
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๑๑,๖๑๗ คน ขาดสอบ ๑,๕๖๗ คน คงสอบ ๑๐,๐๕๐ คน สอบได้ ๗,๒๕๕ คน สอบตก ๒,๗๙๕ คน (๗๒.๑๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงเนตรนภา นิติการ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางแก้ว วัดบางแก้ว  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงสุกัญญา แพงเจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางแก้ว วัดบางแก้ว  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายวัสพล นาคภักดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายธนากร บุญลี

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายอลังการ ยงพฤกษา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายรัฐภูมิ แสงศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายศิริมงคล ศรีทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายอนุชา บุญสวน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงจีรนันท์ อู่ศิริ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงเบญจ งามสง่า

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงกมลชนก ทิมสุกใส

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงทิพยวรรณ เกตุแก้วเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงอริสรา แตะยา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงกัลยากร ผ่องแผ้ว

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ ยัณรังษี

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงสุพัสสรา วะนานาม

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายต้น สังข์ทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงวรรณวดี พันธรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงรุจี รัตนมโนพร

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงพัชรีพร แจงเล็ก

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงศุจินธร พ่วงหิมวันต์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายชาญณรงค์ รุ่งสอาด

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายจารุวัตร อนุสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงกัณธิมา สว่างเวียง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑ / ๒๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๒๕ เด็กหญิงวรรณวรางค์ ทองรัศมี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายพงศธร อภัยสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงอารียา ปนทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายณัฐชนน เล็กชะอุ่ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายพลพงษ์ จันเขียน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงศศิกาญจน์ วรรณปะเถาว์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงปริยฉัตร สุขุมวิทยาพร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงอินทิรา มาลัย

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงจารุวรรณ ปานวิมล

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงสุชาดา สนธิศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงชลธิชา คุนชน

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายทักษิณ ดำริโชค

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายพัสกร สร้อยทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงกฤษณา โตอุรวงค์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงญาณิศา ขนตา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงรุจิรัตน์ สีดำ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงภัทราพร คงโพธิทอง

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงปานตะวัน แสนบรรดิษฐ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงพิตตินันท์ วิสุทธิศิริ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายเทียนชัย สุวดิษฐ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงแสนคำ หวานแหลม

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงยุวันดา การเพียร

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายณัฐกฤต ชนชนะกูล

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงษ์พระจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงพรกนก พึงแย้ม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายจิรวัฒน์ กามิน

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายกุลกิตติ

์

เหมือนสิงห์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงทานตะวัน หมืนจันทร์

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงชาริสา สงสุวรรณ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงปนัดดา หนูศรีเจริญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงพาฝน อาภรศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงมัลลิกา ชุติธานาโชติ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงลัลนา มาศปถวี

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงวรวรรณ เอียมสำอางค์

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงสุชีวัน มุ่ยฮะสูญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงอินธิรา ปานาลักษณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายคชานนท์ สวัสดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายจิรวัฒน์ คิดสม

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายณัฐธานนท์ บุญสร้าง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายธนากร ยะโกบี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายปวีณบุตร รุ่งรัตน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงกาญจนา ชำนาญเอือ

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงกานติมา ขวัญอ่อน

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงชลธิชา อินทพันธ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงลักษมี มูลเมือง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงสศิธร บุรพจิตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงสุวิสา สังข์แก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายจักรพงษ์ สุขสมบูรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายชาคริต เพชรงาม

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายธนัท สุวรรณโพธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายนวพล งามลออ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายพิชล เด็ดเดียว

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายศิระ แปนเงิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายคณาธิป เชือจินดา

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายศุภกร ติมขลิบ

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายสุเมธ สินสุวรรณ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายสุวัฒน์ เทพศิริ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายอนันดา หุ้นเจริญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงปริยาภรณ์ ศรีเคน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงปนรัตน์ สืบสวน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงปยะธิดา นนทมาตย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงอนุธิดา ขันอินทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายนพดล สุนทรโชติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงฐิติพร อยู่สุข

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายพงศ์สุภา ลำมะนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายศิริโชติ สอนเจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายอัครวินท์ สุรนารถ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายอัครินทร์ สุรนารถ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงอรพินท์ อันทะคำภู

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายชัยวิชิต เห่งแจ้ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วมณีวงศ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายณัฐศักดิ

์

ไกรสอน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายธนกร จันวงษา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายปณิธาน ตะโนนทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงธนภรณ์ โขขุนทด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงบันฑิตา คันธะชัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงเบญญภา เบียไธสง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงวรรณวิษา เขียวชอุ่ม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงสมฤทัย ภู่อร่าม

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงสุภาวดี ชีวสกุลไตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายจักรกฤษ เชียงชะนา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายจิรภิญโญ ทองอำพัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ เกตุไพบูลย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายณัทกฤต เฉยสอาด

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

รอดรัตนา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายนัฐวัฒน์ สุขประเสริฐ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายปรวิศร์ เทพเสนา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายปญญพลต์ อินทชิต

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายพงศกร แสนสบาย

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายพรเทพ นีละไทย

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายภูริณัฐ น้อยสุวรรณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายภูริวัจน์ สุขศิริโชติหิรัญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายยศกร ใหม่ผึง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายรุจิภาส ศรีเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายเศรษฐพงศ์ สว่างสุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายสุคนฑิพย์ อินทรสวัสดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายอนุชิต บุตรนาแพง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายอภิวิชญ์ ทะแดง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายเอกอาทิตย์ สอนสุนทร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงตวงรัตน์ กาญจนศรัทธา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงลลิตภัทร ก๊กเฮง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงวรรณพร ตันเส็ง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ชืนบาน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายกิตติธัช รัตนเลิศ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายคชา รัตนบุษยาพร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายณรรฐพล นาเจริญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายธนกร สังข์เจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายประดิพัทธ์ กล้องเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายพัทธาดนท์ ศรีพิบูลย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ เพ็ชรสว่างเกิด

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายภูมิปญญา เหล่ารอด

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ แวดไชยสง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงกรวรรณ ฉัตรนพคุณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงกุนทินี เฉยเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงธีรารัตน์ ถวัลย์สุขศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงเนตรนภัทร์ รัตนะจีนะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ มาลัยทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงปนกมล รามอ้น

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงพัชญ์พิชา เลิศศิริ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงพัณณิตา โคตรพัฒน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงวริศรา ลิมเฉลา

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายชินกฤต บุญนารอด

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายณภัทร ใหม่เอียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายณัชยพงศ์ สูญกลาง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายณัฐดนัย ไทยกิง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายณัฐพงศ์ วัฒนะน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ทรัพย์มี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายธีรวัฒน์ ภู่อร่าม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายพีระกิต คงสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายภัทรภณ ศรีคชา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายภาคิน ก่อนเศรษฐี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายเมธี กะสิกูล

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายศุภกร บุญพิพัฒน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายศุภมิตร ผลโภชน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงธนภรณ์ สุขกิจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงอารยา คอนพิทักษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ รจนัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายสุรบดี ผาสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายชยทัต ตรีรัตน์ตระกูล

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายภัทรวัต แข่งขัน

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายรัชชานนท์ นิยมไทย

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายรัชชานนท์ สูงสุดยอด

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายศรายุธ เสาวภาภรณ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายสงกรานต์ วีรศิลป

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายสิทธิชัย อ้นมงคล

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ ยังอยู่สุข

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงพิชาพิชญ์ ราชแสนเมือง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงวิจิตรา เกาะแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงสุทธิชา เขตเขือน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เอียมนิยม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายกฤตภาส วิลัยรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายปณณทัต ปลืมใจ

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงกัญญา ฤทธิธนโสภี

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายคทายุทธ์ สุริวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายอมเรศ อิทธิภานนท์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงชนกานต์ พิมพ์พันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายอนุศักดิ

์

สุขแช่ม
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงมัฌชิตา สมดัง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงเมย์ริน กัญจยาวัฒน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงพิศตะวัน หมืนจันทร์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายชลธี อ่ออน่วม

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงศุภาวิณี หนูไวเสาะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงกันธิชา เกลาเกลียง

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายวีรภัทร อารักษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายธีระพงษ์ สุขสมบูรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สีหาพงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงอรวรรณ วงษ์ปาน

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๙๓
นางสาวกัลยา ใจดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายก้องฟา รักปลืม

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายครรชิต สือสุวรรณ

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายคุณกร ศิริวัน

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เกตานนท์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายนพคุณ จันทร์มี

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายพีระพล บัวทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายภูธเนศ หมู่วิเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายสิทธิโชค สายยืนยง

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายศุภกฤต บุญมี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายอลงกรณ์ จันชูผล

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงคัทรียา สิมภะรักษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๐๕
นางสาวจุฑามาศ มณฑาพงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงวรรณธิชา รักษามันคง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุขศรีสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ชาวดร

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงวิชุดา พวงพุก

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายธนพงษ์ รุ่งเรือง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงปนัฐดา คำทองไชย

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงอานิสา เตียวยอด

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รสชา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๑๔
นางรุจิรดา วรรณศิริ

๐๕/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๑๕
นางสาวลดาวัลย์ เกิดสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๑๖
นางศศิธร กุลศรี

๑๘/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๑๗
นายสมพงษ์ วิชา

๐๔/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๑๘
นางสาวกฤติณภัทร สุขเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๑๙
นางสาวกัญญ์ภัทร์ ตนะวรรณสมบัติ

๐๓/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๒๐
นางสาวขวัญฤทัย ล้อซ้ง

๐๔/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๒๑
นางจรรยา นิลทรัพย์

๒๔/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๒๒
นางสาวจันทร์จิรา นิลเนียม

๐๖/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๒๓
นางสาวจิตติญา งามศิริ

๑๕/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๒๔
นางสาวจิตรวดี วิรัตน์ตนะ

๐๑/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๒๕
นายชนกานต์ บุญเขียน

๑๓/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๒๖
นายชัยยุทธ์ ธนธรรมพิทักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๒๗
นางสาวชานิศรา แสงอินทร์

๐๗/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๒๘
นายณัฐชนันท์ เกิดปราง

๐๔/๐๗/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๒๙
นางสาวทัศนีย์ หาญชุก

๐๔/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๓๐
นางสาวธิดา ธนาวนิชกุล

๑๘/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๓๑
นางสาวนพรัตน์ มันยิง

่ ่

๐๙/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๓๒
นางสาวนันทนิตย์ ยาจันทรา

๑๙/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๓๓
นายนิพนธ์ สงวนบุญญพงษ์

๒๙/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๓๔
นางสาวประถมพร โคตา

๒๔/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๓๕
นายประศาสน์ ตันเจริญ

๒๐/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๓๖
นางสาวปวีณา ศรีรักษ์สูงเนิน

๓๐/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๓๗
นายปยวัฒน์ ยงเจริญ

๐๔/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๓๘
นางสาวพจมาลย์ กิจเจริญไชย

๑๖/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๓๙
นางสาวพรพัฒน์ ภูษิตธนานันท์

๐๒/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๔๐
นางสาวพัชรัตน์ ไอศูรย์สมบัติ

๑๗/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๔๑
นางสาวพิมลมาศ กระมลมานิต

๒๕/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๔๒
นายพีระพล กังวรากุล

๐๒/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๔๓
นางสาวภุมรัตน์ พิมโคตร

๐๕/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๔๔
นางสาวมลิฏา เพือนงาม

่

๑๒/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๔๕
นางมาวิณี ดลราษี

๑๖/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๔๖
นางสาวลลิตา สุวัชระกุล

๐๘/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๔๗
นางละมัย รัตนคร

๒๖/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๔๘
นางวนิดา หมันผดุง

่

๑๒/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๔๙
นายวัชรพงศ์ ดาแดง

๐๖/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๕๐
นางสาววัชราพร อุทโธ

๒๓/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๕๑
นางสาววาสนา มาลัย

๐๓/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๕๒
นายวิโรจน์ สิรถนอมทรัพย์

๑๐/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๕๓
นางสาวศิริวรรณ โหลแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๕๔
นายสมพงษ์ ยศศิริ

๒๔/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๕๕
นายสิปปวิชญ์ เดชกล้า

๒๗/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๕๖
นายสิริณัฐ มานะวะ

๐๗/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๕๗
นางสาวสิรีธร ชุนหะศรี

๒๘/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๕๘
นางสาวสุชาดา เฮงเจริญ

๑๕/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๕๙
นางสุธาทิพย์ หมอกเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๖๐
นางสาวสุพรรษา พันนา

๑๙/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๖๑
นางสาวสุมนา สอนศิริ

๑๘/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๖๒
นางสุวิมล สายันเกณะ

๑๙/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๖๓
นายองอาจ สัตยาภรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๖๔
นายอดิเรก ภักตร์ผ่อง

๑๐/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๖๕
นายอนุวัฒน์ ปลืมใจ

้

๐๑/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๖๖
นางสาวอรวรรณ คุณุ

๐๙/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๖๗
นางสาวอรสุดา ศรีพิกุล

๑๖/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๖๘
นางสาวอรอนงค์ นาโสก

๒๗/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๖๙
นางสาวอัญชลี พรพิทักษ์กุล

๒๐/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๗๐
นางสาวอารียา ชัยรัตน์

๒๐/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๗๑
นางสาวเจนจิรา บ่าพิมาย

๑๗/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๗๒
นายเทวินทร์ แดงพรม

๑๓/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๗๓
นางเยาวลักษณ์ ประจะเนย์

๑๘/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงวรรณิดา เกตุมา

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจรเข้น้อย จรเข้น้อย  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงสุนิตา ศุภฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจรเข้น้อย จรเข้น้อย  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงสุภาวิณี วงษ์น้อย

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจรเข้น้อย จรเข้น้อย  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายมงคล ศุภฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจรเข้น้อย จรเข้น้อย  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ สังวัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้น้อย จรเข้น้อย  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงสุดา ศุภฤทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจรเข้น้อย จรเข้น้อย  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายกิตติพงษ์ ทรงวิลักษณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายธีรทัศน์ กาลพันธา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายนิธิ พุ่มสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายปรเมศ ลมภิพักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายศักรินทร์ ธนะนาวินเลิศ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายรัฐภูมิ แก้วพวง

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงอรนิภา วงษ์สว่าง

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๘๗ เด็กชายชาญณรงค์เดช
วงศ์ศิริ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงอารยา สิทธิอุดม

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร โมกขาว

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงสุมลรัตน์ จันเจริญ

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายหรรษา กองทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายจิตรกร ประสงค์เจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงประภัทรสร รุ่งแสง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายวิรัตน์ เชือช่างเหล็ก

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงไพลิน คลังระหัด

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงกุลยา ขวัญยัง

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงฐิติมา โมรินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายกิติภูมิ คร้ายเกษร

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายธนภัทร ยังให้ผล

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายวชิร เล็กเส็ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงจีราพร การกิจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงชนัญญธร ปนเจิม

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงรมิตา สินสมใจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงณัฐนิชา นุ่มนาก

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายชัชชานนท์ ตันสุวรรณรัตน์

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงฟารุ่ง ลายประดิษฐ

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงปณชญา สังข์ทอง

๑๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงชนัญชิดา ณีซัง

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงปยะธิดา กระจ่างศรี

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายเอกรัฐ ฉายชูผล

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายธนาชัย เจริญช่าง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายนพกร กือเจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายชิติพัทธ์ ขุนเณร

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายปริพัฒน์ สุภาผล

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายธนาเพชร บุญคง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายสิทธิเดช พ่วงรักษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายอนันตชัย ศรีมงคล

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายณฐมน เจริญศิริ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงปภาภรณ์ สุดใจ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงรุ่งรวีย์ เหลืองสุขเจริญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงจิราภา เหลืองสุขเจริญ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ท้วมจัน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงอาจริยา บริบูรณางกูร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงสุภัสสรา ถนอมใช้

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงวิลินดา ศรีสุขโข

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงประภัสสร เพียสา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงฉันท์ชนก เทียงโงก

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงสุนิษา บูรณะ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปยะภาคุณาวัฒน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายจิราวุฒิ ทองยังยืน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงศตพร หนุนทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงณัฐธิดา เชือบัณฑิต

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงโนน อ่างทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงขวัญแก้ว สุนทรโชติ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงธิดาวัลย์ โพธิบุตรดี

์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงสุกัลยาณี ศรีบุญจิต

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงปภาวี เสือชม

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยังให้ผล

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงวริศรา ศิริวรรณ

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายญาณภัทร วรรักษา

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายธีรภัทร ช่วยรักษา

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายกรดล บรรเทิงจิตต์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายไกรปราการ แสงวัฒน์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายกิตติเดช ม่วงเจริญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ วันสืบ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงภัทรธิดา กล้าเกิดผล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายเมธา โหมดศิริ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายวีรวุฒิ ไม้หนองกอย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงศศิพร นาสมนึก

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงยุพาพรรณ พรหมสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงวิชาดา สาแก

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงนัทธมน ปญญารังษี

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ภู่พิมล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงกนกพร มณีวงศ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงกุลวีย์ เมฆฉาย

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงพรทิพา มาสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงธันย์ชนก จุ่นเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงเมธาวี หมายทรัพย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนาเทพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายวาเลนไทน์ สีตันไซ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายสุรบดี ทองฉาย

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงญานิกา อินแปน

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ พรหมสุวรรณ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายธนัญชัย ยังถาวร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกนกเอียง

้

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายจิราวุฒิ แซ่ตัน

้

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแพรกนกเอียง

้

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงจิราภา พรหมศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกนกเอียง

้

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงสุภัตรตา อินกรัด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกนกเอียง

้

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ นิตย์เจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพรกนกเอียง

้

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงณิชมน ศรีโลทต

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแพรกนกเอียง

้

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงธนวรรณ แพลูกอินทร์ ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแพรกนกเอียง

้

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงฐานิดา ทรัพย์อนุกูล

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแพรกนกเอียง

้

แพรกนกเอียง

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายอภิชาต เฉยสว้สดิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายณัฐพสิษฐ์ เรืองฤทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายธีรพงษ์ กสิกรรม

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงพัชณิดา น้อยใจบุญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงวนัชพร ปนผ่องแผ้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายกฤษดา สารบุตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายประพล บุญประเสริฐ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๗๙
นางนุชนาถ ธงทองทิพย์

๒๑/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายกิตติพงษ์ สร้อยสุวรรณ์

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๘๑ เด็กชายอเล็กซานเดอร์
บัคกูเล่จอนซัน

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายกิตติธัช ไทยยินดี

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ราชกวี ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงศันสนีย์ ทัพถาวร ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๘๕ เด็กหญิงภรณ์ธนาพัชร์
เจริญวัฒนา

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงศศิพรรณ นิสารัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขวงกลัน

่

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายสหรรษ ทวนทอง

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายธนชัย หมืนสำริด

่

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายภาคภูมิ ปรีชาศักดิสิริ

์

๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงศิรินทิรา ภูสีลิตร

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายอธิปไตย พรมนิยม ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงณัชชา บุญมี

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงศุภวรรณ เกตุงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงสุนิษา พรมจันทร์ ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สุนลี

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงรุ่งวิภา ทองขวัญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายธนากรณ์ รัตถานู

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงศศิวิมล มุกดาสนิท

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายคงกระพัน ทองดีนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายจักรพงษ์ หลำเจริญ

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะ

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายเรืองศักดิ

์

บุญประเสริฐ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายจักรพงษ์ จันทร์เกษม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายบุญชนิต ฉายฉลาด

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะ

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายธราเทพ วรรณสมบูรณ์

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะ

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายภัสกร ฮับซัน ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะ

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายปญญา ศรีเหรัญ

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะ

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ดิษฐ์วัฒน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีใส

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงศุทธินี ศิริโสดา

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเกาะ

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงสุทธิพร ศรีประเสริฐ

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะ

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงกุลิสรา ยังให้ผล ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกาะ

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงอรกัลญา จันประภา ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกาะ

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

อาจสิงห์
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะ
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงวราพร กัดดามัน

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะ

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงสุภัสสร เดียงกุล

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะ

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๑๖
นายสุวรรณ แก่นสิงห์

๑๓/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๑๗
นายณัฐวุฒิ จันเจริญ

่

๑๕/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๑๘
นายศราวุฒิ พรมการ

๑๒/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๑๙
นายนิรันดร์ กระแสสินธุ์

๒๖/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๒๐
นายจารุพง จุ่นเจริญ

๑๘/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๒๑
นายสันติ แสงเทียน

๒๕/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๒๒
นายจตุพร พันทนา

๑๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๒๓
นายเทอดศักดิ

์

ยะคะเรศ
๒๔/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๒๔
นายพงศกร สระบุรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๒๕
นายอิทธิวัฒน์ เจริญสุวรรณ

๒๒/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๒๖
นายพรสวรรค์ แก้วสนิท

๓๑/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๒๗
นายอิทธิพล เหมือนเพ็ชร

๑๔/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๒๘
นายอุดมศักดิ

์

เคนมี
๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๒๙
นายพุทธชาติ สิทธิประเสริฐ

๒๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๓๐
นายธงไชย จิตรประภา

๓/๐๘/๒๕๓๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๓๑
นายนิพนธ์ ปอมถาวร

๒๐/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๓๒
นายบุญลือ สิงโตศิริ

๒/๐๒/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๓๓
นายจิณณวัตร จันทร์เจริญ

๑๔/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๓๔
นายสมศักดิ

์

แซ่โก
๒๐/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๓๕
นายพลพล เทียงธรรม

่

๖/๐๒/๒๕๒๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๓๖
นายอิศราวุฒิ ศิลากุล

๖/๑๒/๒๕๓๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๓๗
นายศราวุธ พานทอง

๒๓/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๓๘
นายเอกชัย บุญสนอง

๒๔/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๓๙
นายกิตติณัฐน์ ใจเอือ

้

๒๔/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๔๐
นายนพพร ก้อนแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๔๑
นายทนงศักดิ

์

กันมะณี
๒๗/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๔๒
นายณรงค์พล ทองฮุย

๑๔/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๔๓
นายจิระพันธ์ ปนทอง

๒/๑๒/๒๕๑๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๔๔
นายศราวุธ ตันบรรลือสุข

๒๔/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๔๕
นายสมศักดิ

์

เพ็งสง่า
๒๙/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๔๖
นายสมรักษ์ อนุสรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๔๗
นายพงษ์พริพัฒน์

บรรจงราชเสนา ณอยุธยา

๑๑/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๔๘
นายนวพล วงษ์วิชัย

๑/๐๓/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๔๙
นายไพรลิน ทองไชย

๐๘/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๕๐
นายธนากร มาละออ

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๕๑
นายวินัย แสงกล้า

๒๓/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๕๒
นายชุมพร ศรีจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๕๓
นายภูวดล เกษรินทร์

๒๘/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๕๔
นายอาณาจักร ทองจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๕๕
นายธนะกิจ แสงทองสกุลเลิศ

๒๒/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๕๖
นายสมชาย แตงพิมาย

๐๗/๐๕/๒๕๔๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๕๗
นายอโนเชาว์ คงนิม

่

๓๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๕๘
นายสมโภชน์ คงแจ้ง

๒๔/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๕๙
นายมงคล ชูจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๖๐
นายภูเดช แก้วคำ

๐๓/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๖๑
นายปติกานต์ สุกใส

๐๙/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๖๒
นายฐิติพงษ์ มัทยาท

๒๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๖๓
นายประสพสุข เลิศศิริ

๐๔/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๖๔
นายนพดล วงษ์ศรี

๒๘/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๖๕
นายชัยวัฒน์ กาญญะคามิน

๒๔/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๖๖
นายวิรัตน์ ไผ่โสภา

๒๒/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๖๗
นายอิทธิศักดิ

์

ทิพย์สอาด
๔/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๖๘
นายคมสันต์ จันทร์ศรี ๓/๐๑/๒๕๓๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๖๙
นายสุรศักดิ

์

สามารถ

๒๔/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๗๐
นายสิทธิโชค เรืองโชติ

๒๔/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๗๑
นายเพิมพูล

่

กลินนิมนวล

่ ่

๙/๐๖/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๗๒
นายสยามชัย สิทธิประเสริฐ

๕/๐๑/๒๕๓๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๗๓
นายวิษณุ เกตุทัศน์

๗/๐๓/๒๕๑๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๗๔
นายเนรมิตร เย็นชืน

่

๔/๐๕/๒๕๓๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๗๕
นายโสภณ มุกดา

๒/๐๔/๒๕๓๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๗๖
นายอานัต เพิมสมบัติ

่

๒๙/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๗๗
นายศักดา กรกษม ๖/๐๙/๒๕๓๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๗๘
นายนพดล ทองวันทา

๔/๐๖/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๗๙
นายธวัชชัย ชืนแท่น

่

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๘๐
นายชัยวัฒน์ ชมสมใจ

๑๖/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๘๑
นายนที ตรงสูญดี

๑๓/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๘๒
นายอนาวิน เปรมศรี

๒๕/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๘๓
นายอาคม ฮวดวิเศษ

๒๘/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๘๔
นายประจักร เรียงพล

๑๔/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๘๕
นายเอกอนันต์ ศิลางาม

๒๓/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๘๖
นายเปรม บุญแสง

๒๒/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๘๗
นายรุ่งพิทักษ์ วานวงษ์

๑/๑๐/๒๕๑๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๘๘
นายทศพล ครองสัตย์

๙/๑๑/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๘๙
นายกิตติศักดิ

์

ช่วงโชติ
๘/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๙๐
นายวิทัส จะแรบรัมย์

๐๕/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๙๑
นายอนุวัฒน์ ธรรมไพศาล

๐๗/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๙๒
นายวีระยุทธ ดอบุตร

๐๕/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๙๓
นายสัมฤทธิ

์

ศึกษา
๖/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๙๔
นายเอกนารัตน์ จันทะนารี ๓/๑๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๙๕
นายพสิษฐ์ ไมตรีจิตร์

๑๙/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๙๖
นายนรินทร์ บุรีแสง

๒๗/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๙๗
นายณัฐพร พรมจันทะ

๒๙/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๙๘
นายชาติพิสุทธ์ แก้วพิลึก

๑๒/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๔๙๙
นายรุ่ง สวงนศรี

๐๕/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๐๐
นายสมชาย สวนชูผล

๑๓/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๐๑
นายอุทิศ แก้งคำ

๐๑/๐๗/๒๕๐๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๐๒
นายวิษณุกร นาควัน

๒๓/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๐๓
นายเพชร ดีเอม

๐๙/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๐๔
นายวิภพ เหลืออ่อน

๒๕/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๐๕
นายรณรงค์ เตียมณี

้

๑๗/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๐๖
นายอนิรุทธ หอยสังข์

๒๙/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๐๗
นายระพีพัฒธ์พนธ์ สูแพะ

๐๔/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๐๘
นายวีรพล แก้วนำคำ

๒๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๐๙
นายสุทธิชัย พรหมบุตร

๑๐/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๑๐
นายมนตรี คล้อยจันทึก

๑๙/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๑๑
นายชัยวัฒน์ จารัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๑๒
นายสมพร พิมลสิงห์ ๙/๕/๒๕๒๖ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๑๓
นายจตุพร วัฒนกิจวิชัย

๒๘/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๑๔
นายอนันต์ นารี

๒๖/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๑๕
นายโสรส ทับเรือง

๐๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๑๖
นายธิวัช ศิริโภคา

๒๘/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๑๗
นายธรรมนูญ นวลประเสริฐ

๑๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๑๘
นายสุริยะพงษ์ เมฆพันสุ

๒๗/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๑๙
นายดิษฐานันท์ ยุทธมณี

๑๓/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๒๐
นายสัจจา สุดจิตต์

๒๑/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๒๑
นายสัมพันธ์ วงษ์เดือน

๒๘/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๒๒
นายอภิรักษ์ ฉำปรีชา

๑๖/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๒๓
นายนิพนธ์ โพสามัง

๒๓/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๒๔
นายนลันทร ทองคำ

๑๔/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๒๕
นายบันลือ ใจกว้าง ๒/๗/๒๕๑๓ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๒๖
นายบุญเจิด สร้อยทอง

๒๗/๕/๒๕๓๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๒๗
นายเอกพจน์ ไพรสน

๒๐/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๒๘
นายสุรเชษฐ์ ชัยอุดม

๑๑/๒/๒๕๔๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๒๙
นายกฤติพล ปนสำรอง

๑๑/๗/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๓๐
นายเก่ง เผือกนำผล ๘/๖/๒๕๒๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๓๑
นายสุทัน เชาวลิต ๓/๖/๒๕๒๖ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๓๒
นายพงษ์นิกร ใจเด็ด

๑๕/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๓๓
นายอนุชา บุญใคร ๗/๔/๒๕๓๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๓๔
นายอภิเชษฐ์ ดีบัว

๑๖/๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๓๕
นายศุภสิทธิ

์

เอียมสะอาด

่

๒๘/๒/๒๕๒๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๓๖
นายบุญชัย ไฉนกลาง

๑๖/๗/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๓๗
นายประสาร ทรัตพงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๓๘
นายพิสิฐ พยุงพงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๓๙
นายธนธรณ์ กรเบิลมัต

๒๕/๗/๒๕๔๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๔๐
นายขวัญ อำนาจ ๓/๑/๒๕๓๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๔๑
นายนพฤทธิ

์

ตรงสูญดี
๕/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๔๒
นายสุรพงษ์ พินอุไร

๑๗/๓/๒๕๓๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๔๓
นายพงศกร พูลศรี

๑๓/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๔๔
นายไพรศาล ศรีสุข

๑๓/๘/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๔๕
นายหริพงษ์ มากเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๔๖
นายวีรพันธ์ พันธ์จะโปะ ๒๐/๗/๒๕๔๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๔๗
นายพรชัย บุตรวงค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๔๘
นายศุภกฤต ศิริประทุม

๒๒/๘/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๔๙
นายกิตติ บุญสถิตย์

๒๗/๓/๒๕๓๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๕๐
นายภิรวัฒน์ ระดมเพ็ง

๑๗/๗/๒๕๓๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๕๑
นายโชคชัย เจ็กนอก ๗/๔/๒๕๔๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๕๒
นายสมเกียรติ ศรีษะเกษ ๕/๔/๒๕๔๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๕๓
นายภัครพงษ์ นาคแจ้ง ๘/๕/๒๕๓๔ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๕๔
นายสราวุธ เกตุสมบูรณ์ ๖/๙/๒๕๓๖ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๕๕
นายนุวัฒน์ ศรีชาวนา

๒๘/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๕๖
นายบดินทร์ ชัยชนะ

๑๐/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๕๗
นายอนุชิต ชูรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๕๘
นายอาทร ศรีทองกุล

๑๙/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๕๙
นายณัฐพล วรวงษ์ ๗/๗/๒๕๓๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๖๐
นายพัชรพล แก้วกรรมพฤกษ์ ๒๘/๗/๒๕๔๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๖๑
นายณัฐพงษ์ จางนะ

๑๙/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๖๒
นายอุทัย วรรณสวัสดิ

์

๘/๗/๒๕๓๓ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๖๓
นายสุวินัย ลายทอง

๒๒/๗/๒๕๓๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๖๔
นายอนุรักษ์ เผ่านักรบ

๒๗/๖/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๖๕
นายบัณฑิต อินทรัตน์

๒๑/๓/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๖๖
นายอวยพร จิตมณีโสภา

๓๑/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๖๗
นายอำพล ยิงรุ่งเรือง

่ ่

๑๑/๗/๒๕๓๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๖๘
นายสมมาตร เปลียนวงษ์

่

๑๐/๕/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๖๙
นายภานุรักษ์ มุ่งจันทึก

๑๓/๖/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๗๐
นายเสกสรร ปนกุล

๑๑/๓/๒๕๓๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๗๑
นายพงศทัศ เจริญรุ่งเรือง

๒๓/๙/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๗๒
นายสมชาย บุญยรักษ์

๓๑/๕/๒๕๓๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๗๓
นายณัฐพงษ์ อึงไก่

้

๔/๑๑/๒๕๔๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๗๔
นายนลธวัฒน์ มันน้อย

่

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๗๕
นายปพจน์ หัดครบรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๗๖
นายวิษณุ คงศิริ ๗/๖/๒๕๔๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๗๗
นายฐิติกร คำเวียง

๒๑/๖/๒๕๓๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๗๘
นายคิภดนัย สุขทองสา

๑๘/๕/๒๕๔๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๗๙
นายอานนท์ เพ็งอาทิตย์

๒๖/๓/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๘๐
นายภาคิน ทนศรีลาด

๑๔/๕/๒๕๒๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๘๑
นายจีรวัฒน์ เอียมเอ๋ง

่

๒๙/๘/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๘๒
นายวันชัย ทินนะลักษณ์ ๑/๔/๒๕๓๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๘๓
นายวิจิต สุขเกษม ๒/๙/๒๕๓๒ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๘๔
นายฤทธิไกร ทองอินทร์

๑๕/๒/๒๕๓๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๘๕
นายอเนก บุญคง

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๘๖
นายศิริพงค์ วงศ์กำภู

๑๘/๕/๒๕๒๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๘๗
นายสุทธิศักดิ

์

เรืองรักษา
๑๘/๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๘๘
นายกิจติพันธ์ มะโนอิม

่

๘/๘/๒๕๑๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๘๙
นายปราโมทย์ จัตุรงค์

๒๕/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๙๐
นายพีรพงค์ อ่อนรักษา

๑๒/๑/๒๕๓๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๙๑
นางสาวจริยา อารีย์

๒๖/๕/๒๕๒๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๙๒
นางสาวศิรินทิพย์ สุดใจ

๑๘/๔/๒๕๓๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๙๓
นางสาวคีรีเนตร จันทาวัฒน์ ๙/๕/๒๕๒๓ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๙๔
นางสาวธนัชพร พลสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๙๕
นางสาววาสนา เลายีปา

่

๑๙/๙/๒๕๓๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๙๖
นางสาวหนึงนภา

่

บุญเทศ ๑/๕/๒๕๓๓ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๙๗
นางสาวยุภาพร ทองเพ็ญ ๓/๒/๒๕๑๔ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๙๘
นางสาวจิรัฐติกาล บรรลือวงศ์

๔/๑๐/๒๕๑๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๕๙๙
นางสาวสุพรรษา เหมือนศรี

๑๗/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๐๐
นางสาวสุวิมล ด่านปรีดา

๒๐/๔/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๐๑
นางสาวเตง ประปะโคน

๕/๑๑/๒๕๐๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๐๒
นางสาวสิริลักษณ์ อินทโสติ

๑๕/๓/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๐๓
นางสาวสุพัชรี พุ่มโมรา

๑/๑๒/๒๕๒๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๐๔
นางสาวจาริยา ภู่เย็น

๑๙/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๐๕
นางสาวระพีพรรณ ด้วงโกศล

๒๓/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๐๖
นางสาวสกุลตรา ทิพย์สร

๒๘/๗/๒๕๓๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๐๗
นางสาวกาญจนา แก้วมณี

๒๕/๒/๒๕๓๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๐๘
นางสาวมนัญญา ไชยทอง

๑๙/๔/๒๕๒๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๐๙
นางสาววาสนา นีลดานวงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๑๐
นางสาวกัลยาณี จิระวโรภาศ

๑๓/๙/๒๕๓๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๑๑
นางสาวอภิสรา งามแฉล้ม ๗/๓/๒๕๑๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๑๒
นางสาวสุรีรัตน์ ศิริธรรม

๒๔/๓/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๑๓
นางสาวสุภาวรรณ ทองลมุล

๑๘/๘/๒๕๓๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๑๔
นางสาวจารุณี ชมคุณ ๕/๙/๒๕๒๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๑๕
นางสาวตติญา เทียนทอง

๒๗/๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๑๖
นางสาวสุภาภรณ์ มาบพุคำ

๑๘/๑/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๑๗
นางสาวณัฐชา จันทร์จำรัส

๓๐/๕/๒๕๒๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๑๘
นางสาวมาลินี พานทอง ๑/๑๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๑๙
นางสาวรสสุคนธ์ สำอางค์อินทร์

๑๐/๒/๒๕๔๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๒๐
นางสาวบุญเชิด หอมจันทร์

๑๔/๒/๒๕๒๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๒๑
นางสาวกนกพร บุญเทือก

๑๕/๔/๒๕๑๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๒๒
นางสาวสอยดาว ยิรัญรักษา

๒๖/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๒๓
นางสาวรินทรีลภัส จารพัชรกิตติกร

๑๕/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๒๔
นางสาวมีนา เรืองสิริ ๑/๓/๒๕๑๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๒๕
นางสาวณัฐชาวดี พูนสำโรง ๒/๖/๒๕๓๙ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๒๖
นางสาวพรพิมล เอมสมบูรณ์

๑๐/๕/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๒๗
นางสาวพะเยาว์ เปยมวิมล

๑/๑๐/๒๕๑๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๒๘
นางสาววิไล ศรีทองกุล ๘/๔/๒๕๒๔ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๒๙
นางสาวพสชนัน เอียมละมล

่

๒๒/๖/๒๕๓๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๓๐
นางสาวสายชล ปานน้อย

๒๘/๑/๒๕๓๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๓๑
นางสาวอุษา มอญภาษา

๒๙/๗/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๓๒
นางสาวมาละสี สิงห์ทองดา

๒๓/๕/๒๕๑๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๓๓
นางสาวปยาณี อุดม

๑๓/๗/๒๕๓๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๓๔
นางสาวบุญทม ดวังพรมมา

๓๐/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๓๕
นางสาวกรรณิการ์ ดาขจร

๑๓/๔/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๓๖
นางสาวทองหยิบ แสงแก้ว

๑๕/๖/๒๕๓๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๓๗
นางสาวจรีย์ สวชพรัง

้

๒๖/๔/๒๕๑๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๓๘
นางสาวกัญญามาศ ไพบุลย์

๑๗/๗/๒๕๒๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๓๙
นางสาวกอบกุล ดุเหว่าเขียว

๓๑/๑๒/๒๔๙๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๔๐
นางสาวสุรีพร รัตนกำเนิด

๙/๑๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๔๑
นางสาวอโนชา สำเนียงหวาน ๓/๖/๒๕๒๙ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๔๒
นางสาวพเยาว์ อินสว่าง

๑๖/๖/๒๕๑๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๔๓
นางสาวสุกัญญา สลักเพ็ชร ๒/๙/๒๕๒๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๔๔
นางสาวสุพัตรา บุญจิตร

๗/๑๒/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๔๕
นางสาวสุภาพร แซ่เฮ้ง

๑/๑๒/๒๕๓๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๔๖
นางสาวสมหญิง นิมนวล

่

๑๖/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๔๗
นางสาวสุรีวรรณ ลิมประสาท

้

๒๗/๗/๒๕๒๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๔๘
นางสาวสุพรรษา ฤทธิงาม

์

๑๓/๖/๒๕๓๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๔๙
นางสาวกานดา ถาวรคง

๑๓/๖/๒๕๓๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๕๐
นางสาวสินีนาก หอมสุคนธ์

๒๗/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๕๑
นางสาวศิริขวัญ สินเจริญ

๒๕/๓/๒๕๓๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๕๒
นางสาวสมัย นามวงค์ ๗/๘/๒๕๑๔ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๕๓
นางสาวโกสม เกชา

๒๖/๒/๒๕๐๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๕๔
นางสาวจันทรา พลอยสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๕๕
นางสาวทองสุข สอนศรี

๑๖/๗/๒๕๑๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๕๖
นางสาวพิมพรรณ เพชรแย้ม

๓๑/๗/๒๕๑๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๕๗
นางสาวสมบัติ อุทโท ๓๑/๕/๒๕๐๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๕๘
นางสาวสุทธาทิพย์ แคทอง

๒๒/๕/๒๕๔๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๕๙
นางสาววรรณา สืบวงค์ ๑/๘/๒๕๒๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๖๐
นางสาวอิจจิมา อาจสุริวงษ์

๓๐/๖/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๖๑
นางสาวนิตา แสนสอาด

๒๐/๒/๒๕๓๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๖๒
นางสาวนิสา มีแย้ม ๘/๘/๒๕๒๔ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๖๓
นางสาวลัดดา พอละมัย

๒๖/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๖๔
นางสาวอณัชชา ยอมิน

้

๒๐/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๖๕
นางสาวกาจนา ตานี

๒๐/๒/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๖๖
นางสาวสมปล่อย ทับทิมทอง

๑/๑๐/๒๕๑๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๖๗
นางสาวดรุณี นุ่มแปลก

๒/๑๑/๒๕๒๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๖๘
นางสาวสมควร แสงอรุ่น

๑๙/๙/๒๕๐๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๖๙
นางสาวรัชนี ยามโสภา ๑/๕/๒๕๒๙ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๗๐
นางสาวน้อย เฮง (กัมพูชา)

๑๐/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๗๑
นางสาวสุนันทา อุ่นลอย ๖/๙/๒๕๒๙ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๗๒
นางสาวประนอม สุวรรณ

๑๓/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๗๓
นางสาวจิราพร นวลศิริ

๑๐/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๗๔
นางสาวกัญญพัชร ยิมแย้มี

้

๑๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๗๕
นางสาวสุมาลี กีมาและ ๑๐/๘/๒๕๐๘ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๗๖
นางสาวสมจิตต์ ทองแท้

๑๕/๓/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๗๗
นางสาวเสงียม

่

อุ่มทอง
๑๕/๗/๒๕๐๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๗๘
นางสาวรัตนา ห่วงพิมล

๒๘/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๗๙
นางสาวนภาพร สมารมิตร

๒๓/๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงจิรัชญา พุฒศิริ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กังฮวยสุน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วณิชย์วิเศษ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงณัชปภา เกรียงมงคล

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ ด้วงเงิน

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงณัฐริกา แก้วมณีวงศ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงธนิษฐา จูมพะบุตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงธัญญาพร กองคำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงธีราพร เสือชืน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงปญจะมาพร รัตนถิรสกุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงปุณณิศา หล้าสมบูรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงพรรภษา รืนเจริญ

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงพลอย พวงทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงพัทธนันท์ แย้มทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงพิชชาอร จงกิจสถาพร

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์ ธรรมสินธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงเพ็ญสาฬห์ ชุมเกษียร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงภัทราวดี

กานต์กัลปพฤกษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงภารดี วิลัยพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงภาวิดา วงษ์เทียง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงมุทิตา ศิริสวัสดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงวชิรญาณ์ พุทธรักษา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงวนัชพร แสงเย็น

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงวรัทยา ปองสีดา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงวราภรณ์ สิทธิโยชน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงวิภัชชยา แกล้วทนง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงศศิธร อุ่นเรือน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงสุภัชญา ตันสุวรรณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงสุวนันท์ เอียมสุข

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงอชิรยา ทองโสภณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงอโยฤทัย มนตรีวงค์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงอรินทรา รัตนเลิศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงอริสา อ่อนช้อย

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงอัยยา ลำมะนา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงอุไรรัตน์ ธรรมสุรีย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงกนกรักษ์ มะลากัน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ สุขถาวร

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงกมลพรรณ รังสิกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงกมลวรรณ วรวุฒิ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงกฤติยาณี ซิมเจริญ

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงขวัญตา พันธ์แก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ สือเสาวลักษณ์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงจิรธนินท์ วิจิตรวงษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงจิราวรรณ เกิดผล

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงชนิสรา เกตุแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๑ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงชนิสรา จอมศิลป

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงชัชลิยา เตชะมา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงณัฐชยา เปรมสวัสดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ชาญศรีสมุทร

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงณัฐธีรา คณาสิทธิกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงณัฐพร วงศ์ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงธนภรณ์ อุดเจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงธีรดา จิตรประสงค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงนภัสสร ภู่สุดวิเลิศ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงนฤมล โพธิทองวัฒนกุล

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงบุษบง สุริวงศ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๓๖ เด็กหญิงประกายกาญจน์

พุ่มมาลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงปณฑิตา ชัยชนะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ชืนอุทัย

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงภัทรธิดา จันทรศรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงภัทราวดี เจริญขำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงภัทราวดี นาคภักดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงมัลลิกา ทับศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงรพีพรรณ ชัยเพ็ชร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงวรดา แสงจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงวรรณนิสา จันทรเสนา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงวรรณี นาคเกษม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงวรัญญา อรุณศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงวราภรณ์ สโรบล

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงวิภาดา เพ็ชร์แกมแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงศรัณยา ขมสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงศศิธร

เพิมปญญาทรัพย์

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงศิตานันท์ บุญเกษม

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงศิราสิณี ลายประดิษฐ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงศุภรัตน์ สุขเกษม

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงสุธาสิณี หวังอ้อมกลาง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงสุนิษา ปุณโยปกรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงอนัญญา ชัยเลิศ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงกชกร อ่อนไพบูลย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงกมลทิพย์ สินศิริ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงกัลยกร ศรีอุไร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงจิฎามาศ เพ็ชร์ผุดผ่อง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงจุฑามณี สมนาศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงชญานิศ เกษมสวัสดิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงชนัญธิดา แก้วนุช

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงชนันภรณ์ โพธิทอง

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงชลธิชา เงินโต

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงชัญญานุช ดรุณเนตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงฏิชิรา สอาดเซ็น

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงณรัญญา จุมจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงณัชชา สุขทัศน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงณัฎฐณิชา นันทพานิช

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงธนวรรณ แสงศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงธรชญา รุ่งศิริ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงธิติมา จันทร์กระจ่าง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงนริสรา โสภณคุณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงนฤมล โพธิทอง

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงนารีญา ปทุมสูติ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงเบญญาพร เมธาวิวรรธน์กุล

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงประภัสสร พุ่มเจริญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงพชรพรรณ บุญน่วม

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงพิริยากร รัตนกุสุมภ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงแพรวา พรหมเสนา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงภัทรวดี แสงมาลา

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงมณิสรา ดวงพระทัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงรวิสรา ทองดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา ร่มเย็น

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงวณิชชา รักซ้อน

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงวรรณิศา พรรโณปกรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงวริษา ยุววนิช

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงศวิตา เงินรัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงสิริรุ่งนภา พลซือ

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงสุตาภัทร อุปพงษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงสุนิษา สัตยาคุณ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงสุภาพร พลมัน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญสวน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงสุภาวดี กางไธสง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงอทิตญา สุขสมบูรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงอนรรฆวี พุฒเรือง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงอภิชญา สุขสมบูรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงอภิญญา ศรีเกษม

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงอารยา ทองพันชัง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงอารยา เศวตสุพร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ท้วมพงษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ ณีวงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงกรวรรณ ชะลาชล

