
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๖,๐๙๖ คน ขาดสอบ ๗๖๔ คน คงสอบ ๕,๓๓๒ คน สอบได้ ๓,๐๓๓ คน สอบตก ๒,๒๙๙ คน (๕๖.๘๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงกนกอร อ่อนไพบูลย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายอภินันท์ แก้วลึก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงณัฐชายา ทำสุนา

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงริณลณา หนูชาวนา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายภาคภูมิ ภาคพรม

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลีเกตุ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงปรียานุช ปนวรวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงเขมจิรา นาคนวล

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงนัฎธิชา ยังให้ผล

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงปรัชญา คำศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงวัลวลี ตนะวรรณสมบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงจิรัฐติกาล เกษร

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงวิภาดา ศิริวรรณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงสรณีญา ศรีสังข์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงธนภรณ์ นาคกุลบุตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงกนกวรรณ เชือหอม

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายพงษ์พัฒน์ เข็มศิริ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายภัทธพงศ์ พุฒนวล

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายภูริช มณีเขียว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายวรินทร กุลศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงชนากานต์ อินทรทัพ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขประเสริฐ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงพรรณนารา ดวงศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงศรัญญา ซิวฮะหลี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงสิรินดา อู่อ้น

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายณัฐพงษ์ อิทธิยาภรณ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายทินภัทร เพ็ญจรูญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายธีรวัต เสงียมพงษ์

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายนพเก้า จิระวัฒน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายนวิน บัวพืชน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายนันทศักดิ

์

นวนแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายสนธยา โฉมเฉลา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงสุรินธร วาป

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงอลิษา พูลพิมมะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายธนภัทร จิตต์อิม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายนวพล รอดเลียง

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

งิวไชยราช

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายศุภกฤต ทับเจริญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิลปอุดม

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงอรวรรณ จันทวี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายภูริวัฒน์ โนรีวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายวิโรจน์รัตน์ ชีพราหมณ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายอิทธิพล นิจสินธุ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๔๔ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ โถยอด
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงชคัทธาดา สุวรรณโน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงนรมน กันนะสมบัติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงปาริฉัตต์ จันทร์เกษม

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ รอดด้วง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงวรัญญา จ้อยเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงวาฐิณัฐ ชูเวทย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ เกษหอม

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงอรญา บุตมะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายนวมินทร์ วอนเจริญ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงลักษิกา สรวมประคำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา นพเสริฐ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงศิรินทรา เชียงเลียบ

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายธนกฤต โพธิศรางกูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงสุพัตรา กรรณิกา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงอรวรรณ อยู่นาน

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายกมลชัย อิทธิยาภรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายกฤตภพ อรุณวราภา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายชนนท์ พรหมสวัสดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายชัยศักดิ

์

ปรีชาศักดิสิริ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วงษ์หอย
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายณัฐพล อัศพิมพ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายทักษิณ ชัยปราณีเดช

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายธนพัฒน์ อริยะกุล

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายธนวิทย์ ภุ่มรินทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายธนัชชา จันทมาลา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายธีรเดช น่วมรัศมี

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายนันท์นภัส มาสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายนิธิวัฒน์ ประภาศรีวรกุล

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายภฤศิษย์ สุวรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายภานุเดช ศิริเวช

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายมณฑล ศรีเจริญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายเลิศลักษณ์ แสงจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายวรา ผ่องสอาด

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายศิริพงษ์ ซือตรง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายสราวุฒิ รูปคมสัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายสหกิตติ

์

ทับทิม
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายอรรณพ แข้นา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายอานนท์ เย็นอยู่

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายอิทธิกร กิจนีชี

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงจีรนันท์ สุดเฉลียว

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงชนิกานต์ บำรุงศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงณัชชา เทียงธรรม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงณัชฐยา สีวิหก

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญประเสริฐ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงปริศนา แพงจักร

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงปญญดา เหมล้วน

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงมณีญา คงสาคร

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงวรรษมน บุญประเสริฐ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงสรัลพร พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงสุดาลักษณ์ มณีจันสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงสุธาสินี อ้นทองคำเจริญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงสุวพัชร อุดมเดช

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงไอริน สง่าผาสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงสุนทรี โคตะมี

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโสธรวราราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายศรายุทธ เล็กรักษา ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจรเข้น้อย จรเข้น้อย  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงมาริษา ศุภฤทธิ

์

๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจรเข้น้อย จรเข้น้อย  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายปพัพธ์ นาคนิยม

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงเพชรวารี อ่วมสกุล

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงสุภาวิมล นามโสม

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ไชยภูมิธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงภัณฑิรา บัวคลี

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปรง

บางปรงธรรมโชติการาม

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงสุวรรณษา เรืองศรี

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงปภาดา รุ่งณรังษี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลานัก บางปลานัก  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงกชกร คล้ายนัดที

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีสอาด

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายนัฐวงค์ เกตุสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงเบญจพร พัฒประคอง

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ราษฎร์บำรุงวนาราม
 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๑๑
นายนพภรณ์ ภู่อร่าม

๑๖/๘/๒๕๒๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๑๒
นายธนพงษ์ โพธิพิทยา

์

๑/๑๑/๒๕๓๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๑๓
นายทัศนัย แซ่เตียว

่

๒๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๑๔
นายอานนท์ แขกเทศ

๒๕/๘/๒๕๓๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๑๕
นายณรงค์ชัย ยอดสวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๑๖
นายชรินทร์ พึงโพสพ

่

๒๗/๓/๒๕๒๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๑๗
นายกฤษณะ สุวิญญา

๒๗/๑/๒๕๒๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๑๘
นายวัชรินทร์ เกิดแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๑๙
นายเกษม โพธิจา

์

๑๑/๒/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๒๐
นายวัชระ ยิมชืน

้ ่

๓๐/๕/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๒๑
นายพัชร ถีถาวร

๒๔/๘/๒๕๓๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๒๒
นายธนโชค สังวรดี ๗/๔/๒๕๒๙ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๒๓
นายมงคล โอ่งเจริญ

๓๑/๕/๒๕๒๕
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๒๔
นายแผน ตันเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๒๕
นายอุดมศักดิ

์

เจริญสุข
๓๑/๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๒๖
นายปรีชา นิดร ๖/๘/๒๕๒๓ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๒๗
นายอนุวัตร ภักดี

๒๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๒๘
นายชรินทร์ ถนอมชือ

่

๔/๑๒/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๒๙
นายประพิศ ดุจดา

๒๗/๒/๒๕๒๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๓๐
นายขันญา วีระสะ

๒๒/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๓๑
นายนัฐพล อุ่นแก้ว

๑๕/๘/๒๕๒๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๓๒
นายรัตนพล ธนะไชย

๓๑/๗/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๓๓
นายฤทธิเดช

์

โชคประเสริฐนาม ๑๒/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๓๔
นายวันชนะ ปานจินดา ๙/๑๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๓๕
นายวิชัย พึงวงค์

่

๒๖/๓/๒๕๒๑
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๓๖
นายไชยพัฒน์ โพธิเขียว

์

๒๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๓๗
นายวรภพ พวงผกา

๓๐/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๓๘
นายนิวัต จันทร์อุไร

๑๗/๙/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๓๙
นางสาวรัตนา สุขเกษม ๒/๔/๒๕๒๖ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๔๐
นางสาวฉัตรแก้ว คงยิม

้

๒๙/๘/๒๕๒๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๔๑
นางสาวนิภาพร วัฒนกุล

๓๐/๔/๒๕๓๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๔๒
นางสาวแก้วกาญจน์ บรรลุสุข

๗/๑๑/๒๕๓๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๔๓
นางสาวอภิรดี โสธทดวง ๓/๓/๒๕๓๕ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๔๔
นางสาวศัทรียา ซือเจริญ

้

๕/๕/๒๕๒๖ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๔๕
นางสาวราตรี ไทยทรง ๑/๒/๒๕๓๐ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๔๖
นางสาวจิรวดี ศักดิเจริญ

์

๒๘/๑/๒๕๒๔
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๔๗
นางสาวอรอุมา อินทะวงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๔๘
นางสาวอนิตยา ทรัพย์โภคา ๔/๗/๒๕๑๔ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๔๙
นางสาวพัชรี เหรียญทอง ๒/๘/๒๕๑๗ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๕๐
นางสาวจรวยพร รุ่งรืองทวีวัฒน์

๒๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๕๑
นางสาวพรทยา ตาชืน

่

๑๖/๑/๒๕๒๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๕๒
นางสาวเกสร ยะนา

๑๗/๗/๒๕๓๗
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๕๓
นางสาวชวาดง โกสูงเนิน

๒๗/๒/๒๕๑๙
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๕๔
นางสาวอุษา ทองคำ

๑๕/๖/๒๕๑๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๕๕
นางสาวสุผล บุญเสริม

๒๓/๕/๒๕๑๒
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๕๖
นางสาวสมมาศ พุทธประเสริฐ

๑๐/๕/๒๕๒๓
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๕๗
นางสาวนำผึง

้

สมบูรณ์ทรัพย์
๒๕/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๕๘
นางสาวอริศรา ชมชืน

่

๑๔/๓/๒๕๒๖
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๕๙
นางสาววาสนา พิมพ์ทอง

๒๒/๒/๒๕๔๐
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๖๐
นางสาวเตือน อารยะสันติสุข

๒๐/๕/๒๔๙๘
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บางพระ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๖๑ เด็กหญิงกัญญาณพัชร
วัฒนะน้อย ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๖๒ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ตันศิริ

้

๒๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงกุลนันทน์ โสนน้อย

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงกุลิสรา สันคะนุช

๒๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงจารุวรรณ โคพระ

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงจิรภิญญา แอกสวัสดิ

์

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงจิราวรรณ กุลรักษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงชญานัน อุทัยฉาย

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงชนากานต์ รอดสมบูรณ์

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๗๐ เด็กหญิงชุณหกาญจน์
อัญชลิสังกาศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงญานิชศา ทิพย์หินคง

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงดวงกมล ใจสงัด

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงถิรพร แพนนิล ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงทิพวรรณ สุขรุ่งเรือง

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงธมนันท์ เภาผลพฤกษ์ ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ทองไพจิตร ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงนภัสสร แสงฉาย ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงนฤภร งามตา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงนวรัตร์ ชาวเขาดิน

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงบัญชุสา อนุสิทธิ

์

๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ มีศิริ

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงปนเพชร แก้ววัง

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงปยธิดา จตุรงค์พาณิชย์

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงพิระศา สุระถา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงภัทรนันท์ เทียบเศียร ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงภาวินี ศรีวิโรจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงมณณิชา ชิตเจริญ ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงรจนา แบนท้วม ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ โกศา

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงสาวิตรี ปรีดานนท์ ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงสุทธิกานต์ รัตนะ

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ใจตรง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงกมลวรรณ เลิศวิลัย

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงกาญจนา แจ่มสุวรรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงจิรัชยา ดิษฐศิริ

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงจิราวัชร บรรเทิงจิตต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงฉัตราภรณ์ โพธิอ่อง

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงชนิดาภา ทองกล่อม

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงชุติญา ซิมเทียม

้

๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงณัฏฐา กองขุนราม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงณัฐฐิมา ศิริ

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงณัฐณิชา สุวรรณะ

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงทัศวรรณ ยิมเนียม

้

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงธันยธรณ์ เศรษฐวิวัฒนกุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงนันทิดา บานชืน

่

๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงนุชนาฏ จิตตะธรรม

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงพัชรลดา มานิตย์วงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขวัญยัง

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงภฤพันธ์ พันกุ้ย

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงมาร์ติน สิทธิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงวรัญญา ทองสถิตย์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงสุชาดา คำปน

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ จ้อยเจริญ

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงจริญญา อินจันทร์

๒๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงจิราพัชร ภู่อร่าม

๑๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงชญาดา เชิดชู

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงชนากานต์ สุวรรณฉวี

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงณัฐพิมพ์ เวฬุวาป

๑๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงณัฐวดี คำชู

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงธนิสร สุขแสง

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงธมนวรรณ บุญประเสริฐ

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงนภสรณ์ พงศ์สิงห์แก้ว ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ นิยมไพศาลสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ โพธิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เจริญนิธิโชติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงปจมาภรณ์ วันทานะ

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงปทมาวดี ทับทิมนาก ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงปาริชาติ รักภักดี ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงปยะพัชร เปลียนศิลาทอง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงเรืองนภา มงคลฤกษ์

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงวรรณวดี น้อยเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงวริศรา แย้มมา

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงสิรภัทร ยอดคีรี

๑๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงสุธาศินี เผือกเจริญ

๑๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงสุวิชาดา สังข์ทอง ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ เวสกามี

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุขยิง

่

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงชุติพร เล็กสวัสดิ

์

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงณิมมิดา วงศ์มณี ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงทรายแก้ว ทวีจิตต์

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงนภัสสร ศรีนวล

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงปริยาภัทร จินเต๋ง

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงสวรินทร์ สอนซี

๒๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงกนกพร รุ่งเรือง ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงกาญจนา แตงอ่อน ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงแขขวัญ เพิมจรัส

่

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงจรัลรัตน์ จิรฐาบุรพล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงชลลดา สวยสม

๑๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ผลเจริญ

๒๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงณัฎนิฌา คงปญญา ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงณัฐชา เกษมศรี ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ยังให้ผล ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงธนาภา เอียมสุข

่

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงเบญจภรณ์ เปรมใจ

๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงปยะวรรณ พิสมัย

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงพรพิมล โคโตสี

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงภัทรียา ธงทองทิพย์ ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงภารดี สุจริต

๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงรติมา เนียมพราง ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงรวิสรา บุญศรีสวัสดิ

์

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงสลิลทิพย์ สถิตย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงสิตานัน พัดทอง

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงสุมิตรา นันทโชติ ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงฐิติมา นาคภักดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงภัทรทิรา ทองน้อย

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงวรรณวิษา ฟากวิลัย ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงศิริพร รวมกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงสุภาวดี น่วมมะสิงห์

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงเสาวรัตน์ สังควะดี

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงชิสา เยาวละออง

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงนิชธาวัลย์ บุญสวน

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงอรนิชา โห้สุวรรณ

๒๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงอลิสา วรรณกี

้

๒๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงธนพร นิยม

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงบุษราคัม เหลืองทอง ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

บัวปลี ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงพรทิพย์ พวงมณี

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงพสุมนต์ ไชยฤทธิ

์

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงพัสพร เพ็ญโฉม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงพุทธรักษา คู้ลำพันธ์

๑๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงวนัสนันท์ ประดับเพ็ชร ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ ธีระศักดิ

์

๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ อุปถัมภ์

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงสุธาสินี รัตนโยธิน ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงสุธิดา ละสุวรรณ์

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงสุพรรษา แก่นแสง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงสุภัสสร สันติมุนินทร์

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงหทัยภัทร กุลไชย

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงอนุตตรีย์ ใหม่เอียม

่

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ไชยมงคล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงอริสษา เงินแก้ว ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงอังคณา มณเฑียร

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงกนกนภา ดีดพิณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองอยู่

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญน่วม

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงกริตยา บรรเทิงจิตต์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พวงมณี

๑๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แซ่กัง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิทอง

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ต้องประสงค์

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงธมลวรรณ ทองรัศมี

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทัศนเกษม

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงธารทิพย์ อรุณโณ ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ ปวเจริญ ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงนุชจรี เสาวรรณ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงเนรัญญา ยังให้ผล ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงพลอยนรี กาญจนเดชะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงพัชรีพร ลอยรัตน์

๑๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บัวประเสริฐ

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงไพลินดา

พาณิชย์วัฒนานุกูล ๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ เขาโคกกรวด

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงมาริสา กระจ่างดี ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงยวิษฐา กิตติวงศ์ธรรม ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงรชยา แย้มจินดา

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ รักผ้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ รอดเจริญ

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทับพ่วง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงสุนิสา รุ่งสอาด

๒๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสาวกุล ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงอรกัญญา กุลศรี

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงอรวรรณ นิมน้อย

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงอาทิตยา สิงห์ภิรมย์

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงจิราพัชร เพ็ญโฉม ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงชลนิภา ยังยืน

่

๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ยงถาวร ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงประทุมพร จินดามงคล

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงปทมาภรณ์ หลิมไชย

่

๒๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงพรพรรณ โกกิรัญ

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงพรรณพร เนตรศรี

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงพรรณภษา กิมเต็ง

๑๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงรุจิกาญจน์ ศรีนิล

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงกชณกมล พูลสวัสดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงพรนัชชา วงค์วิไลพิสิฐ

๒๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงพรวิสาห์ ศรีวิลัย

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงอารียา บรรหาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงญาณิศา ไชยชนะ

๑๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงธิญาดา สุขบุญเรือง

๒๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงนิสากร ศรีนิมนวล

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เคลือบสำราญ

๑๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์ จันทร์แจ้ง

๑๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงอินทิรา เสวีวัลลภ

๒๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงชุติญา สระบุรินทร์

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงณัฐณิชา บัตรเจริญ

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงเด่นนภา น้อยทวี

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงธัญชนก สีหะวงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงธาราทิพย์ กลัดสุขใส

๓๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงนันณภัส จันพา

่

๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ พรหมสุวรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๔๙ เด็กหญิงประภาพรรณ
เจริญนิธิโชติ

