงโยษิตา อิมสมบูรณ์

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงปาริฉัตร เทียนสอาด

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงณัฐพร ทีรัก

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงภัณฑิรา บัวคลี

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงณัฐมน อินทรเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายสมบูรณ์ สินภักดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายปราโมทย์ พันธุ์สีดา

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายวีรภาพ ภู่ให้ผล

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายพีระพัฒน์ คำศรีสุข

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายปณิธิ อินทร์พุ่ม

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายญาณาธิป อินทร์พุ่ม

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายณัฎฐพล ม่วงปรีดา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายธีรพล อึงติดใช้

้ ๊

๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายคมสัน สมบุญ

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายภัควัฒน์ สินภักดี

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงชนิกานต์ พรายพรรณ

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงพิชญา แตงรัตนา ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงนิวาริน อัมพร ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงพินธุอร เอียมสะอาด

่

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงจรรยพร แก้วมณีวงษ์

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงสุวรรณษา เรืองศรี

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงศิริกัลยา เจ๊ะวังมา

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงฮุสนา ธรรมนิธา

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงจิราพร ยนศิริ

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงภิฤดี สร้อยคีรี

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สร้อยรอด ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงกัญญาภัค ปกแก้ว ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงปภาดา รุ่งณรังษี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายอดิเทพ คุ้มฉายา ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงนัชชา วงษ์ยา

๑๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายกิติศักดิ

์

เจษจินดา
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายเกรียงไกร แก้วมณีวงษ์

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายภูริภัทร โฉมศิริ

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายอนันต์ ฉลองกลาง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงณิชมน ปนมณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายสุรกฤษฎิ

์

บัวคำ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายธนวิน โมกขาว

๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายอธิษฐาน พูลสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายวายุ ศิริชาติกุล

๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงผกาพร ชินโคตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงสุมิตตา ยิงเจริญวัฒนกิจ

่

๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงนภาพร พรมแสง

๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายพงศกร แก้วทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ ฟอกสันเทียะ

๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงธนัญญา โมกขาว

๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายธนพนธ์ จันขาว

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายอธิวัฒน์ โสดา

๓๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายชุณหพนธ์ ทองฉาย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รักษาศีล

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายประสิทธิชัย ประดับเพ็ชร

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายสุรยุทธ สิทธิมูล

๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายอาณัฐ กุลาสี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายณัฐพล สาแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายธนโชติ โคศิริ ๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงจัน หอมพะจันทร์

๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงชลธิชา เกตุสระ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำประสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายกิติศักดิ

์

ถาวร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกนกเอียง

้

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายเชาวลิต พันธศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกนกเอียง

้

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายโยธิน ธูปพงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกนกเอียง

้

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงพิชามญชุ์ พระเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกนกเอียง

้

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงสุภารัตน์ จินาพันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกนกเอียง

้

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงจุฑามาศ วิสุทธาจารย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกนกเอียง

้

แพรกนกเอียง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายยุทธนา หลำสุวรรณ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพรกนกเอียง

้

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายทรงพล ภูเงิน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายนราดร อึงเจริญ

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายพีระพล พลาชีวะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายโยธิน เจริญศิริ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายจักริน สีดาวงศ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายอมรเทพ ยงยศ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายศิระ สุขดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงกชกร คล้ายนัดที

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงณัฐธยาน์ สว่างเนตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงกานดา สุขสมบูรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงศานตมล สุขไสย

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายณัฐชนน รัตนกุญชร

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายอนพัทย์ กุลพันธุ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายพัฒนะ จันทร์แพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายกฤษณะพงษ์ ศรีใส

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายวรวิทย์ เวศพันธุ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายจิราวุฒิ สมมาส

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงรัชดา บุญถาววร

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงอุมาภรณ์ บุญธรรม

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงปภัสสร จำเริญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ จำเริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงสุวรรณา นามโย

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กชายปฐวี นงค์พรมมา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายกฤษณะ ฉำวัฒน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงณัฐณิชา หุ่นฉายศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ รัตนกุญชร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายโกมล กรุดตรีฑา ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายนราธร ยังให้ผล

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายพงศ์นิพิฐ แย้มพินิจ

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายสุระเชษฐ์ เกิดอยู่เจริญ

๒๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เอียมพิทักษ์พร

่

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงรัตนา ฤทธิพงษ์

๑๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงศศิประภา ลิมนิยม

้

๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายปรีชา ไวยเจริญ

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายพลพรรธน์ เทพสุภรณ์กุล

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายรุ่งภพ สุขลาภวิทยาคุณ ๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายวีรนันท์ ขอนดอก ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงกนกวรรณ จอมศิลป ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงบุษยพรรถ แจ่มใส

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงปนัดดา พิทักษ์ศิลป

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายโกษา บุญณะ

๒๙/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายธนวิทย์ แปนทับทิม ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายวชิรวิทย์ ดอกไม้

๑๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงกัลยกร ฤกษ์วรประสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายจารุพัฒน์ กิตติวงศ์ธรรม

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายนันทพงศ์ เกียรติวงศ์ทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายภัทรวุฒิ จันทรศรี

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายสุริยะ หอมประทิน

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายพลเอก +G69

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงเบญจพร พัฒประคอง

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงธนาภรณ์ อุปถัมภ์

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายกีรติกร แกล้วทรนงค์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายดุลย์ทรรศน์ เทพหิรัญโญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายวงศกร วงค์มา

๑๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายศุภโชค ทัศนศรี ๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายพีรณัฐ พรมอินทร์ ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๗๗
นายศุภณัฐ พันธุ์เพิมพูล

่

๒๗/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงณัฐธิดา แสงสวัสดิ

์

๑๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงอภิรดี อุไร ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายกฤตณัท สุขสวัสดิ

์

๒๖/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายณัฐพล เพ็ญโฉม

๒๙/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายปฏิพล สุรวิทย์ ๓/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายเมธี ลำเจียก

๒๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายวิรัลพัชร พฤติธนาคุณ

๑๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ เทียงพิมล

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายอนุศิษฎ์ โกศรี

๑๔/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายวินัย กัดดามัน

๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายวัชรา สุขศรี ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายพงศกร สนธิสวัสดิ

์

๑๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายขันติชัย เย็นเกตุ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายนฤชา ไชยมโน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายอธิป จินาพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายวิศิษฏ์ ยังให้ผล

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายวีรภาพ กัดดามัน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายอัคเทพ อิสสระ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงธีราพร เสือชืน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงสุพรรษา สุขสมบูรณ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ฉายฉลาด

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงบวรรัตน์ ลูกจันทร์แปน

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงเบญจพร คอนพิทักษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงปรียานุช ปนวรวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีสอาด

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงศิริวรรณ ศิริโภคา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายเฉลิมเดช ศรีสุทัศน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายโยนาธาน เมืองซอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายชานนท์ วิษิธิ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงกรกฏกานต์ มณีแดง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงพิมพิมล พุฒนวล

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงอัจฉรา เหลืองสุขเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงสาธิตา อาลากุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงณัฐวดี เอือเฟอ

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงสุนิสา น้อยจินดา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงพักตร์ชนก แซ่อึง

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงฉัตรกมล โพธิแจ่มวงษ์

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายปฏิภาณ มากศิริ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายศุภโชติ ด้วงประเสริฐ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายนวพล สุวารี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายภาคภูมิ สุขพงษ์ไทย

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายชัยยพล ขมินเขียว

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายกฤษฎา ศรีทองใบ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงกชมน พิมพา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงอัจฉรา สาคร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงกันยารัตน์ สาคร

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงชุติมา ศรีกลชาญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงเสาวนีย์ พวงมณี

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงริณลณา หนูชาวนา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ตังประสิทธิศรี

้ ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงธาราทิพย์ อุดอ้าย

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงณัฐณรินทร์ กลินแก้ว

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงอิสยาห์พร ดีมาก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทศิริ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพระ วัดบางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๓๒
นายกชกร ตู้ทอง

๑๙/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๓๓
นายกนกศักดิ

์

จันทร์เทศ
๑๗/๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๓๔
นายกฤษณะ สุวิญญา

๒๗/๑/๒๕๒๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๓๕
นายกฤษดา อินทร์พุ่ม ๒/๕/๒๕๓๑ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๓๖
นายกฤษติชัย คงไข่ศรี

๒๐/๘/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๓๗
นายกันตพงศ์ กองเพ็ชร

๒๐/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๓๘
นายกิตติชัย ทนุวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๓๙
นายกิตติพศ นพศิริ ๘/๔/๒๕๓๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๔๐
นายกิตติภพ หีบแก้ว

๔/๑๐/๒๕๒๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๔๑
นายกิตติศักดิ

์

บุญจริง
๒๗/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๔๒
นายเกษม โพธิวา

์

๑๑/๒/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๔๓
นายโกวิท สุขโขใข

๒๙/๗/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๔๔
นายไกรสร แก้วปาน ๖/๒/๒๕๒๔ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๔๕
นายขจรศักดิ

์

จันเจริญ

่

๑๕/๕/๒๕๓๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๔๖
นายจาตุรนต์ มาระโภชน์

๑๕/๕/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๔๗
นายจิระพงษ์ อิมใจ

่

๕/๗/๒๕๓๑ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๔๘
นายจิรานันท์ อินม่วง

๒๔/๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๔๙
นายจิรายุ สมบูรณ์

๒๒/๖/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๕๐
นายจิรายุ สร้อยทอง

๒๖/๒/๒๕๒๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๕๑
นายเจษฎา เชือโพน

้

๓๐/๘/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๕๒
นายเจษฎา สุขวงศ์

๒/๑๐/๒๕๓๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๕๓
นายฉัตรชัย มะลิพวง

๑๕/๑/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๕๔
นายฉัตรมงคล ซิมเทียม

้

๕/๕/๒๕๓๒ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๕๕
นายเฉลิมพล เจริญพิสัยสุข ๑/๑/๒๕๒๓ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๕๖
นายเฉลิมวุฒิ ทับวัน

๒๑/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๕๗
นายชรินทร์ พึงโพสพ

่

๒๗/๓/๒๕๒๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๕๘
นายชรินทร์ ถนอมชือ

่

๔/๑๒/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๕๙
นายชลปภัส ชมจิตร

๓/๑๐/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๖๐
นายชลลพรรษ เนียนอรุณ ๓/๗/๒๕๓๖ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๖๑
นายชโลธร โพธาราม ๒/๔/๒๕๓๒ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๖๒
นายชัยยันต์ กลินหอม

่

๒๖/๕/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๖๓
นายชัยวัฒน์ นพศิริ

๒๐/๔/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๖๔
นายชาญ ฮวบลิม

้

๑๙/๖/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๖๕
นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐ

๒๑/๙/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๖๖
นายชาญณรงค์ บุญเกิด

๑๖/๓/๒๕๒๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๖๗
นายชาญวิทย์ อุดมนาม

๑/๑๑/๒๕๒๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๖๘
นายชาญวิทย ปรมานุกูลสุข

๒๐/๘/๒๕๓๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๖๙
นายชาติชาย ชืนชม

่

๑๖/๕/๒๕๒๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๗๐
นายชูเกียรติ โสวัณณะ

๓/๑๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๗๑
นายชูชีพ แซ่ตัง

้

๒๘/๔/๒๕๒๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๗๒
นายเชิดชู สวัสดีพ่อ ๘/๙/๒๕๓๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๗๓
นายโชติช่วง บุญวิทยา

๒๔/๑/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๗๔
นายโชติวัน พานิชวัฒนา

๑๘/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๗๕
นายณธี ชัชวะโชติ

๑๕/๒/๒๕๒๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๗๖
นายณรงค์ชัย ยอดสวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๗๗
นายณรงค์เดช ตันติวงษ์ ๘/๑/๒๕๓๕ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๗๘
นายณัฎฐ์ธวัช เหล็กเพ็ชร ๗/๓/๒๕๒๖ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๗๙
นายณัฐดนัย ไชยสิทธิ

์

๒๑/๘/๒๕๒๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๘๐
นายณัฐวุฒิ สุภาพุฒ ๑/๒/๒๕๓๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๘๑
นายณัฐวุฒิ บุญเสริม ๑/๕/๒๕๓๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๘๒
นายดนุกร คำบอนพิทักษ์

๒๐/๕/๒๕๒๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๘๓
นายดนุพล ประทุมวัน

๑๒/๙/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๘๔
นายดำรง วระชุน ๑/๕/๒๕๓๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๘๕
นายดำรงค์ พันนุลักษ์

๑๘/๕/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๘๖
นายดำรงค์ศักดิ

์

ม่วงไม้
๒๓/๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๘๗
นายดุสิต เจริญสุข

๑๖/๑/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๘๘
นายเดชา ไชโย

๒๒/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๘๙
นายทรงยศ สารสิทธิ

์

๗/๑๒/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๙๐
นายทักษิณ บัวโนนแดง

๑๑/๔/๒๕๓๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๙๑
นายทัดพงษ์ ใหม่อ้วน ๒/๔/๒๕๒๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๙๒
นายทัศนัย แซ่เตียว

๒๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๙๓
นายเทพพนม อาคม

๒๘/๑/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๙๔
นายเทพมงคล ศิริสัมพันธ์ ๓/๗/๒๕๓๙ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๙๕
นายเทียรทอง วงษ์ปาน

๓๐/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๙๖
นายธงชัย พ่วงศิริ ๒/๘/๒๕๒๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๙๗
นายธงชัย แหวนทองคำ

๒๓/๑/๒๕๒๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๙๘
นายธนโชค สังวรดี ๗/๔/๒๕๒๙ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๗๙๙
นายธนบดี ผุดผ่อง

๑๑/๑๑/๒๔๙๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๐๐
นายธนพงษ์ โพธิพิทยา

์

๑/๑๑/๒๕๓๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๐๑
นายธนพล แสนสะดี ๔/๗/๒๕๓๑ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๐๒
นายธนะวัฒน์ รัสมีโรจน์

๑๓/๕/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๐๓
นายธนากร สุวรรณ

๒๕/๓/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๐๔
นายธรรมนูญ เอืออารีย์

้

๑๐/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๐๕
นายธวัช ปญญาวงค์ ๕/๙/๒๕๓๕ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๐๖
นายธันวา วรรณมะลา

๑๖/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๐๗
นายธีระพันธ์ มันเจริญ

่

๑๖/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๐๘
นายธีรพงษ์ อินทร์ทัพ

๑๖/๑/๒๕๒๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๐๙
นายธีรพงษ์ จิตรอ่อน

๒๒/๔/๒๕๓๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๑๐
นายธีรพล เบียวปญญา

้

๒๔/๓/๒๕๒๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๑๑
นายธีระ นิมเมือง

่

๒๐/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๑๒
นายธีระพงษ์ แสงทองคำ ๖/๓/๒๕๓๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๑๓
นายนที สารพันธ์ ๘/๔/๒๕๒๙ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๑๔
นายนนท์วัชร์ พัชรเกียรติกมล

๓๓/๒/๒๕๒๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๑๕
นายนพเกตุ เกิดพิทักษ์

๑๖/๕/๒๕๓๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๑๖
นายนพดล ชมภูเคน

๒๘/๒/๒๕๒๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๑๗
นายนพพร สมภู่ ๘/๗/๒๕๒๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๑๘
นายนพภรณ์ ภู่อร่าม

๑๖/๘/๒๕๒๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๑๙
นายนพรัตน์ เชือแก้ว

้

๑๖/๑/๒๕๓๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๒๐
นายนรินทร์ นุ่มฤทธิ

์

๑๙/๓/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๒๑
นายนเรศ เฉิดโฉมศรี

๒๔/๕/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๒๒
นายนฤสรณ์ ชะล่า

๑๖/๘/๒๕๓๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๒๓
นายนัฐชัย สาธุชาติ

๒๐/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๒๔
นายนัฐพล บุญยง

๑๒/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๒๕
นายนัฐพล อุ่นแก้ว

๑๕/๘/๒๕๒๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๒๖
นายนิคม ยังให้ผล

๑๗/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๒๗
นายนิพนธ์ อุ่นใจ

๑๑/๔/๒๕๓๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๒๘
นายนิรันด์ ดอนมอญ

๑๘/๗/๒๕๒๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๒๙
นายนิรุต แตงอ่อน

๑๖/๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๓๐
นายนิวัต จันทร์อุไร

๑๗/๙/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๓๑
นายนุกุล จันทร์ศรี

๓๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๓๒
นายบรรจง จันสี

๑๓/๙/๒๕๑๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๓๓
นายบุญมี บัวตัน

๑๗/๕/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๓๔
นายบุญรอด แซ่ตัน

้

๑/๓/๒๕๐๒ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๓๕
นายประดับ เพ็ญเต็มดวง

๑๐/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๓๖
นายประดุจ คาดสมบูรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๓๗
นายประทุม ประทิน ๘/๓/๒๕๑๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๓๘
นายประเมิน ศิริเพ็ญ ๓/๓/๒๕๓๒ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๓๙
นายประยงค์ ไข่เจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๔๐
นายประสงค์ เนาวโอภาส ๒๐/๒/๒๕๐๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๔๑
นายประเสริฐ ชโรธร

๑๘/๖/๒๕๔๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๔๒
นายปราโมทย์ แสงดำ

๒๘/๙/๒๕๒๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๔๓
นายปราลิชาติ วรรณพิรุณ

๒๒/๙/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๔๔
นายปริญญา ทวีพงษ์

๑๓/๓/๒๕๓๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๔๕
นายปรีชา นิดร ๖/๘/๒๕๒๓ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๔๖
นายปยะ บุญไทย

๒๓/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๔๗
นายเผด็จ ขาวผ่อง

๓/๑๒/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๔๘
นายแผน ตันเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๔๙
นายพงศ์พันธ์ สุขศรีสวัสดิ

์

๘/๗/๒๕๒๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๕๐
นายพงษ์เดช

ชัชวาลโชคทรัพย์ ๒๐/๗/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๕๑
นายพงษ์พัฒน์ สุดใจ

๒๐/๘/๒๕๓๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๕๒
นายพรชัย แสวงสาย

๑๐/๕/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๕๓
นายพรเทพ ทองเพ็ชร

๑๖/๕/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๕๔
นายพรมรินทร์ มิงศิริ

่

๒๖/๗/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๕๕
นายพัชร ถีถาวร

๒๔/๘/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๕๖
นายพิชญะ กาลจนกุล

๑๒/๖/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๕๗
นายพิเชษฐ ราชสิงโห

๓/๑๒/๒๕๒๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๕๘
นายพินิจนันท์ ภุมมารักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๕๙
นายพิริยะ วาสะศิริ

๑๓/๓/๒๕๓๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๖๐
นายพูนลาภ วังนุช

๑๕/๗/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๖๑
นายไพโรจน์ แก้วประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๖๒
นายภัทรทิพย์ ทิพยานนท์

๒๒/๕/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๖๓
นายภัทรพงศ์ คะสุระ

๓/๑๑/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๖๔
นายภาคภูมิ พิมพา

๑๑/๑/๒๕๑๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๖๕
นายภาณุเดช ศิริพงษ์

๓๑/๘/๒๕๓๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๖๖
นายภูริฑัต ดุรงค์พันธุ์

๑๒/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๖๗
นายภูวเดช อินสว่าง

๑๑/๖/๒๕๓๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๖๘
นายมงคล รัสมีโรจน์

๑๙/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๖๙
นายมติพันธุ์ เพชรกูล ๙/๘/๒๕๑๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๗๐
นายมนตรี บุณรอด ๔/๑/๒๕๓๓ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๗๑
นายมนตรี ไกรศรี

๔/๑๑/๒๕๓๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๗๒
นายมานพ ภารจรส

๒๐/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๗๓
นายยงยุทธ รักอิสสระ

๒๐/๕/๒๕๒๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๗๔
นายยอดชาย ตันไล้

๓๑/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๗๕
นายรณชัย ปลืมสถาพร

้

๑๐/๒/๒๕๓๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๗๖
นายรัตนชัย รัตนไพบูลย์

๒๖/๖/๒๕๓๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๗๗
นายรัตนพล เงินผสม ๖/๓/๒๕๓๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๗๘
นายรุ่งแสง สุขพลำ ๑/๕/๒๕๓๒ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๗๙
นายฤทธิพร วรรณประเวศ ๖/๙/๒๕๓๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๘๐
นายฤทธิพร จุฬา

๒๑/๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๘๑
นายเลิศชาย มานพคำ

๒๙/๖/๒๕๑๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๘๒
นายวงศ์ศักดิ

์

พุ่มชะเอม
๒๒/๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๘๓
นายวชิระ จันทร์เกษม

๑๓/๘/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๘๔
นายวรชาติ หาญเสมอ

๒๔/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๘๕
นายวรนาถ สุขยามยน ๓๐/๙/๒๕๓๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๘๖
นายวรพงษ์ สัญญโภชน์ ๔/๑/๒๕๓๖ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๘๗
นายวรพงษ์ พ่วงแพ

๑๒/๒/๒๕๒๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๘๘
นายวรวุฒิ ขาวยังยืน

่

๑๘/๙/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๘๙
นายวรุตติ

์

นัคเรศ
๒๗/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๙๐
นายวสันต์ จันทร์วิชัย

๒๗/๗/๒๕๑๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๙๑
นายวัชกานต์ วรรณสมบูรณ์

๑๖/๗/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๙๒
นายวัชรพงษ์ เสือชืน

่

๑๐/๓/๒๕๓๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๙๓
นายวัชระ ยิมชืน

้ ่

๓๐/๕/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๙๔
นายวัชรินทร์ เกิดแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๙๕
นายวัฒนกิจ ทองดี

๖/๑๒/๒๕๓๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๙๖
นายวันชนะ ปานจินดา ๙/๑๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๙๗
นายวันชัย อนามัยดี

๒๔/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๙๘
นายวิชัย พึงวงค์

่

๒๖/๓/๒๕๒๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๘๙๙
นายวิชา บุญสร้าง

๑๖/๙/๒๕๓๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๐๐
นายวิชา วัธโน

๒๖/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๐๑
นายวิชาญ พระเกตุ

๒๔/๑/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๐๒
นายวิชิต วงษ์ณรัตน์

๑๕/๔/๒๕๒๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๐๓
นายวินัย ศุภฤทธิ

์

๒๕/๑/๒๕๐๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๐๔
นายวิรัช มณีเขียว ๙/๓/๒๕๑๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๐๕
นายวิรัตน์ แซ่โง้ว

๑๒/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๐๖
นายวิรัติ เทียนทอง

๗/๑๑/๒๕๑๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๐๗
นายวิโรจน์ คำจันดี

๒๒/๖/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๐๘
นายวิวัฒน์ มันนาค

่

๑๘/๖/๒๕๓๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๐๙
นายวิเศษ นุ่นสำลี

๑๙/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๑๐
นายวิษณุ เมฆอรุณ

๑๕/๖/๒๕๓๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๑๑
นายวีรพล แก้วนำคำ

๒๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๑๒
นายวีรยุทธ พุทธประวัติ

๒๘/๙/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๑๓
นายวีระ สาระพรรณ ๖/๓/๒๕๒๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๑๔
นายวุฒิพงษ์ สุขแจ่ม

๒๐/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๑๕
นายศรศิลป บัวโนนแดง ๔/๒/๒๕๒๖ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๑๖
นายศรายุทธ เพ็งมี

๓๐/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๑๗
นายศราวุธ ดวงพรหมเมศ

๒๔/๙/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๑๘
นายศักดา วงษ์ละมาย ๙/๖/๒๕๐๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๑๙
นายศิริชัย ทิพประเสริฐ

๒๒/๔/๒๕๓๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๒๐
นายศิริศีกดิ

์

เอกนวล
๑๒/๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๒๑
นายศุภกริช ปติทรง

๒๘/๕/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๒๒
นายศุภกิจ จึงมีสุข

๔/๑๑/๒๕๓๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๒๓
นายศุภชัย กลำเจริญ

๒๓/๗/๒๕๓๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๒๔
นายสงกรานต์ ทองจอก

๑๒/๔/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๒๕
นายสถาพร เอียมศรี

่

๓๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๒๖
นายสมเกียรติ ลิมหวาย

้

๑๘/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๒๗
นายสมชาย สุขเจริญ

๓๑/๗/๒๕๓๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๒๘
นายสมชาย กาญจนเกตุ

๑๖/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๒๙
นายสมชาย นิลวิเวก

๒/๑๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๓๐
นายสมบัติ เล่าตง

๒๙/๙/๒๕๒๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๓๑
นายสมบูรณ์ อินทโชติ ๑/๗/๒๕๐๓ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๓๒
นายสมพิจ สวัสดี ๙/๗/๒๕๐๓ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๓๓
นายสมัย เสือภี

๑๓/๙/๒๕๑๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๓๔
นายสร้อยโสรภ ไพเรา

๑๒/๓/๒๕๒๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๓๕
นายสรายุทธ กรีพานิช

๑๐/๔/๒๕๒๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๓๖
นายสอนศรี โสนาค

๒๒/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๓๗
นายสัญชัย ชูชี ๑/๕/๒๕๒๙ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๓๘
นายสันติ แฉ่งศิริ

๒๐/๓/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๓๙
นายสาธิต เทียงแท้

่

๑๐/๗/๒๕๒๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๔๐
นายสามารถ สินแจริญ

๒๕/๒/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๔๑
นายสามารถ ตันเงิน

๑๓/๖/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๔๒
นายสิทธิพงษ์ มาลาวงษ์ ๔/๙/๒๕๒๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๔๓
นายสิบรินทร์ ปานเนตร

๒๑/๕/๒๕๒๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๔๔
นายสิรภพ สิทธิสีจัน

๒๖/๕/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๔๕
นายสุทธิพงษ์ ยงค์ประดิษฐ์ ๓/๑๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๔๖
นายสุนทร เพ็ชรจรูญ ๖/๗/๒๕๒๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๔๗
นายสุพรรณ สุขแสงใส ๒/๘/๒๕๓๒ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๔๘
นายสุเมธี วิรุฬราช

๑๖/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๔๙
นายสุรศักดิ

์

ไทยสุริยะ
๑๔/๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๕๐
นายสุรศักดิ

์

ทองดี
๑/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๕๑
นายสุรัตน์ วรรณยิง

่

๒๕/๓/๒๕๒๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๕๒
นายสุริยันต์ ก้านสัญชัย

๒๘/๖/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๕๓
นายสุริยา แพทย์ประดิษฐ์

๒๔/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๕๔
นายสุลักษณ์ ธาราโรจน์

๑๕/๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๕๕
นายสุวิทย์ มิงสอน

่

๒/๓/๒๕๓๖ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๕๖
นายสุวิทย์ ธรรมพร

๒๓/๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๕๗
นายสุวิทย์ สมอชัย

๑๕/๗/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๕๘
นายหนึง

่

พึงถนอมใจ

่

๑๘/๒/๒๕๒๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๕๙
นายหิรัญ บุญกลม

๒๓/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๖๐
นายอดิพงษ์ เรืองฤทธิ

์

๒๓/๖/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๖๑
นายอนันต์ กาบบัว ๒๐/๑/๒๕๑๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๖๒
นายอนุชา สิมสิงห์ ๙/๑/๒๕๒๒ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๖๓
นายอนุรัตน์ จันทศรี ๘/๗/๒๕๓๓ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๖๔
นายอนุวัตร ภักดี

๒๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๖๕
นายอนุสรณ์ มุ้ยประเสริฐ

๒๕/๙/๒๕๑๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๖๖
นายอเนก ทรัพย์กลำ

๑๖/๙/๒๕๓๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๖๗
นายอเนก ศรีประสิทธิ

์

๘/๙/๒๕๓๓ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๖๘
นายอภิชาติ ซือดี

่

๑๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๖๙
นายอภิชาติ ราชะรี ๑/๔/๒๕๒๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๗๐
นายอภิชิต เหล่าพงค์พิชญ์

๒๓/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๗๑
นายอภินันท์ จำเพียร ๔/๖/๒๕๑๓ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๗๒
นายอภิรักษ์ เทพรัตน์ ๑/๘/๒๕๒๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๗๓
นายอภิรักษ์ เอียมสีทอง

่

๑๕/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๗๔
นายอภิวัฒน์ วงศ์เมฆ ๘/๓/๒๕๓๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๗๕
นายอภิสิทธิ

์

เล็กใจซือ

้

๒๖/๖/๒๕๓๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๗๖
นายอภิสิทธิ

์

ไพเราะ
๑๗/๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๗๗
นายอรุนารถ ตาจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๗๘
นายอาณัติ บุญมี

๘/๑๒/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๗๙
นายอาทิตย์ แก้วบ้านฝาย ๗/๘/๒๕๓๔ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๘๐
นายอาทิตย์ วรรณพิรุณ

๔/๑๒/๒๕๓๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๘๑
นายอานนท์ คำรพ

๒๓/๗/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๘๒
นายอานนท์ แขกเทศ

๒๕/๘/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๘๓
นายอานุภาพ พรหมรุ่งสวัสดิ

์

๘/๗/๒๕๓๕ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๘๔
นายอิทธิพล อิทธิยาภรณ์

๒๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๘๕
นายอุดมศักดิ

์

เจริญสุข
๓๑/๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๘๖
นายอุดร เจียมตน ๒/๓/๒๕๒๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๘๗
นายอุเทน ศรีเมือง ๗/๒/๒๕๒๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๘๘
นายเอกชัย บุตรกันหา

๑๖/๔/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๘๙
นายเอกรินทร์ ตนะวรรณสมบัติ

๑๙/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๙๐
นายเอนก เอียมศิริ

่

๑๙/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๙๑
นายไอรฤทธิ

์

ศรีคร้าม
๓๑/๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๙๒
นางสาวกรรณิกา ศรีวงศา

๒๒/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๙๓
นางสาวการะเกตุ ธรรมปญญา

๑๙/๑/๒๕๓๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๙๔
นางสาวเกสร ยะนา

๑๗/๗/๒๕๓๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๙๕
นางสาวแก้วกาญจน์ บรรลุสุข

๗/๑๑/๒๕๓๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๙๖
นางสาวคัทรียา ซือเจริญ

้

๕/๑๑/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๙๗
นางสาวจรวยพร รุ่งเรืองทวีวัฒน์

๒๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๙๘
นางสาวจารุจร แก้วพงษ์

๑๙/๖/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๐๙๙๙
นางสาวจารุวรรณ ตันประสาท ๕/๗/๒๕๒๖ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๐๐
นางสาวจิรวดี ศักดิเจริญ

์

๒๘/๑/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๐๑
นางสาวฉัตรแก้ว คงยิม

้

๒๙/๘/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๐๒
นางสาวชมพูนุช เปยใหญ่

๓๑/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๐๓
นางสาวชวาดง โกสูงเนิน

๒๗/๒/๒๕๑๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๐๔
นางสาวณัฐธิดา วังอิน ๕/๒/๒๕๓๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๐๕
นางสาวเดือนนภา จันทร์อุดม

๒๔/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๐๖
นางสาวเตือน อารยะสันติสุข

๒๐/๕/๒๔๙๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๐๗
นางสาวทัศนีย์ วงษ์ภักดี

๑๖/๙/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๐๘
นางสาวทิพวรรณ เต็งเก

๑๑/๓/๒๕๒๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๐๙
นางสาวธิดารัตน์ สังข์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๑๐
นางสาวนาถชนก โพธิศรี

์

๒๓/๒/๒๕๓๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๑๑
นางสาวนารีรัตน์ ขันคำ

๒๙/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๑๒
นางสาวนำฝน คำสวัสดิ

์

๔/๑๐/๒๕๒๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๑๓
นางสาวนิตยา นพพวง

๒๘/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๑๔
นางสาวนิภาพร วัฒนกุล ๓๐/๔/๒๕๓๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๑๕
นางสาวบรรจบ โพธิขาว

์

๗/๑๑/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๑๖
นางสาวบุญนำ แซ่ตัน

๊

๒๘/๗/๒๕๑๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๑๗
นางสาวบุญรอด มณฑา ๘/๔/๒๕๒๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๑๘
นางสาวปราณี เคยดำรงค์

๒๑/๙/๒๕๑๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๑๙
นางสาวปาริชาติ อำอ่อน

๒๒/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๒๐
นางสาวปยะธิดา ผาธรรม ๙/๓/๒๕๓๓ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๒๑
นางสาวพรทยา ตาชืน

๑๖/๑/๒๕๒๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๒๒
นางสาวพรเพิญ ธงยาม

๑๑/๘/๒๕๑๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๒๓
นางสาวพัชรี โพธิ

๒๕/๑/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๒๔
นางสาวพัชรี เหรียญทอง ๒/๘/๒๕๒๑ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๒๕
นางสาวพิจิตร ขุนสวัสดิ

์

๒๗/๕/๒๕๑๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๒๖
นางสาวไพรินทร์ แซ่ล้อ

๑๑/๒/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๒๗
นางสาวมณีรัตน์ มาลารัตน์

๒๐/๒/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๒๘
นางสาวมัทธนา สีทาหลอด

๑๐/๑/๒๕๒๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๒๙
นางสาวรัตติกาล ศรีตรัย

๒๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๓๐
นางสาวรัตติยา เก้าช้วน

๑๑/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๓๑
นางสาวรัตนา สุขเกษม ๒/๔/๒๕๒๖ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๓๒
นางสาวรัตนา คุ้มยา

๑๑/๓/๒๕๓๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๓๓
นางสาวราตรี ไทยทรง ๑/๒/๒๕๓๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๓๔
นางสาวละออง เกิดสวัสดิ

์

๑๒/๕/๒๕๒๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๓๕
นางสาวลาวัลย์ จันทฤาวัฒน์

๒๖/๙/๒๕๑๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๓๖
นางสาวเล็ก ศิริมณฑา ๗/๙/๒๕๐๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๓๗
นางสาววรรณพร วงษ์กุล ๒/๘/๒๕๓๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๓๘
นางสาววรรณภา บัวพรมมา

๑๔/๔/๒๕๓๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๓๙
นางสาววริศรา และรงค์

๑๕/๕/๒๕๓๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๔๐
นางสาววันณา แจ้งไพร

๑๑/๕/๒๕๑๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๔๑
นางสาววารุณี เนตรสกุลณี

๓๐/๗/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๔๒
นางสาววาสนา พิมพ์ทอง

๒๒/๒/๒๕๔๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๔๓
นางสาววิรินทิรา แจ่มศรีสุข

๒๙/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๔๔
นางสาวศิริญญา ยะรังวงค์

๑๐/๘/๒๕๒๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๔๕
นางสาวสมคิด ดวงแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๔๖
นางสาวสมมาศ พุทธประเสริฐ

๑๐/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๔๗
นางสาวสมศรี สุขนาน ๗/๓/๒๕๐๕ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๔๘
นางสาวสิริพร ฝางริต ๔/๓/๒๕๑๖ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๔๙
นางสาวสุธาทิพย์ เนียมด้วง

๑๑/๗/๒๕๒๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๕๐
นางสาวสุมินตรา เนืองแก้ว

่

๑๑/๙/๒๕๓๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๕๑
นางสาวสุวรรณา หมอดี ๔/๑๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๕๒
นางสาวเสาวรัตน์ ผลสิน

๑๗/๑/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๕๓
นางสาวอภิรดี โสดาดวง ๓/๓/๒๕๓๕ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๕๔
นางสาวอรอุมา อินทร์วงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๕๕
นางสาวอริศรา ชมชืน

่

๑๔/๓/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๕๖
นางสาวอัจฉรา สว่างโชติ

๑๒/๑/๒๕๒๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๕๗
นางสาวอารยา ชารุด

๓/๑๐/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๕๘
นางสาวอานิตยา ทรัพย์โภคา ๔/๗/๒๕๑๔ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๕๙
นางสาวอารียา จำพรต

๑๕/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๖๐
นางสาวอุษา ทองคำ

๑๕/๖/๒๕๑๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๖๑ เด็กหญิงกัญญาณพัชร
วัฒนะน้อย ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๖๒ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ตันศิริ

้

๒๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงกุลนันทน์ โสนน้อย

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงกุลิสรา สันคะนุช

๒๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงจารุวรรณ โคพระ

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงจิรภิญญา แอกสวัสดิ

์

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงจิราวรรณ กุลรักษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงชญานัน อุทัยฉาย

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงชนากานต์ รอดสมบูรณ์

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๗๐ เด็กหญิงชุณหกาญจน์
อัญชลิสังกาศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงเชอริณี สำเนียงเสนาะ

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงญานิชศา ทิพย์หินคง

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงณิชฐากร ชุมเทพ ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงดวงกมล ใจสงัด

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงถิรพร แพนนิล ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงทิพวรรณ สุขรุ่งเรือง

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงธมนันท์ เภาผลพฤกษ์ ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ทองไพจิตร ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงนภัสสร แสงฉาย ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงนฤภร งามตา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงนวรัตร์ ชาวเขาดิน

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงบัญชุสา อนุสิทธิ

์

๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงเบญญทิพย์ สุรัตตัน

๑๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๘๔ เด็กหญิงปราชญาภรณ์
รุ่งรักษาธรรม

๒๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ มีศิริ

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงปนเพชร แก้ววัง

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงปยธิดา จตุรงค์พาณิชย์

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงพิระศา สุระถา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงภัทรนันท์ เทียบเศียร ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงภาณิษา นิมสาย

่

๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงภาวินี ศรีวิโรจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงมณณิชา ชิตเจริญ ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงมัณฑิรา แก้ววิลัย ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงรจนา แบนท้วม ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ โกศา

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงศิริวิมล มาศิริ

๒๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงสมฤทัย สิงห์ภู่

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงสาวิตรี ปรีดานนท์ ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงสุทธิกานต์ รัตนะ

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ใจตรง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงอรวรรณ จูเซียน

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงอลิศา ทัดทอง

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงอาภากร ต.หิรัญญากร ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงกมลวรรณ เลิศวิลัย

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงกมลวรรณ เผือกแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ถุงเปา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองเกตุแก้ว

๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงกาญจนา แจ่มสุวรรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงจิรัชยา ดิษฐศิริ

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงจิราวัชร บรรเทิงจิตต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงฉัตราภรณ์ โพธิอ่อง

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงชนิดาภา ทองกล่อม
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงชุติญา ซิมเทียม

้

๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงณัชชา วรรณมันคง

่

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงณัฏฐา กองขุนราม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงณัฐฐิมา ศิริ
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สุวรรณะ
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงณัฐพร ชมดี
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงณิชาภัทร โตสงค์
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงทรรศนันท์ โอ่งตัว

้

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงทัศวรรณ ยิมเนียม

้

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงธันยธรณ์ เศรษฐวิวัฒนกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงนันทิดา บานชืน

่

๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงนิชาภา เกตุแก่นจันทร์
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงนุชนาฏ จิตตะธรรม
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงปฐมวรรณ นาคศิริ ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงปนัดดา อึงไถ่

้

๑๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงปรียาภัทร ขันธรักษ์
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงพลอยชมพู บำรุงศิริ ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงพัชรลดา มานิตย์วงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขวัญยัง
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงภฤพันธ์ พันกุ้ย
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ กรเกษม
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงมาร์ติน สิทธิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงรชิตาภรณ์ หอระตะ
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงวรรณฤดี ชลารักษ์
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงวรัญญา ทองสถิตย์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ นาคประสาทพร ๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงศศิวิมล แดงกูล
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงศุภางค์ พลอยจัน

่

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงสวรรยา รุ่งขจรกลิน

่

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงสุชาดา คำปน
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงสุธิดา วิรัชกุลวาณิชย์
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงสุนิสา ลำเลิศ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงสุภาวดี ไตรรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงเสาวนีย์ วิจิตรกูล
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงโสภา ขำแย้ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงไอยา พรมมาวัน
๒๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๔๙
เด็กหญิงกรองทรัพย์ บุญชู

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร จำศักดิ

์

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ จ้อยเจริญ
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงกันตนา สอนศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงจริญญา อินจันทร์
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงจิตาภา มอญเก่า

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงจินตัศจี สิงหรัตน์
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงจิราพัชร ภู่อร่าม
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ลือชัยธีรกุล
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงชญาดา
พาณิชย์วัฒนานุกูล ๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงชญาดา เชิดชู
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงชนากานต์ สุวรรณฉวี

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงชลิดา รุนเจริญ
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงณัฐพิมพ์ เวฬุวาป
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงณัฐวดี คำชู
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงณิชา ซิวฮะหลี
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๖๕
เด็กหญิงทัศนาวรรณ์ แสงอรุณ

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงธนิสร สุขแสง
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงธมนวรรณ บุญประเสริฐ
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงธิญาดา หนูน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงนภสรณ์ พงศ์สิงห์แก้ว ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ นิยมไพศาลสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ โพธิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงปริฉัตร เสนีรัตน์
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เจริญนิธิโชติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงปจมาภรณ์ วันทานะ
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงปทมาวดี ทับทิมนาก ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงปาริชาติ รักภักดี ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงปยะดา พุทธเจริญ
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงปยะพัชร เปลียนศิลาทอง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงพุธวดี ตันฮือ

้

๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงแพรทอง จันทร์มี

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงแพรพลอย บัวศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงภัทรวดี พรมมิ
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงรุ่งนภา ชุ่มชูจันทร์
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงเรืองนภา มงคลฤกษ์
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงวธิกา จินตนากูล ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงวรรณวดี น้อยเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงวริศรา แย้มมา
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงวิราวรรณ นพฤทธิ

์

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงสิรภัทร ยอดคีรี
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงสุกฤตา รัศมีโรจน์ ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงสุธาศินี เผือกเจริญ
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงสุวิชาดา สังข์ทอง ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงอรจิราพร พรหมมินทร์
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๙๔
เด็กหญิงอารียาภรณ์ เปรียบสม

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงอุษา ด้วงประเสริฐ ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงกนกนาถ ชุ่มชูจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ เวสกามี
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๙๘
เด็กหญิงกัญญาพักตร์

โพธิเจริญ

์

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๑๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มิตรส่งสุข

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ผ่องใส

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญรัตน์ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุขยิง

่

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงชุติพร เล็กสวัสดิ

์

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงณัฐชา กล้าชุ่ม

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา นาคสาทา ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงณัฐสิณี ทองอารีย์

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงณิชา เล่าฮะ

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงณิมมิดา วงศ์มณี ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงทรายแก้ว ทวีจิตต์

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงธนานุช เวชสถล ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๑๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญศิริ

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงธีรนาถ อิมสมบูรณ์

่

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงนภัสสร ศรีนวล
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงนัชชา สุ่มมาตร
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงนันนภัส พรมมิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๑๖
เด็กหญิงบุษบาบรรณ์ ศรีมูลตรี

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงปริยาภัทร จินเต๋ง
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงพรณัฐชา มณฑาพงษ์ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงพัชชา บุตรเจริญ
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงภรัณยา โอ๋อาน

๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงภัทราวดี มาลัยวงศ์ ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงภาณี พันธุ์ไพโรจน์
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงภาสินี ครุวรรณเจริญ ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงมัทนา จันทร์เพ็ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงวรรณภา นุชแดง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงวริศรา สระเกษ
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ จันทร์สว่าง
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลูกจันทร์แปน ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงสวรินทร์ สอนซี
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงสุทาทิพย์ คำแหง

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงสุธาสินี พลาชีวะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองธานี
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงสุริสา ด้วงพิบูลย์
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงอรยา นันทโชติ
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงอัจฉรา บุญเสริม
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๓๖
เด็กหญิงอัฉรากรานต์ สำเริง

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงอาภรณ์ เรืองสวัสดิ

์

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงกนกพร รุ่งเรือง ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ อาจสิงห์
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงกาญจนา แตงอ่อน ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงขวัญตา ทับทิมสุข
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงแขขวัญ เพิมจรัส

่

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงจรัลรัตน์ จิรฐาบุรพล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงชลลดา สวยสม
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ผลเจริญ
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงเฌนิศา เจียรสถิต

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงณัฎนิฌา คงปญญา ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงณัฐชา เกษมศรี ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ยังให้ผล ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงณัทภาดา ประชุมพันธุ์

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงธนภรณ์ อุทุมพร
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงธนาภา เอียมสุข

่

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงธมนวรรณ ก๊กเฮง
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงบุษยา กาญจนารักษ์ ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงเบญจภรณ์ เปรมใจ
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงปยะวรรณ พิสมัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงพรทิพา กลางชาติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงพรธิดา รุ่งเสรีรัช
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๕๙
เด็กหญิงพรพรรณวดี ศุภฤทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงพรพิมล โคโตสี

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๖๑
เด็กหญิงพรรณพัสสา เวสะระ

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงพิชญาพร ทิพรัตน์
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงเพียงรวี เปลียนเจริญ

่

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีบุตรตา
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงภัทรวรรณ มาลัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงภัทราวดี เอียมจรูญ

่

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงภัทรียา ธงทองทิพย์ ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงภารดี สุจริต
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงมาติกา พิกุลทอง
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงโยษิตา แสงมรกต

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงรติมา เนียมพราง ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงรวิสรา บุญศรีสวัสดิ

์

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงลัดดาณัฏฐ์ เจริญกุล
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงวรรณระพี พงษ์รัตน์
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงศุภิสรา ศิริมณฑา ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สถิตย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงสิตานัน พัดทอง
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงสุมิตรา นันทโชติ ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงเสาวภาพร สิทธิรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงอรสุมา ธุสาวุฒิ

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงไอลดา ศรีวิหก
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงกมลวรรณ บัวทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงกรรธิมา มิงแก้ว

่

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงกานต์สิริ แม้นสุช
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงจันทกานต์ ใหม่หะรา
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงจันทร์ทิมา ยังให้ผล ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงจันทิรา สายขุนทด ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงชญาดา สวนมะพลับ
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงญาสุมินทร์ สุขณะลำ
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงฐิติมา นาคภักดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงณัชพร เนาว์วรรณ
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองฤทธิ