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงชลธิชา กำไรรวย

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงญาณิศา ศรีคำขลิบ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ เจริญศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงทิพวรรณ วรสิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงนิยตา สนรักษา

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงนุษรา หงส์ทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงเนตนภา จุลละมณฑล

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงปณิสรา อินทร์แบน

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงปนัดดา เจริญสุข

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงพรกนก สุขอินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงพรรวี มังเจริญ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงพวงผกา ภาษิต

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงพัชรพร นุ่มดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๑๙ เด็กหญิงพิชญากานต์ ภูมิสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงพิชญาภา เคลือบสำราญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร

อินทร์สงค์เคราะห์ ๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงไพลิน สุขนก

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีเพ็ญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงภาวิดา สุริวงค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงมรรษกร กระบวนรัตน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงลลิตา นพโสภณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงวริศรา บุญสวน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงวัชรวลี อุอะนันต์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงวิลาวรรณ อูเจริญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงศศิกานณ์ สำราญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงมัณฑนา สินชะละ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงเยาวเรศ แสงสุข

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงรัตนาพร เย็นฉำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงรินนภา จันทร์ทองแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงรุจิรา ตะริ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงศิรดา สุทธิชาติ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงศิรประภา สิอิน

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงศิริมาศ สุวรรณภาพ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงสุชาดา เสมอใจ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงสุพรรษา แสงเทียน

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ชัยยะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงอติมา วิจิตทาดา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงอรศิตา จิวตะคุ

๋

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงอุมาภรณ์ กวีชัยสมบุญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงกมลชนก สุวรรณเดช

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ตระกูลล้อเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สุหล้า

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงเกศินี เงินแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงจุฑามณี แซ่ซิม

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ปานพงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงชลนิตา นพพันธ์ศิริ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงชัญญานุช กิมทอง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงญาณิกา พรเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงญาณิศา บุญชู

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงณิชารัศม์ กุลนิธิวราวัตน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงทักษพร ขันทะมาลา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงนลินภรณ์ สุดโธ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงเบญจพร คงดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงปยธิดา ตันเจริญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงพรรณวดี นาคศิริ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงพลอยแก้ว จันทะศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชุ่มทรัพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงลักษิกา พัดทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงศศิธร ชนะเลิศ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๕ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงศิริวรรณ พบคีรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงสรัญญา กองคำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงสิริธัญญ์ อยู่ดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงสุชาวดี ทองอ่วม

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงสุณัฐชา ฟุงสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงสุวนันทน์ ก้านแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงอภิชญา เจริญสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงอภิญญา คุ้มแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงอรปรียา ศรีพงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงอรอุมา อดิษะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงกนกพร

เต็มทรัพย์ไพบูรณ์ ๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงกรกนก นิลศิริ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงกฤติยา ศรีมี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงชมพูนุช ฮะซิม

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงชลฐิชา กาญจนเกตุ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สินธุโคตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงณัฐพร จีนช้าง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงธิดาทิพย์ แดงน้อย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงธิดาวรรณ ขจิตจรรยา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงนุชจรีย์ แซ่ฮ้อ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงปฏิญญา ศรีเจริญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงปริณดา อยู่สมบูรณ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงพรธิวา ล้อซ้ง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงพิมพา เลืองลือ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงภัครมัย ยิมแย้ม

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงรัชนีกร ง่วนเฮง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงวนิดา ขาวยังยืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงศรัณญภัทร ศิริวัน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงศศิประภา นาคเกษม

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงศุภกานต์ ชัยสวัสดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงอนันญา เพ็งอุดม

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงอภิญญา สังไวย

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงอมลรดา เสมอใจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงอารดา เหมดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงอิสรีย์ ม่วงโรจี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีโกศักดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงกิติมา โกโสตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงกุลธิดา เรรส

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงจารุวรรณ เชือแสง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงจิรสิน วรศิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงชลธิชา อุมา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงชืนนภา

่

นะราแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงฑิตฐิตา ณะแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงณัชชา กุลสัจจะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงดารารัตน์ นาคภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงธันยมัย ตองอ่อน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เสาวกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงนราวดี จันทร์จ่าย

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงนริศรา ลาภังยะวิทย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงนริสรา จันทร์จ่าย

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แสงอรุณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงปาริชาต พลอยเพ็ชร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงพรมณี สอนจันทึก

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงพรรษา จันทรโชติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงพัทธนันท์ เผือนไพรวัลย์

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงแพรวา เนียรอรุณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงยอดกมล จำเนียรทรง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงรุ่งนภา จีบเจือ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงวริษา ดิษฐาพร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงวิยดารัตน์ สิทธิโชคธนาศิริ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงสุภาวดี พรหมมา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงเหวิน เหวิน เจ้า

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงอรินญา หยกสุวรรณกุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงอารีรักษ์ นามบุญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงกนกสิริ จ้อยปาน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงกานติมา รักษาวงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ตาดทรัพย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงจุไรรัตน์ ทำเนาว์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงจุฬารัตน์ คินรัมย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงชนัญชิดา เวียงสิมา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงชนาภัทร นิรารมย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงชบาไพร ศรอากาศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงชรินรัตน์ ปอมถาวร

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงชุติมา ศรีเรือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ซือตรง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงณัฐณิชา แซ่ลิม

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ แก้วนุช

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงธนัชชา เกิดกล้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงบุญณิสา สุขพงษ์ไทย

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์เพ็ง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงปริฉัตร วงษ์อุดทา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงปริตา คำสอน

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงปยธิดา ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงภาสินี จารุภูมิ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงรพีพร โสนางาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร บุญร่วง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงสวรรยา ฮ้อกุ่ย

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงเสาวนีย์ พวงมณี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คงเจริญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงกนกพร พระพายพาน

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงกรรณิกา นิลมณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร ดรุณเนตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงจิตติพร โคตน

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงณัฐณิชา อุทิศ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงทิพวัลย์ จีนาวงค์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงนรภัทร ลักษณะหุต

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงนัฐนิชา จันปุม

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงนัทธมน อยู่เปนสุข

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๖๓ เด็กหญิงเบญจกานดา
หอมคง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงเบญจพร คอนพิทักษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงปนัดดา ท้วมเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงพรชนก วงษา

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงพิรดา โกตุม

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงแพรวา ไชยณรงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงภัควลัญช เกษมมงคล

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๘ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุขแพทย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงรตินัธ ชาภู่พวง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงวรรณกร ซือผาสุข

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงวิชญาพร รักษาวงษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงสุชาฎา เจริญกุล

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงสุวิดา คำเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงหทัยชนก เสมอเหมือน

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ วงศ์ภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงณัชชา จันทร์ร้อยเอ็ด

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงณัฐวดี ศรีจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงธัญญาพร สุคนธนคร

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ ตังสกุล

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงนฤดี โพธิทอง

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงปลายฝน เอกตาแสง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงพรทิพย์ สุขสำราญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงพัชรพร อยู่ยืน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มาตสาลี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงภัทรวดี พัดทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงมะลิวัลย์ บุญสวน

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงวราภรณ์ พงษ์รอด

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงศิรดา ศิริวัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงศิริวรรณ เชือแก้ว

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงสุภัสสรา ทิมศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงอรดี พลรักษา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงอรอนงค์ นาคมณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงพรรพษา ยินดี

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงณัฏธิดา ประทุมมานนท์

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงวราภรณ์ อาจหาญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงสุดาทิพย์ สกุลมโนทิพ

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เจริญธรรม

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงธานาทิพย์ ธรรมธร

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงศุภัชญา ธรรมเนียม ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงสุพรรษา เลิศศิริ

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงกรวรรณ บริบูรณ์ทรัพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงอาทิติยา ฉำสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงธัญชนก สิงห์รัตน์

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงปราย นุ่มเจริญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงพสชนัน เย็นสบาย

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๐๘
นางสาวลักษณ แสงส่อง

๐๑/๐๓/๒๕๑๕

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๐๙
นายขวัญชัย รักษาพันธ์

๑๗/๑๐/๒๔๙๐

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายเกริกเกียรติ ขันแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายณัฐวัตร แดงสวัสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายธนเสฏฐ์ ศรีหาบุตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายรชต รัตนกิจ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายลภน ศรีอุดมศิลป

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายอัครวัฒน์ อนิวรรตพงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงกรชนก จันวะโร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงกัญญาวีณ์ รัฐศานติบูรณ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงโชติกา อ้นอารี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงณัฐฌาลิณี ทองชูศักดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๒๐ เด็กหญิงแพรววรินทร์
วัชรีนันท์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงพัตรพิมล ศักดิสวัสดิกุล

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงโฟกัส แสงทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงสราพร โฆษิตวิวัฒน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงสิรินทรา กลางประพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงสุภาวิดา แก้วศรีทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงสุริษา นิมเจริญ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายเจตนิพัทธ์ มนต์วัฒนชัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายฉัตรฟา ลภนโชติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายฉัตฤณท์ อินทรสุขุม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายชคัตตรัย สุขก้องวารี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายชยพล อัศวุตมางกุร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายปณณวัฒน์ ศรีอุราม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายวีรสันต์ สุทธิคุณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงเกศกนก ชัยศิริ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงกันยาวีร์ ทิพย์สุข

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงญาติกานต์ คงสัมฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงณัชชา ธรรมสุนทรา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงทัศน์จรัส วิริยะไกรกุล

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงพิมพ์ระวี รัตนะมงคลกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงพิฤดี หทยวัฒน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณนพเก้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงสุพิชฌา ไชยกิจ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายฐฌา ชาภิมล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายณัทรัฎฐ์ คงภักดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายนฤสรณ์ ต่อชาติ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายภุฒิพงศ์ ปลอดทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายรติพงศ์ ศิลปกิจโกศล

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายรพิพงศ์ บัวทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายวิรัญจ์ วรรณุวาศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงกรวรรณ สารภาพ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงจันท์เจ้าขา ศรีสาลีกุลรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงณัฐรดา หนูจิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงธนาภา จิงต่ามน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงธิตยา อินทศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงปาณิสรา

เทียนชัยสุธารัตน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงพรกนก จูเภา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงรัชฎา พรหมนา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงสุรัสสา โพธิสร

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงอิสรีย์ คนบุญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายกฤษดา หงษ์ทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายธนธรณ์ ตุ่มศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายธนภัทร เล็กมันคง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายมณทสิต ฟกทองคำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายวสุธร

สถาพรสกุลไพศาล ๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายศุภณัฐ

ธีระเกียรติกาญจน์ ๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ไพรินพาณิช

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงกัญญวรา รัตนจางวาง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงญาโณทัย ควรสุวรรณ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงณัฐชา แดงเจริญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงธนพร แสนศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงธัณชนก ปยะจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงปรียากร ศรีสังข์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงพัชริญา อู่พิทักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงพัณฑิรา จันทร์อำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๑ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงพิชญาภัค กระโจม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงมานิตา เอือกมลชาญ

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงอนุธิดา สอนชิว

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายฐณวัฒน์ ยะหัตตะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายเดชาธร ธรรมเมธาพร

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายพชรพล งามพิง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายวงศธร นิมเจริญ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายสายชล มิตรโกสุม

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายอัศม์เดช อัศวุตมางกุร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงกัญญพัชร ผ่องใส

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงชโยชา จันธิมา

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงชญานิศ จันทร์ศรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงณัฐริกา แก่นจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงเบญญาภา นาคนวม

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงปาณิศา น้อยใจบุญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงพรนภัส รัตนพันธุ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงพิชญาพร เปรมเจริญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงรมิตา เมืองแมน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงศิริประภา กิจจะอรพิน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงอนันตญา แสงทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายกิตติพัฒน์ เจรีรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ถนอมนาค

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายนนท์ เก็บรักษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายภคพล อุ่นเจริญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายภูดิส ล้อจงเฮง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายวัทธิกร พรหมโชติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายศุภกร เกิดแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงจินนภา บุญเพิม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงชนานาถ ฤทธิฤาธร

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงชนิกานต์ ทรงทองคำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงปพิชญา สุวรรณะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงปราณิสา สุรินทร์ศักดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงลักษิกา เกรียงไกรศักดา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงวรกานต์ ห่วงไธสง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุวรรณเกิดผล

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงหริณดา บุญถนอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายกิตติธัช ธราพร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายกิตตินันท์ จันทรา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายคฑาวุธ ธีรภัทรไพศาล

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายเทฮัน ยอดสกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายธนณณ

ทรัพย์พิพัทไพศาล ๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายปุณณพัฒน์ ขำทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายภาดา อุทัยผล

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายวีรภัทร์ วชีระสกุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงจิดาภา ทรัพย์ดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงฐิติภา วรกุลเกริกไกร

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงปานตะวัน โพธิศิริ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงพรปวีณ์ แจ่มจำรัส

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงพีรดา วิจิตรเจริญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงสญาลักษณ์ เพิมพงษ์พิพัฒน์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงสุชญา แก้วคำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงอนัญญา โอภาสพินิจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงอิสริยา สว่างแสงวัฒนา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงอุษณิษา เจริญสุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายกรภัทร หลิมวิลัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายกิตติทัต จันทรา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายธนกฤต

อานุภาเวนะวัฒน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายภานุวัฒน์ เฮ็งไล้

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กชายวรรณฤทธิ

์

เดชะองอาจสกุล
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายอมรเทพ อติชาติธานินทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงกานต์ฐิตา ศรีทองอินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงกานต์สินี อาจหาญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงจีรภัทร์ เอ่งฉ้วน

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงฐิตาพร ลิมวิลัย

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ สุขสมบูรณ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงณิชาภัทร เนืองนิกร

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงนภาดา แย้มทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงปยธิดา หอมพิกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงภัทรพร เพ็ญวงษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงเอวิตตา ตันสิทธิพันธ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายกฤษดา ตันเฮง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายจรณภัทร คำเกิด

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายณัฐพล ชืนนอก

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายณัฐพัชร์ ทัศนะเมธี

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายปณณวิชญ์ วงศ์ณรัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายพุทธิธัญ อนันตเดชศักดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายภูผา ปานเจริญกิจ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายศิวกร จันทรสูนย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายสิรภพ เสียงลำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายสิรวิชญ์ แก่นเชือไชย

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงกฤตยา พรประเสริฐ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงจิดาภา บรรดา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงณัฎชาวี พรมตือ

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สงวนสัตย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงณิชารัศมิ

์

รักษาสิริพงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงพรวลัย อู่ศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สุทธาแสง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงดวงกมล ยงสวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงธนัญญา ปญจกิจ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงธมลวรรณ จิตตวิกูล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงนฏกร กรรณิกากลาง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงนฤสรณ์ เขียวสวัสดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงปณิชาภัส ทวีธนโภคิน

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายกฤษดา เรืองทวี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายกันติทัต จรามร

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายกิตติพิชญ์ หิรัญวงศ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายชัชวาลย์ ทองศิริกุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายดัสกร ทับแสง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายปณวัฒน์ ธรรมเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายภัครพงษ์ อุดมศักดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายภาสกร บัวสาตร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายศุภชัย แสนรังค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายสุริยะ รอดมันคง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงเกศรินทร์ เลิศวิลัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงชนานันท์ แก้วจุลลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงฐิติวรรณ กิจเจริญโชค

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงณัฐพิมล ลิมปนะวรรณกุล

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงทิพย์สุดา วงษ์กลำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงนิราวัลย์ พันธุ์เรณู

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงปริยาภัทร ศรีหทัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงภัณฑิรา รืนเจริญ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ แย้มสรวน

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพิมทรัพย์

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงสุชาวดี เสนีย์ศรีสกุล

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงสุวรรณศิริ ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงอภิสรา ประสิทธิพานิช

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงอัยยา บุบผา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงอาภิสรา ใหม่หะลา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายกิตติพิชญ์ เพ่งพินิจ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายจิรายุส พานบิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายชโนทัย คำรังษี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายณัฏฐพงศ์ ยงพฤกษา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายทัศน์ภูมิ โพธิทอง

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายธนกฤต คุณสมิตปญญา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายธาดา โห้ประเสริฐ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายศุภเศรษฐ์ คงภักดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายสรวิชญ์

กาญจนสันติศักดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายสิรภพ แสงทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงจิดาภา รักษา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงจุฬาวดี สำราญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงณนันทภัทร คงรักษา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงณัฐนรี พิทักษทัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงนันทวรรณ พูลเพิม

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงเบญญารัตน์ ฉลาด

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงพรกนก ปนทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงพิชชาภัทร์ ยงศิริ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงพิชญาณ์ เทียนงาม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงภคพร ผลทรัพย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงเยาวเรศ แย้มเกษร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงศิริกัญญา แสนโต

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๕ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงสิริกานต์ ราชกิจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ประทุมวัล

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายคตานนท์ เกรงสำโรง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายฉัตรดนัย ชมเชย

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายชวิน เบ็ญจศักดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายธีรธัช ชาวถิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายธีรัช จิราพงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายพงศธร ลายทองกูล

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ เทียนกุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายเมธัส โชคบัณฑิต

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายรัฐพงษ์ ใหม่ผึง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายอนุวัตร สุรินิตย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงกังฐกาญจน์ อินพุ่ม

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงชลธิชา พรมคำ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงณัฐสุดา บุญไทย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงธนกร คำแพ่ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงนำทิพย์ ปุณชัยวิลาศ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงพรชนก ความเพียร

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงพัณณิตา สุรารักษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงภัทรภร สัมฤทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงเมธปยา เวศพันธุ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

วิเศษกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงวรรณรัตน์ โฉมงาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงศศพินทุ์ ศรีมาลา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงสุรีย์มาศ จันทรางกูล

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงอินทุพิมพ์ วังแก้วหิรัญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายเทพมังกร ละอองทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายนราธิป ศิริทวี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายปรวีย์ คนหมัน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายภพนิพิฐ โง้วเจริญสุข

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายรัชพล ศรีสอ้าน

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายวิศรุต ภูศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายสรวิศ สุริยงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายสิทธิกร โหงเจริญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายอนุภัทร หาญปอ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายอภิรักษ์ กวมทรัพย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายอภิรักษ์ พลอยแหวน

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงช่อชมพู ตันเส็ง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงฐิตาภร อาจหาญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงณัฏฐ์จันทร์ พานทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงทัชนภา สายบุญธรรม

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ์ ไชยยัน

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงปานใจ อภิรักษ์สุขสันต์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงพิชญา แก้ววิทยาคุณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงเรณุกา พุฒิเงินสุวรรณ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงศศิกานต์ อุดมวัฒนพงศ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงสวามินี ภาพ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงเสาวรส ชูเมือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงสุภัทร์ชา ศรีคำดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงอภิรดี มาบโพร้ง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงอัศวณี บุญมี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายกิตติกานต์ ม่วงนอก

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายชยานันต์ โพศิลา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายณัฐนันท์ สอนเจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายธนฉัตร พุทธรักษา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายภัฏ ทรัพย์แก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายภูมิ อัครธรรม

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายรวิสุต วิโรจน์บริสุทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายวรปรัชญ์ อินทร์ใจเอือ

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายอดิศร ยันตะสี

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ ศิริอรุณพร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงฐิติมา โสภารัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงณัฐชยา เบืองจันทึก

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงณิชดาภา ศิริจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงณิชา ภักดีวรการ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงธิติสุดา ท้วมละมูล

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงนภัสนันท์ ดามะพร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงนวภรณ์ พึงโพธิสภ

่ ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงปณาลี กระสานติกุล

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงพัทธวรรณ วงศ์สุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงภัทรภรณ์ มาระศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงเรวดี สุขประเสริฐ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงศิรดา ไตรวาส

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงสาธิดา อ่อนรักษา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายกรกฎ โหงวเกิด

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายกฤตยชญ์ สุขเจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายกันตภณ ลิมสุขศิริ

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายจิรประพล เจริญสุข

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายเตชิต การะนันต์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายธนพล แจ้งอำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายนิธิวัฒน์ นาโตนด

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายปฏิหารย์ จิตร์ลักษณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายพชร ด้วงคง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายภคพล พนาสนธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายอิทธิพัทธ์ สุขขะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๐๐ เด็กหญิงกัลญาลักษณ์
อ่อนศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงกุลรวี ฉวีทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงณัฐชยา ฤทธิรุณ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงทิฆัมพร ยมรัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงบุณฑริกา อิฐสุวรรณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงปลายฟา ดวงประเสริฐ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ต้มสุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงภัครินทร์ สีไส

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงรัณชนา สีหานาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงรัตนาพร บุรพจิตร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงศิรภัสสร ประเสริฐสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงศิรภัสสร พงษ์พัฒนาพนิต

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีอุไร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายกิตติดนัย

์

มังคละสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายชวกร พยุงธรรม

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายนฤชา ไชยมโน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายปญญา นรานุภาพ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายพุทธคุณ บัวพันธ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายภูตะวัน กันเทียง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายยศชยพล สังข์เจริญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๘ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายศิริชัย บุญสาระวัง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายศุภวิชญ์ มุสิกุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายสุรพรรณ สร้อยมาลี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงกมลชนก กู้เกียรติกาญจน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงจิดาภา อัครอมรธรรม

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงชมพูนุท เกลียวชมพูนุท

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญสนอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงทัศณียา กาญจนเดชะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงทิพารัชต์ สันทัดค้า

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงทิศา สือเสาวลักษณ์

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงธนัญชนก ถินถาวร

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงนรินทร ใยยังยืน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงนันทิชา แก้วพิทักษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงพรรณภัทร อ้อมเขต

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงสรัญญารันย์ ดอกสันเทียะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงสุภาวดี บุญสม

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงอุบลพรรณ บุนยะริส

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายกนก อุปมัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายคณาธิป ทูโคกกรวด

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายคณิศร รถทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ยศยิงยงค์

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายธนดล อำขำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายธนากร พรมวงค์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายธราเทพ กุลเมฆ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายนราวุธ เพชรอินทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายนาวิก ปอมสุวรรณ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายพิสาทร เอียมวิจิตร์

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายเศรษฐศักดิ

์

นฤภัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงชมพูนุท ประสมบุญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงชุติญา โสมปน

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงญาโนบล ก๋งฉิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงญาดา เนตรสกุลแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงณัฐพร แสงสุวรรณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงธรรญชนก รัตนกรัณฑ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงนลพรรณ ปนบำรุงสุข

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงปุณฑริกา ทรพล

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงภัทรวดี ปณฑรางกูร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงรตีวันต์ หาญณรงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงรสิตา ถีปอม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ พุกกะรัตน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงวิฬาษินี

กระจ่างวัฒนากร
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงศิริวรรณ พวงสวัสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายกิตติวัฒน์ พิมประจิตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายไชยพัฒน์ ปราบภัยพาล

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุวิทย์เรืองฤทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายเทพธนาวุฒิ นิมมี

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายนเรณธรภ์ ขำเหม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายปณณวรรษ บุตรโคตร

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายภควัฒน์ ทองสิงห์คลี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายภูบดี แน่นหนา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายวชินันต์ อยู่เอียม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายศิริชัย บุญสร้าง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายศุภฤกษ์ สุคนธา

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายสุรพงศ์ พูลมี

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงกันย์ณัชชา บุตรดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงกุลธิดา ศรีดุกา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงชุติมา ศรีกลชาญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พุทธพรทิพย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงปกิตตา เจียโหงว

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงปทิตตา เจียโหงว

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงพณณกรณย์ ดาราน้อย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงแพรววนิด สาตราภัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงพิชญาภา เจริญทรัพย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงภัทร์นฤน สายันเกณะ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ กันฮก

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงอิศรา ศิริมาจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายธนกฤต วิริยาพันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายนักรบ มีปดมา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายรัชพล ภักดีอุทธรณ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายลภัส บุญคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายวรชัย จันทร์สา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายวรัตถ์ กุลวานิช

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายวีรภัทร ศิริวาจา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายอัครวิทย์ แก่นสี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงกนกวรรณ รักวงศ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงขวัญข้าว กิจสงคราม

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วรรณกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงชโลธร จันพา

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงชาลิสา ก้อนแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงธนัชชา มีเจริญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โคตรพัฒน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ มงคลพยอม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงภัสฐิภรณ์ วงษ์วานิช

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงภิตาภร กิตติธนหิรัญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงเมทิกา เขียวขำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงสิริญญา หอมดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงสุจิรา ศรีโกศักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงสุชานันท์ ใจหล้า

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายธรรมนูญ ถินถาวร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายนวพล ลีกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายภูมิรพี แสงสุขศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายวีรภัทร ภัทรนาวิก

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายศิรวัฒน์ ขัดทา

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายอนุพันธ์ สุนทรโชติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายณัฐพล นิมสาย

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายธนดล สังขปรีชา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายธนวัฒน์ แซ่เอียบ

๊

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงกันยรัตน์ สาระพันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงณัฐถพร ยงปรึกษา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงณิชกานต์ ตันสุวรรณรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีรักษ์สูงเนิน

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงนภัสนันท์ สร้อยทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงนิชาภา จันทร์ชูผล

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงพิชญธิดา ดานะ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงพิชญา รุ่งเรืองกิจพัฒนา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๑ / ๒๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงพูนสุข สินสมศักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงรติมา จินดาพงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงสุจิรา พงษ์สุพรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ พรอินทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายคณิน สหพัฒนสมบัติ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายอินทัช รุ่งวิทยาธิวัฒน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายวุฒิพงศ์ สนอยู่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายวงศกร เกิดใจตรง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายภาสกร ตัญญบุตร

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายพลวัต ธรรมสาโร

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายชยุต แสงรัตน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายทินกร เรืองศิริ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายพีรพัฒน์ พรหมแสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายภูธเนตร์ ศิริพรม

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายวริศ วันประสาท

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายเศรษวัฒณ์ สร้อยสุวรรณ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายณวพล บุญประเสริฐ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายตันติกร

โพธิดำรงค์เกียรติ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายธนภัทร รัตนพงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายธนานันต์ วิภาธนสวัสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายพัสกร ช่างสลัก

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายภัครพล หลาวเพ็ชร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายอภิชาติ เพทายรัตนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายอัครวิทย์ ถิรพัฒนวงศ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงปทิดา อำนวยสิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงรัตนากร ทองคำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายธีรพจน์ แพลูกอินทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายปาราเมศ แสงมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายสุจิปกรณ์ รุ่งเรือง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายอนวัฒน์ จุลมณฑล

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายณัฐวรรธน์ อ้อนประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายศุภกรณ์ สมนึก

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายชาญชนะ คำปะทา

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงรังษิยา สิอิน

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ วรรณนิยม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายพิศลย์ มุ้ยประเสริฐ

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายนิธิกร สุวรรณดิษฐ์ ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงเซากุล ซามอน ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงปาริชาติ วงศ์กระโซ่

๒๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงไอริสา ชินเกต

๑๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงศิรภัสสร แปนไพศาล

๑๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงกานดา กรเกษม ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงขวัญจิรา เคนมี

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงณิธาดา คินรัมย์

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงณัฐริชา แซ่อึง

้

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงเรียบ ยัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงคำนวณ นาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงสวงสุดา กอบการดี

๒๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

ยอดพรหม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายธันวา เทียงธรรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายธีรภัทร เปรมเจริญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายกุลพัฒน์ เพ็งพานิช

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายนนทวัฒน์ สวัสดิโสภา

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายภูริภัทร แสงจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงวัลพร วรรณสวัสดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงนำเพชร โอสภานนท์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงมุกดา ต้นมงคล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงกิตติยา ทองนพชาติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงภาวรินทร์ มีแฟง

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงกัญญาพร เนตรดำดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงวิริยา ธนชิตสถาวร

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงกรรณิกา ศรีวิจารณ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายนที สุทธิศิริ

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดไชยธารา

ไชยธาราประชาบำรุง
 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายรัฐภูมิ ด้วงพิบูลย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายศิริศักดิ

์

ทรัพย์ศิริ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายอภิสิทธิ ใยยะผลสุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ รุ่งเรือง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงชุลิตา สุขผล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายอนุชิต แสงสว่าง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายอนภัทร อ่อนถาวร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายชัยรัตน์ ศรีวิลัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายภัทรพงศ์ จันทร์เพ็ญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายนาวี คะเช็นเชีอ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายธนานาท์ โอสถานนท์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายศรศักดิ

์

เพียรพยุงพงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายณัฐนันท์ เจริญรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงศิรดา เขือนบุญมี

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงบรรธิดา เลียงรอด

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ เปรมตุ่น

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงอลิษา เหมือนสมัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงภารดี โห้ประเสริฐ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายวีระวัฒน์ น้อยมะณี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจ้า วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายเอกลักษณ์ ศรีประไพ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจ้า วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงฉัตรมิญตรา บุญอยู่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจ้า วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายอภิรักษ์ อะระวิง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจ้า วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายอภิชาต ศิริโวหาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจ้า วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงวาสนา เกตุมา

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจ้า วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงศรัณดา แสนสนิท

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจ้า วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศิริโวหาร

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจ้า วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายตะวัน อังกาบเอียม

่

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจ้า วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงประภาพร นวพูนเสงียม

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเจ้า วีระโชติธรรมาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายสัญชัย จันทร์เพ็ญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายเกรียงไกร บุญประกอบ

๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายชิระพงษ์ ทิพย์คูนอก

๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายวชิรวิทย์ เจริญธรรม

๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายบัณฑิต ประวรศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายกชกร รักษาแดน

๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายธนวัฒน์ ฉินสูงเนิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงกมลวรรณ ไกรทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงจุฑามาศ มีบุญจิตต์

๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงฆัสภรณ์ แสงอ้น

๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงปาริชาติ สุขสำราญ

๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา ชาดวง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ โสสุทธิ

์

๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายภูชิต ภักดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญประเสริฐ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงวรารัตน์ รักษาแดน

๐๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายพิชยะ ฮกหล่อ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายมุฑิตา นวลฉวี

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายชัยมงคล แจ่มดาว

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายสุทัศน์ บริสุทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายวชากร โพชพันธุ์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงกัลญารัตน์ บุรีเพีย

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงจิตรกัญญา อยู่มา

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงจิราวรรณ พร้อมเพรียง

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ มาลัยรักษ์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ วงษ์เจริญ

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงลูกนำ วงษ์จินดา

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงสุทธิตา น้อยปรีชา

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงสุพรรณษา ศรีประไพ

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงสุภาวรรณ สุวรรณะ

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงเขมณัฏธ์ ทองมา

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงกฤติยา เกตุแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายพรเทพ รุ่งเรือง

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายพิชานนท์ เถือนวิลัย

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายนันทกร จันทร์เกษม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายสมพร สำเภาร่อน

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายจิรภัทร โชติวงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายนันทวัฒน์ วิจิตรกูล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายชินดนัย พุทธิพัฒนานนท์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายทิชาพัฒน์ วารเลิศ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายเจษฎาพร โคตรวิชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายณธกร เกษศิริเลิศ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายณัฐภัทร จิมานัง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายสรยุทธ ชืนอารมย์

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายกฤชนัท ลิมเชย

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายอรรถพล เออ้าย

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายจิรวัฒน์ วงษ์เทียง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายวันชนะ เทพมณี

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายระพีพันธ์ แก้วนำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๕ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เชิดชู

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายภานุวัตร วงศ์สา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายรามณรงค์ วิชัยศิริมงคล

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายชัยชนะ คงภักดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายธีรภัทร เปรมจิตร

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงอิชยา จันดา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงมณฑกานต์ สรสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงสายฝน โคตรทารินทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงศิรินทรา เนียมผาสุข

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงสโรชา สุขดารา

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงแพรพิไล พอกเพิมดี

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

วิทนา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงศิรพัชร จุ่นเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ เหง้าทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงพัสราพร เจริญตา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงปยมาศ แห้วนคร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงต้องตา คำน้อย

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงชาริสา แก้วทอง

๓๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงชไมพร ชอบดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงกนกพร ดวงโสภา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สว่างเนตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายอัษฎายุธ น้อยคำมี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายอนุวัฒน์ แปนสุวรรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เผือกพูนผล
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายธนภูมิ รักซ้อน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายพีรภัทร์ ศรีเมือง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายชลภัทร์ เทพกุญชร

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายภาณุพงษ์ หนองขุ่นสาร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายฐาปกร พิมพ์ทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายวราวุธ เล่าฮะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายธีรภัทร์ บุญน้อย

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายปยมินทร์ คัดทะนาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายเลิศฟา อาบสุวรรณ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายจิราวัฒน์ สุริยมาตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายประกิต แก้วทรายทำ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายอดิศร น้อยใจบุญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายพงศกร จันพา

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายรณชัย วิชัยศิริมงคล

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายคณิศร เพ็ชรสอาด

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายอดุลย์ศักดิ

์

ทวีชาติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ แตงน้อย

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายพัฒนพงศ์ กงเพ็ชร

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายวีระพงศ์ นพคุณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายภูวนาจ พลายละหาร

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงอริสรา เขมเสวี

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงลัดดาวรรณ พรมโชติ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงศตพร สายสิงห์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงประพันธ์ศรี ลีรัตนชัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงปาริชาต สมศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงบงกชทิพ แพน้อย

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงนิรชา เหมือนประสงค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงวิชชุลดา เถินมงคล

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงแพรวา กุลไธสง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงกานติศา อายุยืน

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงศุภกานต์ อุ่นคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงณัฎฐนิช ฤทธิศักดิ

์ ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงมณฑกาญจ์ คุณแก้วอ้อม

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงเมขลา พันธ์เสาร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงเบญจพรรณ อาจเอือม

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงณัฐพร มีทรงธรรม

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงณัฐกมล บุญรักษา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงชลลดา ปาชัฎ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายสุพรรณ กรุดเพ็ชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายปฏิพัฒน์ เจริญสุข

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ เขียวชะอุ่ม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายนพดล ยิมดี

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายณครพงษ์ ศิริโวหาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายภูริภัทร วิศาลอนันตกูล

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๓๓
นายไตรภพ วิทยาลัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงนาฎฤดี ชมภูนุช

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๓๕
นางสาวฉัตรสุดา ปญญาพลวัตร

๐๕/๐๕/๒๕๓๖

วัดกกสับ กกสับ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย ทางข้ามน้อย  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงสุธาศิณี บุทลี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย ทางข้ามน้อย  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงกัญญานี กรมถิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย ทางข้ามน้อย  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงกนกวรรณ กรมถิน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย ทางข้ามน้อย  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงวัชรี บุตรสาลี

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย ทางข้ามน้อย  

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๔๑
นางเตือนจิต ราศรีมิน

๒๖/๐๔/๒๕๑๑

กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๔๒
นางสุทิศา ชุ่นคง

๑/๑๐/๒๕๑๑
กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๔๓
นายธรรมเชษฐ์ โพธิสอน

๗/๐๕/๒๕๑๗
กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๔๔
นางสาวธนินี โกศลชัย

๒๘/๑๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๔๕
นายยุทธเดช เนาวรัชต์

๑/๑๐/๒๕๒๓
กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๔๖
นายนนทวัฒน์ ดีสวัสดิ

์

๑/๑๒/๒๕๔๐
กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๔๗
นายวุฒิชัย ประภาศิริ

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๔๘
นายฉัตรชัย ชาญประโคน

๔/๑๑/๒๕๔๐
กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๔๙
นางรัชนีย์ ยศแบ่ง

๑๕/๐๔/๒๕๑๑

กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๕๐
นางสาวชลธิชา อนันตรกิตติ

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๕๑
นายพีรพัฒน์ ไพรินทร์

๑๘/๘/๒๕๔๕
กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๕๒
นายสุนทร ภูมิสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๔๙๔

กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๕๓
นายสุทิธินันท์ ลิมสวัสดิ

้ ์

๑/๑๐/๒๕๐๒ กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๕๔
นางสาวนงลักษณ์ บัวลบ

๓/๑๐/๒๕๑๙
กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๕๕
นางสาวสุมาลี บังลบ

๑๒/๐๓/๒๕๑๓

กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายธนวิทย์ โอวาทปฏิมากร

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายนพรัตน์ ห่อทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายวชิรวิทย์ สัมพันธ์วงศ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายศุภกิจ วงศ์ใหญ่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงวรินทร บุญหลักคำ

๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงพิมผกา โตพา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงเสาวนีย์ พนาริทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายสิรภัทร โกมด

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงสายรุ้ง เวียนจันทร์

๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงอรุนรัตน์ ศักดิศิริธร

์

๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงชลธิชา อ้นลักษณ์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๖๗
นางมาลี กนกแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๖๘
นางพวงวัลย์ กาญจนกุล

๘/๑๑/๒๕๐๒
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๖๙
นายวิชัย ยอดปญญา

๔/๑๒/๒๕๐๒
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๘ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๗๐
นายปญญา แสงวัฒนากุล ๖/๐๑/๒๕๐๔ โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๗๑
นางสาวเพ็ชรินทร์ อาฒยะพันธุ์ ๔/๐๔/๒๕๐๘ โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๗๒
นางสาววลัยรัชช์ ตอรบรัมย์

๒๙/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๗๓
นางสาวช่อผกา กุลทอง

๒๙/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๗๔
นางสาวกาญจนา สุตะโท

๑๒/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๗๕ นางสาวภัสนาราวรรณ
กุลทอง

๑๕/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๗๖
นายชนัญู ประกิระเค

๗/๑๐/๒๕๓๓
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๗๗
นางสาวอภิญญา ดำรงพิพัฒนกุล

๗/๑๐/๒๕๓๖
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๗๘
นางสาวรัตนาภรณ์ ขันแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๗๙
นายคนุสรณ์ สายยนต์

๙/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๘๐
นายสพล เอียมโอด

่

๒๘/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๘๑
นายณัฐพล สินเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๘๒
นายพงศธร เกรียงไกรศักดา

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๘๓
นางสาวปุณฑริกา พิสุทธิทรพย์

์

๕/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๘๔
นางสาวนฤมล ใหม่โสภา

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๘๕
นางสาวมนัสวรรณ สอดแสง

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๘๖
นายนพคุณ โพธิแสง

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๘๗
นายชาญนิน ทองกลำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๘๘
นายประเสริฐชัย เพ็ชรอินทร์

๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๘๙
นายสุพวัฒน์ วงษาพีฒน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๙๐
นายพลิน ศรีสุวรรณ

๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงภิญญาวีณ์ พัฒนพงศ์รวี

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายวรชิต ขยายวงศ์

๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปากนำ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายกมล สท้านไผท

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงมนพัทธ์ ลิมหนู

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายศิโรรัตน์ อุดมจิตร ๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสุตาราม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงปลาสร้อย แสน

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุตาราม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงปาลิต้า ชัยยะแสง

๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสุตาราม โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายไทย เมษา

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายธนวัฒน์ รุ่งจ๋า

๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นเรือน

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายเกรียงไกร เรียนเจริญ ๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายรัฐนันท์ สุมนฑา

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายกุลณัฐ โกพระ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายพุทธศา เชือเปา

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวไทร โพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงฐิติกาน สาครพินิจ

๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหัวไทร โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงมนทิญา บรรเทาทุกข์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวไทร โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายนพกร แสงอ้าย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวไทร โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายศิลา ศรีสองเมือง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวไทร โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงนิศาชล แหนลำใย

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวไทร โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายไพรฑูรย์ จุ้ยเจริญ ๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหัวไทร โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงรัชนีกร วิลัยพัฒน์ ๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหัวไทร โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงสกลสภา กล้าหาญ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงจุตพร เนตรโรจน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร โพธิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงนันทวัน พุมโมรา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามช้าง สนามช้าง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงวิชุดา นิติการ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามช้าง สนามช้าง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงโสภาศิริ โคเงิน

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำเขียว
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายเลิศลักษณ์ ช้างน้อยอำไพ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายธนภัทร สุขพราย

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายธีรทัศน์ รัตนเอียม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายธนพนธ์ อุดเจริญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงปาริชาติ แวงเลิศ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงสุพัตรา ขวัญยัง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงวิมพ์วิภา นพสาคร

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงเบญญาภา ช่วงจัน

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงวิสาข์ ดีมี

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายกิติศักดิ

์

ทองเทียงธรรม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงวาสนา อนันตยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายชุรีพร พรามกุล

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายอานนท์ เชาวน์อนันท์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงภูษิดา กันยาวงค์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงนรารัฎฐ์ หอระตะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงกิตติมา อ่อนรุ่ง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายอัคนี เชาว์อนันท์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงเอ บัวนาค

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงสวรรยา อวยพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงแพรวนภา จรกา

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงศศิวิมล สอนสุนทร

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงขนิษฐา พรหมมา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงกชพร วรรณวงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงอภิชญา อุทัยศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายภูชิต เฮือม

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายจีรศักดิ

์

เคลือน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงบุษยพรรณ อังคะศิริ

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงวันเพ็ญ สมบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงวราภรณ์ โตเจริญ

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงอินทิรา อังคะศิริ

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายพงศธร ทองชูศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายวอน นาวัน

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายจิรายุทธ แสงอรุณ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงพรวิลัย พิมเสน

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายธนกฤติ ลิมสวัสดิ

้ ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงอัญชัน พรมงาม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงวรรณศิริ ประยูรคำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายณัฐภูมิ รุ่งสอาด

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายทวีทรัพย์ แก้วมณี ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายมรกต บุญเรือง

๑๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงเนตรนภา เทสมาสา

๑๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงอาทิตยา เข็มเพชร ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายณัฐวุฒ บุญท้วม

๑๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายชนะวรรณ หุสะ ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงจินดารัตน์ ฉำสมบูรณ์ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงวรัทยา ภิภพ

๑๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายธนวัฒน์ โพธิสูงเนิน

์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อึงเส็ง

้

๑๙/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายศิริพงษ์ โคมจันทร์

๑๘/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ดวงเจริญ

๑๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงชรินรัตน์ ยิมเนียม

้

๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงธารารัตน์ ชัยวงศ์ ๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายวรวิช ทันทร์ทอง ๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงกรชนก งามศิริ ๔/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงดวงกมล อิทธิยากรณ์ ๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายณัฐพล วงค์สุรินทร์ ๔/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงลลิตา สุกใส

๒๒/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๑ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงธนภัทร อินทรสวัสดิ

์

๑๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงภคพร พรหมเจริญ

๒๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายราชวัติ แวกสูงเนิน ๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงสุกัญญา ภู่สมบูรณ์

๑๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงญาณิสรา ภาษิต

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงนัฐวรรณ คาระวานนท์ ๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงวรรธณา คำศรี

๑๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงพรนภา เอียมศิริ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กชายวีรพัฒน์ วรชาติตระกูล

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงปนัดดา เฉยสอาด ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญเนตร ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วรชาติตระกูล

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายพชร วรมาลี ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงสุกัญญา นะรอยรัมย์ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย บ้านกล้วย  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงรุ้งกร อุ่นเรือน

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายพรรษา ซิมสือ

้ ่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายสุวรรณภูมิ โพธิ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายนักรบ กิจมณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายธนภัทร เภาผลพฤกษ์ ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายพงษ์สกร

ดีประสิทร์ปญญา ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงธันชนก กองกมล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายธรรมธร อรุโณทยากร

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงปาลิสา ฟุงสวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงขวัญข้าว สาแฉลม ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงสุพัตรา ภูโททิพย์ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๐๐
นายอัครเดช หมู่วิเศษณ์

๑๕/๕/๒๕๐๕
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายชานุพัฒน์ ลบยุทธ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายกวิน นุชดารา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายนรินทร สังข์มงคล ๗/๗/๒๕๔๗ วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายนันทวัฒน์ บุญเกิดรอด

๒๗/๙/๒๕๔๗
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงพิจิตรา สอนชะอุ่ม

๒๗/๙/๒๕๔๗
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายดนัยนันท์ สุภนาม

๒๐/๒/๒๕๔๗
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายพลพรรธก์ บุญเกิดรอด

๑๗/๔/๒๕๔๗
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายนพพล กุลเถือน

่

๑๓/๘/๒๕๔๖
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงพีรดา บุญจันทร์

๑๖/๙/๒๕๔๖
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายภาณุวัตร สท้านไผท

๙/๑๐/๒๕๔๖
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายภานุวัฒน์ บุณจันทร์

๒๕/๖/๒๕๔๖
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงพรนภา เขียมพิพัฒน์

่

๑๔/๘/๒๕๔๖
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายลัทรพล สาริกภูติ

๒๘/๘/๒๕๔๕
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงฉัตรกมล ท้วมเลียง

้

๕/๕/๒๕๔๖ วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงพรชิตา เอียมพิพัฒน์

่

๒๐/๒/๒๕๔๖
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงรัตตานี คุ้มตะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงศศิกานต์ ทองสวด

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงฐิดายุ ตันมาก

๊

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงชาลิสา วิยะกูล

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงรัตนาพร พงษ์พันธ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อารีรอบ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงโอลี หรัง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงเซ็น ยืน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงยา ยืน

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงนภัสสร พรมวงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายพงศกร สายเสน

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายธีรพัฒน์ ยำพวา

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายพัชรพล ธิมาลัน

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านซ่อง

เกาะแก้วสุวรรณาราม
 

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงกชพร อุทาวงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายธนภัทร วรรณประสิทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายสิทธิชัย ราศี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงปนเพชร สุขอิวนัง

๊ ้

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงจารุภา สวัสดิกุล

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายพายุ สุขอุดม

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงสุชานันท์ ปลืมถนอม

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงศิริพร ใหม่ปุย

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายวิรุต สนเจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายวสิษฐ์พล รุ่งเจริญศิริกุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายปุญญพัฒน์ วิชายงค์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายกีรติ ทิสมบูรณ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายนพคุณ วรรณุรักษ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงศุภัชญา หมืนหาญ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงอริษา ทิยาเวช

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงอำพร มหาวงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สีระปนโน

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงอัญฐิกา เทพบรรทม

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงทัศนีย์ แม้นกิตติ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กชายประกร พัทนา