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงพนิษฐา ศรีนวล

๓๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงพรกนก งามศิริ

๒๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงพัชราวรรณ จันทร์ชูกลิน

่

๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงมทนาลัย สุเฌอ

๑๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงวรรณสา วินิจฉัย

๑๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงวริศรา เยียงปรีชากุล

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงศรกมล เจาะรอด

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงลลิตา ผ่องสอาด ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงพิตตินันท์ ตันเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงวิรัญญา จินดาสวัสดิ

์

๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงวรัญญา ยันตะสี ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงวิจิตรา พวงทอง ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงสมฤดี สถาพรสุจริตกุล

๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงสุชาดา วุ่นศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงจีรนันท์ เพ็ชร์ผุดผ่อง

๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงชไมภรณ์ แสงสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงชยาภรณ์ บุญสวน

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงธนสร ถีระพงษ์

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงนริศรา วิริโยราญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงปทมา อินม่วง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ชุ่มจิตร์

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงณัฐรุจา แตงจัน

่

๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงนภาพร หลานเศษฐา

๑๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงนฤภร คำโภชา

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงอมลสิริ อินดี

๒๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงจิราพัชร แดงศรี

๑๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีสุขโข ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงญาดา ศรีสอาด

๒๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงนันทนา โสธรบุญ

๒๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๗๙ เด็กหญิงปรายรรรณรัต
สมจิตร์ ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงอนันญตา โมรากุล

๓๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงจุไรพร อินทรักษา

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดัดดรุณี

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองเกตุแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดัดดรุณี
ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๘๓
นายอดุลย์ คนแรง

๐๓/๐๗/๒๕๐๗
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๘๔
นางสาวสกาวรัตน์ สุเภากิจ

๑/๑๒/๒๕๐๕
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๘๕
นางพิมพ์กาญจน์ สงวนจันทร์ ๔/๑/๒๕๐๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๘๖
นางสาวกฤษณา ดวงรัตน์ ๑/๒/๒๕๑๓

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๘๗
นายธณัฏฐา ฐาปนะสุต ๓/๙/๒๕๒๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๘๘
นายดำรงค์ศักดิ

์

เกตุแก้ว ๒/๕/๒๕๒๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายกษิดิศ สุนทรโชติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายณภัทร คนธรัตน์กุล

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายณัฐนนท์ อุดมมงคล

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายธนภัทร มโนอิม

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายนันท์ธร จอมศิลป

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายปยวัฒน์ อ่างมณี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายพงศกร เตียงหงษากุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายรชวัลลภ บุษบงก์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายวิวรรธน์ พิทักษ์มงคล

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงเปมิกา บุญมี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงชุติมา แก้วชัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงธนัทวร ใหม่โสภา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงธัญวลัย แก้ววงษ์นุกูล

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงปาลิตา หลำเจริญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงวาสิตา ดำริมุ่งกิจ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงวาสินี เพ็ญโฉม

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงอภิชญา ปนมา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายกิตติพงษ์ รวมทรัพย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายจิราวัฒน์ เพ็ชร์เจริญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายธนธรณ์ วงศ์ทิม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายปราชญ์ จำรัสธนสาร

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายปรีดิวัฒน์ เก็จมยูร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายพันพร พรหมสุรินทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายอภิวัฒน์ มันปาน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายอสมา ว่านกระ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงฐิตาพร ลิมเจริญ

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ชีวโศภิษฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงนภาธร จอมศิลป

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงปฐมา บุญสิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงพาขวัญ พจนโสภณากุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงวริศรา จิตต์รุ่งเรือง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงสุธีมนต์ เสริญวงศ์สัตย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงสุภาสินี กันทะชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายกิตติธัช ขจัดภัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายกิตติภพ

แปลกสกุลสมบัติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายชัชพงศ์ ไชยสลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายเชาวน์วิชญ์ ขันคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายธนากร ชมานนท์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายนราวิชญ์ พัทนา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายนิติธรรม วรศิลป

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายเพรียวพันธุ์ พัดทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงณณณินท์ คงเพชร

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงปภาวิชญ์ คณาสิทธิกุล

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงปวริศา เจนภูมิเดช

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงพัชรพร จันทร์โท

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงพัชรพร มากมณี

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงพิมพ์ทอง ทิพเวช

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายฐาปกรณ์ ธัมมปที

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายอชิระ แย้มพินิจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงจุฑาวรรณ รัตนะสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงญาณิชา กลินเกษร

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงญาดารัตน์ บัลลือพรมราช

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีกฤษดารมณ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ลดา วัชรีนันท์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายกมลฉัตร ศิริปุณย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายเจษฎา ชูเชิด

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายชนวีร์ งามขำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายอิสระ สุนทรโชติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงเบญญทิพ ชมสา

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงกมลทิพย์ นันทวัชรกิจ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญวัฒนา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงนันท์นภัส ระดมเพ็ง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงภาวินี หงษ์ทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงวชิราภา ลิมปนะวรรณกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงวณิชชา บุญเฉลิมชัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายณัฏฐพล จันทร์พิทักษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายทวีทรัพย์ จริยโสธร

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายโศภณ สุขประเสริฐ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงกชพร หงวนสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงชลธิชา ศรีวัฒนาเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ อภิสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงปริชญา มัชฉิมวงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงพัชรพร จำปา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงสุทธิดา แสงรุ่งเรืองสกุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงสุภัสสร วงษ์ปุน

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายโกเมศ ตันย้ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายวัชรฉัตร ทองภักดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อังศิริ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงขวัญวันใหม่ บุญเลิศฉวี

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงธัญญชนก ภูทวี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงนันทพร มีสนุ่น

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงปริยาภัทร นิมเจริญ

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงปุณณภา จันทรปรรณิก

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงภัทรมน วัฒนวิจารณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายฐิติพันธ์ เกือเจริญศรี

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายธนา ปาสาณพงศ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายสิทธินนธ์ เจียรพันธุ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงนภาศิริ ผาสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงนัชชา โง้สกุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงบัณฑิตา จำรัสพันธุ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงวรวรรณ ศิริฤกษ์มงคล

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงวรินธรณ์ เจริญศิลปนันท์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายณัฏฐาวุธ ธีรภัทรไพศาล

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายธีรวัจน์ เดชพงศ์สรรค์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายนวพล ด้วงทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายปกรณ์ จันทรศร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายภูมินทร์ กีจินดา

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงกนกภรณ์ พิชัยศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แจ่มจรูญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงฉวีวรรณ ประยูรสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญน้อย

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงณัฐวดี บัวลพ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงณีรนุช วรกิจกุลพินิจ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงดุจดาว โสภณ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงธันยพัชร มาสุข

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงปาริฉัตร ธัญญะวานิช

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงพรพิมล โพธิทอง

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงพรรัมภา ศรีโกศักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงพรหมพร พุทธรักษา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงพัชราภา เสถียรวุฒิไกร

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงภารดี โชคพิบูลย์รัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงมณีภัสสร แสงทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงมัลลิกา ยวงทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา แช่มดารา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงอมราพร กรสี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงอารยา ยังประภากร

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายเจตดิลก พูนพิพัฒน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายพงศกร นาคถม

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายอิสระ สว่างแสงวัฒนา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา เหลาทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงจิดาภา จันทร์มหา

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงชนัญญา ชัยชา

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงณัชชา นาคสุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ เจียรเจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ไม้สวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงปพิชญา โอนธรรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงปลืมปติ

้

โชติกุโล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงปยาภรณ์ ชูสว่าง

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงพรชนก จิรดำรงกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงภัทราพร ทองสุวรรณ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงภูชินี โยมงาม

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงสุกฤตา สุขขะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงสุภัทริกา เอกกรุณากุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงอติภา มันคงมารวย

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงอภิสรา อิศรานุวัฒน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงอารียา วสุวิทย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายกษิดิศ รตโนภาส

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายจิรกฤต โพธิบุปผา

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายทศพร รัตนเชาว์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายบูรพา สิริอุดมสิน

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายปองเกียรติ อิฐสุวรรณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายรฐนนท์ สรวมศิริ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงเหมรัตน์ ยงถาวร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงกฤตติกา สงวนศักดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงธัญจิรา เกตุเอียม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงธัญพิชชา ท่าไข่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงพิพรรษพร ทิสมบูรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงภรัณยา เจริญยิง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงรชิตาพร ลีโชติ

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงวชิรญาณ์ สำเนียงเสนาะ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงวรินดา ไทยพานิช

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงสุทธิกานต์ แซ่ตัน

๊

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงสุพิชชา นพเกตุ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงอนัญญา รุ่งขจรกลิน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายชนาธิป ผดุงกุล

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายธนพล อยู่พลี

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายรติพงษ์ วันวิเสส

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายอัษฎาวุธ อักษร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงกนิษฐา วงศ์โสภา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงณัชชา ช่างเหลา

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา รุ่งเจริญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงทรรศนีย์ ใจใส

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงธารารัตน์ อนันตยา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงพรพิมล สุดนุช

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงพิชชาพร โฉมงาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงภัทร์รพี แก้วสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงรมิดา จันประทักษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงปภินทิพย์ เขียวเหลือง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงสุชัญญา สุรารักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงสุชานันท์ พูลพิมมะ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงองค์อร บุญลาภ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงอชิรญา อังคเรืองรัตนา

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายณัฐพล สกุลเรืองศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายธนภัทร์ ศรีสมวงศ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายธนากร กรานเขียว

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายปฏิพล สุขรุ่งเรือง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายพลวัต เอียมยอด

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายพิทยุตม์ พริบไหว

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายภีมเดช จันทร

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายศุภฤกษ์ พรมศิลา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายศุภวิชญ์ แจ่มไพบูลย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายสมพลชัย ตันศิริ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายอภิวัฒน์ จุ้ยเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงกรรณิกา สัมฤทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงกวิสราภรณ์ บุญสุทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงขวัญวลัย ศรีสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงจิรชยา ปจจะโร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สมจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ดอกกะฐิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงธนพร ธเนศธนสาร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ จูเจริญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงพรมีนา สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงศตบงกช รักวงศ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ มีแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงศุภิศรา ศุภวาทิน

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

เหลียวเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ นันทพานิช

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายกรรชัย กรเกษม

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายกฤตเมธ จ้อยสำเภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายจิรกิตต์ มราชชาลี

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายณนทกร ศรีวรนันท์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายทัศนพงษ์ สร้อยประไพ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายธนากร รักวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายพรพิทักษ์ สินเจริญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายมหาสมุทร ผิวจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายเอกกฤต เจริญรักษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงกนกวรรณ น้อยจินดา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา สาระศาลิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เสริมสกุล

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงขวัญฑิมา กนึกรัตน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงจิราพร คงคาธนะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงชนากานต์ เดชสำโรง

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงธนวรรณ ต้วมสี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงนันทพร เอียวน้าว

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงนันนภัส รุ่งศิริ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงพุทธชาติ เพิมบุญ

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงรุ้งตะวัน กันพวง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงวาฐิตา เกิดธรรม

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงวาริศสา ชืนชมภู

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายชิติสรรค์ ภู่สิงห์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายวัชภล ทับแสง

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงเบญจรัตน์ บัวศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงจิรญา นาคตระกูล

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงชญาณิศา ถาวรศิริ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงชญาภรณ์ เปยมการุณ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงธิราพร ลิมฮะสูน

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงภราดา จันทร์เชย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงภัทรนันท์ ราชวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงวริยา พวงมลิวัลย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงสิรินารถ อนุจันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงสุพิชชา ถาวรวงศ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงอรณิชา ใจบรรจง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงอักษราภัค เกตุเทียนงาม

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ยงยุทธ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายยุทธการ จันทรศร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายวรัชญ์ คนงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงโสจิรัตน์ ผาดศรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงจิตติญา สุขภูตานันท์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงณตะวัน ศรวณียารักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงธนกมล ชูชืน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงธนภรณ์ เขตรใหญ่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงปาณิศา ดิลกศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงมัลลิกา จินดารักษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงรัญชนก เสาธงทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงสลิลพร จิตต์ประสงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงอนัญญา พิศวาท

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงอภิญญา สุขสงวน

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงอรอนงค์ ธัญญวานิช

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายทิชานนท์ ช้างแก้วมณี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายภูริ อยู่คงเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงเนตรนภัส พัฒนสัมพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงฐิติมา พุดซ้อน

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร โพธิสุวรรณ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงธิติพร พงษ์ทองคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงปณิตา สุขศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงพาขวัญ ศรีคชา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงภัทรภร แหยมศิริ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงรุจิรา ตลับทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงวรวลัญฌ์ เจริญศักดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายภัทรพล ใสยันต์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงชวิศา บำรุงศิริ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงนัฎบงกช ศรีสุขโข

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงสุชาดา เกตุมาลา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงอมลรุจี เรืองอร่าม

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายชัยธัช ยังถาวร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายธนโชติ อยู่คง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายภูมินทร์ เทสวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายอดิศร แดงเจริญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายโอฬาริกส์ สุวรรณพันธ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงบุษกร มังมีผล

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงประภัสสร ตรีดิลก

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงสโรชา รัศมี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงอพิชญา วิทยากุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายชยากร น้อยจินดา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายวรวิทย์ กิมเฮงหลี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงจรีย์พร แก้วมณีวงศ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงนงนภัส วรเกิด

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๖๗ เด็กหญิงปุณณลักษณ์
บุญมี

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงรัณรัสสา ปรีเดช

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงศิวนาถ หุ่นทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงสุพิชญา บุญครุฑ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงธนกาญจน์ บุญมิ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายภคิน อยู่คงเจริญ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา จุนเจริญวงศา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงณัฐชยา ลิมประสิทธิศักดิ

้ ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงณิชาภัทร์ ขำสำอางค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงปยวรรณ สุริยจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงวรกมล อัศวุตมางกุร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายชัชภูมิ ทิพย์อัมพร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงนวินดา วิเศษสุนทร

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายภูริณัฐ พิสิษฐ์ศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายวิศรุต ข่มอาวุธ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงกมลนัทธ์ บุนนาค

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ งามแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงพรลภัส สาธุปภกาญน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงวิชนันท์ วงศ์วณิชย์รัตน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงไอรินลดา

ชินวุฒิกุลกาญจน์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายอิสรา สังชะนา

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงวราภัสร์

ชินวุฒิกุลกาญจน์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงศรสวรรค์ ยิงยง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายมณพัทธ์ ชุ่มชูจันทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายสุรพงศ์ พัชรารัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงรัตติกาล ผลเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงศุภิสรา คงเหลือ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงกัลยรักษ์ มงคล

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงณภัทร สุวประดับ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงปณิตา พลกิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงนลินญา อุ่มเจริญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงบัณฑิตา บัวทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงพัชรีพร เลิศเสถียร

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายภานุพงศ์ เบ้าแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ประสิทธิสังข์

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ

์

ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๐๒
นายเทียนชัย เจริญสุข ๑/๘/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ศิริเพ็ญ

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายศุภชัย มีอุบล ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายอนุชา อินปกกา

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายธนธรณ์ นวลสนิท

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงปรายขวัญ วรศรี

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายชลธิชา มังมีผล

่

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ผดุงลาภ

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงเพชรศิริ ศรีสังข์

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงนำเพชร ศรีหาพล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงเกตน์สิรี บึงมุม

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงจิราพร พึงชัยภูมิ

่

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงรัศมี แสงทอง

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงขวัญหทัย เสนาชุม ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คู้เกษมสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงวิภาดา วรศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงกฤษณา แจ่มอุทัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงขวัญศิริ ดิษฐ์พงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงสุชาญา สะดาพงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ด่านสันเทียะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายธนกฤต ทับทิมย้อย

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงศรุตยา เลียงรอด

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงพรพิมล ศรีเนตร

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงอาทิตยา เลียงรอด

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงปราริศา วงษ์เจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายภานุวัฒน์ เลิศวิลัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายก้องเกียติ ทองนา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายศุภกร ภู่สกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายณัฐธวัฒน์ กรรเชียง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายนวพงษ์ เครือแต่ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงจีรนันท์ ประชุมพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงชมพูนุช แก้วระหัน

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงแพรวพราว วงษ์เลห์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงสายรุ้ง อังกาบเอียม

๒๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดไชยธารา

ไชยธาราประชาบำรุง
 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงยุพาภรณ์ ศรีนอก

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยธารา
ไชยธาราประชาบำรุง

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๓๖
นางสาวฐิตา วิหครัตน์

๒๙/๓/๒๕๓๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๓๗
นางสาวณัฐลดา กุลทะเล

๒๒/๑/๒๕๓๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายกิตติกวิน สุมังคะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายธนาชัย มาลัยรักษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงณัฐภัทร ทีอุทิศ

๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงนภาพร สกุลพงษ์

๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงธนพร โพธิจงรักษ์

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายธนาธิป ชาดวง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายธีรวุฒิ อ่อนละมูล

