ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒
ส่งสอบ ๒,๓๗๖ คน ขาดสอบ ๑๖๖ คน คงสอบ ๒,๒๑๐ คน สอบได้ ๑,๑๗๓ คน สอบตก ๑,๐๓๗ คน (๕๓.๐๘%)
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กชายธนกร
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กหญิงการะเกต
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กหญิงวรรษมน
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กหญิงสุวรรษา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กหญิงนันทิกานต์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กหญิงพาขวัญ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กชายธนวัฒน์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กหญิงพัชญา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงวณิสรา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กหญิงวรฤทัย
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๑๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๑๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๑๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๑๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๑๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๑๖

เด็กหญิงนรภัทร
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงพรชรินทร์
เด็กหญิงพิศารัตน์
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กชายอรรถพล

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๑๗ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๑๘ เด็กหญิงจิราพรรณ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๑๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๒๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๒๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๒๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๒๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๒๔

เด็กหญิงสาธิตา
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงอิยะวดี
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงปภาวรินท์

นามสกุล
หุสะ
นิติการ
ชื่นชม
สุวรรณวิหก
ศิริรอง
กาญจนา
ใจเอม
พันธ์พงษ์
ศรีประเสริฐ
ขุขันธ์
อินทชิต
พวงประเสริฐ
บุญกลิ่น
เดชพิทักษ์
เจียรสถิตย์
โหมดศิริ
บุญถาวร
พุทธเจริญ
เจริญพร
อุดมวงศ์
ถนอมนาค
พันธุ์มี
ขันทรักษ์
ทรัพย์เจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ

๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวนท่าแครง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางปรง
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางปรง
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางปรง

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางปรง
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางปรง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางปรง
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางปรง
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางปรง

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางปรง
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางปรง
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านนา
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านนา
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านนา

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจรเข้น้อย
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจรเข้น้อย
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางปลานัก

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางปลานัก
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางปลานัก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางแก้ว
วัดบางแก้ว
วัดพรหมสุวรรณ
วัดพรหมสุวรรณ
วัดพรหมสุวรรณ
วัดไชยภูมิธาราม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
วัดบ้านนาเทพธาราม
วัดบ้านนาเทพธาราม
วัดบ้านนาเทพธาราม
วัดจรเข้น้อย
วัดจรเข้น้อย
วัดบางปลานัก
วัดบางปลานัก
วัดบางปลานัก

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๒๕

เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธวัลพร
เด็กหญิงขวัญวารี
เด็กหญิงณัฐจิตรา

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๒๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๒๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๒๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๒๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๓๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๓๑

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๓๒ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๓๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๓๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๓๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๓๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๓๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๓๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๓๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๔๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๔๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๔๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๔๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๔๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๔๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๔๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๔๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๔๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๔๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๕๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๕๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๕๒

เด็กชายธันวา
เด็กชายนนทวัฒน์
เด็กชายวรากรณ์
เด็กชายวีรยุทธ
เด็กหญิงศรัณยา
เด็กหญิงญาดาวดี
เด็กหญิงแจ่มใส
เด็กหญิงสุขกีน
เด็กหญิงรัตติยา
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กหญิงอุ๋ม
เด็กหญิงจันทิวา
เด็กหญิงอภิชดา
เด็กชายจตุรพร
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงพรอุษา
เด็กชายปยะฉัตร
เด็กชายภัทรกร
เด็กชายอนันตา
เด็กชายรวิภาส

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๕๓ เด็กหญิงกัญญ์กนิษฐ์

เด็กหญิงกวิญญา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๕๕ เด็กหญิงชัญญานุช
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๕๖ เด็กหญิงณัฐกานต์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๕๗ เด็กหญิงพัชราภา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๕๔

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๕๘ เด็กหญิงพรพัชรนันท์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๕๙

เด็กชายกิติภูมิ

นามสกุล
ราชกวี
ชุ่มชูจันทร์
แก้วมณีวงษ์
ปนทอง
แพลูกอินทร์
บุญสะเดา
บุญช่วยนำผล
เพ็ชร์อำไพ
วิเชียรน้อย
เกิดใจตรง
ภูมิมาโนชญ์
แสงดำ
แซ่ต้ัน
สำราญศรี
แซ่ฟาง
ซามอน
มหาปน
เภาแก้ว
สะเรือน
วินพิชัย
นาคจู
พลายงาม
ชูติวัทก์
ฟกทองพันธ์
สนั่นวงษ์สังข์
เสาวรส
นวลฉวี
บุญนาม
อินทร์เกตุ
โกบุญน้อย
หิรัญวงษ์
งามฤทธิ์
เกตุแก้ว
หิรัญสุข
ครูทำนา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางปลานัก
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางปลานัก
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางปลานัก

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางปลานัก
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางปลานัก

๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง

๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางปลานัก
วัดบางปลานัก
วัดบางปลานัก
วัดบางปลานัก
วัดบางปลานัก
วัดแพรกนกเอี้ยง
วัดแพรกนกเอี้ยง
วัดแพรกนกเอี้ยง
วัดแพรกนกเอี้ยง
วัดแพรกนกเอี้ยง
วัดแพรกนกเอี้ยง
วัดแพรกนกเอี้ยง
วัดแพรกนกเอี้ยง
วัดคู้เกษมสโมสร
วัดคู้เกษมสโมสร
วัดคู้เกษมสโมสร
วัดคู้เกษมสโมสร
วัดคู้เกษมสโมสร
วัดคู้เกษมสโมสร
วัดวีระโชติธรรมาราม
วัดวีระโชติธรรมาราม
วัดวีระโชติธรรมาราม
วัดวีระโชติธรรมาราม
วัดวีระโชติธรรมาราม
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดโพธิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กหญิงอธิชา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๖๑ เด็กชายกฤษณพงศ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๖๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๖๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๖๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๖๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๖๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๖๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๖๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๖๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๗๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๗๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๗๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๗๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๗๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๗๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๗๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๗๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๗๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๗๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๘๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๘๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๘๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๘๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๘๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๘๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๘๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๘๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๘๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๘๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๙๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๙๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๙๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๙๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๙๔

เด็กชายธรณินทร์
เด็กหญิงดารารัศมิ์
เด็กชายกษิด์ิเดช
เด็กชายวราวุธ
เด็กหญิงอาริญา
เด็กหญิงหญิง
เด็กหญิงแก้วกัลยา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงสิริกานต์
เด็กหญิงอภิญาณี
เด็กหญิงฑิมพิกา
เด็กชายทัชกร
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กชายสุธนา
เด็กหญิงนำหวาน
เด็กหญิงพิมนภัทร์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงธนาภา
เด็กชายพัฒนศิลป
เด็กหญิงนฤสรณ์
เด็กชายกิตติพิชญ์
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงสายเงิน
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงศิริพรรณ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงชาลินี
เด็กชายสันติ