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงปภาดา ประนนท์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงโสภิตา พรประเสริฐ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงอรปรียา ชูศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายศุภโชค พงษ์โมรา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายณัฐพงศ์ อ่อนอัด

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กชายธนวัฒน์ คุปตะศิลป

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กชายอนุชา แสงทอง

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายจิรายุ เงินตัน

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงแพรวา ปลืมถนอม

้

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงอาภาพร พัทนา

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทอง ดอนทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายอนุชิต อนุรัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ท่าลาดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงวรุนรัตน์ ถะเก็งสุข

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ท่าลาดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายรณชิต โขงเขต

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ท่าลาดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงพิชญา นาวาพนม

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ท่าลาดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายบัณฑิต ประสันแพงสี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ท่าลาดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายธวัชชัย ส่องแสงจันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ท่าลาดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายปรีดา หนุ้นเปนไตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ท่าลาดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงพัชรี ชูไชยะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ท่าลาดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงอาริสา ปนกุล

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ท่าลาดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงจารุวรรณ วงศ์สุรินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ท่าลาดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงสุชานันท์ วรรณพิรุณ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ท่าลาดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงณัชชา สกุลกล่อม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ ท่าลาดเหนือ  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายนเรนธร ศรีใส

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงฉัตรชนก พึงเกษม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงจันทราทิพย์ สาอุบล

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงณิชาภา บุญยะรักษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงนภาพร พึงเกษม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงนิรันลักษณ์ วิงวรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงลลิตา เตียวเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงสุพรรณี พิเคราะห์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านซ่อง บ้านซ่อง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงอุษา นาวาพนม

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงสาวิกา ดอนเมือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงพรนภัส นารถกุล

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงจารุภา พรหมเล็ก

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงนวพร บุญคา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงสุนิสา นาคศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงวรรณพร ศรีเพลียชัย

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงณัฐมน ทิพประเสริฐ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายคุณาสิน หาญปา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายรัฐภูมิ ทิพประเสริฐ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ไทยสุริยะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายวรพล บุตรดีวงค์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายนุชากรณ์ บุญยรักษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเค็ด หนองเค็ด  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงกุลธรา ลิลิตอิฎฐานนท์

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองปาตอง หนองปาตอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายอิทธิพล วงศ์ษานุสิทธิ

์

๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองปาตอง หนองปาตอง  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายกิตติพงศ์ ใหม่ก๋งลาย

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายชนะชัย บุญส่ง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายชยากร ตังทรัพย์

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายณัฐธนนท์ โกสุระ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายณัฐพนธ์ สุเมทานนท์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายธนพัฒน์ สุขเจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายนนทกร ลิมสุขศิริ

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายพงศธร นิวัต

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายพีรพล พรมภิบาล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายวิศรุต ศิริคง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายสิทธิโชค วิรุณราช

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายสิรวิชญ์ ภาวะศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงกชกร สุวรรณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงกัลยกร เสน่หา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงขณิษฐา กรัตพงษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงจิดาภา จักกะพาก

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงจุฑามาส ใหม่สุวรรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงธารวีณ์ บุญชู

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงนภาพร เข็มโรจน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงปภัสรา ใหม่อินทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงปรายฝน สิงหาชารี

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๕ / ๒๐๘

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ มากมี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงภัศรา เง่าสงค์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงรพีพรรณ บรรลือทรัพย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงวรรณนิสา กิยะบุตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงศุภาวรรณ เกตุสุวรรณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงสิรินันท์ เรือนน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงสิรีธร ลาพี

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงสุภัสสร เหลืองอ่อน

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงสุวัฒจณี ศักดา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประภาศิริสุลี

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงอธิชา เข็มเฉลิม

๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กชายกิตติชัธ สังวรดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายฉันทัช ฉันทะกลาง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายชนม์ชนก ประชุม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พวงมาลัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายธนวรรธน์ นันทวิสิทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายธามธนัท สิงหา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายนพรัตน์ ศรีพัฒโนทัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายพัฒนา ฉิมพาลี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายวรโชติ เขียวจันทรทึก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายศรายุทธ วงษ์ฟกศ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายศักดา เอียมอิศรา

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายอานุภาพ หวลกำเนิด

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายอุ่นอิม

่

คล้ายวงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงชุลีพร อินทร์พิทักษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงณัชชา ยศปญญา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงดลนภา จันทร์สด

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงธนิศา บุญหนุน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงนันทนา นพวัน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงปทิตตา ด้วงพรมมา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงปรียาพร โกสิยารักษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงไปรยา ตันยะกุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงภัทรดา อรุณทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงเมธาวดี ทิพย์สุวรรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงรพีพรรณ แช่มเจริญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงระวีวรรณ จำปาเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงวรรณนภา เกิดโถม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงวรรณวลี โตงาม

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงศศิวรรณ จันทรศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงสิริเกศ เบ็ญมาศ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงสุชาดา สังวารี

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายกุลชาติ เเก้วภักดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายชนินทร์ กายะสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายชัยธวัช พินอุไร

๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายณัฐพงศ์ พวงพันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายตรีจกร เอือวิทยา

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายทรงกลด โตคตรสม

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายนวพล มากเเสน

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายปณวัฒน์ อินทร์พุ่ม

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายพีรภัทร คีหกูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ คำศิริ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายยลภัทร ไชยะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายยศภัทร เทวาวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายสุริยันต์ ดาวเรือง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงกชพรรณ มีศักดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงกมลชนก ปลืมใจ

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงกวิสรา รุ่งเรือง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงชนัญชิดา มานะสะสม

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงธณดา มิงมณี

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงนริศรา พอควร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงปภาดา บุษดีวงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงพรพิมล อุ่นแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงพรรณี ขันทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ มาจันทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงมาลินี อินทวงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงวนันญา เกตุสุวรรณ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงวลัยพร นพเกตุ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงสุชาวดี คชสิงห์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงสุภัทร์วดี โชติธนพิสิทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงเสาวรส สุริวงค์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงอมลวรรณ ผลสุก

๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายกมล พ่วงสิน

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายพชร เนืองยืนยง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายพีระพงศ์ สนเจริญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายรัชภูมิ สุวะทิตย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายวชิรวิทย์ สีดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายวรวีร์ ส่องแสงจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายศิวกร กลินเทียน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายเศรษฐพงศ์ บุญล้อม

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายสรยุทธ เเซ่เซียว

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายสรวิชญ์ วรรณุวาศ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงกลรัตน์ วิรุณราช

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงขนิษฐา ยะพิมสิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงจันทรัศน์ มงคลฐิตินนท์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงชนัญชิดา แสนสุข

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ โพธิพันธ์

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงชุติมา นนทลักษณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงณิชกานต์ ยะหัตตะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงทิพรดา ศรีลาชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงธัญญานุช คันคิลา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงนิรัชพร ส่องแสงจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงปานวาส คณที

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงแพรวา พรสวัสดิภานิช

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงยุพาวรรณ เทศวงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงรังสิมา พงศ์ธีรธนธัญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงวนันท์ชนก ดุลคนิจ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงวิปสนา อุทิศ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงวีรภัทรา ปญญานุวัฒน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงศศิพิมล คำผาย

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงแสงจันทร์ วงศ์กำภู

๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงอนัญญา กล้าหาญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๑๖ ว่าทีร้อยตรีธรรมรินทร์

่

โฮเม
๑๕/๐๑/๒๕๒๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายธนโชติ ฉัตรอินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายปรัชญา ปตถานัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายปุญญพัฒน์ กรัตพงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๘ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายพศิน เข็มทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายพิทักษ์ไพร ประเสริฐพงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายภานุพงษ์ นาเจริญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายเมธี ทองอ้ม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายลิมปพัฒน์ เอียมสอาด

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายสราวุฒิ เมฆเคลือน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายสุชาครีย์ นิดร

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ยะคะเรศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงเกศมณี นิลแย้ม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงเกสรา เตียงกูล

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ ไกรศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงนพมาศ บุญเพ็ง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงนภัสสรา เทพวาที

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงนิภาวัลย์ สวยงาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงปภาวรินท์ เกตุสุวรรณ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงผกามาศ สุวรรณ์ทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงวันชีวา วงษ์เฉลิม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงสิริภัทร เอียมกำเหนิด

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงสุภัค อมรรัตนเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงสุภาพร เขียวขำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงสุวรรณธนา นาสูง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงอุไรพัชร อินทรพินิจ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายชาคร เนาวลักษณ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายชินบุตร จิระประพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายณัฐนนท์ โอสถานนท์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายธนกฤต คล้ายสุวรรณ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายธนบดี จตุรัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายปรีติ สามารถ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายปณณทัต เสนาพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายภคพล บุตตะมะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายยศพัทธ์ เพ็ญโรจน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายสิทธณัฏฐ์ อารักษ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายอติวิชญ์ ม่วงมิงสุข

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายอัฑฒ์นิพิฐ อัศวตระกูล

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงกชกร ผาวันดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงเกวลิน ยะหัตตะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงชาลิสา ศรีพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงฐิตารีย์ ดิษฐ์วัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงนฤมล ห่อมลา

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงนันท์นภัส อุณวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีเกษม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ใจธรรม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงปาณิสรา รักยศ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงปาริชาติ ราชนา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงผริตารีย์ บุญรัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงเพชรกมล ยูระสิทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงภัทรธิดา ปญจกริช

๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ เจียมภักดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงวรกานต์ นิลศิริ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงศิริญญา สุขประเสริฐ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงสินิทรา ยินดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงสิริพร ยูระสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงสุชาวดี บุญเดช

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงสุเมธินี สำอางค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงอรพิมล เนาวโอภาส

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงอริสรา ธัญญประดิษฐ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงอัยยรัชต์ วิทนา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายกฤษดา พาเคน

๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายชญานนท์ วงค์หิรัญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายชยพล เข็มนาค

๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายณัฐนันท์ ทิพประเสริฐ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายธนาธิป ทองขาว

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายนนทกร เอมอ่อน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายนิพนธ์ ยิมย่อง

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายภณธน วิรุณราช

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายภัคพล ศรีทองสุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายภาคภูมิ พูลผล

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายสันติภาพ โคตะพัฒน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ทิพย์วรรณ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๐ / ๒๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ยอดมณี

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงฐิติภัค สนามพลี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วิริยะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงณิชา รจนากูล

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงนภัสสร เมตตา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงนันท์นพิน ทางทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงนันทิยา โคแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงเบญจมาศ ผาวันดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงพรรษชล ปราณีศรีสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา เสงียมศักดิ

่ ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงภัณฑิรา ลีซ้าย

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงวชิรญาดา เทพนม

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ ดวงผาสุข

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงวรัญญา ปมหิน

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงสุปวีณ์ เดชเฟอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงอนัญญา เอียมแดง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงอโรชา เห็นให้ชม

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงอัญชิสา ยอดเอือ

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายจีระวัฒน์ สองเมือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายปวริศร มาลัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายพีรพล เอียมอำ

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายวชิรวิทย์ แก้วคำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายอภิชิต วรทัศน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายอาทิตย์ วงศ์ปู

๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงจันทรัตน์ ชาวชายชม

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงชนาภา ค้าขึน

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงณัฐณิชา พรมขาน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงธนพร เรียงศิรารัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงนลัทพร แซ่ล้อ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงบัณฑิตา มันเจริญ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงปณิตตา สุวรรณไตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงรัญชิดา พรงาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงรุจิรดา แพลูกอินทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงวราภรณ์ หงษ์เกตุ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงศศิประภา มากสวัสดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๑ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงศุภวรรณ์ โฉมศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงกนกอร พวงมาลัย

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงกนิษฐา วงนิม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงกุลนัธท์ ใจดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงเจิมมาศ ทะประภา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เจนภูมิเดช

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงณัฐพร ศรีเพ็ชร

๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงณิชญา ไทยประเสริฐ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงณิชาภรณ์ ยะหัตตะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงธวัลรัตน์ นาคกร

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงนำฝน อิมอารมณ์

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงปวีณา น้อยสมบัติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงภัทรกันย์

จันทร์สมเคราะห์
๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงวรพร คูหกูล

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงศศิวรรณ พงษ์เถือน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงสุรัติยา พวงมาลัย

๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายคุณานนต์ แก้วทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายชาญณรงค์ กลำกล่อมจิต

๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายชานนท์ กุลแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายณรงค์ พูลสิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายณัฐพงษ์ วงค์วาร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายภูรินาท กองจอหอ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายวรากร วงษา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงโชติณัฏฐ์ เอียมสำอางค์

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงนภัสสร สอพุ่มจารี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงนิษิตา จันทะโชติ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองอินทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายปถวี ตรีนุสนธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายพีรภัทร ปนแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายอโนชา ภูวังเฒ่า

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายอมรเทพ ยะหัตตะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายอัคริน ชำนาญยนต์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงกันยาพร อินทสร

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อรุณนพรัตน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงพชรมล นาเรือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงพรทิพย์ ยังให้ผล

๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงลัดดาวรรณ บุราญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงวรณัฐธิดา ลอยนอก

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงสโรชา แจงตะคุ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงอรอุมารี นิติกาล

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงอารยา ขิงสันเทียะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายกฤติกรณ์ กรัตพงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายกฤษฎา บุญชม

๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายกฤษฏา วรรณพิรุฬ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายกลทีป เต็งเค็งน้าว

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายกิตติ จิตตรีเนตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายกิตติเดช คชวรรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายกิตติพศ เเววพุก

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายจักพงษ์ ผิวเอียม

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายจิรวัฒน์ เกียรติโคกกรวด

๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายสุทธิพจน์ ไชยศิวามงคล

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายณัฐพล แซ่โค้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายณัฐสรรค์ เนาวะรัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายดนุพล จันนาค

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายธนพัฒน์ ดุษดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายธนากร พุทธรักษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายธนาคาร แถวไธสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

รอดประเสริฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายนวพล นวนทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายบวรรัตน์ จินพระ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายปุณณัตน์ อรุณนพรัตน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายพชรพล พูลทรัพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายพรทิวา ท่าไข่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายภาณุพงศ์ ฉาบกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายวงศธร ศรีพงษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายวราวุธ บุตรดีวงค์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายศุภกร โมกขาว

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายศุภวัฒน์ จันทะโส

๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายสายวัน ไม่ปรากฏ

๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงปติพร เจริญศรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงสุภาวดี พุทธสร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงอภิญญา เรืองสุวรรณ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงอมลวรรณ มากฉาย

๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายกฤตภาส เย็นใจ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายกฤตเมธ ขันติวิริยะพานิช

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายทรงกฤษณ์ คำปลิก

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายธนกร พงศ์วศิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายบริรักษ์ อาตวงค์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายปฏิพล เทพนม

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายปฐวี พรหมมานนท์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายปรินทร ทุยดอย

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายปวริตต์ วิลาราช

๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายพงศ์พล รักใคร่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายวัชรพล วิลาสถิตย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายอภิโชค คำมิตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายอาชลัน ศรัณย์ชล

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงปภาวริทร์ วังคีรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงคณัสนันท์ สารพัดจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงจิราภา พ่วงแพ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงญาณิศา สกุลอำไพ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงธนาภา เพ็งบุบผา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงธาราวดี ด้วงทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงปรางทิพย์ กล่อมวิญญา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงพัทธนันท์ โกสุระ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงภัทรธิดา เขียวคลี

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงมนฤดี วงค์เจริญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงศศิชา อินทรพรหม

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงสโรชา ฉิมพาลี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงสุพิชชา พิทักษ์ตันสกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงอาธิตญา ชนางวัลย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ทรัพย์มัน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงสุรัสวดี เนียนทะศาสตร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงสุจิรา พรหมพุทธา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงวรนันท์ เพชรสุวรรณ

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง ดงยาง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายภัทรกฤต แก่นจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง ดงยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายยศภัทร นพประเสริฐ

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง ดงยาง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายวิษณุ พุดซ้อน ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง ดงยาง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงชนาการต์ นพโสภาพ

๒๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง ดงยาง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กชายจตุรภุช แซ่ลิม

้

๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๓๔
นางสาวนนทกานต์ ทุมพัฒน์ ๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายโยธิน จันทภาโส

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายณัฐพงษ์ วิรุณราช ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายบดินทร์ ทัพมงคล

๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายตันติกร กลินนุช

่

๑๑/๕/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงรัชนีกร คชสารทอง ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงธนภรณ์ บุตรสัมฤทธิ

์

๑๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงสุทธดา เนตรนันต์ ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงพิตราภรณ์ วชิรวงศ์ถาวร

๒๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายนันทิพัฒน์ เดชจินดา

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายพัชรพงษ์ ดวงโพธิศรี

์

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายกฤษกร โนนกลาง

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ มูลแสดง ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายสงกรานต์ โพธิราษฏร์

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายอภิวิชญ์ ทัพมงคล

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ธนพงศ์ปฐมพร

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงนิรพิน ทีนิวงษ์

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงศศิตา ตันยะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงสาริศา วงษ์ไทย

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงอนงค์นาฏ นิราช

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ครุวรรณเจริญ ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงศรีอรุณ น้อยสุวรรณ ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบึงกระจับ บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายบริพัตร อุ่นแก้ว

๒๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระสองตอน สระสองตอน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายวัชรชัย อุไรวงศ ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระสองตอน สระสองตอน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายพิชญตย์ นิพมชุ

๒๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระสองตอน สระสองตอน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายพรรคพล ศิริวรา

๒๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระสองตอน สระสองตอน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายกรวิชญ์ นิจรัญ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระสองตอน สระสองตอน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ชาวเวียง

๒๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระสองตอน สระสองตอน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงอินทิรา สุขสวัสดิ

์

๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระสองตอน สระสองตอน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายธีรพัฒน์ ทวนดิลก

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระสองตอน สระสองตอน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายธนากร สิริพรม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระสองตอน สระสองตอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๕ / ๒๐๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงทิพย์สุดา นิจรัญ

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระสองตอน สระสองตอน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายสิรวิชญ์ นพสมบูรณ์

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายอุปถัมภ์ สระทองพลอย

๑๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงศิรดา เนาวโอภาส ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงพิมพ์ผกา วันโพสพ ๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงดวงฤทัย เนาวโอภาส

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงปทมาวรรณ นาวาพนม

๑๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายรังสรรค์ เนาวโอภาส ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายธาวิน ภูเดชขาม

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายปณณทัต นนทการ ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายภัทรพล แสงสุด

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายรัตนพงษ์ สันทัด

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงรุ่งอรุณ เพิมพูน

่

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงสวรรยา สันทัด

๑๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงนิรัชพร จินดารัตน์ ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงพรทิตา นาวาพนม ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงนัทธ์หทัย สุบงกฎ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ นพเกตุ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายมงคล อะโรคา

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงนพอร เนาวโอภาส

๑๘/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงอารยา โรจนงค์ ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงดานี

่

- ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงณัณฑกานต์ ประสาทศิลป ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงภัทรสุชา ผลสุข

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายยสินธร แซ่เตียว ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายโชคคกรพ์ ชาคำรุณ

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายจิรภัทร์ โฉมศรี ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายธนากร แซ่อุ๋ย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์ ศรีสุขโข

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงภทรพร เปรุนาวิน

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงณธิดา โพธิตระกูล

์

๑๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงชลธิชา ตรีแก้ว ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงนภัสพร ทรงอักษร ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงธสมน ฉลองธรรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงสุลลิตา นันทวัฒน์

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๖ / ๒๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงณัฐธยา วัธโน ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายสกุลวัตร นันทวัฒน์

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายธนกร กิมสือ

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายอธิวัฒน์ จู่มา ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายสุชาวัฒน์ ช่างนอก

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายณัฐพัชร์ นันทวิสิทธิ

์

๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายธีรเดชพงษ์ เนาวลักษณ์

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายดนุสรณ์ บุญมาก ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ นาวาพนม

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงสุฌามาตร แก้วสาย

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงนันทิดา บุญสังข์ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแหน หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายชนินทร ศิริมุณี ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายกษิเดช นันทวิสิทธิ

์

๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายรัชพล สนธิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายภูวดล เดชยศดี

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายฉัตรดนัย พักผ่อน ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงศรกมล วิไลวัลย์ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงปลายฝน สวัสดี

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงรณการ บุญพลอย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายเฉลิมชัย ชูพลาย

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายธนบดี สุขุมเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายกฤษดา วันนิด

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงอรดี ภูมิลา

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงทินมณี นพศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงสุฐิตา ทองอ้ม

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงเปมิกา สนธิ

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงกนกวรรณ เอียมศรี

่

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณคีรี หนองแหน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายธานา แขดวง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายณัฐพงศ์ โคกเครือ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กชายพรชัย นิลวดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นิจโรจน์กุล

๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงรุจี บุญหาญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงหทัยชนก คล้ายวิเศษ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงลีลาวัลย์ นมศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา วรรณพิรุณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายพลฐกร ชุณหพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายสรชัช อาจสุวรรณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายสถาพร ยะคะเรศ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายวาทิน อินทรทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายประภูกฤต วรรณุวาส

๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายนนทวัฒน์ เทพบุรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายกษิดิเดช

์

เทียงธรรม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายวิชชากร โตฉำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงนาตยา มนตรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงกุลโชติกา วรรณพิรุณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงรักษ์สุดา นิยมสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงอัญญารัตน์ โมรา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงกรชวัล แกล้วทนงค์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงวิมลวรรณ ทองปลิว

๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงอโรชา วชิรวงศ์ถาวร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงจุฑามณี แสนสุริวงค์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงจิรปรียา

สวัสดิสกุลพัฒนา

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายปรัชญา แซ่แต้

๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงปุณยาพร ซุนอึง

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงขนันธิดา ภาณุบัณฑิตย์กุล

๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายธนโชติ เกตุสุวรรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายพงศกร จันทร์สำลี

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายพงศธร จันทร์เจริญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายสพล สุขประเสริฐ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายพีรวัส คุ้มสุวรรณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงกุลนาถ อมาตยพงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงชนรดา พิมพ์จันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงปทมาพร ทิพประเสริฐ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงพัชรี ตรีเนตร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงปยวดี จิตรเสงียม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงสุชาดา เสาวกุล

๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงสุวิมล หมืนเทพ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงยอดกมล บัวศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงทยิตา วิเศษกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงนฤมล ดาวเรือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๘ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๗๐
นายนัทธพงศ์ เนืองจำนงค์

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายวรินทร คะศรีทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายออมทรัพย์ เข็มศิริ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายจิรพรรณ พรมปญญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายจิรวัฒน์ ชะนะภัย

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงวิยะดา สุ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงปยภรณ์ วงศ์กำภู

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงมาริษา ทวีชาติ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงอชิรญา ก้อนมอญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์ทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงศิราพร แก้วสังข์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๘๑
นางสาวสุดารัตน์ กิงนอก

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงศิริประภา แหวนทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๘๓ นางสาวเพชรไพรินทร์
เพ็ชรดำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๘๔
นางสาวณัชชา วงสุรินทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๘๕
นางสาววันวิสา รองพล

๑๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๘๖
นางสาวพิชญา

วนิชธัญญาทรัพย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๘๗
นางสาวดลนภา ถึงแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๘๘
นางสาวภัชฎาภรณ์ ดารักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๘๙
นางสาวธัญทิพ วารีรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๙๐
นางสาวกาญจนา ธรรมมา

๒๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๙๑
นางสาวสุธรรมา

วงศ์อมรอัครพันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๙๒
นางสาวสโรชา ทอดีเจริญกุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๙๓
นางสาวณัฐพร หลำเปยม

๒๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๙๔
นางสาวสุธารดา ภูมิพล

๑๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๙๕
นางสาวนิศารัตน์ ขุนเทียม

๑๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๙๖
นางสาวณัฐฐิญา พรหมรุ่งสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๙๗
นายเอกกมล ต่อมสุวรรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๙๘
นายภูวนัตถ์ โพธิคลี

์ ่

๐๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๓๙๙
นายณัฐธวัช พิกุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๐๐
นายธีรภัทร์ กันยา

๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๐๑
นางสาวพัชริดา โม้สา

๑๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๐๒
นางสาววราลักษณ์ นันทสูรย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๐๓
นางสาวศิริยากร ไกรษร

๑๖/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๐๔
นางสาวพรรณพัชสา แซ่ตัน

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๐๕
นางสาวจีรวรรณ ทาทุม

๒๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๐๖
นางสาวพลอยมณี นามโท

๐๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๐๗
นางสาวพิมพ์อัปสร วัฒนา

๒๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๐๘
นางสาวมุกมณี นามโท

๐๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๐๙
นางสาววรรณดี สุขสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๑๐
นางสาววรากร บุญช่วยรักษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๑๑
นางสาวสุภาพร แสนเจริญ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๑๒
นางสาวอารีรัตน์ มังกรแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๑๓
นางสาวอรอัมพา นันทสูรย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๑๔
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมาก

๐๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๑๕
นายโชคอนันต์ ยะหัตตะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๑๖
นายศุภกร เพ็ชวงศ์ษา

๑๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๑๗
นางสาวสรารัตน์ ไชยวัฒน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๑๘
นางสาวสุปาณี เนาวภาส

๒๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๑๙
นางสาวนลัทพร วงพินิจ

๐๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๒๐
นางสาวสิริลักษณ์ คำสุหล้า

๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๒๑
นางสาวธิดาพร สืบวัฒนศิลป

๑๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๒๒
นางสาวสุพรรษา คงประทีป

๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๒๓
นางสาวมัณฑนา มิตรชอบ

๐๑/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๒๔
นางสาวณัฐธิชา จันทร์สวัสดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๒๕
นางสาวกานต์รวี พันเจริญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๒๖
นางสาวณีรนุช ตรีรัตนเวช

๐๗/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๒๗
นางสาวอรอุมา ดุลยะคง

๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๒๘
นางสาวอรุโณชา ศรีทราย

๑๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๒๙
นางสาวจรีภรณ์ อัจฉฤกษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๓๐
นางสาวณัฐรดี แจ้งอำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๓๑
นางสาวสุกัญญา วงค์ษา

๒๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๓๒
นางสาวเกศสุดา แก้วปริมประ

๑๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๓๓
นางสาวบุญสิตา นพตากูล

๐๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๓๔
นางสาวกัญญาพัชร ปนดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๓๕
นางสาวพรทิพย์ ใจกล้า

๐๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๓๖
นางสาวณัฐวดี มาเจริญสุข

๒๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๓๗
นางสาวมณฑกา หมืนเดช

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๓๘
นางสาวหทัยชนก สามเสน

๒๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๓๙
นายภานุ เทียมเมือง

๑๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๐ / ๒๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๔๐
นางสาวปรียานุช สอนสุนทร

๐๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๔๑
นางสาววราภรณ์ พลสินธ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๔๒
นางสาวนันทกา กรัตพงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๔๓
นางสาวจารุกัญญ์ ทองเจือ

๐๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๔๔
นางสาวอโนชา วิรุณราช

๑๒/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๔๕
นางสาวพรนภา ตรีรัตนนุกูล

๑๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๔๖
นายชัยชาญ ครองอัมพรสุข

๐๔/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๔๗
นายเกียรติชัย เจริญสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๔๘
นายสุเมธ ละอองบัว

๑๒/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๔๙
นายนฤสรณ์ อุ่นปง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๕๐
นายณัฐกิตติ

์

ผ่องใส
๑๔/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๕๑
นายนิติพน วิกล

๒๗/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๕๒
นายอภิวัฒน์ อนุรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๕๓
นายสถาพร ทองสุข

๐๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๕๔
นายนัฐวุฒิ เขียวตราด

๑๑/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๕๕
นายรามิล ทวีนากทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๕๖
นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง

๑๕/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๕๗
นายณัฐภัทร เจริญภักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๕๘
นายธรรมนูญ แก้วสีทองคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๕๙
นางสาวอาทิมา แก้วแสนไชย

๐๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๖๐
นางสาวบุษบาวรรณ วงษ์ปุน

๑๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๖๑
นางสาวพรไพลิน ลีเส็ง

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๖๒
นางสาวจุฑาภรณ์ รุ่งเจริญศิริกุล

๐๔/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๖๓
นางสาวณัฐนันท์ อาสนไพบูลย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๖๔
นางสาวมธุลดา ฮวดเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๖๕
นางสาวจิราพร วิจิตรจรุง

๐๑/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๖๖
นางสาวธัญญารัตน์ ดุษดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๖๗
นางสาวสุดาพร นิวัตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๖๘
นางสาวปวีณา ขันธกรรม

๒๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๖๙
นางสาวขนิษฐา เชาว์วิเศษ

๓๑/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๗๐
นางสาวปรางทอง วงษ์กำภู

๑๗/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๗๑
นางสาววนัชพร มะจันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๗๒
นางสาวจุฑามาศ รุ่งโรจน์

๐๗/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๗๓
นางสาวพิชญาภัค นันทสิงห์

๐๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๗๔
นายชลากร พาทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๑ / ๒๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๗๕
นายราฆพ บุญมาก

๐๖/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๗๖
นายธนวรรธน์ กาญจนเกตุ

๐๕/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๗๗
นายธีรภัทร์ แสงสุวรรณ

๒๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๗๘
นางสาวแพรวา ศรีเกษม

๒๓/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๗๙
นางสาวพลอยไพลิน คะเรรัมย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๘๐
นางสาวปยมาศ คงแดน

๑๑/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๘๑
นางสาวกรรณิการ์ รุ่งเรือง

๑๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๘๒
นางสาวสลิลทิพย์ ปญญาเลิศ

๑๔/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๘๓
นางสาวณัฐกมล มังคละศิริ

๑๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๘๔
นางสาวศิรภัสสสร ศิริหงษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๘๕
นางวรรณชุรีย์ เกิดมงคล

๐๘/๐๒/๒๕๐๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๘๖
นายดรุณ ตอรบรัมย์

๑๗/๐๓/๒๕๒๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายจิรวัฒน์ วรรณุวาส

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงพัชรพร พุทธฤกษ์มงคล

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หิรัญรัตนพงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงมณฑิรา หลู่โยทา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงลินดา สร้อยกิง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงวริศรา เจริญผล

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงอรอนงค์ พ่วงภิญโญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายยศพนธ์ โปมี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายรพีพงษ์ เทศสกุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายธนกร รุ่งแสงพรเจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายสุรเดช วิชายงศ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายภูริภัทร เทศดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงนันทนา วงศ์ภักตร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ เอียวเจริญ

๊

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงปภาวี หมืนศรี

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงศศิธร โตฉำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงนันธิดา ฤดีสายเจริญสุข

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงจนิตา ศรีธงชัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงจิรัชญา ทองประเทือง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงฐนิดา มนทะสิทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงนฤมล เข็มมลฑา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงมลฤดี ยะคะเรศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงวรรณดา เจริญผล

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงวิราวรรณ สีหาสุข

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงหัตถพันธ์ ถนอมสินธุ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายสิริภพ ศรีสำอางค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายอธิชา คุณประเสริฐ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงธมลนิกข์ ปนมณี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงเมษิณี โสวรรณะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๑๖
นายธเนศ เตสุขะนันท์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายกฤษฎา สาระกุล

๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายชุธิพงษ์ นพฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๑๙
นายสุธนัย วันมหาชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงณัฐรดี วงศ์แสนสุข

๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๒๑
นางสาวสุวรรณา เยือไม้

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๒๒
นางสาวกชพร บุญมาก

๒๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๒๓
นางสาวพรนภัส เส้งจัว

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หงษ์สมดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สีตาลแก่

๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๒๖
นายศุภกร สุติพัฒน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๒๗
นายปรัชญา เสามาศ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๒๘
นายกฤษฎา นิวัตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายรัชพล สาวันดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ใจเอือ

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๓๑
นางสาวรัตนาภรณ์ นนทอุบล

๐๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงภัทราพร กรัตพงศ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงอภิชญา เอียมพิพัฒน์

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๓๔
นางสาวอภัสรา

จันทร์สมเคราะห์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๓๕
นางสาวจิดาภา จิตรแย้ม

๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๓๖
นางสาวนพเกตุ อุบลราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๓๗
นางสาวทิพวรรณ พรมศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๓๘
นางสาวสิรีรัตน์ ศรแสดง

๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงกนกวรรณ เนาวลักษณ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๔๐
นางสาวชนาพร ทองดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๔๑
นางสาวกนกพร ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๔๒
นางสาวมณฑิตา ภู่สวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๔๓
นางสาวสุนิสา ฉิมครบุรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๔๔
นางสาวศรีสุภรณ์ คูหามณีหิรัญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๓ / ๒๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายธนกฤต แก่นจัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๔๖
นายจักรพล อำทรัพย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๔๗
นายศุภมงคล รากวงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๔๘
นายชัชพล โลมรัตน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๔๙
นายทินกร บุญส่ง

๒๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๕๐
นายภคพล สรวมศิริ

๐๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๕๑
นายภัทรพล แช่มสา

๒๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๕๒
นางสาวเพชรลดา แสงโชติ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๕๓
นางสาวบุษรารัตน์ แตงอ่อน

๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๕๔
นางสาวสายธาร วงศ์กำภู

๐๓/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๕๕
นางสาวนำมนต์ กองสุข

๒๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๕๖
นางสาวปรารถนา พรหมวิหาร

๒๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงศิรดา ใหม่มา

๑๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๕๘
นางสาวเมย์วดี วิริยะกิจสมบูรณ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายกฤษดา ศรีสะอาด

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายภูณพัฒน์ มันคง

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายศราวุฒิ พุทธ์เจริญ

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายบุลากร ทองดี

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายนที เข็มทอง

๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงณัฐพร พูลสวัสดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงอริสรา สืบสังข์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงดวงกมล พูลสวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงชัญญานุช พูลสวัสดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงธนพร แก้วโรจน์

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเจริญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายจรูญ มหามูล

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายธีรภัทร สีแดง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๗๒
เด็กชายวีรพงศ์ เพียรขยาย

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายนำพล กลันเทศ

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงณัฐนิช รัตตระกูล

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงสุนัชชา คะสุระ

๑๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงวรรณวิภา จิระประสูติ ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กชายอชิรวัฒน์ วรรณพิรุณ

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีเกษม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายธีรดนย์ ชัยภูมิ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายสิทธินนท์ เข็มมลฑา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายธนพัฒน์ มณฑก

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงกิตติกานต์ สายเพ็ชร

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงเบญญาภา ภูมา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงปยธิดา ราชวงศ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงสุชานุช วงกลม

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงวรรณกานต์ สวัสดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงจิดาภา หล่อเข็มทรัพย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ชายเคืองวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายธีรภัทร สมซือ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายนพเกตุ หอมชืนจิตร

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญสนอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กชายธนศักดิ

์

วงค์กำภู
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงญาดา ฟองมี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงศศิชา เจริญสวัสดิ

์

๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงปยอร เพชรคอน

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายทวีศักดิ

์

วรรณุวาส
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายพิสิษฐ์ สมาน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายสิทธิกร สายที ๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

เปล่งผิว
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายสิทธิพร วรรณทนา

๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายธีรเทพ เข็มรุ่ง ๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายพัชรพล พุฒเสน

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายธีรภัทร พรมพิลาด

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ดอนปด
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายธนกฤต ธัญญประดิษฐ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายกฤษณะ วระชุน

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายธนากาญจน์ เทพสาตรา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายศุภกฤต เครืออ้น

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายธนพัฒน์ แสงอินทร์ ๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายอนุสรณ์ สงวนสวัสดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายจิรายุ ศักดิศรี

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กชายอนุศิษฏ์ จำปา

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายพีรณัฐ อินเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายอชิตะ คำลือ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงรัชนี มีประเสริฐ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๕ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงชนัญธิดา สุนแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ อุทโท

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงธนัญญา บุญมาก

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงภัสมล นมศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงวรรณศิริ กิงแก้ว

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงสิรภัค เปาเปยมทรัพย์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงสิริยาพร ทิดพรม

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงกุลปรียา วัฒนา ๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงมาริษา แซ่โค๊ว

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงพีรดา วันละพา

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงภรภัทร เจริญศรี ๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงโสรยา ทะรารัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงกชนิภา คงวัฒนะ ๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา คณารัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธีราวิทยา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายสุภฤษฎิ

์

แก้วกูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

กลัดเจริญ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายสรภพ เทียนถาวร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายเจษฎาวุฒิ บัวงาม

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายฐาปกรณ์ บุญเกิด

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายนิติภณ นาคศรี ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายสิรภัทร วินิจกุล

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายอนุสรณ์ ล้อคำ

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายอนุชิต น้อยใส

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายฐาปกรณ์ โสวรรณะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายณัฐยศ แช่มขำ

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงภคพร เทียนถาวร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงฐิติกานต์ สุขเจริญ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงสุภิศศา นพโรจน์ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงลลิตา สุนชัย

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงณัฐสุดา ดุษดี

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายศิริชัย วันนุวาท

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ คำสิงห์

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงอริยา ราษฎรดี

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายนันทวัฒน์ พูลผล

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายศุภสิน พังไกล ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายพีรณัฐ แย้มวิทยา

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กชายไพณรงค์ จันศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยะคะเรศ
๒๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงกฤติยานี โสมนาค ๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงวินิทรา สะใบ

๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงอนัญญา เชือหอม

้

๑๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงวิมลรัตน์ สังขนาด

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงอนันตญา บุรคร

๑๙/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขันตี

๒๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา แสนดงแคน

๒๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงพัชรี แสนทวีสุข

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงธนัญญา จันจีด

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงกนกลักษณ์ ผายพันธ์ ๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงกันยาพร พยุงพงษ์

๓๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายปุญญพัฒน์ แซ่โค้ว ๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กชายธาราเทพ ต่อมสุวรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายธัญธเนศ รัตนวงศ์

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงกุลภรณ์ ดีสิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงนฤมล พงศ์สาริกิจ

๒๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายเดชา คณากูล ๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายฐิติพงศ์ คะประเวศ

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายนรินทร ทองดี ๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายพีรพัฒน์ วรพงศ์ ๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายอัสนี ศรีสุวรรณ ๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กชายไอศูรย์ ผาแก้ว

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายมาน ซน

๑๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายฮ้ง โฮน ๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายปุณณภพ วรกุล

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายศุภณัฐ จงศิริเดช

๑๕/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายวชิรวิทย์ นพเธาว์ ๗/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายสุริยะ เมฆพยัค

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายรชตะ บุญญา

๑๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายพงศธร นิมเสนาะกุล

่

๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงลลิดา พับบรรจง

๑๖/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงชุติกานต์ ทิพย์ณรงค์

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงนันทิชา แสงระงับ

๒๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงชมพู่ นวน ๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงเลียบ โส

๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงขวัญกมล พุทธสน ๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ ปลืมใจ

้

๑๐/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงวิภาดา บุรคร

๒๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงมาริสา สารสิทธิ

์

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงทิพย์ เข็มศรี

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กชายณัฐภัทร คะประเวศ

๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายกิตติทัต ศรีบุตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายอิทธิพัทธ์ มะณีวงณ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายพิชชากร ทิพยานนท์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายธรรมรัฐ เอนก

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายไชยพัฒน์ ทรัพย์โสม

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายอโณทัย บุตดีวงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายจักรกฤษ์ ทองสุข

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงกฤษกนก สร้อยสมยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงธนัชชา ทองเจริญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงธันยพร ทิพยานนท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงปทมาพร เจือจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงณัชชา ทองปาน

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงวีรภัทรา แตงสมบูรณ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงอธิชา แก้วอินทร์ชัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพลู หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายธีรเทพ อรรคศรีวร

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายพงศ์ภรณ์ คำขะ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายปณณธร เหมือนสุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายตฤณกริช โตศิริ

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายภาณุพงศ์ สุขสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงอภิเทพ คุณานัง

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงภูวิศ ชำนาญศิลป

๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงกนิษฐนาฏ นิมนวล

่

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายชนะชัย วันทนะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงพิจิตรา มุ่งสุขใจ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงวิรยา วันทนะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายหิรัญ นพโรจน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๘ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงพันธิตา จันทร์ศรีละมัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงจิราวรรณ มาจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงจันจิรา เกตุสุวรรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงวรรณวลี ศรีราชา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงสุรีรัตน์ พ่วงแพ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงเพ็ญประภา อิมเจริญ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงปนัดดา วงษ์รักษา

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายกฤษดา หาญมนตรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กชายสิทธิโชค เข็มประดับ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงดลยา วรรณโอทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงภัทรฌา สาสิทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงกัญณิการ์ แดงกูล

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กชายวรวัฒน์ กาสิน

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๓๓
นายสุทัศ กลำแพ

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงสุธินี วรศึก

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงณัฎฐา พวงมณี

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายนพรัตน์ นิวัตร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายชลันธร สีทา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายทรงพล บัญจวรรณ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายฤทธิกร บุญคล้าย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายชินวัตร ทับทิมทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กชายธนกฤต ณ รังษี

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กชายจาตุรนต์ ทักษิณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายสิปปภาส ทองสุข

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายพิษณุ วันทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายพชรพล พรหมสุวรรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงอาชิรญา ศิริสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายธนาวุฒิ เนาวราช

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กชายวศิน ทองเจือ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กชายวีระพล หลืนอนันต์

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายพันธกานต์

ดำรงกิจพัฒนากร
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงมาลา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงวรรณรัตน์ ไชยชาญรัมย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงอรจิรา สิทธินะศรี

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงเมธาวี ฐิติวร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงชลทิพย์ ทรัพย์ยิง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงทรรศยา หมอนคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงมนัสวี แก้วพุฒตาล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงอินทราทิพย์ สุนทรบรรพต

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงชลธิชา คุ้มยา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงณัฐนิดา รังครัศมี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงชนิกา วิเศษทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงญาตาวี คล้อยสุวรรณ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายพัชระ สอนจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายสุทัศน์ วิบูลย์อรรถ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายธีรนันท์ ศรีวัน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายธนกฤต พัดทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายจิรายุ ประสบเหมาะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายคณาธิป อุยะวาป

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายสรยุทธ แสงไทย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายภัทรชัย แย้มประดิษฐ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายธนพล อุ่นอาสา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายนฤประชา รติเกียรติกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายเอกภพ กรีเวียน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงวทันยา บุญกอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงสุธีมนต์ ด้วงผึง

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงสาวน้อย -

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงวาธิณี คำอ้อ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงจิราพร อัมพรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงนริสา นิมมา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงพิชชาภา สุวรรณรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงใกล้รุ่ง บุญเชิญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงไปรยา ตันศิริ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงปราณรวี ยงสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายกนกพล ไชยชาญรัมย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายกฤษดาพงษ์ วรรณโสภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายสุเมธ จันทร์พงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายกันตพงศ์ รักษา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายจิรวัฒน์ สัมฤทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงสิริวดี เนตระกาศ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไพโรจน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงจิราพัชร กีอำไพ

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ วีรยากร

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายธวัชชัย กิมโสม

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๙๔
นายนพดล ทองเขียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงกันยารัตน์ กันธะวงค์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทศิลป

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงณัฐชยา บุญเพิม

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงสิริยุพา สิทธิเดช

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรโคตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายธนธรณ์ สร้อยสองชัน

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายเศรษฐพงศ์ เคนโพธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายรุ่งเรือง แก้วแสน

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายธีรภัทร แตงอ่อน

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายนัดธพงษ์ สีวะโสม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายดำรงศักดิ

์

ศิริสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายกันตพงศ์ ปานทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายทรงกลด กาเผือก

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายกิตตินันท์ มณีขำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เพชรสุข

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายธนกร วิเวกานนท์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายอธิพงษ์ หิรัญวงษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายอนันต์ชัย อินฉาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงภัทรธิดา คำวัง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงขวัญตา แสนยางนอก

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงณัชชา สุขพัฒน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงนภา ทัดสงค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คงคล้าย

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงวิลาศิณี ตันเงิน

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงตวงพร ภูเวียง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงนรมน ศิลากุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงมริดา กุมาร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงกันยา ยินดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงปณาลี ปนทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงพรปวีณ์ สระทองแอ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๑ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงวีรยา แจ้งฉาย

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงทิชารัตน์ บุญธรรม

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงณิชากร เพชรมา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงศิริวรรณ สมฤทธิผล

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงวรัญญา พลแสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงธันยชนก เชือศิริ

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงปทมา คงเจริญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงชิดชนก แกมเงิน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงศิริเนตร เสือเหลือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงศศินรินทร์ แก้วสกุล

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงจิรวดี นันทพานิช

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงสุชาวลี ธีระวัฒนศิริ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงฐิติวรดา จันทร์เพ็ง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงสุชัญญา ฤกษ์งาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงเจนจิรา ยงยิง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายศุภสิทธิ

์

กระตุดเงิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายรุจินพ สารแนร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงนิลวรรณ คำสิงห์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงนฤสรณ์ จาบถนอม

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงศศิกร พุ่มพวง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงณิชานันท์ ทองเสือ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงสิริวิมล เอียมสอาด

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงสุพิชญ์วดี หิรัญพวง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงฆณิชา รอดสำแดง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายนพดล ชนะพลชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สุขเจริญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงกัญชพร บัวขำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงวรัญญา ใจอารีย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงแพรววนิต พิมพาชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงจิราวรรณ พร้อมเจริญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงพรรษณัล บุญรอด

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายกมล พุ่มเจริญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กชายพัชรพล อินทรโฆษิต

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายบรรพต ทองเย็น

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายธาราธร ไทรโพธิทอง

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายภุมรินทร์ เรืองศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายพงศธร มะใบ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงณัฐลินี สุขประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงรพีพร วงษาลี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายธนภัทร ทองกรรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายชนาธิป พรหมจันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายสิทธา ไกรเจริญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงลลิดา บุญอินทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงวิชญาดา วุฒิสินธุ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงเสาวคนธ์ เกิดแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงนพมาศ พลพาแพน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงจิราภา คุมพล

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงญาดา นาคศิริ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงพิจิตรา เล็กไม่น้อย