๑๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายคณิน แสงอ้น

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายจีระศักดิ

์

ทรัพย์เจริญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายชนะชัย คชาธาร

๑๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายธนกร กลำคลองตัน

๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายธนดล กลำคลองตัน

๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายธนพัฒน์ อินทร์เปลียน

่

๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายวัฒนา แดงสวัสดิ

์

๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายสถาพร โคสาดี

๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงคีตาภัทร เขียวเรือง

๑๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงจิดาภา ยิงรอด

่

๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงจิรภัทร ยิงรอด

่

๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ เมืองจันทร์

๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงณัฐนิชา เปยมสมบูรณ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีมหาพล

๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงพิมาย พลายแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงสุชาดา แย้มเกษร

๐๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายธีปกรณ์ ค่าภู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายศุภกร เทียมวงษ์

๒๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ฉิมแก้ว

๑๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายพงศกร เหล่าราษฎร

๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงแอนนา กรเกษม

๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงอรจิรา สีดำ

๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงอารยา เปยมสมบูรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายจิรเมธ รัตนกำเนิด

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายธนกฤต ชโรธร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายธวัชชัย หงส์ทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายภูมิรินทร์ ศรีสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายสุรสิทธิ

์

แจงเจริญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายทนงศักดิ

์

เทียนพิมาย
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายพิชัยญนันท์ พิมพิทัก

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายสมชาติ ศิริโวหาร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายภานุพงศ์ เอียมลมัย

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงกชกร แจ่มดาว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงธันยกานต์ พยัคฆศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงปภาวี บุญมี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงปราริฉัตร บุญรอด

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงปราริชาติ บุญรอด

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงวิภาวี บุญลือ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงวรรณวิสา แก้วประเสริฐ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงกุลสตรี ทะวิลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงอรธิชา เกิดศิริ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายกิตติกร รอดบุญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายธนัตถ์ บุญประเสริฐ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายธีรเทพ เอียมลมัย

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายพิทักษ์ พุ่มรินทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายเสฏวุฒิ มังคละศิริ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายธนชัย อินทร์เกตุ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

เขียนทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงธนิดา แก้วใหญ่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงธัญชนก ชโรธร

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงพรกนก หิรัญสุข

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงพัศราพร วงษ์เจริญ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงมาริศา ลาจร

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงสุธิดา ศรีทับทิม

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงญดาพร รัตนกุญชร

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงฐิติวรรณ มากสมบูรณ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงธนัตดา สุวรรณเดช

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงสุปราณี บริสุทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงชเนตรตี ศุภฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ด้วงเมฆ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงชนกานต์ ศรีมณฑา

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงคมไผ่ แจ่มอุทัย

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงบุษราภรณ์ ประทุมตัง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงดนยา เนตรดำดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงนัชชา แสนสร้อย

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สุทธาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายพีรพัฒน์ สมสุดา

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงศฤงคาร กัณฑษา

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงศศิธร กัณหา

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๑๓
นายภานุพงษ์ ภู่พิมล

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายอัมรินทร์ เบ็ญพรม

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายพิชุตม์ พงษ์ศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายศุภกร กลับมา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายภาสกร สุขถาวร

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายชัยวัฒน์ ชิดสม

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายชนะชัย มกกงไผ่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายเจษฎา จินดาพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายดนุพล ยางงาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายบุณยวีร์ แก้วใย

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายวรวิทย์ อึงเจริญ

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงแอนนา เชิงทวี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงยลดา ถาวรสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงดาณุพร บำรุงเวช

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ พรมจารี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงปนัสยา รุ่งแจ้ง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงนฤมล ศรีพงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๓๐ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ปานบัว

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงนาฏอนงค์ ไพบูรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงนำริน นิลวงศ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงนรีรัตน์ ผลพาณิช

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงดลนภา ทองทา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงจิราลักษณ์ ศรีเมือง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงณัฐสุดา ยอดสมุทร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ มนต์ขัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงปนัดดา มาลีเศษ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงอาคีรา สิงห์แก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงสุนิษา ศรีพุลทองดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายอัครพล ขำฉวี

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายพงศกร คงปญญา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายประกาย กองแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายณัฐนนท์ พึงพิทักษ์

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายธีรเดช แหยมเกตุ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายนิธิ ศรีไพบูลย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายธนพัฒน์ ทองกระจ่าง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายพีรภัทร พิลาดิษฐ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายศักดิชัย

์

บุญเกษม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายวรวิทย์ ยังให้ผล

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายอนุสิทธิ

์

ไหมทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายศุภากร เดชดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายพุฒินันท์ เอียมอนงค์

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายธีรเทพ ศรีเมือง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายจิตรภาณุ ทุมสิทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายภูรินทร์ ภาคฉาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายกฤษฎา สท้านวัตร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงสุชาวดี พร้อมสันเทียะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงสุจิตตา เถือนวิลัย

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงปพิชญา แพงไตย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงณิชญาภรณ์ กล้าหาญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงชนัญธิดา ไทยเจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงภัสสุฎา น้อยคำมี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงอรัญญา กลับกลัน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงวรรณสา พลอยเจริญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงดวงพร เจริญผล

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงอภิชญา ธนกุล

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญมัน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงกิติยากรณ์ การะเกตุ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงเปรมกมล เหมือนประสงค์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ม่วงปน

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงสุธิดา อินแก้ว

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงทานตะวัน ปอมพิจิตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๗๔
นายขวัญชัย วิชัยศิริมงคล

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายพิพัฒน์ แก้วทรายทำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๗๖
นายสาริน มันจิต

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายนันทิพัฒน์ อำเอียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ชมโพธยาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๗๘
นายอัมรินทร์ ปนงาม

๒๓/๐๑/๒๕๒๙

กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๗๙
นางสาวติม

๋

พุทธสุวรรณ
๐๖/๐๗/๒๔๙๕

กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๘๐
นางอำพร จิระวัฒน์โสภณ

๑๔/๐๘/๒๕๐๔

กศน.อำเภอบางคล้า โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงกมลชนก พูลสวัสดิ

์

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สอนสุนทร

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงศศิภา ศรีศักดา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ ชินศรี

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๘๕
นางรัชนี จำรูญโรจน์

๓๑/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๘๖
นางชยากร ลิมเสศิตระกูล

้

๒๕/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๘๗
นางสาวอัญชฏา ปตตาทะสา

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๘๘
นางสาวกัลธิมา ลอยลม

๗/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๘๙
นายสุเทพ ทองชูศักดิ

์

๕/๐๓/๒๕๐๑ โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๙๐
นายสุรศักดิ

์

ศิริอุดมโชติ
๑๖/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๙๑
นายฆนากร พยาทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๙๒
นายณัฐวุฒิ วงศ์สวัสดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายฑิตถากร ไชยสาส์น

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายสุทธิชัย กลินชืน

่ ่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๙๕
นางสาวกนกกร เจริญศรี

๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๙๖
นางสาวมาย บัวประเสริฐ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๙๗
นางสาววาสนา ปทวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๙๘
นางสาวณัฐกมล ดีสวัสดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๘๙๙
นางสาวบุษยามาศ สอนสุนทร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ สุขะทัต

๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงวิภาวดี แซเอียบ

๊

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ โพธิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ตันเจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน สนามช้าง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงมนัสนันทน์ รังดิษฐ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน สนามช้าง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงวรรณพา เลิศศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน สนามช้าง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายพัชราภรณ์ ปญญะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายเขมิกา ธูปหอม

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายโยธิน นาคพุ่ม

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงจิตพัทธา มงคลเคหา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงปพิชญา ไชยศิริ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงพัชริดา ลาล่อน

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงประภาศิริ สมพงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงนำทิพย์ แสนบุญศิริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงนพวรรณ ลาอ่อน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงนิรชา ธัญญเจริญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสวน หัวสวน  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๑๕
นางสาวนิสรา ธาดาวรสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงนภคปกร เนียมศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายเมธา แสงสุขสมบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงศิญาภรณ์ พระพายพาน

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงพิชญาภา จงใจงาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงชลธิชา พุ่มมาลา

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงกฤติกา แซ่ซิม

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร ฉิมทัด

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายทวีวุฒิ เทียนทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า ใหม่บางคล้า  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายอัครพล อูเจริญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงทัศวรรณ เรืองทอง

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายธนกร สุวประดับ ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ก้อนแก้ว  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงกรกมล งามศิริ ๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงอัญชลี อินธิยาภรณ์ ๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงทัศนีย์ ยิมเนียม

้

๑๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงธนัชชา สุขใส

๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงณัฎฐวรินท์ ศรีกุฎี

๒๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงญาณิศา ยิมเนียม

้

๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงอโนชา วรรณศิริ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงมลฤดี อินธิยาภรณ์

๑๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงศริญญา เสน่หา ๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
เทวารุทธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงสกาวเดือน เกตุมา

๓๑/๕/๒๕๔๙
สามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงจุฑาทาศ อรุโณทยากร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

สามร่ม สามร่ม  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงสุภักษร วงจันทึก

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงสโรชา ฉุยฉาย

๒๙/๘/๒๕๔๙
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงสมิตานัน เคารพ

๑๗/๖/๒๕๔๙
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงการะเกด สุขยามยนต์

๒๒/๒/๒๕๔๙
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงทิฆัมพร สังข์เจริญ ๘/๗/๒๕๔๘ วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงสุภาวรรณ แสงทองมา ๑/๗/๒๕๔๘ วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงปทมพร บุตรดา

๓๐/๘/๒๕๔๘
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายอัครชัย เลขไวฑูรย์ ๙/๓/๒๕๔๙ วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายไตรภูมิ ชุมโคตร

๒๑/๙/๒๕๔๗
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงพรพรรณี ท้วมเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายอานัด กิงสุวรรณ

่

๑๘/๗/๒๕๔๗
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

โถยอด
๗/๑๒/๒๕๔๗

วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๕/๔/๒๕๔๘
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายรัตนภูมิ บุญจันทร์

๒๐/๗/๒๕๔๖
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายสรายุ ฉุยฉาย

๑๘/๙/๒๕๔๖
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายณัฐพนธ์ นพพวง

๑๐/๓/๒๕๔๖
วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายธนพัฒน์ บุญจันทร์ ๘/๔/๒๕๔๖ วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงจิรวรรณ ยะหัตตะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงดรุณี จันดา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงเปมิกา ตมสันเทียะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงสุวรรณา สืบสุนทร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
เกาะแก้วสุวรรณาราม

 

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงพรชิตา วงหิรัญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปาตอง หนองปาตอง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายชนพัฒน์ วงศ์กำภู

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีสุข

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วัสศิริ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงสุชาดา สงวนทรัพย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายอภินันท์ ทองโพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงกนกพร วงค์หิรัญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ท่าเกวียน  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงอรอนงค์ หอมอารมณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

ท่าเกวียน  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายณัฐเศรษฐ์ สอนคุ่ย

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายธนากร นพเสริฐ

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงกาญจนา หมวดชาลี

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงอาทิตยา อร่ามศรี

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงกุลนัดดา พุดซ้อน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายจิณณวัตร นามลิด

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงญาณิศา งามวิไล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายธีรพัฒน์ สระทองพลอย

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงพิตราพร สินพิชัย

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงระพีพรรณ บุญชิด ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงปนัดดา เข็มด้วง

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิมทสร

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงวรรณพร สุณาวงค์

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายสิทธิเดช ภู่นักธรรม

๒๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายวีรภัทร นิจรัญ

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงภัทราพร ศิริสือสุวรรณ

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายวิษณุวัฒน์ ชัยปาก

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงนัชธริดา วัยเจริญ ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายสิทธิโชค สุภาสุทธิรักษ์

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงกรองทอง อ่อนสีน้อย

๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายวิทธวัช เรืองระดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายวิทยา เรืองระดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายธนกร แก้วสาย

๒๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองกลำ ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๙๑
นายณัฐพร คุ้มพงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายจติพงษ์ สินพิชัย

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๙๓
นายวัชรวิทย์ พรวัชรพล ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายเวทิศ นิจสิน

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายอัครวินท์ ไชยะ

๑๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายยศพล นันทวัฒน์

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๙๗
นายชิณวัฒน์ สกุณา

๒๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายวรายุส มิตรสุราวงษ์

๑๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงนริศรา โพธิสมบัติ

๒๙/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายอัศม์เดช นิระทัย ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงศรัณย์พร ยิงนอก

่

๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายกนกพล นพโสภณ

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายปวัน แจ้งแช่ม

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายพงศธร นพเกียรติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงสุวรรณา เหสุขสวัสดิ

์

๑๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายตะวัน ชำนาญยนต์

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงแพรพลอย อร่ามศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๐๘
นายนันทวัฒน์ สุพรรณนนท์

๒๙/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๐๙
นางสาวบงกช ศิริวงษ์

๒๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๑๐
นางสาวฤทัยชนก อ่วมเถือน

่

๑๕/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๑๑
นายจรัล วรรณพิรุณ

๙/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ดงยาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายอาทิตย์ นพโสภณ

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระสองตอน สระสองตอน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงจีราภัคค์ พิรารมย์ ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระสองตอน สระสองตอน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงอนุสรา นาวาพนม

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายภัทรมินทร์ งามบุญคำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายฐานันดร สิงหนาท

๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายโชตินรินทร์ สุวรรณศิลป

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงนัยรัตน์ วิลัยรัตน์ธนา

๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงพรรณิดา บุญวิเศษ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๒๐ เด็กหญิงพัทธนาภรณ์ สุเณร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงณิชดา มาแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงวสุนันท์ สุขโต

๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายวรายุทธ ทวีชาติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๒๔
นางสาวภัทรวดี ศิริเขต

๓๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๒๕
นางสาวขวัญตา ผลสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๒๖
นายธรรมนิตย์ พันธุ์ธรรม

๐๗/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๒๗
นางสาวธิวารัตน์ วงค์เงิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๒๘
นางสาวรวิศรา นุชตพงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๒๙
นางสาววิไลลักษณ์ มหาศักดิศิริ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๓๐
นางสาวสิตานัน ทรัพย์มา

๒๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๓๑
นางสาวกชกร สมนาค

๑๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๓๒
นางสาวภรณ์นภัส คำพล

๐๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๓๓
นางสาวณัฐณิชา บุญแท้

๑๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๓๔
นางสาวณัฐกฤตา แซ่เฮง

๒๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๓๕
นางสาวนำฝน แซ่กี

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๓๖
นางสาวสุดารัตน์ จันดา

๑๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๓๗
นางสาวพนาารัตน์ เข็มรุ่ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๓๘
นายชานนท์ วงพินิจ

๑๔/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๓๙
นายปฏิพัทธิ

์

หนูแปน
๒๗/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๔๐
นางสาวสุดารัตน์ วัฒนา

๑๔/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

เกาะไม้แดง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๔๑
นางสาวปณทิตา บริบูรณ์พาณิช

๐๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๔๒
นางสาวกันต์ฤทัย นพเทาว์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

บึงกระจับ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายปุณยวีร์ ยะคะเรศ

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายอภินัทธิ

์

ตันเจริญ
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๔๕ เด็กหญิงนิจจวิภาวรรณ
เข็มรุ่ง

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงพิชชาภา เจริญสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงพัชราพร ศรีไพร

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงอรอนงค์ สุคัญธารุณ

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงธมลวรรณ ตาทิพย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ชุมชินา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงสุวลักษณ์ แบขันทด

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา พงษาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงปริตา เสามาศ

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายพีรพันธ์ บุญมาก ๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงศศิธร เขียวตาด

๒๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

พงษาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงอารยา พิมพ์สวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาน้อย หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา จิระประสูตร

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายสิทธิพล ปองกัน ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายยศกร ยิวาพัฒ

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายจิดาภา นันทสูรย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงศรวณีย์ วรรณโอทอง

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงสุภัสตรา แอมโมน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงขณิษฐา เจเถือน

่

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงณัชณิชา พงษ์จรุณ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงศศิภา เข็มโรจน์

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายพิทักษ์ ปราบพาล

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายเจษฎาพร เข็มมงคล

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายเกียรติวุฒิ ราชวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายจันดี มล

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายชุนหลี ไร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายพีระภัทร อินเจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายภูวนาถ โสมนาค

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ขุมทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๗๓ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
วงษ์ประเสริฐ

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงอาทิตยา สมาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงปภาดา กลันกล่อม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองเสือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายธีรภัทร ช้างแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายภาณุพงศ์ เจริญยิง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายอัครวินทร์ พูลศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายภานุพันธ์ คล่องแคล่ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เงินรอด

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายธีรพัฒน์ เจริญมิงขวัญ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายกณวรรธน์ ฤกษ์งาม

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงนฤมล ทองรัศมี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงสุพัตรา เชือตาโอด

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงอาธิตยา ชืนชม

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงนันทิดา อยู่ทองอ่อน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงชญามิน ทะมะละ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขยันทำ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงศิริพร หงษ์กลาง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงสุทธิดา พรหมอินทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายบันลือ กิงพุทซา