์

๑๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๙๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ หนูอุดม ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงธัญพิชชา ยิมเจริญ

้

๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงธัญพิชชา แหลมเขาทอง
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงนพวรรณ มีชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงนาราภัทร สายคำกอง
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงปณฎารีย์ เสงียมวงษ์

่

๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงพรศิริ ขุนเปย
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงพลอยพัชชา แซ่พู ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงพาขวัญ น้อมเจริญ

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงพิมพ์พลอย เปลียนศิลาทอง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงภัทรทิรา ทองน้อย

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงภัทรนันท์ ภู่รัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงวรรณวิษา ฟากวิลัย ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงวรรณษา ศรีเจริญ

๑๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงศิริพร รวมกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงศุภิสรา ทองประชุม

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงสโรชา สวนมะพลับ

๑๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงสิริพร แย้มศิลา

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา แสนสบาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทิมศรี ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงสุภาวดี น่วมมะสิงห์
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงเสาวรัตน์ สังควะดี
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงอลิศา นิลมณี ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงอาทิตยา สุนทรประเวศ
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงอาภาศิริ วิสุทธิธนากร

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงอารยา คำศักดา
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงกฤตพร สุขมี ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงจณิสตา ถมปด

๒๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ คำศิริ ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงจิราวรรณ รัตนบุษยาพร
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงชิสา เยาวละออง
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงชุติญา ฤกษ์มงคล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงญาณิศา อ่างสมบุญ
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ มนต์ประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงฐิติพร สมุห์สนธ์ ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงฐิติภัค เปลียนประเสริฐ

่

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยิมยงค์

้

๑๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ น้อยจินดา ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองบัว
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิศิริ

์

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงณิชกานต์ สวัสดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงธนัชพร ขาขุนทด
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงนันทิฌาณ์ ม่วงศรี
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงนำริน สายสุวรรณ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ บุญสวน
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๓๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ถนอมทอง

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงปณิดา สุขเรือง
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฉุงน้อย

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงปรวีย์ ศรีเจริญ ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงปรียานุช เอียมสุข

่

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ อินแบน
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงมัญฑิตา แขรัตนะ ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงมัณฑนา เต็มสอาด
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงรวิพร ประภารัตน์
๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงสโรชา ทองรัศมี
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงสายธาร ศรีเหลือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงสุณิชา อยู่สมบูรณ์ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงอชิรญาณ์ สุวรรณโพธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงอภิฤดี สุพร
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงอรนิชา โห้สุวรรณ
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงอลิสา วรรณกี

้

๒๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงิอาทิติยา โชติชืน

่

๒๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงกชามาศ ชาเขียว
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ โตหยวก
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงกวินทิพย์ ใหม่เอียม

่

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงกิตตินันท์ ชูผะอบ
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงเกวลิน รุ่งสว่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงเกศสรินทร์ อู่วิเชียร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงจันทรา สุขถาวร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงชนาพร บุญสวน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงฐิติมา สอนชะอุ่ม
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร พุ่มแพรพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงทัศวรรณ บุตรลี

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงธนพร นิยม
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงธนภรณ์ พรมเจริญ
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงธินันพร โพธิพูล

์

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงนิชาดา คชะภูติ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงบุษราคัม เหลืองทอง ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๗๑
เด็กหญิงปรางค์วลัย ใหม่เอียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

บัวปลี ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงพรทิพย์ พวงมณี
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงพสุมนต์ ไชยฤทธิ

์

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงพัสพร เพ็ญโฉม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงพาขวัญ ลอยอากาศ ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงพุทธรักษา คู้ลำพันธ์
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ แรตเจริญ ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงภูณิศา แก้วสด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงวนัสนันท์ ประดับเพ็ชร ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงวริศรา โอ่วเจริญ ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงวิมลณัฐ สุวรรณมาโจ
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงศศิประภา บุญสาหร่าย
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ธีระศักดิ

์

๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อุปถัมภ์
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงสาวิตรี มาลัยรักษ์
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงสุธาสินี รัตนโยธิน ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงสุธิดา ละสุวรรณ์
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา แก่นแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงสุภัสสร สันติมุนินทร์

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงหทัยภัทร กุลไชย
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงอนุตตรีย์ ใหม่เอียม

่

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ไชยมงคล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงอริสษา เงินแก้ว ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงอังคณา มณเฑียร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงกนกนภา ดีดพิณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองอยู่
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญน่วม
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงกริตยา บรรเทิงจิตต์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงเจนจิรา เพ็ญสุริยะ ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พวงมณี

๑๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แซ่กัง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิทอง

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ต้องประสงค์

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงณัฐวรรณ กันยาสาย

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงธมนพรรณ ส่องประเสริฐ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงธมลวรรณ ทองรัศมี

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทัศนเกษม

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กหญิงธารทิพย์ อรุณโณ ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ ปวเจริญ ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงนุชจรี เสาวรรณ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงเนรัญญา ยังให้ผล ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๑๓
เด็กหญิงประเสริฐศรี ทาศรี

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงพลอยนรี กาญจนเดชะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงพัชรีพร ลอยรัตน์
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา รอดภัย
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บัวประเสริฐ
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญกุศลธรรม ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงไพลินดา
พาณิชย์วัฒนานุกูล ๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ เขาโคกกรวด

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงมาริสา กระจ่างดี ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงยวิษฐา กิตติวงศ์ธรรม ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงรชยา แย้มจินดา
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ รักผ้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ รอดเจริญ
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทับพ่วง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงสุนิสา รุ่งสอาด
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๒๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสาวกุล ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดารารัตนกุล
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงอรกัญญา กุลศรี

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงอรวรรณ นิมน้อย

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงอาทิตยา สิงห์ภิรมย์
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงกชพร บุญประสิทธิ

์

๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงกรรณิกา ซิวฮะหลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงงามฤทัย อุทา
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงจิราพัชร เพ็ญโฉม ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงชลนิภา ยังยืน

่

๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงดวงกมล แซ่ตัง

้

๓๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีอยู่เดิม ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ยงถาวร ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ นวลจันทร์
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงประทุมพร จินดามงคล
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงปวีณา ใจกล้า
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๔๔
เด็กหญิงปทมาภรณ์ หลิมไชย

่

๒๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงปุณณิศา ศรีวัฒนา ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงพรพรรณ โกกิรัญ
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงพรพิมล อุดแสนขัน
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงพรรณพร เนตรศรี
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงพรรณภษา กิมเต็ง
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงพลอยชนก บัวประเสริฐ

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงพัชรพร เพ็ชรนำน้อย
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงพัทธกานต์ ฮะสูน
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา พุ่มแก้ว
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงมณฑิญา มีรัว

้

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงรุ่งวรี แซ่ฉัว

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงรุจิกาญจน์ ศรีนิล
๒๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงลักษิกา ฉัตรแก้ว
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงอารีญา ศิริมาจันทร์
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงชุติญา สระบุรินทร์
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงณัฐณิชา บัตรเจริญ

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงธัญชนก สีหะวงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงธีรดา สถิตย์
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงนันณภัส จันพา

่

๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๖๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ พรหมสุวรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงมทนาลัย สุเฌอ
๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงวริศรา เยียงปรีชากุล

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงศรกมล เจาะรอด
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงชลธิชา นพศิริ ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงพิตตินันท์ ตันเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงวิรัญญา จินดาสวัสดิ

์

๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงมณีพร ติงแสง

่

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงวรัญญา ยันตะสี ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงสมฤดี สถาพรสุจริตกุล
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงสาวิตรี แก้วทอง
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงสุชาดา วุ่นศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงสุพิชชา พุทธเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เณรหนู ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงจันทิมา บุญประเสริฐ
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงชลธิชา ขวัญอ่อน
๑๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงธนสร ถีระพงษ์

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงธีรกานต์ ตันโปย
๑๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงนริศรา วิริโยราญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงนิศานาถ ศรีวันทา ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงนิษิตา บุญกลำ
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงนุชจรีภรณ์ เหมือนเพชร
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงภัทราวดี ปนผ่องแผ้ว ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงมุจรินทร์ สวัสดี
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงกรรวี กลัดเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงขวัญศิริ อู่พิทักษ์ ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ พันธ์แสง

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ชุ่มจิตร์
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงณัฐรุจา แตงจัน

่

๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงธนพร เพ่งพินิจ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงนภาพร หลานเศษฐา
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงนฤภร คำโภชา
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงปภาดา โลหะจีรัง
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงอมลสิริ อินดี
๒๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงศศิญา พุ่มแก้ว ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงสุธิศา แผ่สัตย์
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงญาดา ศรีสอาด

๒๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงนพวรรณ นาครอด

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงรัฐธรรมนูญ บุญมา

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงศศิกานต์ สาระโชติ

๑๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงศศิธร รุ่งแจ่มแจ้ง ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงศิรดา อุ่มเจริญ

๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงอรอมล อดิษะ

๒๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงอาภัสรา วณิชย์ศักดิพงศ์

๒๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงจิรัตติกาล เจริญมี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงณภัสลี ว่องวัจนะ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงณัฐนันทน์ ขำน้อย

๒๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงทักษพร ทวีการ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงธันยรัตน์ แสงอร่าม
๑๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงนันทิญา จะตะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงปยธิดา โรจน์เรืองศรี
๒๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงพิชญา ติวทอง

้

๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงวลัยพร ไกรเจริญ
๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงศิริมาศ สุขจันทร์
๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองเกตุแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงสิริยากร กาญจนเกตุ
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงสุภัชชา กันเขต

๑๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงอภิชญา นิมนวล

่

๒๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงอรรถพร ศิริอรรถ ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงอารยา ปุมสีดา ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงอรอนงค์ ตรงเจริญศักดิ

์

๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงภูรรินทร์ สีชมภู

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงวรญา จรพินิช

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงวริศรา ใหม่เอียม

่

๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงสุนิสา ทักภิรมย์ ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงอภิญญา กรรณสูตร
๒๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงอภิญญา ปนสุวรรณ

๑๗/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ กลินสุคนธ์

่

๒๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงเกือกูล

้

ลอยรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงจุฑาทิพ เศรษฐการมงคล
๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดัดดรุณี
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๓๔

นางสาวสกาวรัตน์ สุเภากิจ
๑/๑๒/๒๕๐๕

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๓๕

นางพิมพ์กาญจน์ สงวนจันทร์ ๔/๑/๒๕๐๖ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๓๖

นางสาวกฤษณา ดวงรัตน์ ๑/๒/๒๕๑๓ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายกษิดิศ สุนทรโชติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายณภัทร คนธรัตน์กุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายณัฐนนท์ อุดมมงคล
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายธนภัทร มโนอิม

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายนันท์ธร จอมศิลป

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายปยวัฒน์ อ่างมณี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายพงศกร เตียงหงษากุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายรชวัลลภ บุษบงก์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายวิวรรธน์ พิทักษ์มงคล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงเปมิกา บุญมี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงกุลภัทร หล่อทองคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงชุติมา แก้วชัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงธนัทวร ใหม่โสภา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงธัญวลัย แก้ววงษ์นุกูล

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงปาลิตา หลำเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงวาสิตา ดำริมุ่งกิจ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงวาสินี เพ็ญโฉม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงอภิชญา ปนมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายกิตติพงษ์ รวมทรัพย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายจิราวัฒน์ เพ็ชร์เจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายธนธรณ์ วงศ์ทิม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายปราชญ์ จำรัสธนสาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายปรีดิวัฒน์ เก็จมยูร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายพชร ตติบรรจงลาภ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายพันพร พรหมสุรินทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายอภิวัฒน์ มันปาน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายอสมา ว่านกระ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงฐิตาพร ลิมเจริญ

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ชีวโศภิษฐ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงนภาธร จอมศิลป
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงปฐมา บุญสิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงพาขวัญ พจนโสภณากุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงวริศรา จิตต์รุ่งเรือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงสุธีมนต์ เสริญวงศ์สัตย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงสุภาสินี กันทะชัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายกนกพล คชาโภชน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายกิตติธัช ขจัดภัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายกิตติภพ
แปลกสกุลสมบัติ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายชัชพงศ์ ไชยสลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายเชาวน์วิชญ์ ขันคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายธนะดล พานิชเจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายธนากร ชมานนท์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายนราวิชญ์ พัทนา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายนิติธรรม วรศิลป

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายเพรียวพันธุ์ พัดทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายวรยุทธ์ ธรรมเมธาพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงขวัญชนก มันถาวรวงศ์

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงณณณินท์ คงเพชร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงปภาวิชญ์ คณาสิทธิกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงปวริศา เจนภูมิเดช
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงพัชรพร จันทร์โท
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงพัชรพร มากมณี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ทอง ทิพเวช
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงสิริกร อมรพิพัฒน์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายจิรภัทร โชคบุญธิยานนท์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายฐาปกรณ์ ธัมมปที
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายไตรคุณ จันทวัฒน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายธนกฤต พิทักษ์ผล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายธนารัตน์ สุรินิตย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายพัชรกรณ์ พรประเสริฐ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายภาวัต หลวงใจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายศุภกร ศิริมงคล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายศุภวัฒน์ นิยมไพศาลสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายอชิระ แย้มพินิจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงกมลพรรณ วรรณธะสุนทร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงจุฑาวรรณ รัตนะสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงญาณิชา กลินเกษร

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงญาดารัตน์ บัลลือพรมราช

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงธัญจิรา ตันติวัฒนทรัพย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีกฤษดารมณ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ลดา วัชรีนันท์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงสุจิรา บุญลาภ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายกมลฉัตร ศิริปุณย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายกิตติภัฎ ทิพย์ฝน

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายเจษฎา ชูเชิด
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายชนวีร์ งามขำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายธนกร หอบรรลือกิจ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายธนยศ สิทธินันท์เจริญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายพศุตม์ อวพรชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายพันธ์กมล ไชยพิณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายสรุจ อิงคกิตติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายอติคุณ บูรณวัฒนาโชค
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายอิสระ สุนทรโชติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงเบญญทิพ ชมสา

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเจริญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ นันทวัชรกิจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญวัฒนา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ระดมเพ็ง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงภาวินี หงษ์ทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงวชิราภา ลิมปนะวรรณกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงวณิชชา บุญเฉลิมชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายกันติภัช เสริมโสภณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายณัฏฐพล จันทร์พิทักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายณัฐนนท์ วรรณศิริ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายณัฐวร ยะระสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายดลบันดาล เปาเปยมทรัพย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายทวีทรัพย์ จริยโสธร
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายธารธรรม สีมาเอกรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายนันทพัทธ์ เลิศสัฒนนนท์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายสรวิชญ์ สุขสบาย
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายโศภณ สุขประเสริฐ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงกชพร หงวนสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงขวัญชนก ปรีชาชีววัฒน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงชลธิชา ศรีวัฒนาเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ อภิสิทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงปริชญา มัชฉิมวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงพัชรพร จำปา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงสุทธิดา แสงรุ่งเรืองสกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงสุภัสสร วงษ์ปุน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายโกเมศ ตันย้ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายณัฏฐกรณ์ คงภิรมย์ชืน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายธนพล ชิงชัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายธีระอมร พรรศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายนริศวร์ธีร์ ถาวรเจริญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายรชต เชาวน์เจริญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายวัชรฉัตร ทองภักดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ วัฒนศิริ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายอริย์ธัช บุญทรง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อังศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๕๖
เด็กหญิงขวัญวันใหม่ บุญเลิศฉวี

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงธัญญชนก ภูทวี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงนันทพร มีสนุ่น

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงนันทิชา พรหมสุวรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงปริยาภัทร นิมเจริญ

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงปุณณภา จันทรปรรณิก

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงภัทรมน วัฒนวิจารณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงศุภิสรา กะสิกูล
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายฐิติพันธ์ เกือเจริญศรี

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายธนา ปาสาณพงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายธันวา อรรคฮาดจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายปณชัย บุญญา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายพันวา ตันติวัฒนพานิช
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายสิทธินนธ์ เจียรพันธุ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายสุคนธ์ เตียรักษา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงกนกกร กาญจนพันธุ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงนภาศิริ ผาสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงนัชชา โง้สกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงนำหอม ทองประยูร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา จำรัสพันธุ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงพันธิตรา วรสถิตธรรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงพินดา นพแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงวรวรรณ ศิริฤกษ์มงคล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงวรินธรณ์ เจริญศิลปนันท์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายณัฏฐาวุธ ธีรภัทรไพศาล

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายธีรวัจน์ เดชพงศ์สรรค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายนวพล ด้วงทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายปกรณ์ จันทรศร
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายภูมินทร์ กีจินดา

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายศิลปชัย เพ็ชรฟู
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงกนกภรณ์ พิชัยศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แจ่มจรูญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงฉวีวรรณ ประยูรสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญน้อย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงณัฐวดี บัวลพ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงณีรนุช วรกิจกุลพินิจ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงดุจดาว โสภณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงธันยพัชร มาสุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ธัญญะวานิช
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงพรพิมล โพธิทอง

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงพรรัมภา ศรีโกศักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงพรหมพร พุทธรักษา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงพัชราภา เสถียรวุฒิไกร
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงภารดี โชคพิบูลย์รัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงมณีภัสสร แสงทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงมัลลิกา ยวงทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงสุพรรษา แช่มดารา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงอมราพร กรสี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงอารยา ยังประภากร

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กชายจิรยุทธ์ สวัสดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายจิรัฏฐ์ ไชยฤทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายเจตดิลก พูนพิพัฒน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายธรรมปพน พูลเจริญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายพงศกร นาคถม

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายอิสระ สว่างแสงวัฒนา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา เหลาทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์มหา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงชนัญญา ชัยชา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงณัชชา ภาโสม
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ เจียรเจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ไม้สวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงปพิชญา โอนธรรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงปลืมปติ

้

โชติกุโล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงปยาภรณ์ ชูสว่าง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงพรชนก จิรดำรงกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงภัทราพร ทองสุวรรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงภูชินี โยมงาม
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงศิริพร บินกาเซ็ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงสุกฤตา สุขขะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงสุภัทริกา เอกกรุณากุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงอติภา มหาคีตะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงอภิสรา อิศรานุวัฒน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงอารียา วสุวิทย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายกษิดิศ รตโนภาส
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายคณิศร เขตเขือน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายจิรกฤต โพธิบุปผา

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายทศพร รัตนเชาว์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายบูรพา สิริอุดมสิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายปองเกียรติ อิฐสุวรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายพศวีร์ เสกขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายพิชญะ โกศัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายรฐนนท์ สรวมศิริ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายวีรภัทร เทียนทองคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายอัสสชิ พืนบาตร

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงเหมรัตน์ ยงถาวร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงกฤตติกา สงวนศักดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงณัฐสินี พลหาญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงธัญจิรา เกตุเอียม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงธัญพิชชา ท่าไข่
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงพิพรรษพร ทิสมบูรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงภรัณยา เจริญยิง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงรชิตาพร ลีโชติ

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สำเนียงเสนาะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงวรินดา ไทยพานิช
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงสุทธิกานต์ แซ่ตัน

๊

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงสุพิชชา นพเกตุ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศิริตันหนึง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงอนัญญา รุ่งขจรกลิน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายชนาธิป ผดุงกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายธนพล อยู่พลี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายพลากร หล่อเรืองศิลป
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายภูธน เข็มนิมิตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายรติพงษ์ วันวิเสส

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายระพีภัทร ศิริโพธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กชายวรธันย์ รมพิพัฒน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายวีระเทพ โสมดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายสุธินันท์ บุญจินดา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายอัษฎาวุธ อักษร
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงกนิษฐา วงศ์โสภา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงจิรัศยา มูลสา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงณัชชา ช่างเหลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา รุ่งเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงทรรศนีย์ ใจใส
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงธารารัตน์ อนันตยา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงพรพิมล สุดนุช

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงพิชชาพร โฉมงาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงภัทร์รพี แก้วสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงรมิดา จันประทักษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงศรปทมา เขียวเหลือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงสุชัญญา สุรารักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงสุชานันท์ พูลพิมมะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงองค์อร บุญลาภ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงอชิรญา อังคเรืองรัตนา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายณัฐพล สกุลเรืองศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายธนภัทร์ ศรีสมวงศ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายธนากร กรานเขียว
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายปฏิพล สุขรุ่งเรือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายพลวัต เอียมยอด

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายพิทยุตม์ พริบไหว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายภีมเดช จันทร
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายศุภฤกษ์ พรมศิลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายศุภวิชญ์ แจ่มไพบูลย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายสมพลชัย ตันศิริ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายอภิวัฒน์ จุ้ยเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงกรรณิกา สัมฤทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๙๑
เด็กหญิงกวิสราภรณ์ บุญสุทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงขวัญวลัย ศรีสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงจิรชยา ปจจะโร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๙๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สมจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ดอกกะฐิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงธนพร ธเนศธนสาร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จูเจริญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงพรมีนา สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงศตบงกช รักวงศ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ มีแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงศุภิศรา ศุภวาทิน

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

เหลียวเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ นันทพานิช

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายกรรชัย กรเกษม

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายกฤตเมธ จ้อยสำเภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายจิรกิตต์ มราชชาลี

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายณนทกร ศรีวรนันท์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายเดชศักดิดา

์

ฉิมพาลี
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายทัศนพงษ์ สร้อยประไพ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กชายธนากร รักวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายพรพิทักษ์ สินเจริญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายมหาสมุทร ผิวจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายเอกกฤต เจริญรักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ น้อยจินดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา สาระศาลิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เสริมสกุล
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงขวัญฑิมา กนึกรัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงจิราพร คงคาธนะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงชนากานต์ เดชสำโรง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงธนวรรณ ต้วมสี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงนันทพร เอียวน้าว

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงนันนภัส รุ่งศิริ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงพุทธชาติ เพิมบุญ

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงรุ้งตะวัน กันพวง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงวาฐิตา เกิดธรรม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงวาริศสา ชืนชมภู

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงสุวพิชชา รวยสูงเนิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายจารุกร ชาติรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายจิตรภาณุ จันทมาลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายจิรกิตติ

์

กุลศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายชิติสรรค์ ภู่สิงห์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายธนพล วัฒนสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายพลพล เพียรทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายภูธเนศ แก้วพิศดาร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายวรพล บุญราศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายวัชภล ทับแสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายศิวกร สว่างกิจไพศาล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ บัวศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงจิรญา นาคตระกูล
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงชญาณิศา ถาวรศิริ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงชญาภรณ์ เปยมการุณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงณัฐกฤตา วันวงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงธนพร ยังให้ผล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงธิราพร ลิมฮะสูน

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงภราดา จันทร์เชย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ ราชวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงวริยา พวงมลิวัลย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงสิรินารถ อนุจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงสุพิชชา ถาวรวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงอรณิชา ใจบรรจง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงอักษราภัค เกตุเทียนงาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ยงยุทธ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายญาณากร ทองนพคุณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายพันธกานต์ วนาภรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายยุทธการ จันทรศร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายวงศธร ปุยวงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายวรัชญ์ คนงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายศิวานนท์ เจริญขำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายศุภวิชญ์ พระยาชัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายอนวัช ทองดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายอรรถพงศ์ บุบผา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงเกวลิน เนืองจำนงค์

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงโสจิรัตน์ ผาดศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงจิตติญา สุขภูตานันท์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงณตะวัน ศรวณียารักษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงธนกมล ชูชืน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงธนภรณ์ เขตรใหญ่
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงปาณิศา ดิลกศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงมัลลิกา จินดารักษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงรัญชนก เสาธงทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงสลิลพร จิตต์ประสงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงอนัญญา พิศวาท
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงอภิญญา สุขสงวน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงอรอนงค์ ธัญญวานิช
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายฉัตรปพน สุขวิชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายทิชานนท์ ช้างแก้วมณี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายธนบดี โฉมศิริ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายธนัทท์ แก้วเปย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายธนา โสรัจจกิจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายธีระชัย ลายประดิษฐ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายนภัทร ทองดาวเรือง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายภูริ อยู่คงเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายวศิน ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สวนมะพลับ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เทียงธรรม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายเอกภพ บริบูรณางกูร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงเนตรนภัส พัฒนสัมพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงฐิติมา พุดซ้อน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร โพธิสุวรรณ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงธิติพร พงษ์ทองคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงปณิตา สุขศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงพาขวัญ ศรีคชา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงภัทรภร แหยมศิริ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงรุจิรา ตลับทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงวรวลัญฌ์ เจริญศักดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงอาภาศิริ สีสม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายธนกร รามประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายธนวัฒน์
น้อยเสวีประเสริฐ ๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายนันทภพ ขาวขำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายพัชรพล อ่วมเกษม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายพีรพัฒน์ จินดารักษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายภัทรพล ใสยันต์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายภูริภัทร กิตติกุล

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายรุ่งเพชร หลวงนา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายอดิศร ตันบรรลือสุข

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายอนุพงษ์ เวียงสมุทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กชายอานพ รุ่งโรจน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงชวิศา บำรุงศิริ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงนัฎบงกช ศรีสุขโข

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงนันท์นภัส นันต๊ะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชืนชูผล

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงสุชาดา เกตุมาลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงอมลรุจี เรืองอร่าม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงอริสรา ประทุมทาน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงอัจฉรา อิมรัตนะ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายเจษฎา เกิดอยู่เจริญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายชัยธัช ยังถาวร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายธนโชติ อยู่คง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายปานเทพ ศรีดุกา
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายพลทัต แซ่ตัง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายภูมินทร์ เทสวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายเมธาวี แจงเล็ก
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายอดิศร แดงเจริญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายโอฬาริกส์ สุวรรณพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงบุษกร มังมีผล

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงประภัสสร ตรีดิลก
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงสโรชา รัศมี
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงสุชานาฏ สิวะโมกข์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงอพิชญา วิทยากุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายกฤช จันทิม
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายจักรวาล กลำบุญสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายเจษฎา ท้วมพงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายฉัตรทอง ลอยลิขิต
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายชยากร น้อยจินดา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายชานุวัฒน์ บำรุง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายณัฐติพงษ์ วงศ์วัฒนาวุฒิ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายธนพล ชินาลัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายภูษณ งามเพิมพร

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กชายวรกฤต ดาสมบูรณ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายวรวิทย์ กิมเฮงหลี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ตติไตรสกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงแพรวา จันเจริญ

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงจรีย์พร แก้วมณีวงศ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงนงนภัส วรเกิด
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๔๖
เด็กหญิงปุณณลักษณ์

บุญมี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงรัณรัสสา ปรีเดช
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ผ่องใส
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงศิวนาถ หุ่นทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงสุพิชญา บุญครุฑ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงธนกาญจน์ บุญมิ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายปณณวรรธ พานิชผล
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายชาครีย์ โรจนะสมิต
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายภคิน อยู่คงเจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา จุนเจริญวงศา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงณัฐชยา ลิมประสิทธิศักดิ

้ ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงณิชาภัทร์ ขำสำอางค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงปยวรรณ สุริยจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงวรกมล อัศวุตมางกุร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายชัชภูมิ ทิพย์อัมพร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายณัฐนนท์ สิงหปรีชา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายณัฐภัทร ภัทรบูชา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายธราดล ลันซ้าย

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายวัชรพล ชุมทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายอัครพัชร์ อมรรัตนศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงนวินดา วิเศษสุนทร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงพิชญา ศุภวาทิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายฐิติภูมิ รัตนกำเนิด
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายภูริณัฐ พิสิษฐ์ศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายสรวิศ บัตรสูงเนิน

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายสรวิศ ไพรินพาณิช
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงธนภรณ์ สืบสายเจริญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงวรรณวลี จันเจริญ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายจิรวัฒน์ หล่อศิริ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายวิศรุต ข่มอาวุธ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายอนวัช เลียงสุปรีย์

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงกมลนัทธ์ บุนนาค
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ งามแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงตะวันฉาย โคตรวันทา
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงพรลภัส สาธุปภกาญน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงพุธิตา มังคละศิริทรัพย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงวิชนันท์ วงศ์วณิชย์รัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงไอรินลดา
ชินวุฒิกุลกาญจน์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายณัฎฐิชัย ฤทธิเดช
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายอลงกรณ์ เสรีวรานนท์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายอิสรา สังชะนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงญาณิศา สุมาลัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงปพิชญา เนืองจำนงค์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงพิมญาดา อุทัยผล
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงพีรดา ปญญะบูรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงวราภัสร์
ชินวุฒิกุลกาญจน์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงศรสวรรค์ ยิงยง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายกฤตเพชร คงประสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายเมธัส นาเจริญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงตะวัน ผ่านจังหาร
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงเพียงดาว
คะพิมพ์ภิบาลบุตร ๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงภาวิดา โนนเทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงศรสวรรค์ กุลศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายปญญา โกตูม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายมณพัทธ์ ชุ่มชูจันทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายสุรพงศ์ พัชรารัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงรัตติกาล ผลเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงศุภิสรา คงเหลือ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงกัลยรักษ์ มงคล

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงณภัทร สุวประดับ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายอิศรา อิศรานุวัฒน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงขวัญพัฒน์ สุทธิอุดมรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายนฤบดินทร์ ปรีดา

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายพชร วิเชียรน้อย

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายพีรณัฐชัย ปจฉิมานนท์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายเลิศสินชัย สมาน

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายสดายุ แก่นแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายสุวัฒน์ มันคง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายอลงกรณ์ ข้อแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ธรรมทัตโต

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงณัฐพัชร์ สุทธิอุดมรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงณัฐวดี พิรุณวนิชย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายธนวิทย์ ศรีรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงไข่มุก เกชาคุปต์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายรัตน รัตนกิจ

๒๗/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายปวรัชต์ เงินรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายเนติยุตม์ เดชชาตรี

๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กชายวินรัตน์ วังนาค

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายนราวิชญ์ เนืองจำนงค์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายนครินทร์ สุขคำ

๓๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๒๖
นางสาวกนกวรรณ ตาดำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๒๗
นางสาวรัตนาภรณ์ อรกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๒๘
นางสาวรุ่งนภา ถาวรประภา

๐๙/๐๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๒๙
นางสาวภาณุมาศ อิมฤทัย

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๓๐
นางสาวเบญจมาส วงษ์มา

๒๓/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๓๑
นางสาวขนิษฐา นุชเจริญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๓๒
นายนฤพนธ์ แสงระงับ

๑๔/๐๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๓๓
นางสาวประภาพร ยวลยี

๑๔/๐๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๓๔
นายวราวุฒิ จันทแพทย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๓๕
นางสาวจิราพร แก้วจาเครือ

๒๙/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๓๖
นางสาวจิตตรา แซมไธสง

๓๐/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๓๗
นางสาวเจนจิรา โทบุดดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๓๘
นางสาวเสาวลักษณ์ ปญญาวงศ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๓๙
นางสาวจิรนันท์ อินหงษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๔๐
นางสาวนวรัตน์ ปุริสพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๔๑
นางสาวนันทรัตน์ มิงอรุณ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๔๒
นางสาวนิตย์รดี วงษ์มิตรแท้

๒๙/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๔๓
นางสาวสุพัตรา ครองยุทธ

๒๔/๑๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๔๔
นางสาวกนกวรรณ ใบงาม

๐๑/๑๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๔๕
นางสาวกิตินาถ อุทา

๑๒/๑๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๔๖
นางสาวปาริฉัตร ลิมคูณ

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๔๗
นางสาววรรณภา ผดากาญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๔๘
นายทินภัทร กัญญาพัน

๒๗/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๔๙
นางสาวสุดารัตน์ โพล้งอยู่

๑๐/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๕๐
นางสาวอัมพร จะเริกรัมย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๕๑
นายเพิมวิทย์

่

จันทร์เวียง
๑๙/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๕๒
นางสาวจิตตา ทองคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๕๓
นางสาวชนนิกานต์ จรัลพงษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๕๔
นางสาวสุนิสา อินธิดา

๒๐/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๕๕
นางสาวเกษรา ใด้ฤกษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๕๖
นางสาวจันทร์จิรา เสรีกุล

๑๑/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๕๗
นางสาวพรรณิภา ยมรัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๕๘
นางสาวสาธิตา สินธุ์เพลา

๐๔/๐๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๕๙
นายจิรายุ กิงเกล้า

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๖๐
นางสาวปยนุช ปนทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๖๑
นางสาวสุภาวิดา บุญเทียง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๖๒
นางสาวณัฐกุล พินโปน

๒๑/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๖๓
นางสาววิจิตรา ทับหัวหนอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๖๔
นางสาวอัญชลี กิงคำ

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๖๕
นางสาวเดือน ศรีวงค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๖๖
นายกรกฎ ฤกษ์สุขรุ่งเรือง

๐๙/๑๐/๒๕๓๘
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๖๗
นายกฤตเมธ แสนบุตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๖๘
นายกฤติธี ไทยเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๓๙
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๖๙
นายกิตติศักดิ

์

ฉิมพลี
๐๓/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๗๐
นางสาวจิดาภา จันเทภา

๒๑/๑๐/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๗๑
นายฉัตรมงคล พรหมเจริญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๗๒
นายชัยพร ปจโจปการกิจ

๑๗/๐๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๗๓
นายธนกาณย์ สิงหนนท์

๐๒/๐๖/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๗๔
นายธนภูมิ แก้วประเสริฐศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๗๕
นายนนทวัฒน์ กลินจันทร์

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๗๖
นายพัชรพล เพ็ญศรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๗๗
นายสุพิชัย สุภิษะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๗๘
นายอธิบดี วิจิตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๗๙
นายกรกฤช วงษ์บัณฑิต

๑๑/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๘๐
นายจีรวัฒน์ การะเกด

๐๔/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๘๑
นายฉัตรรินทร์ จีนเง๊ก

๐๕/๐๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๘๒
นายฉันทพล ตาเเสน

๒๘/๑๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๘๓
นายธนพล ผมน้อย

๒๖/๐๘/๒๕๓๙
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๘๔
นายธนพล แซ่จึง

๐๙/๐๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๘๕
นายวราวุธ บุตรา

๓๐/๑๐/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๘๖
นายศราวุธ คำเอียม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๘๗
นายสุจินดา หน่อคำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๘๘
นายอนิรุทธ์ กาสินธุ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๘๙
นายกิตติพงษ์ ประชุมรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๙๐
นายเจนณรงค์ กุลวิมล

๒๓/๐๖/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๙๑
นายฉัตรมงคล พรพิทักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๙๒
นายชยณัฐ เหนือคูเมือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๙๓
นายณัลทวัฒน์ ทองนพคุณ

๐๓/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๙๔
นายนริศร ผลจำรูญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๙๕
นายปฏิวัติ ดำรงเถกิงเกียรติ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๙๖
นายปฐมพร นามพลแสน

๒๐/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๙๗
นายพิทักษ์พงษ์ ช่วยงาน

๑๘/๐๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๙๘
นายศิลานนทท์ นิมิตชัยกุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๐๙๙
นายอนุชา เจียวรัมย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๐๐
นายจักรภัทร มุ้งบัง

๒๔/๐๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๐๑
นายฐิติพงศ์ ทิพย์สอน

๑๓/๐๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๐๒
นายโชคอนันต์ โตม่วง

๒๙/๐๖/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๐๓
นายธนรัตน์ สิมสวัสดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๐๔
นายพัฒนพงษ์ ขาวงาม

๑๓/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๐๕
นายอนุรักษ์ เกือกูล

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๐๖
นายอภิชัย เพชรบ่อแก

๒๕/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๐๗
นายณรงค์ชัย จันทรตรูผล

๑๖/๑๒/๒๕๓๙
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๐๘
นายจรัส สีหะบุตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๐๙
นายธนโชติ จันทร์ธรรม

๐๗/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๑๐
นายธนธรณ์ มีนาบุญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๑๑

นายธนาพล เฉลิมชวลิต
๑๗/๐๑/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๑๒

นายธราพงษ์ พลดงนอก
๐๘/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๑๓

นายปถวี เหมือนทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๑๔

นายปุริศ จันทร์พรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๑๕

นายพิพัฒน์พงษ์ วิหคเหิร
๐๔/๐๙/๒๕๓๕

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๑๖

นายพีรพัฒน์ พัฒนโสภณกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๑๗

นายภาสกร เปรมปรีดา
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๑๘

นายวิเชียร คอมโคตร์
๒๘/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๑๙

นายสรศักดิ

์

ฉอ้อนโฉม
๒๙/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๒๐
นายกรรณสูตร มูลเชือ

้

๒๐/๐๕/๒๕๓๙
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๒๑

นายฐิติพงศ์ สุริวงษ์
๑๙/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๒๒

นายพลศิษฎ์ โกสะรุทธะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๒๓

นายภควัต ธาระมัติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๒๔

นายรังสิมันตุ์ กาพล
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๒๕

นายวีระพงษ์ ภู่ยธิกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๒๖

นายสรายุทธ์ ห้องสวัสดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๒๗

นายสราวุฒิ มูลสันเทียะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๒๘

นายสุรพันธ์ บุตรขาว
๒๕/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๒๙

นายเสฎฐวุฒิ คงนิรันดร
๐๗/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๓๐
นายอิฐศราวุฒิ ลำใยหวาน

๑๔/๐๖/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๓๑

นายสัญชัย พรหมบุตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๓๒

นายธีรภัทร ธีรประภานนท์
๐๙/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๓๓

นายวีรพล บัวลำพอง
๑๖/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๓๔

นายจักรินทร์ สิกุลจ้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๓๕

นายฐานัส ขุนจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๓๖

นายปรมินทร์ ไชยสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๓๗

นายภานุพงษ์ ต่ายเนาดง
๒๗/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๓๘

นายวรงค์กรณ์ เกิดต่อพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๓๙

นายศุภวิชญ์ ศิริรักวงษา
๒๐/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๔๐
นายคมศักดิ

์

ลอยแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๔๑

นายณัฐนนท์ เกตุผุดผ่อง
๒๕/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๔๒

นายณัฐพล สุวรรณพิทักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๔๓

นายทศพล เขียวเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๔๔

นายธนพัฒน์ อินเทียน
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๔๕

นายธนะพิพัฒน์ ถาวรสินธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๔๖

นายปรินธร บุญแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๔๗

นายกรวิชญ์ ทำไธสง
๐๔/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๔๘

นายคมสัน ตรีกูต
๒๘/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๔๙

นายนครินทร์ โสกันต์
๒๖/๐๘/๒๕๓๕

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๕๐
นายไนยชน เทียงเจริญ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๕๑

นายพระนาย พุ่มดวง
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๕๒

นายอรรถวิท ศรีสุพรรณ
๒๑/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๕๓

นายพชร นิยม
๑๓/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ศิริเพ็ญ
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายศุภชัย มีอุบล ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายอนุชา อินปกกา
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายธนธรณ์ นวลสนิท

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงปรายขวัญ วรศรี
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงชลธิชา มังมีผล

่

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงสุธิดา ถานทองดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ผดุงลาภ
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงเพชรศิริ ศรีสังข์
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงการันตี สิงห์บุญ
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงนำเพชร ศรีหาพล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงเกตน์สิรี บึงมุม
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงจิราพร พึงชัยภูมิ

่

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงรัศมี แสนทอง
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงกรวรรณ บัวทอง
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงขวัญหทัย เสนาชุม ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๗๐
นางสาวฐิตา วิหครัตน์

๒๙/๓/๒๕๓๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๗๑

นางสาวณัฐลดา กุลทะเล
๒๔/๑/๒๕๓๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายก้องปฐพี ศรมีทอง ๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงสุชาดา แย้มเกษตร ๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายสุลิโย ทองมาก ๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายกิตติกวิน สุมังคะ ๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

ทรัพย์เจริญ
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายชนะชัย คชาธาร
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายธนกร กลำคลองตัน
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายธนดล กลำคลองตัน
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายธนภณ โรจนสุขสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายธนาธิป ชาดวง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายธีรวุฒิ อ่อนละมูล
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ จีเทศ

่

๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายวัฒนา แดงสวัสดิ

์

๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายสถาพร โคสาดี
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงคีตาภัทร เขียวเรือง
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงพิมาย พลายแก้ว ๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายกนกพิชญ์ ทองเหลา
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายคณิน แสงอ้น

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายธนพัฒน์ อินทร์เปลียน

่

๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงจิดาภา ยิงรอด

่

๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงจิรภัทร ยิงรอด

่

๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ เมืองจันทร์
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา เปยมสมบูรณ์ ๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีหาพล
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายธีปกรณ์ ค่าภู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายศุภกร เทียมวงศ์
๒๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ฉิมแก้ว
๑๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงชญาดา สุธามหาปกรณ์
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายพงศกร เหล่าราษฎร

๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายกิตติกร รอดบุญ

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงดนยา เนตรดำดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายธนัตถ์ บุญประเสริฐ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายธีรเทพ เอียมลมัย

่

๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายพิทักษ์ พุ่มรินทร์

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กชายวรทัต ชังสิงห์

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

เขียนทอง ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กชายรณกร หนูหริง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงธนิดา แก้วใหญ่

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กหญิงสุธิดา ศรีทับทิม ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงญดาพร รัตนกุญชร
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงฐิติวรรณ มากสมบูรณ์ ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงชเนตรตี ศุภฤทธิ

์

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงบุษราภรณ์ ประทุมตัง
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายสุรเดช แซ่ก๊วย
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายเสฏวุฒิ มังคละศิริ
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายธนชัย อินทร์เกตุ
๓๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงธัญชนก ชโรธร
๑๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงพรกนก หิรัญสุข ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงพัศราพร วงษ์เจริญ ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงมาริศา ลาจร ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงธนัตดา สุวรรณเดช
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงสุปราณี บริสุทธิ

์

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ด้วงเมฆ ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงคมไผ่ แจ่มอุทัย ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงชนกานต์ ศรีมณฑา ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงนัชชา แสนสร้อย ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงกุลสตรี ทะวีลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายจิรเมธ รัตนกำเนิด
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายธนกฤต ชโรธร

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายภูมิรินทร์ ศรีสุข
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

แจงเจริญ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายพิชัยญนันท์ พิมพิทัก
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายสมชาติ ศิริโวหาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงกชกร แจ่มดาว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงธันยกานต์ พยัคฆศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงปภาวี บุญมี
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงปราริฉัตร บุญรอด
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงปราริชาติ บุญรอด
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงวิภาวี บุญลือ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงอรธิชา เกิดศิริ
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายธวัชชัย หงส์ทอง
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

เทียนพิมาย
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายภานุพงศ์ เอียมลมัย

่

๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงวรรณวิสา แก้วประเสริฐ
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงกมลชนก ทรงสีสด ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราชโกษา สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายภัทรพล บ่อทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายทักษิณ ยอดสมุทร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๔๙
เด็กชายวรรณธงไชย นามโคตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายพิชุตม์ พงษ์ศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายศุภกร กลับมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายภาสกร สุขถาวร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายกษิดิศ ยืนยงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ชิดสม
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายชนะชัย มกกงไผ่
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายอภิวัฒน์ ขุนวัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายเจษฎา จินดาพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายวชิรศักดิ

์

ปาวสง่า
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายอติเทพ อ่อนตา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายดนุพล ยางงาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายบุณยวีร์ แก้วใย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายวรวิทย์ อึงเจริญ

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงแอนนา เชิงทวี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงยลดา ถาวรสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงดาณุพร บำรุงเวช
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ พรมจารี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงปนัสยา รุ่งแจ้ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงนฤมล ศรีพงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๖๙ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ปานบัว

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงนาฏอนงค์ ไพบูรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงนำริน นิลวงศ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงนรีรัตน์ ผลพาณิช

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงดลนภา ทองทา
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงจิราลักษณ์ ศรีเมือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงณัฐสุดา ยอดสมุทร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ มนต์ขัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงปนัดดา มาลีเศษ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงอาคีรา สิงห์แก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงอภิชญา อภิรมยานนท์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงสุนิษา ศรีพุลทองดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายอัครพล ขำฉวี
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายพงศกร คงปญญา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายประกาย กองแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายณัฐนนท์ พึงพิทักษ์

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายธีรเดช แหยมเกตุ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายนิธิ ศรีไพบูลย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายธนพัฒน์ ทองกระจ่าง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายพีรภัทร พิลาดิษฐ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายศักดิชัย

์

บุญเกษม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายวรวิทย์ ยังให้ผล

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายอนุสิทธิ

์

ไหมทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายศุภากร เดชดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายพุฒินันท์ เอียมอนงค์

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายธีรเทพ ศรีเมือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายจิตรภาณุ ทุมสิทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายภูรินทร์ ภาคฉาย
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายกฤษฎา สท้านวัตร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงสุชาวดี พร้อมสันเทียะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงสุจิตตา เถือนวิลัย

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงปพิชญา แพงไตย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงณิชญาภรณ์ กล้าหาญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงชนัญธิดา ไทยเจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงพิไลพร ชนะชัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงภัสสุฎา น้อยคำมี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กหญิงอรัญญา กลับกลัน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงวรรณสา พลอยเจริญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงดวงพร เจริญผล

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงอภิชญา ธนกุล

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญมัน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงกิติยากรณ์ การะเกตุ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงเปรมกมล เหมือนประสงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงพรทิพย์ ม่วงปน
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงสุธิดา อินแก้ว