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงนำลิน ไร่วิบูลย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงจันจิรา พันธ์หอม

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) คงคาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายศักรินทร์ ประโพซิง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายปยวัฒน์ มัจฉิมวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายภควัต พรหมศิริ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงศิริพร คำชมภู

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ กองทองนอก

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงมาลินี ถัทรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงณัฐชุนันท์ อุดมสิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงกฤษติยา พรหมศิริ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายมนต์ทการ จันทศร

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงขวัญชนก พรหมศิริ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงศรินญา จันทร์สูง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ พรหมศิริ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงธันชนก ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายนาธาร อินจันทึก

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายดวงเฉลิม เจนไพร

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กชายธิติพัทธ์ แก้วมงคล

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายเมธวิน ทองอยู่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงปยดา คะมี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงนำหวาน ชลธาร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงสุนิตา สมสอาด

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงภัคจิรา อนุจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงกุลณัฐ กอหล้า

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงปณิตา รักขันโท

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ทานวัน

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงอารยา ประสบเหมาะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงสุชานรี ทะสะวะดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงพร พม่า

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงอาทิตยา ทวยทา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขยันกิจ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงนิภาวรรณ ทิพย์ท่าไม้

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ ยืนยง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงอารยา ศรีหะอม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตังตรงจิตร 10ฯ

้

ท่าข้ามเจริญศรัทธา  

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายกิติพงศ์ ม่วงเจริญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายเจษฎา พรหมสุภา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายนิรุทธิ

์

เปล่งพานิช
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กชายปฐมพงษ์ แปนเหมือน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายพรเทพ พานิช

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายพัชระ จันทะวงศ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายพุทธลักษณ์ ศิลาสุวรรณ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายภูชิต พรหมสาลี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายภูเบศร์ นิมน้อย

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายวุฒิกรณ์ จำปาเรือง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กชายวัชรากร ยังยืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงกันตพร สุขธรรม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงเกสร สุดโตภาส

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงปลิตา คงยิงหาร

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงพรพิมล ดาวขุนทด

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงภัทรภรณ์ นุตน้อย

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทะวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงชนัญธิดา ไพโรจน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงอมรศรี พันสิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงประภาศิริ แก้วพวง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงธนธรณ์ ณัฐฐิญา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายธนากร แสงจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายรัตนกร เทพสมบูรณ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายเทียนชัย สีนวม

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายอิศวะ สาธร

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงภมรพรรณ์ ยานวิพัฒน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงบุษกร บริบูรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กชายพีรพัฒ อารยวงศกร

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายพีรณัฐ ดีประสงค์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กชายธนวินท์ ศรีวิชา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กชายชยกร ว่องไว

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายหัตศนัย วันศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายกรวิชญ์ ทองไทย

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายพงศกร ศิลาอ่อน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายธีรดนย์ ชายรบุรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายสมชัย รอดรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายพลกฤษณ์ ขำจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดีวงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงปภัสรา พุ่มพวง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงมณีวรรณ แสงทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงสุรารักษ์ รันทร

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงวริษฐา พลกูล

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ กรุกทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงวรางคณา บุตรศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงสุชาดา ตาดทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงรุจิรา ธรรมพร

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงรัตนาวดี เชือคำเพ็ง

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงเบญญาภา เนืองจำนงค์

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงสุนิสา หลงพลับพลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงดารินทรา จันทร์เหลือง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงมัญชุพร จันทลา

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงกัญจนพร ไหวหากิจ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงศศิพิมพ์ นิยม

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายอาทิตย์ ลักษณิยานนท์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายพลวรรธน์ ชำนาญนา

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายอภิชาต ติบขัน

๊

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายนัฐพล เกือหนุน

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๕ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายภานุวัฒน์ โคตราช

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายวัชระ ไชยวัฒน์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายอรรถกร โตตลิงชัน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กชายธนกร เวชประสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กชายปฏิวัติ เคารพรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายนิภัทร์ จำรัสไว

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายจิรภัทร เรืองสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กชายภูสมิง เรืองฤทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กชายนัธทวัฒน์ เวชชศาสตร์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายเอกพจน์ ทองคำพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายภูวดล สุกค้า

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายธฤภธีเดช น้อยแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายธนกฤต วงศ์มา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

บูรณะ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงกชกร เขาแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงข้าวขวัญ พรมสันเทีย๊ยะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ เทียนบุญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงกมลวรรณ ฟกอ่อน

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงปาลิตา นาคล้วน

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงสรนันท์ หนันกระโทก

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงอาทิตยา ร่วมเกตุ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงสายสวรรค์ ตุ่มศิริ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงกาลัญู น้อยทู่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงอภิญญา แซ่กวาน

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงณิชารีย์ ประลำภู

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงศศิธร แซ่อ้วง

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงณภัทรา ชีวงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงสุพรรษา ยุติธรรม

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงปรารถนา รัตนไตร

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงสุนิษา อยู่คลำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงปณัฐดา กระจ่างเขตร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดล่าง

บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม

 

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายพีรพัฐ พลอยสมุทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พุ่มพวง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายพีรทัต ศรีวัฒนา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายธีระเดช หมึกเจือ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายอัครพล บุญเจริญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายจิระพันธ์ พุ่มพวง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายอภิรักษ์ พัดทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายเอกศาสตร์ อุไรพันธุ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายธนิตศร ฉิมคีรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายธนกร น้อยพิมาย

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายศุภกิจ เวียงสมุทร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายดุลยรักข์ ใจแจ่ม

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายศุภวัฒน์ ใจเสาร์ดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายพิสิษฐ์ คงสวัสดิ

์

๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายวรชิต กกฝาย

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายเทิดศักดิ

์

มาตรนอก
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงอิสสรา สุขเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงรมิดา เหล็กงาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ใจอารีย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงชลิดา สมพร

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงนรินศร ปุนเจริญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ พรหมอินทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงพรนภา จ่าสาร

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงเกศรินทร์ กลินเนียม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงภคพร ภาเรือง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ประสาททอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายกันตพงษ์ วิศาลบรรณวิทย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายกิตตินันท์ แตรสวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายณัฐภัทร ศรีหะทัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายวิวัฒน์ ประสาททอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุวรรณะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายศรชัย โพธิศรี

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงกุ้งนาง บูขุดทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงผักบุ้ง บูขุดทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงชลธิฌา ชัยชนะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงญาณี น่วมเจริญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงชินันพร ไทยเจริญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายสุริยะกานต์ พุทธโกษัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายวสุพล ศรีนรคุต

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๗ / ๒๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญเปลียน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตันยะบุตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๓๗
นายมานพ วัฒนสุข

๐๔/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๓๘
นางสาวผกาวัลย์ เจริญสุข

๑๐/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๓๙
นางสาวจงจิตตา นนทะโคตร

๐๗/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๔๐
นางสาวลินดา เกิดแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๔๑
นางสาวอังคณา แสงบุญเรือง

๒๑/๐๖/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๔๒
นางสาวนฤมล จะซา

๒๙/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๔๓
นายสุเมฆินทร์ สันวิลาส

๐๒/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ไพโรจน์ ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายถิรายุส์ เล็งศร

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายธนาดล อำนาจ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายพีรภัทร สินน้อย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายภควัฒน์ สุทธิ

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายมฆวาน สุทธิ

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงดวงกมล อินทร์เจริญสุข

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงนภัสสร ไพโรจน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงภูษณิษา จุลมุสิก

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงอมลมณี ไพโรจน์

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงมัลลิกา ปนยาธิ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงสิริรัตน์ ยอดคำ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงรวิพร ละมังทอง

่

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงอารยา พิพัฒน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงศิริพร ลำดวนหอม

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงวารินพร บุญไทย

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงวรรณชนก เวชโกศล

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงฤทัยชนก พรหมศิริ

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายกรรชัย ไกรศรี

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายธนกฤษ ลีลาด ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายพีรพงศ์ คงอ้วน

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายธนพล ศรีคำยงค์

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายไพรวัลย์ บัวบาน

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายวรานนท์ สีมะณี ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายอิษฎา ฉาบทอง

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายอภิวัชร์ แสงทอง

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๘ / ๒๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายจตุพล น่วมเจริญ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงจตุรพร เปล่งศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แจ้งฉาย ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงนันทิชา อุสาดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงปาลิตา หอมจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงภัทรวดี พุ่มเกษม

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ วงค์ขันธ์

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงกุลศิริ ศิริกุล

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงณิชานาฏ พินสุดใจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา ทะนัน

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงวรัทยา นามมเทศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วมรกต

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายธีรพงษ์ ปญญา

๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายมงคลกานต์ ทองอู๋

๑๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายมงคลภัทร์ ทองอู๋

๑๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายศุกลวัฒ ทองอยู่

๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายพิฒเนิศ หาญธงชัย

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงชาลิสา เมฆวัน

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงธาราทิพย์ เพ็ญจันทร์

๑๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ประสพจิตร

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ อิมเจริญ

่

๒๐/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงพชรพร พิมพ์เงิน

๒๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงภรณ์ชนก สมบัติวงศ์

๒๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงชลธิชา พินสุดใจ

๑๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงอรวรรณ ยอดอินทร์

๒๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงปนประภา เจริญนิตย์

๒๗/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีสังวาลย์ ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงศศิประภา งาสุวรรณ ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงวรรธนา พินสุดใจ

๒๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงวรดา ไพเราะ

๒๖/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงสุพัตรา เหล่าแสดง ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงพิชชาภา ยิมน้อย

้

๑๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๐๒
นางสาวจีรภัช ใยอ่อน ๒/๒/๒๕๒๗ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๐๓
นางสาวศิริเนตร วงศ์ประเทศ

๒๐/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เขาดิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายปฏิภาณ สุ่นศักดิสวัสดิ

์ ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายปฐวี เอียมศรี

่

๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายปฏิวัติ พาสีชา ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายธนพัฒน์ บุญราศรี ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายรัชชานนท์ โคกขุนทด

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ กองสี

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายรัฐพล พูนบ้านแขก

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายวชิรวิทย์ ช่างจูม

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงอชิระ จิตรมัน

่

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงสโรชา เมฆบริสุทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงจันจิรา พุทธิกุล

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงสุดทีรัก

่

เนตรภักดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงวัชลี ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงงวิภาดา ราศรีสิทธิ

์

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงพีรดา ทองสัมฤทธิ

์

๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงปยฉัตร วรรณสวัสดิ

์

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ โคกขุนทด

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงพัชราภา ผาสุฃ

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงอรญา สมทอง

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงศุภิสรา แซ่จิว ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ เจริญรัมย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุรุษสะอาด

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงพรนิภา บุรุษสะอาด

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

อุปะละ
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายจิรวัฒน์ จะมอน

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายอภิธาร เรืองขจร

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงธีรนันท์ โคตะนนท์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เสน่หา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายอภินันท์ ทองอินทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๓๓
นายมงคล กาญบุตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายรัฐภูมิ รวยรำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงวิชญาดา เสน่หา

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายกฤษฎา คำผม

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายสุพรรณ จันทร์เติบ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายธีรกานต์ ศรีวันคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงพนิตอนงค์ รุ่งณรงค์รักษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายวัชชิระพงษ์ เละ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ภูพวก
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงพิมพ์วิภา แซ่ย่าง

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายสหบดี แดงจริญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายไพฑูรย์ ทองไสว

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงชุตินันท์ โสตหอม

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงญาดา ปราณีตพลกรัง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์ พงพันนา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายวีรภัทร สระแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายเอกภาพ ผสมทรัพย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงเยาวเรศ แก้วคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงสาลิกา แซ่ย่าง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงโชติกา แสงทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กชายนัฐธนนท์ อินโพธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายมนัสนวรรณ อาสาชะนะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายศิวกร พลอยมณี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายภูมินทร์ อุ่นสูงเนิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายภัทรพงษ์ บุญประเสริฐ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงวาสนา จันทร์แก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กชายธนากร ค่ากระโทก

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายธนาเดช จำปาศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กชายนพณัฐ ตาประดับ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงดวงฤทัย ประกอบสุข

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงอนันตญา กอดสะอาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงธนัญญา เอียมสุข

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายศุภกิตติ

์

มีแสง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายธัชชัย สุขเช้า

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงลลนา สวนเศรษฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุธาไทยารักษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงชวัลรัตน์ เจริญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายณัฐดนัย หงษ์ศรีสุวรรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงอนันตยา ซ้อนแดง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กชายพงศกร การรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงรตนพรรณ ปรางทอง

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พุ่มพวง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๑ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายกฤษณะ จันทร์สาย

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายธนกฤต ภาษีสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายอิทธิกร วรกิจพาณิชย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กชายพิเชฐ จำปาโท

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายเตชินท์ อำเอียม

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงอภิญญา หยังบุญ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงณัฐณิชา เล็กศิริ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงวรางคณา สาลีคงประยูร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายอัมรินทร์ สิทธิมาตย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงจิรภิญญา มรกตพนาไพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายคมกริช เชิดชู

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงสุกัลยา สุขเช้า

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงสุวรรณา หอยสังข์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายกุลเดช อินทร์ทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงชลธิชา รุ่งแจ่มแจ้ง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กชายปรเมฆ จินดาศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กชายสรวิศ บุตรสมศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงนฤตปรียา เนือจันทา

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงภัทรวดี อยู่สุข

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กชายนัฐนันท์ รจนาสม

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายธีรวัฒน์ พันธ์ธง

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงวรรณภา ปานแดง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงกรพินธุ์ บุญโต

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายสหรัตน์ ศักดิภูเขียว

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายธีรวัฒน์ คูพวก

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายธนกฤต บุญโกย

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายศุภณัฐ ทาสะโก

๐๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายอาทิตย์ วังคีรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงภัทรวดี มากเมฆ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงภทรวรรณ พลขันข์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายเนติธร วิริยะรัตนนะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงอิน โซ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีกนก

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายอดิศร มูลสาร

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายรพีพัฒน์ ทิพสังวาลย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงนันทวัน ช่วยสกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายเกริกก้อง พรมอารี

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายวรวุฒิ กำลังเดช

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงธีรารัตน์ รุนบาง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ บินมาราเฮม

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายกิตติพงษ์ จันทร์หอม

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายปฏิภาณ เพชรรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงธนพร กระแสเทพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กชายณัฐพล จริยา

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายหัฎฐกร หอมกลิน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงมัลลิกา เต๊กสงวน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กชายอชิรวิชญ์ ศรีพิทักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายภานุพล ธาดาวุฒินันท์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงสุธาสินี ดวงมา

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กชายปยะพัทธ์ อับดิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงรัชนีกร อุทาวงค์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายธนภัทร พิพรพงษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กชายยศกร คงทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายจิราวุฒิ พ่วงแพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงจันจิรา สุวรรณ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายธนากร ขันสงค์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายสุระชัย ไชยประสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กชายนพพร พวงดี

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายพงศ์กช เกตุตระกูลธรรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงณัฐพร รักเพชร

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายธนบดี ทิพย์อุทัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายพัชรพล ซอลี

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กชายภรัณยู เอียมภาษิต

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงมนทกานต์ เหมือนสีภี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายเพิมพูล

่

โมรินทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงพรนภัส วชิรพันธุ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงจินดาวดี นิมเจริญสุข

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงนิติยาภรณ์ เสนากุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายนฤพนธ์ นุชพงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กชายพีระพัฒน์ ทองจิตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงพรนภัส ท้วมพงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงวรรณวิษา พลขอนแก่น

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กชายภูตะวัน พิมพ์สังข์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงธารชนก เกษวิทย์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายสุขกีรพรรดิ

์

ทองอ่อน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กชายนันทิพัฒน์ ใจมัน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ พวงบุตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กชายอนาคิณ ศรีกลินสุวรรณ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงพิชามญน์ สวนเศรษฐ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายจิตรภาณุ ดวงจิตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๕๖
นางรัตนา ทัศนาแท้

๑๔/๑๐/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงกัญญ์วรา รวมญาติ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๕๘
นางมยุรี เกตุกลินแก้ว

่

๒๔/๐๘/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๕๙
นางมานิตยา นิติธรรมศิริกุล

๐๔/๐๒/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๖๐
นายบัญญัติ ภูมิประภาส

๐๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงณัชชา กระกัน

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายพัชรพล ภักดีพันธ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายพณพัฒน์ นรินรัมย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๖๔
นางสาวพัชราวดี เหมะรักษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๖๕
นางสาวชุติภา แสงสว่าง

๐๕/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๖๖
นางสาวพัชรพร เส็งหนองแบน

๐๗/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๖๗
นางสาวรัชนีกร โมลาขาว

๑๒/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๖๘
นางสาววรนุช แสงจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๖๙
นางสาวศศิวิมล คงปน

๐๖/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๗๐
นางสาวเอมมิกา สังเขป

๒๔/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๗๑
นางสาวบุศรินทร์ จอมมาลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๗๒
นายอิศรางค์กูล พวงจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๗๓
นางสาวจิรนันท์ นาครอด

๑๑/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๗๔
นางสาวจีรภา ตาลปอก

๒๖/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๗๕
นางสาวชลธิชา ยงปรึกษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๗๖
นายชุติเดช ปานอ้น

๒๘/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๗๗
นางสาวฐิติรัตน์ คล้ายคดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๗๘
นางสาวดารณี ดอกคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๗๙
นางสาวดุษฎี สะโน

๒๓/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๔ / ๒๐๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๘๐
นายเถลิงเกียรติ ประกอบการ

๑๓/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๘๑
นายธนภัทร กริงสันเทียะ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๘๒
นางสาวนพรัตน์ ทองสุขดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๘๓
นางสาวนภสร และแฟง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๘๔
นางสาวบัณฑิตา ฮ้งเจริญ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๘๕
นางสาวปรียานุช จันทร์โสภา

๑๘/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๘๖
นางสาวปาริชาติ สุขยามยน

๓๐/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๘๗
นางสาวพัณณิตา สุทธิพงศ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๘๘
นางสาวเพชรรัตน์ ทองแม้น

๐๘/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๘๙
นางสาววรรณรัตน์ วรนุช

๒๕/๐๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๙๐
นางสาวสุภาวดี รุ่งรักษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๙๑
นายคมกริช ดอนไพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๙๒
นางสาวเจนจิรา สีหาบัณดิษฐ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๙๓
นางสาวลักษมี จันทร์ทุ่ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๙๔
นางสาวมาลินี จันทะมี

๐๓/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๙๕
นางสาวภาณี มณีชม

๐๗/๐๔/๒๕๓๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๙๖
นางสาวจรัสจันทร์ ยีมิน

๑๕/๐๘/๒๕๑๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๙๗
นางสาวจรรญาทิพย์ ยวดขุนทด

๑๕/๐๖/๒๕๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายจักรภัทร ปนยะกูล

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายธนพงษ์ ทวีโภคกูล

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายเกีรติยศ อินทร์อาจ

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายสรวิศ เทพจันทร์

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายณัฐวัติ มาภักดี

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายอธิคม โตสวัสดิ

์

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงรุ่งนภา ปนยะกูล

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงอัมพิกา ปราณีวงศ์

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงเปรมใจ เทียนทอง

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงอภิญญา ราชสิงห์ ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงนราวัลย์ เหล็กแดง

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงโสรญา นันทะเสน

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงภัศราภรณ์ อำไพ

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงกฤติมา นามบุญมา

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ เขียวอ่อน

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงกมลชนก มนตรี

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กชายจักรพงศ์ ดวงบุบผา

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๕ / ๒๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กชายธีรพัฒน์ ก้อนเพ็ชร ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กชายกอบุญ สวาทวงศ์

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงอาทิตยา ชาญณรงค์

๒๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงปยฉัตร ฮวดเจริญ

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงกีรยากร จันทร์หอม

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายธนทัต พรหมเดช

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กชายธนาธร สุขนาค

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กชายเนติพงศ์ ยอมดี ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กชายปภังกร เสวีวัลลภ ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายวงศกร แสงสว่าง

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายอภิวิชญ์ จีนเท่ห์

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กชายเหมกร เผือกนิสัย

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ วารีน้อย

๑๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กชายธนาเทพ ชุติธนธีระกุล

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงณัฐญา ปนยะกูล ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงเบญจนุช ภาวนา

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงเบญจนาถ ภาวนา

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงศรัญญา สีสอาด

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงสุภาวดี เผือกนิสัย ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงสุวรรณา เชือสาย

้

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงหัทยา โพธิคี

์

๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงอนัญชนก สิทธิอลงกต

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงอริสา พลเภา

๑๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงพิลดา สุพรรณา

๒๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงตาลตะวัน สียางนอก ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงไพริน แถวพินิจ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงพิมพิกา ปนเตป

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงปภัสสร จิตรโสภา

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงวิภาพร ดระวงษ์

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

กำเพาพันธ์ ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายพัชรพล มงคลเสถียร

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงจิณดารัตน์ จีนจันทึก

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายประสิทธิ

์

อุไรพันธ์
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายณัฐดนัย อินทสิทธิ

์

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๔๙ เด็กชายศิริจันทร์หอม
จันทร์หอม

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๖ / ๒๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พลเภา
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงอรัญญา คลังกลาง

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายชยพล จานนอก

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กชายจักรพรรดิ จีระจิตต์ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กชายปฐมพร ปานอ้น

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงประภา บุญยิงมา

่

๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงต้นรัก ทิวาลัย

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงสุพัตชา ผลแก้ว ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงวาสิตา ชวาริต

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงศิริวรรณ มธุรส

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงบุณยาพร แดงงาม ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายทิวา นันตะลิ

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายภัทรพงศ์ หงษ์เจริญศรี ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ เมืองจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงมนัสสิการ สว่างดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กชายจิรายุทธ แตงลุ่ม

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายชยพล จานนอก

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กชายเอกราช เสวีวัลลภ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายวีรวุฒิ งามขำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กชายอิสรา หิรัญวัฒนะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายชนินทร์ พุ่มพวง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายวีรภัทร อู่พิทักษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายลิขิต ทองอ่วม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายวรภัทร อ่อนสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายสิทธิโชค งามขำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายภูมิภัทร ฉันทะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายสุรภัทร ใจทน

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายธนากร ทรัพย์อร่าม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กชายศุภกิจ จิตต์ชอบใจ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายสุทธิภัทร กำเนิดงาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงชนาภา เสวีวัลลภ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงวนิดา ทองอ่วม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงนุสิตา ทองอ่วม

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงญรินดา ถนอมผล

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงศุภาวรรณ บุญประดิษฐ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กหญิงกิตติมา พันจันทึก

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๘๖
เด็กหญิงชญาดา นาเวียง

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายไกรวุฒิ ทองเพ็ชร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายจักรินทร์ เฮียงจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายจักฤกษ์ สายตา

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

พึงคง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายนที งามขำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๙๒
นางสาวปาริชาติ มงคลแท้

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงธิญาดา บัวลอย

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายพายุ ดาราวรรณ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายปรเมศวร์ เด่นชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๙๖
นางปานใจ ซัวตังไล้

๐๖/๐๗/๒๕๐๕
โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๙๗
นางสร้อยฟา แสนบัณฑิต

๑๓/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กชายเจษฏาภรณ์ โพธิหวี

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายภานุวัตร มงคลชัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายกายศิษย์ พลบุญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายณฐพัฒน์ ทองพูล

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายภานุพัฒน์ มงคลสระ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เปลียนศรี

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายธิชานนท์ ชากลาง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายศราวุฒิ ดำรงไชย

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายนฤดล สิทธิศาสตร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายกิตติชัย ตันยุกูล

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายอัคคะพล ไชยสายัณห์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายชัยภัทร ดีจำนงค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายจิราพัชร บุญหาร

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายณัฐพล วงษ์วัช

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กชายณัฐวัฒิ สิงห์กล้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงเบญจมาศ โรจน์แก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงภัทรพร บุญบันดาล

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายณัฐภัทร พลอยมุข

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กชายภัทรพงษ์ ภาษี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายกิตติเดช จันทร์เพ็ง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายนราธิป จันทร์เพ๊ง

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ โกศล

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๘ / ๒๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายอนันท์ พรมขาว

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๒๑ เด็กหญิงปรินทร์ญาดา
แสงทอง

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงณหฤทัย เมืองเกษม

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงธันญาพร ศิริเทศ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๒๔
นายพันธ์ศักดิ

์

สุวรรณโสภา
๒๑/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๒๕
นางสาวรุ่งทิพย์ แสนบุญ

๑๒/๑๐/๒๕๓๑
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายวิทยาวุธ ก้อนเพชร

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดคลองสวน คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายอนันดา บินอิบรอฮีม ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดคลองสวน คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงปนัสยา ใจเอม

๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลองสวน คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ นพสด ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลองสวน คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายภานุวัฒน์ แสงเพชร

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีคราม
๑๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายธนากร บุญชิด

๑๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายอติวิชญ์ ดอกอำพันธ์

๒๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายวัชรพงษ์ ฮวดยู๋ ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กชายวงศธร ยิงยศ

่

๑๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายอภินันท์ ศุภฤทธิ

์

๒๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงจิรัชญา ช้วงแรงการ ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงชนิตา วงศ์สวัสดิ

์

๒๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงไอรฎา อินทสมบัติ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงชลนิภา ชินโย

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ซิวฮะหลี

๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงณัฏฐนิชา นิมอนงค์

่

๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)

คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ นวนจันทร์

๒๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงวรกมล แดงศรี

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงณิชา ศรีคโรจน์ ๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงปยธิดา เส็งสอน ๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
คลองสวน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงศิริวิภา มีสมบัติ ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงนำฝน พุฒประเสริฐ ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงกนดพร เข็มทอง

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงธันยพร หยงเฮง

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงกนกวรรณ สังคโห

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กชายอนุวัฒน์ คงดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายปุณณวิช พิพัฒน์ ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายรัฐภูมิ เดือนขาว

๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายเจนภพ ชมดี ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงสุพัชชา พลอยแหวน ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงชานันดา เสือชม

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กชายวิทยานนท์ เหมียดบำรุง ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายนันทกานต์ หาญตระกูล

๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ไชยหาวงษ์
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กชายนนท์ปวิช ศรียงยศ ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กชายธวัชชัย อินทรสุวรรณ

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงอรวรรณ จูประเสริฐ

๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงกัลยาณี ภุ่อร่าม

๑๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายวรวิทย์ ใกล้อันจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กชายเจตนิพัทธ์ สุขสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงอรนุช แซ่ลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายณัฐพงศ์ สนิท ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ระเบียบ

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฤทธิพิทักษ์

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงพัชรนันท์ ซิมเทียม

้

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงประภัสสร เทียงตรง

่

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงสุชาดา ซิมเทียม

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงสาวิตตรี ภูวังมน ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายจักรธร จันทรักษา

๒๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กชายจิรพันธ์ แก้วชัยสูน ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กชายก้องเกียรติ นรดี

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สว่างวงศ์ ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายทักษิณ เปลียนประเสริฐ

่

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายนิติพล เปลียนประเสริฐ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กชายมงคล อินทโชติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายกิตติภพ ราษฎร์นิยม

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร แซ่ลิม

้

๒๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กชายสิงหา คงสัตย์

๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๘๗
นางสาวศุภรัตน์ ภูมิเขต

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายวิษณุกร บุญเขียน

๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายจิรวัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายสันติรัตน์ ตุ่มไทย

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กชายธีรเดช เดชศักดา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายนพพล หมอกเจริญ

๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายอัครพลธ์ ตรีหล้า

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กชายปรัชญา บุญหลำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กชายธีรพงศ์ เสือชม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายภูวดล ตุ่มไทย

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กชายเฑียรชัย สมศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายวรรธน ใกล้อันจันทร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายธนากร เดชศักดา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายภาดา ชูทิพย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายพงษ์พิษณุ ศิริวัน

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายชนาธิป เรืองไชย ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายกฤติพงศ์ ดารารัตน์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ เดชศักดา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงสิริกร บุญเพ็ง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงดุสิตา จ้อยพุทธศาสตร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ เกิดคล้าย

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงวิจิตรา คำพานิช

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงโศภนิช มณีเขียว

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงนัฐฐิณีย์ จาคอุไร

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงกัณธิมา จันทน์ผา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายธรกร ยงพฤกษา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กชายสมชาย สีชัยวัน

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงสุณิสา มีพรกิจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงวณี พลเภา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

สุขเจริญ
๒๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงเจตปรียา แก่นพรม

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สุขเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ แก้วชมพู

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงฐิมาพร วงภูธร

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงแอนนา จินดาสิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กชายปยะพล ม่วงศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายธายุกร แก้วใย

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายดิว จินดาสิทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๑ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงกานดา ศาสิริ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงทัศน์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายอภิรักษ์ แสงทัศน์

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงทิพย์รวี สำเร็จ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายจักรกริช เจริญช้าง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงวรินทร หลักหาญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงอัจฉรา ม่วงปรีดา

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ ประเวศวัฒนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กชายกันต์ศักดิ

์

พึงมุกข์

่

๑๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กชายธีรพันธุ์ บัตรเจริญ

๒๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงภัทราพร บุญเสริมสวัสดิ

์

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงนัชชา การะวิโก

๒๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงภัทรมน สอนกลาง ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงศศิภา วิสุทธินันท์

๒๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงพนาวรรณ แสงคำ

๑๐/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงวาลิณีย์ ตระหง่าน

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายชนุดม คงชัย

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงกนกรัตน์ เข็มจรุญ

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายนภสร ไชยสิริ ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดผาณิตาราม ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กชายอชิรวิทย์ กุลศิริรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาณิตาราม ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กชายเดช ทวนอาง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผาณิตาราม ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กชายจรัสพร อาจหนา

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผาณิตาราม ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กชายธนภัทร บุญมากเกิด

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดผาณิตาราม ผาณิตาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงณัฐพร หอมชืน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนมพนาวาส พนมพนาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงภัทรดี ศิริโส

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนมพนาวาส พนมพนาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายกัมพล ยางสม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายชยพล ดีรักษ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายชานนท์ บุญสาหร่าย

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายณัฐพร แช่มเชือ

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายนพรัตน์ ใจเทียว

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กชายธนายุ อ้อยเอิง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายธนากร พูลเพิม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กชายเรืองศักดิ

์

พันธุประการ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายวิศรุจณ์ ลิมเชย

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายวิศรุต หินสม

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายศุภกฤต เกตุแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายสิรดนัย ไพเราะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กชายอภิชาติ บุญรอด

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายอิฐธิพร กำแพงทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กหญิงจริยาวดี บุญมี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงอารยา สนรักษา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงอารยา

หนูน้อยเรือนงาม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงอารียา อินทโชติ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายชณัฐพงค์ มีพึง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ พัดทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายนัฐพงษ์ มูลขุนทด

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายนิรวิทธ์ เจริญสุข

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ดีรัศมี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กชายวีรพล สนรักษา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายอนันไกร สัทธานนท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงวรนุช นิติศักดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงวรันทร พละศักดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กชายวิทธวัช ธูปเพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงวัชรากร สินสมุทร

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ จันทะเสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายศิริศักดิ

์

ถนอมสุข
๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงศรีรัตน์ ฉัวยู่เน้ย

่

๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงอาจารีย์ ฤทธิเดช

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงบงกชมาศ โปะติน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กชายนรภัทร จิรวัฒน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กชายภานุวัฒน์ เพิมพูน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กชายอนุเชษฐ์ จันเจริญ

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กชายวุฒิชัย สุพุ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กชายกิตติพงษ์ พรมปนดิ

๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กชายเกียรตินันท์ ทองพระธรรม

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงสิริมา แซ่โค้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๙๑
นายกฤษณะ สีดา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕'

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๙๒
นายณัฐพล กันธิยะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๙๓
นางสาวปรียา อินทโชติ

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๙๔
นายพิชัย จันทร

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายธีรจักร พัดทอง

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายพุฒินันท์ ฉำชืน

่

๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายวิทวัส สุวินัย

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กชายกัลย์พฤกษ์ ช่วยเพ็ชร์ ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กชายณฐพัฒน์ ผ่องโสภา

๑๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงพัชรพร อินทรสอาด

๑๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงสุชานันท์ สุวินัย

๒๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงปภาวีร์ รุ่งเรือง

๒๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงธนพร เจนการวณิช

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงณัชญ์ภัส บุญเสริม

๒๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๐๕
นางสาวปาริสรา เปานาเรียง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๐๖
นายพงศกร พันธ์พานิช

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๐๗
นางสาวปรายฟา ทองประเสริฐ

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๐๘
นางสาวอรพรรณ ผลบูรณ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๐๙
นายธนโรจน์ คล่องแคล่ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๑๐
นายรัตนภูมิ แก้วอุดม

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๑๑
นายธนธรณ์ ชวนขุนทด

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๑๒
นางสาวถนอมพร โพธิทอง

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๑๓
นางสาวศิรินภา กาฬสุวรรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๑๔
นางสาวอภิชญา วังสระ

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๑๕
นายอริน วันเพ็ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๑๖
นายธีรภัทร เทียบหมัง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๑๗
นายอรรถพล ยุบล

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๑๘
นายณัฐพล ม่วงสุข

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๑๙
นายวัชรพล กรจับ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๒๐
นายณัฐกานต์ นวลศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๒๑
นายวัชระ ใจเทียง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๒๒
นายธัญวัฒน์ พันธ์พงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๒๓
นายภูมินทร์ นิลวงษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๒๔
นายสุริยะ สิทธิบูรณ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๒๕
นายอนันตชัย ไวยโภคี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๒๖
นายปริพัฒน์ พรมนนท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๒๗
นางสาวปทิตตา ชืนอารมย์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๒๘
นางสาวพาฝน นวลบุ

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๒๙
นางสาวกุลสตรี ขำสกุล

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๓๐
นางสาวจารุพร เอียมสอาด

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๓๑
นางสาวนัฐพร จันคล้าย

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๓๒
นางสาวสุภาวดี ภู่ฉัตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายตระกุลชัย ผิวสว่าง

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายสิทธินนท์ ยิมละมัย

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังข์สุวรรณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงศุภกานต์ ฤกษ์ปฏิมา

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กชายไตรเทพ ทับทิมสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายพ้นภัย พ้นภัยพาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายนนทวัฒน์ แดงจัด

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายพีรวิชญ์ พลอยสุวรรณ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายธีรกานต์ มหาวงศ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงโยษิตา สัพเนตร

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๔๓
นายจักรภพ ดวงเพ็ชร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กชายพีรณัฐ ภู่สกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๔๕
เด็กชายธิวา สายสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กชายนภ เงินวิเศษ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กชายณัฐพงศ์ มหาดไทย

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ มหิชาติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงสุนิตา แสงสว่าง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ธานี

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงแพรวา สาระกุล

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายณภัทร ทองดีเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๕๓
เด็กชายธนโชติ ภาวนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๕๔
เด็กชายศักดิชาย

์

ทองตา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายทศพล โสท่าม้วง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายกฤตเมธ ศรีบุรินทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงปทมาพร จันทิม

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จุ่นเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๕๙
นางสาวจันทิมา ดาราย

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายจินดนัย ทองสัมฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายนิธิศ เย็นอุรา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๖๒
เด็กชายภาณุพงศ์ อัศวภูมิ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงภาวรรณา ฆ้องวงษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงรุ่งนภา ดวงหม่อง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๕ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์เพ็ญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงสุพรรณี นิลสุก

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กชายขวัญชัย พลับแย้ม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน นาคเอียม

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กชายคู่บุญ รัดยัง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายชลธี มันหมาย

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายธนพล บุญมี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กชายนิรันดร ทรัพย์สุวรรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กชายวรพจน์ บุญมี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กชายวรวัฒน์ ชาญสมุทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายเทพฤทธิ

์

รอดรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๗๖
เด็กหญิงชนิดา ลำเลิศ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงธีรพร พะวงค์จิตร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงประภัสสร ไพเราะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ บุญนก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงศศิกานต์ สุวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงสิริมา คงมาก

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงอนันตญา จดแตง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงปยนันท์ ปนสี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กชายอภิชิต คล่องแคล่ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กชายกรกฤต ทรัพย์ศรีสุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงสิริลักษณ์ สุขประเสริฐ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายณัฐนัน มันยิง

่ ่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กชายธนกฤต จิตต์ประสาท

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กหญิงลักขณา เพิมทรัพย์

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายญาณพัฒน์ เงินดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงยุภาพร เทศดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงโศภิตา บัวแดง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กชายธนพงษ์ แก้วฮ่องคำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กชายมังมี

่

แซ่ซ่ง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงจีรนันท์ ปนนิม

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เลือนประเสริฐ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงปริมมณี สมภาร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงปยะฉัตร จันทิม

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงสุธาทิพย์ สำราญพานิช

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ศิริแสน

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายภูรี ปนทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายพีระภัทร รักความสุข

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายณัฐภัทร ร่วมเจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายสิทธิโชค พรมคำ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายเจษฎา ทาดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายธีรโชติ ไชยราช

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงชุลีภรณ์ บุญสงเคราะห์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงเมทินี พุ่มมา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงรัชนีวรรณ ภัควันต์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงจุฑามณี ศรีสมบัตร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พ่วงสมบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กชายชาลี ประภาส

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กชายสุรกิจ คงสุข

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายสิทธิชัย สุวรรณ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กหญิงศิริวิมล ภาพร

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงชนาภา เหล่าสุวรรณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ ยิงรัมย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กชายกฤษดา ศุภศร

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กชายบูรพา พิกุลแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายวุฒิภัทร ไพรนารินร์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายธนากร เพียงนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร จีรสุข

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๒๓
เด็กหญิงนันทิพร พิลึก

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๒๔
เด็กชายเจษฎากร กาญดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กชายวันชัย สีสุพันธ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กชายสุทธิรัตน์ มาศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายกรวิชญ์ สุริยา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กชายวัฒนเมธี ศรประสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายศุภวิชญ์ บุณยรัตพันธุ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายแสนสุข สายสุวรรณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กชายทรนง ประทุมมา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กชายวัฒนเมธา ศรประสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กชายมนตรี เดชรัตน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กหญิงวารุณี เรือนเงิน

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงมนทิรา อริยะมนตรี

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตีสถิตย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ประทุมทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กหญิงฉัตรชนก ศรีอัคฮาต

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กหญิงณิชา พีระพงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายพัสกร แก้วโน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กชายชินดนัย ชินวงศ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงพัชราภา จันทร์บุญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงอนงค์พร ขนทรัพย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กชายศิริกร ปะวะภา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กชายวรวุฒิ ศรีมัง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงอัญชลี ภัควันต์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กชายธรา วิมูลชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กชายอัษฎาวุธ บุญนูน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายพีรพล ไพเราะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายกิตติกร จันทร์พวง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงวรรษพร โสภากุ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กชายเจษฎา ดาโอภา

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายสิทธิชัย กุลละวณิชย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กชายชยานันต์ โปแอ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ ไชยรัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงรังสิมา อาจบุรายณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กชายธีรภัทร เกาะนาค

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กชายศิรภัทร แสนกาสา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ม่วงแกมไหม

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายวีรภัทร รุ่งรัตน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายพิทยา ซาระ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กชายนวพล ทองสกุล

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กชายชัยพร พรมศิริ

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กชายณัฐพัชร์ พิมพ์รัตน์

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กชายจีรภัทร บุญดาว ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กชายอัครพล ภิรมณ์ฤทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กชายชญานนท์ ทองฟก

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ ธนวัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กชายอดิศร ส้มเกลียง

้

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๘ / ๒๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายอัครพล แก้วแสงจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กชายณัฐพร ฮารับบี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายทิวธวัช ภักดืเสน่หา ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กชายอัตชา ศรีมุ่งง้าว ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กชายธรรมรัตน์ ดิษฐสม

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงเบนซ์ ไมมีนามสกุล

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงกอบกาญจน์ บุญเจ๊ก

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงกชกร ลอยรัตน์

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กหญิงปนัดดา เพ็ชรงาม

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงกาญจนา เพ็ชรงาม

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงกนกพร ฝุนทอง

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงญารินดา บุญธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงพิยดา โกจันทร์ ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กหญิงปวีณา พรมนิยม

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงดารินทร์ วัดบุญลือ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงบวรรัตน์ พันเจริญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงศรัทธินี บุญดาว

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กหญิงวรีพร ทองรัตน์

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กหญิงเบญจพร แสงแก้ว

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๘๙
เด็กหญิงสุกัญญา อินทรชิต

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงสิรวิชญ์ สีสวัสดิ

์

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงแก้ว

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงสิทธิศักดิ

์

เหมแดง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กชายวีรพล ประสาทงาม ๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กชายชนากร สำอาง

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กชายศิวณัฐ แก้วอำพันธ์

๓/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กชายมนต์ธน พุกมงคล

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๙๗
เด็กหญิงทนิดา จันทร์เทียม ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงสโรชา คำต่าย

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กชายกันดิศ จันนก

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายชุมพล มีแขก

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายธนโชค ธนสังข์

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายนนทวิสิทธิ

์

แก่นทองแดง ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายพงศธร ก๊กบางยาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายพิทักษ์ เจนเขา

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๙ / ๒๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายภาสกร ทองสุข ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายภานุวิชญ์ นวลปลอด

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายสถาพร อยู่นิม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายโศภณ อยู่นิม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายอภิวัฒน์ มีแขก

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายจักรินทร์ บัตรมาก ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กชายนิติศาสตร์ บุญบรรจง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๑๒
เด็กชายเกียรติยศ โปทะหลี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๑๓
เด็กหญิงคชาภรณ์ จิวเหยียน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กหญิงจารุวรรณ คำรอด

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กหญิงพิชชาภา กัณหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๑๖
เด็กหญิงแพรวา โตแก้ว ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๑๗
เด็กหญิงภุมรินทร์ นิลพลกรัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กหญิงมติมนต์ ทองอินทร์

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญญานุสนธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ แจ้งใจ

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงขนิษฐา อ่อนจันทร์ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงทิพปภา ศักดารักษ์

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กชายภูวนาท จิวโต

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงสายธาร บุญยา

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๒๕
เด็กชายอิทธิพล พรหมจันทร์

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กชายพรเทพ สีสุข ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กชายสราวุฒิ รุ่งเรือง

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๒๘
เด็กชายชุติพนธ์ เกตุโต

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายศุภวัฒน์ อ่อนจันทร์

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงฐิติวรดา แสงธูป

๒๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงภัทชาพร ราชกวี

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๓๒
เด็กหญิงศุภักษร แม่นปน

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๓๓
เด็กหญิงอำพร ลายลักษณ์

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กหญิงอรัญญา ศรีอาจ

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กชายธีรภัทร จุลหุ่น

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงวรรณวิสา พวงดอกไม้

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๓๗
เด็กหญิงเปรมฤดี ทองอินทร์

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กชายประจักษ์ ทองอินทร์

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายณัฐฐาพล ผึงผาย

่

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงจิราพร ทองรี

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กชายจรัสพศ บัวเพ็ง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายภากร พึงดาบศ

่

๐๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๔๓
เด็กหญิงชนิดาภา กานสมบัติ

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๔๔
นางสาวกนกอร แววมะบุตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดอกไม้ไหว

๒๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๔๖
นางสาววรรณา พลวิเศษศักดิ

์

๑๗/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กชายธนชาติ ย้อยแสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กชายณัฐภูมิ แก้วนุช

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กชายอิทธิรัชกร บุญทด ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายศักดาพร อยู่เย็น

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กชายเดชาธร บุญกลำ

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กชายพศวัต กาบตุ้ม

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงนาขวัญ รัตนธรรม ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงปวรา ซอเซ็น

๑๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กหญิงนำค้าง บุญณรังศรี

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงรพีพรรณ รัตนธรรม ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงซาน สุนทร

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กชายณัฐพงศ์ อู่เงิน

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กชายธนายุทธ กาบตุ้ม

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายณัฐณพล ตันเจริญ

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กชายพลชนะ จงปน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กชายอัษฎาวุธ พุยศิริ ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

ผลประเสริฐ
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงนันทิชา วันวงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงรุ่งทิวา พุกซุ่นฮวด ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงจินดารัตน์ ปวนครบุรี ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงเกวลี บุญทอง

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กชายพงศกร อึงแดง

่

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กชายยุรพันธ์ พ่วงพิทักษ์ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายชนะพล ชัวแย้ม

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กชายจิรวัฒน์ ปากพลีนอก

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กชายฐิติพงศ์ พุกซุ่นฮวด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ อึงแดง

่

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กชายวีรศักดิ

์

แปนงาม
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๑ / ๒๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กหญิงนภกานต์ พุกซุ่นฮวด

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เบญจนาค

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงวารุณี นวนแก้ว

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงณัฐวดี สุภาพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงมนัญญา กาบตุ้ม ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงกรวรรณ มหาปน ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๘๑
นางสาวรัตนาภรณ์ เอียดเอือ

้

๑/๗/๒๕๑๓ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กชายเชาวลิต นามบุญลือ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กชายนิธิกร สาระ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กชายเบนยามิน เขตพิพัฒน์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กชายวัชรพล เปรมปรี

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กชายกีรติ โตศิริ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กชายอังศวีร์ พิริยะอารยะกูล

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กชายจีระชัย สงวนอินทร์

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กชายนันทวัฒน์ สุกร

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายพงศธร กาญจนเกตุ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กชายวัชรวิทย์ ลาภเงิน

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายวีรภาพ บ้านมะหิงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายอนุชา ไกรอุดม

๒๐/๑๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กชายบุญอุ้ม มุธุสิทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายชยังกูร หมันบรรจง

่

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ โพธิทอง

์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายกวินภพ หล้าเรือน

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กชายสุภชัย จิตรซือ

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กชายภูริเดช มีอนันท์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายคณานนท์ ทิมย้ายงาม

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายธีรภัทร์ หมันบรรจง

่

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายธนากร จันมา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายบูรพา ยุทธหาร

๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายพายุ นาเขียวงาม

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายพีรพงษ์ สังข์ปาน ๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายภาวิน แพรต่วน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายมาโปรด จันเจริญ

่

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายวรวุฒิ อึงแดง

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายสิงหา แซ่เตียว ๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ลอยอากาศ ๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กชายกิตติทัต โพธิทอง