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายวันชนะ เผือกนิสัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ มนต์ขจรเดชา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ ประสาททอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงยุพาพิน คงสวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๙๖
นางศรีสวรรค์ ชมชืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๙๗
นางสาวอาทิตยา ปะโมทะโก

๒๓/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๙๘
นางรจนา ไกรเพชร

๑๔/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายชินาธิป ติละกุล ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายทิชานนท์ จินตะนา ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายศุภกร โทมะจิต ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายวงศธร เพ็งสุวรรณ์

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายวงศกร เพ็งสุวรรณ์

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายวีรวัฎ รุ่งเรือง

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำเงิน
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายชัยมงคล ปตถาใจ

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงประภัทรสร เอียมศรี

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงเกษรา ชมทัศนา

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงกาญจนา ลิมฮวด

้

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงปาตลี แสงย้อย ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงวรางคณา ศรีอันยู้

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงนภัทรสร จำพงษ์

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นาทอง

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงพัชรี สุทธิพงศ์

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงนฤมล หมอกกลัน

่

๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุวรรณ์ตระกูล

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงธนพร ตันเล่งกิม

๊

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงปภาภรณ์ ฉุงน้อย ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงสุธีกานต์ โข่ศรี

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงลลิภัทร เทียงราช

่

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายเพช็ขมังกร เรืองขจร

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงพิมพ์ญดา แสงปญหา ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงมัลลิกา คนไว

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายพิชยะ แตงรืน

่

๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โสภา
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ท่าสะอ้าน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายวันชนะ คงภักดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายเจษฎาพร อินดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงอรุณี บุญญา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายเดชาวิทย์ ศรีสุขโข

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงหัสริญญา สอนธรรม

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงรติมา รอดภัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงฐิติกานต์ ดีรักษา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กชายชลธร มลจ้อย

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายสิทธิชัย อ้นแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขาราม สุขาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายบุญนำ สังข์งาม

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายสุริยะ แก้วนันต๊ะ

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงนวพร อุทัย ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงสายธาร ชมละม้าย

๑๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงไปรดา คนกลาง ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายธีรพัฒน์ สังข์ทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงชนัญธิดา บุญเพ็ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงนิตยา แผงงาม

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายติณภพ ตุ้มวิจิตร์

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายจิรายุทธ จอนเจริญ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงสาริศา วรประสพ

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงวิลาสินี เกตุพงษ์

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงอุรุวดี จันบาล

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลออกุล

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายสมยศ โชติวงศ์

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงธัญพิชชา ทุมพล

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายฐภาสิน โมรินทร์

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงปวีณ์ลดา จันทร์แสง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงคณิตฐา ไพเทพา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายธนกร แซ่ย่าง

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายนันทภพ สูญราช

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงธนพร วรรณมาศ

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายคมเดช เทพจร

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงชุติมน หัวใจสุทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงธัญวรัตน์ พรรณรินทร์

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ คงเมฆ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายระพีพัฒน์ ทำดี

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงสุภัควัน ปรีหะจินดา

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงอังสนา สิงห์คำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงสุธาสินี แสงสืบชาติ

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงวริศรา บุญเมือง

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ อินทชัย

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายนพกร หุนสวัสดิ

์

๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายปญญา ปนสี ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายวินิธา จิตตสังวร

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงปาริฉัตร คงจันตรี

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายวรานนท์ ศิริโสดา

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญนำมา

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงเบญญาภา พันธุ์ทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายภาณุพงษ์ คำชนะ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงเบญญาภา สุขสิน ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงวิวรรณยา สอนน้อย

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงลลิตา จันทร์เจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงสายธาร อินทฤทธิ

์

๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงพรรณพัชร เตือนขุนทด

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ สายสุด

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายกฤตยชญ์ ภาระวงษ์

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายธนวัฒน์ คำปาละ

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงสโรชา คำศรี

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงณัฐทริยา ใบญาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงณัฎฐตรี บู่พุก

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงจันจิรา อู่คงคา ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายศุภกิต แสงทอง

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายพงษ์ดนัย จันทร์ศรี

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายอชิระ ฮวดสุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายรพีพัฒน์ พรมทร

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายณัฐวุธ บุตรสี

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายวรรธนะ เล็กศิริ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงสุธาสินี กันประเสริฐ

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงฐาปนี ศรีกลินสุวรรณ

่

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงสาธิดา ฤกษมงคล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงอริสรา ขานสันเทียะ

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงปุณฑริกา ยีสุ่น

่

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายรัชชานนท์ พุ่มพวง

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงจิรวรรณ กลมเกลียว

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงธัญชนก ตะวงค์ษา

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงจิรัฐติกาล แสงภักดี

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายวีรพงศ์ วิพงศ์เดช

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงเนตรนภา ประพาน ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงสุพิชชา วรรณคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เชือดี

้

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายอิศวร์ รวมคูณ

๑๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายสราวุฒิ ถ่ายสูงเนิน

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายอภิลักษณ์ วรรณทอง

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายธีรณุพงษ์ พลขันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงศศิธยาน์ อภิเจริญสุข

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงพิมพ์ภาวินี นาลา ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ กลมเกลียว

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายเมธัส เจริญพานิช

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงรัตนา มาดา

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๕ / ๘๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วยะยศ

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงนลินทิพย์ สุกทน

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๑๗
นางสาวปภาวริทร์ โชติช่วง ๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ประเคน

๒๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๑๙
นางสาวอุมาพร หมู่ศรีจร

๐๓/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๒๐
นางสาวธัญญรัตน์ พรมไตร

๑๓/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๒๑
นางสาววิลาวัลณ์ ราศรีทรัพย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๒๒
นางสาวศิริพร อ่วมภูมิ

๑๕/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๒๓
นายเพชรา แซ่เจ็ง

๒๔/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๒๔
นางสาวนุชจรินทร์ ภากุดเลาะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๒๕
นางสาวณัฐนรี อยู่ดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๒๖
นายณัฐพงศ์ จันทร

๐๒/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๒๗
นางสาวอมรรัตน์ ไชยสิทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๒๘
นายณัฐวุฒิ บุญเพ็ง

๑๗/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๒๙
นายทัศวิน ดาสันเทียะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๓๐
นายนวพล อ๊อดมีเดช

๑๑/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๓๑
นายวุฒิชัย พลรัตน์

๒๔/๐๖/๒๔๘๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๓๒
นายสราวุธ ทวนไธสง

๒๑/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๓๓
นางสาวอรสา แก้ววิชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๓๔
นายณัฐพล ชามัท

๑๘/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๓๕
นางสาวพิชามณชุ์ นาคสน

๑๓/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๓๖
นางสาวสุดารัตน์ มะฮำมาดิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๓๗
นางสาวปรียานุช เจนวารินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๓๘
นายบดินทร์ชัย รักการ

๐๒/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๓๙
นางสาวพัชรีพร นฤภัย

๓๑/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๔๐
นางสาวศิรัณยา บุญเผือน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๔๑
นางสาวศิรี เอียมยัง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ

อุสภาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายณพกร กลินเนียม

่

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายพงศกร ทองสุวรรณ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายภานุ ภาวะดี

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายธรรมนูญ แก้วอุไร

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายณัฐพล ปนยะกูล

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายพีรพัฒน์ นุสุวรรณรัมย์

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายไชยวัฒน์ สายบัณฑิตย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายสนธยา แสงงาม ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายปรเมศวร์ โฉมผา

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายวีระศักดิ

์

ตระวงษ์
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงนิตยา พลขันธ์

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงณิชาพลอย สมศรีโย ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงสุวภัทร ภู่สวาท

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงนวรัตน์ เหลือหลาย ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงนัฐติกานต์ มุสะวะ

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงนันท์นลิน คงมานนท์

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงชุติมา อ้นมงคล

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงภทรพรรณ ศรีสวัสดิ

์

๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงอำพร ฟกสกุล

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงปภิญญา พันหอม ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายเฉลิมวงศ์ อนุรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายภควัต ภูกองไชย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงชลธิชา วัฒนศิริ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงวรินทร วงษ์สุวรรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายพีรพัฒน์ มีประสงค์ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายกรวิชญ์ กระจายศรี ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายกรกฤต สืบศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายเขมชาติ มุขอิม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายประเสริฐ มืดหล้า

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายวชิราวุธ ปญญาพูล

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายธีรภัทร์ ขันทะสงค์

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พิมพา
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายศิริพงษ์ นาควิลัย

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายเจษฎา วงษ์สุวรรณ์

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงขวัญฤทัย คงเกิด

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงธนนัชชา ลือชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ บัวทอง

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ลอดสุนะ

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงจรรยาพร วิบูลย์กุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงสุนิษา สิงห์เส

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงอลิศรา ศรีฉำ

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงสกุนเถีย มน ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงนลินี ฝมือช่าง

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงดาวนภา พักตะไชย

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทุมดี

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายสุทัศน์ สลายทอง

๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายพรชัย พึงพร้อม

่

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

วงสายา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงศศิกานต์ ผาละ

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงฉันชนก แจ่มในเมือง

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงพิริญาภรณ์ โพธิศรี

์

๒๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงศิลปสุภา เพียรเขตวิทย์

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงดาราวดี กุลโชติ ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงนริศรา ทองอินทร์

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายพงศกร แก้วอำไพ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายเกรียงเดช บรรยงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางแสม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายณัฐพล ชูประดิษฐ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ทองพาศน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายวายุ สายสร้อยทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายณัฐธินันท์ วงค์นาทิม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายนฤพล โพธิคลี

์ ่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายพุฒิพร หว่องเจริญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายณัฐดนัย จากรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ผมงาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายสัญชัย นุชนาถ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายสิทธิพงศ์ กำเนิดงาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงธนาภรณ์ กระต่ายทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงสุพิชชา ทองอ่วม

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงออเร้นจ์ พวงสำลี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงสุวรรณี วิสุกรรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงจุฑามาส ใยยังยืน

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงทัศนีย์ ศรีมณี

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงนิติกาล บัวแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงวัตรชราพร กระต่ายทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงมนฤทัย จันทร์อ่อน

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายธราดล นาคอ่อน

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายภานุพงษ์ ชานุภาส

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายอนุวิชญ์ คล้ายสุวรรณ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายคฑาวุธ ธงฉัตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายขวัญชัย พร้อมเจริญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายอัครชัย มานะประเสริฐ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายนฤนาถ บัวแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายชนะชัย พนิกรณ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงสุชาดา สีดาชาด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงบุษบา งาสุวรรณ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สวยลึก

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงวริษา หว่องเจริญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๓๐
นางสาวสุภาพร พันธ์นุรัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๓๑
นางณัฐณิชา ฤทธิรุ่ง

์

๒๗/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๓๒
นางสาวธัญญาลักษณ์

คำรังษี
๒๔/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๓๓
นางจรรยารักษ์ ดีวี

๒๓/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงคำนนท์ ลุงแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม ทองนพคุณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงจินตนา รักปา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายนวพล ศิริสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายตะวัน โจมสติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงฐิติพร ศรีแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงขวัญตา แก่นจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงพรชนก ศรีทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงวริศรา ศรีแจ่ม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์วัช

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายเอกศิษฐ์ ทองสินชัยวงศ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายสุมนตรี ปาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายภูริพัฒน์ ทันจิต

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายกิตติธัช สาตสนธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)

บางเกลือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๔๘
นางสาวปทมา ศรีสรรค์

๒๐/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๔๙
นางสาวกรรณิการ์ มิงสอน

่

๓๐/๐๑/๒๕๓๑ โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
บางเกลือ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายธีรยุทธ บุญสวน

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายศรายุทธ สัมฤทธิ

์

๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ธานี

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงกชกร มะลิทอง

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงมาริษา คล่องใจ

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๓๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงนรัญญา ยิมเจริญ

้

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงสุชานันท์ พุ่มแก้ว ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงวรกมล รอดดี

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกระทุ่ม กระทุ่ม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงวรรณดี เกตุมา ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดคลองสวน คลองสวน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายรัตนเทพ แสงอุไร ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนตลาดคลองสวน คลองสวน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ มะหะหมัด

๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลองสวน คลองสวน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายสุรเสกข์ สุกกาย ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายวินัย ศิริวัน

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายดลกฤศ บัวสอน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายชาญวิทย์ แซ่ปง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายธนภัทร ด้วงเงิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงเอ็มปวีร์ นันทวัฒนาสิทธิ

์

๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงศิริณภัทร จันมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงรังศิมา ลำเลิศ

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงกนกพรรณ ถนอมสุข

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงพลอย มณฑาพงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ดอนสีนนท์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายจิรายุ งอกงาม ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายภาคิไนย แซ่ตัง

้

๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายอธิบดี เวียงจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายสมศักดิ

์

หนูเสริม
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายภัครพล จิวเดช

๋

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงชลธิชา พุ่มเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงขนิษฐา วิริยะเดชากูล

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงอนุสรี ซิมเทียม

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ประชาบำรุงกิจ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายอนุศาสตร์ สุวรรณเกษร ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายเจษฎา อินทรพิทักษ์

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจริญสุข
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายเสฏฐพงศ์ เขียวจันทรทึก

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายจิรภัทร ฮวยตระกูล

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กุลศิริ
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายภูมิภัทร เกียรติทนงศักดิ

์

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายภาคภูมิ สีดาพรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงวริศรา พุ่มพัว

้

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงมาริสา มังกรแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงรุ้งตะวัน ทองเงิน

๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงชลธิชา บุญฉิม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงประภาพร บัวลี

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงพลอยวดี สีดาพรม

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ประศาสน์โสภณ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายศุภกร พิมสวย

๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายภาราดร ดอนไชยพรา

๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงดวงสมร สุทธิ

๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนผาณิตวิทยา ผาณิตาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายภคพล สารเจริญ ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดผาณิตาราม ผาณิตาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายพุทธชัย ปรีชาเจริญศรี

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดผาณิตาราม ผาณิตาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายอรุช แซ่ตัง

้

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดผาณิตาราม ผาณิตาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายฆนัท ชอบดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงกัญชลี จำรูญศิลป

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงรุ่งนภา ผาโท

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายอานนท์ สุขประเสริฐ

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงกันยารัตน์ ยงรัมย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงสุดา มันคง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๐๕
นางสาวสุกัญญา ศรีสุขา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายศุภกิจ พละศักดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๐๗
นายณัฐพงษ์ มีทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายฐนกร อินทรสอาด ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายวรเมธ มงคล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายชัชวาล ศิริวัน ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายอดิศร ฉิมมารักษ์

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายภานุเดช สุวินัย

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงกรรณกนก เกิดสาย

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงกุลนันท์ อายภักตร์

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงรัชนก คำพันธ์

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงกนกพรรณ ก้านอินทร์

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๑๗
นางพัชรี ตันติวัฒนทรัพย์

๒๕/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๑๘
นางสาวภักดิกมล

์

แก้วเปย
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๑๙
นายอาโหล่ เหม่อแล

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๒๐
นางสาวกมลวรรณ ราชรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๒๑
นางสาวจิตตราภรณ์ ยืนยง

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๒๒
นางสาวศุภักษร ปุกแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๒๓
นายธนาวุฒิ เหล่าแช่ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๒๔
นายปณิธาน ชูประดิษฐ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๒๕
นายธวัชชัย ควรตัง

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๒๖
นางสาวธันนิภา ทองอ่วม

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๒๗
นายพีรพัฒน์ ทรายงาม

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๒๘
นางสาวณัฐชา ชนะกิจ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๒๙
นางสาวนารี วังกะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๓๐
นางสาวภัคจิรา แซ่แต้

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๓๑
นางสาวรักษิณา วงษ์ประสิทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๓๒
นางสาวกัณฐิกา แย้มชืน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๓๓
นางสาวรตนพร หาญสู้

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๓๔
นางสาวปรียาพร แสวงทรัพย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๓๕
นางสาวณัชชา ประสงค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๓๖
นายสงวน ธรรมะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๓๗
นางสาวมนรดา พุทธสอน

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๓๘
นางสาวศิริพร เกตุพันธ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๓๙
นางสาววรินทร คำโพนรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายชินวัตร วรชัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายทัศไนย ใจตรง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายธรรมรัตน์ นิศามณีอำไพ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายธำรงเกียรติ ดาวเรือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายนิพล ศิริโภคา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ แสงแตง

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายภูธเนศ ภูเปลียน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายรังสิมันต์ ทองรัศมี

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายศตปณณ์ ถิระผะลิกะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายศิริชัย ภูจุลัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงพิมพ์พิศา บุญขุนยัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายณัฐวีร์ ใจเสงียม

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แปนนะริน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วพิทักษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงภัทรภาพร ยมเกิด

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงธนัชพร บุญชืน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงพรศิริ วิระพันธุ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายกฤติน เพชรภูมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายฉลองยศ เขือนสุวรรณ์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายชัยชนะ นาวัลย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายธนภัทร สุขสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายภัทรดนัย ชุมนุมชาติ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายอภินันท์ งามดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายเขตต์อรัญ ธรรมยุติธรรม

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายพงศกร พัฒนาภรณ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงกัญญรัตน์ บุญทองดี