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงทานตะวัน ปอมพิจิตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงมุขสุดา โคตรอ่อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายขวัญชัย วิชัยศิริมงคล
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายสมพงษ์ ศิริวรรณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายพิพัฒน์ แก้วทรายทำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายสาริน มันจิต

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ อำเอียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายณัฐพงศ์ เฉลิมลอย
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายภัทราวุธ วิมลภักตร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย ทางข้ามน้อย  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ เหมือนส่วน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงพัลลภา แถมสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงกมลชนก พูลสวัสดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงจุฑาพิทย์ สอนสุนทร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงสิริวรรณ หวันทา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงศศิภา ศรีศักดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงสลิดา พลอยเทศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงกิตติยา เอียมศิริ

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงกมลชนก เพียราช
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงจันทนิภา วงจันทรา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงพิญาดา วรรณพุฒ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชินศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๓๕

นายสุเทพ ทองชูศักดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๐๑
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๓๖

นายสุรศักดิ

์

ศิริอุดมโชค
๑๒/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๓๗

นายตะวัน อรัณยกานนท์
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๓๘

นายวรเทพ เวชสถล
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๓๙

นายทศพล มัติโก
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๔๐
นายฆนาการ พยาทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๔๑

นายณัฐวุฒิ วงศ์สวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายฑิตถากร ไชยสาสน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายสุทธิชัย กลินชืน

่ ่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๔๔

นางสาวสุรีรัตน์ สิทธิวงษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๔๕

นางสาวกนกกร เจริญศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๔๖

นางสาวมาย บัวประเสริฐ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๔๗

นางสาววาสนา ปทวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ สุขเจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงณัฐกมล ดีสวัสดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กหญิงสิริกร สายถุงแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงบุษยามาศ สอนสุนทร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงอธิชา แก้วประดับ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สุขะทัต
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายอดิรุธ มะตะรักษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุตาราม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายพลวัฒน์ นุชปาน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุตาราม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงสุปราณี วิมลพักตร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุตาราม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายวัฒนชัย เสาวิจิตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายณัฐภูมิ พรมมะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายภานุพงค์ มะเหศวร
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงวิภาวดี แซ่เอียบ

๊

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายนราวุธ เพชรอินทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปญญะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงธนภรณ์ อุดเจริญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงเขมิกา ธูปหอม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายคัมภีร์ บุญธรรม
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายโยธิน นาคพุ่ม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงจิตพัทธา มงคลเคหา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงปยะธิดา เสาร์ทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงปพิชญา ไชยศิริ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงพัชริดา ลาล่อน

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงประภาศิริ สมพงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงนำทิพย์ แสนบุญศิริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงนพวรรณ ลาอ่อน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงนิรชา ธัญญเจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๗๕

นางสาวกรรณิกา ประดิษฐ
๐๗/๐๘/๒๔๙๓

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๗๖

นางสาวณัฐพร ตันกิม
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๗๗

นายอัมรินทร์ ปนงาม
๒๓/๐๑/๒๕๒๙

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๗๘

นายจารุเดช เดชผดุง
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๗๙

นายวรรณ์ถนอม ฉิมมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๘๐
นายอรรถพล อินอาย

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๘๑

นางสาวติม

๋

พุทธสุวรรณ
๒๙/๐๗/๒๔๙๕

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๘๒

นางสาวเมตตา ศักดิสวัสดิกุล

์

๒๘/๐๑/๒๕๑๕

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๘๓

นางสาวนิตยา ศรีดอกไม้
๑๐/๑๒/๒๕๓๑

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๘๔

นางสาวพุทธรักษา ตันกิม
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๘๕

นางสาวจันทรัตน์ ผลประเสริฐ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๘๖

นางกัญญา สังฆะสะ
๒๔/๐๓/๒๔๘๐

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๘๗

นางสุภัค ยิงยงณรงค์กุล

่

๑๕/๐๑/๒๕๐๓

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๘๘

นางพิมประพา พูลบุตร
๑๒/๐๒/๒๕๐๓

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายชาติชาย แสนจะบก
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายศุภากร ประสมกิจ

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายจักริน ทองฟก
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๙๒

นายวุฒิศักดิ

์

พรพิทักษ์กุล
๒๕/๐๒/๒๔๙๕

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๙๓

นายพนธกร วงษ์ภักดี
๑๒/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๙๔

นายพายุพัฒน์ สมศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๙๕

นางสาววีรสุดา บุญเรือง
๑๐/๐๑/๒๔๙๔

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๙๖

นางสาวนิสรา ธาดาวรวิทย์
๑๔/๐๓/๒๕๒๒

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๙๗

นางสาวนุชรี สถิรกุลกำธร
๒๖/๑๐/๒๕๓๒

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๙๘

นางสาวอวัสดา แตงโต๋
๒๖/๐๘/๒๕๓๔

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๓๙๙

นางสาวนันทิพร สมสุขเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๐๐
นางสาวณัฐริกา สิงห์คำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๐๑
นางสาวอิงอร ชูเมือง

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๐๒
นางสาววริศรา กลินสุคนธ์

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๐๓
นางดวงพร คำกอง

๐๒/๑๑/๒๕๑๖

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๐๔
นางภารดี ซิมเจริญ

้

๐๒/๑๒/๒๔๙๓

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๐๕
นางอุบล ภูมิดิษฐ์

๐๓/๐๓/๒๔๙๖

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๐๖
นางเอืยมง้วน

้

สุขบำรุงทรัพย์
๐๑/๑๑/๒๕๐๑

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๐๗
นางอำพร จิระวัฒนโสภณ

๑๔/๐๘/๒๕๐๔

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๐๘
นางประดับ คำยืนยง

๐๖/๐๖/๒๕๐๘
กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๐๙
นางอำไพ กาญจนสายทอง

๐๕/๑๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๑๐
นางชัญญาภัค ชมชืน

่

๐๖/๑๑/๒๕๒๔

กศน.อำเภอบางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายนภคปกร เนียมศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายเมธา แสงสุขสมบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงศิญาภรณ์ พระพายพาน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงพิชญาภา จงใจงาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงนิชนันท์ ไชยโคตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงชลธิชา พุ่มมาลา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงกฤติกา แซ่ซิม

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๑๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร ฉิมทัด

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงนันธิญา แก้วบัวดี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงพรวิลัย พิมเสน

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงฐิติมา ผิวอ่อน
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศ์สวัสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงกันตินันท์
ดีประสิทธ์ปญญา

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายณัฎฐ์การณ์ ทองดี
๒๒/๒/๒๕๔๘

ก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงระวีวรรณ อิทธิยาภรณ์ ๕/๙/๒๕๔๘ ก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายอัครพล อูเจริญ
๒๕/๔/๒๕๔๘

ก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายธีระพล ฉำเจริญ
๒๓/๔/๒๕๕๐

ก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายธนกร สุวประดับ ๑๐/๑/๒๕๕๐ ก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๒๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน ใส่ส่อง

๑๒/๘/๒๕๔๙
ก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงทัศวรรณ เรืองทอง

๒๑/๗/๒๕๔๙
ก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงวัลลภา พันธ์เจริญ ๖/๕/๒๕๔๙ ก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายฐิติพงศ์ บุญศรี ๒/๔/๒๕๕๐ ก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๓๓

นางสาวเอ็นดู เทศมงคล
๒๕/๕/๒๕๐๘

โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๓๔

นางสาวเมทิกา สมบัติวาริน
๑๒/๗/๒๕๒๑

โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๓๕

นางสาวสินีนาฎ เฟองทอง
๑๔/๖/๒๕๒๑

โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๓๖

นายพนม บริสุทธ
๑๓/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายกิคิศักดิ

์

มาอู๋
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายนิลพัทธ์ นิลทรัพย์
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายไวชยันต์ หอมรุค
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ดอนสนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงลินดา ชะระจำนงค์ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงนิสาชล รอดเอียม

่

๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงสุณัฐชา คุ้มภู่ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงมัลลิกา เนียมพาง ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายอธิวัฒน์ พิลาพันธ์
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายเพชรภูมิ นิลมณี
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายภาคภูมิ งามดี
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงวิยดา แดงมณี
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายอำพล กล่อมดี
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายปรีชา มณฑาพงษ์
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายณัฐชาติ ผ่องสอาด

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๕๑
เด็กหญิงกัลติกรานต์ นิยมทศ

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงศิรินภา โพธิพล
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายสรายุทธ สว่างเวียง
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ โตเจริญ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายวิทยา วงษ์แก่นนา ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายปฎิพัทธ์ ยิมเนียม

้

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายธีระภัทร เนตรสาคร
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงพชรพรรณ บุญน้อม
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงชิดชนก หงษาชุม
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงสศิธร บุรพจิตร

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงกรรณิกา นิลมณี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงธนาวรรณ ศรีสุข
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงนัสวรรณ ฉำสมบูรณ์
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงมาริสา อนันต์สัสดิ

์

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงวราวรรณ์ ดอกไม้ไหว
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ดอนสนาม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงมลฤดี อิทธิยาภรณ์
๑๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายศิริพล ศรีหนองโปง
๑๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงทัศนีย์ ยิมเนียม

้

๑๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงธนัชชา สุขใส
๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงญาณิศา ยิมเนียม

้

๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงศริญญา เสน่หา
๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงกรกมล งามศิริ ๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงกนกพร ยิมเนียม

้

๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงจีระพร ภูมิโสม
๒๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

เทวารุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงปณิสรา อิทธิแบน

์

๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๗๖
เด็กหญิงเนตรญาดา รวงผึง

้

๒๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๗๗
เด็กหญิงณัฎฐ์วรินทร์ ศรีกุฎี

๓๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงอโนชา วรรณศิริ
๑๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงอัญชลี อิทธิยาภรณ์ ๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กชายธนกร เรืองศิริ ๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงฉวีวรรณ ศรีแสงจันทร์
๒๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายกิตตินันท์ ศิริอุดมสิน
๕/๑๑/๒๕๔๗

บางตลาด บางตลาด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายจิรภัทร นกศิริ
๑๐/๒/๒๕๔๖

บางตลาด บางตลาด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายมนต์ชัย ชูเจริญ
๙/๑๐/๒๕๔๗

บางตลาด บางตลาด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายวรินทร บุญโชติ
๓/๑๐/๒๕๔๗

บางตลาด บางตลาด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายถิวัสส์ เหลืองรุ่งรัส ๓/๒/๒๕๔๘ บางตลาด บางตลาด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายพีรวัส เจียมอาตม์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

บางตลาด บางตลาด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงพุทธพร บุกรอ ๗/๘/๒๕๔๗ บางตลาด บางตลาด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทเลิศ ๔/๙/๒๕๔๙ บางตลาด บางตลาด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กชายภุมินทร์ ปญญาเลิศ

๑๐/๖/๒๕๔๙
บางตลาด บางตลาด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เสน่หา ๓/๖/๒๕๔๙ บางตลาด บางตลาด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายพนมวรรณ วัระสุข
๑๔/๔/๒๕๔๙

บางตลาด บางตลาด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงณริภากร จิมลิม

้ ้

๔/๕/๒๕๔๙ บางตลาด บางตลาด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงสิริวรรณ ศรีทอง ๓/๒/๒๕๔๙ บางตลาด บางตลาด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ สุขสบาย ๘/๔/๒๕๔๙ บางตลาด บางตลาด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชูเจริญ ๗/๔/๒๕๔๙ บางตลาด บางตลาด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายณรงค์ ตงศิริ ๒/๗/๒๕๔๘ สามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายพงศ์พัฒน์ มีแสง
๑๕/๖/๒๕๔๗

สามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายณัฐกมล ทับทิม ๒/๙/๒๕๔๗ สามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายอานนท์ เทียบทอง

๑๒/๘/๒๕๔๘
สามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายสิรพัฒน์ พึงรัตนา

่

๒๗/๕/๒๕๔๙
สามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงสุพลักษณ์ สอนเจริญ

๑๑/๘/๒๕๔๙
สามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงละอองดาว เกตุลา

๓๑/๔/๒๕๔๙
สามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายกรชนพณ เกษมสุขสันต์

๑๐/๗/๒๕๔๘
สามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายณัฐพล เกตุจินดา

๑๖/๓/๒๕๔๙
สามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงฐิติญา พิชัยศักดิ

์

๑๒/๓/๒๕๔๙
สามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงสกาวเดือน เกตุมา

๓๑/๔/๒๕๔๙
สามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงพัชราภา ทวงธานี

๑๕/๓/๒๕๔๙
สามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ อรุโณทยากร

๑๐/๕/๒๕๔๘
สามร่ม สามร่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กัลปานะกูล
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงสุภักษร วงจันทึก
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงสโรชา ฉุยฉาย
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงสมิตานัน เคารพ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงชัญญา สสมุติ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงการะเกด สุขยามยนต์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร สังข์เจริญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายณตวรรณ แววมะบุตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ยุติธรรม
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงสุภาวรรณ แสงทองมา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงปทมพร บุตรดา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายอัครชัย เลขไวฑูรย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายอนุสรณ์ บุราคร
๒๐/๕/๒๕๔๙

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายไตรภูมิ ชุมโคตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงพรพรรณี ท้วมเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงสุภัสสรา ทิมศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายอานัด กิงสุวรรณ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงณัชนก เสาสา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา รัตวงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงบัณณิตา ตันฮ้อ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงศศินันท์ หอมสุด

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงสุกัญญา คำมี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายชนะชล หนูแดง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายอภิวิชญ์ สะดาวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายหนึง

่

สมเจน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายสอง สมเจน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงจิรวรรณ ยะหัตตะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงดรุณี จันดา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงธันธิดา วรรณโอทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงเปมิกา ตมสันเทียะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงสุวรรณา สืบสุนทร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงสุรีวัลย์ กันโทน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงเซยเมา สุขอุดม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายวรุตม์ แตงโสภา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายวรัญู ดงบัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายมานะศักดิ

์

ประสานสุขศรี
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พลเยียม

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงเดือนฉาย บัวลบ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงกชกร ภักดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายภีรภัทร วงศ์บุญเพ็ง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายจิรายุส ประดิษฐ์เจริญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายธีรภัทร สมาธิ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายชินภัทร สุริวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

แก้วประสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายสมคิด คล้ายเอียม

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายศรายุท เกตุคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายภัทราวุธ ยะคะเรศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายกฤษฎา เหมือนสร้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ สุรเชษฐ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายจักรพรรดิ วง์สุข

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายณรงค์ภพ พงษ์สุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายสหรัฐ สีสัน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายทวีทรัพย์ บรรดา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายพรเทพ วงศ์แก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายศุภณัฐ วงษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายธีรภัทร แข็งกล้า
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายสุนทร เมฆจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายธนัญชัย เพียรนภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายธีรพงศ์ เทียนวงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายพงศธร ทวีพงษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มะโนรัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงปรีดารา รัตนชล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงศิโรรัตน์ วงค์ศรีทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงอุษามณี แย้มสวน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงขวัญแก้ว ศรีมณี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงอรนิดา วงศ์ทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญวัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงธนารีย์ ชูเชียน
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายมหัศจรรย์ แก้วปญหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายวันชนะ เอียมพิพัด

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายวายุ แสนสี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา บุตรดีวงค์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงปวีณา พันธ์สิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายพิสุทธิ

์

สีเทา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายสันติ สุริวงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๘๖
เด็กชายณรงค์ฤททธิ

์

ประทุมมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายปฐมพร ธัญญเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายชัยชนะ ฉินทนะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายทวีพงษ์ วงร์กูล
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายวิสุทธิ

์

คงกูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายเกรียงไกร สุภะตะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ รัตนกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายณัฐภัทร เมฆจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายก้องทรัพย์ ศรีมุนี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายกิตติภูมิ เมืองแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๙๖
เด็กชายมนประสิทธิ เพียรนภา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายพิพัฒน์ ไพรสาลี
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายอคิราภ์ อรุณโรจน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายธนาเทพ เคลือนกลางดง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ปานขวัญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงสุรินทร นพประเสริฐ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงชิดชนก ยาราช

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงยุภาวรรณ เทศวงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงรัญชิดา คงกูล

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงปณฑิตา สนามน้อย

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงณีรนุช บัวแยย้ม

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงเมธาวี ม่วงขาว ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงวริศรา นิระมล

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดต้นตาล ต้นตาล  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กชายนิรันธรณ์ ทัพมงคล

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงสิริมา พึงเกษม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายเขษมศักดิ

์

ศรีใส
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายทีฆายุ ดอกไม้
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายพิสิทธิ

์

ทวีศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายสันติภาพ วงษ์ปุน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายอัศวิน ดุษฎี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงกชกร นพแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วัสศิริ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงทรรศนีย์ ศรีใส
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงมาริสา วิเศษสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงสุชาดา สงวนทรัพย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายณัฐพล แซ่ฮึง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา ธรรมมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำมหาชัย ลำมหาชัย  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงวริศรา ใชยดวง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำมหาชัย ลำมหาชัย  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงนันทิยา ทองสัมฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำมหาชัย ลำมหาชัย  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงญาณัจฉรา บำรุงสุข
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำมหาชัย ลำมหาชัย  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำมหาชัย ลำมหาชัย  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงจันทรัสม์ เกตุสุวรรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำมหาชัย ลำมหาชัย  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงพลอย วินิจฉัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำมหาชัย ลำมหาชัย  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงกมลชนก ยะหัตตะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำมหาชัย ลำมหาชัย  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงจินตนา สานุสันต์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำมหาชัย ลำมหาชัย  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงสาวิตรี มิสากูล
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำมหาชัย ลำมหาชัย  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำมหาชัย ลำมหาชัย  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายอัษฎาวุธ เพ็งบุบผา ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองปาตอง หนองปาตอง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายณัฐพงศ์ วงษา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปาตอง หนองปาตอง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงเกวลิน แก้วแดง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปาตอง หนองปาตอง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงปนัดดา ทาเกิด
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปาตอง หนองปาตอง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายวงศธร อุ่นหะวงศ์ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองปาตอง หนองปาตอง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงปภาวี หมืนศรี

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปาตอง หนองปาตอง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายจักรพรรติ ยะหัตตะ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองปาตอง หนองปาตอง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

ทองดี
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปาตอง หนองปาตอง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงพรธิดา วงหิรัญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปาตอง หนองปาตอง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายกฤษฎา รุ่งเรือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายกิตตินันท์ ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายชาญณรงค์ วงษ์ศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายญาณพัฒน์ ศรีโหร
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายฐานิพงศ์ สันติบวรวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายดนย์ ณ นคร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายทินภัทร สอนเย็น
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายปรวรรตน์ จันทร์เขียว
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กชายภูวมินทร์ หมุกแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายวรากร กัลยาหัตถ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ บุญรักษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คณาวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงจุฑามณี วงศ์ไม่น้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงชนัญธิดา วัยเจริญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรหมเต็ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงณภัสรดา เปลียนประเสริฐ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงต้นฝน ชะรารัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงธนพร ซาหอม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงพรธิภา แสนใจงาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงพันธ์เพชร ปนใจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงพิริญาดา รักณรงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงเมธาวี พรหมจุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงยาดาวดี ประนันท์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงศราวณีย์ วรรณงาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ไชยมงคล
๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงศศิธร มากสุข
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงสุธิดา แซ่คู
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงอัญมณี ถนอมสุข

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงชลลดา ทาทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายจิรวัฒน์ จิตต์สม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายธนพล สุจริต
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายธนากร พรหมโสฬส
๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายธนากร งอกเสมอ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายธีรวัฒน์ นิระมล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายนรภัทร สาภูงา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายพงศธร ชืนตา

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายพัทธดน หอมบุญธรรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กชายภัทรพงษ์ เจียรประดิษฐ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายภาสกร ต่อมสุวรรณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายภูวเดช อินตา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายสุรวิช จงโชคดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ คำสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงชุติมา สุวรรณศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ อาสนไพบูลย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงทิพวรรณ รอดอินทรา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงธนภรณ์ กุลสารี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงธนัชชา ศรีโฉมงาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงนภาภรณ์ บุญอำรุง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงนรมน ขำคง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงปญจรัตน์ วงค์กำภู
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงพสชนัน โสมเมาร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ แซ่โง้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงวรพิชชา ศรีภักดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงวิลาสินี คงแสงไชย
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงศศิธร ทองมี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงไอรดา จันทร์ไพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๖๙๙
เด็กชายฉัตรนรินทร์ แก้วมณี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายธีรเดช บุตรวัน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายบุลเสฏฐ์ นกศักดา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายปฎิภาณ ลาวัลย์กูล

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายภัทรพล ผันอากาศ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายศุภชัย ทองดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กชายสุรเดช ดวงเพชร

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อนันตกูล

๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงกรรณิกา ศรีสุนทร

๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๐๘
เด็กหญิงกัญชลิกา เปรมศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ไทยากรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ธรรมวงษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงฐานิตา ส่องแสงจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โนนเทา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงธนพรรณ เข็มลาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงปณิภา บุญคง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงเปมิกา ปนกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงผกานิตย์ ทิพย์วงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงผกาพรรณ ไชยวงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงพลอยชมพู ประจญกล้า
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงพาขวัญ ราชเวียง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงพิจิตตรา ราศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงลักขณา ตะปนะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงวีรยา วรศึก
๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงศรันยา ลานุสซี

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงสริตา จันนาค

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงสายธาร นพโสภณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา มลทองหลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงอัญชิษฐา ช่วยแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงอารดา ทองเปรม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายจตุรภัทร บุตรดีวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายเฉลิมชัย สมรักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายณพลเดช ยืนยง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายปฏิภาณ แก้วขาว
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ บัวแย้ม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายภูชิต สิงห์ดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายวรพล คมขำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายศิวดล พุมมา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายสิรภพ รัตนผ่องศิริ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงกมลชนก อินทสร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ตันสุทัศน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงกัณฐภรณ์ อุ่นแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เจริญพจน์มณี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงจิตรลดา แจ่มใส
๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงฐิติมา นิวัตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงณัฐวดี
เกิดปรางค์นพรัต

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงทิพรัตน์ ประสิทธิพันธุ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงธิติยาพร ศิริรักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงนงนภัส พลวงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงนนทกร รัตนากรชัยกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ปานนพภา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ ชุ่มมงคล

๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงสมพร สมหวังพาณิชย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เอืออารี

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงเหมือนฝน จันทศร
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายกฤษฎา ยิงศักดิมงคล

่ ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายกฤษฎา วันทยา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายกิตติธรา เนาวสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ ศรีนวลสกุลนี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายทัตพงศ์ สีทา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายพฤศพรรดิ

์

เตียวประเสริฐ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กชายพีรทัด เพชรพิมาย

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายวิทยา กาสิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายวุธธิพงศ์ วิรุณราช
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายศุภกร แตงมะณี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายอดิศร รัตรองใต้
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เขียวสลุง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปญญาเลิศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงณัฐนรี ลิมปวัฒนานนท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงณิชกานต์ อัญมณีพร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงณิชารีย์ แก้วบุญเพิม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ สาตะสิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงนันท์ธิชา โตสุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงวรัญญา ปูปา
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงศิริกัญญา ชัยเทศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงโสภิดา พุทธสร
๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายกฤติพงษ์ จันทรบุญแย้ม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายกิตติพงษ์ มีบุญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายจิรภัทร สุวรรณภักดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายจิรภัทร เปะพะเนาว์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คงยศ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กชายณัฐภัทร ด้วงต่าย

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญยรักษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายธนภัทร สาอุบล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายธเนศพล ประภาศิริสุลี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ ขันทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายรุจดนัย บัวแย้ม
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายสุริยา เทพเดช
๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายอัครวินท์ เนียมเปยม
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงกรกนก เกินกลาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงกัลญา มณฑา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงโชติกา คิลารัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงธนภรณ์ เข็มโรจน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงธนัญชนก กุลเทพพิชัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงปรียา พิทักษ์สงคราม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงภัทรพรรณ วงค์กำภู

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงอภิญญา ผ่องศรีใส
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายกวีวัฒน์ จันทร์มา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายโชคชัย โมนะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายณัฐพล โพนคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายวีรวัฒน์ ชะนาวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงฐานิต พุทธรักษา

๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๐๑
เด็กหญิงศิโรรัตน์ พึงเกษม

่

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมรุ่งสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงดวงหทัย พานพุด ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงเกศินี คำภาวงศ์

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงสุพัตรา ตันติบ

๊

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงอลีนา ชืนอารมณ์

่

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงสาวิตรี สระกาศ

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กชายปกรณ์ กาฬสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๐๙
เด็กชายสิทธพงษ์ ดอนเมือง

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๑๐
เด็กชายกฤตยชญ์ พรหมเล็ก

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงสุภาวิดา เนาวลักษณ์ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงธมลวรรณ รัตนพิบูลย์กิจ
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงทอสิตา คำมิตร์
๒๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายอัฐพล พุ่มสงวน
๑๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๑๕
เด็กหญิงธิษณาญมดี แก้วกำเหนิด

๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงนฤมล โงนมณี
๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงบุญธิดา ตันสกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงปทิตตา แก้วคำ ๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงพรทิพย์ เสรีพาณิชย์การ
๒๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ แดงกูล

๑๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงมณฑิตา โกสุระ ๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงรพีพรรณ เหลือกลาง
๑๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงรพีพรรณ เพ็ชวงศ์ษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เอียมวงค์

่

๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงอภิญญา ทิพย์พรม ๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทิพย์ไสยาศน์
๒๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายกฤตย์ นันทสูร
๒๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายจักรภัทร หนันคำ
๑๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายจักริน หวานเสร็จ
๒๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๓๐
เด็กชายจิระ ศิริบุบผา ๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายณนคร จันทาวงษ์
๒๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายติณณภพ คชวรรณ์
๒๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายปฏิพัฒธิ

์

โกกะอินทร์
๑๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายปรัญญา ยำพวา
๑๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายภัทรกร เกษม
๓๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายภาณุวิชญ์ พึงเกษม

่

๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายภูวเนศ เหล็กดี
๒๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายสราวุฒิ โพยนอก ๘/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายสุพศิน ปลูกใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๔๐
เด็กชายเอกสิทธิ

์

สำอางค์
๒๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์กำภู

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงจิรวดี รอดปรีชา
๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงณัฐชา ไข่เทศ
๑๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงณัฐวดี ฉิมทัด ๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงธนัชชา จินะตา
๒๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงธัญญพร อุไรวรรณรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงนันธิชา อินทร์ตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงพรนภา เพ็งพันธุ์
๑๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงพิชชาภา วิทนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงภาสินี วิจารณ์

๑๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงมณิสร ปนกุล
๑๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงลลิตา นันทสูร ๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงอินทร์ทิรา พรมสาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายจิรายุ พานิช
๑๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กชายชิราวุฒิ ภิรมย์ไทย
๑๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงจิรัชญา กาญจนา
๑๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงจิราภา หมืนแผ้ว

่

๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงชนาพร นพเกียรติ ๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงญาดา ศรีพรม ๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงธนิตตา พูลสวัสดิ

์

๒๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงปฐมาวดี แสงวิลัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๖๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ มาลัย

๑๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงปทมาพร ศรีเกษม ๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงพจมาน เบ้าหัวดง ๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงสุพิชฌา ทิสมบูรณ์
๑๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายพรมศิริ นิวัตร์
๒๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงจุฑาพร สุดงาม ๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงฐิติมา ขันตี ๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงอริศรา สงวนพันธ์
๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กชายกันตพงศ์ ตันเฮง ๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ ปนแก้ว
๒๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

รัตนกุล
๓๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายอดิศร คุ้มวงษ์
๑๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ กระมลวงษ์
๑๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงดารินทร์ ช่อฮวด
๒๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ ดิษยาวรโสธร
๑๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงพลอยชมพู โสวรรณะ ๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา วัดสว่าง
๒๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงเพชรมณี จุลมณฑล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงศศิกานต์ คุ้มเณร

๒๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงศิริพร ภิลัยวัลย์
๑๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงสรัลพร พรหมนิล
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงสิดาพร อนีฆาศรีนนท์
๑๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๘๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พนมรัตนกุล ๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงอนัญญา พรหมคล้าย
๑๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงอัจฉรา อุทิรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายธนชัย ชินรัตน์
๑๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายเจษฎากร บุญญา ๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายไชยวัฒน์ แท่งทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายทักษ์ดนัย อุ่นหะวงศ์

๒๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายธนพล ใจคง
๑๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายธราดล ชอบงาม
๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายธีรพัฒน์ พึงเกษม

่

๒๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายปพน ศาลาจันทร์
๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายวิชญะ บริสุทธิ

์

๑๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๙๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร สมานมิตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงขนิษฐา บัญดิษฐ์ศรี
๒๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงจารุมน พิมพ์เขต ๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงชลิตา พังคยาน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงภาวิณี อาจรักษา ๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงรุ่งนภา พัทธเสน

๑๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงลลิตา เงินสัจจา

๑๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา สวรรรณพรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กหญิงสุพิชญา พรมสวาท ๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กหญิงอติกานต์ รุจาคม

๒๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๐๖
เด็กชายชิติพัทธ์ อึงสวัสดิ

์

๒๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายพศวัต ยิมศิริ

้

๒๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กชายวีรวัฒน์ ศิริสอน

๑๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กชายสราวุธ ยะหัตตะ

๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กชายอาจณรงค์ บุญรักษา

๑๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายอานนท์ คำอิม

่

๑๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กชายอุชุกร วงค์ษา
๒๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองใบ
๒๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงกรวรรณ ผ่องแผ้วฉาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงกฤติยา ตังตนเจริญ

้

๑๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงกาญจนา พนมพาณิชกุล ๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงกิมหยก เมธีวิญูกิจ
๓๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงจิรัชยา ธาระฤกษ์
๑๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงชนานาฎ พิมสุรินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงณฐวรรณ สมพงษ์

๒๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงทิพวรรณ ธรรมเจริญ
๑๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงนริศรา เงือมผา

้

๓๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๒๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ นันทวิสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงมนัณชยา สุขสวัสดิ

์

๒๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงลัลนา บุญช่วย
๒๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงอริศรา ลีกา
๑๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงอัญชลี นิระทัย
๒๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายจิรพนธ์ ยะหัตตะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายเตชินท์ คงเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๔ / ๒๑๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กชายทรงชัย นันทสูรย์ ๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ นาคมา ๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายศิวภพ ยะรังษี
๒๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงกันตยา จ้อยศิริ
๒๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงกิตติกานต์ อุษาอำไพ
๑๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงณัฐวิภา ทิพสุวรรณ์
๑๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงณิชชาภัทร พ่วงศรี
๑๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงณิชา ประภาศิริสุลี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงนภสร ตังเพิมพูลสมบัติ

้ ่

๑๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงนัชชา ปนกุล
๒๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงปญฎาเรศ ปานมะเริง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงพลอยชนก โคตรมา
๒๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงพลอยวรีย์ วงศ์มาก ๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงพิริยากร ชมพิกุล
๒๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงภัทรมน ลือขจร ๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๔๕
เด็กหญิงลักษณ์ศุภร จุลสำรวลศักดิ

์

๒๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงวิลาสินี บุษบงษ์
๑๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงอธิชนันท์ จิรวัฒนอังคณา
๒๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงอริสรา ประเสริฐผล ๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายวาทิน กรัตพงษ์
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กชายกฤษณพงศ์ คงเพชร ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงลูกนำ ดีเมือง
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงวัชรีพร ปนแก้ว
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงอรกัลยา พุทธรักษา ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี แหลมไผ่ศรี  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ สอนคุ่ย
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

องแบบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายธนากร นพเสริฐ
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายนพคุณ กลันเทศ

่

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายเอกวิทย์ ดำรงกิจ
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายณัฐพงศ์ สิริพรม ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงนัทธมน โอ่งแมน

๑๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงบัณฑิตา นพโสภณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงปาริชาติ นพตากูล ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงศิรประภา สิมลา
๒๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงเพ็ญพิพา จำปาอ่อน
๒๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายนิติภูมิ หนูน้อย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายอภิชาต นักขะฤกษ์ ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายอนุรักษ์ เจริญสุข ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายฐิติกร สัมฤทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงนภัทร บุญพิทักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงพรรณภัทร ขอนสี

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายกิตติรักษ์ ทองไพจิตร
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายพีรพล น้อยเจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายภานุพงศ์ นิยมสุข
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายสุศิษฎา นพสมบูรณ์
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ รวยสิน
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายศุภกร บุญพิทักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายณัฐพล นิยมสุข
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงจันทมณี วาสะศิริ ๒๐//๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงรินรชา นิยมสุข
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กชายจิรภัสร์ ทัพมงคล

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายณัฐพล นพโสภาพ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายศิริวัฒน์ ดีเขียว
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายสุทธิพร ซิมเจริญ

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายวรภพ ธรรมะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายสิงหะ บุญเรือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายเกริกไกวัล ธรรมสละ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายสมเกียรติ ปญญาคม
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายนำพล มหาผล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายสิทธิโชค สุภาสุทธิรักษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กชายสรสิช เนาวภาส

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กชายนันทวัฒน์ บุญอาจ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงธณิศา นพวิง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงปวรวรรณ นันทวิสิทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงพิตราพร สินพิชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงรัตนาวดี ควรเอียม

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงวรรณพร สุณาวงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายศุภกฤษ วงศ์หิรัญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายวริทธิธร

์

ทานอุดม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายอาชวิน แสงจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กชายสดายุ เจริญวงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายวรวุฒิ ผดุงเวช

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายอนุสรณ์ เสงียมวงษ์

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายชยุต นพเกตุ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายสิทธิเดช ภู่นักธรรม

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายวีรภัทร นิจรัญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายวิษณุวัฒน์ ชัยปาก

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงจิราพร ทองดีเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงวรรณภรณ์ แซ่เตียว

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงภัทราพร ศิริสือสุวรรณ

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงนัชธริดา วัยเจริญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองกลำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายวัชรวิทย์ พรวัชรพล

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กชายเวทิศ นิจสิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กชายอัครวินท์ ไชยะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กชายธนบดี บุญนาค

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กชายตะวัน ชำนาญยนต์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงปนัดดา อำดวนตาล

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงแพรพลอย อร่ามศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๑๙
นายณัฐพร คุ้มพงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายจติพงษ์ สินพิชัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายยศพล นันทวัฒน์

๑๕/๑๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กชายปวัน แจ้งแช่ม

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กหญิงอัชฌา มรกต

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงกุสุมา นิยมสุข

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงพลอย ทองไพจิตร

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๒๖
นายภานุวัส นพกิจ

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๒๗
นายณัฐวัฒน์ ผิวจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๒๘
นายจรัล วรรณพิรุณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๒๙
นายพิพัฒน์พงศ์ ใหม่โสภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแหนวิทยา วัดดงยาง  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายจิรวุฒิ

บุญญะริกพันธุ์ชัย ๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๓๑
เด็กชายพีรพล ศุภกิจ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กชายจันทกร คมขำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

นิลพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กชายพิพัฒน์ หมืนเดช

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กชายกฤษฎา ทัพมงคล

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กชายธีรดนย์ ผายพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กชายชัชพงค์ ทานอุดม

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๓๘
เด็กหญิงณัฐธิดา อนันตพงศ์วณิช

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงอาลิชา กลมเกลียง

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงญาณิศา คงเจริญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กหญิงสุนิตา วัลลานนท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กหญิงพัทธรวี ตันเฮง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กชายปฏิภาณ แก้วคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กชายวีรพล วรวิสันต์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายประกายการ นพตากูล

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๔๖
เด็กหญิงเขมิกา งามจำป

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กหญิงอธิชา อนันตพงศ์วณิช

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงกระจับ วัดบึงกระจับ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กชายสหภาพ เกิดปราง

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กชายสุภกิจ แขกเทศ ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายสุธิวงศ์ เสงียมวงศ์

่

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กชายวิทวัส ผลบุญ

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กชายอาทิตย์ นพโสภณ

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงจีราภัคค์ พิรารมย์ ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ นงจิตร ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กหญิงสุพรรษา ทาทะสุทธิ

์

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายวีรวัฒน์ ราชจำนงค์

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กชายชิษณุพงษ์ เจริญวงษ์

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายภูบดินทร์ สัมฤทธิ

์

๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ทองไพจิตร ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายจักรพรรดิ โกเลียง

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กชายสุทธินันท์ แขกเทศ

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กชายวรเทพ นพทิพย์

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงรินรดา เสงียมวงษ์

่

๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงอรชา จาบทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลีดี

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กหญิงอภิฐา เชือตาอ่อน

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กชายจิณณวัตร นามลิด

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กชายวงศกร จิรภิญโญกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายณัฐพล สุพัฒสร

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายธีรพล นพพะ

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีจำนงค์
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กชายจิรายุทธ นพโสตร

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กชายธีระชัย บุญศรี

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงสุรสจณีย์ เตียวแก

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงสุชาดา หอมจันทร์ ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ หนูน้อย

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงกรพินธุ์ ซ่อมแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระสองตอน วัดสระสองตอน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กชายพนม แจ้งแช่ม

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กชายศุภชัย ใช้ประเสริฐ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงอนุสรา นาวาพนม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงลักษณียา บุญมี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงอรวรรยา พงษ์ผา

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงภูษณิศา มงคล

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงเกศราภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงปใหม่ ตรีแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กชายจักรี ฤทธิบัณฑิต

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

เฉลิม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายรัตนกร สุขเจริญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

นิลพัทธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงปนัดดา นาวาพนม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงจิรนันท์ นิระมิตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เกิดพระ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กชายพีระพล เนืองนุช

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กชายธาดา อุ่นแก้ว

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กชายปณณวิชญ์ พวงดี

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ ปญญาสีห์

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กชายนันทกร สอนอินทร์

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กชายสุธาทัศน์ วงษา ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กชายทัฬหกุล นพประเสริฐ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายธันวา โนนไธยสง

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กชายวีรภัทร รุ่งเจริญศิริกุล ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กหญิงณัชชา นาคเมือง

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงสุประวีน์ วาสม

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ถาวรคง ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายสิริภพ ศรีสำอางค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กหญิงวรรณนิสา จันทรเสนา

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงกชมน แฮร์เบอร์

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กหญิงสุจิตตี ทรงอักษร

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองแหน วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายภารินทร์ จันทร์ทอง

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณคีรี วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กชายธนากร สุทันต์

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณคีรี วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายชัยมงคล นพศิริ
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณคีรี วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายจิราวัฒน์ สงฆ์สนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคีรี วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงชณพร นำคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคีรี วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงนฤมล ขุยเขียว
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณคีรี วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ พุทใจดี ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสุวรรณคีรี วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงจิราพัชร พงษ์จรุณ
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณคีรี วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงกัลยกร อือกระโทก ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสุวรรณคีรี วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงสุพรรณี ขำแก้ว ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสุวรรณคีรี วัดหนองแหน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายภาณุเดช สวัสดี ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๒๐
เด็กชายปรเมศ วรรณฉวี

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายปรเมทร์ นพประเสริฐ
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายคมกฤช วิศาล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๒๓
เด็กชายกฤษณะพงษ์ ทองคำพันธ์ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายชัยธวัช จีนเฮง ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

บวงมาลัย ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงวราภรณ์ อภัยไธสง
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายศุภฤกษ์ สมบูรณ์ยิง

่

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงขนิษฐา อุ่นแก้ว
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงวิภาวี สีลาพรม ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กหญิงณัฐวดี ทิพยานนท์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายกันตพงศ์ เนืองอุตม์

่

๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงนันทนา วงศ์ภักตร์
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงปรัชญา สุขเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายปริญญา เข็มมลฑา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายพลาธิป แสนผล
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายพชร นำเหนือ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายไตรภพ สังข์เจริญ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีอากาศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงจิตรทิพย์ ศิลารัตน์ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงธมลวรรณ มนกา

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ ทราจันทร์
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงพิชญาภา ยะหัตตะ
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายชัยพฤกษ์ รักติกูล
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายนิรวัชร สมเสาร์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายกรวีร์ แก้วจอหอ
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายอรย์ธัช ดอนปด
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายอาทิวรา บุญมี
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายนัทธพงศ์ ด้วงทอง
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายพงษ์พินิจ เทศดี
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กชายกิตติพศ สุขสุทธิตระกูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายภูวนาถ โนชาติ
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายพงศกร นพสด
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายรพีภัทร ไพฑูรย์
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายตรีวิทย์ วันดี
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงวีรณัฐ แซ่เตียว
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงขวัญพิชชา วิทนา
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงธนัชชา บุญชอบ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงพัชรพร นุ่มสำลี
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงอุมารินทร์ ยิมประยูร

้

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงตรีนภัส ไพบูลย์

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงธัญชนก แซ่แต้ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงเยาวพา สายทอง ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงณัชกานต์ สายโกสุนทร์
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๖๔
เด็กหญิงจันทร์ประภา

จันทร์แสน ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงศิริกัลยา อุนพงศ์ถาวร
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงรัตนาพร ฉายจิตร ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงณวรา ชินสันต์
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงนปภา ศรีนาค
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงอรอนงค์ เกตุพุฒ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ พยุงพงษ์

๓๑/๕/๒๕๔๙
วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายนนทกร สุริยะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงยุวดี จันทร์ทา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ นามนู
๒๕/๖/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายสหธรรม เข็มมาลัย
๑๖/๑/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงยุวธิดา วงศ์ธร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายอริญชัย เปนนวล ๕/๕/๒๕๕๐ วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๗๗ เด็กหญิงกุลประภัสสร์
ศรีเบญจรัตน์ ๓/๖/๒๕๔๙ วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงกันย์สินี ศรีเบญจรัตน์ ๓/๖/๒๕๔๙ วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายปฐวี รักษาทรัพย์
๑๖/๗/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองเหลืองสุช ๕/๕/๒๕๕๐ วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายวรเชษฐ์ จับสูงเนิน
๓๐/๑/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กชายรัฐภูมิ บุรคร ๓/๓/๒๕๔๙ วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายอภิวิชญ์ แซ่โค้ว ๑/๙/๒๕๔๘ วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงปริตา เสามาศ
๒๔/๘/๒๕๔๘

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงอธิชา เทียมทัน
๓๐/๙/๒๕๔๘

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายณัฎฐกิตติ ปลืมใจ

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายพีรพันธ์ บุญมาก ๙/๑/๒๕๔๘ วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายสมมาตร บุญเกิด ๘/๗/๒๕๔๘ วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายณภัทร วรกูล
๒๐/๓/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กชายณิชากร บุญมาก

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายกษิดิเดช

์

เฉลยพบ
๑๗/๒/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายสรวิชญ์ บุญชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงวรินทรา กิงงาม

่

๒๐/๙/๒๕๔๙
วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงศศิวิมล สำเภาทอง
๑๖/๘/๒๕๔๘

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงญานิศา มีชะนะ
๒๓/๓/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงปุญญิตา บุญยะไวโรจน์ ๙//๒๕๔๗ วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงสิรินทรา เกษี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายปุณยวีร์ ยะคะเรศ
๒๖/๗/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายพัชรพล ทองคร้าม
๒๗/๗/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายฐิติพงศ์ เชิดสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายอภินันทธิ

์

ตันเจริญ
๒๕/๒/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กชายยศรวี คำวิเศษ

๑๘/๑/๒๕๔๙
วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กชายรัชชานนท์ ดิษฐ์อำไฟ

๒๑/๗/๒๕๕๐
วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กชายจิรวัฒน์ พงประเสริฐ

๒๘/๔/๒๕๔๙
วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายพล จุลกุล

๓๐/๑/๒๕๔๘
วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๐๖ เด็กหญิงนิจจวิภาวรรณ
เข็มรุ่ง

๗/๑๑/๒๕๔๙
วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงพิชชาภา เจริญสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงพัชราพร ศรีไพร

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงอรอนงค์ สุคัญธารุณ

๒๓/๓/๒๕๔๙
วัดพงษาราม พงษาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๒ / ๒๑๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงธมลวรรณ ตาทิพย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงขวัญกมล สมสกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายนราธิป มืดคำบง
๑๖/๖/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายวิศรุต ศิริคง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายจิรกรณ์ คล้ายสุวรรณ
๑๒/๒/๒๕๔๘

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายประสิทธิ

์

ศรีเกษม
๒๖/๘/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ตะระวิสิต

๑๖/๑๗/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กชายจตุรงค์ ศืลารัตน์
๒๒/๒/๒๕๔๘

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงกัลยกร รองหานาม
๑๓/๕/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๑๙
เด็กหญิงพิมลพรรณ คะเรรัมย์

๑๙/๒/๒๕๔๘
วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงวิราวรรณ สีหาสุข

๑๓/๔/๒๕๔๘
วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงภัทรวดี ดัชภุยาวัตร
๓๑/๗/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงพรสินี เย็นแย้ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงสุธาสิณี คิระประสูต
๑๔/๘/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจเอือ

้

๑๓/๗/๒๕๔๗
วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ตันเจริญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงโชติกา สุวรรณทาน
๑๐/๙/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงอรอนงค์ หอมอารมณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงนิชาภัทร สวัสดิงาม