์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กชายณัฐภูมิ ตันเจริญ

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กชายณัฐพงษ์ การเกต ๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ศัตรูพินาศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงกัลยาณี แจ่มกระจ่าง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ สังข์มงคล

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงรัตนา แก้วมณี

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงแพรทอง พวงเพ็ชร

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงรุจิรา ประสงค์เงิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงภัทร์ราพร แซ่เอียว

้

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ละม่อม

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กหญิงจิรัชญา บุญยังดี

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงเจนจิรา ไกรอุดม

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กหญิงชญาภา ลีลาศวัฒน์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กหญิงชัชชญา อยู่ดี

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กหญิงชาลิสา วันกิง

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงทักษอร เปงทอง

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงนำทิพย์ ปดโรคา

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงกมล เรียงจันท

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงอัญญารัตน์ พลอยเนียม

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงชลธิชา คงบุ้งคล้า

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงทิพย์ลาวัณย์ ศรีเพชร

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงกุลธิดา นวนแก้ว ๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงจารกัญญ์ เจียมจุ้ย

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงนันทิดา ลิมวัฒนกุล

้

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงเนตรนภา ภู่ทอง

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงวรนุช มีอนันท์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงวันวิสา ฉายฉันท์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เจริญศิริวิรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงอรชพร แย้มพุทชงค์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงอโนมา ล้อมรอบ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๔๒ เด็กหญิงประภาพิรัตน์
พานทอง

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๔๓ เด็กหญิงแพรวพัชร์ชา
ม่วยอารีย์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงลินทิพย์ นันทกุล

๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงอัฐจารียา โจมประโคน

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กหญิงเบญญาภา เพชรดำ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงวายุตา เพชรศิริ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กชายธนาทร ศรีนวนรัมย์ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กชายอภิสรา เกิดมงคล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงเกียรติศักดิ

์

ศรีสาคร
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายสัณห์พิชญ์ จันทร์กระจ่าง

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กชายธนพนธ์ ยุทธสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายสุภาวดี อาจต่วน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงวรวุฒิ กรเกษม ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กชายกตาฑิกาณ กรเกษม

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กชายศรชัย นาต๊ะ

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายศุภกร คำพลอย ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กชายสหรัฐ ยุทธสิงห์

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กชายธนวัฒน์ อ้นใจเอือ

้

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายธนกฤต ถนอมทรัพย์

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายพลกฤต ผลเกตุ ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กชายอาทิตย์ ฉำสมบูรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายภูวภควัต ปานทอง

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กชายธนากร ทองดี

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กชายขวัญชนก รอยพยอม ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงธีรดา จันจำรัส

่

๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กหญิงณัชฌา ฉำสมบูรณ์

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กหญิงอภิญญา อินการะเกตุ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กหญิงชลธิชา อ่อนดี

๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงทิฑัมพร อ่อนดี

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กหญิงปณิสรา กายสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กหญิงจิรัตติกาล พึงผูก

่

๑๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กหญิงกิตติพงษ์ ใกล้ชิด

๑๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายกิตติกร ใกล้ชิด

๑๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายภพนิพิฐ แย้มเปยม

๑๖/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายระพีพัฒน์ บุญศรีเจริญ

๑๔/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายอัฑฒวิชญ์ วรรณพิรุฬ

๒๒/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กชายณัฏฐนิรันดร์ กรเกษม

๒๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงวริศรา อุดม

๒๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงอังคณา โพชิตกุล

๒๒/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กชายนพดล บุญประเสริฐ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กชายธีรเทพ คล้ายภมร ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กชายกวินท์ มีอนันต์ ๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กชายชิตตพล แจ่มแจ้ง ๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กชายชินวัตร ดามี

๒๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กชายนนทกร จิมลิม

้ ้

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๘๗
เด็กชายภูริทัต จุลแฉ่ง ๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กชายศุภวิชญ์ โพธิคำ

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กชายอชิตพล วิเศษรัมย์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายพรชัย สังข์ศิริ

๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กชายปรวรรตน์ แสนสิทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กชายไวภพ อักษร

๐๗/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงขนิษฐา บางพระ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ อ้นอำพร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงจิรนันท์ รัตนเลิศ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงปาริชาติ ชุ่มเย็น

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุยศิริ

๒๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงจิรัติยา บุญกลำ

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๓๙๙๙
เด็กหญิงนภาพร พิมชืน

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงพัชรพร พิมชืน

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงมุกธิตา อ่อนสกุล

๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงสโรชา ผลเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงศศินันท์ ภาพภักดี

๑๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงสุภาวดี เกิดอิม

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ อู่ศิริ

๑๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงบุญฑริกา บุญมา

๑๓/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงสุภาพร ย้อยแสง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงธิติมา แจ้งจำรัส

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายชนกันต์ ทองศรี

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กชายนนทกร อินทร์อาจ

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายณัชพล เลิศศิริ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงนวิยา ช้างมณี

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงพกาวรรณ ขำวิไล

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ กิมเต็ง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๕ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงวิรัญชนา วิไล

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงอริสรา ตันเจริญ

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายบูรพา ยืนยงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กชายสิทธิชัย จันทร์เทศ

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงภัคจิรา ไหมเขียว

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงอทิตยา นฤภัย

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายธีรวัฒน์ เทียกโฮม

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายณัฐพล ภูศรีลา ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายทัศน์ไท ชูสารี

๑๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ รุ่งเรือง

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายเศรษฐา วายุระกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายวัลลภ ปดโรคา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงพิมพ์วลัญธ์ สอนเพชร ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ บางพระ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๒๙
นางสาววริศรา แก่นพุทรา

๒๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๓๐
นางสาวเกวลิน จันทร์กระจ่าง ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๓๑
นางสาวถลัชนันท์ โพธิภูงา

๑๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๓๒
นายธนกร นามราษฏร์

๑๘/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๓๓
นางสาวชลธิชา ผ่ายศูนย์

๒๑/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๓๔
นายธีรภัทร มาตช่วย

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายธนวัฒน์ สวนมะพลับ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายธนภัทร สวนมะพลับ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายสิทธิวัฒน์ ม่วงเจริญ

๑๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายพีรภัทร พุทธรักษา

๑๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงวิราสณี พุ่มสวย

๒๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงอาทิตยา สาช่อฟา

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงณัฎฐิฌา รัตนะจีนะ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงนุชจิรา ศรีสมุทร

๑๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงพัทยา ชิน

๐๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงธัญชนก ศรจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงสุพิชชา นฤภัย

๑๕/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายวีรพรรค อุ่มเจริญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายสมยศ บุตรลี

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงภรภัทร บัวปน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงภัณฑิรา จูจำรัส

๐๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงวรินทร สุขสวัสดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ กลมหัวใผ่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงฉันทนาพร อยู่สุข

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กชายพลวิทย์ มนต์ประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุตรลี

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายศิริวัฒน์ อุ่มเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายธรรมนูญ ใจเย็น

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายวีรพัฒิ กลัดเจริญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงกัลยา นิลวิเวก

๒๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายยิงสวัสดิ

่ ์

อยู่สุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายเมธาสิท สวนมะพลับ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ รัตนสินธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายกฤตเมธ อุ่นเจริญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองอาจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง คลอง ๑๘  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงวิภาลักษณ์ ทัพสวัสดิ

์

๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายรพีพัฒน์ แจ้งน้อย

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายกนกพล เจริญรัมย์

๒๕/๐๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายญาณวัฒน์ ศุขศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงโสรยา ทองรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายชยานันท์ แท่นสอน

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายชโลธร ประสาทงาม

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายนิธิกร จูเปย

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายเอกชัย สินพร

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายธีรภัทร จารัตน์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายณัฐพงศ์ มากศิริ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ สิขากุล

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงจันทร์สุดา เกษี

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงจุรารัตน์ ต้อยยาตี

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงณิชาภัทร แสงวงศ์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงทิติมา ประเสริฐ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงเพชรไพริน รักศรี

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงรัตนาวดี พูลสวัสดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงสิริยากร ผ่องศรี

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงอรอุษา ฤทธิเดช

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายอดิศร ทับทิมนาค

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายเมธัส กำเนิดกลาง

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงวริศรา แย้มพุทชงค์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงปริฉัตร รุ่งศิริ

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงมุฑิตา ศรศาสตร์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายธนรัชต์ กลัดพรม

๒๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายจีระศักดิ

์

สังฆะบาลี
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงจิราพร ฟองจันทร์ทึก

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ รัตนพันธ์ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายพงศกร บุญเงิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายเกริกเกียรติ บุญฉิม ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายนาวา อ่อนเจริญ

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายพรชัย ชนะชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงอินิ ไม่มีนามสกุล

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หว่างตาล
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายสาริน คงจันทร์ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงหรรษา พลีใหญ่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงญาดา พวงสอาด

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงนภาพร กินรัมย์

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงจาริยา สิทธิประเสริฐ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุพศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงวาสนา จันทรโชติ

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงพรทิพย์ พรจานใหม่

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงสายนำ สุดเล็ก

๑๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงอมลณัฐ แสงจันทร์

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงสิรภัทร์ ทองมา

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายธนกร รัตนศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงรัชนี แหล้จันทร์คำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณะ

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กชายสุทธิพจน์ พ่วงเรือง

๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ประเสริฐทรัพย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กชายสมพงษ์ โชคธาราทรัพย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กชายณัชพล จุลมณฑล

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กชายสิทธิชัย วักจันทร์

๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กชายมงคล จรัสกุล

๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กชายดนัย พะวัดทะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๘ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายธวัชชัย คู่เรืองหลำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กชายศุภชัย แหล้จันทร์คำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ โนรีวงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๒๓
เด็กชายทศพล โพธิแสง

์

๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กชายกิตตินันท์ จำเนียรสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงสุพัตรา โชคธาราทรัพย์ ๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

ปากคลองหลวงแพ่ง
 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงณัฐญาดา บัวจร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงอชิรญา อินทวงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขประยูร

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงอริยา โสภณนรินทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงชลสิทธิ

์

โสภณนรินทร์
๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๓๑
นางสาวปยะดา เพียรมิงมาศ

่

๑๕/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กหญิงชมพู่ ไม่มีนามสกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายโปโบ ไม่มีนามสกุล

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงนันธิดา โทนหงสา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายภานุกรณ์ กล้าหาญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายธีรพงษ์ บุญประเสริฐ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายอรรถพล พันธุ์กระโทก

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงสุภารัตน์ อ้นสุวรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงพันธ์ธีรา พรมรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายสราวุฒิ แขกระโทก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กชายปฐมพงษ์ อยู่ยืนยงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายธนพงษ์ สกุลเผือก

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กหญิงอริสา พลเยียม

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กชายปญญา พินผึง

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กชายธาราภรณ์ ใจบุญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กชายยศพงศ์ พูลสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กชายธีรเดช กาญจนสุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงเพ็ญศิริ ทองอินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ฮ่อกุ่ย

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงอิศราภรณ์ มีเถือน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กหญิงสิรินยา ภูแล่นเลียบ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กหญิงศิริประภา โพธิวัด

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กชายฐิติกร ฉัตรแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กชายกฤษฎา มหาปน

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงธันยพร เมืองน้อย

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กชายธีรภัทร หนูราช

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายอรรถวิโรจน์ เพือนรัมย์

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กชายณัฐกร แช่มค้า

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กชายภคพล จันทร์ศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงสาวดี พึงปรีชาวัฒน์

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กชายจักรกรินทร์ มาประเสริฐ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กชายศรีเทพ อยู่จุ้ย

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กชายอัครวินท์ ยืนยง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายพงษ์พันธุ์ ชือสกุลศักดิ

้ ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กชายประสาน เจริญสุข

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กชายประเสริฐ เจริญสุข

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กชายอภิวัฒน์ พลลือหาญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กชายพิพัฒน์ ทรัพย์ศิริ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายภูรินทร์ พรหมจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายภัทรพล นีซัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์โสภา

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กหญิงณัฑวรรณ มาสว่าง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กชายทินภัทร แสนมนตรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นีซัง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กหญิงณัฐพิม อรรคมูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงรัศมีเพ็ญ คำแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายเจษฎา เดชารัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงนภสร นิลชะชา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายปวริศร์ สถิตย์กุล

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงบุษยมาศ โสธรบุญ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงณิชาภา พุ่มพงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงสวรส สมสุขเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กหญิงรุ่งนภา เรืองจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กหญิงภัทรวดี ประภาศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กชายวีรชาติ ทิมทอง

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กชายธาวิน โพธิสาร

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กชายวริทธ์พล อะภัย

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงรัญชิดา เครืออยู่

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กชายอโณชา ประสพแสง

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา มาลัยวงษ์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กชายภรัณยู นาคนุกูล

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงธิติมา มาลัยวงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงมณีพร ธรรมสีดา

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๙๔
เด็กชายธนากร กรรณเกิดผล

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงพิมพ์พร เหล็กแหลม

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กหญิงกฤติยา เสงียมพงษ์

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงเบญจมาศ สร้อยเรืองศรี

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงพรทิพย์ ยุ้นพันธ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงกรรณิกา ตรีนอก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงชนากานต์ คงเจริญเนตร

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายวันชนะ มุกมัน

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายอาทิตย์ พุ่มพวง

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กชายวรรณภูมิ เขียวชะอุ่ม

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงกวินทิพย์ แช่มประเสริฐ

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายธนากร หุ้นแสน

๒๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายธนโชติ พุ่มพวง

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายวัชรพล พวงเนียม ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ เจริญรุ่งเรือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายปกรณ์ แหวนหล่อ

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงโสรญา เขียวอ่อน

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร แซ่เอียะ

๊

๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กลินมาก

่

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๑๓
เด็กหญิงวันเพ็ญ มุกมัน

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงกชกร โต๊ะยีหวัง ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายศิริศักดิ

์

สุขทรัพย์ ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กชายอรรภพล เหมือนเพ็ชร

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กชายณัฐชนนท์ กรัดเชย

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กชายไชยพร อิมอารมณ์

่

๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กชายภูเบศวร์ วิชัย

๑๐/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายนภัสรพี แสงอ่อน ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายอรรคพล ผลเจริญ

๒๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กชายดรุนัย บุญธรรม ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ จำปา ๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายพงศกร ตาวันดี ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๑ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงปาณิสรา เทพดารักษ์

๒๐/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงสุภัทฑา มณฑาทอง

๒๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงสุพัตตรา บุญเกิด

๑๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กหญิงนิชาภา เพ็งศาสตร์ ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงณัชชา รัตนอร่าม ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายดนัยณัฐ แก้วบุรี ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กชายปรีชา ประสิทธิ

์

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กชายนครินทร์ งามยิง

่

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กชายธนภัทร จันทำ

๑๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กชายธนพัฒ เปลียนวงค์

่

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายปยพัทธ์ บุณชู

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กชายอมร เพ็งเจริญ

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กชายปรเมศวร์ วิริยะชัยศิริสกุล

๒๒/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงภัทรนันท์ พัดเกิด

๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สุจำนงค์

๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงนริศรา มหารักษ์

๒๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กหญิงวาริสา บุญธรรม

๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ตาดทรัพย์ ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๔๓
นายปรวีย์ ฟองมูล ๙/๕/๒๕๒๘ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กหญิงลลิตา วันสา

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ มูฮำหมัดอารี ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๔๖
นายพรเทพ ถามานิ

๑๒/๓/๒๕๒๙
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๔๗
นายชาตรี หนุนเกือกูล

้

๙/๑๒/๒๕๒๙
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ นวลศิริ

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กชายคมสัน ใยเยียม

่

๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายศิวกร จูเจริญ ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กชายศิวกร ยงสวัสดิ

์

๑๔/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กหญิงสุพิชา คำตา

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงพฤกษา ปลืมใจ

้

๒๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงกรผกา บุตรแสง ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงอรอนงค์ คุ้มวงค์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงสุพรรษา เห่งแจ้ง

๒๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กหญิงจันฤอดีร์ มีมงคล

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๕๘ เด็กหญิงบุญญากานต์
พุ่มมาลา

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

พูนผล ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงจิรภิญญา ขันทิพย์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กชายปญญา ชัยสายัณห์ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงวรากร ดุษฎี

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายปราบดา ประภาสัย

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงไอรดา ขาวปอม ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กชายกิตติวินท์ จันทร์เทียม

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กชายอนันต์ หลำสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กชายนภดล หลำสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงธัญญานุช รัฐจร

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงวรัญญา บุตรถาวร

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายภาสกร สัพพจารย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำจำเนียร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงธัญญาภร แก้วงาม

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงเจนจิรา แน่นนอก

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงสุวรรณี เผือกขาว

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๗๕
เด็กหญิงวิภา เคหะรอด

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กชายสิรวิชญ์ คุ้มวงศ์

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายอดิศร รัตนะยอดกฤษ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายเอกรินทร์ เชิดเธอ

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กชายนันทพัฒน์ เกิดแก้ว

๑๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายนครินทร์ พรมเอ๋ย

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายณัฐกรณ์ ชินพระวอ

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กหญิงโสรยา แย้มวันเพ็ญ

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงปยะธิดา สายชู

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กหญิงพิชชาพร บุญฉิม

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วมณี

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กหญิงณัฐนิชา หมันหนองทุ่ม

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กหญิงผกามาศ แย้มวันเพ็ญ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กหญิงสายใจ จันวัฒน์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กชายรัชชานนท์ สีวงค์ษา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายชินวัตร บัวปน

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงกัญญา โหงอร่าม

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงจินตนา -D91

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงแนน -D92 ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กชายศักดา -M154

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงอภิญญา คมพานิช

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๙๖
เด็กชายรณกร แย้มวันเพ็ญ

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กชายตรีวิทย์ บุญพร้อม

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๙๘
เด็กชายจิรายุ สีทับทิม

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญเนตร

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ แช่มบริสุทธิ

์

๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงไอรดา สายเสมา ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายธีรวัฒน์ สอนเนียม ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายเนติพนธ์ เทียนพุก ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงปณฑิตา มานุช

๓๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงนภาลัย สมบุญ ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายสรยุทธ บุญชู

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายสวงกรานต์ คำจำเนียร

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายภูวดิน มหาปาน

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายสุทธินันท์ ศรีผำน้อย

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายรณชัย อำสัตยะ

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กชายวันชัย อ่อนดี

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กชายมงคล สีทล

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายปยะ เปนผลดี

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๑๔
เด็กหญิงชลดา เปนผลดี

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๑๕
เด็กหญิงอนุสรา บุญธรรม

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กหญิงปาริฉัตร พันธุ์บุตร

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กชายวรเมธ ดีจอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ไพเราะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ หอมจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ พละศักดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงณัฐธิดา บริบูรณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงจิรารัตน์ ฉุดหลักทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงศลินทิพย์ ปนประดับ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงสุจิตรา ชัยประเสริฐ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงวาสนา ชูศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กหญิงบุษรินทร์ ภู่มี

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงเกวริน ด้วงทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ โยธี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงนำฝน อินทร์อนันต์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงอ้อมใจ เนืองเกตุ

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กชายนัฐวุฒิ รัชเสมอ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กชายณัฐพล วาจรัส

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๓๓
เด็กชายปวริศ โอนอ่อน

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ออดไธสง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กชายภาณุวัชร ประยันตัง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายณัฐพล โอชารส

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กหญิงนันท์นภัส มนตรีนอก

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงจรัญพร แก้วเลือน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กหญิงจีราพร พิมเสน

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงธัญเทพ เลาพิลา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กชายณัฐดนัย ชัยลิตร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กชายปฏิภาณ พิมพา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กชายวรเมธ สุริด

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กชายปณณธร อินทร์นอก

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงฐิดาภา ปนประดับ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กหญิงฉันทนา นามวงศ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงมาลีวัลย์ ไชยประเสริฐ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงชัญญานุช นุชชุ่ม

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงบุญยวีร์ เครือทรัพย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงรดามณี พลอยขุนทด

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เพียรอนุกูลบุตร

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงปยะนุช เอียมแพร์

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๕๓
เด็กหญิงวิภาพร มนตรีนอก

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงกาญจนภัทร ชนะสงคราม

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กชายจิรพนธ์ วงศ์บุตตะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กชายอดิศร ทองเจียด

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กชายฟาใส เกตุแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กชายวีรภัทร

เดชประยูรทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กชายอภิชาติ ทัดรอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กชายจักรพงศ์ ภูลับ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยลิตร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กชายศิรากร โตไธสง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงอัมรา บุญมา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กหญิงสุปราณี เหลืองลาม

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๕ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กหญิงจารุณี คนซือ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กหญิงเพชรรัตน์ พัฒชาญสกุลชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กหญิงฤดีภรณ์ อ้อยสิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กหญิงปาริชาต เกตุอุดม

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กหญิงณหทัย ตันสงวน

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงอนันตญา เจนรบ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองอุดม คลองอุดม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายพิชาภพ สุ่มส่า

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กชายสถาพร เฉือยไธสง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กชายระพีพัฒน์ มาลี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กชายยุทธศักดิ

์

กวีพรสิริพงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กชายวัชรกร พิศนอก

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๗๖
เด็กชายอาณัฐ สมการ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กชายยุทธไพศาล ทำจันทา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๗๘
เด็กชายจิราเวช ขวัญทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กชายสิรินิกูล สาธา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายณัฐพล ชัยพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๘๑
เด็กชายทัศน์พล เจริญยิง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กชายสิทธิโชค โฉมสอาด

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กชายมานะ มนุษย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กชายบดินทร์ กำโภชา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๘๕
เด็กชายธนกฤต อยู่ยัง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กชายธีรภัทร งอกงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กชายกฤษฎา จงนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๘๘
เด็กชายนันทพงค์ บุญแต่ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กชายอดิเทพ ปุริเกษม

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายสิทธิพล ใจทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงวีรวรรณ สีวัง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๙๒
เด็กหญิงนันทนา ลีลาศ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงนันทาวดี เกษตรศิลป

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กหญิงปภัสสรา บุญปกครอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงเพ็ญสุภา สกุลครู

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๙๖
เด็กหญิงวรัญญา มะหานาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๙๗
เด็กหญิงนฤมล คำนึง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ไพพงษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ บุตรแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงกาญจนา หงษ์ปญญา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงวิลาสินี อินมลเทียน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงณัชชา สาธา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงวลาสิณี สดใส

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงอรปรียา เกตุขุนทด

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงกิตตินันท์ เรียไร้รัมย์

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงกัญญา ผ่องสำฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงพรรณิชา สาธา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายภูวเนตร เพียรสันเทียะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายวรเมธ จันทร์เจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายวิสุทธิวัฒน์ จันทนัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๑๑
เด็กชายพนัด ศรีจรูญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กชายสุริยา มีกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กชายวัฒนพล ไตรรัตนธิคุณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กชายภัคพงค์ ใจหาญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๑๕
เด็กชายพงศกร น้อยสากล

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กชายณัฐพล กลสรร

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กชายชัยพล เข้มกำลัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กหญิงจิราพร กวีพรสิริพงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงวชิรา พาลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงณิชกานต์ ไกรยา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงรุ่งนภา นามดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงบุปผา นาคเจริญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กหญิงสุวนันท์ ถานสินเพิม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กหญิงวิไล ศรีเมือง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กหญิงอรวี สายบุตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงชนกนันท์ สุวรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๒๗
เด็กหญิงพรชนก ศรีพูล

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กหญิงณัฐชา บุญรอด

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงชนิดาภา ไพรินทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงพัชรา รุ่งโรจน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กชายวุฒิชัย ยอดอาจ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กชายพีรชัย ทับทิม

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กชายคฑาวุฒิ

์

ยุทธเคมี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กชายธีรภัทร เอกจันทรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กชายณัฐพล นามเงียว

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กชายพงศกร โพธิบัลลังก์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายยุทธชัย ต้นพุดซา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กชายวรรณชัย แสงดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กชายอัครพล นามคันที

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา สิทธิผล

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงปลายตะวัน ด่านดอน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๔๒
เด็กหญิงปทุมวรรณ แซ่ลี

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กหญิงจันทร์จิรา หลวงชัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กหญิงอริสรา ขันดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงอรพิน เทียบแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กหญิงสุทธิดา สิทธิพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีสงคราม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กหญิงมนทิดา ฉายแสง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงมลฤดี พิมภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายฉัตลิน บุญมาก

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๕๑
เด็กชายศตวรรษ มูลสงวน

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กชายญาณวุฒิ มุ่งนา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กชายนภัสดล บุตรดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงฐิติพร ขันทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กหญิงกฤษณา มุทุจิตต์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงสายฝน อิมสำราญ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงกิงมณี

่

แทกระโทก
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๕๘
เด็กหญิงพัชรี ทองหล่อ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๕๙
เด็กหญิงอัญมณี ทีรัก

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงนภัสสร ทะรารัมย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงนภาวรรณ ตองติดรัมย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๖๒
เด็กหญิงอนัญพร แก้วคำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๖๓
เด็กหญิงอสิมา สระทองเขียว

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ปาทุ่งวัว  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กชายกฤษณะ พานพินิจ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กชายธนกร หึนกระโทก

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๖๖
เด็กชายเจติยวุฒิ ทองโส

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๖๗
เด็กชายรัฐภูมิ จวงจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กชายอัฐพล จันทร์ประดับฟา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กชายธนพนธ์ มีสัตย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๘ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

เพ็ดนอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๗๑
เด็กชายภูชนะ พลทะมัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์คำภู

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๗๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

รักษา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ ตันตุลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญเทียม

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กหญิงจิรัชญา พรมมัน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงปภาวดี มีคุณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงกรรณิกา วันทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงอรอุมา สุขทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงณัฐณิชา กระจายแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงณิศรา ทองโส

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กหญิงวรัชยา ชัยเมืองพล

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายณัฐกิต ศรีจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีประหลาด
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๘๕
เด็กชายนัทกร สุพล

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กชายกิตติภณ หนักแน่น

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กชายรัชชานนท์ กิงผา

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กชายพงศธร เกตุพิบูลย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๘๙
เด็กชายธนวัฒน์ หวันทา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กชายเดชา วรรณสิงห์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กชายธีรเทพ บุญสม

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายเฉลิมเกียรติ กาญจนศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๙๓
เด็กหญิงรัญชิดา เครือมาศ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กชายศักขิ

์

แท่นศิลา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กชายบูชิตตพงษ์ พละศักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กชายศุภณัฐ กิงโพธิ

่ ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงชัชชญา อายุวงค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงชัญชนา อายุวงค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กหญิงเย็นฤดี แท่นศิลา

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายชนะชัย โพธิศรี

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายฐิติพงศ์ บุญเจริญ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายธรรมธัช ถึงกล้า

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายบัญญวัต ว่ามา

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กชายชยพล โอสถานนท์

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงสารินี เอมบัญดิษ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงวัลลี บุญเจริญ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา อยู่ประเสริฐ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงภัทรวดี อำภา

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงเกตนิกา ภู่สวัสดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงอรอุมา มาลัย

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงสุภัตรา แซ่เล้า

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๑๒
เด็กหญิงอรัญญา นาคกร

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ซาจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กหญิงรพีภัทร ยะทาน

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กชายดำรงศักดิ

์

อินทศรี
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กชายพิชญดนย์ ปนเจริญ

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กชายปญญาพล ขุนพิลึก

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายเดชา อิมดี

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กชายคมกริช ยังยืน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายจิราวัฒน์ เดิมเสน

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๒๑
เด็กชายอนุชาติ พัดพรม

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กชายเดชาธร จอมพล

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กชายวีรภัทร เพ็งแจ่ม

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๒๔
เด็กชายธรณ์เทพ ศรีจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๒๕
เด็กหญิงจิตติสุดา ดุลยะสิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กหญิงรินรดา แสงมณี

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงณิชากร โคตน

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ชุยพล

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กหญิงนิษฐา เกษรชืน

่

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงญาดา อินทิจักร์

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศรีนาวงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กชายเพทาย ขันติ

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๓๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ นิลศิริ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กชายพีระพัฒน์ มีชัย

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กชายวีรพงษ์ กลสรร

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๓๖
เด็กชายอัครวินท์ สิรินต๊ะ

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กชายภูริพัฒน์ พรมมา

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กชายเสฎฐวุฒิ กิยะเวช

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กชายธรรมรัตน์ จงหาร

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายธีรภัทร บุตรศรี

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กชายจิรายุ แซ่คู

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กชายภาณุพงศ์ ทองเจาะ

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กชายวิศวะ ดวงแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กหญิงชลธิชา แสนหอม

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงอินทิรา คลาดคล้าย

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงเน แวน

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กหญิงจุฑามาศ สุทธาชีพ

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กหญิงสิริรัฐ หมูนสี

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงพรรณวสา ทองอ่อน

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา พูลโคกสูง

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีเชียง

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงรุ่งนภา งามวงษ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กชายชัยการณ์ เดชชัยภูมิ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กชายจิรายุ สีมาต

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กชายกิตติโชค ประกอบธรรม

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายอานนท์ วงค์ษา

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กชายธีระเทพ ชนางวัลย์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กชายณัฐพล สอนเพชร

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กชายธนกฤต เมืองจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายสิรวิชณ์ นาดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กชายณัฐนิช สินตะคุ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กชายณัฐพล เพือนใบลี

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กชายธีรวัฒน์ อำอินทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กชายนัฐพล สืบแสง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงช่อปาริชาติ กลางอรัญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงสุรัสวดี ปราบพาล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงเอกมณี วงค์ษา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กหญิงนุชนาถ นาคราช

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กหญิงชวัญรัตน์ ทองวัน

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงนันทิชา บูชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงวริศรา เทียงมน

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงชนาภัทร ศรเพ็ชร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงปรียานุช เตียงกูล

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงสิริรักษ์ สามีรัมย์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๑ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กหญิงพิชญาภา ศิริสุข

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กหญิงปุณยาพร จันทร์เนตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำปางาม ชำปางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงสดใส อุปมี

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายธนเดช วันเทวิน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายกันตพงศ์ โพธิสัต

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เดิมเสน
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กชายวรฤทธิ

์

ภาโนมัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๘๒
เด็กหญิงธัญจิรา ชาญศิลป

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๘๓
เด็กหญิงอารยา หนองแหน

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กหญิงปญญาพร ทับทิมทอง

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงบัณฑิตา เจริญฐานะ

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กชายพิสิษฐ์ โพธิสัต

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาแร

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กชายจีรวัฒน์ นิติกาล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กชายมงคล เจริญฐานะ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงชวัลรัตน์ สุพร

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กชายธีรกร แก้วคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายเจนต์สฤษฎิ

์

เสียงเลิศ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กหญิงอุมากร กล้าหาญ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กหญิงรสสุคนธ์ สร้อยสมยา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

หนองแหน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงณํฐชา บุญประคม

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงธมลวรรณ เนตรหาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กชายสรวิชญ์ นพแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กชายกิตติพล สุขสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงกัญญาณี จันทร์ผิว

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญพึง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงสุชาญา ปุยะพันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงศรัณยา ลีพุก

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงญาณิศา เดิมเสน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางพะเนียง บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายพงพิเชษฐ์ ใชยวันยา

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายภูธเนศ แก้วคำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๐๗
นางสาวจีรนันท์ อินดี

๑๔/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงวราพร จารุณ

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงกัลยาณี ทองชา

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ พึงหิน

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงมณฑา งาสุวรรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กชายปุณณวิช เข็มดี

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กชายภาณูพงษ์ พุ่มพ่วง

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กหญิงนีราพรรณ ดินใหม่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงพลอยชมภู ชำนาญจิต

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายธีรพล เสมอภาค

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กชายอติเทพ นันทสูรย์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กชายนวพล ทองดี

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายชยางกูล จันทสร

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายภานุวัฒน์ คลองจิตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองใบ

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กชายรพีภัทร สายสุพรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กชายอติวัณณ์ บรรยง

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กชายอภิวิชญ์ ลาภอุดมทรัพย์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กหญิงกาญจนา นาคพิจิตร

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กหญิงปทมพร วงศ์จันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กหญิงศรัญพร สุจริต

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กหญิงสริตา หอมเนียม

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๒๙
เด็กชายธนพนธ์ สุวรรณวงศ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายสิทธิพร เพียรพานิช

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กชายนครินทร์ เกษศิริ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สุพะตะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กชายนันทวัฒน์ บัวจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงอมลรดา พรหมจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กชายภัทรพงษ์ ถมผล

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กชายกิตติเดช ทองแหยม

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ อู่อรุณ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กชายอภิรักษ์ จันทร์เชือ

้

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กชายยศพิชัย ช่างเหล็ก

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กชายศุภกฤต ผลสุข

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กชายพันธวัช จิตต์เสน่หา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กชายสรวิชญ์ เยียนรัมย์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายศักดิพงศ์ แจ้งเกษตร

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายธนวัฒน์ หมอยาไทย

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กหญิงอาริยา เกษี

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กหญิงกัณนิกา เจริญเกียรติ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กหญิงชลลดา รุ่งแหร่ม

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กหญิงปวรรัตน์ ดวงทอง

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กหญิงจันทิมา แช่มชะลี

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงแตงโม บุญครอง

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กชายสราวุฒิ เสมอภักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กชายปรัชญา แสงทอง

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กชายนพดล โพธิทอง

์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กชายวันชัย ชูชีพ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กชายธณะชัย มติยะภักดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กหญิงสุภาวดี ทุมมณี

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กชายวัชรินทร ทองสุภา

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงศศิกานต์ พันเดช

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กชายนันธิพัฒน์ ศรีคัดตะนะพรม ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กชายจิรายุ หินอ่อน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กชายวุฒิไกร กาม้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กชายพิสิษฐ์ จบหล้า

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กชายกนกพล สืบสอน ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กชายอาชาไนย พิมพา

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กชายนิธิกร แก้ววรรณา

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชาไพร

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กชายญาณากร ยะหัตตะ

๒๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กชายสุพากอน พสุธา

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กหญิงจิรัชญา บุญโต ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงแพรวา พิมานรัมย์

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กหญิงเกษมณี พลศรีพิมพ์ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กหญิงคณาทิพย์ นพโสภณ

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ พานขำ

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กหญิงภริดา โคตะมะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กหญิงธนัญธร สุขมาก

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กหญิงชลธิชา เดิมเสน

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงปยะพร ใจเอม

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงจิรภัทร ไหวมาก

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงสุกัญญา สุขงาม

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา ท้าวอู่ไท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๔ / ๒๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายรักชาติ จันทะนาม

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กชายชญานนท์ ดีด้วยมือ

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กชายพล พงษ์พัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงปยวรรณ มาประโคน

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงวรรณิษา ยอดสิงห์

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงวิชญาพร เอียมโอษฐ์

่

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายชัยวัตน์ ตอนสี

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๘๗
เด็กชายยุทธพิชัย พิมพ์โยธา

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กชายนิรุธ พิมพ์โยธา

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ทนงค์สำโรง ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายศิลา เทพา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กชายณัฐนันท์ จรูญผล ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กชายไกรศร เกษี

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กหญิงกฤติยา เหมรานนท์

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ โคตรกำลัง

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กหญิงภัทรวรรณ เช็มทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กชายสวิตต์ ใสโต

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กชายธิติพงษ์ สัญญารัตน์

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงนีรชา สุวรรณ์ ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กหญิงรุ่งนภา ลินไทร

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แพงคำอ้วน ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายธนกฤต ทิพพรม ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายศุภวิชญ์ ธรรมเจริญ ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายบดินทร์ อินทรัตน์

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายกฤตเมธ อินสำราญ

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายธนโชติ นิมนวล

่

๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายผาสุก บานเย็น

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงปาลิตา คำวงศา

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ คำขะ

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงสุณิชา ไกรยบุตร ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงวรวลัญช์ มนต์แก้ว

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กหญิงอรปรียา สีลาลัย ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงจินตนา รุ่งโรจน์

๒๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กหญิงวลัยพรรณ ตนตรง ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงระวีวรรณ อิทธิยาภรณ์

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๕ / ๒๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กชายศุภกฤต มงคลธง

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กชายจินตพงศ์ ศรีปญญา

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กหญิงนันทการณ์ ก้านพิมาย

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๑๘
นางสาวริน มางมี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กชายจุย มางมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายภัคพล ครุฑมณี

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กชายภูวดล มงคลธง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กชายภาทิศ หอมกุหลาบ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงสุภาวดี สุขสวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กชายพิชชากร ต๊ะคำ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กชายพลกฤษณ์ จันทรประสิทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กชายนัฐพล จันทรประสิทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กชายธนภัทร สุริวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กหญิงฐานิดา บัวบาน

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กหญิงนาราภัทร วงศ์ดารา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงกนกวรรณ อินเจริญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อรัญยงค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กหญิงสุภชา คะเรรัมย์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายมนตรี แก้วคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กชายธีรภัทร ศรีวิโรจน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กชายณพวรรษ เสียงลำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กหญิงขวัญสิริ คชเสนีย์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงจีรณา สุริวงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กหญิงวรินทร อินทะชัย

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กหญิงฐิตารีย์ อินต๊ะรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงพิชชาภา ยิมจตุรัส

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงทิพากร สงฆ์สนะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงทิวาทิพย์ ใหม่หะลา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กชายธัญสิทธิ

์

สมศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงชนนิกร โพธิพิมูล

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เงางาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กชายคงเขต วิริยะเสมากุล

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กชายกล้ารบ เข็มลาย

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กหญิงกุลฎา นิลชู

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ พวงกลำ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๖ / ๒๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กหญิงพีรดา ทิสมบูรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กหญิงพิชญาภา มลฑก

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กชายมงคล มลฑก

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วันทยา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กหญิงพิมพ์รัมภา ไชยแสง

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กหญิงศิริประภา ผิวละออง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กหญิงแพรวา รัศมี

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กชายภัทรดนัย วงษ์สง่า

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

พิมขันธุ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พ่วงเนตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงจุติณัช บุญมี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กชายภีมเดช อัศวพันธุ์เมธี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กหญิงธนิดา สุวรรณมงคล

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายภานณุวัฒน์ ทองหลอ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายภาคภูมิ ถินนอก

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กชายนันทภพ ฉายวัฒนะ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กชายผาติกร วันไท

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กชายวงศธร ทองมา

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กชายอนิวัติ ร้อยมาลา

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กชายชัยมงคล ตุ้มจันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายนพสิทธิ

์

เฉิดฉาย
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กชายปญญาพัฒน์ พรมศรี

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กชายภัคพล แก้วโงน

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กชายภากร ภูขีด

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กชายวีรภาพ สุทธิประเสริฐ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กชายวุฒิภัทร ใช้ประเสริฐ

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กชายเตชสิทธิ

์

ดวงแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ วัดไธสง

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงปนิดา พัจนา

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงเปมิกา เพ็ชรสุริยา

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ วงษ์กำภู

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงพรชนก หนองขอม

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กหญิงรุ่งนภา พานิชผล

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กหญิงวิภาดา บุญมี

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงอรจิรา ท่าเลิศ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กหญิงชนิกานต์ เรืองฉาย

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กหญิงสุชาดา เกิดทวีพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงสุวิชาดา ฉลอมพงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กหญิงอตินุช บญตลาด

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กหญิงมิน

้

สามนคร
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ หนองนา

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงนิษฐา คะเสนา

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงภควดี ทองสัมฤทธ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กชายคุณธิป คะเสนา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กชายสุวรรณภูมิ นวนคำวงศ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กชายวรายุส คะเสนา

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กชายอภิวิชญ์ บัวแย้ม

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กชายธนชิต สุขดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กชายกิตติพงศ์ สะเนรัมย์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายคฑาวุธ ศรีไพร

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายจิรเมธ สังข์สว่าง

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กชายธนกร บุญมา

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายพงศพัศ พรมพิทักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายจารุกิตต์ สะใบ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายนรวีร์ พาตน

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายฉัตรชัย ศรสำเร็จ

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายพีพัฒน์ มาเยอ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายปุณวัฒน์ โสดามุข

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายเจอราร์ด ยัง

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายกิตติพงษ์ สีถัวนอก

่

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงณัฐชา พันบุรี

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กหญิงณัฐธิดา คำสิงห์นอก

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กหญิงบัวขาว สุขสุด

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กหญิงภคพร เหล่าทอง

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กหญิงภัสรา พานแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงศรัณย์พร ครองไธสง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กหญิงเจนจิรา ประทาย

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กหญิงชวัลรัตน์ เกตุสุวรรณ์

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กหญิงประวีณา ประสาาะนัง

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กหญิงวรรณิดา รืนเริง

่

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๘ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงวรรวิษา กระสังข์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กหญิงศศิวา วงศ์มณี

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กหญิงสุรัมภา ไชยณรงค์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กหญิงศศิธร เฉิดฉาย

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๒๔
เด็กหญิงวรรณวลี พิมพ์เก่า

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กหญิงอรวรรณ อุ่นใจดี

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายชนาธิป คูณอำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กหญิงวิริยา หลวงชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กหญิงพรชิตา วงษ์ละ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๒๙
เด็กหญิงปณิดา สีอ่อน

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงภรณ์ชนก อำแพง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กหญิงนุชนาฏ แจ่มเชือ

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๓๒
เด็กชายฐิตินันท์ ลัดดาวงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๓๓
เด็กชายะนดล สีลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กหญิงศจินทรา ใสแจ่ม

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๓๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ จุเมือง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๓๖
เด็กหญิงฐานิกา เกตุแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กหญิงปรีระนัม เพือนพิมาย

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กชายพันธกานต์ การสนธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๓๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศาลาดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ บูรณะกิติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กชายเอกชัย ไกรนอก

๒๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงศริประภา เพ็งสา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๔๓
เด็กหญิงศุกภกานต์ พิมพ์สอน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๔๔
เด็กหญิงสายธาร จิตนา

๑๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๔๕
เด็กหญิงอรยา คำโส

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กชายนพเก้า ลองศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๔๗
เด็กชายกฤษฎา พัดหล้า

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๔๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ซุ่นไล้

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยนำคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายธนกฤต ปาปะเก

๐๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กชายปวเรศ โวหารลึก

๐๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กชายพงศกร สายพนัส

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กชายภีรวัฒน์ เจริญเมือง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กชายยงยศ นาสมใจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กชายวงศธร นารี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กชายวรวุฒิ ดาลุนสิม

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายวิษณุ คำแสง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กชายวีรพงศ์ อันทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๕๙
เด็กชายวีรภัทร ลาภประโยชน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กชายอภิรักษ์ วิลาศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กหญิงกฤติยา พลศรีเมือง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กหญิงกัญญรัตน์ เสนาบัว

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๖๓
เด็กหญิงกัญญรัตน์ อุ่นกุล

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กหญิงกัลยกร กองทำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงขัตติยา วันแต่ง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชนะอุดม

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร โคตรลุน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กหญิงนรินธร โคนาโล

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ โพธิสาพิมพ์

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงเบญญาภา หล้าจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กหญิงพลอยพรรณ จันทรประทักษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กหญิงรุ่งณภา คำวงษา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กหญิงลักขณา จันดากรณ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๗๔
เด็กหญิงวันณิสา สีดาสมา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กหญิงสุพัตรา บ้านเปา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กหญิงอรุณฉาย พุทโนนคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กหญิงเอมอร เหลาทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๗๘
เด็กหญิงนำทิพย์ ชมพูเทพ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๗๙
เด็กชายกรรภิรัมย์ ประทุมศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายจิรวงศ์ สัมมาวงค์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กชายจิรายุส หงษา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๘๒
เด็กชายซามมูเอล วงศ์พานิช

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กชายธีรเทพ จิตรซ้าย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๘๔
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีไพรเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กชายพันทกานต์ ดารัมย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๘๖
เด็กชายมานะพงษ์ วงศ์พานิช

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๘๗
เด็กชายวชิรากรณ์ ยินดีมาก

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๘๘
เด็กชายวัชระ สมอุ่มจารย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กชายเสาร์ ไชยถา

๐๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๐ / ๒๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กชายอโนทัย ขาวบริสุทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กชายอิสระ จอมสี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กหญิงกัญญาภัค อ้วนพลี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๙๓
เด็กหญิงขัตติยา จุลศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๙๔
เด็กหญิงจันทนา กันยาวงศ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๙๕
เด็กหญิงจิระนันท์ พงษ์หอม

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กหญิงจิราพัชร กิวไธสง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๙๗
เด็กหญิงชมัยพร ครองศิลป

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๙๘
เด็กหญิงญาดา โคกอุ่น

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๘๙๙
เด็กหญิงดาริณี ศรีมันตะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงนัสตา มุลิมาลย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงบุศรา บุตรคำโชติ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงพิชามญช์ สุทธิเมือง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ สุนทะมาลา

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงวริษา ประเวระไพ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปราณีตพลกรัง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงสุจิตรา แสนมหาไชย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงสุธิตา มงเรียน

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงอริศรา แว่นตาดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กหญิงอลิสรา พูลเพิม

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงอินทิรา บุดดา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กหญิงอัจฉรา คำโส

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กชายกษิดิษฐ์ สดรัมย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กชายทักษ์ดนัย สุขสมัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กชายธรกาญ สุวรรณะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กชายนพรัตน์ นาจะหมืน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กชายภูรินทร์ ดิษฐปาน

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กชายวิทวัฒน์ เชนปก

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กชายวีรภัทร เกษร

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กชายวีรชัย พาละพล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายสมศักดิ

์

ราชเสนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๒๑
เด็กชายสิทธิพงษ์ ไชยธานี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กชายสุขสวัสดิ

์

ล้อมวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กหญิงกนกพร แสนคำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กหญิงกัณฐิกา บุญผล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๑ / ๒๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๒๕
เด็กหญิงกัลย์สุดา ส่าหรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๒๖
เด็กหญิงกัลยา ชาติวงค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กหญิงกาญจนา คำสูงเนิน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๒๘
เด็กหญิงคนิตา บุญประเสริฐ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กหญิงจันทรา บ่าพิมาย

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ วงค์สวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงชลธิชา ศรีอาษา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงณัฐริกา ลายนอก

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๓๓
เด็กหญิงนุชสรา พันธุ์พุ่ม

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กหญิงมัลลิกา ชินบุตร

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กหญิงวรรณนิภา ไปนัน

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๓๖
เด็กหญิงสุชาญา ศรีวิชา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๓๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทิราญรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๓๘
เด็กหญิงสุพัตรา ทองสุวรรณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กหญิงธีรภัทร ตระการ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงธัญสุดา วงษ์ลาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๔๑
เด็กชายชาญชัย ใจชอบงาม