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงกัญญาภัค พยุงวงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงจีรนันทร์ บุญบรรลุ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงฉัตรวดี แซ่จิว

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงฐิติพร เพิมทรัพย์

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงธันยารัตน์ ประทีป

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงปทมพร มุ่งพูนกลาง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงปาริฉัตร์ พรหมสาธร

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงสิริมา บุญเลียง

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงวริศรา ลิตจิตร

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงเกศรินทร์ ประดิษพงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายพีรภพ พลดงนอก

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วอำไพร

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงรมิตา แก้วอินทนิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายณัฐฎากร เซียมหวอง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายภูรินทร์ ชูทับทิม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ จรพินิจ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงกิติมา จูหลำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงรุ่งรัตนสร แก้วกู่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงศิริวรรณ วรรณชลา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงสัตตกมล บุญขุนยัง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายภัทราวุธ ปุญญา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายสรชัย ขะจัดโรคา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายสิทธินนท์ ทำเนาว์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายอาทิตย์ ซัวตังไล้

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายวริทธิธร

์

สังข์เทพ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงกุลภัสสร์ ยอดดำเนิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ แตงเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ยางธิสาร

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายธีรดา ปอมเอียม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายพิชัยยุทธ เผือกมณี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายภัทรวิน หรังฟก

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายวุฒิภัทร นันทา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายไพศาล จรัสวงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงชาลิสา รู้แพร่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงณัฐพร คงคาลัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงปยธิดา พีสันเทียะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายจิตติ มีมงคล

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายธนศักดิ

์

บงค์บุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงวรัญญา สุขเจริญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงอัษชิษฐา ประคองซือ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงเทียมเดือน แย้มศาสตร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายพรชัย ยอดแย้ม

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สนามจันทร์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงพรพิมล แสงพินทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงธนิษฐา นพสันติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงอัญนิน พูลทองอินทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายอภิรัตน์ หลักฐาน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงกัลยาณี จงมังคัง

่ ่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงสุพัตรา หอมขจร

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงปรยา โจทย์บุญมา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หัวเนิน  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายสถาพร มังมี

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายสุนทร สุทธิสุนทร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายกรวินท์ แสงเปา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายเสมา เสมะนู

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายชญานินท์ ทองฟก

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายณัฐนันท์โชค จูเจริญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายภูธเนศ พรหมบุตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายจิรวัฒน์ เลียงรอด

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายชัยพร ทองรัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงสุกัญญา ดีเลือก

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงจิรัชยา ศรีสมทรง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงศิรินญา ปลอดเปลือง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงวิลาวรรณ วรศรัญยู

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงมาริษา บุตรณรังษี

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงรุ่งนภา มีอนันต์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงศุภามาศ ศรีพรม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์ ใกล้ชิต

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงสุชาดา พ่วงภู่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงอินทิรา ชืนตา

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงอนันฑิตา ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงศิรินทิพย์ วังผือ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงเสาวณีย์ รุ่งสันเทียะ

๊

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๓๗
นางสาวสุจิตตรา อินทรชิต

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายรติพงษ์ ลาหนองแคน

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายภูมินทร์ ทองสกุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายธนพัฒน์ ทรงนาคา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงนพมาศ ชืนชม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงนิตยา โชติชืน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ พุกดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เกตุสโมสร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงสุพรรษา ขาวกลิน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงพิชญาภา สมพงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงมนรดา เจริญโท

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงสุภาวดี คายโคม

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงนันฑิตา ใยเยียม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงสุชัญญา บัตรมาก

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายสิทธิพร ศรีอำพันธุ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายสถาพร ภูพาที

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายพีรพล อยู่นิม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายจักรพันธ์ พรายวัน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางไทร บางไทร  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายพีระพัฒน์ บัวศรี

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายนนทพัทธ์ ฉุนตู ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายศตวรรษ อุดมเดชฤาชา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายมนตรี จันทร์เกตุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงภัทรลดา ไกกี

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงชลธิดา ราศี

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงอรอนงค์ สารพัฒน์ ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงธิญาดา ครุฑคำ

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงปาริชาติ บัวศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงจุฑามาศ รอดสา

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงปยพร สระแก้ว ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงศิริพร ทนนนท์

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงวริสา กระโพธิ

์

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โชติชืน

่

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงวิภาวรรณ ปนกา

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จ่ายศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงภัชชา ศรีเสถียร

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๗๑
นายวิริยะ เพ็ชร์ฟู

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงนิธิวดี มูลศรี ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายภากร อบนวล ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ นิตยะโรจน์ ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายจีรศักดิ

์

เกตุเขียว
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายวัชระ เรืองเดช ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายวัชรพล ดีทีสุด

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายภูวเนตร เฉยสอาด

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายพิษณุวัชร์ ราชกวี

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายธีรพล ปญญะปูน

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายทัตพร ทับทิมนาค

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงวรกมล เสียงเย็น

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงอัจฉรา ขาวผ่อง ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงบัณฑิตา วุฒิแสง

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงกรรณิกา ลิมสวัสดิ

์

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายธนพล ลิมหลาย

้

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายปริญญา ลาภวิวัฒน์กูล

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงมณีรัตนา จุลคง

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายสราวุฒิ บัตรมาก

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๙๐
นายศรัทธา สกลเวียง

๑๗/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดประชาบำรุง ประชาบำรุง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงสุกัญญา เข็มจันทร์ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายภูธเนตร ชัวแย้ม

้

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๙๓
นายวีรศักดิ

์

พลอยวิเศษ ๒/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๙๔
นายรัตชานนท์ จำปาน้อย

๑๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายณัฐพล เพ็ชรดำ ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๙๖
นายประวิทย์ สายเพีย

๒๕/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงวีนัส หุ่นแย้ม

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงพนิชา อังคะสี

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์

อยู่เปยม

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ มีอนันต์ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงวารีพร ยืนยงค์ ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงวริธร อบนวล

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงชนธชา เสนาอาจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงรัตติกาล นพโลหะ

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายสุธี ศรีคง

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลอง 18 คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายฐาปกรณ์ เสานอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ บัวธารา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายไชยภัทร พานแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายปรเมษฐ์ อาจราญ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายพร้อมพงศ์ ดิษฐี

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายภัทรภูมิ เกิดผล

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายอาทิตย์ ดาวเรือง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายชิษณุพงศ์ สากุลา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายภีร์นิธิ ชูสารี

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์ทิพย์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายโช นาคากาวา

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายสิทธิพล เนือยทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายฐิติศักดิ

์

อุทัยศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายสิทธิพงษ์ ทองเสริม

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายศิริภัทร สาตร์เปรม

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายฐปนวัฒน์ มีอนันต์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายพีรภัทร รัตนชูวงศ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายธีรวัฒน์ แก่นจันทร์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายธนภัทร เกษหอม

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายปญญา มีทรัพย์ทอง ๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายนพณัฐ อยู่นิม

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายมนพัทธ์ กิจสอาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงไปรยา แฉ่งชัยศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงวรรณภา เจริญผล

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงปทมา อารี

๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงกนกกานต์ ไอยเรศ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ เบ็ญจะนาค

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงณัชนันท์ แจ่มสุวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงณิชากร หาญโสภา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงทิพรัตน์ ศิริจำรัส

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงพิรญาณ์ สังข์นุ่น

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงศิรดา เกตรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงสาวิตรี จันทร์กำเนิด

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงธนัชชา อาจราญ

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงปณิตา จำปาน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงเปรมิกา จันเจริญ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงสุริณี ชือนเชือม

่ ่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงอภิญญา สงวนอินทร์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงธนัญญา อาจราญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงพรประภา พานทอง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สังข์มงคล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงวรวรรณ ฉายฉัน

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงสุนันทา ชืนอารมย์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงสุพัตรา เผือกมี

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงณญาดา ประทุมบัวโต

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงทัศน์วรรณ พาชืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๕๒ เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ์
ศิริจำรัส

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงสุธาสินี เปรมปรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงปรียาภัทร สนธิสวน

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงอชิรญาณ์ อิวอ่อน

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงสุชาดา โพธิทอง

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงปริศนา เรืองศิริ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงกาญจนา จำปาน้อย

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงนำใส ได้พร้อม

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงวรรณพร ทองพรม

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๖๑
นางสาวสุนิสา ปญญา

๑๘/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายอิทธิพล ทรัพย์โถม

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายปภังกร สมใจคำ

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายณัฐพงษ์ สารนาจ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายเอกภพ มีสี

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายศรัณยู วิบูลย์ผล

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายภานุกร กรเกษม

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร อนันตภักดิ

์

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงสุนิษา จันเจริญ

่

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายสันติ บุญเกิดมา ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายอาทิตย์ สุขเกษม

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายเอกพัน ตันเจริญ

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

กลินจันทร์หอม

่

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายกิตติกวิน ท้วมจัน

่

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงคีตกานต์ ปานทอง ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงศศิกานต์ มะณีแนม

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงอชิรญา อิมชม

่

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ กลินหอม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงรินดา ชังประเสริฐ

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงณัฐการน์ รูปสูง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายอัครพล ผลเจริญ ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายเตชินท์ ศรีคชา

๑๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายอริญชัย ดีรารัต

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เกือกรัมย์ ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงเสริมศิริ พันธ์น้อย

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงอาทิมา วิจิตรวงษ์ ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กรเกษม ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงธนัชพร สมใจคำ

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงศิรดา พันธ์น้อย

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงเพชรสวรรค์ กลำสระน้อย

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาย บางนำเปรียว

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายกฤษฎา สุดอุดม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายทินภัทร ไทยพริง

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายณัฐกิตต์ ปนกลาง

๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

อู่ศิริ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายธันวา แก่นภมร

๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายวรเมธ ขวาไชย

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงกัณฐิกา ตัวประโคน

๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงช่อทิพย์ คงนิมจันเอียม

่ ่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงนริศรา ผลเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงปริตา ยันตะศรี

๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงพิชชาพร กิมโสม

๑๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ยันตะศรี ๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

โพธิแสงกาญจนราษฎร์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายอภิรักษ์ เข็มทอง ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงเกศินี แซสันเทียะ ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายธีรยุทธ เค้ามูล

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายอิทธิพล ไม้พลวง

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายวัฒนพัฒน์ นุ่มรอด

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายวันเฉลิม จันทร์ประดับ

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงชลดา ตาสุวรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายชลทิตย์ เอียมสุข

่

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายธีระยุทธ ทองนำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายรพีภัทร รัตนธรรม

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายอนุพงศ์ แซ่ตัน

๊

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายพูศักดิ

์

แดงสี ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงชลิดา ชาวเหนือ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงปทิตตา แปนแก้ว

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงภิญญาดา ชืนอารมย์

่

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ เจริญผล

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๑๙
นางสาวรวงฝาย ศรีสุภาพ

๒๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงมุทิตา แสงอุไร ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๒๑
นายจารุภัทร แอแดง

๒๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงณัฐวรรณ ขาวยังยืน

่

๑๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๒๓
นางสาววิภาพร ตรุษบาง

๑๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๒๔
นางสาววาสนา ฉายฉันท์

๒๗/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๒๕
นายจตุพร ไทยภักดี ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๒๖
นางสาวชุลีพร กาญจนเกตุ

๓๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๒๗
นางสาวกัณธิมา ริดขจร

๒๘/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๒๘
นางสาววรรณษา อยู่เย็นจิตต์ ๕/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๒๙
นางสาวเบญจมาศ ชาติศักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๓๐
นายธนัฐกฤษณ์ วิจิตพิสันต์

๑๓/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๓๑
นางสาวภัทราภรณ์ แก่นจันทร์ ๑/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๓๒
นางสาวปทิตตา กนกปญโญเมธ

๑๒/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๓๓
นางสาววันวิสา บุญสะเดา ๗/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๓๔
นางสาวณัฏฐณิชา เพียซุย

๒๑/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๓๕
นายพงศกร ทรัพย์มณี

๒๐/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๓๖
นางสาววรรณพร เพ็ชรผุดผ่อง

๒๑/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๓๗
นางสาวสุธิดา จิตต์สนธิ

์

๓/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนบางนำเปรียววิทยา

้

คลอง ๑๘  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายปุณณสิน ม่วงขาว

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายนนทพร พาสถิตย์

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายอนันตภูมิ กรเกษม

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายวชิรวิทย์ รอยรัตน์

๒๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายพีรพัฒน์ เกิดแก้ว

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายกิตติภูมิ เอียมอำนวย

่

๒๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายภูวดล ดิษฐสม

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายณัฐพงค์ ซุ่นเฮง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายพงศ์ภัคค์ เอียมอำนวย

่

๒๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงธัญญา กรเกษม

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงกมลวรรณ แตงทอง ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงกัญจนา วิเวก ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงชลธิชา แสงเย็น

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงชุตินันท์ ภิรมยา

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงภัสสร พรหมคนซือ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ นาเขียวงาม

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายศิระ ปราณีตพลกรัง

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบางนำเปรียวกงลิ

้

โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายอภิรักษ์ จันทมาลา

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายณัฐภัทร เชือหอม

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายภคพล สุขประเสริฐ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายพิชาภพ ทิพย์เทพ

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายธนชัย จุกสีดา

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายภูมิรพี พุยศิริ

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายจิระวนิชย์ นุชพงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายทีปกร โตศิริ

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายณัฐพัชร์ ทองปุย

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงเนตรดาว ศรไพบูลย์

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงเพชรรัตน์ เรืองบำรุง ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงปรัชญาวดี กำไรเงิน

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ ซุ่นเฮง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงปรียาณัฐ ผ่องศรี

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงพิชชา รอดแก้ว ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงมินตรา แสงรักษ์ ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายธนวินท์ เพ็ชร์ดำ

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วสาคร

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงเอราวัณ เอียมพินิจ

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงปาลิตา ศรีสุขโข

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ สินพร

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายคมกฤช นุชพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายเศรษฐพงศ์ สุดกุล

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงกมลวรรณ จันทรภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทับทิมนาค ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา ทิพย์สวัสดิ

์

๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงสุพัตรา คงแจ้ง ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงสุภาวดี คงแจ้ง ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กชายนิคม สิงโต

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ บุตรโยธี ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายศักดิดา

์

สุภผล ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายชวพล เลิศวิทยาคุณ

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายฤทติเดช นิลคำ

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายสหรัฐ อำพัน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงศิรินภา อังกาบเอียม

่

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงปยภรณ์ บุญมาก

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงวรนุช สกุลนาค

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงไปรยา กอแก้ว ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงพิชามญชุ์ พงษ์มุกดา ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงธนพร เพ็ชรรัตน์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายปราการ มันดี

่

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายจีระวัฒน์ ทรัพย์เจริญ

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายอนุภาพ อามาตย์

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายสุขุมมิต วะชังเงิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายณัฐพนธ์ ดวงแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายภูมรินทร์ สันติวิไลกุล

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงภัทราภา บัวจร

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงปยะธิดา กอแก้ว ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงอภิรมย์ สังขวัฒนะ

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงสุภาวรรณ ทองอินทร์

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงธนัชชา ไทยอ่อน ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

พรมรัศมี
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจ้า คลองเจ้า  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายวิษณุ ควรผิว

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายเสฎฐวุฒิ จันเพ็ง ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายธัญเทพ เมฆปน

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายลิขิต เผือกบัณฑิต

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายก้องภพ บุญเกิด

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายนพกร สอนใจดี

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายธนภัทร ผงทอง

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงศิรินันท์ คำสาริรักษ์

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงพิมประภา คงจันทร์

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เผือกบัญฑิต

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ชัยนาค ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงอินทิรา ว่องประเสริฐผล ๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงวนิดา หวังเจริญ

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงสุภิสรา คนรู้

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง บึงทองหลาง  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

ม่วงทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายศุภชัย ชืนจิตร์

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปานทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงนนทวัล บัวจร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงสนิตา ศรีระวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงเม พงษ์สวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงขจาริน แสวงทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงศิริพร แสวงทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงวิภาวรรณ การภักดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงลลิดา ปรีคงธุ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
ปากคลองหลวงแพ่ง

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายเอนก ประสพแสง

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิลปวุฒิ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายนราธิป โคตะนิวงค์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายอนุชา บัวฉำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายฉัตรชัย คงแย้ม

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายอนุวัฒน์ มะหิง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายอนุชา ระหังภัย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงลักษิกา ฉัตรแก้ว

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายธีรภัทร์ บุญประเสริฐ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คำศร

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายอัฐพล ปติมณฑล

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงนัฏฐณิชา ไพราม

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายภูมินทร์ แก้วสมบัติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายสมชาย เพิมเติม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายจารุต รูปสมศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

วิจิตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงวรรธ์ฌสา เพียรพิทักษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สถิตย์กุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ชาจุหลัน

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายกิตติชัย วงษ์เอก

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายศรัณยพงศ์ นำจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายกวีพงษ์ สุพรรณ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุญหนา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ โชติรัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงสมพร ตราชู