นามสกุล
สุขเจริญ
แซ่เอี้ยบ
จรดล
ซื่อสัตย์
หริ่มเจริญ
ผมน้อย
ประเสริฐสุข
บุญมี
อิ่มสะอาด
งามขำ
วงศ์พรประดิษฐ์
ศิริบรรจง
แซ่ซ้ิม
คูเจริญไพบูลย์
ถึกศิริ
พุทธรักษา
ยิ้มเจริญ
พุ่มแพรพันธ์
นาคพินิจ
ปนศิริ
อัมพรศักดิ์
เฮือน
ชลศุข
รอดเจริญ
เผ่ามา
ลิ้มสวัสดิ์
ตันเจริญ
มาลา
เอมเปย
คำสอาด
ทรงประดิษฐ
ฤทธิ์เจริญ
จี๊ดเจริญ
รัตนะ
พากเพียรทรัพย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสุตาราม
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสุตาราม
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีสุตาราม
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีสุตาราม

๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลายคลอง
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสาวชะโงก
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสาวชะโงก
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสาวชะโงก

๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสาวชะโงก
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสาวชะโงก

๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสาวชะโงก

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสาวชะโงก
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสาวชะโงก
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสาวชะโงก
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่บางคล้า
วัดใหม่บางคล้า
วัดใหม่บางคล้า
วัดใหม่บางคล้า
วัดใหม่บางคล้า
วัดใหม่บางคล้า
วัดใหม่บางคล้า
วัดสาวชะโงก
วัดสาวชะโงก
วัดสาวชะโงก
วัดสาวชะโงก
วัดสาวชะโงก
วัดสาวชะโงก
วัดสาวชะโงก
วัดสาวชะโงก
วัดสาวชะโงก
วัดสนามช้าง
วัดสนามช้าง
วัดสนามช้าง
วัดสนามช้าง
วัดสนามช้าง
วัดสนามช้าง
วัดสนามช้าง
วัดสนามช้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๙๕

เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงกมลพร
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายสาริน
เด็กชายใหม่
เด็กชายพงษ์พัฒน์
เด็กชายสิทธิชัย

โหมดนุช
พงษ์สถานาภรณ์
เนียรอรุณ
สมพงษ์
สุรพงค์
สอนมะดัน
ธรรมะบัวคำ
กาชัย
จันทร์แสง
ทศานนท์
ตนะวรรณสมบัติ
อุ่นถิ่น
หอระตะ
เอี่ยมเจริญ
ตางมี
ลาล่อน
แดงเจริญ
ฤทธิ์บ้วน
เพ่งวาณิชย์
แหยมศิริ
ทรัพย์สำราญ
ปญญะปูน
ยงสวัสดิ์
วงษ์กำภู
พูลทรัพย์
สุขเจริญ
คุ้มภัย
แตงอ่อน
เนตรแตร
บุญเนตร
น่วมพิพัฒน์
สมบุญรัตน์
อึ้งเส็ง
วงษา
ถะเกิงสุข

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๙๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๙๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๙๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๐๙๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๐๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๐๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๐๒

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๐๓ เด็กชายปุญญพัฒน์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๐๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๐๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๐๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๐๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๐๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๐๙
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๑๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๑๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๑๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๑๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๑๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๑๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๑๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๑๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๑๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๑๙

เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงภาวิตา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงปาณรพี
เด็กหญิงทัศนีย์
เด็กหญิงสิวไมค์
เด็กชายธนากร
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงปทมพร
เด็กหญิงกมลฉัตร
เด็กหญิงจุฬารัตน์
เด็กชายสงกรานต์
เด็กชายบุลวัชร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสุชาพงศ์

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๒๐ เด็กชายปฒญานนท์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๒๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๒๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๒๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๒๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๒๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๒๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๒๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๒๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กชายสิงหนาท
เด็กหญิงดาริกา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงพิตติธาร
เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์
เด็กชายนคเรศ
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงรุ่งทิพย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดสนามช้าง
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโสน
วัดสนามช้าง
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
วัดสนามช้าง
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวสวน
วัดหัวสวน
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
วัดบ้านกล้วย
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ วัดบ้านกล้วย
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ วัดบ้านกล้วย
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ วัดบ้านกล้วย
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางตลาด
วัดบางตลาด
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ
วัดท่าลาดเหนือ
สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๓๐

เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายพสธร
เด็กหญิงภัทราภร
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายชินกฤต
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายเทียน
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายพิษณุ
เด็กชายธันยธร
เด็กชายเอกกวิน
เด็กชายไตรมิตร
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงบงกช
เด็กหญิงเพชรดา
เด็กหญิงรีต้า
เด็กหญิงภัทรภร
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงสุปรียา

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๓๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๓๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๓๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๓๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๓๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๓๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๓๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๓๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๓๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๔๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๔๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๔๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๔๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๔๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๔๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๔๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๔๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๔๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๔๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๕๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๕๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๕๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๕๓

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๕๔ เด็กชายวงศ์วรรณรักษ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๕๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๕๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๕๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๕๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๕๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๖๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๖๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๖๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๖๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๖๔

เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงณรากร
เด็กหญิงรัตนากร
เด็กหญิงวิรัลพัชร
เด็กหญิงศรุตา
เด็กหญิงศลิษา
เด็กหญิงศิริรักษ์
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงดลพร

นามสกุล
ขันเสนาะ
ศรีทราย
จั่นเจริญ
ผ่องศรี
วิชายงค์
ม่วงคราม
เกตุสุวรรณ
จันทร์ศรี
จิตอามาตย์
สุ
บันเทิง
เตียวเจริญ
พุดซ้อน
จันทร์ทะคัด
บุรีเรือง
ภูมินทร์
แสนไชย
วิยะบุญ
เข็มมลทา
จิตวรรณชัย
เลียง
เชยฉิม
โสมเมา
อาจุฬา
กิจจะนะ
วรรณพิรุณ
บุเลนเต
มูลแสดง
คชสารทอง
ขันทะสีมา
อนันตพงศ์วณิช
ปนกุล
เทพมงคล
ทัพมงคล
วระวิสันต์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนทอง

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอนทอง
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนทอง
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนทอง
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนทอง

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนทอง
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนทอง

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนทอง
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนทอง
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแหน
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองแหน
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแหน

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองแหน
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแหน
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแหน
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแหน
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแหน

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองแหน
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแหน

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองแหน
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองแหน
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองแหน

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบึงกระจับ
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงกระจับ

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบึงกระจับ
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงกระจับ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงกระจับ
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงกระจับ

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงกระจับ
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงกระจับ
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบึงกระจับ
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงกระจับ

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบึงกระจับ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าลาดเหนือ
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดบึงกระจับ
วัดบึงกระจับ
วัดบึงกระจับ
วัดบึงกระจับ
วัดบึงกระจับ
วัดบึงกระจับ
วัดบึงกระจับ
วัดบึงกระจับ
วัดบึงกระจับ
วัดบึงกระจับ
วัดบึงกระจับ

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๓๔
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เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงแพรทอง ปลั่งพรหม
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๖๖ เด็กชายธนกฤษ นิจสิน
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๖๗ เด็กชายปกรณ์เกียรติ นาวาพนม
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๖๘ เด็กชายกฤติพงษ์ สมสายสี
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๖๙ เด็กชายภูริตทัต สว่างวงศ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๗๐ เด็กหญิงเกศรินทร์ เนาวโอสถ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๗๑ เด็กชายธนพงศ์ บุญมาก
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๗๒ เด็กชายมัฆวา
แสงไพสรรค์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๗๓ เด็กหญิงธิติมา
เข็มประโคม
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๗๔ เด็กชายวรวัช
แซ่ล้ิม
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๗๕ เด็กหญิงกฤตยา สุทันต์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๗๖ เด็กหญิงบุญฑริกา ทองบุตร
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๗๗ เด็กหญิงจันทร์นภา ไทยอัฐวิถี
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๗๘ เด็กชายวราวิทย์ นิยมสุข
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๗๙ เด็กชายจิตรภณ คงคา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๘๐ เด็กชายนนทกร ทุมพัฒน์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๘๑ เด็กหญิงกมลวรรณ นงจิตร
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๘๒ เด็กหญิงหัตถาวดี นพโสภณ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๘๓ เด็กหญิงอริสา
นพเสริฐ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๘๔ เด็กหญิงภัทรกมล ปุริเกษม
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๘๕ เด็กหญิงแพรทอง รอดภัย
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๘๖ เด็กหญิงอมลณัฐ โพธิ์พันธ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๘๗ เด็กหญิงขวัญชนัฎพร ยอดแย้ม
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๘๘ เด็กหญิงหทัยภัทร ศรีอนันต์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๘๙ เด็กหญิงภัทรมน เนื่องจำนงค์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๙๐ เด็กหญิงวิภาพร ยะรังษี
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๙๑ เด็กหญิงดวงฤทัย ภาพันธ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๙๒ เด็กหญิงชลิตา
พลลือ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๙๓ เด็กชายอธิวัฒน์ บุญหนุน
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๙๔ เด็กหญิงกิ่งสน
อง
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๙๕ เด็กหญิงเปรมฤดี ทองขาว
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๙๖ เด็กชายพีระพล เกตุสุวรรณ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๙๗ เด็กชายพิภัช
กระมลวงษ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๙๘ เด็กชายณภนทรรษ เพ็ชรดี
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๙๙ เด็กชายศิลานนท์ ทรงศิริ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๑๖๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบึงกระจับ
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองบัว
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองบัว
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองบัว

๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองบัว

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองบัว
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองบัว
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองบัว

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองบัว
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสุวรรณคีรี
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุวรรณคีรี
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุวรรณคีรี

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสุวรรณคีรี
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดงยาง

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดงยาง
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดงยาง
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดงยาง
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดงยาง

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดงยาง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดงยาง

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา

๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบึงกระจับ
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดสุวรรณคีรี
วัดสุวรรณคีรี
วัดสุวรรณคีรี
วัดสุวรรณคีรี
วัดดงยาง
วัดดงยาง
วัดดงยาง
วัดดงยาง
วัดดงยาง
วัดดงยาง
วัดดงยาง
วัดชายเคืองวนาราม
วัดชายเคืองวนาราม
วัดชายเคืองวนาราม
วัดชายเคืองวนาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๓๔
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เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กชายณัฐพงษ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๐๑ เด็กหญิงรัชดาภรณ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๐๒ เด็กหญิงลักษณพร

เด็กชายเตชสิทธิ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๐๔ เด็กหญิงชัญญานุช
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๐๓

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๐๕ เด็กหญิงพัชราภรณ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๐๖ เด็กชายอนาวินทร์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๐๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๐๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๐๙
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๑๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๑๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๑๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๑๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๑๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๑๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๑๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๑๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๑๘

เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายภัทรเวท
เด็กชายวาทิตย์
เด็กหญิงวรรณวลี
เด็กหญิงณิชาพัชร์
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงเนตรทิพย์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายนันทวัฒน์

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๑๙ เด็กหญิงอัจฉชรานันท์

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๒๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๒๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๒๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๒๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๒๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๒๕

เด็กหญิงอมลณัฐ
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงลักษิกา

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๒๖ เด็กหญิงเบญญาภา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๒๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๒๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๒๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๓๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๓๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๓๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๓๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กหญิงภคพร
เด็กชายชิษณุชา
เด็กชายอนาวิล
เด็กชายพีรพล
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กชายอัศวิน
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา

นามสกุล
วิริยะ
คำวีระ
ปอมวิชัยยุทธ์
ทิพรัตน์ทัศไนย
พุทธสร
พิมอ่อน
อินทร์ประเทือง
วรรณโอทอง
เชื่อสาวะถี
ตันชุน
กันหนองขาม
กาญจนอุทัยศิริ
วรชุน
ศิรินาถ
แย้มพราย
นิ่มเฮง
มะริทร์
ผากงคำ
ศาลางาม
เชื่อสาวะถี
ศักดิ์ถาวรเลิศ
แซ่เตียว
กิ่งแก้ว
โพธิราช
ไชยวงค์
จันทร์สวัสดิ์
พับบรรจง
สอนจิตร
นิวัตร
เข็มจรุญ
สุดหาญ
อินทเจริญ
เข็มมลฑา
นับแสน
เค้าโคน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนธีราวิทยา
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนธีราวิทยา

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนธีราวิทยา
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนธีราวิทยา
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธีราวิทยา
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนธีราวิทยา
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนธีราวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนธีราวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนธีราวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนธีราวิทยา
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนธีราวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนธีราวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนธีราวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธีราวิทยา

๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธีราวิทยา
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธีราวิทยา

๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธีราวิทยา

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธีราวิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธีราวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธีราวิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนธีราวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนธีราวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนธีราวิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองเสือ
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองเสือ
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองเสือ
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ

๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดพงษาราม
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงณัฐนรี แสนพลอ่อน
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๓๖ เด็กหญิงธนัชชา ยังให้ผล
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๓๗ เด็กหญิงปภัสสิริ อยู่คง
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๓๘ เด็กหญิงพลอยไพลิน ชำนาญชล
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๓๙ เด็กหญิงอดุลรัชด์ กิ่งทอง
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๔๐ เด็กหญิงอริษา
ศรีสอาด
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๔๑ เด็กชายพีรณัฐ
ตรีสาม
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๔๒ เด็กชายพัชรพงษ์ ทรัพย์โสม
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๔๓ เด็กชายพัชรพล งามบ้านผือ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๔๔ เด็กชายวรเมธ
สุริวงษ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๔๕ เด็กหญิงจิราภา จันทร์เพ็ง
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๔๖ เด็กหญิงจุฑามาศ พันธ์รัมย์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๔๗ เด็กหญิงสิตานัน สังรัง
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๔๘ เด็กหญิงจิตโสภา เพชรชู
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๔๙ เด็กหญิงกนกวรรณ นิ่มเซียน
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๕๐ เด็กหญิงพาขวัญ แซ่เตียว
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๕๑ เด็กชายธงชัย
หงษ์ทอง
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๕๒ เด็กชายอภิมุข
ศิลาวุธ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๕๓ เด็กชายภัทรพล พาพรมมี
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๕๔ เด็กชายธนดล
พาพรมมี
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๕๕ เด็กชายชนะชัย พุทธโฉม
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๕๖ เด็กชายภูวเดช
นาสมพงษ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๕๗ เด็กชายธีรภัทร นาคเสวี
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๕๘ เด็กชายธีระพงษ์ ชารัมย์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๕๙ เด็กชายฐานทัพ สุทธิผุย
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๖๐ เด็กชายธีรนันท์ ตาลช่วยเจริญ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๖๑ เด็กหญิงวรรณวิสา ศิลาวุธ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๖๒ เด็กหญิงณัฎฐา นิ่มเมือง
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๖๓ เด็กหญิงรักษิตา เทียนแก้ว
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๖๔ เด็กหญิงกัญญพัชร ชูพุ่ม
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๖๕ เด็กหญิงรัดเกล้า มุกดา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๖๖ เด็กหญิงนำผึ้ง
ฉายทรัพย์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๖๗ เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ไวยพัฒน์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๖๘ เด็กหญิงเบญจรัตน์ ยกธรรม
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๖๙ เด็กหญิงจุฑามาศ ศิลากุล
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๓๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองเสือ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)

๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง

๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดหนองเสือ
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๗๐ เด็กหญิงศรสวรรค์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๗๑ เด็กหญิงนันทิกานต์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๗๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๗๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๗๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๗๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๗๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๗๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๗๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๗๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๘๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๘๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๘๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๘๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๘๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๘๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๘๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๘๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๘๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๘๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๙๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๙๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๙๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๙๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๙๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๙๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๙๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๙๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๙๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๒๙๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๐๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๐๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๐๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๐๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๐๔

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายคุณากร
เด็กชายชัยพร
เด็กชายธนพล
เด็กชายนัฐพล
เด็กชายศักดินนท์
เด็กชายศักดิ์ชัย
เด็กชายณัฐชานนท์
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายศิวกรณ์
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายปุณนกันต์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงชนินาถ
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงปทมพร
เด็กหญิงพชิรา
เด็กหญิงภวรัญชน์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงอรกัญญา
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงฐิติชญาน์
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงญาดา
เด็กชายอภิศักดิ์
เด็กหญิงพนิตพร
เด็กหญิงอังศุวีร์
เด็กหญิงณัฏฐิกา
เด็กหญิงวรนาถ

นามสกุล

เกิด

จันทร์ทับ
เวียงสงค์
จึงประสบโชค
มีแก้ว
งามพริ้ง
พลชายน้อย
วงษ์ราษฎร์
เรืองโชติ
หนองเหลา
โกมล
ดำรงกิจพัฒนากร
แก้วพุฒตาล
จีนดอน
เรืองเอี่ยม
เหมาะหมาย
เรืองโชติ
อาจวิชัย
บุญหนัก
เชิดชู
พลอยบุตร
เตรียมสกุล
ทองสัมฤทธิ์
ทิพย์โกสุม
แตกฉาน
แซ่ล้อ
ทุมพัง
อ่อนศิริ
เจียมดี
รถทอง
สุดารักษ์
ชูแสง
คงธรรมชาติ
สุขโฉม
พิมวงษ์
บุญขลิบ

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน

๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าสะอ้าน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๓๔
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๐๕

เด็กชายกิจติโรจ
เด็กชายณรงค์กร
เด็กชายพสิษฐ์
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายอาณัติ
เด็กชายจตุรภัทร
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงขันทอง
เด็กหญิงปนิดา
เด็กหญิงอรุชา

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๐๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๐๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๐๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๐๙
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๑๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๑๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๑๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๑๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๑๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๑๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๑๖

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๑๗ เด็กหญิงณัฏฐภิญญา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๑๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๑๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๒๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๒๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๒๒

เด็กหญิงศุภิศรา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายจักรี
เด็กชายเวโรจน์
เด็กหญิงชนัฐปภา

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๒๓ เด็กหญิงจันทร์บูรมี

เด็กหญิงญดาพร
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๒๕ เด็กหญิงอนิศรา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๒๔

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๒๖ เด็กหญิงพิมพกานต์

เด็กหญิงณฐมน
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๒๘ เด็กหญิงปาณิสรา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๒๗

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๒๙ เด็กชายประสพโชค

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๓๐ เด็กหญิงณัฐกาญจน์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๓๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๓๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๓๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๓๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๓๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๓๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๓๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๓๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๓๙

เด็กหญิงอโนชา
เด็กชายนิธิวัฒน์
เด็กชายพิทยุตม์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงภควดี
เด็กชายโสภณัฐ
เด็กชายภวินท์
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายฉัตรชัย

นามสกุล
พิมลสิงห์
กลิ่นถนอม
แจ้งฉาย
พิมลสิงห์
ถนอมตน
ไพเราะ
สุกใส
น่วมเจริญ
ประสพจิตร
ทับทิมทอง
สมจิตร
สุขไสยาศ
ทาวะลุน
จิตตรานนท์
จิตคง
คงเจริญ
พรมทร
บุตรบุรี
สกุลยิบ
ภู่เย็น
อาจจุฬา
นวลศรี
เหลียวกลาง
อิ่มประยูร
โสดา
ไวยะกูล
มธุรส
จงดี
เจริญสุข
สุขสวัสดิ์
โสดา
ภูโคก
ฉวีวงษ์
เจนตลอด
สืบศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางแสม
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบางแสม
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบางแสม
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบางแสม
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบางแสม
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางแสม

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางแสม
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางแสม
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางแสม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดอุสภาราม
วัดอุสภาราม
วัดอุสภาราม
วัดอุสภาราม
วัดอุสภาราม
วัดอุสภาราม
วัดอุสภาราม
วัดอุสภาราม
วัดอุสภาราม
วัดอุสภาราม
วัดอุสภาราม
วัดอุสภาราม
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายศิวพงษ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๔๑ เด็กชายธัญธร
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๔๐

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๔๒ เด็กชายณิชรัศมิ์กาณฑ์

เด็กชายณัชปพนธ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๔๔ เด็กชายธรณ์ธันย์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๔๕ เด็กหญิงพรทิพย์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๔๓

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๔๖ เด็กหญิงชุติกาญจน์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๔๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๔๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๔๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๕๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๕๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๕๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๕๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๕๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๕๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๕๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๕๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๕๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๕๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๖๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๖๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๖๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๖๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๖๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๖๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๖๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๖๗

เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงวรภาส์
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กหญิงลลิตา
นางสาวขวัญพร
เด็กหญิงฉัตรฤทัย
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายธนพจน์
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายประภัทร
เด็กชายวสันต์
เด็กชายอัษฎาพร
เด็กชายอนพัทย์
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายวรภพ
เด็กชายพิทวัส
เด็กหญิงศุกลรัตน์
เด็กหญิงปาริสา
เด็กหญิงศิริลักษณ์

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๖๘ เด็กหญิงนันทวรรณ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๖๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๗๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๗๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๗๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๗๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายปยะ
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงณภาภัช
เด็กหญิงธวัลพร

นามสกุล

เกิด

พูลพิพัฒน์
ฤาษี
ดิษฐ์อำไพ
เวียงคำ
ลิ่มเชย
แสนปดชา
สุวรรณทอง
คำประสิทธิ์
เผือกนิสัย
สุวรรณะ
บุญลือ
วงศ์เสนา
เจียมฮวดหลี
แก้วอดิษฐ์
เรือนคำมา
สระทองแดง
วังสันต์
ระคำภา
ปนยกุล
ศรีทอง
ตันนารัตน์
เพียรมนูพิพัฒน์
สำฤทธิ์
สำฤทธิ์
ประสานทรัพย์
สำรวย
บุพศิริ
หอกกิ่ง
โพธิ์จิตต์
อักขระ
อามาตมนตรี
ประประโคน
ลอยเลิศ
จูมจันทร์
หาญชนะ

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางแสม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางแสม
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางแสม

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางแสม
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางแสม

๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางแสม
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางแสม
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางแสม
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางแสม
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางแสม

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางแสม
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม

๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางแสม
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองพานทอง

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดทองนพคุณ
วัดสนามจันทร์
วัดสนามจันทร์

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๗๕

เด็กหญิงสุภณิดา
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงณัฐชนันท์
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงอลิสรา
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายธรรมรักษ์
เด็กชายกวีวัฒน์
เด็กชายเดชาธร
เด็กชายอานัน

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๗๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๗๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๗๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๗๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๘๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๘๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๘๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๘๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๘๔

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๘๕ เด็กหญิงหทัยกาญจน์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๘๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๘๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๘๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๘๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๙๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๙๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๙๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๙๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๙๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๙๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๙๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๙๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๙๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๓๙๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๐๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๐๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๐๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๐๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๐๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๐๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๐๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๐๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๐๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๐๙

เด็กชายพงศกร
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายศุภกิตต์
เด็กชายนิติเทพ
เด็กชายอิทธิพงษ์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายวีรยุทธ
เด็กชายธันวา
เด็กชายหฤษฎ์
เด็กหญิงนุ่น
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงอิยะวดี
เด็กหญิงนัฐนิชา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงภาวิตา
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กชายพงค์ศิริ
เด็กชายนพสิทธิ์
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงปทมาพร
เด็กชายพีรพัตร์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายวีระโชติ

นามสกุล
จำเนียร
ทองแมน
ภูวังษี
สุทาธรรม
ท้าวจ่าคำ
อ้นทอง
หาญชนะ
นารีนาถ
กล่อมบุญธรรม
อินทนน
เผือกนำผล
แก้วนุช
ใยเยี่ยม
อินทรประสพ
บุญทอง
บุญทศ
ชูศรี
อาทิตย์ฉาย
ศรีสุระ
ชั้วแย้ม
ปนเจริญ
สุนทร
นวนแก้ว
ชุ่มชูจันทร์
นิลชื่น
ไล้เซ็งฮ้อ
วงศ์มณี
นาสมใจ
ราศี
คมขำ
โชติช่ืน
พุกมงคล
ทัพสวัสดิ์
แปนงาม
พันธุ์สมุทร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางไทร
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไทร
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางไทร

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลอง ๑๘
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลอง ๑๘

๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลอง ๑๘
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลอง ๑๘
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลอง ๑๘
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลอง ๑๘

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลอง ๑๘

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลอง ๑๘
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลอง ๑๘
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลอง ๑๘
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลอง ๑๘

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลอง ๑๘
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลอง ๑๘
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลอง ๑๘

๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์

๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสนามจันทร์
วัดสนามจันทร์
วัดสนามจันทร์
วัดสนามจันทร์
วัดสนามจันทร์
วัดสนามจันทร์
วัดสนามจันทร์
วัดสนามจันทร์
วัดสนามจันทร์
วัดสนามจันทร์
วัดสนามจันทร์
วัดบางไทร
วัดบางไทร
วัดบางไทร
วัดคลอง ๑๘
วัดคลอง ๑๘
วัดคลอง ๑๘
วัดคลอง ๑๘
วัดคลอง ๑๘
วัดคลอง ๑๘
วัดคลอง ๑๘
วัดคลอง ๑๘
วัดคลอง ๑๘
วัดคลอง ๑๘
วัดคลอง ๑๘
วัดคลอง ๑๘
วัดคลอง ๑๘
วัดคลอง ๑๘
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๑๐

เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายชนภัทร
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงพัชรีพร
เด็กหญิงรวีวรรณ
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายคมสัน
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายลัทธพล
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงปพัชญา
เด็กหญิงผกาทิพย์

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๑๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๑๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๑๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๑๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๑๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๑๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๑๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๑๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๑๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๒๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๒๑

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๒๒ เด็กหญิงพิมพ์ญาดา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๒๓

เด็กหญิงภรนภัส

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๒๔ เด็กหญิงภัตร์จิราพร
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๒๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๒๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๒๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๒๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๒๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๓๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๓๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๓๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๓๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๓๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๓๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๓๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๓๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๓๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๓๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๔๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๔๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๔๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๔๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๔๔

เด็กหญิงวารินท์
เด็กหญิงวัชรมน
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงจรรยาพร
เด็กหญิงจินดามณี
เด็กชายพงศกร
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวัชระพล
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กชายจารุเดช
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายธนพล
เด็กชายพชรพล
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายภูวเดช
เด็กชายวรภพ

นามสกุล
สายเล็ก
จารุภูมิ
คำโสภา
สังข์ศิริ
เขียวันทร์
สิงขร
สุดสวาท
ผ่องศรี
ชอุ่ม
อนุรัตน์
ยืนทน
พวงแก้ว
ลอยรัตน์
สมุห์สนธ์
กลิ่นสุคน
โตศิริ
เอี่ยมนิยม
ชัยหยง
เหมชะญาติ
อ่อนนิ่ม
พรมเมือง
ศรีบุญเรือน
ปวงกาซ้อน
รัตนสินธ์
พูลสวัสดิ์
รุ่งเรือง
เอี่ยมสะอาด
รัตนสินธ์
ชอุ่ม
รุ่งขจรกลิ่ม
อินการเกตุ
ระย้า
ฉำสมบูรณ์
มอญเก่า
ศรีคชา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางสาย
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางสาย
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางสาย

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางสาย
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางสาย
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางสาย
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางสาย
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางสาย

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางสาย

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางสาย
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางสาย

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางสาย
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางสาย
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางสาย
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาย

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาย
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย

๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาย
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาย

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาย

สังกัดวัด

วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๔๕ เด็กหญิงกนกลักษณ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๔๖ เด็กหญิงกรรณิการ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๔๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๔๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๔๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๕๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๕๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๕๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๕๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๕๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๕๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๕๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๕๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๕๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๕๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๖๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๖๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๖๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๖๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๖๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๖๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๖๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๖๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๖๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๖๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๗๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๗๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๗๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๗๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๗๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๗๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๗๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๗๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๗๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๗๙

เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฐสุดา
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กหญิงปลายฝน
เด็กหญิงวริศา
เด็กชายปุณเมศวร์
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงบุญภา
เด็กชายธาราพงศ์
เด็กชายณชพล
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงเมสยา
เด็กหญิงสุจิราภรณ์
เด็กหญิงพัชรีพร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายวีรชัย
เด็กชายอติเทพ
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายณัชชา
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายประพล
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภูเบศวร์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กหญิงกฤติยาณี

นามสกุล

เกิด

สุทธิคุณ
รอยพยอม
สีสว่าง
ไทรจันทร์
คงปญญา
แสนปอน
รัตนเลิศ
ธันยมัยสถิตคุณ
รอยพยอม
นาคกรอง
ชมพิกุล
พิริยะอารยะกูล
วิจิตรกูล
เบ็ญจนาค
โตศิริ
สร้อยสุข
ครองแสนเมือง
แจ้งใจ
บุญบริวัฒน์
ศิลาคำ
นวลแก้ว
เที่ยงจิตร
คงปาน
ชูสารี
พิมโยธา
ยันนาวา
พิมพ์ทองดี
ร่มเย็น
แก้วนุช
ศรีใส
นิ่มบุตร
แก้วนุช
ลอยอากาศ
เหมือนชอบ
สาช่อฟา

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาย
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาย
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางสาย

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางสาย
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางสาย
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางสาย
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๘๐

เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กหญิงโสธิยา
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กหญิงชลทร
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงดลจิตร
เด็กหญิงพัดชา
เด็กหญิงอณุภา
เด็กหญิงวรกาญจน์
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายกิตติกร
เด็กหญิงริชาภัทร
เด็กชายชัยชนะ
เด็กหญิงกลวัชร
เด็กหญิงนภกานต์
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายสรยุทธ์
เด็กหญิง.สุรภา

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๘๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๘๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๘๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๘๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๘๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๘๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๘๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๘๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๘๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๙๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๙๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๙๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๙๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๙๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๙๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๙๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๙๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๙๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๔๙๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๐๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๐๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๐๒

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๐๓ เด็กหญิงทัศนวรรณ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๐๔

เด็กหญิงศุภพิชชา

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๐๕ เด็กหญิงเบญญาภา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๐๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๐๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๐๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๐๙
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๑๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๑๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๑๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๑๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๑๔

เด็กหญิงมาริสา
เด็กชายธนัญชัย
เด็กชายวงศธร
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายวรชิต
เด็กชายนราธิป
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กหญิงรัตติกาล

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ตะเพียนทอง
ชูสารี
ศิริจำรัส
อนุจันทร์
กาลเจริญ
ทองคำเอี่ยม
เปรมปรี
ผาสุข
แฉ่งเจริญศรี
พงค์สวัสดิ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

มงคลช่วง
แซ่อ้ือ
เชี่ยวชาญโชติ
บัวปน
จารุสมบัติ
สกุลพงษ์
ไหมอ่อน
เจริญยิ่ง
ศรีสวัสดิ์
กาญจนเกตุ
อู่พิทักษ์
สวยสม
คนคล่อง
อู่พิทักษ์
พุ่มบุตร
พุ่มบุตร
จันทรรัศมี
บรรพชา
พูลสวัสดิ์
สังฆวาส
แก้วดอน
งามเฉลียว
บุญเกิด
เจริญธรรม
แก้วรุ่งเรืองกิจ

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบึงนำรักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองเจ้า

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า

สังกัดวัด

วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบางนำเปรี้ยว
วัดบึงนำรักษ์
วัดบึงนำรักษ์
วัดบึงนำรักษ์
วัดบึงนำรักษ์
วัดบึงนำรักษ์
วัดบึงนำรักษ์
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า