์

๘/๒/๒๕๔๘ วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงธัญชนก
เจริญกิจโชควัฒนา ๖/๑๒/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กหญิงณัฐพร พาเจริญ ๗/๖/๒๕๔๗ วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงนภัสนันท์ คนไว

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงนงนภัส วิคุณ
๒๐/๔/๒๕๔๘

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายกิตติพงศษ์ หวังสกุล
๑๒/๑/๒๕๔๘

วัดพงษาราม พงษาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายปยวัฒน์ รุ่งศิริวรทัศน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายกตัญู เบียดกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายกฤษณผล เข็มจรูญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายอนุพงค์ เพียนนะพา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงเบญญภา เข็มจรูญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงจตุรพร วรรณชะนะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงวรนุช หมืนเทพ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงนฤมล เข็มมลฑา
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงศิวนาค เซาะด้น

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายภาคิน บัวบาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ เพ็ชรวงษ์สา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๓ / ๒๑๒
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ฉช ๔๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายไกรวิชญ์ โมนะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายธาดา เทพพะเนา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายฉัตรดนัย ว้ฒนา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิง .ทิพรัตน์ คงอามาตย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงทรงลักษณ์ คงอามาตย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิง .กมลวรรณ ตงแสงไชย

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงสุชานันท์ ทัพมงคล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงปยนุช มะโนสี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายศิวัฒน์ อรรคศรีวร
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ ไชยบุดดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงเจนจิรา ตังเทียมพงษ์

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ ใหม่โสภา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงณัฏฐวี สุทธา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงเจนจิรา หมืนปดชา

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายธีรภัทร์ วรชุน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายณัฐพล แก้วสากล

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชาย .ณฐวัฒน์ แซ่ตัน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงณภัทร วิชัยรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายธรรมนิตย์ ถาวร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายธวัชชัย หาริคุณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายศุภวัชญ์ เข็มนาค
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายเสกสรร วรรณชะนะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายสัมฤทธิ

์

ยังให้ผล
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายสุชาวัฒน์ ช่างนอก
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายอิทธิพัฒน์ มะณีวงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงสุภัชชา พิมมาศ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงจิรดา นันทสูร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ขำวิจิตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๗๓
เด็กหญิงมณฑกาณต์ ตรีรัตนนุกูล

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงมณฑิรา ขุนสวัสดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงมนฤดี อุ่นแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงลลิตา เฉลิมชัยมนตรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงสุทธิดา เข็มมลฑา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงสุธาชิณี สีบัวบาน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๗๙
เด็กหญิงพิมลพรรณ โพธิเจริญ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๘๐
เด็กชายดนุพล จันนาค

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายชัยกาญจน์ ขันธนิธิ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายณภัทร ใจเมือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายธวัชชัย แช่มชะลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายนันทวัฒน์ วารีร้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายพัชร เข็มโรจน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ นิวัตร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายสรยุทธ เคลือนา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงสุพัตรา พ่วงแพ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายกฤษณะ รอดภัย
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กชายนิติพล ไวแสน

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายพงศธร สืบสังข์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายภาณุพงษ์ พวงมณี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายยศกร ยิวาพัฒ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ ศรีจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๙๕

นายวันนะ เย็น
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงอรวรรณ ขันธนิธิ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงขณิษฐา เจเถือน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงณัชณิชา พงษ์จรุณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กหญิงศศิภา เข็มโรจน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงเชาวนนท์ วิหคเสรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กชายนพรัตน์ นิวัตร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กชายเกียรติวุฒิ ราชวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๐๓
เด็กชายชุนหลี ไร

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๐๔
เด็กชายนันทชัย แตงสมบูรณ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๐๕
เด็กชายศุภกิจ วรประสพ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กชายศุภวัฒน์ หวังผล

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ขุมทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงพรรณวสา สังคะรินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๐๙ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
วงษ์ประเสริฐ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงอาทิตยา สมาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายชาญชล ช่วยตะคุ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายจักรกฤษ นพตากูล
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายวันเผด็จ วรรณโอทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายพีระ คะเลารัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๕ / ๒๑๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายสมมาศ จิระประสูติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายสุวัฒน์ ชุ่มฉาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๑๗
นางสาวธัญญาลักษณ์

จันทร์ล้วน
๒๖/๒/๒๕๒๐

กศน.อำเภอบางปะกง คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๑๘

นางดรวรรณ เรืองเกิด ๕/๒/๒๕๐๕ กศน.อำเภอบางปะกง คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๑๙

นางสาวชลลดา สวัสดีผล ๘/๕/๒๕๔๒ กศน.อำเภอบางปะกง คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๒๐
นางสาวฉวีวรรณ หลายเกตุ

๒๑/๓/๒๕๒๑
กศน.อำเภอบางปะกง คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๒๑

นางสาวพรรณนภา ยาจุล
๓๐/๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางปะกง คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๒๒

นายราเชน อุ่นเรือนโรจน์
๑๕/๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางปะกง คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๒๓

นางธนภร วิเศษศิริ
๘/๑๒/๒๕๐๖

กศน.อำเภอบางปะกง คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายกฤชพล บัตรเจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายจาตุรนต์ สุวรรณวัฒน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายพงศ์ธร แสงอรุณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายศุภกร พึงสอน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงกานติมา เยียมไธสงค์

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงจิดาภา จินดาสมุทร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กหญิงชิดชนก โตอ่อนพิสุทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงชลธิชา เกตุทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงธนพร แจ่มจิตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รามหนู
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงภัทราพร มากมูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงศิริญาพร ชูดอกพุฒ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขวัญเมือง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ไขแสง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงสุภาวิดา แวงดงบัง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงอรนรินทร์ โซ๊ะเฮง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กหญิงอรปรียา สุขเจริญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงพรณภัทร จิระเดชวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงณัฐมน คำทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายธิติวุฒิ ศรีนวล
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

กรุดกรับ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายพสุวัฒน์ รุ่งสว่าง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงกิงทอง

่

คล่องแคล่ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงจันทนิภา ดาด้วง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงจิดาภา เจริญศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงณัชชา สมทรัพย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กหญิงพัชรพร อรลม้าย

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงพัชรพร ไพเราะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี กลวยดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงวริศรา สุริยัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงสุจิตรา ทองเต็ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงสุชาดา มีสมบัติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงอารยา ถึกมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงอพิชญา อินทร์ประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงอริสา อิมสมบัติ

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายขวัญชัย สีใส
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กชายธีรวัฒน์

ทองประสานพันธ์ ๑๗/๐๙/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายณัฐภูมิ ทองชัง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายสมภพ เอียมสมบัติ

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายอดิศร โภคทรัพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายอานนท์ กำเนิดหิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงญาวิณี บุตตะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงฐิติมน เกตุสันเทียะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงปวิตรา โฉมผา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงพชรวรรณ บุตรอำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงพรปวีณ์ สิริภาพโสภณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๗๐
เด็กหญิงสุธิมา สอนศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงสุวรรณี มันคง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงอุมาภรณ์ กาบขุนทด
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา คำชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงอรณิช สุพรรณกูล
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายชลพัฒน์ เผือกนวล
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายพงศธร อุทธา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายอิศรา กล้าหาญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ มีประเทศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงขวัญจิรา นมัสการ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กหญิงจิดาภา ใจห่วง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ไลหงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงจิรารัตน์ ศรีโรทก
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงธัญชนก ทองสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงปาริชาติ พานิช
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงภัคจิรา สีลุ่มไต้
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงมัทนา ประสบเหมาะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงวนัชพร ดีหอมศิล
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงดวงกมล ปานโต
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายชานน ภุมมาลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กชายภาณุวิชญ์ พัตพัน

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายวุฒินันท์ ภู่ฉัตร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายศักดิพัฒน์ กิงพุ่ม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายสิทธิชัย อุดมศิลป

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ แนบสำโรง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงอธิติยา ตันนารัตน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงขวัญจิรา งามขำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงจันจิรา ลีตี

้ ๋

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๙๘
เด็กหญิงวัลลภาภรณ์ ถิรารางค์กูล

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงวริศรา เล็กสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงสุธีธิดา คุตชิตา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กหญิงสุพรรษา สุวรรณฉวี

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กชายธงสิทธิ

์

อ่อนสัมกฤษ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กชายธนภัทร์ อ่อนสา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๐๔
เด็กชายพงศธร เกตุวัฒนา

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กชายอภิเดช บุญวิทยา

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กชายอิศวะ เนตรน้อย

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงเนตรชนก เจิมภักดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงเบญจภร ฉิมคีรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กหญิงสุวิมล พุฒทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงสมปรารถนา

เดชกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงสวรินทร์ งามขำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงสวรรยา ซอกกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงอภิญญา ไชยสลี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงธัญญาเรศ สุขสบาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายเทิดศักดิ

์

การะเกตุ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายศุภโชค พุ่มเกษม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงบัญจรัตน์ อัครสินชัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงวนัสนันท์ มืดคุ้ม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายกิตติทัต ศรีม่วง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๒๐
เด็กชายสิงหา แก้วมณี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงณัชชา ฤทธิเดชะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงพรพรรณ สุดใจ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงกมลวดี แวงไทย
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายธิตินันท์ ภูทองพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงชลิตา สีวะสา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงปทิตตา แก้วนามไชย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงมุฑิตา กันสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงรุ่งฤดี ไชยวุฒิ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๒๙ เด็กหญิงหริญรัญชณาย์
จามิกร

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงอรอุมา จุ้ยเสียงเพราะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงศศิกานต์ สิทธิทองคำดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กชายธันวา ทับทิมแสง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายยิงตะวัน

่

ระยับศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

สินธุ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กชายสุนทร น่วมศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กชายอนุพันธ์ นาคทรัพย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา วังวงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายนนทพัทธ์ กินนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายสมภพ ฟกอ่อน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงนิชนันท์ บัวสาย

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วบุญเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงณัฐพร คนขยัน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงปรินทร แหล้ปอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายวิทกราน เกิดสังข์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายรัชชานนท์ ทองอู๋

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายวิษณุ งามโชคชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายสุนันท์ชัย น้อยนาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วนวล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงสุวภัทร ผมงาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

วัดคงคาราม คงคาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กชายณัฐชัยวุฒิ สิงห์เหลือ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายจิรายุ ประสบเหมาะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายธีรภัทร มหาพราหมณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายพีรพล อิมใจ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายณัฐภัทร คล่องแคล่ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายกนกพล ไชยชาญรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงโชติกา เนาว์แดง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงณัชญา อึงฮวด

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงพรณัชชา ฤทธิเดชะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงมณฑา หนูงาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กหญิงสุธิดา จันทร์สุข

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๖๑
เด็กหญิงปรีญาพรรณ ศรีดอกรัก

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงอาริยา หมืนไทยสงค์

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๖๓
เด็กหญิงอริศราภรณ์ เทียมดง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายอนุชิต เสือแพร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายกิตติภูมิ เภตรา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายสุทัศน์ วิบูลย์อรรถ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายณัฐพงษ์ สุวรรณะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายธันวา ดาวแดน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายอรรถกร สว่างจิตร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กชายเอกภพ กรีเวียน

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายคุณนภัส จินะดิษฐ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๗๒
เด็กชายกฤษฎาพงษ์ วรรณโสภา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายเดชาวัต แจ้งสันเทียะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายธีรภัทร เทศดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายปณณวิชญ์ ไทยสวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงสิรินันท์ จันทร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงอรวีย์ เพ็ชรมาดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงยลนภา รวงผึง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงสุรางคณา
เชือโชติกุลบัณฑิต

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กหญิงจิราพร อัมพรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๘๑ เด็กหญิงพรแพรพรรณ
จันทร์เกษม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายสุภสิทธิ

์

กระกุตเงิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายกตัญู เย็นสิระยังยืน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายชนินทร์ ผาสุก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายพิริยะพงค์ แสนคุณา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายพากเพียร น้อยทู่
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายสรวิศ จอมมาลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายสุขสันต์ สุรยันตร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายปราโมทย์ มีพงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๙๐
เด็กชายแสงเพ็ชร ชัยสาร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายณัฐพงศ์ หนูวงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายพันธมิตร พุฒเรือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ดวงแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงสุชาดา เทียงท้องคุ้ง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงอมลวรรณ ช่อลำเจียก
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงนภาพร น้อยสิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สายบัว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กหญิงชลธิชา วิเท่ห์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงกชกร จันทรังษี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงสุรีย์นิภา เภตรา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๐๑
เด็กหญิงแพรวรุ่ง พรหมเมือง

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๐๒
เด็กหญิงพัชรพร หมืนอาจ

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กชายคุณากร ดวงดีทิพย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กชายเดชาวัต กริงสันเทียะ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ สว่างศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กชายณัฐพล แดนประกรณ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กชายพีรภาส โพธิศรี

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กชายภูวนาถ สุวรรณทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๐๙
เด็กชายธีรพงค์ แก้วใสย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ดวงเพชร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายอมรเทพ จองบุญธรรม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กชายสุรสีห์ กลินกุหลาบ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายณัฐวัตร แสงลี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายศักดิณรงค์

์

บินผิว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายทักษิณ ทิวาพัฒน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ มีโพธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงธนพร บุญเลียง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงคุณัญญา อินทะวัน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงเกสรา แซ่ย่าง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงประภาพร แสนสะดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงอรวรรณ ผาสุก
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงณิฐินันท์ สุขเจริญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงพีระดา จริตรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงกมลชนก สนิทกูล
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายนนทกร บัวชุ่ม
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายฐิติพล ชาติทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายวายุพัฒน์ บุปผาชาติ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ปตตะนัง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายรัตนพล ชมพู
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กหญิงอารียา สุขสวัสดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงทิพย์สิตา อเนก
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ แซ่ตัง

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงณัชชา ธีระกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงปภัสรา สมานมิตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงอัษฎาพร หวังพวงกลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงศิริมล ทรงสวัสดิวงศ์

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ พุ่มทะเล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงอรไทย พุดสีบุด
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ เลาหมู่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายนันทชาติ พันเนียมวงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายพงษ์ศธร ยุทธนัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ ติบขัน

๊

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายปริทรรศน์ ทองไทย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กชายปยะทร โห้ประเสริฐ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายรภัทรพงษ์ แซ่อ๊วง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายทิติ แซ่ยี

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายพิทักษ์ หลงพลับพลา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สายสุด
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๕๐
เด็กหญิงอริสา ประศรีหาคลัง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงชไมพร นิกรประเสริฐ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ต่อต้น
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงสิรินทรา เทพารักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงวิชญาดา อำไพ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงพิชาพร ฟกอ่อน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงจิรนันท์ ทะยารัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงอติกานต์ แสงเพ็ชร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงอริศรา เนืองจำนงค์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงศ์ษา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงนำฝน ตามาน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงรวิภา สุขเจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุริยะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงจิราพร สมพรศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงนันทวัฒน์ บุญธรรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายนนทกร เวชประสิทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ รักษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายโอภาส เจริญนาวี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายจิรภัทร จรจรัญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายภาคีนัย บัวยืน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ เกตุจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ชัยศิริ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงลักขณา ทับทิมทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงนันฑิตา ทองเขียว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงลลิดา บุญอินทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงวันดี สุธรรม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงเอกอนุช เจริญวัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงอรพรรณ ลอยดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงจันทร์นภา สิงห์เหิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงเหวินเหวิน เจ้า
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๘๐
เด็กหญิงปยธิดา ศิริเทพ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงสุภาพร ชินแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นาควิสัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายศุภจิตร พิมพ์ดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายพงศธร เซ่งสมหวัง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายสหัสชัย มาตา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายชโนดม ชินดร
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายสิทธา ไกรเจริญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงพัทรนัชชา อุไรเลิศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายสุรสีห์ สมบัติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงวรัญญา ศิรินัย

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๙๑ เด็กหญิงทิพย์ประภาพร
ครองบุญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงจุฑามาศ เคลิมฝน

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงสุวรรณา วงษ์ษา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงกัญญาภัค พรมสันเทียะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงวรรณวิภา อินเสือศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กหญิงวาสนา อบเชย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงมุธิตาร์ พุ่มเจริญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงธิศนา หนูวงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงอารดี เฮาประโคน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงวาสนา แดงสีดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงพิชชาภา เจริญพงษ์ศิลป

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๐๒
เด็กชายธีรภัทร ช้างแก้ว

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๐๓
เด็กชายธีรพล พุ่มพวง

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๐๔
เด็กชายภาณุพงศ์ เจริญยิง

่

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๐๕
เด็กชายรุจินพ สารแนร์

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๐๖
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญนาค

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๐๗
เด็กชายอัครวินทร์ พูลศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๐๘
เด็กชายภานุพันธ์ คล่องแคล่ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กชายคิมหันต์ บุญมิง

่

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เงินรอด ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายชัชวิน เทียงธรรม

่

๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายนพดล ชนะพลชัย
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายธีรพัฒน์ เจริญมิงขวัญ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายกณวรรธน์ ฤกษ์งาม ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงจิราวรรณ พร้อมเจริญ
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงกัญชพร บัวขำ ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงนฤมล ทองรัศมี
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงวรัญญา ใจอารีย์
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงสุพัตรา เชือตาโอด

้

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กหญิงอาธิตยา ชืนชม

่

๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงนันทิดา อยู่ทองอ่อน ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงชญามิน ทะมะละ ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สุขเจริญ ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขยันทำ
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงศิริพร วงพิเศษ
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงศิริพร หงษ์กลาง
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงสุทธิดา พรหมอินทร์
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายบันลือ กิงพุดซา

่

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายวันชนะ เผือกนิสัย ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ มนต์ขจรเดชา

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายธนพล มโนรมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ประสาททอง
๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงยุพาพิน คงสวัสดิ

์

๒๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ พรหมอินทร์
๒๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงลูกเกด จันทร์เลิศ
๑๗/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๓๖

นางสาวอาทิตยา ปะโมทะโก
๒๓/๗/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๓๗

นางรจนา ไกรเพชร

๑๔/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๓๘

นางสาวอรพรรณ ประกอบสุข

๑๓/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๓๙

นางสาวพรนิภา พิดา ๘/๒/๒๕๓๗ โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๔๐
นางสาวกันต์กนิษฐ์ บุตรรักษ์

๑๗/๘/๒๕๓๗
โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๔๑

นายภูวเดช มณีรัตน์ ๑/๖/๒๕๓๗ โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายชินาธิป ติละกุล ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายทิชานนท์ จินตะนา ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายศุภกร โทมะจิต ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กชายวงศธร เพ็งสุวรรณ์
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายวงศกร เพ็งสุวรรณ์
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายวีรวัฎ รุ่งเรือง
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำเงิน
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายชัยมงคล ปตถาใจ
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กชายวิทวัส ศรีหาโคตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายขวัญชัย รุ่งเรือง
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๕๒
เด็กหญิงประภัทรสร เอียมศรี

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงเกษรา ชมทัศนา
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงกาญจนา ลิมฮวด

้

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงปาตลี แสงย้อย ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงวรางคณา ศรีอันยู้
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงนภัทรสร จำพงษ์
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นาทอง
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงพัชรี สุทธิพงศ์
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงนฤมล หมอกกลัน

่

๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุวรรณ์ตระกูล
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงธนพร ตันเล่งกิม

๊

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงปภาภรณ์ ฉุงน้อย ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงสุธีกานต์ โข่ศรี
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงลลิภัทร เทียงราช

่

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายพงศกร พรมเมศ
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายธงรบ ศรีปตถา
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายเพช็ขมังกร เรืองขจร
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ญดา แสงปญหา ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๗๐
เด็กหญิงมัลลิกา คนไว

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายพิชยะ แตงรืน

่

๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โสภา
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๗๓

นางสาวกัญญาวีร์ กาญจนเกต
๒๐/๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กชายชัยวัฒน์ สุวรรณะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กชายธีรพัฒน์ สว่างแจ้ง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ บัวปลี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายอภินันท์ ศรีจรัส
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กชายอภิชาติ สีแดง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายทรงวุฒิ ทิศรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๘๐
เด็กชายพรรธนพงษ์ ซือสัตย์

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายอาทิตย์ ส่งศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงสุวรรณา คงภักดี
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ครอบทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายปฏิภัทร เขียวสะอาด
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงรติมา รอดภัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ ดีรักษา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายเดชาวิทย์ ศรีสุขโข
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายอธิบดี ไทยมงคล
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายชลธร มลจ้อย
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กชายสิทธิชัย อ้นแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายกรวิชช์ วรรณสวัสดิ

์

๒๙/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายบุญนำ สังข์นาม
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายสุริยะ แก้วนันต๊ะ
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงนวพร อุทัย ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงสาบธาร ชมละม้าย
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงไปรดา คนกลาง ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายคมเดช เทพจร
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายธีรพัฒน์ สังข์ทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงชนัญธิดา บุญเพ็ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงนิตยา แผงงาม

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กชายติณภพ ตุ้มวิจิตร์

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กชายจิรายุทธ จอนเจริญ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๐๓
เด็กหญิงสาริศา วรประสพ

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กหญิงวิลาสินี เกตุพงษ์

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กหญิงอุรุวดี จันบาล

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลออกุล

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กชายสมยศ โชติวงศ์

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กหญิงธัญพิชชา ทุมพล

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กชายฐภาสิน โมรินทร

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กหญิงปวีณ์ลดา จันทร์แสง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงจิตติมา ภูพาศรี
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงจันทรัสม์ ภูเลือนลม

่

๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงคณิตฐา ไพเทพา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กชายรังสิมันต์ เหมะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายธนกร แซ่ย่าง
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายนันทภพ สูญราช
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายศักดา สุขคำภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงธนพร วรรณมาศ
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงชุติมน หัวใจสุทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ พรรณรินทร์

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คงเมฆ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายปริญญา ศรีเต็ด
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายระพีพัฒน์ ทำดี
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงสุภัควัน ปรีหะจินดา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงอังสนา สิงห์คำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงสุธาสินี แสงสืบชาติ
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงวริศรา บุญเมือง
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ อินทชัย
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กชายวรประเสริฐ สีฮอแก้ว

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายนพกร หุนสวัสดิ

์

๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายปญญา ปนสี ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายเวนิธา จิตตสังวร
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายสันติ ศิลปศร ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงปาริฉัตร คงจันตรี
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายวรานนท์ ศิริโสดา
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญนำมา ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงเบญญาภา พันธ์ทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายณัฐพล ขันทสิทธิ

์

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กชายภาณุพงศ์ คำชนะ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายพงศธร อ้นมงคล ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงเบญญาภา สุขสิน ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงวิวรรณยา สอนน้อย
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงลลิตา จันทร์เจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงสายธาร อินทฤทธิ

์

๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงวรรณวลี พันมณี
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงพรรณพัชร เตือนขุนทด
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงพัชรพร ทัศนาสันต์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ สายสุด
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๕๐
เด็กชายกฤตยชญ์ ภาระวงษ์

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ คำปาละ
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงสโรชา คำศรี
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงณัฐทริยา ใบญาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงณัฎฐตรี บู่พุก
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงจันจิรา อู่คงคา ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายศุภกิต แสงทอง
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายพงษ์ดนัย จันทร์ศรี
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายอชิระ ฮวดสุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายรพีพัฒน์ พรมทร
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กชายณัฐวุธ บุตรสี

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กชายวรรณชนะ เล็กศิริ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงสุธาสินี กันประเสริฐ
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงฐาปนี ศรีกลินสุวรรณ

่

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงสาธิดา กฤษมงคล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงอริสรา ขานสันเทียะ
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงปุณฑริตา ยีสุ่น

่

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายรัชชานนท์ พุ่มพวง
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กชายกิตติทัต แสงทอง
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายจิรภัทร ดวงจิตร
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กหญิงจิรวรรณ กลมเกลียว

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงธัญชนก ตะวงศ์ษา
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงจิรัฐติกาล แสงภักดี
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายเมธัส เจริญธรรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายวีรพงศ์ วิพงศ์เดช
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายกิตติคุณ จันทร์แสง
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงเนตรนภา ประพาน ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายสรนันท์ ยอนหลี
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายพีรพัฒน์ มากพูล
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงวรัญญา สุขเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงนันทิชา ใจงาม

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงศิรดา เชียงนาง
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงแพรววนิต พิมพาชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงสุพิชชา วรรณคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ เชือดี

้

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กชายวิศวร์ รวมคูณ
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายภิชนเรษฐ์ สีรองหอย ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายสราวุฒิ ถ่ายสูงเนิน
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายอภิลักษณ์ วรรณทอง
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายธีรณุพงษ์ พลขันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กหญิงศศิธยาน์ อภิเจริญสุข

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๙๑
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ยางธิสาร

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รัตนสนธ์
๓๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ สุกทน
๒๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายวิบูลย์ษิณ บัวจรูญ
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายจักรพงษ์ สมฤทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงบุญฑิตา สวนทอง
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายอำนวย เพ็งสว่าง
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๙๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โชติช่วง ๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงศุภาพร ศรีพูน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ประเคน

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กหญิงณัฐสุดา อินทรวงค์

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงพัชรีพร นฤภัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๐๓
นายบดินทร์ชัย รักการ

๑๘/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๐๔
นางสาวพิชามญชุ์ นาคสน

๐๖/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๐๕
นางสาวสุดารัตน์ มะฮำมาดิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๐๖
นางสาวปรียานุช เจนวารินทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๐๗
นางสาวณัฐนรี อยู่ดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๐๘
นายณัฐพงศ์ จันทร

๒๗/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๐๙
นางสาวธัญญรัตน์ พรมไตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๑๐
นางสาวบุษยา วงษ์สีดา

๐๒/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๑๑

นางสาววิลาวัลณ์ ราศรีทรัพย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๑๒

นางสาวศิริพร อ่วมภูมิ
๒๔/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๑๓

นางสาวอมรรัตน์ ไชยสิทธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๑๔

นางสาวอุมาพร หมู่ศรีจร
๐๙/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๑๕

นายณัฐวุฒิ บุญเพ็ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๑๖

นายทัศวิน ดาสันเทียะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๑๗

นายนวพล อ๊อดมีเดช
๒๔/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๑๘

นายวุฒิชัย พลรัตน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๑๙

นายสราวุธ ทวนไธสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๒๐
นายเพชรา แซ่เจ็ง

๐๘/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๒๑

นางสาวนุชจรินทร์ ภากุดเลาะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๒๒

นางสาวอรสา แก้ววิชัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๒๓

นางสาวธนาภรณ์ เอียมสอาด

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๒๔

นายชญานนท์ ตาลเงิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๒๕

นายณัฐพล ชามัท

๒๑/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๒๖

นายนภสินธิ

์

รักษาพล
๑๖/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๒๗

นางสาวจารุมน ฤทธิวาป

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายณพกร กลินเนียม

่

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายพงศกร ทองสุวรรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กชายภาณุ ภาวะดี

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายธรรมนูญ แก้วอุไร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายธนโชติ วังสันต์
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายณัฐพล ปนยะกูล
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ นุสุวรรณรัมย์
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กชายไชยวัฒน์ สายบัณฑิตย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กชายสนธยา แสงงาม ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายปรเมศวร์ โฉมผา
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายอำนาจ ตังกองเกียรติ

้

๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

ดะวงษ์
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงนิยตา พลขันธ์

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงณิชาพลอย สมศรีโย ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงสุวภัทร ภู่สวาท
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงนวรัตน์ เหลือหลาย ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงนัฐติกานต์ มุสะวะ
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงนันท์นลิน คงมานนท์
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงชุติมา อ้นมงคล
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงภทรพรรณ ศรีสวัสดิ

์

๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงอำพร ฟกสกุล
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงปภิญญา พันหอม ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กชายเฉลิมวงศ์ อนุรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายภควัต ภูกองไชย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงชลธิชา วัฒนศิริ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงวรินทร วงณ์สุวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ มีประสงค์ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายกรวิชญ์ กระจายศรี ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายกรกฤต สืบศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กชายเขมชาติ มุขอิม

่

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กชายประเสริฐ มืดหล้า
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กชายวชิราวุธ ปญญาพูล
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กชายธีรภัทร์ ขันทะสงค์

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พิมพา
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายศิริพงษ์ นาควิลัย
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายรัตนศักดิ

์

ยาซึม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กชายเจษฎา วงษ์สุวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย คงเกิด
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงธนัชชา ลือชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงนิภาวรรณ พูลพิพัฒน์ ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ บัวทอง
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ลอดสุนะ
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงจรรยพร วิบูลย์กุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงสุนิษา สิงห์เส
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงอลิศรา ศรีฉำ
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงสกุนเถีย มน ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงนลินี ฝมือช่าง
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงดาวนภา พักตะไชย
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทุมดี
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายนรภัทร จันทร์อ่อน
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงขนิษฐา หลักแก้ว
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายทวีทรัพย์ ตรอมรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๘๐
เด็กชายสุทัศน์ สลายทอง

๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายพรชัย พึงพร้อม

่

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายสุรสิทธิ

์

วงสายา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ผาละ
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงฉันชนก แจ่มในเมือง
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๘๖
เด็กหญิงพิริญาภรณ์ โพธิศรี

์

๒๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงฐิติวรดา วิเศษศรี
๒๙/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงศิลปศุภา เพียรเขตวิทย์
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงดาราวลี กุลโชติ ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๙๐
เด็กชายบรรณารักษ์ นามบุญมา

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กชายพงศกร แก้วอำไพ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กหญิงฆณิชา รอดสำแดง
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงมาลัยทิพย์ เมืองมีทรัพย์
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายกิติศักดิ

์

สุขสำราญ
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงนริศรา ทองอินทร์
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๙๖

นางสาวกันธิชา ฤกษ์ดี ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายไกรศร นันทะเสน
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กชายวุฒิกร อ่วมลิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงจินตนา รักปา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายณัฐพงษ์ วัฒนะศิริ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กชายนวพล ศิริสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กชายชาติชาย แจ้งสว่าง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กชายตะวัน โจมสติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๐๔
เด็กชายปรเมษ สุขเจริญ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงกมรพรรณ แสนสำอางค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงฐิติพร ศรีแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๐๗
เด็กหญิงปาริชาติ ปาน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงขวัญตา แก่นจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กหญิงพรชนก ศรีทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กชายอภิวิชญ์ เครือสิงห์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงวริศรา ศรีแจ่ม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงกุลปรียา วงษ์วัช
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายกำพล คเชนทร์ชาติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๑๔
เด็กหญิงศรัณญาภรณ์

แซ่ตัง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายธนา อยู่ถาวร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไพโรจน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายภัทรชัย แย้มประดิษฐ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายภูวพล สุคตะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายรัตนากร กำเสริฐ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงวิภาวี เกิดรุ่งเรือง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงอารยา สุวรรณสิงห์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงกนกวลัย ศรีการักษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงนันทิชา ศิริสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายปฏิภาณ พวงทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์วัช

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายรัตพล บุญมี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายเอกศิษฐ์ ทองสินชัยวงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา สุดาจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายกรกฎา เฮียน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๓๐
เด็กชายจักรพงษ์ ศรีภูธร

๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายสุมนตรี ปาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายฑนวัฒน์ พันธ์ผูก
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญจู
๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กชายสุพีร์ ปตตังละพา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงสิริญาพร แสงทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๓๖

นางสาววาสนา ทูลเกล้า
๐๙/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๓๗

นางสาวปทมา ศรีสรรค์
๒๐/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๓๘

นางสาวกรรณิการ์ มิงสอน

่

๓๐/๐๑/๒๕๓๑ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายธีรยุทธ บุญสวน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ธานี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงลักษิกา เถาถวิล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงกชกร มะลิทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายศรายุธ สัมฤทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงมาริษา คล่องใจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงนรัญญา ยิมเจริญ

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงสุชานันท์ พุ่มแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงวรกมล รอดดี
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายรัตนเทพ แสงอุไร ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลองสวน คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ มะหะหมัด
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลองสวน คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๕๐
เด็กหญิงพรสวรรค์ จรัสชัยวรรณา

๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงธมลวรรณ เกตุมา
๑๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ธิชา พินิจนันท์ไพศาล ๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงอัจฉรา ทองทวี
๑๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ พรหมมาพันธุ์
๑๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงวรรณวิมล ถนอมรอด
๑๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายสิทธิเดช มีเกษม
๒๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายวิษณุ ตุ้มวิจิตร
๒๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงญาดา ชัยพัฒนพานิช
๑๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๕๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภูบุญคง

๒๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๖๐
เด็กชายธันวา พวงจันทร์

๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายญาณินทร์ ชมพู่
๒๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายชนะศักดิ

์

พระชนะ ๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายโชคชัย ใกล้ชิด
๑๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายจารุชนินทร์ คำสิม
๑๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายสุทัศน จตุเทพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายภูวดล คำชาย ๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงบุณยานุช ด้วงทอง
๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายชัยกฤษ์ แสงกลิน

่

๒๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงไอริณ บุญอินทร์
๑๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๗๐
เด็กหญิงสุพรรณษา มณีโชติ

๑๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงปนัดดา จตุเทพ ๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงพรทิชา พนมวรรณ ๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงดวงพร ยังอยู่สุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายกฤษณะ สังคโห
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงรุ้งนภา คูณสังค์ ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายธนภัทร ด้วงเงิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายภูเดช แย้มเกษร
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงรังศิมา ลำเลิศ
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงศิริภัทร จันมา
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงเอมปวีร์ นันทวัฒนาสิทธิ

์

๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายวินัย ศิริวัน
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายสุรเชษฎ์ จันทร์เกษมสุข
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายสุรเสกข์ สุกกาย ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายสิทธิโชค คุ้มม่วง
๑๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงอรวิภา มูลศรีสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กหญิงพิยดา พิมพ์โครต
๑๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กหญิงนุชศรา พวงจันทร์
๒๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายเกรียงไกร ยิมเจริญ

้

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงบุษยมาศ ครุณเนตร
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กหญิงศิรินภา พอใจ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กหญิงฝนฤทัย ชัยณรงค์ ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ธนานิธิวรรธน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงนิลธิชา ผิวสว่าง
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงวัลย์นิดา กุลเชษฐ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายบารมี รอดประดิษฐ์
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงพัชรี รักษาพันธ์
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีสมโพจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ รอดประดิษฐ์ ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กชายสุรพงษ์ ท้วมพงษ์
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายวรุฒ ประเสริฐศรี

๒๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ภูผิวขำ ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายถิรวัฒน์ บรรเทิงจิตร

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายนภสินธุ์ รอดเขียว ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายคณิศร พันธ์ทอง ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ เกตุแก้ว ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายบุญปลืม

้

ทองรัศมี
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายธนกฤษ พุฒหมืน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายฤทธิพล ศักดิรังสรรค์

์

๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงธิชาดา ศรีเสวก

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ ภู่เย็น

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๑๑
เด็กหญิงสุชานันท์ แสนดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๑๒
เด็กหญิงกาญจนา พิมพ์โคตร

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๑๓
เด็กหญิงจิราพัชร เงินเจือ

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กหญิงภวันรัตน์ พิลาดา

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๑๕
เด็กหญิงชุติมา จินดา

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๑๖
เด็กหญิงชลธิชา เงางาม

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธรรมรัตน์ ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๑๘
เด็กหญิงคณิศร ธนะไชย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๑๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ทนเถือน

่

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายสุภัทร ใบพัด

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพราช เทพราชปวราราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงนฤมล ปาละรีย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๒๒
เด็กชายบริวัตร มาดขาว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๒๓
เด็กชายธายุกร แก้วใย

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๒๔
เด็กชายดิว จิตตาสิทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กหญิงอัจฉรา ม่วงปรีดา

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๒๖
เด็กหญิงวรินทร หลักหาญ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กชายพีระพัฒน์ น้อยปลา

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กชายจักรกริช เจริญข้าง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงวาสนา ราฎวงษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงกานติมา รักษาวงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๓๑
เด็กหญิงภัทริดา เวชยันต์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๓๒
เด็กชายปยะพล ม่วงศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กหญิงกานดา ศาสิริ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๓๔
เด็กชายเทอดไทย หอยศรีจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๓๕
เด็กชายวราวุธ ชูรส

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กชายปรเมมศ สว่างอารมย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กชายนักรบ ตรีแสง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กชายนฤดม อ่อนน่วม

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๓๙
เด็กชายอนุศาสตร์ สุวรรณเกษร

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายเจษฏา อินทรพิทักษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจริญสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๔๒
เด็กชายเสฏฐพงค์ เขียวจันทรทึก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๔๓
เด็กชายจิรภัทร ฮวยตระกูล

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กุลศิริ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กชายภูมิภัทร เกีตรติทนงศักดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๔๖
เด็กชายครรชิต พันธุมิตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๔๗
เด็กชายภาคภูมิ สีดาพรม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กหญิงพิมพ์พลอย แสงใส

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กหญิงพลอยวดี สีดาพรหม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงประภาพร บัวลี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กหญิงวริศรา พุ่มพัว

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กหญิงรุ้งตะวัน ทองเงิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กหญิงมาริสา มังกรแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๕๔
เด็กหญิงชลธิชา บุญฉิม

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๕๕
นายอมรฤทธิ

์

แสงโทโพธิ

์

๔/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๕๖
นายวราวุธ กุลสะโมรินทร์

๑๐/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๕๗
นายเจนณรงค์ จ่าบาล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๕๘
นายอนุวัตร มงคล

๒๒/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๕๙
นายเกียรติศักดิ

์

ปานแดง
๑๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๖๐
นายจักรพรรดิ จันเพ็ญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๖๑
นายภูมิพัชระ ชุมนุมพร ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๖๒
นายดนัย ขอฟุงกลาง ๕/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๖๓
นายวรวิทย์ เนืองเสวก

่

๖/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๖๔
นายวุฒิพันธุ์ พันเกียรติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๖๕
เด็กชายอริยไชย ปณฑจักร

๑๓/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๖๖
นายเจษฎาภรณ์ ดอนชาไพร ๗/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๖๗
เด็กชายชินวัตร โพธิพัฒน์

์

๒๘/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กชายฐานันดร์ แถลงทรัพย์

๒๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๖๙
เด็กชายนาคิม พิลาดา

๑๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายศุภกร พิมสวย ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๗๑
เด็กชายภาราดร ดอนชาไพร

๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กชายวายุ สุจจธารี

๑๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กชายอัศนี สุดจริง

๒๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กชายยุทธพงษ์ โฮชิน

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๗๕
เด็กชายไกรวิชญ์ พลพวก

๑๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กชายปญญาวีร์ เด็มลา

๒๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๗๗
เด็กชายภัครพล จิวเดช

๋

๒๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กชายมังกร สีดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กชายภาณุพงศ์ เหิมทะยาน

๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายพีระเดช วงอัว

้

๒๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กชายสุทธินันท์ ซุยโล้น

๒๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กชายภูรินทร์ เตรียมตัง

้

๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กชายพีรเดช สมในใจ

๑๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กชายธนวัฒน์ วงภา

๒๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กชายเหมันต์ ฉิมาภาคย์

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กชายชัยสิทธิ

์

วิชัยศิริมงคล
๒๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาณิตาราม ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กชายเมธี มีระนันนอก

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดผาณิตาราม ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๘๘
เด็กชายภัคพล สารเจริญ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดผาณิตาราม ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กหญิงดวงสมร สุทธิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผาณิตาราม ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กชายเกริกไกร ไชนเกตุ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพนมพนาวาส พนมพนาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงณัฐพร หอมชืน

่

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพนมพนาวาส พนมพนาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กหญิงภัทรวดี ศิริโส

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนมพนาวาส พนมพนาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กชายวัชรพล หนูเสริม

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพนมพนาวาส พนมพนาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กชายพสธร ทองอังกฤษ ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพนมพนาวาส พนมพนาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กชายชยพัทธ์ กลัดเจริญ

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพนมพนาวาส พนมพนาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กชายกรณิศ อยู่พ่วง

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพนมพนาวาส พนมพนาวาส  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๙๗
นางอัมพัน แสงอุทัย

๒๔/๙/๒๕๐๔
กศน.อำเภอบ้านโพธิ

์

สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๙๘
นางสาวเนตนนภา นพฤทธิ

์

๑๒/๔/๒๕๒๘
กศน.อำเภอบ้านโพธิ

์

สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๐๙๙
นางสาวลลดา กีรติบวรชัย

๒๙/๓/๒๕๒๙
กศน.อำเภอบ้านโพธิ

์

สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๐๐
นางสาวทิพย์วิมล สุริวงศ์

๑๔/๗/๒๕๓๐
กศน.อำเภอบ้านโพธิ

์

สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๐๑
นางสาวปทมา สุณาวงศ์

๑๗/๑/๒๕๓๐
กศน.อำเภอบ้านโพธิ

์

สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กชายสิทธิพร อ่วมเกษม

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กชายธีรพัฒน์ ทับทิมทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กชายธวัชชัย ชืนทองหลาง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๐๕
เด็กชายอานนท์ สุขประเสริฐ

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กชายอัครชัย เกาะประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กชายสุรเชฐ สุวรรณวิเวก

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๐๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ วงศ์เส็ง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กชายวรวิทย์ ทิมโพธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กชายนพเกล้า เอีพิน

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กชายธราธร เสนสกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายพรีวัส แซ่จึง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กชายพงศ์พัฒน์ คำเงิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดปรางค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ งามวิลัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กชายดลรวีพัฒน์ สุวรรภาษิต
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พิสมัย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายภานุภพ สีเขียว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ อนุจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๒๐
เด็กหญิงเกศนรี ศรีโกตะเพชร์

๒๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงอัญชุลีพร สะอาดวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ รองฤทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงสุจารี วันทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงศศิธร รินรักษา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงวรัญญา โสวภาค
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงปณิตา ศรีธรรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงธนพร ประเสริฐคำพร
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงเพรชมณี ศิลาลักษญ์ ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงสุภาวดี ตรีแสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กหญิงรักษิณา บุญเจริญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กหญิงชุติมา โนนโม้
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กหญิงชาลิสา รุ่งแจ่มแจ้ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงกัญชรี จำรูญศิลป
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายณัฐพงษ์ มีทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายฆนัท ชอบดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายจีรภัทร มาศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายจงรัก ไชยชาลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายชัยกิจ เวียงสมุทร
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กชายธงไชย เสาวิจิตร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๔๐
เด็กชายธนกฤต โรจนพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายวันเฉลิม เฉลิมพลกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กชายศวัสกร สมใจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กชายศราวุธ พิมพา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายศุภกิจ พละศักดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายคมเดช อินม่วง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กชายณัฐพงษ์ นิติศักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายนำไชย หอยศรีจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ อ่อนกลิน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๔๙

นางสาวมลทิภา มีทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ พลภักดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงพัชรพร เมตตะธำรงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กหญิงพรไพลิน สีเขียว
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กหญิงสุพิษตรา ศรีสว่าง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายฐนกร อินทรสอาด ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กชายวรเมธ มงคล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงกรรณกนก เกิดสาย
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงกุลนันท์ อายภักตร์
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงรัชนก คำพันธ์
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงกนกพรรณ ก้านอินทร์
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๖๐
เด็กชายอดิศร ฉิมมารักษ์

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กชายภานุเดช สุวินัย
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายกฤษณะ ตาน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายพงศพัศ เสริมสกุล
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๖๔

นางพัชรี ตันติวัฒนทรัพย์
๒๕/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๖๕

นางสาวภักดิกมล

์

แก้วเปย
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๖๖

นายฐิติพันธ์ ขำนุช
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๖๗

นายพงศธร พันธุทุม
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๖๘

นายจิรภัทร เลิศทยากุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๖๙

นางสาวกมลวรรณ ราชรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๗๐
นางสาวจิตตราภรณ์ ยืนยง

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๗๑

นางสาวศุภักษร ปุกแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๗๒

นางสาวอัญธารีย์ ประทุมเมศร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๗๓

นางสาวสุดารัตน์ สุญาพรหม
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๗๔

นายพรพจน์ รางน้อย
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๗๕

นายธีรภัทร์ ดิเรกชัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๗๖

นายดนัย บุญสะอาด
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๗๗

นายปณิธาน ชูประดิษฐ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๗๘

นางสาววชิรา เอียมศรี

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๗๙

นางสาวกนิษฐา วงค์บุตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๘๐
นายณัฐกิตต์ แย้มสวน

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๘๑

นายธงชัย วงศ์สกุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๘๒

นายธนภัทร์ ทิมอ่อง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๘๓

นายธวัชชัย แก้วไชย
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๘๔

นายปริญญา พลทุมมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๘๕

นายปรเมศ บรรณาการ
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๘๖

นายภูวดล สุดาวงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๘๗

นายชาติเจริญ อนุสุเรนทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๘๘

นายวรากรณ์ รูปเหมาะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๘๙

นายเจษฎาวุฒิ บุญเต่าน้อย
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๙๐
นายเอกภาวิน อินทร์โท่โล่

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๙๑

นายธันวา หอมขจร

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๙๒

นายหอมสิน ทองเขียว
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๙๓

นายธวัชชัย ควรตัง

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๙๔

นางสาวกนิษฐา เพ็ชรพงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๙๕

นางสาวณัฐกมล วิมลจิตต์
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๙๖

นางสาวธันนิภา ทองอ่วม

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๙๗

นางสาววิภาพร สมศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๙๘

นางสาวศุภิสราพร คำพอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๑๙๙

นางสาวสาลีวัลย์ ตันเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๐๐
นางสาวสิริวรรณ เจตนาวิไลย