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงสุรีรัตน์ สุวรรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงสุพรรษา สุทธิโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงทวีพร บุญประเสริฐ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงนันทิดา เก็บรัมย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายอดิเทพ แสงจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายเจมศักดิ

์

สายช่าง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายศุภวิชญ์ โพตาคาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายสกลเกียรติ จรัสสกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงมาริษา วรรณวัฒ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายสิทธิชัย หงษ์แดง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงมาริสา หลิมไชย

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายมานพ อินแบน

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายราเชนทร์ ประทุมศิริ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา อ่อนเจริญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายธีธัช ยิงรุ่งเรือง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายหัสดิน คำควรธรรมโชติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงธนัชชา ชินนะเกตุ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงณัฐวิภา แช่มค้า

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กชายจีระวัฒน์ เพือนรัมย์

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บู่พา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กชายเกริกชัย พันกุ้ย

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงวิภาวรรณ เหมยหมอก

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กลินสุคน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายธรรมรัตน์ รัตนกำเนิด

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงศิริมาภรณ์ พลประสิทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงสุพรรษา วงษ์เจริญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงวริศรา บุญเลียง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงพรรณวดี สุนทรโภคิณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายพีรภัทร อ่วมพันธุ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

ด้วงคต
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายธณวัฒน์ คงแย้ม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงสิริยากร จรัสกุล

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายบูรพา เย็นภิญโญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วุฒิสิงห์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงพิมผกา บุญเวช

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงธนิดา ธนัดกริต์ธนาวุธ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายชยพล เสริฐพูล

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงธนัชพร น่วมภักดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงอัญชิษฐา เจริญผล

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายพิพัฒน์ อิมขุนทอง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงประภัสศรี แก้วสุกใส

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงนุชนารถ นุชทองม่วง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายศิวะพร รังประเสริฐ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงปนัดดา แสงกล้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายทิวานนท์ กองสิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงวนิดา ศรีโกศักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงพรธิดา สงวนชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงชลัมพร แก้วนุช

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงภักพิรมย์ จันทร์ติบ

๊

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายโชควลัลณ์ ภัสสรณ์ศศิธร

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงนุสรา กองเกตุใหญ่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายภาณุพงษ์ บวกขุนทด

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายวุฒิไกร โพธิทอง

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงปาริชาติ เรืองศิริ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงธิภาพร กัลยาชาติ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายทศพร แก้วทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายเกรียงเดช นีซัง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงสุภชา ชัยชนะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงอรวรรณ สอาดเหลือ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงพิชญาภา บุญชู

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายศุภกิจ พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงนรีกานต์ จีนปรีชา

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายศรัณยู สมหงษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ สีทอง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายวุฒิชัย วีขำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ทองหนูเกตุ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายธนวรรณ เปลียนวงค์

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงชัญญานุช จันทร์พร

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงโสรยา สวนแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงนปภัช หาญสุวรรณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงกอหญ้า เคหะรอด

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงปนนภา แซ่โค้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายอนิวัฒน์ ทองนพรัตน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายพีรภัทร นิฉาย

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายธนกฤต สุขสำราญ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายพรชัย พุ่มพวง

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงวรัญญา บุญสง่า

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงวารุณี ศรีเทพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงณัชชา อิมอารมณ์

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงวิยดา แช่มประเสริฐ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงรัตนาวดี จาดแจ่ม

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงวิภาพร อุดมจิตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงชลธิชา ทองทาบ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงพิมชนก ศิริชัย

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายศิวิกร แซ่เอียะ

๊

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดคลอง 16 ตีตะเรด  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงณริสสา พิมพ์สวัสดิ

์

๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายณัฐพล มีอนันต์

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายปยะวัฒน์ เก็บรักษา ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายอานุ เท่งแจ้ง ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายภูธเนศ รุ่งเรือง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายองอาจ คุ้มวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายภาคภูมิ เพ็ญสุริยะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงอภิญาณี แสงสี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงชนิตนันท์ เก็บรักษา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงบุญญารัตน์ อุยขำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงอาทิตยา บุญน้อย

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงสุคนทิพย์ จันทมาลา

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงอาทิตสรา ชิงไธสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงปาณิสรา โฉมเฉิด

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ ทิมางกูร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

เดชกรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงตาหอม บึงตาหอม  

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายกฤษณพงศ์ สุขเจริญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายพัฒนา นิมมานวโรดม

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายเตชะพิทย์ เขียวชะอุ่ม

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงปริชญา คงอาษา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงศุภรักษ์ ปลัดสี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงณัฐธิดา พุ่มสวย

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงเกตน์สิรี สำอางค์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายรัฐภูมิ บัวปน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงเกวลิน แย้มวันเพ็ญ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไวยโรจน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงวิมลสิริ สิงห์คำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายพลกฤษ์ มีอนันต์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงนันทิชา สุขประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงรัชกร พ่วงเนตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงกฤติยา คงอาสา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงธนพร แสงอาทิตย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงสุภาวดี พุ่มสวย

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงอรทัย รัตนะยอดกฤษ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายไชยวัฒน์ ตรีเนตร

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายศรราม รัตนะยอดกฤษ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายนครินทร์ กาบตุ้ม

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายธีรภัทร แก่นหิรัญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงอนัญญา นามไพร

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงปาริฉัตร ภาพภักดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงปยะมาศ รอยรัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายภานุมาศ โฉมศิริ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายบูรพา ดาศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายพีรพล สุขประเสริธ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงเขมจิรา กาญจนเกตุ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงเขมจิรา กาญจนเกตุ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายวรวิทย์ อิมจิตร

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายวรชิต โชติชืน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แย้มวันเพ็ญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายธารานน ลุขพล

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายสุนทร ยิงรุ่งเรือง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มสวย

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

จันทรานนท์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายสุทธิพร ดีโปย

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายอภิเดช ห้าวหาญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงนัทชา แก้ววิลัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงกิงดาว

่

สุขประเสริฐ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงณัฐภรณ์ เทียงตรง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายธเนตร ขจิตจรรยา ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายภัทรพล สุระนิน

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงชลธิชา ทรัพย์เจริญ

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงนภัสสร ทองเกลียว

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายสุรพัศ บำเพ็ญกลึง

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายอนุพัฒษ์ วิลารักษ์ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายบัณฑิต รัฐขจร

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายธนพล เปยมวัฒนา

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายพงศกร จุลโลบล ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงอนิฐชา เปลียนทับ

่

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ แก่นจันทร์ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิเฉลิมรักษ์

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายชนะชัย บุญธรรม

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงสุภัสสร บางพระ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๑๓ เด็กหญิงเพชรศรีสุวรรณ

บุศราคำ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงรุ่งลัดดา แสงจันทร์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ

์

โพธิเฉลิมรักษ์

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๑๕
นายแดน ศรีชนะวัฒน์

๑๕/๓/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๑๖
นางสาวณัทณลัลท์ ปราสาท

๐๑/๔/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๑๗
นายกิตติ แสงจิรัมย์

๒๙/๘/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายธนภูมิ สายเสมา

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายสุธิเชษฐ ประทุมแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง 21 ราษฎร์บำรุงศักดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

จันทรา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายภานุพงศ์ ชัยลา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายฉัตรชัย ไกลศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายกฤษดา พรเอียม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายพีรยุทธ กรมสัน

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายวีรยุทธ บุญบุตร

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงวาสนา สิงห์เคน

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงพรพิมล จันทะพันธ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงณัฐณิชา มากยิง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงสุวณี แสนกระจาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงศรีประภา พวงยอด

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงนิสิตา สร้อยรอด

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงกัญญา ทูเกาะพลุก

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงจีรนันท์ บุญโจม

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายไชยวัฒน์ นนทะคำจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงกรวินท์ สมโภชน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายธรรณกร ศรีเลิศ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายอภิชาต สีทานอก

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายคมกริช กงล้อม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงสิริพชรหงษ์ คำจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายอัครพนธ์ พรมมาสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๔๑
นางพรรณพรรษ โชติทอง

๐๕/๐๖/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านมาบนาดี มาบนาดี  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายอภินันท์ นาคกร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายวีรภัทธ มิตรโกสุม

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายพัสกร มากมี

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายศิระณัฐ ดอนมอญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายนพรัตน์ เอียมผ่อง

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายนครินทร์ ทองเลิศ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายทัตพงศ์ ลิมเส็ง

้

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงชุติมา จันทร์กำเนิด

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงณัฐณิชา วัฒนา

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ วงศ์กำภู

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงกรวลัย เขียวจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงศุภากร สร้อยสูงเนิน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๕๔
นางสาวอัญชุลี เพือนงาม

่

๐๖/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านกระบกเตีย

้

กระบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๕๕
นางสาวพรพิมล ชาญประโคน

๑๔/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๕๖
นางสาวเรวดี ตันประสาท

๒๒/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายสุทธิพจน์ คะเรณทร

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงปภาวี รุณเจริญ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายธนะรัชต์ นิลนิตย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงเยาวพา แก้วดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงชณิชา ภัยนรินทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

จันดาสี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงกษมา เสาแฟง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงณํชชา คณิสาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงขวัญเรือน ชุ่มเสนา

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงจิดาภา เวชสุวรรณ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายเดชสิทธิ ผลืกรุ่งโรจน์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายสิทธินนท์ ชะตารัมย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงกนกพร ครุฑษา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายถิรวัฒน์ แก้วสระแสน

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายเสกสรร แสนเจริญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายศูภวิชญ์ บุญชู

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงศิริกัญญา กระแสอินทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงเทวิกา มติยะภักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงทิพย์ตะวัน มาลีบำรุง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงวิบูลย์ศรี แต้มเนียม

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงศศิกานต์ ขำกลาง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายรัฐพล ดัชถุยาวัตร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ บางพะเนียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายนันทพงศ์ เมฆเคลือน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายปญญากร ทองสุข

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายวรวิช สุจริต

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ พรหมมานนท์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงปยรัตน์ สีสัน

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายนพคุณ ทุยดอย

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายสิทธิพล คะเสนา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ แผ่นสุวรรณ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงพิชานันท์ เม้าทุ้ง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีเมือง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๘๙
นายอาจณรงค์ ไทยรัตน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงจิรัชญา ผ่องแผ้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายชาญณวัฒน์ แก้วโรจน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายวัชรพล สุภาวหา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายศิวัช งามนาวัง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงพรวิไล สมาไทย

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงกัญญาดา ศรีรัตนะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายธันวา ฝายธานี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงกันต์สุดา ยอดสร้อย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายนิติพงษ์ ฝายธานี

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายเจษฏา ผาลิชัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายชุติพนธ์ ดวงเวา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงรสรินทร์ ดุมกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายศุภกิต พาเจริญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายพีระพัฒน์ ศรีรัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายเขมสรณ์ บุญครอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายชนวีร์ พริกเทศ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายสรยุทธ เพ็ชรชาติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายอติชาติ จันทร์ฉาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ วันทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงสุปราณี นวลแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงเจนจิรา วงค์ใหญ่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงจรีญา รอดอินทา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงพัชริดา จินดาศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงสิริกาญจน์ คำกอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงอนัญญา แฝดกลาง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงกิตติยา ดวงลายทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงรำไพ สิงโต

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กชายภาณุเดช บุญบำรุง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายณัฐพล โพธิทอง

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สุ่งเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๑๙
นายดนุสรณ์ อิงตา

่

๑๕/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายอนพัทย์ สายสุ้ย

๑๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายอนุเดช ปุกสันเทียะ

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงณัฐพร ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงนฤมล พิมพ์โยธา

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงเจนจิรา สังข์วรดี ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๑ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงณัฐนิชา สียาชีพ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงขวัญศรี พรมมา ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงพรระพี มีสูงเนิน ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงสุณิศา กลันประโคน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายกฤษดา บับพา

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายเมธี นาถาดทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงสโรชา สุธาธรรม ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงกฤติพร ปูธิรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงเกตน์นิภา งามเงา

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงจารวี ประทุมทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงนันท์ชพร บุญทัน

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงพิญาดา ดีเดิม

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงรวิวรรณ ระดาบุตร

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงสุพัตตรา สุทธิ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงญาณี สโมสร

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทิมโคกกรวด

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายเจษฎา ดีนา

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายภัทรพงษ์ ไชยวัน

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายธีระภาพ สาลีวัน ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายธีระวุฒิ สาลีวัน ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงวิชุดา โคลงพิมาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ เจือจันทร์ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงอภิญญา รุ่งแสง

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงอริสา อารีย์

๒๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายเจษฎากร พรมภาพ

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงอารดา บุญสม

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงวิไลวรรณ ดิษฐ์อำนาจ

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงเจริญ โปงเจริญ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายณัฐกานต์ เกตุสุวรรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายอธิวัฒน์ แก้ววิจิตร

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายกฤษฎา พระโกฏ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายธวัชชัย อุ่นแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายจักรภัทร นิวัตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายจักรกฤษ์ อินทรักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงกันยา บุรุษสอาด

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงจิรภิญญา อ่อนจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๒ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงภูษิดา ละอองศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงเอมวิกา เตียวติ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปล้องเกิด

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงพนัฎดา เกิดรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงสไบทิพย์ ทะนะบัตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงวิไลวรรณ ทองไสล

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงกัลย์สุดา สัทธานุ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนท่านา ดอนท่านา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายพรมงคล วงศ์สวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงอุบลวรรณ นพเกิด

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงนันทิการณ์ มาตทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงชัชชญา ภูมิไธสง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อนุรดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายภุมรินทร์ วัฒนศฤงฆาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายนพดล เหล็กดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกตุสุนทร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายณัฐพล หัดรัตนชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายฐิติพงศ์ มะลิ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงชญานี สุขสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงชาลิสา โนนทิง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงณิชา สุริยะชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงพีรดา ทองลา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายปฏิภาณ คะเสนา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงณัฐชา ดวงสิน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงพนัชนันท์ เข็มลาย

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายระพีพัฒน์ จันทร์อินทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายพีรพัฒน์ พิลึก

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายทินกฤต สระพรหม

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายจิรายุ เข็มจรูญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายจินตพงศ์ การถัก

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายธัชชัย สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายปกรณ์ สิงหะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายธิษณภัช เดียวกลาง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงนิชามนต์ มนทบ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงฑิติพร สกุลครู

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงณริศรา ปองกัน

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงปณิดา นันทวัฒน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กชายจตุรณ ศิรินาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายอชิระ ขาวพิมาย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางมะเฟอง บางมะเฟอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายอิทธิพล แก้วคำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายนวิน เมืองแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายวรรณกรณ์ เทียงคำ

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายอภิชาญ นิลประดิษฐ์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายณัฐนนท์ ทวาศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายอานนท์ ยูระชาญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายอาทิตย์ บัววัน

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายอนุชา เทียมปาก

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายสิริมงคล ประสารสุข

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

พรมมา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายณภัทร โพภิมูล

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงสุชัญญา ศรีสาคร

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงวรรณพร แดงด้วง

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงพิชามญชุ์ สังเวช

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา อ้วนพรมมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงกานติมา ไทยนอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงสุพัตรา สารี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงวริษา ภูขีด

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายธีรเมท สระกองทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายชาญชัย สังข์สว่าง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายอธิชา งาช้าง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กชายปจพล สุทาวัน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายวิชยุตม์ ตุ่อสมบัติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายทักษ์นัย ไชยณรงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สูงนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายณัฐพล แก้วคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายภควัต มาระศรี

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายพัฒนา อาญาเมือง

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายอชิระ เกิดทวีพันธ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงปยาอร กองธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงดุสิตา รักสกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา จันทร์ประสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๔ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงวรรณพร อินนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ชะนะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงฉันชนก คล้ายสุวรรณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงสุทธิดา คชพะเยาว์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงศุภัชญา โดดจันทึก

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงชนัญชิดา แหลมไธสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงดรุณี ศรีจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงณัฐชา พรายแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงสิริภัทร ทองมา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงรุ่งนภา เพ็งวํฒนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงมัลลิกา จิตต์จำนงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยางโพธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายนันทวัฒน์ สมสามาร

๑๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๔๒
นางสาวรินดา จันดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายเจษฎา สาตร์นอก

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายทนงศักดิ

์

สมศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายธรพล พรมภักดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายธวัชชัย บุราณรมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายพงศธร คงงาม

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายสุภวัทน์ มีประเสริฐ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายอัครพงษ์ วงศ์สวาสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงชไมพร วินไธสง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงวรินธร วงษ์ลาย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงวราภรณ์ นันทะโสภา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายกิจษฎา จันทร์แจ่ม

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงอัญธิกา กงซุย

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายภราชัย ตุ้มทรัพย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายมนูญ หาวะบุตร

๐๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงวาลินี พาหนองเปด

๓๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงอภิชญา สอนนา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงอมลรัตน์ พรมเสนา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายธนพล ฟาฝน