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๔๒
เด็กชายณัฐภูมิ โยสา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กชายทนงศักดิ

์

โสดา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๔๔
เด็กชายนันทิพัฒน์ ปากหวาน

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๔๕
เด็กชายยุทธนา จันทร์มูลตรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กหญิงจินดามณี ดีเวียง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กหญิงเจนนี

่

สร้อยทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กหญิงนุชนาฏ เขียนสังข์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ รุ่งแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงพริริษา สีดาสมา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงศศิกานต์ แสนงาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๕๒
เด็กหญิงสุกัญญา ทองแดง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กหญิงสุธิตา นู

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กหญิงสุภัสสรา มูลอินทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงอุไรวรรณ แสนวัง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กชายอดิศร ชุ่มยิม

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กชายกมลพันธ์ ภูผาดแร่

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กชายวัชรินทร์ คำแผ่น

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กชายสุรวุฒน์ ครีจำปา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ การสนธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กหญิงจารุวรรณ เทพเรียน

๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงชมพูนุช นุกิจ

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงณัชชา ปนอำคา

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๖๔
เด็กหญิงวิชาดา เนาวลักษณ์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๖๕
เด็กหญิงศศิภา สาแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงศิรารัตน์ แก้วประกอบ

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๖๗
เด็กหญิงขวัญทิวา ขวัญเนตร

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๖๘
เด็กหญิงจุฑามาศ นิมนวล

่

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๖๙
เด็กหญิงนำฝน พลลือ

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กหญิงศิรินภา หอมละออ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๗๑
เด็กหญิงสุชาดา สาแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๗๒
เด็กหญิงขวัญฤดี โพธิสุรินทร์

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๗๓
เด็กหญิงสิริวรรณ แก่นวิจิตร

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กหญิงอรปรียา นามพูน

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ พร้อมจิต

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กหญิงกชกร กลางประพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงสาวิณี สีดา

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงจิดาภา จันทรา

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๗๙
เด็กชายสิทธิราช ราชโยธา

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงเมธาพร อุดมศิลป

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กหญิงอรวรรณ จำลอง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กหญิงวันิสา คัชมาตย์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๘๓
เด็กชายจิรพงศ์ ชัยเฉลิมวุฒิพร

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กชายณัชพล เมฆสุพล

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประทุมศรี
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กชายเชาว์วรรธน์ สดรัมย์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เลนคำมี

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กชายณัฐพล พอกสนิท

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กชายวัชรพล เกิดสะอาด

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงกุลจิรา จานนอก

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๙๑
เด็กหญิงชนกานต์ บุญไทยกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กหญิงชนาพร แก่นวิจิตร

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กหญิงปาลิตตา ล้อมพรม

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กหญิงวรรณพร จงบวกกลาง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๙๕
เด็กหญิงวิชาดา ทรัพย์งอกงาม

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๙๖
เด็กหญิงสุนิสา โพแดง

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กหญิงหนึงนภา

่

มุ่งอ้อมกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๙๘
เด็กหญิงอรชา ศรีวิชา

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๔๙๙๙
เด็กหญิงไวกุณฐ์ ปญญา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ โพธิม่วง

์

๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงอรนิดา บัลลังพรมราช

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงพรชนก ห่อทรัพย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงชลธิชา ทองนอก

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงสุภาพร วิลัย

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กชายศราวุฒิ กิจเจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ วรรณคดี

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กชายเมธี แซ่เล่ง

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงณิชานันท์ ระยับศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กชายยศกร คุ้มพาล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กชายภัทรพล พิลาลำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงกชกร เขียวชอุ่ม

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงดุสิตา สิงห์โตศิริ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงนารดา ศรีชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงจินตนา รักษาพล

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กชายพีรพัฒน์ สิงห์โตศิริ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายเตชิน ลีลาศ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กชายชาญเดชา ฉัตรตะขบ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

สุวรรณโชติ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงอนุนิดา แสงขาว

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กหญิงณิชากร พาหนองเปด

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงจิรภิญญา แสนสุทธิ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงเกตน์สิริ รัดอ่อน

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงชนิษฐา บุญรักษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงณัฎฐธิดา จุกกระโทก

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ มงคล

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายรัฐภูมิ มารศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พาพาลทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงสุภิสรา ศรีจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กชายชนพงศ์ แก่งจำปา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายชัยนันท์ เทินสระเกษ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กชายณฐกร อุปพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายณัฐธาวุฒ อารีย์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กชายทรงพล สินทร

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กชายธีรเมธ ถ้วนถี

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายรัฐภูมิ พัดหล้า

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายอัฐฤทธิ

์

ทองเกิด
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายไกรษร ระภักดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายพรชัย กองทำ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายเริงฤทธิ

์

อัมพรศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กหญิงวิลาพร นามคาน

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงกวินทรา เสนพุฒ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงจรัญญา มาโยธา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงชนม์ชนก เกตุคำขวา

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กหญิงทิพรดา ศรรีสมบัติ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงปทมพร ประสีนะเตสัง

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงเมวิกา ศรีภูธร

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กหญิงวีรยา โยยรัมย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุรารมย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงสุภาพร จบปาน

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงกวินทิพย์ ลาโสเล

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงจารุเนตร กิงมาลา

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงมธุกร พงษ์เจริญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กหญิงสะมิตา สร้อยทอง

๐๘/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงปทมา ปญญาโน

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายกฤษฎาพงษ์ แสนคุณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กชายกฤษณะ ฤทธิไธสง

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายธนกฤษ มุ่งอ้อมกลาง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กชายวิศรุต พลบุบผา

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายสุริยา ใจภักดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงสุนิสา เฮ้าวัน

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ พลเยียม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กชายนัทธพงศ์ รัตนาเกียรติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงสายสุดา เสาเฮีย

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายสุรพจน์ ทองเพชร

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๕ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงปญฑิตา ประกอบกิจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงไอยวัลย์ คุชมาตย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงราชาวดี มะณีพารัตน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอิสาน นางาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงญานิรดา ลิมเจริญ

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงจารุวรรณ โสผล

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงอทิตยา โยธี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงชาลิณี ผ่องแผ้วฉาย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงระพีพรรณ ทองฤทธื

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กหญิงชลธิชา ผิวละออง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงฬญาพร มัวภักดี

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงนรินทร ยงเจริญชัยสิทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงนภัสรรรณมี มีอำนาจ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงจริภญญา เลาเลิศ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงปรียาภัทร จำนงค์เนียร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงนิตยา เบียทอง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงภาณิศา สว่างภพ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงภูริดา ศรีน้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงรุ่งทิชา ศิริคง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงธมล บุตรชาติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พูลสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงธีมาพร ใยเกตุ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงจริญรัช จันทรเณร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงนภสร สุริวงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายณัฐพล ชืนนอก

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายอัคฐธนสกุล เจาวรรณศิริ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงวิภาดา ชุมรัมย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงนภัทรสร มังสะชาติ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายพัทธรัตน์ ลันดา

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายสิรวิชญ์ ทองสัมฤทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายพงศ์พัฒน์ ยูรประวาลเวท

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายธนะศักดิ

์

เบ้าทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายปฏิภาณ โฉมเฉิด

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายธีรเดช ศรีเกษม

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายจักรินทร์ พึงเกษม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กชายอภิวัฒน์ เกรียนทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงอภิญญา ชัยสวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงเกวลิน ถือยิงดี

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กหญิงณัฏฐกมล เจนสำโรง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงจิรัสยา สุดใจ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงอัญมณี ทองมวล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงนันฐิกาพร สุตคาน

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กหญิงปภาวดี สุขเดิม

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงอภิชญา เนืองอุตม์

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงกรรณิการื โสดา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์

สุรภาพเกรียงไกร
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กชายทัตพงษ์ ดอนปด

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๑๑
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กชายพีรพัฒน์ คมขำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กชายณัฐพล คะเสนา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กชายธัญธร อุ่นแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๑๕
เด็กชายปริวรรต์ ไพบูลย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กชายพีรพัฒน์ อุดมศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กชายสมพล บุญมาก

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีลาศักดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๑๙
เด็กหญิงพรรณทิพา กรภัทร์อนันต์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงภัทรมน โชติช่วง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กหญิงรัตนากร ชูจำปา

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กหญิงสุพรรณณี นพเกิด

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กหญิงสุดา สาป

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๒๔
เด็กหญิงกรกมล ดิษธรรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ศรีสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กหญิงเบ็ญจพร น้อยคำเมือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๒๗
เด็กหญิงปวีณา เสนาวงค์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๒๘
เด็กหญิงพรชนัน นิวัฒร

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ แสงมณี

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงณยฎา ปาทาน

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๓๑
เด็กหญิงวนัชพร สอนธานี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๓๒
เด็กหญิงสุภาพร คำสุมาลี

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กหญิงพิมพ์นิภา แก้วปญญา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กหญิงอริสรา ทวิชาติ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๓๕
เด็กหญิงเอมมิกา อุ่นแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๓๖
เด็กหญิงเบญญาภา ยังยืน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กหญิงปยวรรณ ชาติกปริญญ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กหญิงศศิธร บุญรอด

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๓๙
เด็กหญิงสุธิดา ครเกษม

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงอริสา คนขาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กหญิงจีรประภา อุ่นแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๔๒
เด็กหญิงญารินดา โทอุดทา

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๔๓
เด็กชายชัยพร นะพรรัมย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กชายตรีเพชร ยืนยืง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

ขุนศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๔๖
เด็กชายสถาพร จันทร์อินทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กชายชัยทัต จำนงค์ผล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กชายธีระภาพ สายตา

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กชายประกาษิต มาเสมอ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กชายธนบัตร คะสุระ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๕๑
เด็กชายพีรัรพัฒน์ เสนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๕๒
นางสาววิรุวรรณ์ หอมทรง

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงอัญชิสา ทองเจาะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๕๔
เด็กหญิงสรชา แช่แต้

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๕๕
เด็กหญิงปนัดดา ตรีศิลปโสภณ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กหญิงสุธิตา สวัสดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๕๗
นางสาวนภัสวรรณ อาจหาญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๕๘
เด็กหญิงเฟองฟา โฉมหน้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กหญิงวัลัยลักษณ์ ขาวพิมาย

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงวิภาวี อินทร์ดู

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กหญิงวรินทริธร

์

ปลียนศิลาทอง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๖๒
เด็กหญิงปณาลี กระสา

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๖๓
เด็กหญิงปาลิดา นภาคเวช

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กชายธนพล โถปาคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กชายคามิน ศรีปญญา

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๖๖
เด็กชายจิระดา พันจำปา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๖๗
เด็กชายสาโรช เกตุสุวรรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กชายสุทธิพร ศรชัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กชายอนุชา จันทโชติ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๘ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กชายวิทยา การุณา

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๗๑
เด็กชายณรงศักดิ

์

สริวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กชายนำพล สิงห์จวง

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๗๓
นายรพี พรมภิบาล

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๗๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ประจำถิน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๗๕
เด็กหญิงชนาภา อินเจริญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กหญิงกำแพง มีทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๗๗
เด็กหญิงสุพัตรา โชติพงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๗๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

ชอบงาม
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กชายศราวุฒิ พรมมาโฮม

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กหญิงพรพรรณ มันคง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๘๑
เด็กหญิงจุฑามาศ แสนโบรณา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๘๒
เด็กหญิงชฎาทิพย์ บุญโต

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กหญิงศศิชา จอมพงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กหญิงเปมปตา รามสูงเนิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๘๕
เด็กหญิงมุชิตา สุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๘๖
เด็กหญิงอรพรรณ ไทยอัฐวิถี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กหญิงเครือฟา รัตนะดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กหญิงรักษพร เอกระ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๘๙
เด็กหญิงรัตนาวรี ธารา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กหญิงพรนิภา นรสิงห์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๙๑
เด็กหญิงอทิติญา แก้วไพศาล

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กหญิงกรรณิกา สุภาพร

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๙๓
เด็กหญิงวรนิษฐา ตอนสี

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๙๔
เด็กหญิงมลธิชา อภิรัตนานนท์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กหญิงยุพเรศ มาลัย

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กหญิงสาวิภา เขียวขำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๙๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ปานพลี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กหญิงนิติญา เจริญศิริ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กหญิงขวัญจิรา นมัสการ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงชนิดาภา ศรีมงคล

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงชมพูนุช บุญมี

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงศิตารัตน์ แซ่ตัง

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงณิชาภา สินสงวน

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงโสรยา นรดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงพรรณทิภา สีหา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ศรีกลม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงอรดี มีสวน

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กหญิงหยดฝน ถ้วยงาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กหญิงพรทิพย์ ขจร

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายสุรเดช ประจำถิน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กชายชรินธร ศรีมะณี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๑๒
เด็กชายธนวัฒน์ วันดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๑๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สนธิ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กหญิงกิจจา มีทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กหญิงนิรมล หอมชืนจิตร

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๑๖
เด็กหญิงวิมลศิริ ศรีแจ่มดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๑๗
เด็กชายเสนีย์ คะเสนา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กหญิงชนกนันท์ บริสุทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กหญิงนฤพร แปนทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงพันธุ์ทิชา พุกชือตรง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๒๑
เด็กหญิงจารุพร จันทร์อบ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๒๒
เด็กหญิงกำไลทอง บุตรดาพงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กหญิงนก ปรานี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๒๔
เด็กหญิงพันธิตรา ฉลาดจริตร

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๒๕
เด็กหญิงพรพิมล พรมพิทักษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กชายชินวัฒน์ มีสุข

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กชายชยากร บุญเต็ม

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อินตา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๒๙
เด็กชายกิตติชัย สุขเกษม

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กหญิงบุษรากร สวัสดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๓๑
นางสาววิไลวรรณ เสนคราม

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๓๒
นางสาวปนัดดา กุดวงษ์แก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๓๓
นางสาววฤดาพร บุตรโคตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๓๔
นางสาวอารยา กาบนันทา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๓๕
นางสาวเพียงตะวัน โคตะพัฒน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๓๖
นางสาวเสาวลักษณ์ สุขพิมาย

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๓๗
นางสาวชลธิชา สินทพย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๓๘
นางสาวณัฐวดี ยงโภชน

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๓๙
นางสาวอรณิช วงค์เบาะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๐ / ๒๐๘

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๔๐
นางสาวสุนิสา โพธิราช

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๔๑
นางสาวชลิตา บุญมี

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๔๒
นางสาวสุวรรณี อินลัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๔๓
นางสาวเครือมาศ วงศอุ่น

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๔๔
นางสาวขวัญนภา ศรีชืน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๔๕
นางสาวภารดี ทิดพรม

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๔๖
นางสาววริศรา พันธ์อุด

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๔๗
นางสาวอภิญญษ แซ่อึง

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๔๘
นางสาวมัลลิกา สีปอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๔๙
นายภาธร พันทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๕๐
นายสหรัฐ อ่อนศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๕๑
นายนวัฒกรณ์ แก้วคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๕๒
นายฐานิต นพเทา

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๕๓
นายจักรกฤษณ์ เชือมพงษ์

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๕๔
นายณัฐพล มีทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๕๕
นายธีรภัทร เพ็งประดิษฐ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๕๖
นายพิเชษฐ์ นพรัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๕๗
นายธนกร นิยมชน

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๕๘
นายณัฐวัตร ชาญชัยเขต

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๕๙
นางสาวธมลวรรณ เคล้าศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๖๐
นางสาวฐิติพร ทิพย์ประเสริฐ

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๖๑
นางสาวสุภาวดี ม่วงอ่อน

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๖๒
นางสาวบุณยาพร สีคำแค

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๖๓
นางสาวอนัญญา ตะเกิงผล

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๖๔
นางสาวสุวนันท์ วงค์อ่อง

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๖๕
นางสาวศิริณัฐทรา ค้าเจริญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๖๖
นางสาวเปรมวดี แก้วคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๖๗
นางสาวนิภารัตน์ สอนสวรรค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๖๘
นายธีรภัทร ผิวประกายเพชร

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๖๙
นายสรยุทธ สะใบ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๗๐
นางสาวอมลรดา นารุย

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๗๑
นางสาวอุษา กระแสโสม

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๗๒
นางสาวสุชีรา พิมมณี

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๗๓
นางสาวอภิสรา โพธิหล้า

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๗๔
นางสาวกานต์ธิดา หวานรอบรู้

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๑ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๗๕
นางสาวศุภิสรา ตะวันรุ่ง

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๗๖
นางสาวธนัญญา สุพร

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๗๗
นางสาวจรัสศรี แจ่มใส

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๗๘
นายสิทธินันท์ อินทะจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๗๙
นายนฤเบศ กลินขจร

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๘๐
นายปกรณ์ ปนประดิษฐ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๘๑
นายอดิศร ถึงคำภู

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๘๒
นายอชิรวิทย์ เปลียมศิลาทอง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๘๓
นายณัฐวุฒิ ขันเงิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๘๔
นายณัฐวุฒิ ทศวงศ์ชาย

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๘๕
นายวัชระ บุญรอด

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๘๖
นายกฤติพงค์ อัครเสถียรพงศ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๘๗
นางสาวธันย์ชนก สุชสี

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๘๘
นางสาวกัญญารัตร์ เทศลินจี

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๘๙
นางสาวพรรณษา นารี

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๙๐
นายสุทธิพงศ์ พงษ์สมบูรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๙๑
นายวาทิต คำดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๙๒
นายทักษ์ดนัย เกิดผล

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๙๓
นายวชิราวุฒิ แก้วมิง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๙๔
นายปารเมศ เกตุแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๙๕
นายเฉลิมเกียรติ วงศ์อ่อง

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๙๖
นายฉัตรดนัย ธารา

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๙๗
นายมนัญชัย นุชปาน

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๙๘
นางสาวสุขิตา แซงวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๒๙๙
นางสาวสุกัญญา โยธี

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๐๐
นางสาวนัฐทริการ์ ผาวันดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๐๑
นางสาวฐิติกา จีนยิม

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๐๒
นางสาวปยภัทร โฉมเฉิม

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๐๓
นางสาวยลธิดา สาลีวงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๐๔
นางสาวราตรี บำรุงการ

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๐๕
นางสาวพิมพ์ชนก ขวัญบัว

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๐๖
นางสาววชิญาณ์ กลสรร

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๐๗
นางสาวสายธาร ดอนเหนือ

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๐๘
นางสาวเบญจา อุ่มทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๐๙
นางสาวกรรณิการ์ ยอดรัก

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๒ / ๒๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๑๐
นางสาวจินตนา ชะรัมย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๑๑
นายธนิสร เกศา

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๑๒
นางสาววรางคณา คีรีวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๑๓
นางสาวอดิภา แซ่ตัง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๑๔
นางสาวรุ่งรวี คมขำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๑๕
นายเฉลิมศักดิ

์

วงค์อ่อง
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๑๖
นายมนตรี ลันดา

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๑๗
นายนฤนาท แซ่โก

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๑๘
นายสรวิชญ์ กรัดสุข

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๑๙
นายบุพกร ศิลารัตน์

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๒๐
นายอาราม ตะเกิงผล

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๒๑
นายสุจริต เสียงใหญ่

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๒๒
นายภัทรินทร์ สีสวย

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๒๓
นายณัฐวุฒิ คะสุระ

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๒๔
นายพลวัฒน์ ชำนาญศิลป

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๒๕
นางสาวอาทิตยา แซ่ลี

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๒๖
นางสาวศิริวรรณ เข็มทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๒๗
นางสาวพัชรพร เสนคราม

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๒๘
นางสาวณัฐนริน ยอดโยคิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๒๙
นางสาวสุดารัตน์ สหุนันท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๓๐
นางสาวสุนิสา ลูบคม

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๓๑
นางสาวสุหรรษา ศรีแสนยศ

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๓๒
นางสาวมุกดา นาคกร

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๓๓
นายพีรพงษ์ พานสีทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๓๔
นายชลสิทธิ

์

ศิลารักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๓๕
นายเสกสรร ประมูลเรือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๓๖
นายณัฐวุฒิ แสนวา

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๓๗
นายนิธิกร งานเลิศจริยากลุ

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๓๘
นางสาวศิริกานดา โฉมเฉิด

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๓๙
นางสาวลลิตา ทองแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๔๐
นางสาวภาณุมาส ราศี

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๔๑
นางสาวจุฑามาศ ปทมสุวรรณ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๔๒
นางสาวชนาพร หวังกอดกลาง

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๔๓
นางสาวณัฐติรัตน์ พามา

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๔๔
นางสาวเยาวลักษณ์ ประกอบพืช

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๔๕
นางสาวอรุณี มะสันเทียะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๔๖
นางสาวมาริษา โมนะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๔๗
นางสาวกิตติยา สินวิสูตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๔๘
นางสาวปยะรัตน์ วงษ์กระนวน

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๔๙
นางสาวฟารุ่ง สะสันติ

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๕๐
นางสาวอรวรา เลาลำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๕๑
นางสาวอรุณรัตน์ บุญประคม

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๕๒
นางสาวชลิตา งามทวี

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๕๓
นางสาวกัญญาพัชร จันทร์สามสารถ

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๕๔
นางสาววรรรณวิศา นันทะโสภา

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๕๕
นางสาวกันยาณี ดวงตา

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๕๖
นางสาวเกสรา วราหะสุนทร

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๕๗
นางสาวชลลดา ภูสมที

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๕๘
นางสาวธมลวรรณ สีสถาน

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๕๙
นางสาวมุกธิตา จงชมผา

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๖๐
นางสาวอทิตยา พ่วงพิทัก์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๖๑
นางสาวอมรวรรณ ปตนติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๖๒
นางสาวอัยรดา คำขะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๖๓
นางสาวเอมิกา เหนืองกำเนิด

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๖๔
นางสาวอนุธิดา อินทรักษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๖๕
นางสาวอินทิรา อินทร์เจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๖๖
นางสาวอัยริตา ม่วงอ่อน

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๖๗
นายธนวุฒน์ อาสาแข็ง

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๖๘
นายวุฒิชัย จูสวย

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๖๙
นายปญญาวัทฒ์ แก้วมหาวงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๗๐
นางสาววิสุสตา กุลนาดา

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๗๑
นางสาวอารียา ภู่เปยม

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๗๒
นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๗๓
นางสาวสลิลทิพย์ หยดพวง

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กหญิงกมลชนก แก้วทองดี

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กหญิงคัทรียา แสงทอง

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๗๖
เด็กหญิงดลพร มือ

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๗๗
เด็กหญิงปุณยาพร เนตรอำพร

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๗๘
เด็กหญิงศรุตา สุขีรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงลักษณพร เขตขุม

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๔ / ๒๐๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กชายจักรกฤต ศรีชืน

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๘๑
เด็กชายนฤพนธ์ สีห์ประเสริฐ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงนำฝน สุนันท์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๘๓
เด็กชายนำเพชร ครุธสุวรรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๘๔
เด็กชายกิตติพร เอกระ

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๘๕
เด็กชายศตเนติ ภู่ห้อย

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กชายภาณรินทร์ สอนชัย

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๘๗
เด็กชายสมหมาย มุ่งหวัง

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๘๘
เด็กหญิงสุภชา สุวรรณดี

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๘๙
เด็กชายศิวัช สุวรรณดี

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๙๐
นายศิริเลิศ ซิมเทียม

้

๑๙/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๙๑
เด็กชายอธิป บานเย็น

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๙๒
เด็กชายสุรพงษ์ นำเจริญ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พลอยแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงทิพย์สุดา แดงด้วง

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๙๕
เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ แก้วคำ

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๙๖
เด็กหญิงยุวธิดา ใจกล้า

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กชายกฤตพรต สมานใจ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

กองสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๓๙๙
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร พิศวงษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายอิสระ คุสิตา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กชายศุภเสกร์ แก้วพิมพา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กชายเอกรินทร์ พงษ์สุวรรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงอนันตทิพย์ มิงมา

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กชายสมชาย สุดา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงสุธีนันท์ บุพพฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงอัญญานี วิวัฒน์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กหญิงฤดีมาศ นันทสูร

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กชายศราวุธ มณีอินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงจิราพร เนาวรักษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กชายนนทกร ใหม่เผือก

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๑๑
เด็กหญิงสุตาภัญ เทพดารักษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหิน ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กชายกิจวัตร วราหะสุนทร

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๑๓
เด็กชายภัทรพล บับพาน

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กชายจีรศักดิ

์

แพงไธสง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๕ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๑๕
เด็กชายประภาวินท์ ไตรยะวงสา

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กหญิงไม้รี สก

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กหญิงศศินิภา คณากูล

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๑๘
เด็กหญิงและ เอ้งอุย

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๑๙
เด็กหญิงปาณิศา พลับพลึงไพร

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงโสภิตนภา เงินสวัสดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงนฤมล บุญท้วม

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๒๒
เด็กหญิงพรทิพา สีปอง

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กหญิงมาริสา โพธิสอน

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กชายจิรายุ ปญญาเสริมวุฒิ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กชายนันทวัฒ มัตติโก

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๒๖
เด็กหญิงนิศญา จุระกัน

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๒๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา ทิพย์หาอินทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กชายสุรพงษ์ สุริยนต์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๒๙
นางสาวจณิชญา ศิริปุณย์

๒๐/๐๘/๒๕๒๕
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๓๐
นางสาววริฎฐา ศิริธงชัยกุล

๐๙/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กชายภัทรพล มัติโก

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กหญิงเจตปรียา วงศ์วิไลพิสิฐ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กชายสุทัศน์ แขรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ฮวงฮุย
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กหญิงจีระนันท์ ใหม่พรหมมา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กหญิงอุษา สาละวันดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กชายนันท์ธร โมตเหลียม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๓๘
เด็กชายกิตาการ ลาภผล

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กชายอนวัทย์ อุปถัมภ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ วิวาสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ค่ายแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๔๒
เด็กชายสรวิศ ลาภผล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๔๓
เด็กชายณัฐวัตร คงคา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กชายจักรกริช ปนประสงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กชายพัฑระพงษ์ สมบูรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กชายณัฐพล โกเลียง

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กชายภาคิน ทองประสม

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กชายธีรวัฒน์ พรหมโชติ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กชายรัฐภูมิ แก้วจินดา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายภานุพัฒน์ สิมมา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กชายศิริวัฒน์ จันดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กชายพงศธร ธีระวงค์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๕๓
เด็กหญิงภิณิษา แซ่เล้า

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๕๔
เด็กหญิงพนาวรรณ ฮวงฮุย

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กหญิงอริสา ม่วงนิยม

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๕๖
เด็กหญิงอภัสรดา นิยม

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๕๗
เด็กหญิงจิราพัชร รวงผึง

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๕๘
เด็กหญิงปาริฉัตร วงศ์วิไลพิสิฐ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๕๙
เด็กหญิงสุชาดา อินทวิมล

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงสิริขวัญ คูเอิน

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๖๑
เด็กชายจีรพัฒน์ เงินคล

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๖๒
เด็กหญิงพรพิมุก บุญญาสันติ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๖๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ สุภาวกุล

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กชายกฤตเมธ วรรณวิสิทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๖๕
เด็กชายโชคชัย อำพันสกุณีย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๖๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อุปรีบุญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๖๗
เด็กชายธีรภัทร รวงผึง

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กชายภาคิน พันธ์สุข

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๖๙
เด็กชายอชิระ เจ็งศิริ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงธนาวดี สีดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๗๑
เด็กชายกฤษฎา จรพินิจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๗๒
เด็กชายอาทิตย์ เอียวเฮง

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๗๓
เด็กชายภมร มีโค

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๗๔
เด็กชายรัชชานนท์ พรมเจริญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๗๕
เด็กชายธนพงศ์ จันทร์ขาว

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๗๖
เด็กชายวรรธนา ศรีรัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๗๗
เด็กหญิงพัชษา คงประเสริฐ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๗๘
เด็กหญิงภารตี เจริญศิลป

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๗๙
เด็กหญิงปอขวัญ สุทธิธรรม

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กหญิงณิชาภัทร สุขสีตรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๘๑
เด็กชายพงศกร เพิมผล

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๘๒
เด็กชายวัชรากรณ์ พูลทรัพย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๘๓
เด็กชายธีรดนย์ เสกสรรค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กหญิงจินดามณี พรหมอินทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๘๕
เด็กหญิงพิมพิกา เปรมเจริญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๘๖
เด็กหญิงวิชญาดา ผาบสิมมา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กหญิงปาลิตา ซิมเทียม

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๘๘
เด็กหญิงศิริมุกดา คู่กระสังข์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๘๙
เด็กชายธนกฤต คนเพียร

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายวีรภาพ นามมนตรี

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กชายอิทธิพัทธ์ แก้วมะลัย

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๙๒
เด็กชายฐิติวัฒน์ นักเจริญ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๙๓
เด็กชายพรชัย พิศนอก

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๙๔
เด็กชายกิตติธัช แขกเทศ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กชายปธานิน พิพัฒน์เจริญ

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๙๖
เด็กชายวรพล สุนทรชัย

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๙๗
เด็กชายณภัทร ประสิทธิรัตน์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๙๘
เด็กชายสันติสุข โฉมสอาด

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๔๙๙
เด็กชายดนุสรณ์ สุขสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กชายธนพัฒน์ โทนผุย

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กชายพิสิทธิ

์

เกตุแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ ทับทิมแพง

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กชายนนท์ปวิธ ธรานุชิต

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กชายอนุชิต นิมขำ

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กชายธวัชชัย ผดาวงค์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กชายนภดล มะโนศิลป

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กชายเทพทัต ขวัญเมือง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ดวงดี
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กชายอนุวัต อยู่ดี

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ กลัดเตย์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กหญิงฐิติวรดา เฟองแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๑๒
เด็กหญิงณัฐริกา ศรศิริ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๑๓
เด็กหญิงสุธารัตน์ เมฆอรุณ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๑๔
เด็กหญิงจิณณรัตน์ แอกสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๑๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร เข็มเฉลิม

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๑๖
เด็กหญิงชญานี ทับเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๑๗
เด็กหญิงอวภาส์ นุ่มทองคำ

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๑๘
เด็กหญิงบุตศรา เปนผลดี

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บัวชาวนา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๘ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กหญิงอนัญพร พงษ์ชะอุ่มดี

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๒๑
เด็กหญิงสุวิมล ศิริประเสริฐ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๒๒
เด็กหญิงพัชริดา สมบูรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๒๓
เด็กหญิงแพตตี

้

วละจิด
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๒๔
เด็กหญิงธนิสรา สมวิจิตร

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๒๕
เด็กหญิงญาณิศา คัชชิมา

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กหญิงปยะมาศ ปานทอง

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๒๗
เด็กชายภานุพงศ์ มิงเจริญ

่

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๒๘
เด็กชายพีรวิชญ์ ผิวผ่อง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๒๙
เด็กชายเจิมศักดิ

์

แสงดวงดาว
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กชายทินภัทร ทองประเสริฐ

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๓๑
เด็กชายสิริภูมิ พุทธรัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๓๒
เด็กชายรัชชานนท์ เพิมผล

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๓๓
เด็กชายกิตดิศักดิ

์

จารุลาวัลย์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กชายวรพรต สีทะ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๓๕
เด็กชายศรายุทธ จันทร์กำเนิด

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๓๖
เด็กชายฉัตรมงคล บุญจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กชายไชยวัฒน์ ระยับศรี

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กชายขวัญชัย แตงไทย

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๓๙
เด็กชายอนุสรณ์ ปรึกษาดี

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กชายศักรนันทน์ อ้วนผิว

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๔๑
เด็กชายอัครวิทย์ นำใส

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กชายนพรัตน์ เจริญ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๔๓
เด็กชายเศรษฐนัย เสาวันดี

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กหญิงสุวิตตา สุนาวงศ์

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กหญิงกรกัญญา ละออเอียม

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กหญิงปาณิศา รุ่งศิริ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๔๗
เด็กหญิงวิรดา แก้วยานะ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๔๘
เด็กหญิงวรรณรดา ชำนาญศิลป

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กหญิงนันทกานต์ มากทรัพย์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กหญิงสุภาวดี ม่วงขาว

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๕๑
เด็กหญิงสุพรรษา ไม่มีนามสกุล

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๕๒
เด็กหญิงณัฐณิชา นิจสินธุ์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กหญิงธนภรณ์ สมวิจิตร

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา ชินธนเศรษฐ

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๕๕
เด็กหญิงพิชญา ไชยเชษฐ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กหญิงปานวาด หวังแลกกลาง

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กหญิงดวงดาว นิยมสุข

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๕๘
เด็กหญิงมาณารักษ์ เสาวกุล

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๕๙
เด็กหญิงชนนิกานต์ บุญล้อม

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงรัตนา กอซือ

่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กหญิงเมย์วดี ณ นคร

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๖๒
เด็กหญิงพรชิตา ศิริประเสริฐ

๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กหญิงฐิตา แก้วประเสริฐ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กหญิงแพรพลอย คู่กระสังข์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๖๕
นางสาวนิสา มาเถิด

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๖๖
นางสาวทิพยาภรณ์ ยอดสำอางค์

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๖๗
นางสาวณัฐวิภา ครีบผา

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๖๘
นางสาวนลัทพร จุ้ดศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๖๙ นางสาวประพรรณนภา
เปยมพุฒิ

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๗๐
นางสาวสุพรรณษา นุชทองคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๗๑
นายภูชิต เทสดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กหญิงพลอยชมพู ทองสถิตย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กหญิงสุจิตรา แดงโสภา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๗๔
เด็กหญิงมาริสา คงแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๗๕
เด็กหญิงรพีวรรณ์ เรืองเกษม

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กหญิงศุภสุตา เพิมพูน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กชายกฤษฎา ชืนภิรมย์

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๗๘
เด็กชายจักรพงศ์ เทียมดำรงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๗๙
เด็กชายจิณณวัตร ขำแย้ม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กชายเจษฎา อนันตกูล

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กชายชลธิชา นาเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๘๒
เด็กชายกันตพล สวนหลวง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๘๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ ปลอดทอด

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กชายชัยพร สุริแสง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กชายณรงค์ชัย ทองโคตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๘๖
เด็กชายณัฐนันท์ ทองฤทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๘๗
เด็กชายณัฐภูมิ ตุ่นสำอางค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เทียมดำรงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กชายถิรธวัช ใจเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กชายทักษิณ พวงสิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๙๑
เด็กชายธนกร วัยติวุฒ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กชายธนวัฒน์ เทียนเทียบ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๙๓
เด็กชายธนากร พิรุณร่วง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๙๔
เด็กชายพงษ์พิพัตร แซงจำปา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๙๕
เด็กชายศักดิเดช

์

ถินทวี

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กชายอิทธิพล เหมือนวอน

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๙๗
เด็กหญิงทัศนพร สกุลพัฒน์พานิช

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงกชมน ประมวล

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กหญิงจารวี รังสิน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงจีรวรรณ ปลอดทอด

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงชลลดา หูตาชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงชิดชนก จันดาผล

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงณัชฎาพร พลเยียม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กหญิงธมนวรรณ มากแสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ สวัสดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กหญิงปนัดดา ปนประเสริฐ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กหญิงปรียานุช อินกลำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงพณิตา เพิมพูน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงพรชนก ยอแสงทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงพิมพ์รภัส ประยูรวงศ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กหญิงมุกธิตรา ศรีวงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เจริญสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๑๓
เด็กหญิงวาสนา ดีเรือนงาม

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงวิภาวี ช่วยประคอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๑๕
เด็กหญิงศศิธร เนตรเจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กชายพงศภัค กางทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๑๗
เด็กชายวุฒิภัทร พรมสี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๑๘
เด็กชายชัยวัฒน์ นาคเกษม

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กชายธนภัทร ศรีมาลา

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายนันทพงศ์ บุญประเทือง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๒๑
เด็กชายวรินทร จันทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๒๒
เด็กชายสุรวิศิษฎ์ ชัยสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กชายอนุรักษ์ ภิรมย์ดี

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กชายธนวัฒน์ เดือนเพ็ญ

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๑ / ๒๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๒๕
เด็กชายมนัสนานนท์ โสดากุล

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๒๖
เด็กชายสิงหราช แสงศรี

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กชายกฤษฎี ตันไล้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๒๘
เด็กชายอภิชัย วิจิตรจินต์

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กชายนิติพงษ์ วงษาทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงกรชนก คำรัตน์

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ หงษ์ทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๓๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุขเจริญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๓๓
เด็กหญิงปยะธิดา หมืนเดช

่

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๓๔
เด็กหญิงภีรพร พรมการ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กหญิงวรกมล รุ่งเรือง

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๓๖
เด็กหญิงศุภัชญา กางทอง

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๓๗
เด็กหญิงอิสรีย์ มีน

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กหญิงนันทิชา วัยวันดี

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กหญิงชฎาพร เหล็กคำ

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงศรุตา กำมะเลศ

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๔๑
เด็กหญิงจิตสุภา ไพรีเกรง

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๔๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สำอางค์อินทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กหญิงพัสราพร อินทร์นุช

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๔๔
เด็กหญิงรัศมี สระทองทา

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๔๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ พินพาทย์

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๔๖
เด็กหญิงศลิษา บุญประสาน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๔๗
เด็กชายบูรพา ทาอ่อน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๔๘
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ เทียนทองคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๔๙
เด็กชายธัชธรรม สมจิตร์

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กชายธัญณภัทร ซืมเทียม

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กชายนิกร แรตเจริญ

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๕๒
เด็กชายภูรินทร์ มีสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กชายศตวรรษ มาราช

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๕๔
เด็กชายเอกวิทย์ สมมิตร

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กชายนิวัฒน์ แสงศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๕๖
เด็กชายสนธยา นุชปาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๕๗
เด็กหญิงโชติกา รุ่งอรุณศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๕๘
เด็กหญิงณัฐนรี พูลศิริ

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กหญิงธัญญธร พุทธรัตน์

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๒ / ๒๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กหญิงธนัชพร นนทะวงษ์ ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๖๑
เด็กหญิงปริสา หงษ์ทอง

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กหญิงปุญยาพร จันทระ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๖๓
เด็กหญิงมัณฑนา ศิริกาล

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๖๔
เด็กหญิงวนิดา เชือนรัมย์

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๖๕
เด็กหญิงวริศรา พุทธเจริญ

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กหญิงสโรชา พรมมี

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๖๗
เด็กหญิงอนุสรา พรมสี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๖๘
เด็กหญิงไอริน ชฎาทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กหญิงจัณภัทร เอมโอฐ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ดา สีระบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๗๑
เด็กหญิงพัชริสา ทองมาก

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๗๒
เด็กหญิงพลอย ศูนย์กลาง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กหญิงศุภนุช ภาพันธ์

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กหญิงพรทิพย์ สุขทวี

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๗๕
เด็กชายศุภฤกษ์ อินอ่อน

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๗๖
เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ลีประเสริฐ

้

๑๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๗๗
เด็กชายกันตพงศ์ คำพา

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กชายณัฐดนัย สุขเจริญ

๑๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๗๙
เด็กชายธีรนันท์ นันทดิลก

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กชายวรวัช โพธิเจริญ

์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๘๑
เด็กชายปวริศว์ ชัยสงค์

๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กชายธนพงษ์ บุญแข็ง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๘๓
เด็กชายธนวิชญ์ ฤทธิศักดิ

์ ์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๘๔
เด็กชายปณณวัฒน์ สืบจากศรี

๒๐/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๘๕
เด็กชายฐิติวัจน์ ลมพะนา

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กหญิงชนเนษฎ์ สุดสวสัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๘๗
เด็กหญิงณัฐชนันท์ พินทอง

๑๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๘๘
เด็กหญิงณัฐธิชา พรมสี

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๘๙
เด็กหญิงธนพร พุทธา

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กหญิงเบญญทิพย์ บุตรบริบูรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๙๑
เด็กหญิงอรณิชา สุดสวสัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๙๒
เด็กหญิงไอริน อินกลำ

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๙๓
เด็กหญิงวรากร แกว่นเขต

๑๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๙๔
เด็กชายปรเมศวร์ สุขทวี

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเย็น หนองศิลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๙๕
นางจันทรัสม์ สุรกุล

๒๔/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๙๖
นายณัฐวุฒิ ศรีวันทา

๐๖/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กชายไกรสร ทองแดง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๙๘
เด็กชายจิรพัส เวชสุทัศน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๖๙๙
เด็กชายเจษฎา ตรีเกษม

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กชายเจษฎา มะตูม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กชายณัฐพงษ์ วงเวียน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

ความดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กชายนภัทร บัวดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กชายปฐพี จริงโพธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กชายปรมินทร์ ดวงแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กชายพัทธนันท์ ใจสดศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กชายรุ่งอรุณ ปลืมธุระ

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กชายวรเมธ ดิสริยะกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กชายสัญชัย เพ็ชสวัสดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กชายสุพจน์ ศรีอุทัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๑๑
เด็กชายเสกสรร พรสิงห์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๑๒
เด็กชายแอนดรู เฟร้นส์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๑๓
เด็กหญิงพิณญาดา จันทร์ขำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๑๔
เด็กหญิงแพรพิไล สมบัติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๑๕
เด็กหญิงมนทกานต์ ไพคำนาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๑๖
เด็กหญิงลดาวรรณ แซ่จิว

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๑๗
เด็กหญิงวิภาดา จันทร์ศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๑๘
เด็กหญิงสรยา ยิมแย้ม

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๑๙
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วผสม

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กหญิงสุทธิดา ไพรวัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๒๑
เด็กหญิงสุพรรษา แบแพร่ง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๒๒
เด็กชายอุดมศักดิ

์

นวนประโคน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๒๓
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทองดวง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๒๔
เด็กชายประภาส การสมพิศ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๒๕
เด็กชายณัฐนันท์ ปกษีเลิศ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๒๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปองเปา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๒๗
เด็กหญิงรติมา ศรีวิเศษ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๒๘
เด็กหญิงปวรวรรณ อ้อมชมภู

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๒๙
เด็กหญิงมะขาม สิงห์โต

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กชายธีรพันธ์ ธรรมสุวรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๓๑
เด็กชายจักราทิตย์ ตันชุน

๒๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กชายศุภนัฐ ธรรมสุวรรณ

๒๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๓๓
เด็กชายธวัชชัย บุญโย

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๓๔
เด็กชายชินกฤต ไพรเจริญ ๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๓๕
เด็กชายณัฐพนธ์ วงค์กำภู

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กชายสุรภัสสร์ ยุทธหาร

๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๓๗
เด็กชายธวัชชัย วงศ์กำภู ๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๓๘
เด็กชายกมลเทพ พินิจค้า

๑๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๓๙
เด็กชายนวพน วงสีทอง

๒๐/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงจันทิมา ชำนิเวสสะพงศ์ ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๔๑
เด็กหญิงศศิวิมล วงศกำภู ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๔๒ เด็กหญิงจินดากาญจน์
อานนท์

๑๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๔๓
เด็กหญิงศิริภาภรณ์ ยะอนันต์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กหญิงกรวิภา วงค์กำภู

๑๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๔๕
เด็กหญิงเบญญทิพย์ วงนาค ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๔๖
เด็กหญิงชมพูนุช วงษ์กำภู ๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๔๗
เด็กหญิงนัฐกานต์ คำภีร์

๒๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กหญิงชลิตา จุ้ยเจริญ

๓๐/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๔๙
เด็กหญิงนาริฐา วงค์กำภู

๑๔/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กชายนันธิวรรธน์ เฉลิมพลโยธิน

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๕๑
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ดาวเรือง

๑๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๕๒
เด็กชายธเนศ พิมพิลา ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๕๓
เด็กชายจิรวัฒน์ เสากระโชก ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๕๔
เด็กชายวรวุฒิ วงษ์กำภู

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๕๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สิงห์สงค์
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๕๖
เด็กชายรพีพัฒน์ วงษ์กำภู

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๕๗
เด็กชายเวทิต ทุ่งสินธุ์

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๕๘
เด็กชายอมฤต ศรีมะนาว ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๕๙
เด็กชายศุภกร จาบกุล

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กชายพีรภัทร ยะอนันต์

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๖๑
เด็กหญิงจุฑามาศ โฮมกระโทก

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๖๒
เด็กหญิงวรัญญา สุรินทร์

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๖๓
เด็กหญิงธันยาภัทร์ ศรีบุญ ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กหญิงเกสรา ทิพวรรณ์

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๕ / ๒๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๖๕
เด็กหญิงรุ่งทิวา พินิจค้า ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๖๖
เด็กหญิงบุษรากร นิตอานันท์

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๖๗
เด็กหญิงพชรพรรณ สิงห์โต

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๖๘
เด็กหญิงจันทร์พร วงค์สุรินทร์

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๖๙
เด็กชายภควัฒน์ คำมุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กชายยุทธนา นาคชุมแสง

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๗๑
เด็กหญิงชลิตา บุญสม

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๗๒
เด็กชายธนพนธ์ จันทร์เพ็ชร ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๗๓
เด็กหญิงปริฉัตร งามประยูร

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๗๔
เด็กชายธรรมนูญ เวียงนนท์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๗๕
เด็กชายอิทธิพล วงสุรินทร์

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๗๖
เด็กชายธนวุฒิ วิเวกชาติ

๒๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๗๗
เด็กชายสุธินันท์ วงค์กำภู ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๗๘
เด็กชายเขือนเพชร

่

หวังกุล
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๗๙
เด็กชายเขมรัตน์ วิเศษกุล

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กชายกิตติพงษ์ มานุจำ

๒๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๘๑
เด็กชายนันธพัฒน์ ดุลคนิจ

๒๓/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๘๒
เด็กชายฤทธิชัย ดาวเรือง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๘๓
เด็กชายชินภัทร แก้วคำ

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๘๔
เด็กชายวนันท์ชัย สุขพญา

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๘๕
เด็กชายจิรชาติ นามวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๘๖
เด็กชายกรณพงศ์ รุ่งเรือง

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๘๗
เด็กหญิงจินตภัทร์ มาเจริญสุข ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๘๘
เด็กหญิงภัทราวดี นิยะถิรกุล

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๘๙
เด็กหญิงพัชรี แดงเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กหญิงศุภัชญา ทรัพย์สิน ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๙๑
เด็กหญิงอรอุมา วงศ์ษานุสิทธิ

์

๓๐/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๙๒
เด็กหญิงกุลชากร เกตุแก้ว

๒๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๙๓
เด็กหญิงดวงกมล กรแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๙๔
เด็กหญิงอุไรพร วงร์กูล

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๙๕
เด็กหญิงสุมลตรา วงกำภู

๒๘/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๙๖
เด็กหญิงอริยา ไวแสน

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๙๗
เด็กหญิงรติกร นพพวง

๑๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๙๘
เด็กหญิงสุนิษา หะโท

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๗๙๙
เด็กหญิงปาริชาต พินิจค้า