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๐๑
เด็กชายชินวัตร วรชัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๐๒
เด็กชายธรรมรัตน์ นิศามณีอำไพ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๐๓
เด็กชายธำรงเกียรติ ดาวเรือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กชายวีรภัทร นฤภัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๐๕
เด็กชายศตปณณ์ ถิระผะลิกะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๐๖
เด็กชายณัฐวีร์ ใจเสงียม

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๐๗
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แปนนะริน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กหญิงปราณรัต กาสุรงค์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๐๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ ขำมิน

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๑๐
เด็กหญิงสุมินตรา ระวิวรรณ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงภัทรภาพร ยมเกิด
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงธนัชพร บุญชืน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงพรศิริ วิระพันธุ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กชายกฤติน เพชรภูมิ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กชายฉลองยศ เขือนสุวรรณ์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กชายธนภัทร สุขสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กชายภัทรดนัย ชุมนุมชาติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กชายเขตต์อรัญ ธรรมยุติธรรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กชายพงศกร พัฒนาภรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กชายอนุรินทร์ ชุยรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงกัญญรัตน์ บุญทองดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงกัญญาภัค พยุงวงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงเกศราพร มันคง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กหญิงฐิติพร เพิมทรัพย์

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงธันยารัตน์ ประทีป

๑๗/๒๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงบุษบาพันธุ์ ยกธรรม
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงปทมพร มุ่งพูนกลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงปาริฉัตร์ พรหมสาธร
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงวริศรา ลิตจิตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กหญิงรัชนก ดาษขุนทด

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๓๑

นางสาวธิดารัตน์ พวงศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายจักรกฤตย์ คำทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายเจษฎาพร สมเพ็ชร
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายชยพล พลจร
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายธีรเทพ มาติดต่อ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กชายยุวนันทน์ จันทร์ทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายศุภนัส นันตะเสน
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายเอกภพ จันพา

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ ประดิษฐ์พงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๔๐ เด็กหญิงจันทร์เพียงเพ็ญ

ช่อประเวศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงชลาทิพย์ วัยวุฒิ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงทรรศภรณ์ คงแสงชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๔๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สู้สงคราม

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงเมย์วดี บุญสะอาด
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงวิลาพร ตลับแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงศิริญญา กระแสโสม
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงอรวรรณ อุดมพัฒน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงจิราภา พรมมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงนันทวรรณ กำมณี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงฟนแลนด์ เนตรสืบสาย

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายจิรพงษ์ โสภาคำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายชนะชัย ทิณวรรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายพงศ์ภรณ์ วิวัฒนพงศ์พันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายพีรภพ พลดงนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายภควุฒิ ลิมเชย

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายภัทรพล จำรัสพันธุ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายยอดขวัญ โผจัตุรัส
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายวงศธร เขียวละลิม

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

เรืองรังษี
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กชายโสภณ แซ่ซี

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กชายองครักษ์ หาญสู้
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กชายวิศวะ เพ็ชรประกอบ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายปยวัฒน์ คมานิคม
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

บุตรเมือง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กชายพลวัฒน์ คมานิคม
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ โพธิแสงดา

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายกฤษณะ ชูจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๖๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วอำไพร

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงกุลณัฐ คงศรีวิไล
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กหญิงต้องฤทัย อยู่คงธรรม

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงวารี เอียมศรี

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงศรีสกุล สกลทัศน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงสุพัตตรา ปุยประโทก
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงหรรษธร พานิช

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๗๕
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แสงมุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายคณิศร คิดสม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กชายณัฐกร เรืองเอียม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายณัฐฎากร เซียมหวอง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กชายธิติสรณ์ สัมฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายปาราเมศ ประวิง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ขาวกลิน

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายภูรินทร์ ชูทับทิม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ทัศนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ จรพินิจ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงกัลยวดี เรืองชนา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงกิติมา จูหลำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงจิรัชติญา ศรีปตสา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงณัฐญา สาละ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กหญิงพินญารัตน์ ปราโมช

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญเจริญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กหญิงศิริวรรณ วรรณชลา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงสัตตกมล บุญขุนยัง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงสุจิรา แสงวงษ์งาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรชาดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กชายภัทราวุธ ปุญญา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กชายภูวดล ทีขาว
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายสิทธินนท์ ทำเนาว์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กชายเดชาวัจน์ บุญโกย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กชายวริทธิธร

์

สังข์เทพ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กชายทัศนัย เมินธนู

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ธรรมมะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กหญิงกุลภัสสร์ ยอดดำเนิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ แตงเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายขวัญชัย เนตรแตร

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กชายธีรดา ปอมเอียม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กชายนวพล ยังยืน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กชายพิชัยยุทธ เผือกมณี

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กชายภาราดร บุญมี

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กชายวุฒิภัทร นันทา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กชายไพศาล จรัสวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงกิตติยา กลีบแย้ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงชาลิสา รู้แพร่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงณัฐพร คงคาลัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงทิพย์กมล ธรรมรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงธนพร เผ่ามงคล
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงสุณิสา ธรรมทาทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงอินทิรา อินไชยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงเชษฐ์สุตา บุญขุนยัง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กชายจิตติ มีมงคล

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ พันธ์พานิช
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายธนศักดิ

์

บงค์บุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กชายปรีชาพร ภาระพงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายฤทธิไกร หัสมาคะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กชายสมรักษ์ อัธยาศัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายสันติราช อาจบุรายณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายอนันต์ ขวัญเมือง
๒๐/๗๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๒๘
เด็กชายเบญจมินทร์ สมศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายเอกลักษณ์ ชาแสน
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กหญิงหัทยา บำเพ็ญกิจ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กชายอภิรักษ์ เกษสายกร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กชายวศิน ทองเจือ
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กชายพรชัย ยอดแย้ม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กหญิงขวัญฤดี โพธิลา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงเจษฎา ภิรมย์ไทย
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กหญิงสุพรรษา เนตระกาศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงสุพรรณี ประกายแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงสุนิตา สามล
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงมนัสวีร์ ยาวิปา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กหญิงณัฐวดี ล่วงลือ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กหญิงชรินทร เย็นอุรา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงวรรษพร โสภากุ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงกฤติมา โหมดศิริ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายอภิรัตน์ หลักฐาน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายมงคล จันพา

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ เชิดชู
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กชายธนายุต อึงสิงห์

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายธนากร เย็นอุรา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายธนกร เสนาสี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๕๐
เด็กชายทศพร มลอ่อน

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อยู่เพรช
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายชนะพงษ์ จิณวรรณ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายกิตติชัย องค์อินทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงศุทธหัย ทับทิม
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กหญิงอัญนิน พูลทองอินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงสุธีมา มีเจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กหญิงสิริกุล พิทักษพูลสิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงศิรินันทา ศรีรัตนะศักดา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กหญิงศศิธร เขียวตาด
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๖๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา แสงฉาย

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กหญิงเพ็ญดาว เชือบุญมี

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๖๒ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
อนุคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงปานรพี สัทฤทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงปรยา โจทย์บุญมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กหญิงปภัสรา พรมจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงธัญชนก ชำนาญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงธนิษฐา นพสันติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงณภัทร แผลงศร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงกัลยาณี จงมังคัง

่ ่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๗๐
เด็กหญิงสุพัตรา หอมขจร

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงรัตวรรณ ยีโถหุ่น

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กหญิงพรพิมล แสงพินทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ ท้วมหร่าย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงชาลิสา สู่หญ้านาง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กชายชาญณรงค์ โชติชืน

่

๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กชายจิรวัฒน์ คล้ายสงคราม
๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายกรวินท์ แสงเปา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กชายชนินทร์ จ่ายศิริ
๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๗๙
เด็กชายณัฐนันท์โชค จูเจริญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๘๐
เด็กชายภูธเนศ พรหมบุตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กชายจิรวัฒน์ เลียงรอด

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา ดีเลือก
๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กหญิงอภิญญา สังไวย
๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กหญิงจิรัชยา ศรีสมทรง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา ถาวร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีกุนมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กหญิงศิรินญา ปลอดเปลือง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ วรศรัญยู
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงณัฎฐา บุตรณรังษี
๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๙๐
เด็กหญิงศุภามาศ ศรีพรม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๙๑
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ใกล้ชิด

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงธนัชชา อิมปรางค์

่

๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงธิติมา จันทร์กระจ่าง
๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงอินทิรา ชืนดา

่

๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กหญิงอนันฑิตา ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กหญิงอภิชญา ปานสมบุญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงเสาวนีย์ รุ่งสันเทียะ

๊

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงสุจิตตรา อินทรชิต
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงสุชาดา พวงภู่
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงศิรินทิพย์ วังผือ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๐๑
นายสถาพร มังมี

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กชายอธิชา โชติชืน

่

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๐๓
เด็กชายสุนทร สุทธิสุนทร

๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๐๔
เด็กชายอดิเทพ เปภูเขียว

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๐๕
เด็กชายเสมา เสมะนู

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กชายชญานิน ทองฟก

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๐๗
เด็กชายจักรพรรดิ วงษ์สี

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๐๘
เด็กชายธนโชติ ฉำสมบูรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๐๙
เด็กชายชนะพล ดอกไม้เงิน

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กชายอิทธิพล ไม้พลวง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กชายนัฐนันท์ พันธ์รอด
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กชายภูผา พันธ์รอด
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กชายชัยพร ทองรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กชายปรมินทร์ บุญทับทิม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงสุภาวดี มาตรี
๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงมาริษา บุตรณรังษี
๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงรุ่งนภา มีอนันต์
๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กหญิงสุชาดา เบ็ญจะนาค
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงอภิญญา สุขศิลา
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๒๐
เด็กชายจิรพัส ชาญณรงค์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงพิชญาภา สมพงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงมนรดา เจริญโท
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงสาริสา พิชญะธนาพร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กหญิงอริสาร ตันเจริญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงสุภาวดี คายโคม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กหญิงนันฑิตา ใยเยียม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงสุชัญญา บัตรมาก
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กชายสิทธิพร ศรีอำพันธุ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายสถาพร ภูพาที
๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กชายพีรพล อยู่นิม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กชายจักรพันธ์ พรายวัน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายอนุกูล กาญจนเกตุ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กชายอุเทน แซ่เหลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กชายพีระพัฒน์ บัวศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กชายนนทพัทธ์ ฉุนตู
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กชายศตวรรษ อุดมเดชฤาชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายวัฒนพัฒน์ นุ่มรอด
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กชายนัฐวงศ์ เกตุสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายมนตรี จันทร์เกตุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๔๐
เด็กชายเจษฎา อินคง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กหญิงภัทรลดา ไกกี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงชลธิชา ราศี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงอรอนงค์ สารพัฒน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงธิญาดา ครุฑคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ บัวศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กหญิงวิยดารัตน์ สิทธิโชคธนาศิริ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ รอดสา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กหญิงปยพร สระแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงศิริพร ทนนนท์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๕๐
เด็กหญิงวริสา กระโพธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โชติชืน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ ปนกา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จ่ายศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงภัชชา ศรีเสถียร
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายชัชพล งามศิริ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กชายวิริยะ เพ็ชร์ฟู
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงรมิดา เตชะเสน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กชายพุทธนันท์ ราศี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กชายภากร อบนวล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๖๐
เด็กหญิงชนรดี เจริญทรัพย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ นิตยะโรจน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

เกตุเขียว
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กชายสิทธิโชค พิลา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กชายวัชระ เรืองเดช
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กชายกรชกร พิมุติยาภรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กชายวัชรพล ดีทีสุด

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กชายภูวเนตร เฉยสอาด
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กชายพิษณุวัชร์ ราชกวี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กชายครรชิตพล จันวัฒน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๗๐
เด็กชายชาญชิต จ้อยเจริญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กชายพัสสน พลายวัน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กชายธีรพล ปญญะปูน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กชายทัตพร ทับทิมนาค
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กหญิงวรกมล เสียงเย็น
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงบุญยวีร์ ฟกสุวรรณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงอัจฉรา ขาวผ่อง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กหญิงณัฐพร จีนช้าง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กหญิงบัณฑิตา วุฒิแสง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงกรรณิกา ลืมสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กชายธรพล ลิมหลาย

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กชายปรินทร์ มากศิริ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายปริญญา ลาภวิวัฒน์กูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงนิธิวดี มูลศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงมณีรัตนา จุลคง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กชายสราวุฒิ บัตรมาก
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กชายศรัทธา สกลเวียง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กชายพิสิทธิ

์

เอียมพินิจ

่

๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายวีรศักดิ

์

พลอยวิเศษ
๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กชายรัตชานนท์ จำปาน้อย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๙๐
เด็กชายภูธเนตร ชัวแย้ม

้

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กชายสุพลภัทร ไกรกุลนิติรัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กชายรพีภัทร รัตนธรรม
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กชายพลภัทร พวงมาลัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กชายณัฐพล เพ็ชรดำ
๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กชายประวิทย์ สายเพีย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กชายอนุพงศ์ แซ่ตัน

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กหญิงวีนัส หุ่นแย้ม
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงพนิชา อังคะสี
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กหญิงณัฐมน ยังดี
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงปนัดดา เยียมเวหา

่

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กหญิงวารีพร ยืนยงค์ ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๐๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ มีอนันต์ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อึงแดง

่

๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กหญิงวริธร อบนวล

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๐๕
เด็กหญิงชนธชา เสนาอาจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๐๖ เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์
อยู่เปยม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญกลำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๐๘
เด็กหญิงพัชรพร อยู่ยืน

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๐๙
เด็กหญิงธนัชพร แย้มวันเพ็ญ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๑๐
เด็กชายสุธี ศรีคง

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กชายธีรยุทธ์ ทองนำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กชายวันเฉลิม จันทร์ประดับ
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กชายธีรสิทธิ

์

แก้วนุช
๐๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กชายฐาปกรณ์ เสานอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กชายธนวัฒ บัวธารา ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กชายไชยภัทร พานแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กชายปรเมษฐ์ อาจราญ
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กชายพร้อมพงศ์ ดิษฐี
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กชายภัทรภูมิ เกิดผล
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๒๐
เด็กชายสิรภัทร แจ่มวิจิตรกุล

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กชายอาทิตย์ ดาวเรือง
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ สากุลา
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กชายภีร์นิธิ ชูสารี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์ทิพย์ ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กชายโช นาคากาวา ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กชายสิทธิพล เนือยทอง ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

อุทัยศรี
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ ทองเสริม
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กชายวีรชน แซ่จาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๓๐
เด็กชายศิริภัทร สาตร์เปรม

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กชายฐปนวัฒน์ มีอนันต์ ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กชายพีรภัทร รัตนชูวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กชายธีรวัฒน์ แก่นจันทร์
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กชายธนภัทร เกษหอม
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กชายปญญา มีทรัพย์ทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กชายนพณัฐ อยู่นิม

่

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กชายมนพัทธ์ กิจสอาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๓๘

นางสาวสุนิสา ปญญา
๑๘/๗/๒๕๒๔

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กหญิงรังสิมา ขาวสอาด
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๔๐
เด็กหญิงอังศณา กิจสะอาด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงกังศดาล เห่งพุ่ม
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงไปรยา แฉ่งชัยศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงวรรณภา เจริญผา
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงปทมา อารี ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงภัสสร พรหมคนซือ

่

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงกนกกานต์ ไอยเรศ
๐๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๔๗
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ เบ็ญจะนาค

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงณัชนันท์ แจ่มสุวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงณิชากร หาญโสภา ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กหญิงทิพรัตน์ ศิริจำรัส

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงพิรญาณ์ สังข์นุ่น
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กหญิงศิรดา เกตรัตน์
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กหญิงสาวิตรี จันทร์กำเนิด
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กหญิงธนัชชา อาจราญ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงปณิตา จำปาน้อย
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงเปรมิกา จันเจริญ

่

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงสุริณี ชือนเชือม

่ ่

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงอภิญญา สงวนอินทร์
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กหญิงเกวลิน ทองใบ ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๖๐
เด็กหญิงธนัญญา อาจราญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงพรประภา พานทอง ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สังข์มงคล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กหญิงวรวรรณ ฉายฉัน
๑๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงสุนันทา ชืนอารมย์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา เผือกมี
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงณญาดา ประทุมบัวโต
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กหญิงทัศน์วรรณ พาชืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๖๘
เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ์

ศิริจำรัส
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กหญิงสุธาสินี เปรมปรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กหญิงปรัยาภัทร สนธิสวน

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงอชิรญาณ์ อิวอ่อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงสุชาดา โพธิทอง

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงปริศนา เรืองศิริ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กหญิงกาญจนา จำปาน้อย ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงนำใส ได้พร้อม
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงวรรณพร ทองพรม
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กชายณัฐพงษ์ สารนาจ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กชายเอกภพ มีสี
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายศรัณยู วิบูลย์ผล
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๘๐
เด็กชายภานุกร กรเกษม

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กหญิงสุนิษา จันเจริญ

่

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร อนันตภักดิ

์

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กชายสันติ บุญเกิดมา ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายอาทิตย์ สุขเกษม
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กชายเอกพัน ตันเจริญ
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

กลินจันทร์หอม

่

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กชายกิตติกวิน ท้วมจัน

่

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กหญิงคีตกานต์ ปานทอง ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๘๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร พรมเมือง

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๙๐
เด็กหญิงศศิกานต์ มะณีแนม

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงอชิรญา อิมชม

่

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ กลินหอม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงรินดา ชังประเสริฐ
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงณัฐการน์ รูปสูง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กชายอัครพล ผลเจิญ ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กชายเตชินท์ ศรีคชา
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กชายอริญชัย ดีรารัต
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๙๘
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เกือกรัมย์ ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงเสริมศิริ พันธ์น้อย
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงอาทิมา วิจิตรวงษ์ ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กรเกษม ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๐๒
เด็กหญิงธนัชพร สมใจคำ

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๐๓
เด็กหญิงศิรดา พันธ์น้อย

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๐๔
เด็กหญิงเพชรสวรรค์ กลำสระน้อย

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กชายอภิรักษ์ เข็มทอง ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๐๖
เด็กชายกฤษดา สุขอุดม

๓๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๐๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ปนกลาง ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๐๘
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

อู่ศิริ
๑๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กชายวรเมธ ขวาไชย

๑๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๑๐
เด็กชายธันวา แก่นภมร

๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กชายกฤษดา ปนะสา
๒๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กหญิงช่อทิพย์ คงนิมจันเอียม

่ ่

๒๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กหญิงนริศรา ผลเจริญ
๒๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงปริตา ยันตะศรี ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กหญิงพิชชาพร กิมโสม
๑๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กหญิงนิรัตติกาล แหยมเกตุ ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงบัญฑิตา ยันตะศรี
๑๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงกัณฐิกา ตัวประโคน ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เขียนเทียน
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กหญิงจารุกร ไชยวรรณ

๒๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กชายฐนิต เรียนประยูร
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กชายณัฐชัย โกสิน
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กชายทัศน์โท ชูสารี
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กชายธนกร ชาตะจะ ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กชายธวัชชัย บุญศิริ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กหญิงนภารัตน์ สถิต
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กหญิงบัวชมพู วงค์คำมา ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กชายปริญญากร เปรมปรี
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงปทิตตา แปนแก้ว
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๓๐ เด็กหญิงประกายมาศ
ผลภาคะ

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๓๑
เด็กหญิงพรรณรายณ์ ภูลี ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายพีระพล ลุขพล
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ เจริญผล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กชายรุ่งปรีดา สะโมสร ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กหญิงวราภรณ์ เรืองทรัพย์
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กชายวุฒิชัย รุ่งเรือง
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กชายอดิศร ราชกวี
๑๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กชายเอกชัย เชือนุกูล

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงไอรดา วงษ์พระจันทร์
๑๕/๖/๐๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงฐิตาพร บางพระ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ ขาวยังยืน

่

๑๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ตรีเนตร ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วังแสนแก้ว
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กหญิงวิภาพร ตรุษบาง
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงสิโรธร ผลประเสริฐ
๒๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กชายจตุพร ไทยภักดี ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กหญิงชุลีพร กาญจนเกตุ ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงวรรัตน์ สุพรรณ์สาร
๒๓/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๔๙

นายกิตติชัย นีสกุล
๒๕/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เพียซุย

๒๑/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๕๑

นายธนัฐกฤษณ์ วิจิตพิสันต์
๑๓/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๕๒

นางสาวรุ่งอรุณ มูลปราศัย
๑๘/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กหญิงวันวิสา บุญสะเดา ๗/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๕๔

นายวีระพงษ์ เอียมสะอาด

่

๒๔/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๕๕

นายศกรร ผดุงกิจ
๑๑/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กชายสุวรรณ สมใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๕๗

นางสาวอรทัย ศรีแสงนันท์
๑๕/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๕๘

นายกิตติพงษ์ อินสว่าง
๑๙/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๕๙

นางสาวชลลดา ศิริจำรัส ๒/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๖๐
นางสาวชุตินันท์ สีสด

๒๑/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๖๑

นางสาวฐิติมา สุขบุรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๖๒

นายทัศนัย นาคสุข
๑๒/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๖๓

นางสาวธีราพร แปนงาม ๒/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๖๔

นายปวเรศ แก้วณรงค์
๑๐/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๖๕

นายพงศกร ทรัพย์มณี
๒๐/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๖๖

นางสาวพนิดา เอียมสะอาด

่

๕/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๖๗

นางสาววรรณพร เพ็ชรผุดผ่อง
๒๑/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๖๘

นางสาวสุธิดา จิตต์สนธิ

์

๓/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๖๙

นางสาวอุมาพร ประคอง
๒๗/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๗๐
นางสาวจันทิมา ศรไพบูลย์ ๔/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๗๑

นางสาวชนากานต์ พลเมืองดี
๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๗๒

นางสาวนัสสมล แก่นภมร
๒๗/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๗๓

นางสาวปทมา สุขมี ๕/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๗๔

นางสาวรัตนาพร คชวงศ์ ๑/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๗๕

นางสาวศิริวรรณ พลอยเนียม
๒๑/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๗๖

นายศุภวัทน์ เชือสกล

้

๒๘/๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลองสิบแปด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กชายปุณณสิน ม่วงขาว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กหญิงนนทพร พาสถิตย์
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กชายอนันตภูมิ กรเกษม
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๘๐
เด็กชายวชิรวิทย์ รอยรัตน์

๒๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เกิดแก้ว
๑๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กชายกิตติภูมิ เอียมอำนวย

่

๒๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กชายภวดล ดิษฐสม
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กชายณัฐพงค์ ซุ่นเฮง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กชายพงศ์ภัคค์ เอียมอำนวย

่

๒๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กหญิงธัญญา กรเกษม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงกมลวรรณ แตงทอง ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กหญิงกัญจนา วิเวก ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กหญิงชลธิชา แสงเย็น
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงชุตินันท์ ภิรมยา

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๙๑

นายพุฒิพงศ์ ศรีคชา ๑/๗/๒๕๔๑ โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กชายอภิรักษ์ จันทมาลา
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กชายณัฐภัทร เชือหอม

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กชายภคพล สุขประเสริฐ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กชายพิชาภพ ทิพย์เทพ
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กชายธนชัย จุกสีดา
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กชายภูมิรพี พุยศิริ
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กชายจิระวนิชย์ นุชพงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กชายทีปกร โตศิริ
๒๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กชายณัฐพัชร์ ทองปุย

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๐๑
เด็กชายพงศกร มีสมบัติ

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กหญิงเนตรดาว ศรไพบูลย์

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๐๓
เด็กหญิงเพชรรัตน์ เรืองบำรุง ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๐๔
เด็กหญิงปรัชญาวดี กำไรเงิน

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๐๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ซุ่นเฮง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กหญิงปรียาณัฐ ผ่องศรี

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๐๗
เด็กหญิงพิชชา รอดแก้ว ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๐๘
เด็กหญิงมินตรา แสงรักษ์ ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๐๙
เด็กชายธนวินท์ เพ็ชร์ดำ

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วสาคร

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กหญิงเอราวัณ เอียมพินิจ

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงปาลิตา ศรีสุขโข
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กชายธีรพงษ์ แซ่ฉึง

่

๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กชายคมกฤช นุชพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ สุดกุล
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กชายพงศกร ศรีสมัย
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กหญิงกมลวรรณ จันทรภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทับทิมนาค ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ทิพย์สวัสดิ

์

๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๒๐
เด็กหญิงสุพัตรา คงแจ้ง ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กหญิงสุภาวดี คงแจ้ง ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กชายศุภากร บุญประเสริฐ
๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ชาจุหลัน
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กชายอรรถพร พุ่มเพ็ชรล้วน
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กชายศุภวิชญ์ แดงมณี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กชายภูบดินทร์ สีใย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กหญิงทิพย์วัลย์ จีนาวงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา อ่อนเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กหญิงชญาดา มาลีบำรุง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๓๐
เด็กหญิงคนิษฐา ไกรศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

สังฆะบาลี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กชายนิคม สิงโต
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ บุตรโยธี
๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กชายศักดิดา

์

สุภผล
๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กชายชวพล เลิศวิทยาคุณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายฤทติเดช นิลคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กชายสหรัฐ อำพัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กหญิงศิรินภา อังกาบเอียม

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กหญิงปยภรณ์ บุญมาก
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๔๐
เด็กหญิงวรนุช สกุลนาค

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กหญิงไปรยา กอแก้ว
๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พงษ์มุกดา
๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กหญิงธนพร เพ็ชรรัตน์
๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กหญิงอินิ -D67
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กชายวรายุทธ พิมพ์สุวรรณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กชายปราการ มันดี

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กชายจีระวัฒน์ ทรัพย์เจริญ
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กชายอนุภพ อามาตย์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กชายสุขุมมิต วะชังเงิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๕๐
เด็กชายพรชัย ชนะชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กชายณัฐพนธ์ ดวงแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กชายภุมรินทร์ สันติวิไลกุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กหญิงภัทราภา บัวจร
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กหญิงปยะธิดา กอแก้ว ๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กหญิงกชกร สมบูรณ์ ๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กหญิงอภิรมย์ สังขวัฒนะ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กหญิงวิมลมาศ จันทะวาด
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กหญิงสุภาวรรณ ทองอินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กหญิงธนัชชา ไทยอ่อน ๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๖๐
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

พรมรัศมี
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงจันทร์ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายภานุพงษ์ จีนสะพานสูง
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ ทองมา
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กิตติยานนท์ชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กชายวรวุธ พลีใหญ่
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กชายวันชัย เมฆคุ้ม
๑๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กชายชุมพล สระศรีสม
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายวิษณุ ควรผิว
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันเพ็ง
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๗๐
เด็กชายธัญเทพ เมฆปน

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กชายลิขิต เผือกบัณฑิต

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายก้องภพ บุญเกิด ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายนพกร สอนใจดี
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กชายธนภัทร ผงทอง
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายธวัชชัย เขียวน้อย
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กหญิงศิรินันท์ คำสาริรักษ์
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กหญิงพิมประภา คงจันทร์
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เผือกบัณฑิต
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชัยนาค
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๘๐
เด็กหญิงอินทิรา ว่องประเสริฐผล ๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กหญิงวนิดา หวังเจริญ
๑๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงสุภิสรา คนรู้
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ม่วงทอง
๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กชายศุภชัย ชืนจิตร์

่

๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปานทอง
๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กหญิงนนทวัล บัวจร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กหญิงสนิตา ศรีระวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงเม พงษ์สวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กหญิงขจาริน แสวงทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๙๐
เด็กหญิงศิริพร แสวงทอง

๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ การภักดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กหญิงชมพู่ -D105
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กหญิงลลิดา ปรีคงธุ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กชายกบิน พลอยทับทิม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีระวรรณ
๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กชายพิเชฐ สีม่วง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กชายสิทธิภาคย์ กรรณสูต
๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กชายวรวัฒน์ ธงสิริ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กหญิงณีรนุช เอียมสอาด

่

๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงหทัยชนก พูลทวี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๐๑
เด็กหญิงบัณฑิตา กิตติละโช

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๐๒
เด็กหญิงพิชญาภัค แหยมสูงเนิน

๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๐๓
เด็กหญิงวิลาสินี การภักดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๐๔
เด็กหญิงสิทธิชัย โสภณนรินทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๐๕
เด็กหญิงรัตนพล วงหาแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๐๖
เด็กชายตรีเทพ ชมระกา

๑๒/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๐๗
เด็กชายสุวิจักขณ์ ปนเจริญ

๒๘/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๐๘
เด็กชายเอนก ประสพแสง

๒๖/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๐๙
เด็กหญิงชญาพิมพ์ นัครี ๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๑๐
เด็กชายธีรภัทร ทรงศักดิศรี

์

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กชายอนุชา บัวฉำ
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา อยู่กลันเถือน

่ ่

๒๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กชายฉัตรชัย คงแย้ม
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กชายอนุวัฒน์ มะหิง
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กชายอนุชา ระหังภัย ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กชายอัมรินทร์ สินสุข
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ คำศร
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กชายอัฐพล ปติมณฑล
๒๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กชายภูมินทร์ แก้วสมบัติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๒๐
เด็กชายสมชาย เพิมเติม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กชายจารุต รูปสมศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

วิจิตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงวรรธ์ฌสา เพียรพิทักษ์
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กชายกวีพงษ์ สุพรรณ ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา สุทธิโพธิ

์

๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กชายกิตติชัย วงษ์เอก
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กชายศรัณยพงศ์ นำจันทร์
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุญหนา
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๒๙
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ โชติรัตน์ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงสมพร ตราชู

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ สุวรรณ์
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายอภินันท์ ดอกสันเทียะ
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงทวีพร บุญประเสริฐ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงนันทิดา เก็บรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สถิตย์กุล
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กชายบดินทร์ชัย ภูเงิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กหญิงมาริษา วรรณวัฒ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงธนัชชา ชินนะเกตุ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กหญิงณัฐวิภา แช่มค้า ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๔๐
เด็กชายภูริพัฒน์ กัลยาชาติ

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กชายศุภวิชญ์ โพตาคาม
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายสกลเกียรติ จรัสสกุล
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กชายธรรมรัตน์ รัตนกำเนิด ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กหญิงธนิดา ธนัดกริต์ธนาวุฒิ ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กชายสิทธิชัย หงษ์แดง
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กหญิงมาริสา หลิมไชย

่

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กชายมานพ อินแบน
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กหญิงไปรยา ศรีวิหก
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กชายราเชนทร์ ประทุมศิริ
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กชายอดิเทพ แสงจันทร์ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงชลัมพร แก้วนุช
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กชายธีธัช ยิงรุ่งเรือง

่

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายหัสดิน คำควรธรรมโชติ ๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กชายอนุชิต วุฒิสิงห์ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กชายพีรภัทร อ่วมพันธุ์ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ด้วงคต ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กชายพิพัฒน์ อิมขุนทอง

่

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงวนิดา ศรีโกศักดิ

์

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บู่พา
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๖๐
เด็กชายเกริกชัย พันกุ้ย

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ เหมยหมอก
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กลินสุคน

่

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ อยู่ปูน ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กชายจีระวัฒน์ เพือนรัมย์

่

๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ พงษ์สุพรรณ์ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายวุฒิชัย ขอนสระคู ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ กาญจนะ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กหญิงศิริมาภรณ์ พลประสิทธิ

์

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงสุพรรษา วงษ์เจริญ
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๗๐
เด็กหญิงวริศรา บุญเลียง

้

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กหญิงพรรณวดี สุนทรโภคิณ
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กชายธณวัฒน์ คงแย้ม ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงภักพิรมย์ จันทร์ติบ

๊

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กชายบูรพา เย็นภิญโญ
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วุฒิสิงห์
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กหญิงพิมผกา บุญเวช
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๗๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงจันทร์ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายชยพล เสริฐพูล
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กชายสุทัศน์ อินทฤทธิ

์

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๘๐
เด็กหญิงธนัชพร น่วมภักดี

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กหญิงอัญชิษฐา เจริญผล
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กชายธีรยุทธ บุญชู
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กหญิงนุชนารถ นุชทองม่วง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กชายศิวะพร รังประเสริฐ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กหญิงปนัดดา แสงกล้า
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายทิวานนท์ กองสิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายเจมศักดิ

์

สายช่าง
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงสิริยากร จรัสกุล
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงพรธิดา สงวนชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๙๐
เด็กชายโชควลัลณ์ ภัสสรณ์ศศิธร

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงประภัสศรี แก้วสุกใส
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กหญิงนุสรา กองเกตุใหญ่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงสุภชา ชัยชนะ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กชายวุฒิไกร โพธิทอง

์

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงปาริชาติ เรืองศิริ
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กหญิงธิภาพร กัลยาชาติ
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กชายทศพร แก้วทอง
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กชายเกรียงเดช นีซัง
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กหญิงนรีกานต์ จีนปรีชา
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กชายภาณุพงษ์ บวกขุนทด ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๐๑
เด็กหญิงอรวรรณ สอาดเหลือ ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๐๒
เด็กหญิงพิชญาภา บุญชู ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กชายศุภกิจ พูลสวัสดิ

์

๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กชายศรัณยู สมหงษ์

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๐๕
เด็กชายรัฐศาสตร์ สีทอง ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๐๖
เด็กชายวุฒิชัย วีขำ ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๐๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ทองหนูเกตุ ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กชายธนวรรณ เปลียนวงค์

่

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๐๙
เด็กหญิงธัญญานุช จันทร์พร

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๑๐
เด็กหญิงโสรยา สวนแก้ว

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงนปภัช หาญสุวรรณ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กหญิงกอหญ้า เคหะรอด
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กหญิงปนนภา แซ่โค้ว
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กชายกิติชูศักดิ

์

เคล้าจันทร์พงษ์
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กชายอนิวัฒน์ ทองนพรัตน์ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กชายพีรภัทร นิฉาย
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กชายธนกฤต สุขสำราญ
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กชายพรชัย พุ่มพวง
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงวรัญญา บุญสง่า ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กหญิงวารุณี ศรีเทพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงณัชชา อิมอารมณ์

่

๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กหญิงวิยดา แช่มประเสริฐ
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กหญิงจิราพร ศิริสุนทร ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กหญิงรัตนาวดี จาดแจ่ม ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กหญิงวิภาพร อุดมจิตร
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กหญิงชลธิชา ทองทาบ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงพิมชนก ศิริชัย ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กชายรวิพล เงินเจริญ
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายวีระชัย เจริญรุ่งเรือง
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๓๐
เด็กหญิงปราณี มหาปาน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กชายศักดิรินทร์

์

แห่งแจ้ง ๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กชายลอนสรรค์ หลำสวัสดิ

์

๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำจำเนียร
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กหญิงธัญญากร แก้วงาม
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กหญิงเจนจิรา แน่นนอก
๑๐/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กหญิงสุวรรณี เผือกขาว
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๓๗

นางสาวพนิดา อ่องประมูล
๑๔/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๓๘

นางสาวศิริรักษ์ เอียมสมบูรณ์

่

๒๓/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงมยุรี จักรแก้ว
๑๗/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๔๐
เด็กชายธรรณธร แก่นสุวรรณ

๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กชายกฤษณพงศ์ สุขเจริญ
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กชายพัฒนา นิมมานวโรดม
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กชายเตชะพิทย์ เขียวชะอุ่ม ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงปริชญา คงอาษา
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงศุภรักษ์ ปลัดสี ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา พุ่มสวย
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กหญิงเกตน์สิรี สำอางค์
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ บัวปน
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กหญิงเกวลิน แย้มวันเพ็ญ
๑๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๕๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไวยโรจน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กหญิงวิมลสิริ สิงห์คำ
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กชายพลกฤษ์ มีอนันต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงนันทิชา สุขประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กหญิงรัชกร พ่วงเนตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ภาพภักดี
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ หนูนิม

่

๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงกฤติยา คงอาสา
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กหญิงธนพร แสงอาทิตย์
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กหญิงสุภาวดี พุ่มสวย
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๖๐
เด็กหญิงอรทัย รัตนะยอดกฤษ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ตรีเนตร
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กชายศรราม รัตนะยอดกฤษ
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กชายนครินทร์ กาบตุ้ม ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กชายเบญจพล เขียวชะอุ่ม
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กชายธีรภัทร แก่นหิรัญ
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กหญิงอนัญญา นามไพร ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กชายปวริช แท่นจันทร์
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กชายศิริชัย ผาเงิน
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายอนุชา แซ่จัง ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กชายพีรภัทร โพธิไพร

์

๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงนวินดา อยู่นิม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กหญิงปยะมาศ รอยรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กชายอนุพงษ์ ดีแปน
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กชายภานุมาศ โฉมศิริ
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กชายบูรพา ดาศรี
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กชายพีรพล สุขประเสริธ ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงเขมจิรา กาญจนเกตุ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กชายวรวิทย์ อิมจิตร

่

๑๙/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กชายวรชิต โชติชืน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๘๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แย้มวันเพ็ญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กชายธารานน ลุขพล

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายสุนทร ยิงรุ่งเรือง

่

๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มสวย
๒๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

จันทรานนท์ ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กชายสุทธิพร ดีโปย
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายอภิเดช ห้าวหาญ
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กชายธนรัตน์ บุญเรือง
๑๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กหญิงนัทชา แก้ววิลัย ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กหญิงกิงดาว

่

สุขประเสริฐ ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กหญิงณัฐภรณ์ เทียงตรง

่

๑๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายยอดขวัญ ภิรมย์กิจ
๒๙/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กชายสิรกิติ

์

โพธิแก่ง

์

๑๒/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๙๓

นายศราวุฒิ ศักดารักษ์
๑๘/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายธนยศ เปยมสุนทร ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงนฤมล กำแหง ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กหญิงสุนันทา จ้อยเสือร้าย
๑๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กหญิงธาริกา แสงเพ็ง
๒๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กชายธเนตร ขจิตจรรยา ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กชายภัทรพล สุระนิน
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงชลธิชา ทรัพย์เจริญ

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงนภัสสร ทองเกลียว

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กหญิงจินตนา -D91

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงแนน -D92 ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กชายศักดา -M154

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กชายสุรพัศ บำเพ็ญกลึง

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายอนุพัฒษ์ วิลารักษ์ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กชายบัณฑิต รัฐขจร

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายธนพล เปยมวัฒนา

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายพงศกร จุลโลบล ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงอนิฐชา เปลียนทับ

่

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ แก่นจันทร์ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กชายณัฐพล นุชนาค

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กหญิงธิดาวรรณ ขจิตจรรยา ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๑๔
นายแดน ศรีชนะวัฒน์

๑๕/๓/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๑๕
นางสาวณัทณลัลท์ ปราสาร

๐๑/๔/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๑๖
นายกิตติ แสงจิรัมย์

๒๙/๘/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงวรรณชนก ศรีใย

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๑๘
เด็กชายธนภูมิ สายเสมา

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กชายรัฐภูมิ ฤทธิเดช ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายสุธิเชษฐ ประทุมแก้ว

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กชายธีรพัฒน์ บรรเลง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๒๒
เด็กหญิงนริศรา รุ่งเรือง ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กชายจักรพงษ์ เกิดศรีสุข

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๒๔
เด็กชายชนะชัย บุญธรรม

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ปราโมทกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๒๖
เด็กหญิงรุ่งลัดดา แสงจันทร์ ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๒๗ เด็กหญิงเพชรศรีสุวรรณ

บุศราคำ ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๒๘ เด็กหญิงทอพย์ประภา
กันเกษม

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กหญิงสุภัสสร บางพระ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กชายกษิดิศ พาวัง

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๓๑
เด็กชายปณณธร อินทร์นอก

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กชายนพรัตน์ ออดไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๓๓
เด็กชายสันต์ภพ สุนิพรม

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๓๔
เด็กชายปฏิภาณ พิมพา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๓๕
เด็กชายณัฐดนัย ชัยลิตร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กชายวรเมธ สุริด

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๓๗
เด็กชายพงศ์พัทธ์ สุโทสา

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๓๘
เด็กชายนรินทร์ พินธุกร

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๓๙
เด็กชายพีรพัฒน์ มนตรีนอก

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

มีอยู่สามเสน
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๔๑
เด็กชายพชรพล ศรีจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๔๒
เด็กชายอนุชา บุญประกอบ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๔๓
เด็กหญิงวิภาพร มนตรีนอก

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กหญิงรัญชิดา ทองแดง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๔๕
เด็กหญิงมาลีวัลย์ ไชยประเสริฐ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๔๖
เด็กหญิงกาญจนภัทร ชนะสงคราม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๔๗
เด็กหญิงฉันทนา นามวงศ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กหญิงฐิดาภา ปนประดับ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๔๙
เด็กหญิงรดามณี พลอยขุนทด

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงบุญยวีร์ เครือทรัพย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๕๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เพียรอนุกูลบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กหญิงชัญญานุช นุชชุ่ม

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๕๓
เด็กชายจิรพนธ์ วงศ์บุตตะ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๕๔
เด็กชายวีรภัทร

เดชประยูรทรัพย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๕๕
เด็กชายจักรพงศ์ ภูลับ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กชายฟาใส เกตุแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๕๗
เด็กชายศิรากร โตไธสง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กชายสราวุฐ ศรีสุข

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๕๙
เด็กชายอภิชาติ ทัดรอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณน้อย

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยลิตร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๖๒
เด็กชายอดิศร ทองเจียด

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๖๓
เด็กหญิงอนันตญา เจนรบ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กหญิงสุปราณี เหลืองลาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๖๕
เด็กหญิงเพชรรัตน์ พัฒชาญสกุลชัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๖๖
เด็กหญิงจารุณี คนซือ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงฤดีภรณ์ อ้อยสิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๖๘
เด็กหญิงอัมรา บุญมา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๖๙
เด็กหญิงปาริชาต เกตุอุดม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงจริญา ปดไว

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กหญิงณหทัย ตันสงวน

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๗๒
เด็กชายอนุชา เข็มนอก

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๗๓
เด็กชายณัฐนนท์ จันทร์หอม

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กชายกฤฑณะ สับผาง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กชายรณกร สุริด

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๗๖
เด็กชายเสกสิทธิ

์

เชือมนอก

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๗๗
เด็กชายมานุดิศ เมืองปลาด

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๗๘
เด็กชายธนบูรณ์ หาญโก่ย

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พลสาร
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายพรสวรรค์ ก้อนรัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๘๑
เด็กชายโยธิน พาวัง

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กชายอัฏฐพล จรุงจรรยาพงศ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทาเทพ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กชายภาณุพงศ์ พรเจริญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กชายคิรากร สิงห์ลี

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๘๖
เด็กหญิงนำฝน นุ่มดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ผามัน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๘๘
เด็กหญิงสุชาดา ภาระเวช

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๘๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ อุ้มอำพร

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ แก้วใส

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๙๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร วงค์เมือง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๙๒
เด็กหญิงจินตนา สุขศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๙๓
เด็กชายวรวุฒิ บุญแย้ม

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๙๔
เด็กชายจิรายุทธ พอกประโคน

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๙๕
เด็กชายพันธกานต์ พร้อมจันทึก

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๙๖
เด็กชายธรรมนูญ ชำนาญปน

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๙๗
เด็กชายภูริณัฐ หมืนอภัย

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๙๘
เด็กชายปรีชา พรมะณี

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๐๙๙
เด็กชายธีรภัทร หงษ์จันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กชายอดิเรก โอชารส

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๐๑
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ราชพฤกษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๐๒
เด็กหญิงวรัญญา เหล็กกล้า

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๐๓
เด็กหญิงจินดารัตน์ ตาลคำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๐๔
เด็กหญิงรมณี สุขสบาย

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๐๕
เด็กหญิงสุกัญญา ทรายหมอ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๐๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ สุดชาติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๐๗
เด็กหญิงสุนิษา นาสืบ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๐๘
เด็กหญิงสิดาพร ธรรมชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๐๙
เด็กหญิงสุนิสา ถึกไทย

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๑๐
เด็กหญิงจรรยพร มีปอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กหญิงอรอนงค์ วงค์สุรินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ เปนรัมย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กชายเอืออังกูร

้

เท่าสิงห์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

จันทรา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กชายบารมี ผ่านผล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กชายภานุพงศ์ ชัยลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กชายกิจชนะ รัชเสมอ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๑๘
เด็กชายอทิษฐ์พัฒน์ วงศ์คำปา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กชายฉัตรชัย ไกลศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๒๐
เด็กชายณัฐพนธ์ มูลสงวน

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายกฤษดา พรเอียม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กชายพีรยุทธ กรมสัน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายวีรยุทธ บุญบุตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายธีรภัทร์ จำปาทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กหญิงวาสนา สิงห์เคน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กหญิงพรพิมล จันทะพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา มากยิง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กหญิงสุวณี แสนกระจาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กหญิงศุภนิดา กำลังเลิศ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๓๐
เด็กหญิงศรีประภา พวงยอด

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กหญิงนิสิตา สร้อยรอด

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กหญิงการต์ชนก สมโภชน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กหญิงกัญญา ทูเกาะพลุก
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๓๔
เด็กหญิงประกายแก้ว

โทวาท
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญโจม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กชายไชยวัฒน์ นนทะคำจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กหญิงกรวินท์ สมโภชน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กชายธรรณกร ศรีเลิศ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กชายอภิชาต สีทานอก
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๔๐
เด็กชายคมกริช กงล้อม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๔๑
เด็กหญิงสิริพชรหงษ์ คำจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กหญิงวาสนา พาคูขัน
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กหญิงบุตรศรา ทุมพุฒ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กชายวิชชากร เจริญดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๔๕