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายธนกร กันจู

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายนนทภร อ่วมอิม

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงกนกพร นามมนตรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงรัชนาพร มีโชค

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงวนิดา แก่นวิจิตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายนันทพงศ์ เพ็งบุปผา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงพิมพ์ประภา พรมภักดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายภูวนารถ คำสิงห์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายจินตพงศ์ บ่อทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายธนรัตน์ วังศรีทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายดรณ์ รังจะโปะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายฐิติกร ศรีภักดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายอนันธสิน ชินปา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายปฐมพงศ์ ศรีชมพู

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายนครินทร์ เนตรวงศ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายปญญวัต จำรัสไว

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงอรสา ทำนาเมือง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงกชพร จำลอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรมน้อย

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงอัจฉรา แสงขาว

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงอมราพร รัตนประเสิรฐ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงชลธิชา การะบูรย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงพิมลรัตน์ รักษาพล

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงอารียาภรณ์ ถ้วนถี

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงกัลย์สุดา เค้าดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงณัฏฐริกุล โยธี

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงรสพร จันทร์ณรงค์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงวรรณภา โชคบัณฑิต

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงอารยา ศรีไพรเลิศ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงนฤพร ศรีทิม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงเสาวณิชย์ บำรุงสำราญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายชินธวัฒ จันทร์งาม

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายกิตติกร บุญหยวก

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายคมสัน แสนสุข

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายรัฐภูมิ ทีรัมย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายธวัชชัย ชมชัยศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายวงศกร รัตนวงศ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไพบูลย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายเปยมศักดิ

์

สอนใจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๖ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายณัฐพล ปราบโจร

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ปากหวาน

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงฐาปนี เกตุคำขวา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงศุภาวรรณ ศิลปชัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงดาราวรรณ ภักเรียน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงกันติชา นารี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงจิรัชญา สาโท

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงนฤมล พวงทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงวรรณิษา ไชยสงเมือง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงอัญดา โคกอุ่น

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงปนัดดา บัวพิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงวรฤทัย จำรัสไว

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงณัฐธิชา อารีย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงอารยา สอนสัตย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงนัฎฐนิชา รัตนวงษา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงนิตชานันท์ สิมลี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาว นางาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงพรวิการ์ ธนูทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงพิมยดา อินทร์เจริญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงภาริณี วงค์ตาพรม

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงพิชยาภา รุ่งขจรกลิน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงมินทดา สร้อยสมยา

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงศุภการณ์ เงินพรัก

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงวนิดา ขจรกลิน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงสุพัตตรา จันทวีป

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทองเจือ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงธัญเรศ วันช่วย

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงนลินพรรณ เสนคราม

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายพีรภัทร์ บัวเจริญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายภาคภูมิ วงกลม

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๒๙
นางสาวณัฐชยา ไตรยะวงสา

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๓๐
นางสาวศศิประภา เชาว์ดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนามชัยเขต บ้านหัวนา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๓๑
นางสาวกาญจนา นพเกตุ

๐๔/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายวริส ธรรมดา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายวีรวัฒน์ นพเกตุ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วังนำใส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงชิดชนก ปวนชน

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างทอง ห้วยหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายพัลลภ มัติโก

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายวรวุฒิ บุญญา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายธนาทร ลำภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายสุธิพงษ์ จิตสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายภูชิสส์ สละแดง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงอภิญญา ธาราดล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงศิริยาพร เรืองฤทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงอิสราภร ระเบียบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงณัฐชยา คล้ายแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงรุจิษยา มัติโก

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงชนิภรณ์ เชียงเจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงปูแปง เล่าเปลียน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงพรทิพย์ วิเชียร

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงนิชดา ทองวันทา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงณัฐสุดา บัวผัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงโศภิสรา วงศ์กำภู

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงมัณฑนา กำแหง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โกรกแก้ววงพระจันทร์

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายจักรกฤษ เอ็นมาก

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายวิเชษฐ์ พินสุดใจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายนภัส บัวละคร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายสนธยา เจริญพันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายศุภกร พ่วงศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายนครินทร์ ทรารักษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายกรวิทย์ สุขประเสริฐ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายดิฐษกร ชุมพินิจ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายคีตกานต์ สิมมา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายนเรศ ลิมนิยม

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายเกียรติภูมิ พละสาร

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายชัยชนะ พรมตะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายวัชรพล พลพิทักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายสรยุทธ สถาพรสุจริตกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงทิวากร ปนประเสริฐ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงสวรรยา อ่อนพุทธา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงเกวลิน ลีโชติ

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงสุวนันท์ แซ่อึง

๊

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงกนก สารพัด

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงกมลชนก ปุญญะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงวิภาวรรณ โคทัด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร สรวมศิริ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงวิรัลยุพา สุขสวัสดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงนิศาชล ชมภูนุช

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงวนิดา สกุณา

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงลลิตา อ้นใจธรรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงบงกชกร ฮวดสวาท

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงศศิวิมล พึงพรหม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีชาติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงจิณณพัต อ้นบำรุง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงจารุวรรณ ปสสาวัฒนะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ จุ้ยเจริญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงกนกวรรณ จงนายก

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายวชิรวิทย์ จอมพรมมิล

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายจักรพงษ์ สาโร

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ โฉมสอาด

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายธนัช ชีละวรรณ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายธีรภัทร ธนสารธรรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายตันติกร

ปญญาประเสริฐยิง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายพุทธพร แกนดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายภูริภัทร กงสุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายสหรัฐ ประภาศิตศิลป

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายวรวุฒิ ทานึกรัมย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายวิชญพงษ์ ผดาวงค์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายสุรภัทธ์ จันทร์กำเนิด

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายชยกฤษ ด้วงคำจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงจันทัปปภา สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงเจริญรัตน์ ชูศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงภัสสร สุขสวัสดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงปนัสยา ฮวดวิเศษ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงพิชชาพร กุลละวณิชย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงนภัสสร มุ่งฝากกลาง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงนภาวรรณ สำอางค์อินทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงนิสิตรา โสภิพงษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงรัชนีกร พินำลาภ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงลภัสรดา พรอนันต์รัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงวราภรณ์ สวัสดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จรพินิจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงอรุณรุ่ง สีทะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงตรีนุช มากทรัพย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงวาสนา เจียมตน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงสุริศา ไชยอุป

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงศิรภัสสร ราชบุรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายปยะพงค์ โออาน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายณัฐวี โยธะชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายอนุชา บุญรอดสำราญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายพงษกร แขกเทศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายธรรมนูญ ศรีวงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายพศิน เจริญสุข

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายกานตพงศ์ มุงเพีย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายกิตินันท์ มุงเพีย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายธนกฤต ฮวบเจริญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายชญานิน อุ่มจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงกันฐิกา ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงพัชราพร เพ็ชรใส

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงษุภากร พงษ์บรรเทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงชลธิชา เงินสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงอัญญาดา พุทธรัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ทรารักษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงสิริพร ละออเอียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงอลินฎา ศิริวาลย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงทิพานัน จันทเสน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงมัญฑิตา รัตน์ประทุม

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พานชมภู

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายสุรยุทธ์ ตะเพียนทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายกษิดิเดช

์

ซิมเทียม

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายวชิรพงษ์ ท่าช้าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายพงษกร สุนทรวิภาค

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายศุภกฤต ฉันทกุล

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ พลหาญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายรัชชนนท์ เมาแสง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายจักรินทร์ ใยนาจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายจิรเดช นาคพันธ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายวีรภาพ ปยคชาธาร

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายชัยชนะ สมเงิน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายจิรายุ ฮวบเจริญ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายอเณชา พนมสินธุ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายสายชล อยู่ดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายนันทิพัฒน์ ขันทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายศุภวิชญ์ มาบุตดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ นามบุญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ซือตรง

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงรุ่งนภา รัตน์เจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทุมสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงอรุณวรรณ รุ่งเรือง

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงรัชนีกร เหล่าธง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ เกษร

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงอัครณี นิมินรัมย์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงวริศรา พรอนันต์รัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงชนกานต์ ประศรีพัฒน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงพิชญาภา พูลเลิศ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ สอนศิลป

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงปนนภัส แสนสึก

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดบางบ่อ ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๖๖
นายโยธิน คุณวุฒิ

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๖๗
นางสาวกันตยา โสภารัตน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๖๘
นางสาวศุภลักษณ์ กล้าหาญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๖๙
นางสาวสุนันทา สารีผล

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๗๐
นางสาวพิมศูภานัน ชนะค้าพสิษฐ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๗๑
นางสาวอนุธิดา บำรุงแคว้น

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๗๒
นางสาวกมลทิพย์ อร่ามศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงกรรติกา ยามวัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงอุษณี นาคสมทรง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายสุธิมนต์ ปลอดทอด

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงกุลกันยา พวงทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงนิรภาพร ทองมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงปาริชาติ พุดจันทึก

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๗๙
นางสาวสุภาวรรณ ไทยเจริญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายกฤษฎา ภูมิภักดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายกฤษฎาธร ยอดสำอางค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายกิตติกร พิกุลทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายกีรติ เซียงหว่อง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายจักรพัฒน์ โยมคูวียง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายจักรภัทร์ ขำแย้ม

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายณัฐพร ปลอดทอด

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีอุไร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายตะวันฉาย พรมหู

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

เนียมพิทักษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายธนโชค ไพจิตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายนนทกานต์ นพโสภณ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายนนทกานต์ บุญธุรัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายนพพล หอมสิน

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายปรานวัต ปองเจริญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายพงษ์ศธร สิงห์ท่าเมือง

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายพานุวัฒน์ บุบผาลา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายพีรพล ปลอดทอด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายภัทรพงศ์ ใจดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายภานุวัฒน์ เพ็งรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายมนัต เกิดสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายรัชชานนท์ ทุมมัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายเรืองสิทธิ

์

ปานกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายวรวิทย์ พุทธประเสริฐ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายวรุตม์ เกตุสุวรรณ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายวิสนุสันต์ ขมสันเทียะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายศุภวัฒน์ พยัคเกษฒ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายสิทธิพร สารสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายสุกริด สุขสวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายสุชล เอนก

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายอาทิตย์ คำสุทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายเอกนรินทร์ พรมนัส

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงกาญจนา วัยติวุฒ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงกิติยประภา จินดาประพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงจิราพร ขาวสอาด

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กำเหนิดสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงเจนจิรา กลินเข้ม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงฐิตาพร โพธิเงิน

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงถาวรีย์ นกบิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงธนพร ดีแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงธนภรณ์ อยู่ปูน

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงธมนวรรณ ขวดสอาด

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เข็มกลัด

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงนงสภรณ์ อบมาลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงนรินทร์ พรามกูล

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงนริศรา ชัยมาตร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงนันทิตา แก้วเกลือน

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงนีรัมพร วงษ์กำภูช์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงปาริญา พัฒนา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงพัชริดา คำอาษา

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ คุชิตา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงมนัสนัน แสงวงศ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงเมติกา สุกรทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงยุวดี ลาวิลาศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ทองคง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงวราภรณ์ สืบบุตรดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงวัชราภรณ์ มิงขวัญ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงสริดา พระพิมพ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ พันธ์จบสิงห์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงสุคนทิพย์ จรรยางาม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงสุพรรณี คำโพล้ง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงสุวิมล กันทะวงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงเสาวณีย์ ปลิมจิตร์

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงหฤทัย งามเสงียม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงอดิวรรณ เอนก

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงอภิชญา ทรัพย์เจริญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงอริสรา ทรัพย์เจริญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายกิตติกร ไทยเจริญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กชายกิตตินันท์ พวงพิกุล

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายกิตตินันท์ พวงพิกุล

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายคีรินทร์ ศรีเมฆ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายชยันต์ สวนรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายธีรนันท์ธาร พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายนาวิก พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายพิริยะ มังคะรัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายภาณุพงศ์ วงษ์จ่า

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ พิกุลทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายอำนาจ วงษ์ยาแดง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงทองทิพย์ สุขทวี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงภาวิณี เหล็งเจริญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ไทรทอง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๖๐
นางสาวสุนิสา คล้ายอักษร

๐๑/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงพิยดา วงษ์ใหญ่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๖๒
นายชัยภัทร พรพิพัฒน์

๐๑/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๖๓
นายเกรียงไกร พงจรูญ

๐๕/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๖๔
นายดิเรก มณฑาลพ

๑๒/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๖๕
นายพงษ์ณรินทร์ อุเทน

๐๓/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๖๖
นายวรรณรัตน์ เหลือศิริ

๐๒/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๖๗
นางสาวจรรยพร เมฆโหรา

๐๙/๐๗/๒๕๐๕
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๖๘
นางสาวนงลักษณ์ พูลเจริญ

๑๖/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายกฤษฎา ทองแดง

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายกิตติภพ มาสระ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายจิรายุทธ หวานยิม

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กชายชาญเดช แซ่อึง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายธีรเดช จำปาหอม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายบรรพชา แสงปญญา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายปวริศ ยินดีสุข

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กชายพิสิษฐ์ อรัญอรพินิจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กชายมานิตย์ นาคนวล

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายวนัส มูลสาคร

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายสิโรดม เปาเจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายอนุชิต โนรินทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายอภิรักษ์ ถินทวี

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายวีรวัฒน์ แซ่เล้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงการะเกด แสงต่วน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงตามารา เฟร้นส์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงพงษ์ฤทัย ไชยสร

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงภัสสร วงศ์ก่อเกียรติ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงภุมเลียง จันทร์อุดร

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงวรัญญา รุ่งโรจน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงสุภาพร คงแปน

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงอทิตติญา นพสกุล

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา หนองสร้อยติง

่

 

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กชายสุริยาวุฒิ ตาดสุวรรณ์ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายธนวัฒน์ สุทธวงค์

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายรัชพงษ์ โกกุย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายอภิเษก ภูเจริญ

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงนิศารัตน์ เสากระโชก ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงปรางทิพย์ ขุนสกุล ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงกุลภัสสร์ จาบกุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงจิตราภรณ์ สุดชาวงศ์

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงทอฝน วงศ์กำภู ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงปาริชาติ จาบกุล ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายธนพัฒน์ ดุลยสิทธิ

์

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงอาทิตยา ดุษดี

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงปทิตตา โฉมศรี

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงฐิตาพร วงษา

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายกัมปนาท อยู่มา

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงภัทราพร ทิพวรรณ

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงเพชรลดา น้อยผล

๐๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทิพวรรณ

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงชลนิภา ทองฮุย

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงสร้อยทอง คนคิด

๑๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงจารุลักษณ์ วงค์กำภู

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ยันประเวส ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายจักรภัทร วิเศษกุล

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายฮะไฮ โฮ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๕ / ๘๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงทิพย์วรา สุรินทร์

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายพัชรพล วิเศษกุล

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงบัณชิตา เหล็กเพชร

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงชมพูมุก คามบุศย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงนพรัตน์ วงค์กำภู

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายวุฒิชัย วิเศษกุล ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงแก้วตา วิเศษกุล ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายปญญากร ขุนวิเศษ

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายพลวัฒน์ ศรแผลง

๑๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กชายภานุวัฒน์ วงค์ษา

๒๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงณิชากร ผิวกระจ่าง ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายชนัญชัย มะใบ

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายธนพล นพพวง

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงกุลจิรา สุขสวัสดิ

์

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงสุภัสสรณ์ ต่างสันเทียะ

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายเฮียงไฮ โฮ ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์กำภู

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายภานุวัฒน์ สวดสวัสดิ

์

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายภานุพงษ์ ลีสุวรรณ

้

๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหินดาษ เกาะแก้วเวฬุวัน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๓๔
นางบุหงา จรรยาสวัสดิ

์

๒๐/๗/๒๕๐๔ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๓๕
นางวัลลิกา หวันวงศ์

๑๕/๔/๒๕๑๗
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๓๖
นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดา

๐๘/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๓๗
นางสิริภัณฑ์ แก้วมณี

๑๖/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๓๘
นางศุลีพร พัฒนกุล

๑๓/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๓๙
นายเศวต เรืองนุช

๑๗/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายจักรพรรดิ กระจ่างโพธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายธีรทัศน์ ทองฉาย

๒๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

นาคสุข
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายวิทยา ยิมเนียม

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายสิทธิชัย ดาวเรือง

๒๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายอุดมทรัพย์ วงค์สุรินทร์

๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงดวงกมล เข็มทอง

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงเดือนนภา พลพยุหะ

๑๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงพรรวษา ศรีหมาศ

๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงกนกวรรณ มณฑา

๒๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๖ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงเกศราวดี ศรีมหาพรม

๐๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงธนพร โกณะสิทธิ

์

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายธรรมนิตย์ มนทสิทธิ

์

๑๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงนิจวรรณ กาฬษร

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ วงษ์ชา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายพลพล สายทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงเพ็ญพร โฆษิตพรชัย