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๖ / ๒๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กหญิงพัชรา กลินษร

่

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงกมลชนก แสงจันทร์

๒๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงรจนา ล้อมคำ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงปาริชาติ ภูล้นแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กชายสหฤทธิ

์

สาอิม

้

๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงเบญจมาศ ภูล้นแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญท้วม
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กชายรัฐภูมิ เทพบรรทม ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กหญิงจันทพัฑน์ หมากสุก ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มาลัย

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กหญิงรัตนาวดี วรรณโชติ

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๑๑
นายวิโรจน์ ฟกสมบูรณ์

๑๖/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๑๒
นายทรัพย์ มณีทูล

๐๕/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๑๓
นายอนุชาติ ศรีนวล

๒๕/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๑๔
เด็กชายธัชพล คินันท์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๑๕
เด็กชายสรวิศ คงเพชรศักดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๑๖
เด็กหญิงนำทิพย์ สายสังข์

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๑๗
เด็กหญิงเกศินี ใหม่ก๋งลาย ๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กชายภานุวัฒน์ โอสถานนท์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๑๙
เด็กชายกิติพงษ์ มนทสิทธิ

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กชายเกษมสันต์ รัตนา

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๒๑
เด็กชายชัยกร พชวงษ์ ๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กชายกรวิชญ์ พัฒนะยินดี ๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๒๓
เด็กชายพัทธดนย์ สมบูรณ์ทรัพย์

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๒๔
เด็กชายภูวดล คชเลิศ

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๒๕
เด็กหญิงนราภรณ์ เพิมพูน

่

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๒๖
เด็กหญิงปาริชาติ เกษมพิพันธ์กุล

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๒๗
เด็กชายนิกร มณทักษิณ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๒๘
เด็กชายวัชระ พรมแดง

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๒๙
เด็กหญิงสุรพัฒน์ ใหม่เมธี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงรสสุคนธ์ พานแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๓๑
เด็กหญิงสุพิชา นามสม

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๓๒
เด็กชายภัทรดนัย ยอดคำ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๓๓
เด็กชายปุณยนุช เทียนทอง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๓๔
เด็กชายภารินทร พิมพงาม ๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๓๕
เด็กหญิงรัตนากร ยิมอยู่

้

๑๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๓๖
เด็กหญิงไชยพศ แก่นจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๓๗
เด็กชายธีรพัฒน์ ใหม่หะลา

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๓๘
เด็กชายศักดา เอียมศรี

่

๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๓๙
เด็กหญิงรัตนา วงศ์กำภู

๑๗/๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กหญิงอัญชิสา ยันประเวส

๓๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๔๑
เด็กหญิงกมลชนก นาคอุดม

๒๖/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๔๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ รักณรงค์

๒๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๔๓
เด็กหญิงปารวี ยะคะเรศ ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๔๔
เด็กชายจตุพรม สมเหมือน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กชายพัฒนะพร วัดปน

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วคำ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๔๗
เด็กหญิงชนาพร ยะคะเรศ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๔๘
เด็กหญิงวรัญญา วงษ์ปุน ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กหญิงกมลพรรณ ศิลปวงษอินทร

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กหญิงกมลพรรณ นพพวง

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๕๑
เด็กชายเตชิต ทิพวรรณ์

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางคา บางคา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๕๒
เด็กชายเจตนิพัทธ์ พลายละหาร

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางคา บางคา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กชายธนกฤต มนเทวิน ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางคา บางคา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๕๔
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ชำนาญเอือ

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางคา บางคา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๕๕
เด็กชายสิทธิกร ฉันทะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางคา บางคา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๕๖
เด็กหญิงมัณฑิตา ดุลประเสริฐ

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางคา บางคา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญเพ็ง ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางคา บางคา  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๕๘
นางอิชช์กันต์ ปนกุล

๒๗/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๕๙
นางสาวเมธินี ทักภิรมย์

๒๙/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

สงเคราะห์ ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๖๑
เด็กชายสุจินนท์ เอียมสะอาด

่

๑๔/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๖๒
เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วสากล

๑๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๖๓
นางสาวขวัญศิริ ฤทธิวงศ์จักร ๘/๕/๒๕๑๗ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๖๔
นางบรรเทา บำรุงสุนทร

๒๓/๑/๒๔๙๖
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๖๕
นางประเทือง บำรุงสุนทร

๒๓/๑/๒๔๙๖
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๖๖
นางสาวญาณีรัตน์ เกิดแสง ๕/๓/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๖๗
นางสาวฐิตินันท์ ลอยแก้ว ๙/๕/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๖๘
นางกชพรรณ ใหม่โสภา

๑๓/๙/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๖๙
นางฤชากร วงศ์สุวรรณ

๑๐/๙/๒๕๑๓
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๘ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๗๐ นางสาวพิมพ์ภาจันทร์
วงศ์สุข ๒/๕/๒๕๑๕ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๗๑
นางกันยา พรอยู่ศรี

๒๙/๑/๒๕๑๖
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กหญิงนิรชา เหมกุล

๑๔/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสะแกงาม สะแกงาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๗๓
เด็กหญิงสกาวเดือน เชือกุณะ

้

๑๔/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสะแกงาม สะแกงาม  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๗๔
เด็กหญิงธีราภรณ์ สร้อยทอง

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๗๕
เด็กหญิงพรรณปพร ล้วนสุคนธ์ ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กหญิงปรียากรณ์ ชัยเงิน

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๗๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หางแก้ว

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๗๘
เด็กหญิงจารุวรรณ กิวนามน

้

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๗๙ เด็กหญิงพัฒน์ชนัตตา เล้าพานิชวัฒนา ๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กหญิงดุลยภรณ์ สิงห์คำ ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๘๑
เด็กหญิงแพรวา อ่อนศรี

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๘๒
เด็กหญิงโสภิตา นาคพุ่ม

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๘๓
เด็กหญิงนฤมล เตชนา

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กชายณัฐพัฒน์ อ่อนศรี ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๘๕
เด็กชายจิตรเทพ มุขจีน

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๘๖
เด็กชายวรากร ยีภู่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๘๗
เด็กหญิงอภิรดี สุพรรณโมกข์

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กหญิงนิชาภา นาคเกษม ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๘๙
เด็กชายภูมิจักษ์ บุญก่อเกือ

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กหญิงระอองทราย มัคคะดี

๑๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๙๑
เด็กชายธนชัย ทองทวี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๙๒
เด็กชายมาณพ พระสังคร

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๙๓
เด็กหญิงณัฐชา หาชิด

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๙๔
เด็กชายณัฐพล แก้วประโคน ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๙๕
เด็กชายคณาวุฒิ บุญเรือน ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๙๖
เด็กชายภูเบศ วุธศรี

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๙๗
เด็กชายณัฐภัทร หลวงอาขะ

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๙๘
เด็กชายระพีพัฒน์ แก้วไกรสร

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๘๙๙
เด็กชายปภาวินท์ จันดี ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กชายธนกฤต ธนฐิรสิริ

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กชายอภิชัย ลาโสเล

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กชายอภิชาต นันทะพัน ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ ขันทะศรี

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กหญิงเกวลิน บุญธรรม

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กหญิงพรทิพา ชาลี

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กหญิงสุภัทรชา บุญเรือน

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ค้าขาย

๑๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กหญิงนิศามณี เกศา ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กหญิงประภัสสร บุญสอาด

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กหญิงนารารุจ ใยสิริ

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กหญิงทยิดา แก้วโต

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๑๒
เด็กหญิงจรรพร แสงเมฆ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๑๓
เด็กหญิงกรวรรณ ภูมิไธสง

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๑๔
เด็กหญิงโศภิตา อ่อนวันศรี

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๑๕
เด็กหญิงนันทกานต์ ศรจันทร์ ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๑๖
เด็กหญิงสิริวรรณ ครบสุวรรณ ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๑๗
เด็กหญิงฌาญพัฒน์ สร้อยโสม

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๑๘
เด็กหญิงสุรัตดา เขาทอง

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กหญิงธัญพิชชา บุญส่ง

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กหญิงฐิติมา แก้วเทศ

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๒๑
เด็กหญิงจินต์จุฑา เวียงคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๒๒
เด็กหญิงอภิสรา เผือกโสภา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กหญิงนภัสสร สุนินทา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๒๔
เด็กหญิงอารดา ทักษิณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๒๕
เด็กหญิงธนพร ศรีสงคราม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๒๖
เด็กหญิงธนพร จันลา

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๒๗
เด็กหญิงธิดาเทพ พัสดร ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๒๘
เด็กหญิงสุชานันท์ ทองดี

๒๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๒๙
เด็กหญิงจินตนา เหลาแตว

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กหญิงศศิธร หาญกล้า

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๓๑
เด็กชายวราธรณ์ พรมพิทักษ์

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๓๒
เด็กหญิงเมธนิยา ยางคำ ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๓๓
เด็กหญิงดวงพร อัครศรี ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๓๔
เด็กหญิงนวลวรรณ์ ประสุงค์สุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๓๕
เด็กหญิงนิรุชา คงสวัสดิ

์

๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๓๖
เด็กหญิงศิวปรียา ขอแรงกลาง

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๓๗
เด็กชายกฤษกร เมยมงมล

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๓๘
เด็กหญิงนันทนา เงางาม

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๓๙
เด็กหญิงอทิตยา บัวจันทร์

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ศรีสุข

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๔๑
เด็กหญิงชนการต์ เต้นตระกูล

.๑๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๔๒
เด็กหญิงพิมพ์พารัตน์ บุตรดีวงศ์ ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๔๓
เด็กหญิงรัตนกร วงศ์นันทา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๔๔
เด็กหญิงอินทร์ธิรา มังคัง

่ ่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๔๕
เด็กหญิงอภิสรา บัวขาว

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๔๖
เด็กหญิงพิยดา ภูแล ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๔๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ เอียมสุพรรณ์

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๔๘
เด็กชายอาจณรงค์ เกมชัยภูมิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๔๙
เด็กชายวันชัย มูลนำเทียง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กชายสุรเดช ลุนลาด

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๕๑
เด็กชายธีรวัฒน์ โพนงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๕๒
เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ลี

้

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๕๓
เด็กหญิงสราวลี มาเหลน

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กหญิงสุชาดา พะชะ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๕๕
เด็กหญิงชลดา อุ่นวิเศษ

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๕๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ ศักดิชัยสกุล

์

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๕๗
เด็กหญิงสุภาวัน ภูมิชัย

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กหญิงพรทิตา มูลวงศ์ ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคอก หนองคอก  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๕๙
เด็กชายนรินทร์ ดีไชยรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กชายธราเทพ สุนันโฉ

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๖๑
เด็กชายธนาวุฒิ ทองทวี ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กหญิงพนิดา สุขเพิม

่

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๖๓
เด็กหญิงจันจิรา วงหาแทน

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๖๔
เด็กชายพิสิษฐ์ พรมพิทักษ์

๑๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๖๕
เด็กชายพงษกร บัวแย้ม

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กชายศราวุฒิ ศรีโพธิ

์

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๖๗
เด็กหญิงปยะฉัตร แสงทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๖๘
เด็กหญิงณภัทร สมสุด ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๖๙
เด็กชายเจษฎา บุญเต็ม

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กชายณรงค์ แก้วคำ

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๗๑
เด็กชายวีระวัฒน์ แรงเขตกำ

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๗๒
เด็กชายธีรภัทร ศรีใสคำ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๗๓
เด็กชายราเชน รุ่งเรือง

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กชายตะวัน เมืองแก้ว

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๑ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๗๕
เด็กชายกุญชร แก้วคำ

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๗๖
เด็กชายเอกรินทร์ สอนศรียา

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กชายรัฐภูมิ หิรัญ

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๗๘
เด็กชายธนา โพธิศรี

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๗๙
เด็กชายฉลอง ได้เปรียบ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กชายวีรวุฒิ บุญอุ่นใจ

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กหญิงนภัสสร ยอดสิงห์

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๘๒
เด็กหญิงกัญจนาพร พุ่มสุวรรณ์

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๘๓
เด็กหญิงพัชรี แก้วจินดา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๘๔
เด็กหญิงฐิติพร ราชสีห์

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กหญิงดาหลา พงษ์พรม

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๘๖
เด็กหญิงอรทัย ศรีวิลัย

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๘๗
เด็กชายชัยเกียรติ ใจมัน

่

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๘๘
เด็กชายธนพล ศุภสาร

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กชายศิลา อุ่นคำ

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

นาวินโพธิทอง

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๙๑
เด็กชายอภินันท์ แสงแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๙๒
เด็กชายวรากร เจือจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๙๓
เด็กชายณภัทร บุญมาก

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๙๔
เด็กชายโชคมงคล ประชาไชย ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๙๕
เด็กชายกมนต์ สุขสบาย ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๙๖
เด็กชายธนากร จันทร์แก้ว ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๙๗
เด็กชายรัชชานนท์ สาธุชาติ

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๙๘
เด็กชายธิติภาคย์ สุทธิไชยา

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๕๙๙๙
เด็กชายประสิทธิ

์

มหาธิโคตร
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กชายเจษฎาพร ภูรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๐๑
เด็กหญิงศศิประภา ทุมมาจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กหญิงวรรณวิสา เอกา

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กหญิงสุวิชาดา สาธุชาติ

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กหญิงศิริพร แสงมณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กหญิงนงนุช ภาคภูมิ ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กหญิงปาริฉัตร เฟองทรัพย์ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กหญิงธนัดดา พรมพิทักษ์ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กหญิงผกาภรณ์ คันทจันทร์ ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กชายศุภกิตต์ ทองมณี

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๒ / ๒๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กชายประพัฒศร เหง้าชัยภูมิ

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กชายสมิง อักคลิน ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กชายประทีป ศรีบุญเรือง

๒๓/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กชายถาวร นามกา

๑๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กชายวรวุฒิ บ่างกองกูล

๒๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ ดีรารัต

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กหญิงอรไพลิน สานกล้อง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กชายแสงเทียน สว่างศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กหญิงมาลิตา พรมพิบาล

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายฐิติพงษ์ เทศเพ็ญ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กชายยศกร สุจริต

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กชายบริวัตร โคตชัยยา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กชายกิตติภณ ฉิมพาลี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กหญิงอนัญญา ภารสง่า

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กหญิงณัฐพร สุขสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กหญิงขนิษฐา ประทุม

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กหญิงภัทราพร สุวรรณทิพย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กหญิงดวงนภา บุญมี

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กหญิงธัญรัต ช่างทำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กหญิงวรัญญา คำครอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เขาผักแว่น

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์ลาด

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กหญิงพัชรดา ตุ่มประโคน

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กหญิงรัตนาวดี ไกรเพชร

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กหญิงจารวี ชินทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กชายภาคภูมิ คนคล่อง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กชายกวี นาคทัง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กหญิงชยธร คำทา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กชายคณิศร พิมพา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงพิณนภา ทองมี

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กชายกฤษณะ หนองนา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กชายสนธยา โลมาศ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กชายรัตนชัย รอดหลำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กชายสุวัฒน์ กองทำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กชายประภาศน์ ปนสังข์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๓ / ๒๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงปูชิดา คำทา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กหญิงธมนวรรณ กิงคำ

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กหญิงปาริชาติ ทรงจิตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กหญิงฐิดาภา สุดารัก

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ หนองเรือ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กหญิงนริฤหัย คนคล่อง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ หนองเรือ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กชายไกรวิชญ์ เงางาม ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ หนองเรือ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กหญิงรัชนียากร กระจ่างจิตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กชายกันตวัฒน์ วงษาราษฎร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กชายวัชรพล ศรีจันทร์ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กชายชัยชนะ ตรียากุล

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กชายพัฒนพล ขยิมค้า

่

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กชายนนทกร แข็งแรง ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กชายธนภัทร ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กชายนนณฤทธิ

์

เนวะนิตย์
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กชายคัมภีร์ ประเสริฐ

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กชายอัครวินท์ ชำนิประเสริฐกุล ๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กชายอลังการ แกล้วเดชศรี ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กชายชุติพงศ์ เงินทอง

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายเบญจมินทร์ สามารถ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กชายสันติสุข ปนทอง

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กชายไกรวิชญ์ การอุภัย

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กชายตฤณภพ ล้นเหลือ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กชายชุติพนธ์ ประดุจพรม

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กชายวรินทร นีระพันธ์ ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กชายจารุพงค์ กอชารี

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กหญิงภาณุวัฒน์ พวงทอง

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กหญิงสรธร อัตถศาสตร์ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กหญิงณชยณัฐ มีคุณ

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กหญิงจิรวัฒน์ วงษ์จินดา

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กหญิงพงศ์ภัค สรรพเจริญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กหญิงณฐวรรธน์ เสนามนตรี

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กหญิงกิตติภูมิ เฉยยังยืน

่

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กชายณัชพล รักษ์เจริญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กชายณัฐพล จิรจันทร์เจริญ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กชายธนกร แสงอรุณ

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๔ / ๒๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กหญิงธุวานันท์ จำปาทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กหญิงปพิชญา ศรีใจสงศ์

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กหญิงพิมลพรรณ พรหมโชติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กหญิงศุภิสรา ยืนยง

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กหญิงชืนกมล

่

คำสอาด
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กหญิงขวัญชิตา พันธ์พงษ์

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงสมิตา ปองเจริญ ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กหญิงสุพิชชา ท้วมละมูล ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กหญิงShemeiah Josh

Casenas Moral ๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงสิริยากร จารย์โพธิ

์

๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กหญิงชวัลนาถ เรืองฤทธิ

์

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กหญิงฐิติชญา สุขอุ้ม

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กหญิงสุชานุช มงคลฤกษ์

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กหญิงธนพร โยธินะเวคิน

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กหญิงปณิสนา บุณยรัตพันธุ์

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กหญิงขวิศา โชติฤทธิยกร

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กหญิงพัณณิตา เย็นเจริญ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน สมหวัง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กหญิงปวีณา ศรีสังข์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กหญิงณัฐณิชา นพเลิศ

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กหญิงพรชนก อินคง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กหญิงศิริวรรณ ธีรพรอมรกุล

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กชายไตรรัตน์ ตันตะราวงศา

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กชายกษิดิศ สุขวัฒน์

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กชายธีธัช ยังยืนวณิชสกุล

่

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายคมสัน วรกิจกุลพินิจ

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กชายสุรเกียรติ อิฐสุวรรณ

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กชายโกสิณ ช่วงไชย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กชายณัฐภัทร เพชรสุวรรณ

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กชายชณาเทพ บุญราช

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กชายกฤตเมธ โอภิธากร

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๑๑
เด็กชายปยะวัฒน์ พลอยสมุทร์ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๑๒
เด็กชายจักรินทร์ ชาวสุรินทร์

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๑๓
เด็กชายกิตติพศ โพธิศิริ

์

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๑๔
เด็กชายธนาธิป ภู่ระหงษ์

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๕ / ๒๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๑๕
เด็กชายสิริศักดิ

์

แซ่ก๊วย
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๑๖
เด็กชายจักรพันธ์ ครุฑสา ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๑๗
เด็กชายกรวิชญ์ พิลาคลัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๑๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ รักษานนท์

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๑๙
เด็กชายตะวัน สุประภากร

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กชายอัคเดช พงษ์ประสิทธิ

์

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๒๑
เด็กชายกฤษกร สุภัทราธร

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๒๒
เด็กชายภัทรพล ศรีอุดมศิลป

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๒๓
เด็กชายอนพัทย์ หมันตลุง

่

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๒๔
เด็กชายพชรดนัย วงษ์จินดา

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๒๕
เด็กชายวิภูษณะ โถวเจริญ ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๒๖
เด็กชายธีรภัทร ยกย่อง

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๒๗
เด็กชายพีรวัฒน์ นาคู

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๒๘
เด็กชายภัทรกร พันธ์แก้ว ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๒๙
เด็กชายธนพงษ์ อู๋อ่อน ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กหญิงวิรัลพัชร ปญญาเครือ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๓๑
เด็กหญิงอินทิรา พึงดี

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๓๒
เด็กหญิงเกวลิน ศิริวาจา

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๓๓
เด็กหญิงวาสิตา สุชิน

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๓๔
เด็กหญิงพรนภัส เปพาด ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๓๕
เด็กหญิงปาณิศา สำคัญควร ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๓๖
เด็กหญิงณัฐชาดา พัวพันธุ์

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๓๗
เด็กหญิงชนัญธิดา อินทาหอม

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๓๘
เด็กหญิงนฤชล ลือชาชัยวงศ์ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๓๙
เด็กหญิงอังคณา สิงห์แก้ว

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กหญิงณัฐชา วิรเศรษฐ์

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๔๑
เด็กหญิงพิชญา วงษ์จำปา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๔๒
เด็กหญิงสุธาสินี เหยียวดิน

่ ้

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๔๓
เด็กหญิงสุพิชชา คงธนตระกูล

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๔๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ซอ ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๔๕
เด็กหญิงณภัทร์สิตา สุขศรีเบญจพล

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๔๖
เด็กหญิงธนภรณ์ แซ่เตียว

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๔๗
เด็กหญิงทิวาฉัตร สือสวัสดิวณิชย์

่ ์

๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๔๘
เด็กหญิงช่อทิพย์ สุริวงศ์ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๔๙
เด็กหญิงศศิวรรณ ครุฑปราการ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กหญิงศิวาพร รกไพร ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๕๑
เด็กหญิงจิราพัชร ล้อคำ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๕๒
เด็กชายพัทธดนย์ ล่ามกิจจา

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๕๓
เด็กชายศิวายุ มะเหศวร ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๕๔
เด็กชายเกริกกานต์ ไทยแก่น

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๕๕
เด็กชายธงชัย พวงมาลัย

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๕๖
เด็กชายหัตถทรัพย์ ชินบรรเทา

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๕๗
เด็กชายธนวรรธน์ ธนะนิเวศน์ ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๕๘
เด็กชายภัทรวรรธน์ พฤกษ์สรนันท์

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๕๙
เด็กชายยสินธร ชันเจริญศรี

้

๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กชายธนกร ยะนิล

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๖๑
เด็กชายสิรภพ สุขสมทรัพย์ทวี ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๖๒
เด็กชายกิตติคุณ จิตสัมพันธเวช

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๖๓
เด็กชายรัฐพล จันทะศิลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๖๔
เด็กชายกิตติธร จาบถนอม

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๖๕
เด็กชายพีรณัฐ โกษลาเกษม

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๖๖
เด็กชายกฤษณะ ยอดนิล

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๖๗
เด็กชายรัชกฤต นันทพานิช

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๖๘
เด็กชายณัฐนันท์ บุญธรรม

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๖๙
เด็กชายกฤตเมธ เศษจันทร์

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กชายพงศ์ปณต ฮวดตี

๋

๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๗๑
เด็กชายอิทธิกร กิติราช ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๗๒
เด็กชายศรายุธ เผือกนรินทร์

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๗๓
เด็กชายนฤเบศ โมนะ

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๗๔
เด็กชายธนภัทร เอกคณาสิงห์

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๗๕
เด็กชายณัฐพล วุฒิพงษ์ ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๗๖
เด็กชายพีรภัทร ศักดิชัยเจริญกุล

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๗๗
เด็กหญิงศศิกาญจน์ สกุลอำไพ

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๗๘
เด็กหญิงกัณธิมา ชืนภิรมย์

่

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๗๙
เด็กหญิงพัสวีพิชญ์ หงษ์เจริญ

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กหญิงขวัญพิชา อิทธิพร ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๘๑
เด็กหญิงพิริสา ดวงประเสริฐ

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๘๒
เด็กหญิงฐิตารีย์ นวลฉวี

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๘๓
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ ธรรมสอน ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๘๔
เด็กหญิงอรัชฌา ธนลภัสปรีดา

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๘๕
เด็กหญิงฑัณฑิญา จิตต์เพียรสร้าง ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๘๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ หลงศิริ

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๘๗
เด็กหญิงภาณิภัค ลิมชัยเจริญ

้

๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๘๘
เด็กหญิงภูษนิสา กันภัย

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๘๙
เด็กหญิงเนติรัตน์ บุญญกูล ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงเบญจภัทร์ คงมัน

่

๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๙๑
เด็กหญิงวราลี นวลศรี

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๙๒
เด็กหญิงกฤาณากร จอนเจริญ ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๙๓
เด็กหญิงภัทรภา วิงวอน

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๙๔
เด็กหญิงวชิราภร์ ก๊กอึง

้

๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๙๕
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา ภูรินิธิธนพัทธ์ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๙๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ใบทอง

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๙๗
เด็กหญิงจิรัชญา ล้อคำ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๙๘
เด็กหญิงธนาภรณ์ นพพาลี ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๑๙๙
เด็กชายชวกร รตนวัณณ์

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กชายปยะนันท์ วัฒนะเวชศักดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กชายสันติภาพ ทิพสิงห์

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กชายปญญาวัฒน์ สิมะรัตนมงคล

๑๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กชายคณิน ศรีมงคล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สืบสุขปติกุล
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กชายฐิติพงศ์ รัตนกำเนิด

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กชายนัทธพงศ์ รุ่งเจริญ ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

คงเทียน
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กชายพีระพัชร จำเพียร

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กชายธนกร

สุวรรณปญญากุล ๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กชายพรพล ทิพย์อนันต์เจริญ ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๑๑
เด็กชายกฤตภัทร ชูวงษ์ ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๑๒
เด็กชายธนภัทร แช่มภูธร

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๑๓
เด็กชายชลพล อนันตชาติ ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๑๔
เด็กชายธนภูมิ ก้อนทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๑๕
เด็กชายปลืมปติ

้

ปนแก้ว ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๑๖
เด็กชายรพีพัฒน์ เติมสายทอง ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๑๗
เด็กชายปารเมศ ทิพย์สอน ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๑๘
เด็กชายสุวิจักขณ์ รุ่งโรจน์ประกาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กชายภูธเนศ

ภูษณะภิบาลคุปต์
๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๘ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กชายมณฑล ศรีวรนันท์

๒๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๒๑
เด็กชายปณวัตร พิกุล

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กหญิงพลอยฝน อินทรโฆษิต

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๒๓
เด็กหญิงพิชชาพร น้อยใจบุญ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๒๔
เด็กหญิงธันยณรัตน์ พุทธขันธ์

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๒๕
เด็กหญิงสิรินยา นิติศักดิ

์

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กหญิงนวพร ชุณหกุล ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๒๗
เด็กหญิงจิดาภา รัตนประภา

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๒๘
เด็กหญิงประดิษฐา ศิริวัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๒๙ เด็กหญิงShiann Hartley Ojano  Reasonda
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กหญิงปุณยวีร์ ดีสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๓๑
เด็กหญิงจุลลดา สินเจริญ

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๓๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ปรีผ่อง

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๓๓
เด็กหญิงนิลุบล ภัทรเกือกูลศักดิ

้ ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๓๔
เด็กหญิงชนิกานต์ สืบสงวนวงศ์

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๓๕
เด็กหญิงนำเพชร พรมล้วน

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๓๖
เด็กหญิงแพรวา คนซือ

่

๑๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๓๗
เด็กหญิงอภิสลา ไกรเจริญ

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๓๘
เด็กหญิงธัญย์นิษชา ชืนบาน

่

๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๓๙
เด็กหญิงชมพูพรรณ สิงห์ขร

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กหญิงนวพร พูลเพิม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๔๑
เด็กหญิงวรัชฐญา จันเล็ก

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๔๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา หลำสวัสดิ

์

๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๔๓
เด็กหญิงอรินญาดา รุจิพรมงคล

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๔๔
เด็กหญิงวชิราภรณ์ พีระทรัพย์

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๔๕
เด็กหญิงธนัชชา ปญจกิจ ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สุนีย์ศรัทธาธรรม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๔๖
เด็กชายศรายุทธ สุริโย

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๔๗
เด็กชายอัครพล อุตตสี

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๔๘
เด็กชายกิตติพัทธิ

์

ไหมจีน
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๔๙
เด็กชายธีรภัทร ยอดพูน

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กชายวุฒินันท์ สามีวัง

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๕๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วิลัยฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๕๒
เด็กชายภคพัฒน์ เชียงเลียง

้

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๕๓
เด็กชายสิรภพ แสงเจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๕๔
เด็กชายพงศกร จำเริญ

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗๙ / ๒๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๕๕
เด็กชายพชรพล เขตคาม

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๕๖
เด็กชายพีระพัฒน์ จันทอง

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๕๗
เด็กชายณัฐดนัย ต้นพันธุ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๕๘
เด็กชายภัทรพน โลนหปตย์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๕๙
เด็กชายบุญภิวัฒน์ เพลากลาง

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กชายภาคิน มุกะเทศ

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๖๑
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ กมลปราณี

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๖๒
เด็กชายชนะชัย แฝดสุระ

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๖๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ดีรักษ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๖๔
เด็กหญิงศิรินภา ขำเชย

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๖๕
เด็กหญิงณปภา การะเกตุ

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๖๖
เด็กหญิงกชามาศ ใจจาน

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๖๗
เด็กหญิงมินตา คำภิเนตร์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๖๘
เด็กหญิงธัญรดา ศรีภา

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๖๙
เด็กหญิงลลิตา เศษโฐ

๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ นฤภัย

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๗๑
เด็กหญิงภควดี ธรรินทร์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๗๒
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา โพธิภักดี

์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๗๓
เด็กหญิงพิชญาภา เชียงกระโทก

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๗๔
เด็กหญิงอิงค์ฟา รักมะณี

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๗๕
เด็กหญิงณัฐวุฒิ ผาพุมมา

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๗๖
เด็กชายนิติพล เรืองซ้อน

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๗๗
เด็กชายชัยวัฒน์ สวรรณลำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๗๘
เด็กหญิงพัชชา ประสิทธิกสิกร

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๗๙
เด็กหญิงรัชนันท์ แฝดสุระ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กหญิงกชกร อารมณ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๘๑
เด็กหญิงเทียน วิน

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๘๒
เด็กชายกัลยกร กุลนอก

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๘๓
เด็กชายพัชรพล จำเริญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๘๔
เด็กชายอภิสักดิ

์

เหลือกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๘๕
เด็กหญิงวิภาพร ถัวกระโทก

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๘๖
นางสาวศิริกานต์ จันทรศิริ

๒๔/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๘๗
นางสาวกุณฑิกา เนาวสุข

๒๑/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๘๘
เด็กชายอนุวัฒน์ สิงคลี

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๘๙
เด็กชายศักดา ล้อมวงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กชายพิพัฒน์ เพ็ญโฉม

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๙๑
เด็กชายกันตพงศ์ ทิมครองธรรม

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๙๒
เด็กชายบุญณวัฒน์ อยู่สุข

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๙๓
เด็กชายปยะฉัตร บุญคำจุน

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๙๔
เด็กชายวิชยา แสงเพชร

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๙๕
เด็กหญิงณัชชา งามฤทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๙๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชมวะนา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๙๗
เด็กหญิงวนัสนันท์ อรรจนะมรรค

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๙๘
เด็กหญิงวัชชิราพร สีม่วง

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๔๖๐/๖๒๙๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ สุขเกษม

๐๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กชายศยาม มณฑลจรัส

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กชายสัญญา มิงมารถ

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กชายนันทวุฒิ รัชชูวงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กหญิงนำฝน สโมสร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กชายราเชนทร์ เอียมวิจิตร

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กหญิงปดถมา เรรส

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายมานพ เดือนแรรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กชายวิทธวัช วรรณพฤกษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กหญิงอชิรญา ทังโต

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กหญิงธนัชชา ทองกระจาย

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กชายรัฐพงศ์ ศรีสะอาด

๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๑๑
เด็กหญิงวรรณวิสา พันธมัง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๑๒
นายตัม

้

พลเจริญชัย
๐๑/๑๑/๒๕๓๓ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๑๓
นายพีรพล ปากกะพอก

๒๖/๐๕/๒๕๓๐ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๑๔
นางสาวญาณกาญจน์ จิตคำรณ

๓๐/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๑๕
นางบุญทวี คำเนตร

๐๒/๐๔/๒๕๑๐ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๑๖
เด็กหญิงธนวรรณ เอียมวิจิตร

่

๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๑๗
เด็กชายพิพัฒน์ พูลอนันต์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๑๘
เด็กหญิงมินตรา ปดถม

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๑๙
เด็กหญิงนวพร ศรีวิรัญ

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กหญิงวรพิชา ทองใบ

๓๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๒๑
เด็กชายกฤษฏา เนตรทราย

๑๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๒๒
เด็กหญิงเกวลิน แก้วเฉลิม ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๒๓
เด็กชายเมฆสุวรรณ เกตุน้อย ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๒๔
เด็กหญิงศริภัสสร เพราะผักแว่น

๒๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๑ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๒๕
เด็กชายณัฏฐ์ โกยทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๒๖
เด็กหญิงปณิศา เสือศิริ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๒๗
เด็กชายรชต อัมพวัน ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๒๘
เด็กหญิงสุวพิชญ์ ผาระกัน

๒๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๒๙
เด็กชายพิพัฒน์ นากเกิด ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กหญิงสุพรรณี สวัสดี

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๓๑
เด็กชายฐิติพันธ์ แสงแย้ม ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๓๒
เด็กชายฤทธี ห้วงนำ

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๓๓
เด็กหญิงมาริษา ทองชู

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๓๔
เด็กชายพุฒิโชติ งามนัก

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๓๕
เด็กหญิงเนตรดาว ราชสิงโห ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๓๖
เด็กชายธนิพล ศาลาวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๓๗
เด็กหญิงณัฐริกา แก้วโล๊ะ ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๓๘
เด็กหญิงดวงกมล เจริญศรี

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์ลา ๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กหญิงณัฐรดี แสงอุทัย ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๔๑
เด็กชายวิทยา รามัญชน ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๔๒
เด็กหญิงกานดา เนินพลับ

๒๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๔๓
เด็กชายพิชิตชัย จำปาทอง

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๔๔
เด็กหญิงนัทชา คณะโจทย์

๒๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๔๕
เด็กชายสิทนีย์ ศรีบุญเรือง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๔๖
เด็กชายภัทรภณ ตอสันเทียะ ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๔๗
เด็กชายกิตติโชค ทรัพย์แก้ว ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๔๘
เด็กหญิงสิตานันท์ คุ้มรักษา ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๔๙
เด็กชายพัชรพล ศรีเจริญ

๑๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กหญิงธัญวรรณ โพลส์มาร์ก

๑๘/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๕๑
เด็กชายอนุชา ไชยดรุณ

๒๓/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๕๒
เด็กหญิงโชติรส ทับอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๕๓
เด็กชายพัสกร ม่วงทอง

๑๓/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๕๔
เด็กหญิงณัฐสรณ์ ธรรมคุณ

๑๓/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๕๕
เด็กชายหฤษฏ์ กุมพันธ์ ๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๕๖
เด็กหญิงปาลิดา บุศย์อำคา

๒๓/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๕๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน เชือมสัมพันธ์

่

๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๕๘
เด็กหญิงดวงกลม เทศมาลา

๒๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๕๙
เด็กชายเอกพล อุระนนท์

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กหญิงหฤทัย ภักดียา ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๖๑
เด็กชายนนทกร ชมภูนุช

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๖๒
นางสาวอ้อยทิพย์ ศรีใส

๒๙/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๖๓
เด็กหญิงชนาภา จันทร์ภักดี ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๖๔
เด็กหญิงนันทดา โนรีวงค์

๓๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๖๕
เด็กหญิงดารณีนุช ศรีกุลวงศ์

๒๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๖๖
เด็กหญิงพรพิมล อารัมภ์วณิช

๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๖๗
เด็กหญิงสุภาพร ตาลโตนด

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๖๘
เด็กชายธนากร อุทิศ

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๖๙
เด็กหญิงฝนทิพย์ อุทิศ

๒๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กหญิงชุติมา สีคำจีน ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๗๑
เด็กชายอถรรพล ยอดสกุล ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองทิพย์

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๗๓
เด็กชายเกรียงไกร วงศ์ทา

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๗๔
เด็กหญิงปฐมพร อ่อนสกุล ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๗๕
เด็กชายวันชัย มุกมัน

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๗๖
เด็กชายจำนง ไชยนันต์

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๗๗
เด็กชายวีรภัทร นิฉาย

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๗๘
เด็กหญิงอรปรีญา รัตนเลิศ

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๗๙
เด็กชายชยณัฐ ศรีเวช

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กหญิงกฤตญาดา สังข์ทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๘๑
เด็กหญิงองค์อร นามไว

๒๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๘๒
เด็กชายชยทัฐ ศรีเวช

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๘๓
เด็กชายธนวัฒน์ ก่อวัฒนลาภ

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๘๔
เด็กชายอนันท์พร มหารักษ์

๑๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๘๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน กิตติวัฒน์ดำรงค์ ๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๘๖
เด็กหญิงสุภัชชา อินทสมบัตร์

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๘๗
เด็กหญิงอำพร อยู่สุข

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๘๘
เด็กชายปยวัฒน์ สายรัตน์

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๘๙
เด็กชายศุกลภัทร แช่มประเสริฐ

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กหญิงมาริษา แพงลุนหล้า

๒๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๙๑
เด็กหญิงจันทรัตน์ กุนันตา

๑๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๙๒
เด็กชายชยธร ศรีเวช

๒๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๙๓
เด็กชายณัฐพล ภูมาลี ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๙๔
เด็กหญิงนันทกานต์ แจ้งข่าว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๓ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๙๕
นางสาวพิมพ์นภา ขุนสมบัติ ๕/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๙๖
นางสาวมาดี ธัญญาหาร

๑๙/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๙๗
เด็กชายพงศกร เหลืองศิริ ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๙๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ แก้วงาม

๒๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๓๙๙
เด็กชายธราดล ชูชาติเจริญพร ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กชายวีรภัทร เกิดแก้ว

๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๐๑
นายพีรพงษ์ เผือกน้อย

๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๐๒
นายกรวีร์ เลิศรัศมีมาลา

๓๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๐๓
นายธนพล เคนจอหอ

๒๕/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๐๔
นายนพรักษ์ กัณฑาซาว

๒๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๐๕
นางสาวไรวินทร์ บริสุทธิ

์

๔/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๐๖
นางสาวณัฐธิดา อัศวโกวิท

๓๐/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๐๗
นางสาวริวนทร์นิภา หุ้นแสน

๑๘/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๐๘
นางสาวธนาวรินทร์ ชอบเกิดเชาว์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๐๙
นางสาวอัญชลีญา อุทัยชิต

๑๖/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๑๐
นางสาวศุภวดี วิชัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๑๑
นางสาวจีรวรรณ อบรมวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๑๒
นางสาวปาริชาติ คงจันทร์ ๕/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๑๓
นางสาวรินรดา วันสา

๓๑/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๑๔
นางสาวลลิตา เอียมวิจิตร

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๑๕
นางสาวสุธาวรรณ ทิพวัน

๒๖/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๑๖
นายอาทิตวัฒน์ แย้มประดิษฐ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๑๗
นายธนพร กลินหอม

่

๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๑๘
นายนพดล อยู่ถาวร

๑๐/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๑๙
นายศราวุธ พลสวัสดิ

์

๑๓/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๒๐
นายเฉลิมพล นิฉาย

๑๓/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๒๑
นายธัญชนิต รักษาเดช

๒/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๒๒
นายสุพจน์ แซ่เอียะ

๊

๑๙/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๒๓
นายพงศธร บุญเกิด

๒๗/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๒๔
นางสาววรากร ชนนิกรธ์

๒๕/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๒๕
นางสาวอภิญญา ก่อวัฒนลาภ

๒๕/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๒๖
นายกฤษดา สุภาพสุนทร

๒๘/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๒๗
นายณัฐพร เกิดแก้ว

๑๘/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๒๘
นายอนาวิน ขำสอาด

๒๓/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๒๙
นางสาวจันทิมา จันทะคราม

๒๐/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๓๐
นางสาวนรินทร์ พัดเกิด ๔/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๓๑
นางปทมา โพธิงาม

์

๙/๖/๒๕๒๙ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๓๒
นางสาวภัชชา สารพันธ์ ๘/๗/๒๕๓๕ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๓๓
นางสาวอภิชญา สุขเจิญ

๑๐/๒/๒๕๓๗
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๓๔
นางสาววันวิสา เจริญสุข

๒๔/๗/๒๕๓๔
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๓๕
นางสาวสุมิตรา พันทอง

๑๐/๒/๒๕๑๙
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๓๖
นางสาวปาริฉัตร บุญชู

๒๓/๑/๒๕๓๘
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๓๗
เด็กชายปณณวัฒน์ อู่พิทักษ์

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๓๘
เด็กชายศิวะ คำด้วง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๓๙
เด็กชายเอกราช ศรีเทพ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กชายพงศกร โค้งสุพรรณ์

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๔๑
เด็กชายพุฒิธร ตันสุวรรณรัตน์

๒๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๔๒
เด็กชายภูวเดช พญาครุฑ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๔๓
เด็กชายพงศกร ศรีใส

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๔๔
เด็กชายอนุศิษฎ์ บังเกิดสุข

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๔๕
เด็กชายยอดธีระ อรุณพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๔๖
เด็กชายวันชนะ คงคาใส

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๔๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ทรัพย์โถม

๒๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๔๘
เด็กชายณัฐพล สีดำ

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๔๙
เด็กชายนวพรรษ มานิตย์วงษ์

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กชายราชัน วงษ์แหวน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๕๑
เด็กชายธนกร จันทร์จีน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๕๒
เด็กชายติณณภพ แสงสมบุญ

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๕๓
เด็กหญิงจินดารัตน์ โฉมแก้ว

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๕๔
เด็กหญิงดวงดาว แซ่ฉัว

่

๒๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๕๕
เด็กหญิงพัชราภา จันทำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๕๖
เด็กหญิงดวงกมล เอียมเทียน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๕๗
เด็กหญิงศศิกานต์ สินโสด

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๕๘
เด็กหญิงปรายปรียา บุญงาม

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๕๙
เด็กหญิงธัญญา แก้วสอาด

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กหญิงภัทรธิดา บุญเลิศ

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๖๑
เด็กชายชลนที ฉายฉลาด

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๖๒
เด็กชายชนาธิป โพธิศรี

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๖๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ สินเปย

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๖๔
เด็กหญิงศุภสุดา แอบจันทึก

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๕ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๖๕
เด็กหญิงประภัสสร วงษ์กาวิน

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๖๖
เด็กหญิงนันทกานต์ หรังเอียม

่ ่

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๖๗
เด็กหญิงสายธาร สุขเกษม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๖๘
เด็กหญิงศิริพร วชิระ

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๖๙
เด็กหญิงวีนัส สะแกคุ้ม ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กหญิงรุ่งฤดี สาระโชติ

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๗๑
เด็กหญิงณัชชา โคกแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๗๒
เด็กชายเจตกาญ ศรีใส

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๗๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

แสงอุไร
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๗๔
เด็กชายปริทัตต์ กองเกิด

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๗๕
เด็กชายเรืองวุฒิ เส็งเจริญ

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๗๖
เด็กหญิงธนัชชา นิลวิเวก

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๗๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ แย้มไพรวัลย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๗๘
เด็กหญิงกนต์รพี ตองติสัม

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๗๙
เด็กหญิงดวงดาว รัตนะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กหญิงชญาณี เพ็ญโฉม

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๘๑
เด็กหญิงประภามาส ใหม่จันทร์ทอง

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๘๒
เด็กหญิงเจษญา สมใจ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๘๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พลโยธี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๘๔
เด็กหญิงอาทิตยา เปาแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๘๕
เด็กชายวิษณุ ทองไพจิตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๘๖
เด็กชายจรัญ พันธุระ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๘๗
เด็กชายธนกร ลำสัน

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๘๘
เด็กชายจตุรวัฒน์ ไชโย

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๘๙
เด็กชายภัทรกร มลีรัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุวรรณรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๙๑
เด็กหญิงพัชรี แสวงศิริผล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๙๒
เด็กหญิงสายธาร ศรีใส

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๙๓
เด็กหญิงรติรมย์ สินภักดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๙๔
เด็กหญิงนพมาศ คดีธรรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๙๕
เด็กหญิงพรนภา ลิวทอง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๙๖
เด็กหญิงรุ่งขจร ริมพานิช

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๙๗
เด็กหญิงปวีณา อัมรินทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๙๘
เด็กชายวีรพัฒน์ ศรีเมฆ

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ฉช ๔๔๖๐/๖๔๙๙
เด็กหญิงลลิตา พิมเกษร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชนะสงสาร นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กชายทักดนัย นิลชะชา

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กชายพุทโธ นามหาวงษ์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กชายธาวิน งามสง่า

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กชายวันชนะ อินทร

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๐๔
เด็กชายอิทธิอำพล ประยูรเจริญ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กชายพิชชากร นิลศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กชายชคัทพล แสงสุวรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กชายโก๋ -

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กชายสรวิชญ์ พิศเกาะ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๐๙
เด็กชายรพีภัทร โสดาศรี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กชายธนพร สะและน้อย

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๑๑
เด็กชายเจริญชัย สุดามาตย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๑๒
เด็กชายจิรพนธ์ มะโนธรรม

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๑๓
เด็กหญิงฐาปนี อินทร

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๑๔
เด็กหญิงวรัญญา รุ่งเรือง

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๑๕
เด็กหญิงปรารถนา ใกล้ชิด

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๑๖
เด็กชายวิศวะ ตงลิม

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๑๗
เด็กชายพงศธร สาโรจน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๑๘
เด็กชายดรุณภพ ธีระบุตร

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๑๙
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เล็กชะอุ่ม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กชายธนาคิม จันทร์โชติ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๒๑
เด็กชายพงศกร มากสาย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๒๒
เด็กชายปรณวัติ แสงสว่าง

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๒๓
เด็กชายธนคิม เรือนพิช

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๒๔
เด็กหญิงสุชานันท์ เอียมศิริ

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๒๕
เด็กหญิงศศิธร อิมจิตร

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๒๖
เด็กหญิงพิชญาภา ศิริโวหาร

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๒๗
เด็กหญิงนำทิพย์ ปุนปอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แพรกวังตะเคียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๒๘
เด็กชายเดชารัตน์ พวงแก้ว

๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๒๙
เด็กชายตวงทรัพย์ ทรัพย์ทองคำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กชายทัศนัย อุดมสันติ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๓๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

กาญจนา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๓๒
เด็กชายนนทวัฒน์ ทรัพย์ภักดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๓๓
เด็กชายพุทธิพงศ์ บุญศรีสุข

๒๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๓๔
เด็กชายภูมิ มุ้ยประเสริฐ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๗ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๓๕
เด็กชายรัชพล ภูพาดพลอย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๓๖
เด็กชายวสุพล เจริญธรรม