นายกังวานนิวัฒน์ พิทักษ์โสธรกุล
๑๐/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๔๖

นางพรรณพรรษ โชติทอง
๐๕/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กชายอภินันท์ นาคกร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กชายวีรภัทธ มิตรโกสุม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กชายพัสกร มากมี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๕๐
เด็กชายศิระณัฐ ดอนมอญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กชายนพรัตน์ เอียมผ่อง

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กชายนครินทร์ ทองเลิศ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กชายประพันธ์ จำปาเทศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กชายทัตพงศ์ ลิมเสิง

้

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กหญิงชุติมา จันทร์กำเนิด

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กหญิงณัฐณิชา วัฒนา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ วงศ์กำภู
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กหญิงกรวลัย เขียวจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กชายศุภากร สร้อยสูงเนิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๖๐
นางสาวอัญชุลี เพือนงาม

่

๐๗/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๖๑

นางสาวพรพิมล ชาญประโคน
๑๔/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ สารการ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กชายสุทธิพจน์ คะเรณทร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กชายเสกสรร แสนเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญชู

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กชายถิรวัฒน์ แก้วสระแสน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ นาตสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กชายจารุวัฒน์ สุขน้อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กชายสิทธินนท์ ชะตารัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๗๐
เด็กชายภูริภัทร์ ชำนาญจิต

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กชายรัฐพล ดัชถุยาวัตร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กชายเดชสิทธิ ผลึกรุ่งโรจน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กหญิงกษมา เสาแฟง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กหญิงเยาวพา แก้วดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กหญิงจิดาภา เวชสุวรรณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ขำกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กหญิงกนกพร ครุฑษา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กหญิงวิบูลย์ศรี แต้มเนียม
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กหญิงทิพย์ตะวัน มาลีบำรุง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กหญิงเทวิกา มติยะภักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กชายธนะรัชต์ นิลนิตย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กชายภานุเดช บุญบัวรุ่ง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กหญิงชณิชา ภัยนรินทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กหญิงขวัญเรือน ชุ่มเสนา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

จันดาสี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กหญิงญัชชา คณิสาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กหญิงศิริกัญญา กระแสอินทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กหญิงปภาวี รุณเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โปร่งเกตุ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กหญิงสุภา ศรีเมือง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระดาน สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๙๐
เด็กชายกิตติพงศ์ พันธ์อุด

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากระดาน สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กชายพัสกร อุดมศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากระดาน สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กหญิงจรรยพร ใหม่สิงห์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากระดาน สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๙๓

เด็กชายนันทพงศ์ เมฆเคลือน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กชายปญญากร ทองสุข
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๙๕

เด็กชายวรวิช สุจริต
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๙๖
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ พรหมมานนท์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กหญิงปยรัตน์ สีสัน
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กชายนพคุณ ทุยดอย
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กชายสิทธิพล คะเสนา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ แผ่นสุวรรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๐๑
เด็กหญิงพิชานันท์ เม้าทุ่ง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๐๒
เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีเมือง ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๐๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีสว่างวงศ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กหญิงพิชยานันท์ เทียรวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๐๕
เด็กชายสุภกิต พาเจริญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๐๖
เด็กชายพีระพัฒน์ ศรีรัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กชายเขมสรณ์ บุญครอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๐๘
เด็กชายชนวีร์ พริกเทศ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๐๙
เด็กชายสรยุทธ เพ็ชรชาติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๑๐
เด็กชายอติชาติ จันทร์ฉาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ วันทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กหญิงสุปราณี นวลแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กหญิงเจนจิรา วงค์ใหญ่
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กหญิงจรีญา รอดอินทา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงพัชริดา จินดาศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กหญิงสิริกาญจน์ คำกอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กหญิงอนัญญา แฝดกลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กหญิงกิตติยา ดวงลายทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กหญิงรำไพ สิงโต

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๒๐
เด็กชายนิติพงษ์ ฝายธานี

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กชายเจษฏา ผาลิชัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กชายชุติพนธ์ ดวงเวา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กหญิงรสรินทร์ ดุมกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กหญิงศิรินภา สุริเตอร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กหญิงกัญญาดา ศรีรัตนะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายธันวา ฝายธานี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กหญิงกันต์สุดา ยอดสร้อย
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๒๘
เด็กชายชาญณวัฒน์ แก้วโรจน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กชายวัชรพล สุภาวหา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๓๐
เด็กชายศิวัช งามนาวัง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กหญิงพรวิไล สมาไทย
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กชายสุภกิณห์ ดวงเวา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กชายวีรพล กลสันติ

์

๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กชายอโนชา บุญปลูก
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กชายธนพรรณ เจริญยิง

่

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กชายอัคคพล เกษรบัว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กชายพิชัย ยะคะเสม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กชายกิตติ เพ็งบุบผา
๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กชายสุขรินทร์ แก้วไธสง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๔๐
เด็กชายศดายุ อะเพือนรัมย์

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กชายเจษฎา ศรีเมือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กชายต้นกล้า ปญญาสิทธิ

์

๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สิงห์ขอน
๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กหญิงรพีภัทร เก็งรัมย์
๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กหญิงอนงค์นาฎ จันทรศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ เทศทัต
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กหญิงณัฐชา ทองสาย
๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กหญิงอรวรา สุวรรณแสน
๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๕๐
เด็กหญิงวรินธร เลาเลิศ

๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กหญิงสุริสา แซ่ลิม

้

๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สวนงาม
๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กหญิงศสลักษณ์ แพทย์เสลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงอธิชา ลำพึง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กหญิงภัทรธิดา พัดทัยสง
๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กหญิงบุหงา สารีโท
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กหญิงณัฐพร ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กชายนนทวัตร ยอดสิงห์
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๕๙

เด็กหญิงนฤมล พิมพ์โยธา
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๖๐
เด็กชายศราวุธ ซาหอม ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กหญิงเจนจิรา สังข์วรดี ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กหญิงณัฐนิชา สียาชีพ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงขวัญศรี พรมมา ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กหญิงกรพิณธ์ ปราดเปรือง

่

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กหญิงอรดี ลุนอินทร์ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กหญิงพรระพี มีสูงเนิน ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงสุณิศา กลันประโคน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กชายกฤษฎา บับพา
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กชายเมธี นาถาดทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๗๐
เด็กหญิงสโรชา สุธาธรรม ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กชายอุทธิ สาวะรักษ์
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กหญิงกฤติพร ปูธิรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กหญิงเกตน์นิภา งามเงา
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กหญิงจารวี ประทุมทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กหญิงนันท์ชพร บุญทัน
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กหญิงพิญาดา ดีเดิม
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กหญิงภัทราวดี วิชัยโย ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กหญิงรวิวรรณ ระดาบุตร
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กหญิงสุพัตตรา สุทธิ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๘๐
เด็กหญิงญาณี สโมสร

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทิมโคกกรวด
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กชายเจษฎา ดีนา
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กชายภัทรพงษ์ ไชยวัน
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กชายจักรพรรดิ ชาภู
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กชายบรรพต ธัญญรักษ์ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กชายธีระภาพ สาลีวัน ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กชายธีระวุฒิ สาลีวัน ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กหญิงวิชุดา โคลงพิมาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กหญิงสุดธิดา ศรีประสิทธิ

์

๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เจือจันทร์ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กหญิงจุฑามณี บุญมา ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กหญิงนิตยา ตลาดเงิน
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กหญิงปยะภรณ์ ทองหล่อ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กหญิงวาสิตา มีแก้ว
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กหญิงอภิญญา รุ่งแสง
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ติคำรัมย์
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๙๗
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ บัวตัน ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีจันทร์
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กหญิงอริสา อารีย์
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กชายเจษฎากร พรมภาพ

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๐๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีวัต ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงทอง

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๐๓
เด็กหญิงอลิสา ทิพยประมวล

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๐๔
เด็กชายอัศวิน อารีเอือ

้

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กชายทรงพร จิตรเอก ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๐๖
เด็กชายยุทธนา ภูแซม

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๐๗
เด็กชายปญญา รักพร้า

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๐๘
เด็กชายวรวรรธน์ เอกษร

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงสว่าง ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๑๐
เด็กหญิงอารดา บุญสม

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กหญิงสุณิชา ผุยคำภา ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองเอม ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วคำ

๑๒/๑๒๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กหญิงวารุณี สุขสวัสดิ

์

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ ดิษฐ์อำนาจ
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กหญิงสุรนุช แซ่ลิม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กชายอภิรพล วิบูลย์กุล
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กชายกีรติ ศรีน้อย
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๑๙

เด็กชายธีรtศักดิ

์

คงอาษา ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๒๐
เด็กหญิงเพชรชรา วงศ์สระน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กชายณัฐกานต์ เกตุสุวรรรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กชายอธิวัฒน์ แก้ววิจิตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กชายกฤษดา พระโกฏ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กชายธวัชชัย อุ่นแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กชายเตวิช อุ่นแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กชายจักรภัทร นิวัตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กชายวิรัตน์ เจริญพร
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กชายจักรกฤษ์ อินทรักษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กชายบูรพา บำเรอจิต
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๓๐
เด็กหญิงกันยา บุรุษสอาด

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กหญิงจิรภิญญา อ่อนจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กหญิงภูษิดา ละอองศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กหญิงเอมวิกา เตียวติ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปล้องเกิด

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กหญิงพนัฎดา เกิดรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๓๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ชืนจรเข้

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กหญิงสไบทิพย์ ทะนะบัตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ ทองไสล
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา สรัทรานุ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กชายพรมงคล วงศ์สวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๔๑
เด็กหญิงอุบลวรรณา นพเกิด

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ มาตทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กหญิงชัชชญา ภูมิไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อนุรดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กชายภุมรินทร์ วัฒนศฤงฆาร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กชายนพดล เหล็กดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกตุสุนทร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กชายณัฐพล หัดรัตนชัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กชายฐิติพงศ์ มะลิ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๕๐
เด็กหญิงชญานี สุขสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กหญิงชาลิสา โนนทิง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กหญิงณิชา สุริยะชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กหญิงพีรดา ทองลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กชายปฏิภาณ คะเสนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กหญิงณัฐชา ดวงสิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กหญิงพนัชนันท์ เข็มลาย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กชายระพีพัฒน์ จันทร์อินทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พิลึก
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กชายทินกฤต สระพรหม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๖๐
เด็กชายจิรายุ เข็มจรูญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กชายจินตพงศ์ การถัก
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กชายธัชชัย สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กชายปกรณ์ สิงหะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กชายธิษณภัช เดียวกลาง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กชายพงศกร เจียมตน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กหญิงนุชนารถ มูลอาจ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กหญิงจิราภา โยธานันท์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กหญิงนิชามนต์ มนทบ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กหญิงฑิติพร สกุลครู
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๗๐
เด็กหญิงณริศรา ปองกัน

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กหญิงปณิดา นันทวัฒน์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กชายจตุรณ ศิรินาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงศิรภัสสร เจ็ดบุญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กชายอชิระ ขาวพิมาย
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงสิปรางค์ แก้วอุทัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กชายลภัทร์ แก้วอุทัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กชายภาคภูมิ วงกลม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กชายธีรภัทร สันติธรรมโชติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กชายณัตทพงศ์ วิเชียรลำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๘๐
เด็กชายอิทธิพล แก้วคำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กหญิงรัชดา พันธมาตร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กหญิงมนฑกานต์ วู๊ค
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กชายวัชรวีร์ โกกุย
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กชายทรงวุฒิ สำรวมศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กชายอนุชา ชัยศิลา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กชายชญานิน หอมเนียม
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กชายนวิน เมืองแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กชายวรรณกรณ์ เทียงคำ

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กชายอภิชาญ นิลประดิษฐ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กชายณัฐนนท์ ทวาศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กชายอานนท์ ยูะชาญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองหล่อ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กชายครองยุทธ พันลำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กชายอาทิตย์ บัววัน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กชายอนุชา เทียมปาก
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กชายสิริมงคล ประสารสสุข
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กชายสรุศักดิ

์

พรมมา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กชายณภัทร โพภิมูล
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กหญิงอาภา ยาพา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงสุชัญญา ศรีสาคร

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๐๑
เด็กหญิงเกวลิน ศิลปประกอบ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กหญิงวรรณพร แดงด้วง

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๐๓
เด็กหญิงพิชามญชุ์ สังเวช

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๐๔
เด็กหญิงณัฐณิชา อ้วนพรมมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๐๕
เด็กหญิงกานติมา ไทยนอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กหญิงสุพัตรา สารี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๐๗
เด็กหญิงวริษา ภูขีด

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๐๘
เด็กชายธีรเมท สระกองทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๐๙
เด็กชายสุชัจจ์ กึกรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กชายชาญชัย สังข์สว่าง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กชายอธิชา งาช้าง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กชายวรพัชร์ สร้อยสมยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กชายปญจพล สุทาวัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กชายวิชยุตม์ ต่นสมบัติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กชายทักษ์นัย ไชยณรงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สูงนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กชายณัฐพล แก้วคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กชายภควัต มาระศรี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กชายพัฒนา อาญาเมือง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๒๐
เด็กชายอชิระ เกิดทวีพันธ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กหญิงปยาอร กองธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กหญิงดุสิตา รักสกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา จันทร์ประสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กหญิงวรรณพร อินนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ชะนะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กหญิงฉันชนก คล้ายสุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กหญิงสุทธิดา คชพะเยาว์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กหญิงศุภัชญา โดดจันทึก
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กหญิงชนัญชิดา แหลมไธสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๓๐
เด็กหญิงดรุณี ศรีจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กหญิงณัฐชา พรายแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงสิรภัทร ทองมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กหญิงรุ่งนภา เพ็งวัฒนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กหญิงมัลลิกา จิตจำนงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กชายก่อเกียรติ ธิราชรักษ์
๒๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กชายเจษฎา สาตร์นอก
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

สมศรี ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กชายธรพล พรมภักดี
๑๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กชายธวัชชัย บุราณรมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๔๐
เด็กชายพงศธร คงงาม

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กชายลุคแบ็คต้า ยืนยัง

่

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กชายสุภวัทน์ มีประเสริฐ
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กชายอัครพงษ์ วงศ์สวาสดิ

์

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กหญิงชไมพร วินไธสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๔๕
เด็กหญิงพรรณนารา บุญเครือบ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กหญิงอัญมณี ทองนวล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กหญิงวรินธร วงษ์ลาย
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กหญิงวราภรณ์ นันทะโสภา ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กชายกิจษฎา จันทร์แจ่ม
๒๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๕๐
เด็กหญิงอัญธิกา กงซุย

๒๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กชายภราชัย ตุ้มทรัพย์ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กชายมนูญ หาวะบุตร ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กหญิงวาลินี พาหนองเปด
๓๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กหญิงอภิชญา สอนนา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กหญิงอมลรัตน์ พรมเสนา
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กชายธนพล ฟาฝน ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายธนกร กันจู

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์เติม
๑๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กชายนนทภร อ่วมอิม

่

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เพ็งพล
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงกนกพร นามมนตรี
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กหญิงพนมวรรณ อินทพงษ์
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กหญิงวรัทยา แวงดงบัง
๒๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กหญิงรัชนาพร มีโชค
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กหญิงวนิดา แก่นวิจิตร
๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กชายนันทพงศ์ เพ็งบุปผา
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กชายจักรพรรณ์ ประกังพะรัง ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กชายธนาทร ดวงศรี ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กชายศราวิน เกตุพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๗๐
เด็กชายศราวุฒ มุ้งทอง

๒๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๗๑
เด็กหญิงพิมพ์ประภา พรมภักดี

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กชายบุญมี หินประกอบ
๒๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กชายภูวนารถ คำสิงห์
๑๐/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กชายสุรพจน์ บุตรศรี ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กหญิงชูติรัตน์ คำลันดา
๒๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กหญิงมัทนา แสงสุขสว่าง
๑๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กชายพงศ์พัทธิ

์

บัวทอง
๒๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๗๘

นางสาวกรรณิการ์ ทองนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสนามชัยเขต นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๗๙

นายจิณณวัตร ดวงแสงจันทร์
๓๑/๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสนามชัยเขต นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๘๐
นางสาวริสา รักซ้อน

๒๒/๓/๒๕๑๓
กศน.อำเภอสนามชัยเขต นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๘๑

นางสาวทัศวรรณ ชาติมนตรี ๕/๑/๒๕๒๕ กศน.อำเภอสนามชัยเขต นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๘๒

นายอดิศักดิ

์

ชาติมนตรี ๒/๙/๒๕๒๒ กศน.อำเภอสนามชัยเขต นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๘๓

นายนิติรักร แต้มเชือ

้

๑๔/๓/๒๕๔๓
กศน.อำเภอสนามชัยเขต นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๘๔

นายภูวดล ศิริชัยเดช
๒๕/๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสนามชัยเขต นางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๘๕

นางสาวอรนภา อุตสาห์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสนามชัยเขต นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๘๖

นายสุรพล ราเจริญ ๑/๑/๒๕๐๔ กศน.อำเภอสนามชัยเขต นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๘๗

นางดวงเดือน ยิมชุ่ม

้

๑๔/๑/๒๕๑๒
กศน.อำเภอสนามชัยเขต นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๘๘

นางสาวสุชานาฎ สงเหลา
๔/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสนามชัยเขต นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๘๙

นายสมจิตต์ ยิมชุ่ม

้

๒๙/๓/๒๕๑๒
กศน.อำเภอสนามชัยเขต นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๙๐
เด็กชายคณิสร นิพวงลา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กชายจินตพงศ์ บ่อทอง
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กชายชินธวัฒ จันทร์งาม
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กชายกิตติกร บุญหยวก ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กชายธีระชาติ พลขันท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๙๕
เด็กชายพงศ์ประณต พิมพ์จันทร์

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงกันติชา นารี
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กหญิงณัฎฐริกุล โยธี
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กหญิงวรรณภา โชคบัณฑิต
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กหญิงอัญดา โคกอุ่น

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กหญิงวรัมพร จันทร์งาม

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๐๑
เด็กหญิงชลธิชา การบูรย์ ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๐๒
เด็กหญิงอารียาภรณ์ ถ้วนถี

่

๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กหญิงศุภาวรรณ ศิลปชัย

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๐๔
เด็กหญิงอมราพร รัตนประเสริฐ

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๐๕
เด็กชายเปยมศักดิ

์

สอนใจ
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๐๖
เด็กหญิงอารยา ศรีไพเลิศ

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กชายปฐมพงศ์ ศรีชมพู

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๐๘
เด็กหญิงนฤพร ศรีทิม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๐๙
เด็กชายอนันธสิน ชินปา ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๑๐
เด็กชายอภิสิทธ์ ไพบูลย์

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กหญิงจิรัชญา สาโท
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กหญิงรสพร จันทร์ณรงค์ ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรมน้อย ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ปากหวาน ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กชายฐิติกร ศรีภักดี ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ รักเมือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กหญิงเสาวณิชย์ บำรุงสำราญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กชายธนรัตน์ วังศรีทอง
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กชายวงศกร รัตนวงศ์ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๒๐
เด็กชายดรณ์ รังจะโปะ

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กชายรัฐภูมิ ทีรัมย์
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๒๒

เด็กชายธวัชชัย ชมชัยศรี
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กชายบัญญวัต จำรัสไว
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา เค้าดี
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กหญิงนฤมล พวงทอง
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กหญิงวรรณิษา ไชยสงเมือง
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กหญิงกชพร จำลอง
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กชายคมสัน แสนสุข
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กชายปาณชัย ปนอำคา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กหญิงอรสา ทำนาเมือง

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กหญิงพิมลรัตน์ รักษาพล
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๓๒
เด็กหญิงดาราวรรณ ภักเรียน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงฐาปนี เกตุคำขวา
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กหญิงปนัดดา บัวพิน ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กหญิงอารยา สอนสัตย์ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กหญิงณัฐธิชา อารีย์
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กหญิงนัฎฐนิชา รัตนวงษา
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงนิตชานันท์ สิมลี ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กหญิงวรฤทัย จำรัสไว
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๔๐
เด็กชายนครินทร์ เนตรวงค์

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กหญิงอัจฉรา แสงขาว
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กชายณัฐพล ปราบโจร ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กชายสมศักดิ

์

ราชเสนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กชายชลากร นุกิจ
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กชายสุภดล เสาร์จันทร์ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กชายเจริญศักดิ

์

แสนตุ้ย
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กชายวีระพงศ์ อันทอง
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กชายวัรชัย พาละพล ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายวรพงษ์ โทเท
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ ไชยธานี

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กชายกษิดิษฐ์ สดรัมย์
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กชายชาญชัย ใจชอบงาม
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กชายวชิรากรณ์ ยินดีมาก

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กชายวงศธร นารี ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๕๕
เด็กหญิงเบญญทิพย์ โพธิสาพิมพ์

์

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กหญิงปริศรา เผ่าเพ็ง ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กหญิงอินทิรา บุดดา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กหญิงญาดา โคกอุ่น
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทิราญรัมย์
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๖๐
เด็กหญิงกรนันท์ เขียวชอุ่ม ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กหญิงปทุมรัตน์ วินากรม
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กหญิงสุธิตา นู
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กหญิงจิระนันท์ พงษ์หอมจันทร์
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๖๔
เด็กหญิงพลอยพรวณ ประทักษ์

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กชายนันทิพัฒน์ ปากหวาน
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ วงค์สวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายพงษ์ศธร ห่อทรัพย์
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กชายอารมณ์ บัวจูม
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กชายกรรภิรมย์ ประทุมศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๗๐
เด็กชายณัฐภูมิ โยสา

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๗๑
เด็กชายทรัพย์มงคล แวงดงบัง

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กชายธนกาญจน์ สุวรรณะ
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ซุ่นไล้ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กชายสุริยะ แตงอ่อน
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ โพธิศิริ

์

๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงชลธิชา ศรีอาษา
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ แสนวัง ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กหญิงกัณฐิกา บุญพล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงจินดามณี ดีเวียง
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๘๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปราณีตพล

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงนรินธร โคนาโล
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กชายเจษฎา พันธุราศรี
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กหญิงกานต์ทิตา ศรีภูธร
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กชายณัฐพล แลบัว
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายธนากร ทองภูบาล
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กชายชาญชัย ขุสิตา
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กชายธีรภัทร ศรีไพรเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กชายวชิระ สุขเกษม
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๘๙
เด็กชายพลายชุมพล เนือนาจันทร์

้

๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๙๐
เด็กชายอมรฤทธ์ นุชนาถ

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กชายณัฐภัทร อยู่คง
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กชายกิตติวัฒน์ บุญพา
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กชายธเนศ แจ่มอยู่
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ปญญา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กชายนพรัตน์ ปญญา
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กชายอดิศร สุวรรณโชติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กหญิงวันณิสา สีดาสมา
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กหญิงกัลยกร กองทำ
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กหญิงศศิกานต์ แสนงาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงมัลลิกา ชินบุตร

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๐๑ เด็กหญิงจันทร์จิราพร
อระเอียม

่

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๐๒
เด็กหญิงจิราพัชร กิวไธสง

่

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๐๓
เด็กหญิงเจนนี

่

สร้อยทอง
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๐๔
เด็กหญิงนัสตา มุติมาลย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๐๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร โคตรลุน

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๐๖
เด็กชายสุวรรณ ขจรกุล

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๐๗
เด็กชายวัรชัย สายเนียม

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๐๘
เด็กชายศิริวัฒน์ วาสรส ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๐๙
เด็กชายยศกร คุ้มพาล ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๑๐
เด็กชายภัทรพล พิลาลำ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สิงโตศิริ
๒๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กชายเตชิน ลีลาศ
๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กชายชาญเดชา ฉัตรตะขบ
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กชายธีระ คันติลา
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กชายชลันธร ปานแม้น ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กชายศุภกิจ แบ่งปน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุวรรณโชติ ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กหญิงกชกร เขียวชอุ่ม
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กหญิงดุสิตา สิงโตศิริ
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๒๐
เด็กหญิงนารดา ศรีชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กหญิงจินตนา รักษาพล
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กหญิงอรุโณทัย นาใจคง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กหญิงอนุธิดา แสงขาว ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กหญิงกัณฐิกา ยืนยง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กหญิงลดาวัลย์ นิโรจน์ศตพร ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กหญิงณิชากร พาหนองเปด

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กหญิงจิรภิญญา แสนสุทธิ
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๒๘

เด็กหญิงเกตน์สิริ รัดอ่อน ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กหญิงชนิษฐา บุญรักษา ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๓๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา จุกกระโทก

๒๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กชายชนพงศ์ แก่งจำปา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๓๒

เด็กชายชัยนันท์ เทินสระเกษ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กชายณฐกรร อุปพันธ์
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กชายณัฐธาวุฒ อารีย์ ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กชายทรงพล สินทร
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กชายธีรเมธ ถ้วนถี

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ พัดหล้า
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กชายอัฐฤทธิ

์

ทองเกิด
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กชายพรชัย กองทำ
๒๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๔๐
เด็กชายเริงฤทธิ

์

อัมพรศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กหญิงวิลาพร นามคาน ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๔๒

เด็กหญิงกวินทรา เสนพุฒ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๔๓

เด็กหญิงจรัญญา มาโยธา
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กหญิงชนม์ชนก เกตุคำขวา
๑๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๔๕

เด็กหญิงทิพรดา ศรีสมบัติ
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กหญิงปทมพร ประสีนะเตสัง
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กหญิงวีรยา โยยรัมย์
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กหญิงกวินทิพย์ ลาโสเล ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กหญิงสุภาพร จบปาน
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๕๐
เด็กหญิงจารุเนตร กิงมาลา

่

๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กหญิงมธุกร พงษ์เจริญ
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กหญิงสะมิตา สร้องทอง ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กชายพิสิษฐ์ คุ้มครองรักษ์
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงปทมา ปญญาโน
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กชายจุติภัค ปดกอง
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กชายจิรเดช ไปนัน

้

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กชายบุณยกร ทิพย์กระโทก

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กชายปรียะวัฒน์ โพธิสาร
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กชายปวริศ เสนขุนทด

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๖๐
เด็กชายศราวุธ ประโยชน์

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กชายสิปปกร มะปรางอ่อน
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กชายสารวิน สังสีแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงจีรณา สุโพธิ

์

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กหญิงภัทรธิดา เจริญเมือง ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๖๕

เด็กหญิงราชาวดี มะณีพารัตน์ ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงทิติยา วิทไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงเบจวรรณ บุญภา
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กหญิงศตนันท์ เถียนนอก
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กหญิงพัชร์ธนิดา ไพสิฐพัชรกุล
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๗๐
เด็กชายกฤษดา โสดาโคตร์

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กชายชนกฤต สำโรงพล
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กชายเชษฐา ฮ่วงฮุย
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กชายปยวัฒน์ กุยลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กชายพลีเมียร์ วิเศษ
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ชินหัวดง
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กหญิงกิตติกุล สุโพธิ

์

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กหญิงเนตรปรียา ปุผาโต ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๗๘

เด็กหญิงศตพร แสงอรณ ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กชายกฤษณะ กุยลา ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๘๐
เด็กชายธนากร เปไชยโม ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กชายปรัญชัย บุญทา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กชายพันทกานต์ ดารัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กหญิงภูรินทร์ ดิษฐปาน
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กหญิงวายุ จันทร์ชม ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กชายศรัน เพ็ชรแสน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

นาสินสร้อย ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กชายอิสระ จอมสี
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๘๘

เด็กชายออมทรัพย์ บุตรจันทา ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๘๙

เด็กหญิงกฤติยา สังสีแก้ว
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุ่นกุล

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กหญิงลักขณา จันดากรณ์ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กหญิงวรรณิภา ไปนัน

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กหญิงสุจิตรา แสนมหาไชย
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กหญิงอริศรา แว่นตาดี ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๙๕

เด็กหญิงอัจฉรา คำโส
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กชายจุติภัค สังเงิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๙๗

เด็กชายศิริพร ขจร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๙๘

เด็กหญิงนภัสสร อืนเจริญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๖๙๙

เด็กหญิงอรัญญา โพยนอก
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กหญิงชลธิชา ตุ่มศิริ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๐๑
เด็กหญิงณภัทร แก้ววิเชียร

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๐๒
เด็กหญิงจันทิมา อ่อนศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๐๓
เด็กหญิงโสภิดา คุณอนันต์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๐๔
เด็กหญิงพรรณภัทร จอดนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๐๕
เด็กหญิงอภิสุดา งามวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๐๖
เด็กหญิงกรองกนก แสนพูวา

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๐๗
เด็กชายวรัชยา มาทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๐๘
เด็กชายอนุชา หาญสมบัติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๐๙
เด็กหญิงอรพิมล สุนนท์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๑๐
เด็กหญิงกันทิกา แก้วตา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๑๑

เด็กชายเจษฏากร ประมูลเรือง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กหญิงสุพรรณษา ขุนชาลี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กหญิงวิลาสิณี จำปามูล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๑๔

เด็กหญิงชลธิชา พิศวงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๑๕

เด็กชายโชติกานต์ ทัดเทียม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๑๖

เด็กหญิงกัญธิชา อินทร์เจริญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงชลธิชา สังสีแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กหญิงกิตติยาพร พาพวย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๑๙

เด็กชายสุริยะ จันทร์ลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๒๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ บุญเต็ม

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๒๑

เด็กหญิงภิญญดา อ่อนศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๒๒

เด็กหญิงนภา นพแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๒๓

นางปุณญพัฒน์ อนุรดี
๐๖/๐๙/๒๕๒๐

กศน.อำเภอสนามชัยเขต ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๒๔

นายพิสิทธิ

์

เรืองเดช

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสนามชัยเขต ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๒๕

นางพิมพ์ดาว ใหญ่ยงค์
๓๐/๐๑/๒๕๐๙

กศน.อำเภอสนามชัยเขต ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๒๖

นางสาวรจนา ชมพู
๒๖/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอสนามชัยเขต ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๒๗

นางสุดา เลียมเลิศ

่

๑๒/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอสนามชัยเขต ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๒๘

นางสาวพรทิพย์ ดวงแข
๓๐/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสนามชัยเขต ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๒๙

นางสาวกนกวรรณ ชะสันติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสนามชัยเขต ห้วยหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๔ / ๒๑๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๓๐
เด็กหญิงกันยา แสงทองไทย

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

กศน.อำเภอสนามชัยเขต ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๓๑

เด็กชายวุฒิพงศ์ ว่องไว
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๓๒

เด็กชายวีรเชษฐ์ หาญมะโน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๓๓

เด็กหญิงธมลวรรณ วงกำภู
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๓๔

เด็กหญิงสุชาดา พูลเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๓๕

เด็กหญิงธัญวลัย หาคำ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๓๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ เจริญชัย

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๓๗

เด็กหญิงพนิตษา กำแพงใหญ่
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๓๘

เด็กชายโยธา พุทพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๓๙

นางสาวกาญจนา นพเกตุ
๑๗/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๔๐
เด็กชายธนวิชญ์ ทองตา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๔๑

เด็กหญิงสิริกร แก้วหาญ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๔๒

เด็กหญิงศุภัชญา เหล็กดี
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๔๓

เด็กหญิงเกวลิน สวนศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๔๔

เด็กชายอภิวัฒน์ นันทสูร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๔๕

เด็กชายวิชัย พันธ์เจาะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๔๖

เด็กหญิงเจนจิรา นันทสูนย์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๔๗

เด็กหญิงกัลทรวิมล คำมิตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๔๘

เด็กหญิงนลิณี ราศี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กหญิงเวิด

๊

บุณดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๕๐
เด็กชายดนุพร นพแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๕๑

เด็กชายชทัช อ่อ่นสำลี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๕๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ พิทักษ์สงคราม
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๕๓

เด็กหญิงญาณินย์ ดวงใจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๕๔

เด็กหญิงฝนทิพย์ ภูวงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กหญิงมลสุจี พิทักษ์ชาติ ๘/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๕๖

นายกฤตธี นัยวิริยะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๕๗

เด็กชายสุรพัศ ยาหะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๕๘

เด็กชายปญญา เผือกนิสัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๕๙

เด็กหญิงออมสิน เหลืองอ่อ่น
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๖๐
นางสาวไพรินทร์ มาลัยทอง ๘/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๖๑

เด็กหญิงศศิ แสงกล้า
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๖๒

เด็กหญิงอินทิพร พูนยิงยงค์

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๖๓

เด็กหญิงดรุณี แก่นกุหลาบ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๖๔

เด็กชายธนากร ปญาเลิศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๕ / ๒๑๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๖๕

เด็กชายทวีวัฒน์ นาโสก
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๖๖

เด็กชายนครินทร์ ทิตย์พรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๖๗

เด็กหญิงจินตภา ฮ่มปา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๖๘

เด็กหญิงณิชารีย์ วงษ์มณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๖๙

เด็กหญิงชิดชนก ปวนชน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๗๐
เด็กหญิงหลวด เรือน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๗๑

เด็กหญิงชุติมณฑ์ แพงไธสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๗๒

เด็กหญิงวริศรา งามโชคชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๗๓

เด็กชายอติเทพ โพธิคำ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๗๔

เด็กชายพัลลภ มัติโก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๗๕

เด็กชายวรวุฒิ บุญญา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๗๖

เด็กชายสุทิน ใสสะอาด
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๗๗

เด็กชายชลภูวดล จันลา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๗๘

เด็กชายมาโนช พูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๗๙

เด็กชายจิรภาส สมปอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๘๐
เด็กชายทีปกร แก้วทองดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๘๑

เด็กชายธนาทร ลำภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๘๒

เด็กชายสุธิพงษ์ จิตสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๘๓

เด็กชายธีรเดช บัวทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๘๔

เด็กชายศิวกร จันทร์หอม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กชายภูชิสส์ สละแดง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๘๖

เด็กชายภัทรพล ค่ายมัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๘๗

เด็กชายณัชฐชนน แซ่เจ็ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๘๘

เด็กหญิงอภิญญา ธาราดล
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๘๙

เด็กหญิงศิริยาพร เรืองฤทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๙๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทองตุ่ม

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๙๑

เด็กหญิงอิสราภร ระเบียบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๙๒

เด็กหญิงอาทิติยา สละแดง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๙๓

เด็กหญิงณัฐวดี แซ่เล้า
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๙๔

เด็กหญิงณัฐชยา คล้ายแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๙๕

เด็กหญิงชืนนภา

่

นะราแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๙๖

เด็กหญิงรุจิษยา มัติโก
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๙๗

เด็กหญิงชนิภรณ์ เชียงเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๙๘

เด็กหญิงปูแปง เล่าเปลียน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กหญิงพรทิพย์ วิเชียร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๐๐
เด็กหญิงสุนิษา รัตนตรัยภพ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๐๑
เด็กหญิงนิชดา ทองวันทา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๐๒
เด็กหญิงสาวิตรี ทองวันทา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๐๓
เด็กหญิงณัฐสุดา บัวผัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๐๔
เด็กหญิงโศภิสรา วงศ์กำภู

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๐๕
เด็กหญิงมัณฑนา กำแหง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๐๖
เด็กชายบดินทร์ แดงสวัสดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๐๗
เด็กชายธีรวุฒิ เจริญสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๐๘
เด็กชายศุภโชค มาลิกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๐๙
เด็กชายกุมภาพันธ์ แสงดวงดาว

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๑๐
เด็กชายวายุ มะโนธรรม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๑๑

เด็กชายสุรชัช สุดาเทพ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๑๒

เด็กชายภาคภูมิ สมสายหน่อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กชายพณพล ยาหอม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๑๔

เด็กชายธีระวัช งามพร้อม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กชายปานเทพ วงศ์สิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กชายภานุพงศ์ แซ่เจีย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กชายธนายุต แก้วแก่นคูณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๑๘

เด็กชายสมุทร แสงสว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๑๙

เด็กชายอรรถพล เงินทำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๒๐
เด็กชายกิตติกร ไทยเจริญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๒๑

เด็กชายวัชรพงษ์ วิมลภักตร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา โฉมสอาด
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๒๓

เด็กหญิงปาริฉัตร หวังแลกลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๒๔

เด็กหญิงกัลยา การินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๒๕

เด็กหญิงมุกธิตรา ศรีวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๒๖

เด็กหญิงขวัญตา พันธ์แก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๒๗

เด็กหญิงจิราฉัตร นาคสวัสดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๒๘

เด็กหญิงนลินี มุ่งฝากกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๒๙

เด็กหญิงพาทินธิดา บุปผา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๓๐
เด็กหญิงวนิดา โสภา

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๓๑

เด็กหญิงจตุรพร สกุณา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๓๒

เด็กหญิงสุนิตา แจ่มจำรัส
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๓๓

เด็กหญิงธันยชนก ระยับศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๓๔

เด็กหญิงขวัญจิรา เทียงธรรม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๓๕

เด็กชายโสธร ละออเอียม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๓๖

เด็กชายสิทธิโชค ตรีเอียมสกุล

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๓๗

เด็กชายอภิสิทธ์ บ๋วยเฮง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๓๘

เด็กชายปรัญชัย พิพัฒน์เจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๓๙

เด็กชายกิตตินันท์ พวงพิกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๔๐
เด็กชายชัชวาลย์ ทองศิริกุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๔๑

เด็กชายจักรภพ สุริหาญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๔๒

เด็กชายวีรพงษ์ ตันศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๔๓

เด็กชายกิตติพงษ์ พูลเลิศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๔๔

เด็กหญิงชฏาพร เปรมเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สำอางค์อินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๔๖

เด็กหญิงชลธิชา พรหมมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๔๗

เด็กหญิงกรกมล บุตรดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๔๘

เด็กหญิงอลิสตา ชมเจริญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๔๙

เด็กหญิงมลธิดา ทับทิมแสน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๕๐
เด็กหญิงพิยดา นพประเสริฐ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๕๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสาวิจิตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๕๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จันทร์โกมล
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๕๓

เด็กหญิงจีระนันท์ ใหม่พรหมมา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๕๔

เด็กหญิงธณรัตน์ ประภาศิตศิลป
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๕๕

เด็กหญิงธนวรรณ แสงศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๕๖

เด็กหญิงนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๕๗

เด็กหญิงธันยมัย ตองอ่อน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๕๘

เด็กหญิงพัชรพร น้อยประเสริฐ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๕๙

เด็กหญิงมุธิตา รุณสอาด
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๖๐
เด็กหญิงอารีรักษ์ นามบุญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๖๑

เด็กหญิงจันทรวิภา สิริตระกูลชัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๖๒

เด็กหญิงกิติมา โกโสตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๖๓

เด็กชายจักรกฤษ เอ็นมาก
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๖๔

เด็กชายวิเชษฐ์ พินสุดใจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กชายนภัส บัวละคร
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๖๖

เด็กชายสนธยา เจริญพันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๖๗

เด็กชายสิทธินนท์ บุญเรืองพะเนา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๖๘

เด็กชายศุภกร พ่วงศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๖๙

เด็กชายนครินทร์ ทรารักษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๗๐
เด็กชายกรวิทย์ สุขประเสริฐ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๗๑

เด็กชายดิฐษกร ชุมพินิจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๗๒

เด็กชายคีตกานต์ สิมมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๗๓

เด็กชายอำมรินทร์ คะชะเสน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๗๔

เด็กชายนเรศ ลิมนิยม

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๗๕

เด็กชายเกียรติภูมิ พละสาร
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๗๖

เด็กชายชัยชนะ พรมตะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๗๗

เด็กชายวัชรพล พลพิทักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๗๘

เด็กชายสรยุทธ สถาพรสุจริตกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๗๙

เด็กหญิงทิวากร ปนประเสริฐ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๘๐
เด็กหญิงสวรรยา อ่อนพุทธา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กหญิงเกวลิน ลีโชติ

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๘๒

เด็กหญิงสุวนันท์ แซ่อึง

๊

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๘๓

เด็กหญิงกนก สารพัด
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๘๔

เด็กหญิงกมลชนก ปุญญะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๘๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ โคทัด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๘๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร สรวมศิริ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กหญิงวิรัลยุพา สุขสวัสดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กหญิงนิศาชล ชมภูนุช
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงวนิดา สกุณา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๙๐
เด็กหญิงลลิตา อ้นใจธรรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กหญิงบงกชกร ฮวดสวาท
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กหญิงศศิวิมล พึงพรหม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๙๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีชาติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๙๔

เด็กหญิงจิณณพัต อ้นบำรุง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ปสสาวัฒนะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๙๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ จุ้ยเจริญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ จงนายก
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๙๘

เด็กชายวชิรวิทย์ จอมพรมมิล
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๘๙๙

เด็กชายกรินทร์ ซือตรง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กชายจักรพงษ์ สาโร

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ โฉมสอาด

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๐๒
เด็กชายธนัช ชีละวรรณ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๐๓
เด็กชายธีรภัทร ธนสารธรรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๐๔
เด็กชายตันติกร

ปญญาประเสริฐยิง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๐๕
เด็กชายพุทธพร แกนดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๐๖
เด็กชายภูริภัทร กงสุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๐๗
เด็กชายสหรัฐ ประภาศิตศิลป

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๐๘
เด็กชายปยวัฒน์ แก่นเมือง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๐๙
เด็กชายวรวุฒิ ทานึกรัมย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๑๐
เด็กชายวิชญพงษ์ ผดาวงค์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๑๑

เด็กชายสุรภัทธ์ จันทร์กำเนิด
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กชายชยกฤษ ด้วงคำจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๑๓

เด็กหญิงจันทัปปภา สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๑๔

เด็กหญิงเจริญรัตน์ ชูศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๑๕

เด็กหญิงภัสสร สุขสวัสดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๑๖

เด็กหญิงปนัสยา ฮวดวิเศษ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๑๗

เด็กหญิงพิชชาพร กุลละวณิชย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๑๘

เด็กหญิงนภัสสร มุ่งฝากกลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๑๙

เด็กหญิงนภาวรรณ สำอางค์อินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๒๐
เด็กหญิงนิสิตรา โสภิพงษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๒๑

เด็กหญิงรัชนีกร พินำลาภ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๒๒

เด็กหญิงลภัสรดา พรอนันต์รัตน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๒๓

เด็กหญิงวราภรณ์ สวัสดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๒๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จรพินิจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๒๕

เด็กหญิงอรุณรุ่ง สีทะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๒๖

เด็กหญิงตรีนุช มากทรัพย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๒๗

เด็กหญิงเมษา ภูยงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๒๘

เด็กหญิงวาสนา เจียมตน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๒๙

เด็กหญิงสุริศา ไชยอุป
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๓๐
เด็กหญิงศิรภัสสร ราชบุรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๓๑

เด็กชายปยะพงค์ โออาน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๓๒

เด็กชายธนกฤต สุนทรชัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๓๓

เด็กชายสาละวิน แสงศร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๓๔

เด็กชายณัฐวี โยธะชัย
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๓๕

เด็กชายอนุชา บุญรอดสำราญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๓๖

เด็กชายพงษกร แขกเทศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๓๗

เด็กชายธรรมนูญ ศรีวงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๓๘

เด็กชายพศิน เจริญสุข
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๓๙

เด็กชายกานตพงศ์ มุงเพีย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๐ / ๒๑๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๔๐
เด็กชายกิตินันท์ มุงเพีย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๔๑

เด็กชายธนกฤต ฮวบเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๔๒

เด็กชายชญานิน อุ่มจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๔๓

เด็กหญิงกันฐิกา ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๔๔

เด็กหญิงพัชราพร เพ็ชรใส
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๔๖

เด็กหญิงษุภากร พงษ์บรรเทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๔๗

เด็กหญิงชลธิชา เงินสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๔๘

เด็กหญิงอัญญาดา พุทธรัตน์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทรารักษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๕๐
เด็กหญิงปาณิสรา เสาวกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๕๑

เด็กหญิงสิริพร ละออเอียม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๕๒

เด็กหญิงอลินฎา ศิริวาลย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๕๓

เด็กหญิงณัฐวดี สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๕๔

เด็กหญิงทิพานัน จันทเสน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๕๕

เด็กหญิงมัญฑิตา รัตน์ประทุม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๕๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พานชมภู

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๕๗

เด็กชายสุรยุทธ์ ตะเพียนทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๕๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

ซิมเทียม

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๕๙

เด็กชายวชิรพงษ์ ท่าช้าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๖๐
เด็กชายพงษกร สุนทรวิภาค

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๖๑

เด็กชายศุภกฤต ฉันทกุล
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พลหาญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๖๓

เด็กชายรัชชนนท์ เมาแสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๖๔

เด็กชายปกปอง วงศ์สิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กชายจักรินทร์ ใยนาจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กชายจิรเดช นาคพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๖๗

เด็กชายวีรภาพ ปยคชาธาร
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๖๘

เด็กชายชัยชนะ สมเงิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กชายจิรายุ ฮวบเจริญ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๗๐
เด็กชายอเณชา พนมสินธุ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กชายสายชล อยู่ดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ ขันทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ นามบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ซือตรง

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๑ / ๒๑๒

้
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ฉช ๔๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ชำนาญศิลป
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กหญิงรุ่งนภา รัตน์เจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทุมสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กหญิงอรุณวรรณ รุ่งเรือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กหญิงรัชนีกร เหล่าธง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ เกษร

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๘๑

เด็กหญิงอัครณี นิมินรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๘๒

เด็กหญิงวริศรา พรอนันต์รัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๘๓

เด็กหญิงชนกานต์ ประศรีพัฒน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๘๔

เด็กหญิงพิชญาภา พูลเลิศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๘๕
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ สอนศิลป

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๘๖

เด็กหญิงปนนภัส แสนสึก
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๘๗

เด็กชายศุภวิชญ์ มาบุตดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๘๘

เด็กชายศุกล ศรีลาชัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๘๙

เด็กหญิงพิมพ์พิไล ไกรทวี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๙๐
เด็กหญิงมนัสชยา สุโสภา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๙๑