๐๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงแพรว ราชวงศ์

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงภักดี ปนแก้ว

๑๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายภาณุพงศ์ พินิจค้า

๐๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายวิสา เนือขำ

้

๒๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงสุนันทา เกลียงลำ

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อยู่มา
๑๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายอธิคม ดุลนิมิตร์

๒๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สรสุนทร
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงอรวรรณ ใหม่ก๋งลาย

๐๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายกนกพล คู้จ้อย

๒๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายกริชเพชร นิกุล

๑๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายเกรียงไกร เกลียงลำ

้

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงชลิตา เมฆอรุณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ธานี ๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายรังษิมันต์ ปญญะ ๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ทิพนันท์

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายภานุวัฒน์ กันทศร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงรุ่งนภา ทองฉาย

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงปภัสรา บุตะเคียน

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงสวรรยา โอสถานนท์

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายสุวรรณศิลป มณฑศก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายศุภสัณ เหลืองอ่อน ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงดวงกมล แจ่มศรี

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงฐาปนีย์ ใหม่หะลา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายอรรถพล ใหม่โสภา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงวนัสนันท์ บุญลอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงพัชรพร โกติด

๊

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงญาณิศา แสหลิม

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๗ / ๘๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๘๕ เด็กชายนัญญาลักษณ์
วรประสพ ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายปาริศา ใหม่เอียม

่

๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายภาคภูมิ พ่อศรียา

๒๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เตาอิฐ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายธีระภัทร แปนปลัด

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายธีรภัทร พันธ์งาม

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงพิชญา โสภาวัฒน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ยะคะเรศ

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

นำฉ่า  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายศุภชัย ใหม่อินทร์ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางคา บางคา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงชฎาพร เหลานาคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางคา บางคา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มันศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางคา บางคา  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายณัฐนกานต์ ใหม่พูล ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายธีรเทพ ทิพวรรณ ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงศศิธร คชชะ ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงแจ่มจันทร์ ทุยาวัตร

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงกชการ วงค์สุรินทร์

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ เตโพธิ

์

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๐๑
นางกฤตกานต์ ช่วยสงคราม

๓๐/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ไผ่ขวาง  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายจิราวุฒิ คชสารทอง

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสะแกงาม สะแกงาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ยะอนันต์
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแกงาม สะแกงาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายอานนท์ มันจิตร

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแกงาม สะแกงาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายวีรบุรุษ ทศหล้า

๒๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสะแกงาม สะแกงาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงยุภาวรรณ ทวีพงษ์

๒๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสะแกงาม สะแกงาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงศิริพร สุขทวี

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสะแกงาม สะแกงาม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายแฟงธนา ตากโพธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายจีรภัทร แสงพินทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายยนพรัตน์ ชาดา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงธิดา ทีทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงณรินธร บุญธรรม

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงกรรณิกา เปรยรัตน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงฑิมพิกา มะลิศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายสถิร สีมันตระ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายกฤษณะ แก้วลับ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายมนูญ ประดิษฐ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงวิชญาดา ทองเกิด

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงวฤดี แก้วรัมย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๘ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๒๐
นางสาวธิดารัตน์ บุญศรี

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงใบเตย มีรส

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายสุทธฺนันท์ ผิวพรม

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายวรชิต

แพทย์เมืองจันทร์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

ปานทนน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก เขาถำแรต  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงอาภัสรา กองสินแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายภาคิน เหรียญไทย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงปณวีร์ เนตรคุณ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงสุธิมนต์ สืบสิงห์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงสุชาดา แก้วปด

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงอัลิปรียา เหล็กสี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงสุเจีย สาเรศ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงวราวรรณ ดาคำจรัสพงศ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายทินกร สิคะชาติ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มัคคะดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงวิรดา มหาโยธี

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงจอย กมลรัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน เทพประทาน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงจิรัสญา จันทนา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงสุภกาญจน์ เพ็ชรแจ่ม

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงจันทร์ฉาย อุดมเดช

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ธรรมรัตน์ใน  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายสันติสุข อนุยาหงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงอนันญา หล้าพวง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงอภิสรา บริบูรณ์

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงวิภาวี ใยศิริ

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงพรนภัส บาลไธสง

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงวรรณวิภา เทพวงศ์

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงชาลิสา จันทร์หา

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงปาริดา ทองดี

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงชินธีรา บุณรัตน์

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงปริยกร ใจเมือง

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงมณีเนตร สุทินรัมย์ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงวีรวัฒน์ เสน่หา

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายภูวดล สุภะศร

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายฉัตรดานัย บัวแสงใส

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายนาราภัทร ทวีศรี

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายฉัตรชัย สุทธิประภา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กชายพัชรพล ธรรมนาม

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายปรัชญา ช่วยการ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายนรพนธ์ หนูแดง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายอดิศร ถานะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงสิริวิมล แก้วแก่นคูณ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงสิริวิมล รักงาม

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงมุลักดา คำสูงเนิน

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงภัทรา สุขยินดี

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงสายฝน อึงเส็ง

้

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงนฤมล คำสุมาลี ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายอิทธิพล ทรัพย์สมบัติ

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงวรรณรดา สุพรรณวงศ์ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงไอลดา เนาแสง ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงกัลย์สุดา เจนจัดการ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงนิตยา รุณสะอาด

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายปาริณีย์ เรียบไธสงค์

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงธิติมา สมจิตร

๑๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านร่มโพธิทอง

์

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายวรพล ศรจันทร์

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายพสธร แซ่เอียว

้

๑๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายพงศกร สุขรมย์

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายณัฐพล นกแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายพงศกร ประมงคล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงสุกัญญา ไกรศรี

๑๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงธนพร ใจหาญ

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงกาญจนา เกโส

๒๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงนิพาดา ลาภบุญมี

๑๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงรุ่งนภา หงสอ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงปาริชาต แก้วระวัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาหยัง

่

หนองคอก  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายธนกร สอนจันทร์

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายไกรวุฒิ มันกระโทก ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายเจษฎา วงค์ภา

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงพรนิดา ฟกกลัด

๑๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงอมิตต ทองอ้ม

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงจุฑามณี แรงเขตกำ

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงธนพร ทองดี ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงอาทิตยา ชนะพาล ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงศรีวรรณ ฉันทะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงณัฐธิดา โยธี

๒๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กชายธนกร เจือจันทร์

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายทศวรรษ จันดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายปรีชานันท์ แก้วคูณ

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายธนวัฒน์ โยธี

๒๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กชายศศิชา พรมพิทักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำพิมูล

๑๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงวารีนิธิ

์

พรมพิทักษ์
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงเมลดา สีคำ ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงอริสรา ดีทัว

่

๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงอรปรียา ฝอยทอง

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงนิภาพร จันทะวี

๒๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายกฤษณะ ประชาไชย

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายค้าง กล้าณรงค์

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายรัชชานนท์ แก้วเนย ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายชัยมงคล ประโคน ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายต้นรัก นนทวงศ์

๑๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายชาตรี เจือจันทร์ ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายบดินทร์ สมเกตุ

๑๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายทักษ์ดนัย ทีเฮ้า

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายปรัชญา ศรีลาชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากลอย ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงกรพินทร์ จองอินทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายวรวิช เข็มแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงณัฐวดี ชลารักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงนิตยา พยอมหอม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กชายกิตติธัช ไพเราะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กชายสิทธิโชค อิมสาย

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายสิทธิพร โยธี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายพีรพัฒน์ คำทา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายกิตติชัย เข่าผักแว่น

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายพีรพงษ์ ปญญาวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายนภัสกร ศรีมณี

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงกานต์ชนิต สาธุชาติ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา ดีรารัต

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดีตศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงโบ สุดตาชู

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายดาวเด่น เมตตา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงอาภาพัชร ภักดีวงษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายศรายุทธ์ คำทา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายวีรภัทร ประทุม

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงจุฬารัตน์ แสนสุริวงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายกฤษดา บุญมาก

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทุ่งยายดำ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงจริยา ชำนาญเขา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายธีรเดช คะสุวรรณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงพิชญาภา ม่วงขาว

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงชนาภา นามเจริญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๓๙ เด็กหญิงกาญจนลักษณ์
สภาพเพ็ชร

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ กองสินแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายชยพล ศรีอำพน

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายเอกรัตน์ แพงสาลี

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงอ้อยแก้ว นนต์เต

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงนันทิกา สีนาค

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงรุสนีดา มะนาวี

๑๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ เหมาะสมาน

๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายธันยา ทัศวงษ์

๑๓/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายสุนทร จันทร์แดง

๑๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ปากหวาน

๑๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๕๐
นางสาววรฤทัย คนคล่อง

๒๑/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงจิตติญา สวัสดี

๑๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทรเดช

๒๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายสันติชัย วงศ์สุวรรณ

๑๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายธีรพัทธ์ สิงห์โพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายชินวัตร วันวิญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายอนุชิต จันทโชติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กชายธณดล คงสุข

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายณภัทร ชลรัตนชีวิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายธนภัทร อินทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๒ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายพศิน บุญนาน

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงพรไพลิน นาแซง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ คุชิตา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทวีสุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงทักษวดี บุญประโคน

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ คำลือ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายณัฐศาสตร์ ภู่ฉัตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงพิฆเณศ สังข์เอียม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงสุพรรษา ชาติมนตรี

๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงพวงผกา ศรีสลุง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วาจาดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงสุตธิตา ลีลินลา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายกฤตพจน์ รักคำมี

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายปกรณ์ โยธี

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายภาสกร แซ่เอ็ง

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สำราญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายเสกสรร วุฒิยา

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงธนัชพร สุขกระจ่าง

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงสุภาพร ประสารสุข

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงศศิกานต์ สมัยกลาง

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงปยธิดา พวงไธสง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา กระจ่างจิตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หนองเรือ  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายสหรัถ วงศ์เสนา

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กชายพีรดนย์ จันทร์สอน

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายอนุวรรตน์ วิลัยฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายขวัญชัย เมฆขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายณัธวุฒิ เอียมแสง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กชายพงศธร การะเกตุ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายธนคิม สอนจิตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายนพธีรา เทียงธรรม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายจิรายุ ราชบัวน้อย

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กชายศรายุธ ศรีสุข

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายเดชกรณ์ กล้ากลางดอน

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายธนพัฒน์ วิเชียร

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงอริสา สังศิริ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงอชิรญาภรณ์ มงคลงำ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงศศิพร สิงห์อินทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงนันท์นภัส ชาติมนตรี

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงชารินี แสวงสาย

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงอนันดา ชัยรักษา

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงกาญจนา บุญจันดา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงบุษยา ยอดโยม

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายปวริศ ทองใหญ่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายณัฐนันท์ ทาระเวท

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายรัฐภูมิ เหลาสะอาด

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายกิตติกร โอษาวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายธนา แก้วบุญเรือง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายอำพล ก่องดวง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงแก้วมณี แย้มบุญมี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงสุวรรณา สุขรุ่ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงปริยาภัทร พิมพ์ศิริ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยิมละมัย

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงกัลยา หนูศรีเจริญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงจรรยพร สามปลืม

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงฉฎาภรณ์ ทองคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงสายธาร ชยะธรรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงสุพัตรา สีลำดวน

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงณภัสสรณ์ ภานุจรัสพิศุทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รอบรู้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงพรพรรณ ง่างกลางดอน

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายณัฐพงษ์ สังขพันธ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายทรงชัย ปานอาสา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงณัฐธิดา อบเชย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงสไบทิพย์ พานทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงปภาวี คำพัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงทิฆัมพร คำบุญตรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงสุปรียา ยงถาวร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงนิรัชชา วงศ์ใหญ่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพาวาส  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๒๘
นายเรืองฤทธิ

์

บุตรโชติ
๐๒/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายณภัทร์พล ทองคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายธนสมบัติ บัวชุม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายพีรพัฒน์ งามฤทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายวัลลภ สุดเล็ก

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ตรีนาทอง

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กชายกมล นาจาน

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงอรพินท์ พรรณราย

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงวราภรณ์ งามฤทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงอภิชญ์ติยา งามฤทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงนิธธาวัลย์ มาลัยรัก

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์ บึงนำรักษ์  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๓๙
นางสาวสินาพร บุตรพรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๔๐
นายเอกรินทร์ ปนเจริญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงวันเพ็ญ ม่วงทิม

๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายปฐมพงษ์ เชือมสัมพันธ์

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรมภักดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายฉัตรชัย หวังเจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงศิรินดา กัณฑ์บุญมี

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายไกรลาศ วงษ์ทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายเฉลิมชัย จำปาทอง

๒๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายศักดา คำพลอย

๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายภานุวัฒน์ วันเสือ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายภานุเดช แก้วปูวัด

๑๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กชายภานุพงศ์ จีนสพานสูง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงปนัดดา ปะโมทิง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายศรายุทธ ฤกษ์ไชย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายวรวุธ พลีใหญ่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายนพวิชญ์ เทียนบุตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงณีรนุช เอียมสะอาด

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ กิตติยานนท์ชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงวนิดา เชือมีแรง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายสิทธิพล อิมรัตนรัก

่

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงฐิติยา สะใบบาง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายนัฐวิกร หงษ์เจริญ ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทา ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ คชสาร ๒/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายวิทวัส ศรีเกียรติณรงค์

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายวันเฉลิม ปนพงษ์

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ เผ่นณรงค์

๑๘/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายวีระพงษ์ คณาชอบ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงพัชรี ศรีบุญเรือง

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงรัฐยาพร กัลยา

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงอารยา วงคำมาตย์

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงกัญจนพร ผิวขำ

๒๖/๓๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กชายพศวัต สุระพิพิส

๑๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงพรธิภา แหยมสุวรรณ

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงณิชารีย์ ประโยนช์ยิง

่

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายธีรภัทร เอียมประเสริฐ

่

๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงอัมพร สารอินจักร์

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายอานนท์ แก้วศรี ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงธมนวรรณ อินทร์เชือ

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายปฏิภาณ สืบสาย

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงวรกมล ทรัพย์แก้ว

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงกิตติมา ทรัพย์แก้ว ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงสุชาดา ศิริพงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายอธิวัฒน์ อมรศิริตระกูล

๒๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายภานุพงศ์ คุ้มม่วง ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปราบภัย

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายธนกร สุขไผ่ตา

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ขอมีกลาง

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายกรกต กองแก้ว ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงสุกัญญา ใจกล้า

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ม่วงทอง

๒๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ สาลีผล

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงวรดา สุดเล็ก ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงกชกร ทองทรัพย์

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรามัญ ไผ่ดำเจริญศุข  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายไตรรัตน์ มงคลยุทธ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายธัชพล เชียวชาญ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงบุญพิทักษ์ พิลากุล

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงอัจจิมา พุ่มพวง

๑๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงอาทิตยา วิจิตรกุล

๑๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงจันธิดา มณฑาทอง

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงณัชชา เหลืองศิริ ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงมณียา สร้อยจิตร ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงสมสกุล เล็กเจริญ ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ม่วงรัตน์

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายชโลธร คำสุวรรณ์ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายพงศธร สิริเวชพันธุ์

๒๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายวิสรุต ทองอินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายสหภาพ บุตรแสง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงเกตน์นิภา วิจิตรกุล ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายสรศักดิ

์

ทองสว่าง
๑๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงพัชรพร คงจันทร์

๑๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงฐิติภา ไหมอ่อน

๑๒/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงนุสรา บุญเจริญ ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๑๓
นางสาวพลอยไพลิน สร้อยระย้า ๒/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๑๔
นางสาวสมจิตร มหารักษ์

๒๘/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๑๕
นายมนัสวี มหารักษ์ ๓/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๑๖
นายจิรยุต ธัญญาหาร

๑๒/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๑๗
นายกำพล สุภาพสุนทร

๑๑/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๑๘
นายดนุนันท์ แจ้งข่าว

๑๔/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๑๙
นายบวรทัต อำกรุย

๒๘/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๒๐
นางสาวชลธิชา บริสุทธิ

์

๑๒/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๒๑
นางสาวสุวิมล คูณแก้ว ๗/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๒๒
นางสาวปยะฉัตร ก่อวัฒนลาภ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิเวกวนาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายณัฐพล เสียงประเสริฐ

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนิโครธาราม นิโครธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายอ่องซือ

่

-
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิโครธาราม นิโครธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงอร เปยน

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนิโครธาราม นิโครธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงประนอม ด่อนสิงหะ

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนิโครธาราม นิโครธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงจิรารัตน์ ธรรมสินธุ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิโครธาราม นิโครธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงกชพรรณ วงษ์โพธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิโครธาราม นิโครธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงเกียง โก

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดนิโครธาราม นิโครธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงพัชรี สาพัสดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิโครธาราม นิโครธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงนวลอนงค์ ธีระวัฒน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิโครธาราม นิโครธาราม  

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงธิวารัตน์ บางสวัสดี

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนิโครธาราม นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ฉช ๔๕๖๐/๓๐๓๓
นางพรพิมล พรพรหมโชติ

๑๓/๑๑/๒๕๐๑
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ 3 ชนะสงสารวิทยา

์

อุดมมงคล  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๘ / ๘๘

้
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