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๓๗
เด็กชายสายเพชร ทุมสุข

๒๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๓๘
เด็กชายสุธิชัย จำเนียรสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๓๙
เด็กชายอนุรักษ์ นิมเรือง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กชายกวี มะณีเขียว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๔๑
เด็กชายฐาปกรณ์ ตัณฑิกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๔๒
เด็กชายธนภัทร มาลีบำรุง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๔๓
เด็กชายธีรพัฒน์ เรืองศิริ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๔๔
เด็กชายประพนธ์ นุชพงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๔๕
เด็กชายพงศกร ศรีบุหงา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๔๖
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ขอคร้อมกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๔๗
เด็กชายเพชร ไกรวงษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๔๘
เด็กชายภูริพัฒน์ ฮวดตี

๋

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๔๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

กันชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๕๐
เด็กชายวันศิริ แสงทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๕๑
เด็กชายศรณัฐ เพ็ญโฉม

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๕๒
เด็กชายสิทธิชัย โสภณนรินทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๕๓
เด็กชายชัยวัฒน์ วัฒนะกิจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๕๔
เด็กชายธนภัทร เกิดมาลัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๕๕
เด็กชายธีรวุฒิ อ่อนดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๕๖
เด็กชายประสิทธิพร

์

ผาสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๕๗
เด็กชายพงศธร แต้เจริญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๕๘
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ผลยิง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๕๙
เด็กชายพุทธิพงษ์ ทรัพย์เจริญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กชายเพทาย ศรีประไพ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๖๑
เด็กชายภูริภัทร โฉมศิริ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๖๒
เด็กชายสิงหา ปนมณี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๖๓
เด็กชายอนันต์ ฉลองกลาง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๖๔
เด็กชายอัษฎายุ วงศ์เลิศ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๖๕
เด็กชายคงเดช แก้วมณีวงศ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๖๖
เด็กชายจิรพงษ์ โพธิคง

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๖๗
เด็กชายเฉกชรินทร์ มณีพันธ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๖๘
เด็กชายณัฐพงค์ จันทรักษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๖๙
เด็กชายเด่นชัย เพ็ขรแข็ง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๘ / ๒๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กชายธนบดี โพธิจักร

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๗๑
เด็กชายธิติวัฒน์ สุวรรณเกิดผล

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๗๒
เด็กชายนันทภพ สมสุขเจริญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๗๓
เด็กชายก้องภพ ขำเอนก

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๗๔
เด็กชายกิตติภพ ธรรมไพศาล

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๗๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ กล่อมพิรุณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๗๖
เด็กชายนครินทร์ อยู่ศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๗๗
เด็กชายบูรพา มีพงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๗๘
เด็กชายพงษ์พัฒน์ บุญศรีสุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๗๙
เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์เล็ก

๑๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๘๐
เด็กชายมงคล ศรีบูรณะพิทักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๘๑
เด็กชายวรวุฒิ ศิริโสดา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๘๒
เด็กชายสราวุฒิ เกตุศิริ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๘๓
เด็กชายอภิเชษฐ แซ่ลี

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๘๔
เด็กชายกันตพงศ์ รัตนพันธ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๘๕
เด็กชายณัฐพล บุญสร้าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๘๖
เด็กชายธนภัทร ศรีนาคเอียง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๘๗
เด็กชายปราโมทย์ เทียนสว่าง

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๘๘
เด็กชายภาณุวัตช มนประเสริฐ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๘๙
เด็กชายวัลลภ พุ่มมาลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กชายศราวุท สายยศ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๙๑
เด็กชายศิรา ศรีใส

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๙๒
เด็กชายเสรี ใหม่จันทร์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๙๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุชาติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๙๔
เด็กชายขุนเดช ปานนาค

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๙๕
เด็กชายครรชิต ทองคำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๙๖
เด็กชายจักกรินทร์ โพธิดา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๙๗
เด็กชายณัฐพงศ์ กรเกษม

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๙๘
เด็กชายทัศนะ เสียงหวาน

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๕๙๙
เด็กชายธนวัตร จันทิรัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๐๐
เด็กชายธานี นิมเรือง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๐๑
เด็กชายธีรยุทธ สะเสือ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๐๒
เด็กชายภัทรพล มะณีแนม

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กชายอนนท์ บุญเจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กชายอนุรักษ์ พุกพูล

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘๙ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กชายวีรเทพ สุขสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กชายสงกรานต์ บุตรมาร

๒๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กชายอนุวัฒน์ พุกพูล

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๐๘
นายเอกรัตน์ บุญเนตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กชายดนุพัฒน์ รุ่งแสง

๑๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กชายกฤษณะ แสงดาวเสือ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๑๑
เด็กชายฉัตรมงคล ทรัพย์เจริญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๑๒
เด็กชายนวพล สุทธิโพธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๑๓
เด็กชายประวิทย์ น้อยคูณ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๑๔
เด็กชายภาสกร สันทัดนาวิน

๓๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๑๕
นายสุภฤกษ์ ช่วงโชติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๑๖
เด็กชายอานนท์ พลมนตรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๑๗
เด็กชายเวียงชัย นิลวิเวก

๐๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๑๘
เด็กชายธีรพงศ์ แซ่อึง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๑๙
เด็กชายนัฐดนัย รักนาม

๑๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กชายอยุธศักดิ

์

ศิริบุตรวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๒๑
เด็กชายอัษฎายุธ แอบจันทึก

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๒๒
เด็กชายโชคชัย เอียมสอาด

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๒๓
เด็กหญิงกนกรัตน์ ราชนิยม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๒๔
เด็กหญิงกำไลทิพย์ ล้อซ้ง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๒๕
เด็กหญิงจิรภิญญา ใหม่เจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๒๖
เด็กหญิงเจนจิรา บุญศรีสุข

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๒๗
เด็กหญิงช่อฟา จุลสินธุ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๒๘
เด็กหญิงนันท์ชพร บุญซ่อน

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๒๙
เด็กหญิงนิรดา ยวนยี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กหญิงปนัดดา รามอ้น

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๓๑
เด็กหญิงปาณิศา โฉมศิริ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๓๒
เด็กหญิงพกาวรรณ จูจำรัส

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๓๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุขเกิด

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๓๔
เด็กหญิงวรรณนภา ธนจิตรเลขา

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๓๕
เด็กหญิงศิริกาญจน์ จันจำรัส

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๓๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ งามนัก

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๓๗
เด็กหญิงสุชาดา ชุ่มชูจันทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๓๘
เด็กหญิงอาทิตยา ซิเต็ง

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๓๙
เด็กหญิงไอลัดดา เบ๊ะกี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กหญิงคนิษฐา ไกรศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๔๑
เด็กหญิงชญาดา มาลีบำรุง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๔๒
เด็กหญิงนัดดา อ้นประเสริฐ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๔๓
เด็กหญิงนำเพชร แย้มดุลย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๔๔
เด็กหญิงพรพิมล สวายทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๔๕
เด็กหญิงภัทรธิดา ธรรมไพศาล

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๔๖
เด็กหญิงวาสนา สร้อยสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๔๗
เด็กหญิงศริญญา ขันธทิตย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๔๘
เด็กหญิงสันต์รดา นุชพงษ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๔๙
เด็กหญิงสิรินภา พุทธลา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๕๐
เด็กหญิงสุปรียา พึงแสวงผล

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๕๑
เด็กหญิงสุภัสสรา ฤจารีลิมาตร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๕๒
เด็กหญิงอุวัชพร พ่วงสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๕๓
เด็กหญิงจิตรทิพย์ สุดเสมอใจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๕๔
เด็กหญิงนภาพร แพงอานันต์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๕๕
เด็กหญิงปนัดดา ภูดีทิพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๕๖
เด็กหญิงปวีณา ฟกทองพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๕๗
เด็กหญิงพรประภา ฉำสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๕๘
เด็กหญิงพิชญวดี ทองไพจิตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๕๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา สินชัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ทิพประมวล

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๖๑
เด็กหญิงสาวิตรี แสงทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๖๒
เด็กหญิงสุนันทา โคยามา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๖๓
เด็กหญิงสุพัตรา หอมหวล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๖๔
เด็กหญิงอัญชลี ท้วมทวยหาญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๖๕
เด็กหญิงกรกนก แกล้วกล้า

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๖๖
เด็กหญิงเกษริน บุญราศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๖๗
เด็กหญิงชนากานต์ โสวรรณะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๖๘
เด็กหญิงชยานันท์ กุลพุทธา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๖๙
เด็กหญิงชลธิชา พลโยธี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กหญิงนภา ทองมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๗๑
เด็กหญิงนภาพรรณ คดีธรรม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๗๒
เด็กหญิงพรรณปพร ปนมณี

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๗๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อ่อนดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๗๔
เด็กหญิงภัทรภร พันพูล

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๗๕
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ อินสวรรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๗๖
เด็กหญิงวนิดา มาตมาคุณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๗๗
เด็กหญิงศศิณา สุขสมบูรณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๗๘
เด็กหญิงสุมิตรา อินทรพินิจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๗๙
เด็กหญิงชุติมา แสงอ่อน

๒๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กหญิงกัลญา บุญเจริญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๘๑
เด็กหญิงจารุวรรณ เถรกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๘๒
เด็กหญิงชญานันต์ ใหม่จันทร์ทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๘๓
เด็กหญิงชลิดา ทิวา

๑๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๘๔
เด็กหญิงดวงตะวัน กลีบสัตบุตร

๐๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๘๕
เด็กหญิงบัณธิดา ธิกุล

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๘๖
เด็กหญิงพรรณนิตา สุดเสมอใจ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๘๗
เด็กหญิงมาริษา สินภักดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๘๘
เด็กหญิงรุ่งฤดี วงศ์เจริญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๘๙
เด็กหญิงสุกัลยา เกิดสมชาติ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ฮะหวัง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๙๑
เด็กหญิงสุวรรณี คำปญญา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๙๒
เด็กหญิงอนัญญา อุ่นวิเศษ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๙๓
เด็กหญิงเกศินี ศรีใส

๐๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๙๔
เด็กหญิงเกศกนก ธนจิตรเลขา

๒๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๙๕
เด็กหญิงชลดา รามอ้น

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๙๖
เด็กหญิงชลิสรา สายกนก

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๙๗
เด็กหญิงเนตรดาว สวนมะพลับ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๙๘
เด็กหญิงพจนิชา ตรีหนู

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๖๙๙
เด็กหญิงพัชรภา สว่างวงศ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กหญิงรุ่งนภา แต้มเจริญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กหญิงวราพร ตรีมิตร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กหญิงวันวิสา มาลีบำรุง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ วงศ์รักสัตย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กหญิงสุพรรณษา รุ่งเรืองนาม

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กหญิงสุวรรณรี คำปญญา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๐๖
นางสาวจินดารัตน์ จิตรแม้น

๐๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๐๘ เด็กหญิงปวรรรณรัตน์
เกิดงามพร้เอม

๒๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กหญิงปาริฉัตร ทรัพย์เจริญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ โคกแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๑๑
เด็กหญิงพิชานันท์ โตเอียม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๑๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ อยู่ศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๑๓
นางสาวสุดารัตน์ สาช่อฟา

๓๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๑๔
เด็กหญิงสุภาพร ช่างคิด

๒๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๑๕
เด็กหญิงสุธิดา พิมแพง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๑๖
เด็กหญิงอัจฉรินทร์ สดใส

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๑๗
เด็กหญิงฮีน เคลือน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๑๘
เด็กหญิงสิริชา แซ่ฮ้อ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๑๙
เด็กหญิงอรพรรณ แก่นหอม

๑๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๒๐
นางสาวศิริมา ศิริโภคา

๒๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๒๑
เด็กหญิงจันทิณี พึงรอด

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๒๒
เด็กหญิงจิราพร เอียมศิริ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๒๓
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ถาน้อย

๐๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๒๔
เด็กหญิงชญาดา สายคำเคือง

๐๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๒๕
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทุยเจริญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๒๖
เด็กหญิงปริศนา วงศ์อุดทา

๑๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๒๗
เด็กหญิงพิยดา วงษ์คำมี

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กหญิงศิริวรรณ ทะโคดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๒๙
เด็กหญิงอัญชลี เชือหอม

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กหญิงอารียา บุญมาเลิศ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๓๑
เด็กหญิงชุติมณฑ์ แสงอ่อน

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๓๒
เด็กหญิงสุวิตรา ต่อหยกสกุลชัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๓๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วมณีวงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๓๔
เด็กหญิงจุฑามาศ สุทธิโชติ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๓๕
เด็กหญิงชนิตา ท้วมเจริญ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๓๖
เด็กหญิงทักษิณา พรมสาร

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๓๗
เด็กหญิงสุธาสินี พัทคายนต์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๓๘
เด็กหญิงสุนันทา มายา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๓๙
เด็กหญิงเบญจรัตน์ สุวรรณเจริญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กหญิงนภาพร ทองไพจิตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๔๑
เด็กหญิงสุทธิดา สินเปย

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๔๒
นางสุปราณี เธียรสรรชัย

๒๘/๐๕/๒๕๐๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๔๓
นางสาวกมลทิพย์ อยู่ตรีรักษ์

๑๕/๐๔/๒๕๐๒
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๔๔
นางควรพิจ คงเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๐๔
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๓ / ๒๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๔๕
นายชัยณรงค์ สายันเกณะ

๑๐/๐๓/๒๕๐๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๔๖
นายนฤเดช ทองขาว

๒๕/๐๖/๒๕๑๐
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๔๗
นางสุพิณ ศิลารัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๐๔
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๔๘
นางสาวพิกุล ยอดสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๑๐
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๔๙
นางชุติมา แสงโสภณ

๒๘/๐๖/๒๕๐๙
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๕๐
นางทิพย์รัตน์ จันทรศร

๑๒/๑๐/๒๕๐๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๕๑
นางวรรณภา ปอมพิมพ์

๒๔/๑๐/๒๕๐๓
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๕๒
นางอุไรวรรณ วงศ์จำปา

๑๒/๐๗/๒๕๐๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๕๓
นางรุจิรา โพธิพันธุ์

๒๐/๐๒/๒๕๑๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๕๔
นางรุจิเรข มีเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๐๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๕๕
นางกรดจันทร์ รัตนคุณศาสน์

๒๒/๐๙/๒๕๐๓
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๕๖
นางสาวจินดา เกิดผลมาก

๐๖/๐๕/๒๕๐๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๕๗
นายสมปอง เหมือนสมัย

๐๘/๑๑/๒๕๐๔
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๕๘
นางสาวกชรัตน์ วิกล

๐๓/๐๘/๒๕๑๙
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๕๙
นายโชคชัย ชุมสาชัย

๒๗/๑๒/๒๕๒๔
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๖๐
นางสาวอัญชลี โอ่งเจริญ

๐๑/๑๐/๒๕๑๐
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๖๑
นางสาวอรปรียา บัณฑิต

๒๐/๐๕/๒๕๓๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๖๒
นางสาววธิดา มณีประดับศรี

๐๑/๑๐/๒๕๓๘
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๖๓
นายนรุตม์ อัฐนาค

๒๖/๐๘/๒๕๓๕
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๖๔
นางสาวจรรยา สมดี

๑๕/๐๘/๒๕๓๒
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๖๕
เด็กชายณภัทร พรหมรุ่งสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๖๖
เด็กชายณัช ไทยนาภา

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๖๗
เด็กชายนราธิป ไพโรจน์ฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๖๘
เด็กชายพชร มณฑาประเสริฐ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๖๙
เด็กชายดนัยณัฐ ถนอมสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กชายฐานพงศ์ นพแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๗๑
เด็กชายภัทรพล วงษ์ปุน

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๗๒
เด็กชายณัฐภูมิ สมาน

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๗๓
เด็กชายชนกันต์ ศรีภักดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๗๔
เด็กชายธนภัทร อุ่นจิตร

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๗๕
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

วรรณศิริ
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๗๖
เด็กชายวิรุฬห์ ศรีใสคำ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๗๗
เด็กหญิงทิพวรรณ ทวีพงษ์ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๗๘
เด็กหญิงสิตางศุ์ บริสุทธิ

์

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๗๙
เด็กหญิงอนุสรา เขียนวงศ์

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๔ / ๒๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กหญิงไปรยา สามสี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๘๑
เด็กหญิงธีรกานต์ อนุศิริ ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๘๒
เด็กหญิงบุญญาพร บุญเต็ม ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๘๓
เด็กหญิงอรุชิดา ผ่องแผ้ว

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๘๔
เด็กหญิงภาวสุ อุษาอำไพ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๘๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา วรรณพิรุณ

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๘๖
เด็กหญิงทัตณิชา วัชรพาณิชย์

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๘๗
เด็กหญิงภัทรภร บุตรวัน ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๘๘
เด็กหญิงพัชราภา บุญประเสริฐ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๘๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ ผาสุข

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงณัฐชา ลีวาทินแสนสุข

้

๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๙๑
เด็กหญิงสุภลัคน์ เล็บขาว ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๙๒
เด็กหญิงธัญญรัตน์ รุ่งสิทธิเมธีกุล

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๙๓
เด็กหญิงพัชรมล ดีนานดี

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๙๔
เด็กหญิงชุติมา ประภาศิริสุลี

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๙๕
เด็กหญิงยุวธิดา บุตรดา

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๙๖
เด็กหญิงปวีณภัทท์ จำปาทอง ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๙๗
เด็กหญิงณัฎฐธิดา น้อยศรี

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๙๘
เด็กหญิงนภัสชญา แก้วปญญา

๑๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๗๙๙
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทองนุช

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กหญิงเบญจมาศ พูลสวัสดิ

์

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กหญิงสาริสา พันธุ์ธรรม

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ วรรณพิรุณ

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กหญิงอภิชญา มงคลเขตชัย ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กหญิงณิชากานต์ กาวิโล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กหญิงชนัญชิดา ศิริพรทุม

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กหญิงบัณฑิตา ส่องแสงจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กหญิงแม่หญิง เกาไศยนันท์

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อวิรุทธ์พัฒนกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กชายพลากร บุญประเสริฐ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กชายจตุรภัทร สุขประเสริฐ

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๑๑
เด็กชายภูสินทร์ วิโมกสันติ

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๑๒
เด็กชายชยพล พิมพาทอง

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๑๓
เด็กชายวรพล มณีรัตน์

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๑๔
เด็กชายณฐภัทร โอสถานนท์

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๕ / ๒๐๘
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ฉช ๔๔๖๐/๖๘๑๕
เด็กชายณัฐดนัย ชัยสา

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๑๖
เด็กชายเศรษฐวิชญ์ จันทร์เจ็ก

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๑๗
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

พิมพาทอง
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๑๘
เด็กชายภากร นพกัณฑ์

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๑๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อ่อนหวาน
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กชายชุติเทพ มีเงินลาด ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๒๑
เด็กชายนนทกาล วงษ์หวังจันทร์

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๒๒
เด็กชายกฤตภาส นันทสินธ์

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๒๓
เด็กชายฐาปนาพงศ์ พุดซ้อน

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๒๔
เด็กชายศิวัฒน์ องแบบ

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๒๕
เด็กชายปนิธิ ทองอินทร์ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๒๖
เด็กชายพรพิพัฒน์ ศรีสุข

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๒๗
เด็กชายธีรจักษ์ ประจักษ์สูตร์

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๒๘
เด็กชายองค์กร กอน้อย

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๒๙
เด็กชายกมลภพ ประเสริฐโสภณ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๓๐
เด็กชายวุฒิชัย พุทธสอน ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๓๑
เด็กชายญาณวรุตม์ วรรณุรักษ์ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๓๒
เด็กหญิงขวัญจิรา ตันเจริญ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๓๓
เด็กหญิงวรรณรดา เฉยสวัสดิ

์

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๓๔
เด็กหญิงชนัญธิดา เฮงเจริญ

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๓๕
เด็กหญิงพิชชาพร เรียงศิลารัตน์ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๓๖
เด็กหญิงศศิวิมล โงนมณี ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๓๗
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ศึกนอก

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๓๘
เด็กหญิงนำฝน ไทยสมบูรณ์

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๓๙
เด็กหญิงกุลธิดา นามบุญลือ

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กหญิงสิริกร จูมชัย

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๔๑
เด็กหญิงรัตน์ติมา พูลผล

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๔๒
เด็กหญิงกันตยา นิดอน

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๔๓
เด็กหญิงวริสรา เกตุสุวรรณ

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๔๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ ผาดสมบูรณ์

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๔๕
เด็กหญิงสุภัสสร วรวิสัน

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๔๖
เด็กหญิงนันทิกานต์ ปุยกอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๔๗
เด็กหญิงเกษณี สุนทรชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๔๘
เด็กหญิงพัชราภา ปนเหน่งเพชร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๔๙
เด็กชายธีรภัทร แก้วช้างปา ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  
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ฉช ๔๔๖๐/๖๘๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ ความเพียร

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๕๑
เด็กชายอนุวัฒน์ ประไพเมือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๕๒
เด็กชายภาสกร อัครไมตรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๕๓
เด็กชายปรเมษฐ์ ประเสริฐผล

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๕๔
เด็กชายพีรพัฒน์ พรสวัสดิภานิช

์

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๕๕
เด็กชายธันยบูรณ์ สงวนทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๕๖
เด็กชายปยวัฒน์ ยันประเวศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๕๗
เด็กชายสิทธา พุ่มพวง ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๕๘
เด็กชายธีภพ กุลบุตร์

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๕๙
เด็กชายกิตติวินท์ แก้วช่วย ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๖๐
เด็กชายไกรวิชญ์ หวังสิวกลาง

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๖๑
เด็กชายภัทรกร สนิทสูงเนิน ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๖๒
เด็กชายธนกาญจน์ ทิมโพธิ

์

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๖๓
เด็กชายกฤติธีธนัช แก้วกำเหนิด

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๖๔
เด็กชายโชคอนันต์ ผาสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๖๕
เด็กชายชนเมธ พิมพ์เบ้าทำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๖๖
เด็กชายพงศธร วงษ์กำภู

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๖๗
เด็กชายณัฐพล แก้วมณี

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๖๘
เด็กชายอัมรินทร์ สุดใจ

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๖๙
เด็กชายชนะพล พิมพาทอง

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๗๐
เด็กชายฐนวัฒน์ พินิจค้า

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๗๑
เด็กชายอดิศร วรวงษ์

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๗๒
เด็กชายวัชรินทร์ ทิพย์วงษา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๗๓
เด็กหญิงอัญชิษฐา บุญประโคม

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๗๔
เด็กหญิงดวงกมล วันนุรัตน์

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๗๕
เด็กหญิงจีราพร เกตุมา

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๗๖
เด็กหญิงจันทนา อ่อนศรี ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๗๗
เด็กหญิงปภาวี ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๗๘
เด็กหญิงธนภรณ์ ยะพิมสิน

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๗๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เสวกโอสถ

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๘๐
เด็กหญิงชนกนันท์ ผ่องแผ้วฉาย

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๘๑
เด็กหญิงจันจิรา ยะเขตรกรณ์ ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๘๒
เด็กชายปริวัฒน์ ช่ออ่วม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๘๓
เด็กหญิงปริยากร แสงสว่าง

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๘๔
เด็กหญิงพิมชนก มนเทวิน ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๗ / ๒๐๘
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ฉช ๔๔๖๐/๖๘๘๕
เด็กหญิงรติมา ฉุนโคม ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๘๖
เด็กหญิงปญจรัตน์ เกตุกูล

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๘๗
เด็กหญิงพิชชาภา ขาวงาม

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๘๘
เด็กหญิงอันฑิการ์ สุริวงศ์

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๘๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ และรงค์

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กชายอภิวิชญ์ คุณารักษ์

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๙๑
เด็กชายบุรากร ใหม่บุตรดา

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๙๒
เด็กชายธารินทร์ ฉำสมบูรณ์

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๙๓
เด็กชายกฤติพงศ์ สุทธิ

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๙๔
เด็กชายนพสิทธิ

์

พูลพิพัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๙๕
เด็กชายธราเทพ อินคำ

่

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๙๖
เด็กชายบูรพา วงสา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๙๗
เด็กชายญาณากร นิดร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๙๘
เด็กชายฐานันดร บุญชืน

่

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๘๙๙
เด็กชายสัทพงษ์ มาลาขาว

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๐๐
เด็กชายอนุวัฒน์ จุลไชย

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ ชุ่มมงคล

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๐๒
เด็กชายกิตติทัต ใหม่อินทร์ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๐๓
เด็กชายสรวิชญ์ วิเศษกุล

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๐๔
เด็กชายอนุภัทร หนูประเสริฐ

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๐๕
เด็กชายภูธนิก วิลาศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๐๖
เด็กชายวีรภัทร เอียมอำไพ

่

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๐๗
เด็กชายรัชพล โคชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๐๘
เด็กชายอณาวิน ปลูกใจ

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๐๙
เด็กชายอัครวินท์ วงค์ประดิษฐ์ ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๑๐
เด็กหญิงปภาวรินท์ งามประยูร ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๑๑
เด็กหญิงวรารัตน์ เข็มเฉลิม

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๑๒
เด็กหญิงอัญชิสา คชเลิศ

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๑๓
เด็กหญิงญาณิน ปนทอง ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๑๔
เด็กหญิงเรืองรัตน์ มานอก

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๑๕
เด็กหญิงวริศรา แซ่เตียว

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๑๖
เด็กหญิงรพีพร ปนทรัพย์ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๑๗
เด็กหญิงพรพิมล ยะหัตตะ

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๑๘
เด็กหญิงภัทราวดี แก้วคำ

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๑๙
เด็กหญิงปาริฉัตร พันเจริญ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๘ / ๒๐๘
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ฉช ๔๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กหญิงปุณยาพร วงษ์ฟกค์ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๒๑
เด็กหญิงพิมลรัตน์ โคชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๒๒
เด็กหญิงปริยากร คำแดง

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๒๓
เด็กหญิงพรรณภัค ทิสมบูรณ์

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๒๔
เด็กหญิงนฤมล ดวงดาว

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๒๕
เด็กชายนันทวัฒน์ วันโสภา

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๒๖
เด็กชายนวพล กองม่วง ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๒๗
เด็กชายธนดล คงเจริญ

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๒๘
เด็กชายวรภพ วงษา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๒๙
เด็กชายวรวัฒน์ เตียงกูล

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กชายสิรภัทร มนทบ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๓๑
เด็กชายวีรวัฒน์ มูลบรรจง

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๓๒
เด็กชายธรรศนรินทร์ วัชธนธิกุลพงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๓๓
เด็กชายวัชรินทร์ โสมเมา

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๓๔
เด็กชายอภิชาติ อาษาดี

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๓๕
เด็กชายพงศกร วะบังลับ

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๓๖
เด็กชายพงศธร ทวีธนวิกัย ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ พิมสุรินทร์

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๓๘
เด็กชายรณกร เวชสาร

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๓๙
เด็กชายชยพัทธ์ บุตรดีวงค์

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๔๐
เด็กชายรัฐภูมิ ทำนานอก

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๔๑
เด็กชายปณณฑัต ศรีโสม

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๔๒
เด็กชายครรชิตพล วันทยา

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๔๓
เด็กชายธนพัฒน์ อนุมาตย์

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๔๔
เด็กชายก้องเพชร พรมงาม ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๔๕
เด็กชายสาธิต สีทา ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๔๖
เด็กชายพงศ์กฤษณ์ จันทรบุญแย้ม

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๔๗
เด็กชายทรงพล ยะอะนันต์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๔๘
เด็กชายสิรเกียรติ สว่างศรี

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๔๙
เด็กชายวรพจน์ ศรัทธานุ

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๕๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา พงสาลี

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๕๑
เด็กหญิงสุภัชชา ผสมทรัพย์

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๕๒
เด็กหญิงณัฐนิชชา ก้อนทอง

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๕๓
เด็กหญิงรุ้งสิริ บุญศรี

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๕๔
เด็กหญิงนุชนารถ โชติรัตนพิทักษ์ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๙ / ๒๐๘
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ฉช ๔๔๖๐/๖๙๕๕
เด็กหญิงปยวรรณ เสรีพาณิชย์การ

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๕๖
เด็กหญิงอัจจิมา วรรณุวาศ

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๕๗
เด็กหญิงณัฐชา นพฤทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๕๘
เด็กหญิงอาทิตยา วงษ์ปุน

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๕๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรมปญญา

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๖๐
เด็กหญิงกัลยาณี มหาไชย

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๖๑
เด็กหญิงฐานิดา กรัตพงษ์ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๖๒
เด็กหญิงสิรินทรา นันทวิสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๖๓
เด็กหญิงวิมลณัฐ ฉิมมา

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๖๔
เด็กหญิงอาภัสรา คชสาร ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๖๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก่นจันดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๖๖
เด็กชายสราวุฒิ เอืออารี

้

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๖๗
เด็กชายวชิรภัทร ครองสกุล

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๖๘
เด็กชายวงศพัทธ์ ชำนาญยนต์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๖๙
เด็กชายจิรพนธ์ เพศกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ ลิมประสิทธิศักดิ

้ ์

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๗๑
เด็กชายกฤษฎ์ สาขามุละ

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๗๒
เด็กชายณัฐตพล มะโนภัย

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๗๓
เด็กชายชัยวัฒน์ คร่อมกระโทก

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๗๔
เด็กชายพิสิษฐ์ คนรู้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๗๕
เด็กชายวรเมธ รวมญาติ

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๗๖
เด็กชายวิทวัส พวกแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๗๗
เด็กชายจุติภณ ยาฮะ

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๗๘
เด็กชายคณิศร เข็มศิริ

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๗๙
เด็กชายเดชสิทธิ

์

บุญรอด
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ โคศิลา

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๘๑
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

สุทาวรรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๘๒
เด็กชายพัสกร บุญสวน

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๘๓
เด็กชายธณสรณ์ งามบัว ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๘๔
เด็กชายพสิษฐ์ นาแพง

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๘๕
เด็กชายกิตติพล พานิชเจริญ

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๘๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ชาวงษ์

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๘๗
เด็กหญิงนงนภัส จึงตระการ

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๘๘
เด็กหญิงณัฐมน จึงตระการ

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๘๙
เด็กหญิงสิริญากร เกิดโภคา

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๐ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๙๐
เด็กหญิงปรียาภา กุลสารี

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๙๑
เด็กหญิงอารียา ใหม่เอียม

่

๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๙๒
เด็กหญิงประภาพร ภูมิศร

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๙๓ เด็กหญิงประกายวรรณ
สุขสะอาด

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๙๔
เด็กหญิงศศิกานต์ เจริญคุณสมบัติ

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๙๕
เด็กหญิงศรุดา แก่นจันทร์

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๙๖
เด็กหญิงธีรดา มลรักษา

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๙๗
เด็กหญิงวัลคุ์วลี รวมญาติ

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๙๘
เด็กหญิงชนกวนันท์ บุญประเสริฐ

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๖๙๙๙
เด็กหญิงปยรัตน์ แสงคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๐๐
เด็กหญิงภัคธีมา แก้วคำ ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๐๑
เด็กชายรัชชานนท์ แก้วมณี

๑๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๐๒
เด็กชายทินภัทร นิยมสุข

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๐๓
เด็กชายศิริวุธ นิติวรยุทธ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๐๔
เด็กชายพิทาย ยะรังษี

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๐๕
เด็กชายจิรายุ จินตะนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๐๖
เด็กชายตฤณ บุณยะปานะ

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๐๗
เด็กชายวริทธิ

์

สาธุอยู่ศิริกุล ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๐๘
เด็กชายกล้าณรงค์ คงเจริญ

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๐๙
เด็กชายสิทธิโชค กกกลาง ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กหญิงขวัญสิริ เอียมนิรันดร์

่

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กหญิงปราชวิน คันโธ

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ภู่พนมภูมิ

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กหญิงมนต์นภา นพกาล

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๑๔
เด็กหญิงสิรินทิพย์ ต้นสุวรรณ์

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กหญิงชนิษฐา ล้อเลิศวิไล

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กชายศรัณยพัชร ปวนกระโทก

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กชายใบหม่อน นามประสิทธิ

์

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กชายอธิคม จันทะเวช

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ แท่งทอง

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กชายจิรภัทร ศักดาเยียงยงค์

่

๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กชายเฉลิมพล พิทักษ์ศิลป ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๒๒
เด็กชายสถิรบดี กัณหา ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กชายฌัณสิทธิ

์

รักวงค์
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กชายณัฐนันท์ คุณารักษ์ ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๑ / ๒๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กชายวรพงศ์ ศรัทธานุ

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กชายภูรินส์ รุ่งเรือง

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กชายนิพพิชฌน์ เชาว์ดี ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กชายเจริญทรัพย์ ใหม่ก๋งลาย

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๒๙
เด็กชายนิรัตน์ พรมพิบาล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กชายเปรม จิตต์อารีย์ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กชายธนพนธ์ ทองย้อย

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กชายอัตษฏา พินิจค้า

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กหญิงณัฐณิชา เชือจันทร์

้

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กหญิงกิรณา ทองคันชัง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กหญิงนิภาพร เข็มจรูญ

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กหญิงฐิติกานต์ นพเสริฐ ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กหญิงสิรภัทร ศรีจันทร์

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กหญิงธัญรัตน์ ช่างเหล็ก

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กหญิงสุวภัทร นาวาพนม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กหญิงพูนทรัพย์ ผงชานัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กหญิงปรมาภรณ์ ส่วนลา

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กหญิงฐิติพร ลาพา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กหญิงชาลิสา ชุติพันธุ์มณีรัตน์

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กหญิงญานิภา โมคำ

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กหญิงชมพูนุท ทรัพย์มีมา

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กหญิงสุกัญญา นิลสริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กหญิงสุพรรษา นิลสริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กหญิงพรนัชชา ศรีเพ็ชร

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา จิตแผ้ว ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กชายก้องภพ วันทา

๑๖/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๕๑
เด็กชายณัฐรัตน์ เพ็งทะเล

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๕๒
เด็กชายวีรภพ ครทน

๑๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กชายคณธิป หิรัญรัตนพงศ์

๒๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กชายอนาวิน พลแก้ว ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๕๕
เด็กชายปน หงุ่ยกระโทก

๓๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๕๖
เด็กชายกิตตินันท์ ไชสุระ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๕๗
เด็กชายธีรพัฒน์ สายใหม ๑/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๕๘
เด็กชายจิรายุส เต็งตังรัมย์

๑๓/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กชายกฤตพจน์ จันทะนาม

๒๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๒ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กชายรัฐธรรมนูญ สมศรี

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กชายทักษ์ดนัย ท้าวสอน

๒๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กชายสิทธิโชค จันทร์สม

๑๕/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กชายธรรมนูญ พงษ์สุระ

๑๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กชายเดชานันท์ พรมวงศ์ ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กชายชนะพงษ์ สายจิตต์

๑๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๖๖
เด็กชายภูรินัฐ เกษมาลา

๑๖/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๖๗
เด็กชายธนากร ศรเพ็ชร ๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กชายเจษฎากร ประเสริฐศรี

๑๖/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กหญิงสุชานันท์ สมาน ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๗๐
เด็กหญิงนัทชา จันทร์มา

๒๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๗๑
เด็กหญิงสุพิชญา วรพล

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กหญิงฐิติกานต์ สุจริต

๑๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กหญิงชนิกานต์ ใจกล้า

๑๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรีมณี ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๗๕
เด็กหญิงนวนันท์ศิริ กะตะศิลา

๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๗๖
เด็กหญิงจิรยุดา กะตะศิลา ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๗๗
เด็กหญิงณัฐรียา โอสิรา

๒๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๗๘
เด็กชายพีรดนย์ มนต์วิเศษ

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๗๙
เด็กชายจิรวัฒน์ สมบัติวงศ์ ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๘๐
เด็กชายชยางกูร ขุนอินทอง

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๘๑
เด็กหญิงนิดานุช หงุ่ยกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๘๒
เด็กชายจีรศักดิ

์

สมบัติวงศ์
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๘๓
เด็กชายธนาธิปปกร อุทัยแสง ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๘๔
เด็กชายอนุวัฒน์ พลอาษา

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๘๕
เด็กชายวีรวัฒน์ โมนะ

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๘๖
เด็กชายธนโชค หรดี ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๘๗
เด็กชายกิตติภูมิ โอสิรา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๘๘
เด็กหญิงจิราพร วรพล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กหญิงเก็จแก้ว ใจร้อน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๙๐
เด็กหญิงรัตนากร คริสนา

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๙๑
เด็กหญิงชนากานต์ ขุนอินทอง

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๙๒
เด็กหญิงจีรนันท์ สมบัติวงศ์

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๙๓
เด็กหญิงจิตตา แก่นจันทร์

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๙๔
เด็กหญิงศรัญญา ขันทีท้าว

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๓ / ๒๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๙๕
เด็กหญิงศุภิสรา วงษ์ภักดี

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๙๖
เด็กหญิงกัญยาพร เบ้าคำ

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๙๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ สารทอง ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ สารทอง ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๐๙๙
เด็กหญิงจอมขวัญ จินดาพฤกษ์

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๐๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ ใจสอาด ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กชายนัทธพล กาบบัว ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กชายปฎิภาณ เสาทอง

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กชายมนตรี กุลรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กชายวีรภาพ นิลเกตุ

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กชายภานุวัตน์ พรหมลิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กชายลิขิต บุญเยียม

่

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๐๗
เด็กหญิงจารุกัญญ์ บุญลา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๐๘
เด็กหญิงจิรัตน์ดา สุทาวิน ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กหญิงฉันชนก ทองใบ

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กหญิงศิรดา แสงกล้า

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๑๑
เด็กหญิงอุมากร เดชพินิช

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๑๒
เด็กหญิงอัยมนต์ กิงจำปา

่

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๑๓
เด็กหญิงภาวิณี พิมพะ

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๑๔
เด็กหญิงสร้อยทิพย์ วงศ์ใหญ่ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๑๕
เด็กหญิงศิริวรรณ กล่อนศรี

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๑๖
เด็กหญิงอลิษศรา ขันทีท้าว

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๑๗
เด็กชายกมลรัตน์ สุขเมือง

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๑๘
เด็กชายเกริกชัย ภูนุช

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๑๙
เด็กชายชุติพนธ์ ช้างกลิน

่

๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๒๐
เด็กชายธีรพงษ์ ใจแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๒๑
เด็กชายพันกร แก้วนาดอน

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๒๒
เด็กชายธนากร พิมโพธิ

์

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๒๓
เด็กชายพัทธพล สุขกระจ่าง

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๒๔
เด็กชายภูชิส สุวรรณไตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๒๕
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จันเลศ ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๒๖
เด็กชายวีรภัทร ธนภัทรจิรวัฒน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๒๗
เด็กชายสุทธิฤทธิ

์

พิมพะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๒๘
เด็กชายศักดา อารี

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๒๙
เด็กชายอภิเชษฐ์ กำแหงจันทร์

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๔ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๓๐
เด็กหญิงเชิงตะวัน แต่งแดน ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๓๑
เด็กหญิงชมพูนุช บุญมี ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๓๒
เด็กหญิงชมพูอ้อน กลุ่มยา

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๓๓
เด็กหญิงชนม์พรรษา สนิทใจรักษ์

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๓๔
เด็กหญิงพิมพิกา เงินขาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๓๕
เด็กหญิงสุธินี จินดาพฤกษ์

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๓๖
เด็กหญิงจิดาภา เวียงคำ

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๓๗
เด็กหญิงจารุวรรณ บุญสว่าง

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๓๘
เด็กหญิงภาวิดา ภูผากาย

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๓๙
เด็กหญิงโชติกา พิมพิลา

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๔๐
เด็กชายปญญา อ่อนน้อม

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๔๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พะประโคน
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๔๒
เด็กชายกันตวิชญ์ เต็งตังรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๔๓
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์วิเศษ

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ กิติลาภะ

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ รักษาตะคุ

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๔๖
เด็กหญิงจิดารัตน์ กระแสเทพ

๒๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๔๗
เด็กหญิงณัฐณิชา แสงกล้า

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๔๘
เด็กหญิงบุณยานุช เต็งตังรัมย์ ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๔๙
เด็กหญิงวรรณิศา พรมดวง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๕๐
เด็กหญิงปวีณา ประยุทธเต ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๕๑
เด็กหญิงฐิติพร สุวรรณไตร

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๕๒
เด็กหญิงสุพรรณณี สุขมัน

่

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๕๓
เด็กหญิงกัญญ์วรา สีจัน ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๕๔
เด็กหญิงนิพาดา พะประโคน

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๕๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน แก้ววงษา

๑๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๕๖
เด็กชายพัชรพล ราชดำเนิน ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๕๗
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีสุข

๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๕๘
เด็กชายธนวัฒน์ พนิรัมย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๕๙
เด็กชายปรีชา ชัยศิรินทร์

๒๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๖๐
เด็กชายภราดร พรมวงศ์ ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๖๑
เด็กชายวีรภัทร พรหมลิ ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๖๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วเวียงแสน ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๖๓
เด็กหญิงปวีณา เสาทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๖๔
เด็กหญิงปณิดา ประยุทธเต

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๕ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๖๕
เด็กหญิงอรสา พิมพะ

๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๖๖
เด็กหญิงนภัทร หงษ์ทอง

๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๖๗
เด็กหญิงเจนจิรารัตน์ ศรีชัย

๑๓/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๖๘
เด็กหญิงวาริน สายพรม

๒๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๖๙
เด็กชายภุมรินทร์ เชือไม้

้

๐๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๗๐
เด็กชายกฤษกร สิงหาชาลี

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๗๑
เด็กชายเด่นฟา อินหอม

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๗๒
เด็กชายพิชชากร ดิษเอม

๑๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๗๓
เด็กชายภูริพัชร แสงเพิม

่

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๗๔
เด็กชายพีรวัฒน์ ชัยศิริ

๒๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๗๕
เด็กชายเจษฎา ภูเด่น

๒๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๗๖
เด็กหญิงธนพร แซ่แต้

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๗๗
เด็กหญิงชัญญานุช พลศรี

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๗๘
เด็กหญิงดอกแก้ว เสาใหญ่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๗๙
เด็กหญิงอัญญาพร แสงเพิม

่

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๘๐
เด็กหญิงชนาภา บุญแต่ง

๑๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๘๑
เด็กชายพิพัฒพงศ์ ท้าวเครือ

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๘๒
เด็กชายดนัยภัทร พิมพะ

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๘๓
เด็กหญิงณํฐนรี แสงใสแก้ว ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๘๔
เด็กหญิงพิชาวี เสาใย

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๘๕
เด็กหญิงณัฐธิชา สกุลสันติเจริญ

๑๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๘๖
เด็กหญิงเนตร ปวง

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๘๗
เด็กหญิงนุดี สว่างแสง

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๘๘
เด็กหญิงอุชรา เยือไม้

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๘๙
เด็กหญิงปยาโรส แซ่โก

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กชายวสันต์ สุขขีเหล็ก

้

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๙๑
เด็กชายธนาธร พิมพ์พิทักษ์ไชย

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๙๒
เด็กชายภานุ กำแหง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๙๓
เด็กชายเกรียงไกร มลศิลป

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๙๔
เด็กหญิงนริศรา พลโยธา ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๙๕
เด็กหญิงปูคะ แสงเพิม

่

๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๙๖
เด็กหญิงวาสิตา สำราญสุข

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๙๗
เด็กหญิงพรนิภา เพ็ชรหิน ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๙๘
เด็กหญิงต้นข้าว บึงไกร

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๑๙๙
เด็กหญิงวรินทรา พิมลา ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๖ / ๒๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๐๐
เด็กหญิงอลิษา พุ่มพวง

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๐๑
เด็กชายปญญพนธ์ ขันธวิชัย

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กชายปฏิภาณ ทองเลือน

่

๒๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กชายขนกานต์ นามบุตรดี

๑๔/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กชายรวิโรจน์ หาญดี

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๐๕
เด็กชายพฤกษา หมันประโคน

่

๑๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กชายสุกฤต สุวรรณมงคล

๒๕/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กชายวรพรต กัญญาโพธิ

์

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กชายชัชพิสิฐ ปราสาททอง

๒๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กชายชรินทร์ อิจอาจ

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กชายสุวินัย สอนคำหาร

๑๗/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๑๑
เด็กชายมนัสนันท์ สิงห์พรม

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๑๒
เด็กชายสิงหนาท จันทร์วงศ์ ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๑๓
เด็กชายธันวา พุ่มทรัพย์

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๑๔
เด็กชายปรัชญากร ประเสริฐ

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๑๕
เด็กหญิงนุชวรา ศิลบุตร

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๑๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ หอมวิลัย ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๑๗
เด็กหญิงชุติมา หนูอ้น

๒๘/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๑๘
เด็กหญิงสุปราณี เข็มมณฑา

๑๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๑๙
เด็กหญิงกชนุช เกษี ๖/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กหญิงลีลาวดี ใจหาญ ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๒๑
เด็กหญิงนันธยาน์ แสนสุภา

๑๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๒๒
เด็กหญิงขวัญจิรา แฉล้มลำ

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๒๓
เด็กหญิงชญานิศ จันทร์รอด

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๒๔
เด็กหญิงชนัญญิดา จงกล

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๒๕
เด็กหญิงรินรดา โสมทอง

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๒๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ กัญญาโพธิ

์

๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๒๗
เด็กหญิงวิมลศิริ สิงชาติ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๒๘
เด็กหญิงศศิวิมล ตอศรี

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๒๙
เด็กหญิงศิริรฐา ชนวน

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กหญิงดุจดาว ศรีชาเนตร ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๓๑
เด็กหญิงนรินธร ธรรมประโคน ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๓๒
เด็กหญิงภูมิพิพัฒน์ สุริย์ระวิมาศ

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๓๓
เด็กหญิงเขมิกา กะลำพัก

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๓๔
เด็กหญิงรณกร หมืนพรม

่

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐๗ / ๒๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๓๕
เด็กชายปริญญาภัทร ฤทธิรณสกุล ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๓๖
เด็กหญิงชนัญชิดา เข็มมณฑา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๓๗
เด็กหญิงพรไพลิน อินธิวงศ์ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๓๘
เด็กชายธีรภัทร อักษร ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๓๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ พิเนตร

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กชายศิวกร สาระวัน

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๔๑
เด็กหญิงปานรวี แพงศรีชา

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๔๒
เด็กชายสรยุทธ สอนคำหาร

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๔๓
เด็กชายธีรวัฒน์ แขกน้อย

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๔๔
เด็กชายวิทยากร จงกล

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๔๕
เด็กชายอังศุธร จงกล

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๔๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เมืองแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๔๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ เขียวฉะอ้อน ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๔๘
เด็กชายชินวัฒน์ หงษ์หิรัญ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๔๙
เด็กหญิงส้ม ดาววิจิตร ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กชายวันเฉลิม อุดร

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๕๑
เด็กหญิงกัลยา โปบุญมา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๕๒
เด็กชายปรีชา เอือนไธสง

้

๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๕๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บัวผัน

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๕๔
เด็กชายภูริภัทร พาธุระ

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

ฉช ๔๔๖๐/๗๒๕๕
เด็กชายภ้ทรพงศ์ อนันต์ทวีสุข

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสียัดพัฒนา อ่างเสือดำ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพรัตนมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๒

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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