เด็กหญิงสุภาพร สุนีย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๙๒

เด็กชายสภาพร จันทรงาม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๙๓

เด็กชายสิรภพ เจียเส็ง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๙๔

เด็กชายสุทธิพจน์ กระฉอดนอก
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงธนิษฐา สุวรรณไตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๙๖

เด็กชายจักรพรรณ ศิริกาญจน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง

ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๙๗

นายธิรพันธ์ นิมนวล

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๙๘

เด็กชายจิรพัฒน์ จันทรา
๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง

ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๕๙๙๙

เด็กชายสัญชัย วิเชียร
๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง

ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กหญิงประภาวี ศรีสมบูรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กหญิงนำอ้อย แสงปญญา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิมนวล

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๐๓
นายปญจพล กลินหอมรืน

่ ่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กชายวรฤทธิ

์

ภู่ทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง

ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๐๕
นางสาวอาทิตยา โอนอ่อน

๐๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ สิทธิถาวร

๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กหญิงชลธิชา ศรีจันทร์แก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กชายอัครเรศ แดงโชติ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กชายอัครเดช พวงเพชร

๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กหญิงอรวี โจมรัมย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๑๑
เด็กหญิงเกวรินทร์ เพชรแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๑๒
เด็กหญิงวนิดา อินทร์โสม

๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๑๓
เด็กหญิงจิรัชญา บรรลังค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๑๔
เด็กหญิงนารายา บุญยงค์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๑๕
เด็กชายปรีชธำรงค์ บุญครอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๑๖
เด็กชายสิทธิญา แฉ่งใจ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๑๗
เด็กชายกฤตภาส นิลวดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๑๘
เด็กชายธนากร วิลัยชืน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๑๙
เด็กชายเมธี สุวรรณเวียง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กชายชุติพนธ์ ภู่อร่าม

๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๒๑
เด็กหญิงชุติมันต์ วิเชียร

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๒๒
เด็กหญิงปาริชาติ พันธุ์ชิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๒๓
เด็กหญิงกรวิภา ผ่องแผ้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๒๔
เด็กชายภูวรรณ สุขวิญญา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๒๕
เด็กชายธีรภัทร ศรีสมบูรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๒๖
เด็กชายเขมินทร์ นานวล

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๒๗
เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์จวง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๒๘
เด็กชายมณเฑียร มีวงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๒๙
เด็กชายพานิช ไทยแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๓๐
เด็กหญิงถิรดา พิมพ์เงิน

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๓๑
เด็กหญิงณัฐมน พวงเพชร

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๓๒
เด็กหญิงอัญชิสา ทองโพธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๓๓
เด็กหญิงอติกาญจน์ ใจกว้าง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๓๔
เด็กหญิงกฤติยา แสงโชติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๓๕
เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

จันทร์สว่าง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง

ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๓๖
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ นวนจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๓๗
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ทาคำสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๓๘
เด็กชายภีรภัทร สุขแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๓๙
เด็กหญิงพรสุดา ระเบียบ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๔๐
เด็กหญิงเมธาวี เฉลยรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๔๑
เด็กชายสรวิชญ์ พัฒนาวรรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๔๒
เด็กชายธนาธิป มีศรีสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๔๓
เด็กชายวีรภาพ กลัดเจริญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๔๔
นายโยธิน คุณวุฒิ

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๔๕
นายเมธัส เท้าไม้สน

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๔๖
นางสาวกันตยา โสภารัตน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๔๗
นางสาวศุภลักษณ์ กล้าหาญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๔๘
นางสาวสุนันทา สารีผล

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๔๙
นางสาวพิมศูภานัน ชนะค้าพสิษฐ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๕๐
นางสาวอนุธิดา บำรุงแคว้น

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๕๑
นางสาวกมลทิพย์ อร่ามศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๕๒
เด็กชายวัชรพล หมืนเดฃ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๕๓
เด็กชายทรรศวรรษ สืบสอน

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๕๔
เด็กหญิงวรินทิรา หนูแสง

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๕๕
เด็กหญิงกรรติกา ยามวัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๕๖
เด็กชายจักรินทร์ ศรีสสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๕๗
เด็กชายพัชรพล พรมหู

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๕๘
เด็กหญิงอุษณี นาคสมทรง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๕๙
เด็กชายอภิโชค ผาบเลียน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๖๐
เด็กหญิงนิรภาพร ทองมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๖๑
เด็กหญิงปทุมทิพย์ สงฆ์สนะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๖๒
เด็กชายตะวันฉาย พรมหู

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๖๓
เด็กหญิงกาญจนา วัยติวุฒ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๖๔
เด็กหญิงกิติยประภา จินดาประพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๖๕
เด็กชายวิชยุตม์ สิงซอม

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๖๖
เด็กชายเรืองสิทธิ

์

ปานกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๖๗
เด็กชายวรายุทธ์ พวงทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๖๘
เด็กหญิงพัชริดา คำอาษา

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๖๙
เด็กหญิงวราภรณ์ สืบบุตรดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๗๐
เด็กหญิงปาริญา พัฒนา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๗๑
เด็กชายกีรติ เซียงหว่อง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๗๒
เด็กชายอาทิตย์ คำสุทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๗๓
เด็กชายเอกนรินทร์ พรมนัส

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๗๔
เด็กชายนพพล หอมสิน

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๗๕
เด็กชายอานุวัฒน์ ทองอินทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๗๖
เด็กชายวิสนุสันต์ ขมสันเทียะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๗๗
เด็กหญิงธนภรณ์ อยู่ปูน

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๗๘
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ทองคง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๗๙
เด็กชายกฤษฎาธร ยอดสำอางค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กหญิงหฤทัย งามเสงียม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๘๑
เด็กชายชนะยุทธ มีภู่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๘๒
เด็กชายปยะรัตน์ ใจหาญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๘๓
เด็กหญิงนรินทร์ พรามกูล

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๘๔
เด็กหญิงอภิชญา ทรัพย์เจริญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๘๕
เด็กหญิงอริสรา ทรัพย์เจริญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๘๖
เด็กชายศุภวัฒน์ พยัคเกษฒ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๘๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เข็มกลัด

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๘๘
เด็กหญิงโสภาพรรณ โพธิศิริ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๘๙
เด็กชายวรวิทย์ พุทธประเสริฐ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กหญิงธารารัตน์ นานัน

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๙๑
เด็กหญิงธนพร ดีแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๙๒
เด็กหญิงเสาวณีย์ ปลิมจิตร์

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๙๓
เด็กหญิงถาวรีย์ นกบิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๙๔
เด็กหญิงสุคนทิพย์ จรรยางาม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๙๕
เด็กหญิงสุทธิดา แขกเทศ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๙๖
เด็กหญิงมนัสนัน แสงวงศ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๙๗
เด็กชายธนโชค ไพจิตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๙๘
เด็กหญิงพิมพกานต์ คุชิตา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๐๙๙
เด็กชายวรุตม์ เกตุสุวรรณ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กชายธนากร มากแสน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๐๑
เด็กชายศราวุฒิ สมสะอาด

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๐๒
เด็กชายสุชล เอนก

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๐๓
เด็กชายรัชชานนท์ ทุมมัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๐๔
เด็กชายสิทธิพร สารสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๐๕
เด็กหญิงยุวดี ลาวิลาศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๐๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ งามละมัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๐๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กำเหนิดสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๐๘
เด็กชายสมศักดิ

์

ตันไล้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๐๙
เด็กชายจักรภัทร์ ขำแย้ม

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๑๐
เด็กชายพงษ์ศธร สิงห์ท่าเมือง

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๑๑

เด็กชายพานุวัฒน์ บุบผาลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๑๒

เด็กหญิงณัฐพร ชูเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๑๓

เด็กหญิงศรสุดา ทัศคำพูน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๑๔

เด็กชายจักรพัฒน์ โยมคูวียง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๑๕

เด็กชายรัฐภูมิ พัดทาบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๑๖

เด็กหญิงนงสภรณ์ อบมาลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๑๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีอุไร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๑๘

เด็กชายพีรพล ปลอดทอด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๑๙

เด็กหญิงสริดา พระพิมพ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๒๐
เด็กชายภานุวัฒน์ เพ็งรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๒๑

เด็กหญิงนีรัมพร วงษ์กำภูช์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๒๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ มิงขวัญ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๒๓

เด็กชายปรานวัต ปองเจริญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๒๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พันธ์จบสิงห์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

เนียมพิทักษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๒๖

เด็กชายนนทกานต์ นพโสภณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กชายภัทรพงศ์ ใจดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

เข็มกลัด
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๒๙

เด็กชายณัฐพร ปลอดทอด
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๓๐
เด็กหญิงนริศรา ชัยมาตร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กหญิงเจนจิรา กลินเข้ม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๓๒

เด็กหญิงสุวิมล กันทะวงศ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กหญิงสุพรรณี คำโพล้ง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๓๔

เด็กหญิงเมติกา สุกรทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๓๕

เด็กหญิงธมนวรรณ ขวดสอาด
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๓๖

เด็กชายนนทกานต์ บุญธุรัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๓๗

เด็กชายกิตติกร พิกุลทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๓๘

เด็กหญิงอดิวรรณ เอนก
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๓๙

เด็กชายกฤษฎา ภูมิภักดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๔๐
เด็กหญิงจิราพร ขาวสอาด

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๔๑

เด็กชายคฑายุทธ ใจใส่
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๔๒

เด็กชายสุกริด สุขสวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๔๓

เด็กชายวุฒิไกร นาคนุ่ม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๔๔

เด็กชายมนัต เกิดสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๔๕

เด็กหญิงนันทิตา แก้วเกลือน

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๔๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีสุระ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๔๗

เด็กชายวรวุธ โพธิเจริญ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๔๘

เด็กชายวีระวงศ์ สวัสดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กชายชยันต์ สวนรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๕๐
เด็กชายธนากร หวังแลกลาง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กชายวรวิทย์ โพธิเจริญ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กชายวันชัย แดงศิริ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๕๓

เด็กชายศุภกร บุตรบริบูรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กชายธนภัทร แน่นอุดร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กชายจิตรภาณุ เบ็ญจศิริ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กชายรัฐพงศ์ สีระบุตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๕๗

เด็กหญิงณรัญญา จูมจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กหญิงบุญยวีร์ จันทระ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กหญิงภาวิณี เหล็งเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๖๐
เด็กหญิงศศิกานณ์ สำราญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กหญิงโศศิษฐา จันทร์ปรุง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กหญิงสุตาภัทร แรตเจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กหญิงธัญญาพร กองคำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กชายนาวิก พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๖๕

เด็กชายนวพล มีสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กชายคีรินทร์ ศรีเมฆ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กชายธนโชติ หมืนจำนงค์

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กชายธีรนันท์ธาร พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กชายภาณุพงศ์ วงษ์จ่า
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๗๐
เด็กชายศรชัย ฮวดไชย

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กชายจิรภัทร พันตะเภา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ พิกุลทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กชายอำนาจ วงษ์ยาแดง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กชายภาคิณ ฤกษ์มงคล
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กชายปรมินทร์ กลินบุบผา

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กชายอภิศักดิ

์

บุ้งทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กชายพิริยะ มังคะรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๗๘

เด็กหญิงชลลัดดา สำอางค์อินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๗๙ เด็กหญิงพิชญาภรณ์อาภา

เมรสนัด
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๘๐
เด็กหญิงวสุมดี เหล็กคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กหญิงปนัดดา เจริญสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๘๒

เด็กหญิงแพรวา เนียรอรุณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กหญิงศุภกานต์ ชัยสวัสดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กหญิงศศิประภา นาคเกษม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กหญิงฐิตาพร โพธิเงิน

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กหญิงทองทิพย์ สุขทวี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กหญิงจุรีรัตน์ สุขทวี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กชายพงศภัค กางทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กชายวุฒิภัทร พรมสี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๙๐
เด็กชายขวัญชัย ดิษริยะกุล

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๙๑

เด็กชายชัยวัฒน์ นาคเกษม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กชายดนัยณัฐ พินทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กชายธนภัทร ศรีมาลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กชายนันทพงศ์ บุญประเทือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๙๕

เด็กชายประกริช นักเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๙๖

เด็กชายปกรณ์ นักเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กชายวรินทร จันทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กชายสุรวิศิษฎ์ ชัยสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กชายอนุรักษ์ ภิรมย์ดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กชายมนัสนานนท์ โสดากุล

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๐๑
เด็กชายพิสิฎฐ์ มะลิแย้ม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๐๒
เด็กชายสิงหราช แสงศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๐๓
เด็กชายกฤษฎี ตันไล้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๐๔
เด็กชายอภิชัย วิจิตรจินต์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๐๕
เด็กชายนิติพงษ์ วงษาทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๐๖
เด็กหญิงกรชนก คำรัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๐๗
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ หงษ์ทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๐๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุขเจริญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๐๙
เด็กหญิงปยะธิดา หมืนเดช

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๑๐
เด็กหญิงภีรพร พรมการ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กหญิงวรกมล รุ่งเรือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กหญิงศุภัชญา กางทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กหญิงอิสรีย์ มีน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กหญิงฐิติญา แซ่เตียว
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๑๕

เด็กหญิงนันทิชา วัยวันดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กหญิงชฎาพร เหล็กคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กหญิงศรุตา กำมะเลศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๑๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สำอางค์อินทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กหญิงพัสราพร อินทร์นุช
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๒๐
เด็กหญิงรัศมี สระทองทา

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๒๑

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ เทียนทองคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กชายภูรินทร์ มีสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กชายศตวรรษ มาราช
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

เวชประสิทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กชายเอกวิทย์ สมมิตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กชายสนธยา นุชปาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กหญิงโชติกา รุ่งอรุณศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กหญิงณัฐนรี พูลศิริ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๒๙

เด็กหญิงธัญญธร พุทธรัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๓๐
เด็กหญิงธนัชพร นนทะวงษ์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๓๑

เด็กหญิงปริสา หงษ์ทอง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๓๒

เด็กหญิงปุญยาพร จันทระ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๓๓

เด็กหญิงวนิดา เชือนรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กหญิงวริศรา พุทธเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กหญิงสโรชา พรมมี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๓๖

เด็กหญิงอนุสรา พรมสี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กหญิงไอริน ชฎาทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กหญิงจัณภัทร เอมโอฐ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๓๙
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ดา สีระบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๔๐
เด็กหญิงพัชริสา ทองมาก

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๔๑

เด็กหญิงพลอย ศูนย์กลาง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กหญิงศุภนุช ภาพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กหญิงพรทิพย์ สุขทวี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๔๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บันดาศักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๔๕

นายชัยภัทร พรพิพัฒน์
๐๑/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๔๖

นายเกรียงไกร พงจรูญ
๐๕/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๔๗

นายดิเรก มณฑาลพ
๑๒/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๔๘

นายพงษ์ณรินทร์ อุเทน

๑๖/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๔๙

นายวรรณรัตน์ เหลือศิริ
๐๒/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๕๐
นางสาวจรรยพร เมฆโหรา

๐๓/๐๗/๒๕๐๕
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๕๑

นางสาวภัณฑิรา เวกสันเทียะ
๑๙/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๕๒

นางสาวนงลักษณ์ พูลเจริญ
๑๖/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๕๓

เด็กชายกฤษฎา ทองแดง ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๕๔

เด็กชายกิตติภพ มาสระ
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๕๕

เด็กชายจิรายุทธ หวานยิม

้

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๕๖

เด็กชายชาญเดช แซ่อึง

้

๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๕๗

เด็กชายธีรภัทร คำเลิศ
๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๕๘

เด็กชายธนธรณ์ ชดช้อย ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๕๙

เด็กชายธีรเดช จำปาหอม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๖๐
เด็กชายบรรพชา แสงปญญา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๖๑

เด็กชายปวริศ ยินดีสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๖๒

เด็กชายพิสิษฐ์ อรัญอรพินิจ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๖๓

เด็กชายมานิตย์ นาคนวล ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๖๔

เด็กชายวนัส มูลสาคร
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๖๕

เด็กชายสิโรดม เปาเจริญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๖๖

เด็กชายสุรชัย หนุนดี
๒๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๖๗

เด็กชายอนุชิต โนรินทอง
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๖๘

เด็กชายอภิรักษ์ ถินทวี

่

๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๖๙

เด็กชายวีรวัฒน์ แซ่เล้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๗๐
เด็กหญิงการะเกด แสงต่วน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๗๑

เด็กหญิงกัญญากร ผลประเสริฐ
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๗๒

เด็กหญิงตามารา เฟร้นส์ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๗๓

เด็กหญิงพงษ์ฤทัย ไชยสร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๗๔

เด็กหญิงภัสสร วงศ์ก่อเกียรติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๗๕

เด็กหญิงภุมเลียง จันทร์อุดร ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๗๖

เด็กหญิงวรัญญา รุ่งโรจน์ ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๗๗

เด็กหญิงสุภาพร คงแปน ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๗๘

เด็กหญิงอทิตติญา นพสกุล
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๗๙

เด็กชายสุริยาวุฒิ ตาดสุวรรณ์ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ สุทธวงค์

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๘๑

เด็กชายรัชพงษ์ โกกุย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๘๒

เด็กชายอภิเษก ภูเจริญ
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๘๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ เสากระโชก ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๘๔

เด็กหญิงปรางทิพย์ ขุนสกุล ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๘๕

เด็กหญิงกุลภัสสร์ จาบกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๘๖

เด็กหญิงจิตราภรณ์ สุดชาวงศ์
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๘๗

เด็กหญิงทอฝน วงศ์กำภู ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๘๘

เด็กหญิงปาริชาติ จาบกุล ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๘๙

เด็กชายธนพัฒน์ ดุลยสิทธิ

์

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๙๐
เด็กหญิงอาทิตยา ดุษดี

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๙๑

เด็กหญิงปทิตตา โฉมศรี
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๙๒

เด็กหญิงฐิตาพร วงษา
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๙๓

เด็กหญิงจีราวรรณ รอดภัย
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๙๔

เด็กชายอัตษฎา พินิจค้า
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๙๕

เด็กชายกัมปนาท อยู่มา
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๙๖

เด็กหญิงภัทราพร ทิพวรรณ
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๙๗

เด็กหญิงเพชรลดา น้อยผล ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทิพวรรณ

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๒๙๙

เด็กหญิงชลนิภา ทองฮุย
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๐๐
เด็กหญิงสร้อยทอง คนคิด

๑๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๐๑
เด็กชายภาคภูมิ วงค์กำภู

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๐๒
เด็กชายธีระภัทร แปนปลัด

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๐๓
เด็กชายธีรภัทร พันธ์งาม

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๐๔
เด็กหญิงพิชญา โสภาวัฒน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ยะคะเรศ

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๐๖
นางบุหงา จรรยาสวัสดิ

์

๒๐/๗/๒๕๐๔ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๐๗
นางวัลลิกา หวันวงศ์

๑๕/๔/๒๕๑๗
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๐๘
นายสมเกียรติ วัฒนพรไพโรจน์ ๓๐/๗/๒๕๐๑ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๐๙
นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดา ๘/๒/๒๕๑๙ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๑๐
นางสิริภัณฑ์ แก้วมณี

๑๖/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๑๑

นางศุลีพร พัฒนกุล
๑๓/๒/๒๕๑๘

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๑๒

นายเศวต เรืองนุช
๑๗/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๑๓

เด็กชายจักรพรรดิ กระจ่างโพธิ

์

๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๑๔

เด็กชายธัชพล รับอาษา ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๑๕

เด็กชายธีรทัศน์ ทองฉาย
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๑๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

นาคสุข
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๑๗

เด็กชายภานุพันธ์ เล็กโสภา
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๑๘

เด็กชายวิทยา ยิมเนียม

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๑๙

เด็กชายสิทธิชัย ดาวเรือง
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๒๐
เด็กชายอัษฎายุทธ สุวรรณศรี

๑๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๒๑

เด็กชายอุดมทรัพย์ วงค์สุรินทร์
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๒๒

เด็กหญิงณัฐชนก วรรณประเวศ
๑๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๒๓

เด็กหญิงดวงกมล เข็มทอง
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๒๔

เด็กหญิงเดือนนภา พลพยุหะ
๑๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๒๕

เด็กหญิงปานแหวน ศรีคำภา ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๒๖

เด็กหญิงพรรวษา ศรีหมาศ
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๒๗

เด็กหญิงรัชนีภรณ์ พรหมเรืองเดช
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๒๘

เด็กหญิงวรนุฃ แก้วกัลยา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๒๙

เด็กหญิงวรัทยา มันศิริ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ อุทิศ

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๓๑

เด็กหญิงศศิธร สวัสดิ

์

๑๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๓๒

เด็กหญิงศุภัคสรณ์
ประสิทธิบุญมานะ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๓๓

เด็กหญิงสุรีย์พร โพนทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใหม่ก๋งลาย ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ มณฑา
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๓๖

เด็กหญิงเกศราวดี ศรีมหาพรม ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๓๗

เด็กหญิงชลิตา เมฆอรุณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๓๘

เด็กชายณัฐพล พลศรี
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๓๙

เด็กหญิงธนพร โกณะสิทธิ

์

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๔๐
เด็กชายธรรมนิตย์ มนทสิทธิ

์

๑๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๔๑

เด็กหญิงนิจวรรณ กาฬษร
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๔๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ วงษ์ชา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๔๓

เด็กชายพลพล สายทอง
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๔๔

เด็กหญิงเพ็ญพร โฆษิตพรชัย ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๔๕

เด็กหญิงแพรว ราชวงศ์
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๔๖

เด็กหญิงภักดี ปนแก้ว
๑๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๔๗

เด็กหญิงภัทรินทร์ วิเวกชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๔๘

เด็กชายภาณุพงศ์ พินิจค้า ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๔๙

เด็กชายวิสา เนือขำ

้

๒๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๕๐
เด็กหญิงสุนันทา เกลียงลำ

้

๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๕๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อยู่มา
๑๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๕๒

เด็กชายอธิคม ดุลนิมิตร์
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๕๓

เด็กชายอภัยวงศ์ สมบูรณ์ทรัพย์
๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๕๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สรสุนทร
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เล็กโสภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๕๖

เด็กหญิงอรวรรณ ใหม่ก๋งลาย ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๕๗

เด็กชายกนกพล คู้จ้อย
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๕๘

เด็กชายกริชเพชร นิกุล
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๕๙

เด็กหญิงเกดมณี ทิพวรรณ์
๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๖๐
เด็กชายจองชัย ไทยเจริญ ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๖๑

เด็กหญิงจิรวรรณ พิภพไพบูลย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๖๒

เด็กชายฉัตรชัย วิชัยศรี
๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๖๓

เด็กชายชญาทัศน์ เดชกุมมาร
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๖๔

เด็กชายชลธี ชัยเลศ
๑๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๖๕

เด็กชายณภัทร พูลสวัสดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๖๖

เด็กชายเด่นชัย อยู่นอน
๑๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๖๗

เด็กชายนฤพล วรพงษ์
๒๕/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๖๘

เด็กชายปริญญา ทศเจริญ
๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๖๙

เด็กหญิงปทมพร เล็กโสภา
๑๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๗๐
เด็กหญิงปยะธิดา บุญธรรมเจริญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กหญิงไพริน สีทำวงษ์
๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๗๒

เด็กชายศุภรัตน์ ช้วนกุล
๑๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กชายเศรษฐพงษ์ รุณเกตุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กหญิงสุทัสสี สังข์วัย
๒๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กชายสุรเดช วิเศษกุล
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กหญิงอนุสรา โคแก้ว
๒๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๗๗

เด็กชายอมรเทพ เจริญสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กชายเอกลักษณ์ กิจดี ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

เทพรัตน์ ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๘๐
นางสาวอิสริยาภรณ์ เกตุเพ็ชร

๑๐/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ธานี ๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๘๒

เด็กชายรังษิมันต์ ปญญะ ๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กชายภูมิภัทร์ ทรงหอม
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๘๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ทิพนันท์
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๘๕

เด็กชายปตถ์ชญา เดชกุมมาร
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ กันทศร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๘๗

เด็กหญิงอัจจิมา ซ้วนกุล
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๘๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ทองฉาย
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กหญิงปภัสรา บุตะเคียน
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กหญิงสวรรยา โอสถานนท์

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กชายธีรเทพ ทิพวรรณ ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๙๒

เด็กหญิงศศิธร คชชะ ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๙๓

เด็กหญิงแจ่มจันทร์ ทุยาวัตร
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กหญิงกชการ วงค์สุรินทร์
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง เตาอิฐ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ เตโพธิ

์

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๙๖

นางกฤตกานต์ ช่วยสงคราม
๓๐/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๙๗

เด็กชายศุภสัณ เหลืองอ่อน ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กหญิงดวงกมล แจ่มศรี
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กหญิงฐาปนีย์ ใหม่หะลา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กชายอรรถพล ใหม่โสภา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๐๑
เด็กหญิงวนัสนันทฺ บุญลอด

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๐๒
เด็กหญิงพัชรพร โกติด

๊

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๐๓
เด็กหญิงญาณิศา แสหลิม

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๐๔ เด็กหญิงนัญญาลักษณ์
วรประสพ ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กหญิงปาริศา ใหม่เอียม

่

๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๐๖
เด็กชายภาคภูมิ พ่อศรียา

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๐๗
เด็กชายจักรภัทร วิเศษกุล

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๐๘
เด็กชายฮะไฮ โฮ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๐๙
เด็กหญิงอัจฉรา ดุลคนิจ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๑๐
เด็กหญิงทิพย์วรา สุรินทร์

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๑๑

เด็กหญิงจิราภา ห่วงเจริญ
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๑๒

เด็กชายพัชรพล วิเศษกุล
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๑๓

เด็กหญิงบัณชิตา เหล็กเพชร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๑๔

เด็กหญิงชมพูมุก คามบุศย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๑๕

เด็กหญิงนพรัตน์ วงศ์กำภู

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กชายวุฒิชัย วิเศษกุล ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๑๗

เด็กหญิงแก้วตา วิเศษกุล ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กชายปญญากร ขุนวิเศษ
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กชายพลวัฒน์ ศรแผลง
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๒๐
เด็กชายภานุวัฒน์ วงค์ษา

๒๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กหญิงณิชากร ผิวกระจ่าง ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กชายชนัญชัย มะใบ
๑๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กชายธนพล นพพวง
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กหญิงกุลจิรา สุขสวัสดิ

์

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กหญิงสุภัสสรณ์ ต่างสันเทียะ
๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กชายเฮียงไฮ โฮ ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์กำภู
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาษ เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๒๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มาลัย
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำฉ่า นำฉ่า  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กชายธนากร ไชยพิมพ์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำฉ่า นำฉ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๓๐
เด็กชายทินภัทร จันทร์ทอง

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำฉ่า นำฉ่า  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กชายศุภชัย ใหม่อินทร์ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางคา บางคา  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๓๒

เด็กหญิงชฎาพร เหลานาคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางคา บางคา  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๓๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มันศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางคา บางคา  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๓๔

เด็กหญิงรัชนก ด้วงสูงเนิน ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางคา บางคา  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๓๕

เด็กชายจิราวุฒิ คชสารทอง
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแกงาม สะแกงาม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๓๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ยะอนันต์
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแกงาม สะแกงาม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๓๗

เด็กชายอานนท์ มันจิตร

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแกงาม สะแกงาม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๓๘

เด็กชายวีรบุรุษ ทศหล้า
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแกงาม สะแกงาม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๓๙

เด็กหญิงยุภาวรรณ ทวีพงษ์
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะแกงาม สะแกงาม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๔๐
เด็กหญิงศิริพร สุขทวี

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสะแกงาม สะแกงาม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๔๑

เด็กหญิงกัลยกร อิมสมบูรณ์

่

๒๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสะแกงาม สะแกงาม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๔๒

เด็กชายแฟงธนา ตากโพธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๔๓

เด็กชายจีรภัทร แสงพินทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๔๔

เด็กชายยนพรัตน์ ชาดา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กหญิงธิดา ทีทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กหญิงณรินธร บุญธรรม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๔๗

เด็กหญิงพรพิมล พลสะอาด
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๔๘

เด็กหญิงสุจีรา แสงโสดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กหญิงกรรณิกา เปรยรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๕๐
เด็กหญิงวิชญาดา ไชยชิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กหญิงณัชชา โพโทเดิม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๕๒

เด็กหญิงฑิมพิกา มะลิศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๕๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา ยอดจักร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๕๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จัดงาน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๕๕

เด็กชายธันวา ดาวเรือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๕๖

เด็กชายอุดมศักดิ

์

พรศักดิสิริกุล

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กชายพรรณษา สุดาตาสอน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เกตุนอก
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๕๙

เด็กชายสถิร สีมันตระ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๖๐
เด็กชายกฤษณะ แก้วลับ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กชายอัครเดช อรมสวะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กชายมนูญ ประดิษฐ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๖๓

เด็กหญิงวิชญาดา ทองเกิด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กหญิงวฤดี แก้วรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กหญิงสิณีนาถ สุทธิเรือง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กหญิงใบเตย มีรส
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๖๘

เด็กชายสุทธฺนันท์ ผิวพรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กชายวรชิต
แพทย์เมืองจันทร์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๗๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

ปานทนน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กชายธนวันต์ คำสิงห์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กชายสราวุฒิ ศรีบุรินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กหญิงฉันท์สิมา คุ้มหอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กหญิงอรอุมา วงค์วิชิต

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๗๕

เด็กหญิงจันทรวิมล คำพอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กหญิงอาภัสรา กองสินแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๗๗

นางสาวยุดาภรณ์ สีดำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กชายภาคิน เหรียญไทย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๗๙

เด็กหญิงปณวีร์ เนตรคุณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๘๐
เด็กหญิงสุธิมนต์ สืบสิงห์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กหญิงสุชาดา แก้วปด
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๘๒

เด็กหญิงอัลิปรียา เหล็กสี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๘๓

เด็กหญิงสุเจีย สาเรศ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๘๔

เด็กหญิงวราวรรณ ดาคำจรัสพงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กหญิงปอขวัญ สุทธิธรรม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๘๖

เด็กชายทินกร สิคะชาติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๘๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มัคคะดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กหญิงวิรดา มหาโยธี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กหญิงจอย กมลรัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๙๐
นางสาวบุษรารัตน์ สุดไชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กชายไพศาล บุญหาร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กชายรัชชานนท์ กมล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กชายธีรพัฒน์ สกุณณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กชายนิติภูมิ ทองทวี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กชายณัฐดนัย ศรศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๙๖

เด็กชายเอกอนันต์ โคครมูล
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๙๗

เด็กชายประการ แคล้วคลาด
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กชายอานนท์ ศรีสว่าง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กหญิงจิรัสญา จันทนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กหญิงสุธาวัลย์ แสงพา

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๐๑
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ปญญาสีห์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๐๒
เด็กหญิงอัมพร โคตรพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๐๓
เด็กหญิงจิรัชยา โสสีทา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๐๔
เด็กหญิงสุภกาญจน์ เพ็ชรแจ่ม

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๐๕
เด็กหญิงจันทร์ฉาย อุดมเดช

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๐๖
เด็กชายณิชา จินฮะ

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๐๗
เด็กชายต้นข้าว ไตรยภูมิ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๐๘
เด็กชายพิยะดา สายสังข์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๐๙
เด็กชายวัชรพล พิมพ์บุญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๑๐
เด็กหญิงพิยะดา เจริญศิลป

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๑๑

เด็กหญิงศิริพร สุขประภา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กหญิงชืนนภา

่

ไชยโชค
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กชายจิรวัฒน์ กุลสุวรรณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๑๔

เด็กชายอนุภัทร เครือทราย
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กชายศิรวิชญ์ บรรเทาพิษ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กชายปฏิพล โยธี
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กชายรุ่งอรุณ จันทร์พรหม
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ กุดไธสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๑๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ พวงเพ็ชร
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๒๐
เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณมา

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๒๑

เด็กชายธเนศ โพธิประเสริฐ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๒๒

เด็กชายวัชระ จันทร์พรหม
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กหญิงอนัญญา หล้าพวง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๒๔

เด็กหญิงสุธิมา พรานเสือ
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๒๕

เด็กหญิงอภิสรา บริบูรณ์
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๒๖

เด็กหญิงวิภาวี ใยศิริ
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๒๗

เด็กหญิงพรนภัส บาลไธสง ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๒๘

เด็กหญิงวรรณวิภา เทพวงศ์
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กหญิงชาริสา จันทร์หา
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๓๐
เด็กหญิงปาริดา ทองดี

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๓๑

เด็กชายชินธีรา บุญรัตน์
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๓๒

เด็กหญิงปริยกร ใจเมือง
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๓๓

เด็กหญิงมณีเนตร สุทินรัมย์ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๓๔

เด็กชายวีรวัฒน์ เสน่หา
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๓๕

เด็กชายสันติสุข อนุญาหงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๓๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สง่าศรี
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๓๗

เด็กชายนิรุทธิ

์

ต้นกันยา ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กชายทรงพล ภูมิดอนสาร
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กชายภูวดล สุภะศร
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๔๐
เด็กชายฉัตรดานัย บัวแสงใส

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กชายนาราภัทร ทวีศรี
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๔๒

เด็กชายฉัตรชัย สุทธิประภา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กชายพัชรพล ธรรมนาม
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กชายปรัชญา ช่วยการ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กชายนรพนธ์ หนูแดง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๔๖

เด็กชายอดิศร ถานะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กหญิงสิริวิมล แก้วแก่นคูณ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กหญิงสิริวิมล รักงาม
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กหญิงมุลักดา คำสูงเนิน
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๕๐
เด็กหญิงภัทรา สุขยินดี

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กหญิงสายฝน อึงเส็ง

้

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๕๒

เด็กหญิงนฤมล คำสุมาลี ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กชายพลพิพัฒน์ ชูช่วย
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๕๔

เด็กชายอิทธิพล ทรัพย์สมบัติ
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๕๕

เด็กหญิงวรรณรดา สุพรรณวงศ์ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

ร่มโพธิทอง

์

 

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๕๖

นางสาวพนารัตน์ สว่างเนตร์
๒/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าตะเกียบ หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๕๗

นางผ่องพันธ์ ปดตาทาสา
๗/๑๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอท่าตะเกียบ หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๕๘

นางสาวสุนิสา บัวศรี
๒๑/๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอท่าตะเกียบ หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๕๙

นายยุรนันท์ สานนท์ ๑/๓/๒๕๓๔ กศน.อำเภอท่าตะเกียบ หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๖๐
นางสาวอนงค์ ฟุงเฟอง

๒๗/๑๐/๒๕๓๗

กศน.อำเภอท่าตะเกียบ หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๖๑

นางสาวสุภัทรา สาโรจน์
๑๕/๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าตะเกียบ หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๖๒

นางสมพงษ์ จารึกกลาง ๑๐/๒/๒๕๐๒ กศน.อำเภอท่าตะเกียบ หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๖๓

นางจารุวรรณ์ จารึกกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๒๗

กศน.อำเภอท่าตะเกียบ หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๖๔

นางสาวนิภาพร คะวิลัย
๑๐/๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าตะเกียบ หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๖๕

นางสาวขวัญจิตร หมอนพังเทียม
๒๐/๕/๒๕๓๗

กศน.อำเภอท่าตะเกียบ หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๖๖

เด็กหญิงดวงพร อัครศรี ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๖๗

เด็กหญิงเมธนิยา ยางคำ ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๖๘

เด็กหญิงรมณ บูญมารีย์
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๖๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ พ่วงแพ
๑๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๗๐
เด็กชายพลพล พละมา

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๗๑

เด็กหญิงอาภัสรา เจิมเมือง
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เทพรังสิทธิ

์

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๗๓

เด็กหญิงปาณิดา กิงเทียน

่

๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๗๔

เด็กหญิงเบญญาภา พัชรติสนธิ
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๗๕

เด็กชายวนาธรณ์ พรมพิทักษ์
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๗๖

เด็กหญิงอรปรียา ศรีวลัย
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๗๗

เด็กชายระพีพัฒน์ โสภณวิวัฒน์กุล
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๗๘

เด็กชายธันวา ดีรัศมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๗๙

เด็กหญิงศิวปรียา ขอแรงกลาง
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๘๐
เด็กหญิงกนกพันธุ์ กิมานุวัฒน์

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๘๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญบาล ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๘๒

เด็กหญิงนวลวรรณ์ ประสงค์สุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๘๓

เด็กหญิงนิชาภรณ์ สุขเกษม
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๘๔

เด็กหญิงกนกพร ทองเจริญ
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๘๕

เด็กหญิงมณฑิตา กล้ากระโทก
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๘๖

เด็กชายเชิดศักดิ

์

สุนทรวัฒน์ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๘๗

เด็กหญิงนิรุชา คงสวัสดิ

์

๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๘๘

เด็กหญิงวิณิดา แสงนวล
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๘๙

เด็กชายชัชนันท์ เสียงลำ
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๙๐
เด็กชายชนกานต์ เต้นกุล

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๙๑

เด็กชายคณิศร สุดสน ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๙๒

เด็กหญิงณัฐชา ไรโชติ
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๙๓

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ศรีสุข
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๙๔

เด็กหญิงชุติมณฑน์ พยุงวงษ์
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๙๕

เด็กชายกฤษกร เมยมงคล
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๙๖

เด็กชายพัชรพล น้อยวงษ์
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๙๗

เด็กชายพลกฤต ขันทะศรี ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๙๘

เด็กหญิงอภิสรา บัวขาว
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๕๙๙

เด็กหญิงนันทนา เงางาม
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กหญิงอินทร์ธิรา มังคัง

่ ่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๐๑
เด็กชายธีรโชติ หม่องกระโทก

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๐๒
เด็กชายอภิสร ชาคูณ

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๐๓
เด็กชายภูวนาถ คำพระ

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๐๔
เด็กชายศุภกฤต ปลารืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๐๕
เด็กชายชญานิน แซ่แต้ ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๐๖
เด็กชายณฐกร ศรีลาดเลา

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๐๗
เด็กหญิงอทิตยา บัวจันทร์

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๐๘
เด็กหญิงพิมพารัตน์ บุตรดีวงค์ ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๐๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ เอียมสุพรรณ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๑๐
เด็กหญิงพิยดา ภูแลศรี ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๑๑

เด็กชายเจษฎา ไชยกัณหา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๑๒

เด็กชายจารุเดช แซ่ตัน

๊

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๑๓

เด็กหญิงสุภาวัน ภูมิชัย
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๑๔

เด็กหญิงตาราไต พิชญจินดา
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๑๕

เด็กหญิงสุชาดา พะชะ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๑๖

เด็กหญิงชลลดา อุ่นวิเศษ
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๑๗

เด็กหญิงสราวลี มาเหลน ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๑๘

เด็กหญิงอรจิรา เฉลิมรัตน์
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๑๙

เด็กชายศิริราช วงษ์ยาแดง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๒๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ ศักดิชัยสกุล

์

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๒๑

เด็กชายธนภัทร เทียมราช
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๒๒

เด็กชายสุริยยะเทพ ขุนแก้วมะดัน ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ พ้นร้าย
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๒๔

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

อิงอาจ
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา จินดารัตน์
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๒๖

เด็กหญิงปรารถนา เข็มแก้ว
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๒๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมโรง ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๒๘

เด็กชายอนุชิต ไขโพธิ

์

๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ สิงกระโทก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๓๐
เด็กชายณัฐชานนท์ คำหอมกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๓๑

เด็กชายธนาวุฒิ จาติ
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๓๒

เด็กชายเอกภพ สุขรี
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๓๓

เด็กชายอนุพงศ์ บรรดาศักดิ

์

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๓๔

เด็กหญิงวรรณิสา สืบวงศ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๓๕

เด็กหญิงปยเนตร งามขุนทด
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๓๖

เด็กหญิงกิตติมา พะวงจิตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๓๗

เด็กชายอัครพนธ์ ขุมเงิน
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๓๘

เด็กหญิงชญาดา เดชกรกฎ
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๓๙

เด็กชายนิกร สกุลพราหมณ์
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๔๐
เด็กชายอิทธิพัทธ์ มณีแสน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๔๑

เด็กหญิงนลินดา จิตรีถิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๔๒

เด็กชายสิริวัจน์ มายุศิริ
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๔๓

เด็กหญิงปาณิสรา ลาดเลา ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๔๔

เด็กหญิงสุจิตรา สุขสาร
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๔๕

เด็กหญิงณัฐฑติกา มุ่งสิน
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๔๖

เด็กชายเลิศพิพัฒน์ พงศ์สิริลีเจริญ
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๔๗

เด็กชายณัฐพล สมสอาด ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๔๘

เด็กหญิงนีรชา คุ้มหนองแดง ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๔๙

เด็กหญิงอรัญญา ดาโลย์ ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๕๐
เด็กชายทศพล ฉลาดดี

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๕๑

เด็กหญิงรถพร วุฒิยาสาร ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๕๒

เด็กชายออมสิน เพียรธรรม
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๕๓
เด็กชายพงศภัคพสิษฐ์

บกสันเทียะ
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๕๔

เด็กชายปยวัฒน์ สังข์แก้ว ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ แซ่จึง
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๕๖

เด็กชายภัทรพงค์ อนันต์ทวีสุข ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๕๗

เด็กชายบุญพิทักษ์ พรมจันทึก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๕๘

เด็กหญิงปริตา แก้วงอน
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๕๙

เด็กหญิงกัญญาพัช ย่นปลิว
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๖๐
เด็กหญิงจุฬาลักณ์ วงษ์พาสกลาง

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๖๑

เด็กหญิงธวัลยรัตน์ จินดานภาลัย ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๖๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศรีคำดี ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๖๓

เด็กหญิงกชกร แก้วน้อย
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๖๔

เด็กหญิงชลิดา วังคำ
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๖๕

เด็กหญิงอรรวรรณ คำสุก
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๖๖

เด็กหญิงทิวากรณ์ สุจริต ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๖๗
เด็กหญิงพราวแพรว ชืนหทัย

่

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๖๘

เด็กชายณัฐนนท์ วุธศรี
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๖๙

เด็กชายชญาน์นนท์ คำพิมูล
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๗๐
เด็กชายจักรพันธ์ พ่วงแพ

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๗๑

เด็กชายจำเริญ ชืนชม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นิสัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๗๓

เด็กหญิงปลายฝน ปะณะฐี
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๗๔

เด็กหญิงรจนา ทองสา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๗๕

เด็กชายนันทวัฒน์ กำแพงใหญ่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๗๖

เด็กหญิงศศิมนต์ ฮวงฮุย ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๗๗

เด็กชายสหรัฐ พระมนตรี
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๗๘

เด็กชายฉัตรจงกล เดชพรมรัมย์
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กชายธนาธิป สีนำคำ
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๘๐
เด็กชายชัยวัฒน์ สาเกต

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กหญิงปาริฉัตร เข็มแก้ว
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๘๒

เด็กชายธนกร สอนจันทร์
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กชายไกรวุฒิ มันกระโทก ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กชายเจษฎา วงค์ภา
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๘๕

เด็กหญิงพรนิตา ฟกกลัด
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กหญิงอมิตตา ทองอ้ม
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๘๗

เด็กหญิงจุฑามณี แรงเขตกำ
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๘๘

เด็กหญิงรสรินทร์ จุนสันเทียะ

๊

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๘๙

เด็กหญิงธนพร ทองดี ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๙๐
เด็กหญิงอาทิตยา ชนะพาล ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กหญิงศรีวรรณ ฉันทะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กหญิงณัฐธิกา โยธี
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๙๓
เด็กหญิงแกมกาญจน์ หัสดง

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กชายธนกิตต์ มหามาตย์
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๙๕

เด็กชายธนากร เจือจันทร์
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กชายทศวรรษ จันดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๙๗

เด็กชายปรีชานันท์ แก้วคูณ
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ โยธี
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๖๙๙

เด็กหญิงศศิชา พรมพิทักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กหญิงสุภารัตน์ อ้นสุวรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๐๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำพิมูล

๑๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๐๒
เด็กหญิงวารีนิธิ

์

พรมพิทักษ์
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๐๓
เด็กหญิงเมลลดา สีคำ ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๐๔
เด็กหญิงอริสรา ดีทัว

่

๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๐๕
เด็กหญิงอรปรียา ฝอยทอง

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๐๖
เด็กหญิงนิภาพร จันทะวี

๒๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๐๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สืบบุญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๐๘
เด็กหญิงเจนจิรา สอนเต็ม ๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๐๙
เด็กหญิงอาภาพัชร ภักดีวงษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๑๐
เด็กชายพุทธิพงษ์ สงจันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๑๑

เด็กชายกฤษณะ ประชาไชย
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กชายค้าง กล้าณรงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๑๓

เด็กชายบุญญกฤต สะใบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๑๔

เด็กชายรัชชานนท์ แก้วเนย
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากลอย วัดทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๑๕

เด็กหญิงวิชชุตา รอดเรืองวงค์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๑๖

เด็กชายปยนันท์ อ่อนมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๑๗

เด็กชายวรวุฒิ เบญมาตย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๑๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

หาชิต
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๑๙

เด็กหญิงเสาวณีย์ ตำสารี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๒๐
เด็กชายชัยรัชต์ บุญร่วม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๒๑

เด็กหญิงพุธิตา โชติกมาศ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๒๒
เด็กหญิงดาราวรรณ วังสา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๒๓

เด็กหญิงชุติมา หาทรัพย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๒๔

เด็กชายจิตรกร จิตรคง ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๒๕

เด็กชายอานนท์ สิงขรณ์ ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๒๖

เด็กชายภิธิศักดิ

์

พิมพ์น้อย
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๒๗

เด็กชายอนุชาติ ปริโยทัย ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๒๘

เด็กชายบุลากร แซ่เบ้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๒๙

เด็กชายอภิชาต แสงกล้า ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๓๐
เด็กชายวุฒิชัย วัฒนวิเชียร

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๓๑

เด็กชายทินภัทร รุณเรืองโรจน์
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๓๒

เด็กชายปฐมพัฒน์ โพธิไธสง ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๓๓

เด็กชายภูริพัฒ บัวเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๓๔

เด็กชายอภิวัฒน์ พรมพิทักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๓๕

เด็กชายสุรชัย สีกะษา
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๓๖

เด็กชายปยราช ขนานแข้ง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๓๗

เด็กชายมานะ ใหม่ภู่
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๓๘

เด็กชายสุวัชชา บรรหาญ
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๓๙

เด็กหญิงอินทิรา มาดี
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๔๐
เด็กหญิงสุริยาภรณ์ สีรินทร์

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๔๑

เด็กหญิงอริษา สมนาก
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๔๒

เด็กหญิงมีสุข นันทบุตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๔๓

เด็กหญิงศิรประภา สวยงาม
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๔๔

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ นนทะศรี
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๔๕

เด็กชายธนาตุล วงศ์สาลี
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๔๖

เด็กชายพงษ์เทพ ศรวิชัย
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๔๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

รุ่งเรือง

๑๑/๕๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๔๘

เด็กชายเศรษฐพล มันคง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สายบท

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๕๐
เด็กชายศักดิธัช ทองน้อย

๑๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๕๑

เด็กชายสิทธิชัย พิมพ์น้อย ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๕๒

เด็กชายอาทร คุสิตา ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๕๓

เด็กชายอาชา พรมพิบาล
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๕๔

เด็กชายนนทิยุ ผลาหาญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๕๕

เด็กชายจิรายุ วิวาห์สุข
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๕๖

เด็กหญิงจอมขวัญ ปูพระบุญ
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๕๗

เด็กหญิงดารารัตน์ กล้าแข็ง ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๕๘

เด็กหญิงเมยาวี ชะบังรัมย์
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๕๙

เด็กหญิงนภจรส จินไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๖๐
เด็กหญิงศิราสิณี ลายประดิษฐ์

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๖๑

เด็กหญิงอ้อยแก้ว นนต์เต
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๖๒

เด็กหญิงนันทิกา สีนาค
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๖๓

เด็กหญิงรุสนีดา มะนาวี
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๖๔

เด็กหญิงกนกรดา เพิมพร

่

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ เหมาะสมาน
๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๖๖

เด็กหญิงสุวรรณา รูปสอาด
๒๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๖๗

เด็กชายธันยา ทัศวงษ์
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๖๘

เด็กชายสุนทร จันทร์แดง
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปากหวาน
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๗๐
เด็กหญิงวรฤทัย คนคล่อง

๒๑/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๗๑

เด็กหญิงจิตติญา สวัสดี
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๗๒

เด็กหญิงธนพร จันทรเดช

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๗๓

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทรเดช
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๗๔

เด็กชายสันติชัย วงศ์สุวรรณ
๑๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ปนะทาโน
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๗๖

เด็กชายกฤษฎา โชคอำนวย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๗๗

เด็กหญิงกัญญา มะโนบาล
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๗๘

เด็กหญิงกัลยกร บุญครอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๗๙

เด็กชายคเชนทร์ สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๘๐
เด็กชายจิรวัฒน์ เพ็งจันทร์ดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๘๑

เด็กหญิงจิรัชญา บุตรศรีภูมิ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๘๒

เด็กหญิงจีรนันท์ คำวงษา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๘๓

เด็กหญิงจีรนันท์ นพเกร้า
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๘๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ เครืองทิพย์

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๘๕

เด็กชายณัฐนันท์ เล็บขาว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๘๖

เด็กหญิงณัฐพร ปญหา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๘๗

เด็กชายณัฐิกูร โพนฉลาด
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๘๘

เด็กหญิงณิชา -

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๘๙

เด็กหญิงทรายแก้ว สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๙๐
เด็กชายธนพล คชโส

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๙๑

เด็กชายนภัสกร สุขทวี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๙๒

เด็กหญิงนิรินธนา นารถสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๙๓

เด็กชายปฐมพงษ์ ขอเพ็งกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๙๔

เด็กชายปรีชา จำปาหอม
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๙๕

เด็กชายพิพัชณ์ สันทาลุนัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๙๖

เด็กชายพีระพัด แก้วแดง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๙๗

เด็กหญิงฟาใส ศรีเอิบ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๙๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๗๙๙

เด็กหญิงลลิตภัทร เสียศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๐๐
เด็กหญิงวิชญาพอน พากเพียร

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๐๑
เด็กชายวิชญ์ คำใบศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๐๒
เด็กหญิงศุทธินี สายศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๐๓
เด็กหญิงสิราภรณ์ ทองทศ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๐๔
เด็กหญิงสุภาพร มะลาศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๐๕
เด็กหญิงสุริตา หนูประยูร

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๐๖
เด็กหญิงสโรชา บุญครอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๐๗
เด็กหญิงอชิรญาณ์ สีดา

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๐๘
เด็กชายอนุรักษ์ พิศภิรมย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๐๙
เด็กชายอนุวัตร เกวียนทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๑๐
เด็กชายอัครชัย บุญสุข

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๑๑

เด็กชายอัษฎา หินกล้าธนาสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๑๒

เด็กชายอัษฎาวุฒิ เทียงคุณ

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๑๓

เด็กชายอัษฎาวุฒิ แม่นสอนลา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๑๔

เด็กหญิงอารยา เพ็งพินิจ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๑๕

เด็กชายเจษฎา ภูภักดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๑๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา ละเลิศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๑๗

เด็กหญิงกาญจนา จะริยะมา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๑๘

เด็กหญิงกิตติกา ขุนประยูร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๑๙

เด็กชายจตุพงศ์ ทองธันยากร
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๒๐
เด็กชายจารุภัทร ทองยอด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๒๑

เด็กหญิงจิรภา แก้วดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๒๒

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ปจจัยเก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๒๓

เด็กชายชวิน รัณยาชยังกูร
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๒๔

เด็กชายชินดนัย ศรีหะจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๒๕

เด็กหญิงญดาพร พลสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๒๖

เด็กหญิงญาณิศา จำปางาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๒๗

เด็กชายณรงค์ วงศ์เลิศ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๒๘

เด็กหญิงณวพร ศรีเอิบ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๒๙

เด็กหญิงณัฐชา แก้วสง่า
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ภักดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๓๑

เด็กชายณัฐพล กลับแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๓๒

เด็กชายณัฐภูมิ แนวทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๓๓

เด็กชายธนดล แก้วสุรีย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๓๔

เด็กหญิงธนพร ศรีโพธิลี

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๓๕

เด็กชายธวัชชัย กลินเถือน

่ ่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ นาคนวล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๓๗

เด็กชายธีรภัทร์ ดาทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๓๘

เด็กชายธีรเมธ บุญครอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๓๙

เด็กชายนนทกร จันทร์สา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๔๐
เด็กชายนฤบดินทร์ รอดคร้าม

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๔๑

เด็กหญิงนำอ้อย แทนคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๔๒

เด็กหญิงบุญญิสา อยู่ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๔๓

เด็กหญิงปภาวี โพธิคำ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๔๔

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีบุญเฮือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๔๕

เด็กชายพญณ พรมหงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๔๖

เด็กชายพนมทอง ยูงรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๔๗

เด็กหญิงภัคธีมา เลียมประโคน

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๔๘

เด็กชายภูริพัฒน์ คุซิตา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๔๙

เด็กชายมหาสมุทร สุขทวี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๕๐
เด็กชายรัฐภูมิ วังคะวิง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๕๑

เด็กชายวายุ นามวิชา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๕๒

เด็กชายวีรศักดิ

์

บุตรตะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๕๓

เด็กชายวุฒิภัทร อ่อนพรมราช
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๕๔

เด็กชายศรัณู คุ้มช้าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๕๕

เด็กหญิงสมจิตร พูลพิพัฒน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๕๖

เด็กชายสหภาพ เข็มจรูญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๕๗

เด็กชายสิรภพ เลียมประโคน

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วลอย
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๕๙

เด็กหญิงสุภาพร สีทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๖๐
เด็กหญิงสุวิมล บุญเกลียง

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๖๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

คุชิตา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๖๒

เด็กชายอติชาติ บุญเชิด
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๖๓

เด็กหญิงอรรัมภา สิงขรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๖๔

เด็กหญิงอริสรา วงศ์อ่อง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๖๕

เด็กชายอัดศดา บุราณรมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๖๖

เด็กชายอานัฐท์ ศาลางาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๖๗

เด็กหญิงเกดวะรี ศรีวงษา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๖๘

เด็กชายเดชาธร เหนียวบุปผา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๖๙

เด็กชายเอกพันธ์ สืบจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๗๐
เด็กชายไกรวัลย์ คำตัน

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๗๑

เด็กชายชาคริต โนนศิลา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๗๒

เด็กหญิงธิญาดา พุกมงคล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๗๓

เด็กชายพิทักษ์ แก้วสง่า
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๗๔

เด็กชายพีระศักดิ

์

คำสีบัว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๗๕

เด็กหญิงพรจิรา เมืองแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๗๖

เด็กหญิงรินลดา ประกอบธรรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๗๗

เด็กหญิงสาวิตรี แก้วลอย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๗๘

เด็กหญิงณัฐริกา ดุษฎี
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๗๙

เด็กชายพัชรพล ทวีสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๘๐
เด็กชายปฏิภาณ หล่มชาลี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๘๑

เด็กชายธีรพัทธ์ สิงห์โพธิ

์

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๘๒

เด็กชายกฤษดา สุทาวัน
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๘๓

เด็กชายอนุชิต จันทโชติ
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๘๔

เด็กชายอนาวิน ซานอก
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๗ / ๒๑๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๘๕

เด็กชายเสกสรร มงคล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๘๖

เด็กชายธณดล คงสุข ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๘๗

เด็กชายมนัส คนคล่อง
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๘๘

เด็กชายกำธร พงษ์สุระ
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๘๙

เด็กชายณภัทร ชลรัตนชีวิน
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๙๐
เด็กชายธนภัทร อินทอง

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๙๑

เด็กชายพศิน บุญนาน
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๙๒

เด็กชายพรไพลิน นาแซง
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๙๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ คุชิตา
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๙๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทวีสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๙๕

เด็กหญิงอนัญญา ซานอก
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๙๖

เด็กหญิงทักษวดี บุญประโคน
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๙๗

เด็กหญิงศลิษา โทดำมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๙๘

เด็กหญิงศิรประภา โทดำมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๘๙๙

เด็กหญิงมนัสวี ศรีหะจันทร์
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กหญิงอนงค์นาถ จันทโชติ

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๐๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ คำลือ

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๐๒
เด็กหญิงสุทธิดา ประสารสุข

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๐๓
เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์ดอก

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๐๔
เด็กหญิงบุศรินทร์ ไชยปญ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๐๕
เด็กหญิงจินตพร ชาติมูลตรี ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๐๖
เด็กหญิงสุกัลยา เทียมจิต

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๐๗
เด็กหญิงพรพิมล บุญช่วย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๐๘
เด็กหญิงฐิริมาษฎ์ ฮามีทเนียร์ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๐๙
เด็กชายชินวัตร วันวิญ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๑๐
เด็กชายธรณ์เทพ ล้วนศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๑๑

เด็กชายณัฐศาสตร์ ภู่ฉัตร
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๑๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ลานำคำ
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๑๓

เด็กชายนันทพงศ์ นาคประสิทธิ

์

๒๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๑๔

เด็กชายวีระพล อัครชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๑๕

เด็กชายธวัชชัย สีทาชาติ
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๑๖

เด็กชายทวีชัย แสงไธสง
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๑๗

เด็กชายธนภัทร บุญช่วย

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๑๘

เด็กหญิงอัมพร พรหมมะ ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กหญิงปนัดดา อิมยืนยง

่

๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๘ / ๒๑๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๒๐
เด็กหญิงสุภาวดี บุญช่วย ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สำนักสงฆ์หนองเรือ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กชายชยางกรู ขุนอินทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กหญิงศรัญญา ขันทีข้าว
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๒๓

เด็กหญิงศุภิสรา วงษ์ภักดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๒๔

เด็กหญิงกัญยาพร เบ้าคำ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ สารทอง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ สารทอง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๒๗

เด็กหญิงจิราพร วรพล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๒๘

เด็กหญิงเก็จแก้ว ใจร้อน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กหญิงชนากานต์ ขุนอินทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๓๐
เด็กชายปฎิภาณ เสาทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กชายมนตรี กุลรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๓๒

เด็กชายเมธาวี พะประโคน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๓๓

เด็กหญิงศิริวรรณ กล่อนศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กหญิงฉันชนก ทองใบ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กหญิงภาวินี พิมพะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๓๖

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ วงศ์ใหญ่
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ กำแหงจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กชายกมลรัตน์ สุขเมือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กชายชุติพนธ์ ช้างกลิน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๔๐
เด็กชายพันกร แก้วนาดอน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๔๑

เด็กชายพัทธพล สุขกระจ่าง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กชายภูชิส สุวรรณไตรย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กชายวีรภัทร ธนภัทรจิรวัฒน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กชายสุทธิฤทธิ

์

พิมพะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๔๕

เด็กหญิงภาวิดา ภูผากาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กหญิงโชติกา พิมพิลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กหญิงชมพูอ้อน กลุ่มยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กหญิงพิมพิกา เงินขาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๔๙

เด็กหญิงสุธินี จินดาพฤกษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๕๐
เด็กหญิงจิดาภา เวียงคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๕๑

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญสว่าง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ท้าวเครือ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กชายดนัยภัทร พิมพะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กหญิงนุดี สว่างแสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๕๕

เด็กหญิงแหม่ม เสาใหญ่
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กหญิงอริญดา สกุลสันติเจริญ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กชายอภิวัฒน์ สมีงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กชายอนุชรา เยือไม้

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๕๙

เด็กชายวสันต์ สุขขีเหล็ก

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๖๐
เด็กชายจักริน เศรษฐีกานา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๖๑

เด็กหญิงนริศรา พลโยธ่า
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กหญิงปูคะ แสงเพิม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กหญิงวาสิตา สำราญสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กชายสันติ มุขมนตรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๖๕

เด็กชายเดชานนท์ สมัญญา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๖๖

เด็กชายคุณากร มุขมนตรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กหญิงสวรินทร์ ธนูทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๖๘

เด็กหญิงจูลิตา แซ่กอ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๖๙

เด็กหญิงขวัญชนก เจริญยิง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๗๐
เด็กชายแอม กุณแสน

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๗๑

เด็กชายจีรวัฒน์ ยิมเจริญ

้

๓๐/๗/๒๕๔๕
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กชายพงศพัศ นิลสยาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กชายพันธกานต์ บุญลาภ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กชายณัฐพงค์ สินเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กชายสรไกรณ์ ไชยธรรม
๙/๑๐/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กชายพิชุตม์ ทองไพจิตต์
๑๖/๗/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๗๗

เด็กชายตรัยคูณ มาเจริญ
๒๓/๙/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๗๘

เด็กชายภคพล ชูสกุล
๒๕/๗/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กชายณัฐภณ สีสายคำ
๒๑/๙/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๘๐
เด็กชายสถาพร สือสุวรรณ์

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๘๑

เด็กชายเสถียรพงษ์ ไพมณี
๑๘/๖/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กชายธิษณิน บุญสิทธิ

์

๔/๑๑/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กชายภาคภูมิ กุลิญาณวงษ์
๕/๑๐/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กชายธนโชค สมประเสริฐ
๕/๑๒/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กชายชนาธิป บุบผาชาติ
๓๐/๔/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กชายภณวัชร แก้วสิมมา
๒๕/๕/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๘๗

เด็กชายภัควรรธน์ โชติสิริพันธุ์
๐๔/๙/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๘๘

เด็กชายณัฐพล ดีสวัสดิ

์

๑/๗/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กชายวุฒิพงศ์ สายแก้ว
๑๑/๔/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๐ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๙๐
เด็กชายธนธรณ์ ฉิมไทย ๔/๒/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กชายณภธนกฤต มีคุณ
๑๙/๘/๒๕๔๕

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กชายรชฎ เลิศศิริ
๓/๑๑/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กชายธิติภูมิ ช่วยสุข
๒๕/๗/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กชายอาณาจักร จันมณฑา
๑๗/๙/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กชายฐาปนา โสรัจจกิจ
๒๕/๖/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กหญิงศิริพร สีอุบล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กหญิงสาริศา วัฒนวิภา ๗/๒/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กหญิงประภาสิริ ศรีภักดี
๒๘/๑/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๖๙๙๙

เด็กหญิงวศวดี พิพัฒน์พร ๗/๑/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กหญิงวรรณติญา บุญประเสริฐ ๘/๔/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กหญิงณัฐชญาพร ต้องเคียน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กหญิงภานุชนาถ สุคนธสุโชติ

๒๑/๓/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กหญิงจรรยพร นาครอง

๒๒/๘/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กหญิงเกณิกา สรีสมัย ๒/๙/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กหญิงสานฝน อุลิศ

๑๑/๕/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๐๖
เด็กหญิงณิชชา คล่องแคล่ว

๒/๑๒/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๐๗
เด็กหญิงลักษมณ มาลัย

๑๕/๙/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๐๘
เด็กหญิงลลิตา ดำขำ ๖/๗/๒๕๔๖ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ เดชอนันต์

๒๗/๘/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๑๐
เด็กหญิงอารียา สมศรี ๒/๕/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๑๑
เด็กหญิงภูธนดา เข็มนิมิตร

๑๒/๓/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๑๒
เด็กหญิงณชญาดา คำไสว

๒๘/๒/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๑๓
เด็กหญิงมะปราง พรหมอินทร์

๒๒/๓/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๑๔
เด็กหญิงนีรนุช สนธิสาคร ๒/๘/๒๕๔๖ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๑๕
เด็กหญิงมัชฌิมา เมฆสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๑๖
เด็กหญิงมุกดา กิตติณรงค์กุล ๔/๖/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๑๗
เด็กหญิงโชติกา หิงหิรัญ

๖/๑๑/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๑๘
เด็กหญิงอริยา ช่วยปอง ๔/๓/๒๕๔๖ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๑๙
เด็กหญิงกิตติมา สุขญาติ

๑๑/๘/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๒๐
เด็กชายกิตติพงษ์ พงษ์เจริญ

๓๐/๗/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๒๑
เด็กชายธีรเมธ ศิริสมบัติ ๙/๓/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๒๒
เด็กชายสิรวิชญ์ คิดสม

๒/๑๐/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๒๓
เด็กชายกันดิศ

อารยาวัมนาพงษ์
๒/๔/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๒๔
เด็กชายพีรศักดิ

์

บุญศรีพิทักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๑ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๒๕
เด็กชายอนุวัตร เทศเล็ก

๑๑/๑/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๒๖
เด็กชายอภิชา นิธินโรดม

๑๔/๘/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๒๗
เด็กชายชนวีร์ น้อยเจริญ

๑๓/๓/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๒๘
เด็กชายศุภกฤษ เต่ารัง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๒๙
เด็กชายพิธานันท์ ถนอมนาค

๒๙/๘/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กชายธนภัทร ตรวจนอก

๓/๑๐/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๓๑
เด็กชายไพสิฐ นภาลัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๓๒
เด็กชายอรรณพ บัวสาตร์

๑๑/๘/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๓๓
เด็กชายณัฐ อานุภาพสวัสดิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๓๔
เด็กชายธีธัช ตันติปาลพันธ์

๒๐/๒/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๓๕ เด็กชายณัทฌานนทน์
พิศิษฐวานิช

๕/๑๒/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๓๖
เด็กชายกิตติพัฒน์ ขมสนิท

๑๔/๕/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๓๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

รุ่งศิริ ๓/๖/๒๕๔๖ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๓๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วนพรัตน์
๒๖/๙/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๓๙
เด็กชายสิรภพ เขม้นนามัด

๒๖/๒/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๔๐
เด็กชายจิรภัทร ฐิติวร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๔๑
เด็กชายชาญวิทย์ มิตรวงศ์

๒/๑๑/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๔๒
เด็กชายนนทพัทธ์ ทาทิตย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๔๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ ภูสังวาลย์

๓๐/๕/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๔๔
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ยาตา

๒๙/๙/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๔๕
เด็กหญิงกมลเดชสิริ ทองกร

๑๒/๒/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๔๖
เด็กหญิงประภัสสร เนียรมงคล

๒๒/๔/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๔๗
เด็กหญิงหทัยภัทร กุลละวณิชย์ ๓/๒/๒๕๔๖ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๔๘
เด็กหญิงชลิตา มาลาขาว

๑๗/๑/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๔๙
เด็กหญิงกฤติยา สายัณห์ศิริ ๘/๕/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๕๐
เด็กหญิงวิสาขา บุญน่วม ๕/๒/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๕๑
เด็กหญิงศิริวรรณ วงษ์ศิลป ๑/๔/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๕๒
เด็กหญิงภัคณรินทร์ เพิมสินวโรทัย

่

๖/๖/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๕๓
เด็กหญิงเอมมิกา สันติสุขโพธา ๒/๗/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๕๔
เด็กหญิงศศิวิมล เหล่าไกรศรี

๑๙/๖/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๕๕
เด็กหญิงศุภานิช สุขสมทรัพย์ทวี

๒๓/๘/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๕๖
เด็กหญิงจิตรดา ศรีฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๕๗
เด็กหญิงพิชญ์สิณี จันทรวัฒน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๕๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ ภักดี ๙/๖/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๕๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ ทราบรัมย์

๒๗/๔/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๒ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๖๐
เด็กหญิงชัญญา นพแก้ว

๓/๑๐/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๖๑
เด็กหญิงฉันท์ธิชา พลอยเพ็ชร์

๑๐/๗/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๖๒
เด็กหญิงมธุริน บุตรแสน

๒๙/๑/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๖๓
เด็กหญิงวริษา รุ่งเปา ๘/๕/๒๕๔๖ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๖๔
เด็กหญิงนันทิชา แก้วบุญเพิม

่

๑๓/๒/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๖๕
เด็กชายธนโชติ

งามเจริญสุขถาวร ๑๑/๔/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๖๖
เด็กชายกรวิชญ์ เจริญสมสกุล

๒๙/๒/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๖๗
เด็กชายธนกร ศรีสมัย

๒๒/๙/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๖๘
เด็กชายธนพัฒน์ อุไรวงษ์

๑๓/๒/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๖๙
เด็กชายอนิวัฒน์ ชืนอารมณ์

่

๖/๗/๒๕๔๖ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๗๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ฟกทองพันธ์
๒๔/๓/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๗๑
เด็กชายรัชชานนท์ รุ่งแจ้ง

๑๔/๘/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๗๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยชนะ

๑๐/๘/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๗๓
เด็กชายพชร คำนนท์

๒๑/๙/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๗๔
เด็กชายภูเบศก์ ขมเล็ก

๔/๑๒/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๗๕
เด็กชายกวินภพ ล้นเหลือ

๑๓/๓/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๗๖
เด็กชายศิริกุล ศิริเจริญ

๑๓/๓/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๗๗
เด็กชายพีรภัทร ปานศรีทอง ๒/๗/๒๕๔๖ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๗๘
เด็กชายเอกชัย บุญมาก ๔/๙/๒๕๔๖ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๗๙
เด็กชายศักดิรินทร์

์

บินอาซัน
๒/๑๐/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๘๐
เด็กชายธิติ จิตตะวิกุล

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๘๑
เด็กชายวนัสนันท์ แสนพรหม ๕/๕/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๘๒
เด็กชายธรรมสุรีย์ อ่องละออ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๘๓
เด็กชายชญานนท์ จักษ์ตรีมงคล

๒๑/๙/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๘๔
เด็กชายสิรภพ ทองเจือ

๑๐/๗/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๘๕
เด็กชายชยางกูร สุดศก

๑๗/๘/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๘๖
เด็กชายทศวรรษ จันทรศร

๑๙/๑/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๘๗
เด็กหญิงเพชรไพลิน มงคล

๓/๑๐/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๘๘
เด็กหญิงวรรณกานต์ ศุภไพบูลย์

๑๓/๘/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๘๙
เด็กหญิงนิชาภา โรจน์รุ่งฤกษ์

๔/๑๐/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๙๐
เด็กหญิงสริญญา แก้วเนตร

๒๗/๙/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๙๑
เด็กหญิงอริสรา ทองเสริม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๙๒
เด็กหญิงญานิศา ตนางกูร ๙/๗/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๙๓
เด็กหญิงนิษฐกานต์ วรัณวงศ์เจริญ

๒๘/๗/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๙๔
เด็กหญิงสุมิตรา จำปางาม

๑๖/๗/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๓ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๙๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วงค์ชืน

่

๒๒/๗/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๙๖
เด็กหญิงวิยกาญจน์ สดใส

๒๕/๘/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๙๗
เด็กหญิงนรินทร์ธร สุภาพิชัย

๒๑/๗/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๙๘
เด็กหญิงเซญ่า โรจนอานนท์

๒๐/๗/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๐๙๙
เด็กหญิงปราณปริยา ถนอมสิงห์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๐๐
เด็กหญิงชลธิชา เหลือเริมวงศ์

่

๑๙/๗/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๐๑
เด็กหญิงฐิติพร ไพบูลย์

๒/๑๑/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๐๒
เด็กหญิงวทัญญา เงินทอง

๑๙/๗/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๐๓
เด็กหญิงจันทิมา พวงทอง ๒/๓/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๐๔
เด็กหญิงชนากานต์ ตรีเมฆ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๐๕
เด็กหญิงศิรภัสสร ลิมเส็ง

้

๑๓/๕/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๐๖
เด็กหญิงระพีพัชร ไสลจักร์

๒/๑๐/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๐๗
เด็กหญิงธนภร ลิมเจริญ

้

๒๖/๔/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๐๘
เด็กหญิงสรินญา สินกลัด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๐๙
เด็กหญิงศศิพร ประทีปจินดา ๕/๓/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๑๐
เด็กหญิงดลพร เจียมบุรเศรษฐ์ ๙/๖/๒๕๔๖ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๑๑

เด็กชายณัฐพล กอสมบูรณ์ศิริ
๒๖/๑/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๑๒

เด็กชายธนคุณ
องค์วิเศษไพบูลย์ ๘/๘/๒๕๔๖ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๑๓

เด็กชายวีรภัทร วัฒนดิลกวิชช์
๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๑๔

เด็กชายภีมเดช วัฒนาผาติ
๑๒/๓/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๑๕

เด็กชายนนทพัทธ์ ศุภพิชน์
๒๙/๖/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๑๖

เด็กชายธราเทพ อินทิแสน ๔/๗/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๑๗

เด็กชายวีรภัทร ปอมประสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๑๘

เด็กชายภัทรวัต เจริญสิริสมบัติ
๒๒/๙/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๑๙

เด็กชายธนทัต เจริญสุขอนันต์
๒๕/๘/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๒๐
เด็กชายชยุต เจริญสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๒๑

เด็กชายมนัสวิน ดำรงค์สุทธิพงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๒๒

เด็กชายณัฐพล คุ้มตระกูล ๒/๗/๒๕๔๖ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๒๓

เด็กชายปุณณวิช ล้อจงเฮง
๑๖/๕/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๒๔

เด็กชายรัก บัวเรือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๒๕

เด็กชายกิตติพัทธ์ ทรวงชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๒๖

เด็กชายธนดล ธรรมธร
๑๘/๘/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๒๗

เด็กชายบริพัตร จริยาท
๒๙/๓/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๒๘

เด็กชายอธิภู จรพินิจ ๔/๔/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๒๙

เด็กชายนนทพันธ์ ใบทอง
๓๑/๗/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๔ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๓๐
เด็กชายพัชรพงษ์ นิราช

๓๐/๘/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๓๑

เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

วรทิพย์นรากร
๓๑/๗/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๓๒

เด็กหญิงพิชยาภรณ์ ไตรจิตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๓๓
เด็กหญิงกัญญาภัทร พูลโภคผล

๒๐/๙/๒๕๔๖
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๓๔

เด็กหญิงสุริศา ขจร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๓๕

เด็กหญิงกชกร โชคสุขสมสกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๓๖

เด็กหญิงกองเงิน เงินทอง ๓/๗/๒๕๔๕ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๓๗

เด็กหญิงกองแก้ว เงินทอง ๓/๗/๒๕๔๕ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๓๘

เด็กหญิงพรนภา จันทโชติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๓๙

เด็กหญิงสิรินทร์พร ฉำตุ๋ย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๔๐
เด็กหญิงณัชชา ผาสุก

๒๕/๕/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๔๑

เด็กหญิงจิรนันท์ คงสมจิตต์
๒๘/๕/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๔๒

เด็กหญิงธีริศรา ขำเจริญศักดิ

์

๑๑/๖/๒๕๔๗
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๔๓

เด็กหญิงณัฐชยา ยมมาศ
๑๘/๗/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๔๔

เด็กหญิงญาณิศา ปรีชา
๒/๑๒/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๔๕

เด็กหญิงอภิยดา ไม้งาม ๗/๘/๒๕๔๖ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๔๖
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา ไพศาลพาณิชพล ๒๒/๑/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๔๗

เด็กหญิงสุภัสสร สรวมศิริ
๒๑/๘/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๔๘

เด็กหญิงศุภิสา บุญสา
๒๗/๓/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๔๙

เด็กหญิงปรีชญา สุทธสาร
๒๒/๗/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๕๐
เด็กหญิงเพ็ญพาแสง ตันทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๕๑

เด็กหญิงมนนิสา มันคง

่

๖/๔/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๕๒

เด็กหญิงกิลดา หงส์สิริสุข
๔/๑๑/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๕๓

เด็กหญิงญาราภรณ์ เกตุเทศ
๑๒/๒/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๕๔

เด็กหญิงปณฑารี เปลืองนุช

้

๕/๖/๒๕๔๖ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๕๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ก้องวิริยะกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๕๖

เด็กหญิงเปมิกา อดิษะ
๓๐/๙/๒๕๔๖

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๕๗

เด็กหญิงชาลิสา พรสุวรรณวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๕๘

เด็กหญิงพิรญาณ์ ปญญาภาส ๘/๑/๒๕๔๗ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๕๙

เด็กหญิงปานวาส ศรีพุ่ม
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๖๐
เด็กชายสหรัถ วงศ์เสนา

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๖๑

เด็กหญิงอริสา สังศิริ ๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๖๒

เด็กชายพีรดนย์ จันทร์สอน ๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๖๓

เด็กชายอนุวรรตน์ วิลัยฤทธิ

์

๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๖๔
เด็กหญิงอชิรญาภรณ์ มงคลงำ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๕ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๖๕

เด็กชายณรงค์ชัย แดงเดช
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๖๖

เด็กชายขวัญชัย เมฆขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๖๗

เด็กชายสักรินทร์ โตเปยว
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๖๘

เด็กชายนัธวุฒิ เอียมแสง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๖๙

เด็กหญิงศศิพร สิงห์อินทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๗๐
เด็กชายพงศธร การะเกตุ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๗๑

เด็กชายธนคิม สอนจิตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๗๒

เด็กชายนพธีรา เทียงธรรม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๗๓

เด็กชายจิรายุ ราชบัวน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๗๔

เด็กชายพงศกร หิสวาณิชย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๗๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ชาติมนตรี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๗๖

เด็กหญิงชารินี แสวงสาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๗๗

เด็กหญิงปนัดดา สืบญาติ ๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๗๘

เด็กชายศรายุทธ ศรีสุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๗๙

เด็กหญิงอนันดา ชัยพรักษา ๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๘๐
เด็กหญิงกาญจนา บุญจันดา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๘๑

เด็กชายรัชชานนท์ ทองเพ็ง
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๘๒

เด็กชายณัฏฐกร แพงพันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๘๓

เด็กหญิงบุษยา ยอดโยม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๘๔

เด็กชายธนพัฒน์ วิเชียร
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๘๕

เด็กชายเดชกรณ์ กล้ากลางดอน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๘๖

เด็กหญิงพรรณิภา วงค์ใหญ่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๘๗

เด็กชายปวริศ ทองใหญ่
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๘๘

เด็กชายณัฐนันท์ ทาระเวท
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๘๙

เด็กชายรัฐภูมิ เหลาสะอาด
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๙๐
เด็กชายธนภัทร อวยจินดา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๙๑

เด็กชายกิตติกร โอษาวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๙๒

เด็กชายฉัตรมงคล พักขำ
๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๙๓

เด็กหญิงแก้วมณี แย้มบุญมี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๙๔

เด็กหญิงสุวรรณา สุขรุ่ง
๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๙๕

เด็กหญิงปริยาภัทร พิมพ์ศิริ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๙๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยิมละมัย

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๙๗

เด็กหญิงกัลยา หนูศรีเจริญ
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๙๘

เด็กหญิงลลิตวดี มะณีวรรณ
๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๑๙๙

เด็กหญิงอารีวรรณ จันทร์จับ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๖ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๐๐
เด็กหญิงจรรยพร สามปลืม

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๐๑
เด็กหญิงฉฎาภรณ์ ทองคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๐๒
เด็กหญิงสายธาร ชยะธรรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๐๓
เด็กหญิงสุพัตรา สีลำดวน

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๐๔ เด็กหญิงเพชรพลอยทอง

ทองคำ
๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๐๕
เด็กชายธนา แก้วบุญเรือง

๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๐๖
เด็กชายกัลยกร กุลนอก

๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๐๗
เด็กหญิงสุวิมล นนท์ศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๐๘
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อิมทะเล

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๐๙
เด็กชายหิรัญ นวลจันทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๑๐
เด็กหญิงกนกกร หิมมะวัน

๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๑๑

เด็กชายสิทธิการ น้อยทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๑๒

เด็กหญิงณภัสสรณ์ ภานุจรัสพิศุทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๑๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รอบรู้

๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๑๔

เด็กหญิงพรพรรณ ง่างกลางดอน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๑๕

เด็กชายเฉลิมชัย วันดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๑๖

เด็กชายอำพล ก่องดอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๑๗

เด็กหญิงมลธิชา พิทักษ์สฤษดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๑๘

เด็กชายสุเมธ จันทร์พงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๑๙

เด็กชายภานุเดช เก่งสุวรรณ์
๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๒๐
เด็กชายกฤษดา แก้วหนู

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๒๑

เด็กชายอภินันท์ ถานะลุน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๒๒

เด็กชายชัยพฤกษ์ วิลง
๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๒๓

เด็กชายมงคล ครึนสันเทียะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๒๔

เด็กชายณรงศักดิ

์

จักรษา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๒๕

เด็กชายมงคล ชูจิตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๒๖

เด็กชายศรัญ แม้นโชติ
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา อบเชย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๒๘

เด็กหญิงสไบทิพย์ พานทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๒๙

เด็กหญิงวริทธิธร

์

ปญญาประชุม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๓๐
เด็กหญิงอภินันท์ ทองสุข

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๓๑

เด็กชายปรัชญา สารีวงค์
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มนัสไธสง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๓๓

เด็กหญิงปภาวี คำพัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๓๔

เด็กชายรัชชานนท์ พลโฮม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๗ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๓๕

เด็กหญิงวรนุช พังแพร
๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๓๖

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีพุ่ม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๓๗

เด็กชายไกรวิชญ์ โสภาดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ สังขพันธ์
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๓๙

เด็กชายทรงชัย ปานอาสา
๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๔๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิลัยฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๔๑

เด็กหญิงตลับมุก บุญมานุช
๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๔๒

เด็กหญิงสุนิษา สมฤทธิ

์

๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๔๓

เด็กชายภัทรดนัย น้อยหล้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๔๔

เด็กชายธนากร นาเลิง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๔๕

เด็กชายฤทธิกร บุญคล้าย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๔๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร คำบุญตรี
๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๔๗

เด็กหญิงวรนรร งามขำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๔๘

เด็กหญิงพรพิมล พุ่มเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๔๙

เด็กหญิงสุปรียา ยงถาวร
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๕๐
เด็กชายภาสกร ไชยเพชร

๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๕๑

เด็กหญิงชไรรักษ์ โตดำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ พระอภัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๕๓

เด็กหญิงนิรัชชา วงศ์ใหญ่
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส (เหนือ)  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๕๔

นายเรืองฤทธิ

์

บุตรโชติ
๐๒/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๕๕

เด็กชายณภัทร์พล ทองคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๕๖

เด็กชายธนสมบัติ บัวชุม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๕๗

เด็กชายพีรพัฒน์ งามฤทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๕๘

เด็กชายวัลลภ สุดเล็ก
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ตรีนาทอง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๖๐
เด็กชายกมล นาจาน

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๖๑

เด็กหญิงอรพินท์ พรรณราย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๖๒

เด็กหญิงวราภรณ์ งามฤทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๖๓

เด็กหญิงอภิชญ์ติยา งามฤทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๖๔

เด็กหญิงนิธธาวัลย์ มาลัยรัก
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๖๕

นางสาววันวิศา มงคลชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๖๖

เด็กหญิงปริญญา แสนปาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๖๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ ม่วงทิม
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๖๘

เด็กชายปฐมพงษ์ เชือมสัมพันธ์

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๖๙

เด็กหญิงศิรินดา กัณฑ์บุญมี
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ไผ่ดำเจริญศุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๘ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๗๐
เด็กชายฉัตรชัย หวังเจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๗๑

เด็กชายเฉลิมชัย จำปาทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๗๒

เด็กหญิงเบญจพร ม่วงบัว
๑๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๗๓

เด็กชายศักดา คำพลอย
๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๗๔

เด็กชายภานุวัฒน์ วันเสือ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๗๕

เด็กชายมณฑล หวังเจริญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๗๖

เด็กหญิงรัฐยาพร กัลยา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแคราย ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๗๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคราย ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๗๘

เด็กชายวันเฉลิม ปนพงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคราย ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๗๙

เด็กชายวีรพงษ์ คณาชอบ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแคราย ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๘๐
เด็กชายณัฐวิกร หงษ์เจริญ

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแคราย ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๘๑

เด็กชายทัศนฉัตร โพธิจักร์

์

๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคราย ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๘๒

เด็กหญิงนาริน มหาชัย
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคราย ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๘๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ เผ่นณรงค์
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคราย ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๘๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ คชสาร
๐๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแคราย ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๘๕

เด็กหญิงอารยา วงคำมาตย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๘๖

เด็กชายศรายุทธ ฤกษ์ไชย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๘๗

เด็กหญิงกัญจนพร ผิวขำ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๘๘

เด็กชายพศวัต สุระพิพิส
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๘๙

เด็กชายวิทวัส ศรีเกียรณรงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๙๐
เด็กหญิงพรธิภา แหยมสุวรรณ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๙๑

เด็กชายนพวิชญ์ เทียนบุตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๙๒

เด็กหญิงณิชารีย์ ประโยนช์ยิง

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๙๓

เด็กชายธีรภัทร เอียมประเสริฐ

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๙๔

เด็กหญิงอัมพร สารอินจักร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๙๕

เด็กชายอานนท์ แก้วศรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๙๖

เด็กหญิงธมนวรรณ อินทร์เชือ

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๙๗

เด็กชายศริสิทธิ

์

ศิริ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๙๘

เด็กหญิงพร รามัญชน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๒๙๙

เด็กชายปฏิภาณ สืบสาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๐๐
เด็กหญิงวรกมล ทรัพย์แก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๐๑
เด็กชายวุฒิชัย เทศธรรม

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๐๒
เด็กหญิงกิตติมา ทรัพย์แก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๐๓
เด็กชายวศิน นิยมบรรเลง

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๐๔
เด็กหญิงสุชาดา ศิริพงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๙ / ๒๑๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๐๕
เด็กชายอธิวัฒน์ อมรศิริตระกูล

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๐๖
เด็กชายจันทกานติ

์

แปอินรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๐๗
เด็กชายภาณุพงศ์ คุ้มม่วง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๐๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปราบภัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๐๙
เด็กชายธนกร สุขไผ่ตา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๑๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ขอมีกลาง

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๑๑

เด็กชายกรกต กองแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา ใจกล้า
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๑๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ม่วงทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๑๔

เด็กหญิงปนัดดา ปะโมทิง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๑๕

เด็กหญิงวัรัญญา เอืยมวิจิตร

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๑๖

เด็กหญิงวรดา สุดเล็ก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๑๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ สาลีผล
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๑๘

เด็กหญิงกชกร ทองทรัพย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๑๙

เด็กชายไตรรัตน์ มงคลยุทธ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๒๐
เด็กชายพัชรพล อินทรโฆษิต

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดยาว บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๒๑

เด็กชายวุฒิชัย ธูปหอม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดยาว บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๒๒

เด็กชายธนากร แก้วเจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดยาว บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๒๓

เด็กหญิงณัฐลินี สุขประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดยาว บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๒๔

เด็กหญิงอัจฉราภา ศิริผึง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดยาว บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๒๕

เด็กหญิงรพีพร วงษาลี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดยาว บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๒๖

เด็กหญิงลักขณา เพิมทรัพย์

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดยาว บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๒๗

เด็กหญิงวรัชยา ชัยชะนะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดยาว บางเกลือ  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๒๘

เด็กชายณัฐดนัย จากรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๒๙

เด็กชายณัฐพล ชูประดิษฐ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๓๐
เด็กชายณัฐวุติ ผมงาม

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๓๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองพาศน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๓๒

เด็กชายวิศรุต พุ่มสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๓๓

เด็กชายวายุ สายสร้อยทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๓๔

เด็กชายสัญชัย นุชนาถ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๓๕

เด็กชายณัฐธินันท์ วงค์นาทิม
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๓๖

เด็กชายสิทธิพงศ์ กำเนิดงาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๓๗

เด็กชายนฤพล โพธิคลี

์ ่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๓๘

เด็กชายรัฐภูมิ เผือดผ่อง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๓๙

เด็กชายธนรัฐ แก้วเข้ม
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๑๐ / ๒๑๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๔๐
เด็กชายณัฐธิพงศ์ อินทร์จันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๔๑

เด็กชายศรัณยู ยิมกระจ่าง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชือทอง

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๔๓

เด็กหญิงจุฑามาส ใยยังยืน

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๔๔

เด็กหญิงชลิตตา ระสารักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๔๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญเกิด
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๔๖

เด็กหญิงทัศนีย์ ศรีมณี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๔๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ กระต่ายทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๔๘

เด็กหญิงนันท์วิศา ตุคถี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๔๙

เด็กหญิงนิติกาล บัวแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๕๐
เด็กหญิงนิมลวรรณ สัมฤทธิผล

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๕๑

เด็กหญิงนงนภัส ศรีวิชัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๕๒

เด็กหญิงสุพิชชา ทองอ่วม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๕๓

เด็กหญิงวัตรชราพร กระต่ายทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๕๔

เด็กหญิงออเร้นจ์ พวงสำลี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๕๕

เด็กหญิงมนฤทัย จันทร์อ่อน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๕๖

เด็กหญิงสุวรรณี วิสุกรรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๕๗

เด็กหญิงสุดามณี สุกใส
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๕๘

เด็กหญิงสุนิตสา วัตยา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๕๙

เด็กชายพุฒิกร หว่องเจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๖๐
เด็กชายธนากร มะลา

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๖๑

เด็กชายธนาวัฒน์ วงศธร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๖๒

เด็กหญิงชลลดา หมืนสาย

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๖๓

เด็กชายธราดล นาคอ่อน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๖๔

เด็กชายภานุพงษ์ ชานุภาส
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๖๕

เด็กชายอนุวิชญ์ คล้ายสุวรรณ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๖๖

เด็กชายคฑาวุธ ธงฉัตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๖๗

เด็กชายพีรยุทธ ไขว้เครือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๖๘

เด็กชายขวัญชัย พร้อมเจริญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๖๙

เด็กชายอัครชัย มานะประเสริฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๗๐
เด็กชายนพพร ทองเพ็ชร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๗๑

เด็กชายนฤนาท บัวแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๗๒

เด็กชายชนะชัย พนิกรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๗๓

เด็กหญิงเกสร หิรัญรุ่ง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๗๔

เด็กหญิงสุชาดา สีดาชาด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๗๕

เด็กหญิงบุษบา งาสุวรรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๗๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สวยลึก
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๗๗

เด็กหญิงลลิตา ภู่หลำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๗๘

เด็กชายวาคิม ทองอ่วม
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๗๙

เด็กชายนาวิน ทองเพ็ชร
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๘๐
เด็กหญิงวริษา หว่องเจริญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๘๑

เด็กหญิงสุภาพร พันธ์นุรัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๘๒

เด็กหญิงคำนนท์ ลุงแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๘๓ เด็กชายอัมพรรณยุทธ
หวังหมู่กาง

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๘๔

เด็กชายวุฒิพงศ์ โพธิคลี

์ ่

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๘๕

เด็กชายณัฐธินนท์ วงค์นาทิม
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๘๖

เด็กชายนภคล เสรีวลลภ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๘๗

เด็กชายรพินทร์ ค่อมศิรินทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๘๘

เด็กหญิงกัณฐิกา แสงกระจ่าง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๘๙

เด็กหญิงวรรณวิภา ทองเพ็ชร
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๙๐
เด็กหญิงบุณณดา จิตชอบใจ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๙๑
เด็กหญิงจรรยารักษ์ ดีวี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๙๒

นางสาวทัศนีย์ สังข์นัครา
๔/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๙๓

นางณัฐณิชา ฤทธ์รุ่ง

๒๗/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๙๔
นางสาวธัญญาลักษณ์

คำรังษี
๒๔/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๙๕

นางสาวลภัสรดา สายหยุด
๒๗/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๙๖

นางภัทรจิต แก้วพิทักษ์
๒๙/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

ฉช ๔๔๕๙/๗๓๙๗

นางอารีย์ ธรรมโชติ
๒๖/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สุคันธศิลาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพรัตนมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
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