หมายเหตุ
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ชื่อ

เกิด

พงษ์พัฒนเจริญ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๑๖
สงวนพันธุ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๑๗
เหลืองทอง
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๑๘
เหลือทอง
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๑๙
สุดสวาท
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๒๐
ทองอินทร์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๒๑
พุ่มบุตร
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๒๒
มหาชัย
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๒๓
เปล่งอรุณ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๒๔
เนตรดำดี
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๒๕
พูลพิพัฒน์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๒๖
ทองสุข
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๒๗
อุดมทรัพย์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๒๘
ทองอินทร์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๒๙
คงวิชา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๓๐
สุขบำรุง
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๓๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๓๒
พึ่งแสวงผล
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๓๓
บุญซ่อน
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๓๔
ธรรมเสน
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๓๕
สังขวัฒนะ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๓๖
หอมประเสริฐ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๓๗
อย่างวิเศษ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๓๘
พาสวัสดิ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๓๙
หวังเจริญ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๔๐
รัชชูวงศ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๔๑
นวลแดง
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๔๒
หนันลา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๔๓
ลีหล้าน้อย
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๔๔
เรรส
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๔๕ เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ทองคำ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๔๖ เด็กหญิงณิชนันทน์ ทับอุไร
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๔๗ เด็กหญิง.จุฬาลักษณ์ แสงจันทร์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๔๘ เด็กชายณภัทร
ปนศิริ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๔๙ เด็กชายธนกร
บุญเสริมสวัสดิ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กหญิงพรรวินท์
เด็กชายกีรติ
เด็กชายณัฐกิจ
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธนพล
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กชายปฏิคม
เด็กชายบูรพา
เด็กชายพลพัฒน์
เด็กชายแทนธรรม
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงรัตน์ดา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงฟา
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงพาฝน
เด็กหญิงนุชนาถ
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายจันทกานต์
เด็กชายธนากร
เด็กชายนพดล
เด็กชายยศสวิน
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงจีระนันท์

นามสกุล

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองเจ้า

๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองเจ้า

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองเจ้า

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดคลองเจ้า
วัดบึงทองหลาง
วัดบึงทองหลาง
วัดบึงทองหลาง
วัดบึงทองหลาง
วัดบึงทองหลาง
วัดบึงทองหลาง
วัดบึงทองหลาง
วัดบึงทองหลาง
วัดบึงทองหลาง
วัดปากคลองหลวงแพ่ง
วัดปากคลองหลวงแพ่ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายโยธิน
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๕๑ เด็กหญิงชลดา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๕๒ เด็กหญิงชลธิชา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๕๐

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๕๓ เด็กหญิงนันทกานต์

เด็กหญิงศิริวรรณ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๕๕ เด็กหญิงชณัชฌา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๕๖ เด็กหญิงซารีน่า
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๕๗ เด็กหญิงมนทรา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๕๔

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๕๘ เด็กหญิงนันทิกานต์

เด็กชายภาณุวิชญ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๖๐ เด็กหญิงวรพิชชา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๖๑ เด็กหญิงธัญพร
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๖๒ เด็กหญิงศรุดา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๕๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๖๓ เด็กหญิงนันทกานต์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๖๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๖๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๖๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๖๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๖๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๖๙

เด็กหญิงทอขวัญ
เด็กชายธนนชัย
เด็กชายธนากร
เด็กชายนพดล
เด็กชายสายใย
เด็กหญิงกชกร

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๗๐ เด็กหญิงณภัทรนันท์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๗๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๗๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๗๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๗๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๗๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๗๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๗๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๗๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๗๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๘๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๘๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๘๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๘๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๘๔

เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงวิภาษณีย์
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงบุญนิสา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงนวพรรษ
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กชายสุพจน์
เด็กหญิงนิชานันต์
เด็กหญิงเบญจรัตน์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายสุรบดินทร์
เด็กชายธีราทัต
เด็กชายธนกร

นามสกุล
โสภณนรินทร์
จรัสกุล
คำศรี
แขกแปลก
อู่สิริ
สวัสดี
อำขำ
ทีภักดี
ทรัพย์โถม
ปรีชาศักดิ์ศิริ
ศรแสง
วรารัศมี
รูปสมศรี
นิยมบุตร
โพตาคาม
ทองทิพย์
แซ่โค้ว
พูลทัพ
เสาวรส
รุ่งเรือง
ศรีแก้ว
คงเจริญ
ศรีนุ่ม
สุขสำราญ
เทพดารักษ์
ทองทาบ
ศิริภาพ
เขินไพร
จอนจาด
แจ้งจิตร
สาคร
ระศรี
จันทร์นพ
เวชนาวิน
แซ่โค้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ วัดสว่างอารมณ์
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ วัดสว่างอารมณ์
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ วัดสว่างอารมณ์
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ วัดสว่างอารมณ์
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ วัดสว่างอารมณ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ วัดสว่างอารมณ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ วัดสว่างอารมณ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ วัดสว่างอารมณ์
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปากคลองหลวงแพ่ง
วัดปากคลองหลวงแพ่ง
วัดปากคลองหลวงแพ่ง
วัดปากคลองหลวงแพ่ง
วัดปากคลองหลวงแพ่ง
วัดปากคลองหลวงแพ่ง
วัดปากคลองหลวงแพ่ง
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๘๕

เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กหญิงบุณยานุช
เด็กชายสุนทร
เด็กชายวีรยุทธ
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายธีรยุทธ
เด็กหญิงเพชรลดา
เด็กหญิงสุพิชตรา
เด็กชายอธิป
เด็กหญิงโสภา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายวรภพ
เด็กชายสามารถ
เด็กชายชินาธิป
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงมีนา
เด็กชายชยพล
เด็กชายวัชิรวิทย์
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายสมิทธิ์
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายดนัยพัฒน์
เด็กชายสุเมธี
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กชายนนทการ
เด็กชายพรชัย
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กหญิงปยะภัทร
เด็กหญิงนลิน
เด็กหญิงนาราพร

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๘๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๘๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๘๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๘๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๙๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๙๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๙๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๙๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๙๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๙๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๙๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๙๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๙๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๕๙๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๐๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๐๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๐๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๐๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๐๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๐๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๐๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๐๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๐๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๐๙
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๑๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๑๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๑๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๑๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๑๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๑๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๑๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๑๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๑๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๑๙

นามสกุล
แสงกล้า
สกุลศรี
จำปา
ผลเจริญ
อ่องประมูล
สระเกษ
จุลมณฑล
นรสิงห์
หงษ์ทอง
ฤทธิเดช
นุชพันธ์
ธัญญาหาร
ม่วงเงิน
โชติวิทย์
แซ่โค้ว
สอนยศ
ภู่พิพัฒน์
มีอนันต์
แสงจันทร์
รดารงค์
เอี่ยมสอาด
เอี่ยมจิตร
รุ่งเรือง
มะลิวัลย์
เพชรกรณ์
เอี่ยมสอาด
งามไวย
เอี่ยมจิตร
สมฤทธิ์
พวงเงิน
ทองกร
สอนนุช
ปยะนาคร
อยู่น่ิม
บุญฉิม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖

๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลอง ๒๑
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลอง ๒๑
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลอง ๒๑

๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลอง ๒๑
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลอง ๒๑
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลอง ๒๑
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลอง ๒๑
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลอง ๒๑

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลอง ๒๑
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลอง ๒๑
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดตีตะเรด
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๓๔
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๒๐

เด็กชายจิตติภัทร
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายกฤษฎา

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๒๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๒๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๒๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๒๔

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๒๕ เด็กชายภัควลัญชญ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๒๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๒๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๒๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๒๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๓๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๓๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๓๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๓๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๓๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๓๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๓๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๓๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๓๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๓๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๔๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๔๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๔๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๔๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๔๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๔๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๔๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๔๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๔๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๔๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๕๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๕๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๕๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๕๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๕๔

เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กชายนฤพล
เด็กชายวายุ
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงศรัณพร
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กหญิงภัทรมล
เด็กชายศุกลวัตน์
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงณัฐสิทธิ์
เด็กชายอภิชาต
เด็กหญิงรัตน์ติกาน
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายพีรพล
เด็กชายอานัส
เด็กชายอุดร
เด็กชายมนัส
เด็กชายกิตติ
เด็กหญิงฟา
เด็กชายสุริยา
เด็กชายอรรถมากร
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายศรัณย์กร
เด็กชายธนพล
เด็กชายณัฐวัตร

นามสกุล
ภาพภักดี
พิมพ์ช่ืน
พรมเอ๋ย
จั่นจำรัส
กราพงศ์
ดวงใจ
เชิดเธอ
หวานฉำ
เกตุเอี่ยม
สุขประเสริฐ
มีอนันต์
ระยับศรี
ระยับศรี
อินจันทร์
แผ่นทอง
โสดก
เมืองกลาง
จันทร์เทียม
ฝอยทอง
เปลี่ยนทับ
รุ่งเรือง
คุ้มวงศ์
ขาวปอม
เลิศศิริ
เห่งแจ้ง
จุลโลบล
เฉลิมพล
นักรบ
เปลี่ยนทับ
เปยมวัฒนา
มารอด
พันธุ์บุตร
มหารักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐

๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงตาหอม

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงตาหอม
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงตาหอม
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงตาหอม

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบึงตาหอม
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบึงตาหอม
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงตาหอม
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงตาหอม

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงตาหอม
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบึงตาหอม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

สังกัดวัด

วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดบึงตาหอม
วัดบึงตาหอม
วัดบึงตาหอม
วัดบึงตาหอม
วัดบึงตาหอม
วัดบึงตาหอม
วัดบึงตาหอม
วัดบึงตาหอม
วัดบึงตาหอม
วัดบึงตาหอม
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๕๕

เด็กหญิงรสรินทร์
เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กหญิงแสงดาว
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงพิมรภัทร์
เด็กหญิงพรวลัย
เด็กหญิงภาณุมาศ
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายเติมพงษ์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนชิต
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กชายวีรากร
เด็กชายเตชิต
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงมณีแก้ว
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงกนกนารถ
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายทรงพล
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายศรัณยพงศ์
เด็กชายฐิติพงศ์

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๕๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๕๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๕๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๕๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๖๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๖๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๖๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๖๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๖๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๖๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๖๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๖๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๖๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๖๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๗๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๗๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๗๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๗๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๗๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๗๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๗๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๗๗

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๗๘ เด็กหญิงณภัทรจิรา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๗๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๘๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๘๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๘๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๘๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๘๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๘๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๘๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๘๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๘๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๘๙

เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงสิริมล
เด็กหญิงสิริธร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงชนาพา
เด็กชายกวิน
เด็กหญิงสายฝน
เด็กหญิงวรัชญา
เด็กหญิงสุทธิกานต์
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กหญิงสรัญญาวี

นามสกุล
หาดแก้ว
ปราโมทกุล
หมู่สกุล
เกิดแก้ว
หมื่นไกร
เจริญรุ่งเรือง
มณีวงศ์
แซ่อ้ึง
รัตนวงศ์
ตอนกลาง
ซื่อสัตย์
ศรีจันทร์
จันทร์ฉาย
ทองสุข
ไพรมะณี
สุจริตใจ
ศรีเมือง
เทียนศรี
อู่อรุณ
วงคำภู
บุญครอง
คะสุระ
ดวงเวา
อ่อนถาวร
แจ้งเกษตร
วงษ์ษา
หาญเสมอ
ยังให้ผล
สมาไทย
มั่นอยู่
สิงโต
สุรวัฒนาราม
เกษอุดม
แก้วสระแสน
ทองนุช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ

๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ

สังกัดวัด

วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดสุ่งเจริญ
วัดโปร่งเกตุ
วัดโปร่งเกตุ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๙๐

เด็กหญิงกนกกร
เด็กชายณภัทร
เด็กชายอนุศิษฏ์
เด็กชายเศรษฐศิริ
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กหญิงศศินา
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กชายนันทภพ
เด็กชายปฐมพร
เด็กชายประเสริฐ
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงบุษรารัตน์
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงพิมพิศา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายทินกฤต
เด็กหญิงพีรณัฐ
เด็กหญิงนภาวรรณ
เด็กหญิงมัญทิวา
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงอักษรา
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กหญิงปยพัชร์
เด็กชายถิรายุส์
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กชายธีรภัทร

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๙๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๙๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๙๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๙๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๙๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๙๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๙๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๙๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๖๙๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๐๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๐๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๐๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๐๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๐๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๐๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๐๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๐๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๐๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๐๙
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๑๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๑๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๑๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๑๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๑๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๑๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๑๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๑๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๑๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๑๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๒๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๒๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๒๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๒๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๒๔

นามสกุล

เกิด

สงวนดี
ภูมิชูชิต
สวมศิริ
พานิชพัฒน์
ระเบียบ
นาแร
วรรณพิรุณ
เพ็งพรม
อินเจริญ
ลิ้มประเสริฐ
พลซื่อ
โยธานันท์
ฉิมมารักษ์
ช้างชาลี
ปานอุทัย
บุญรัตน์
เพิ่มพงษ์พิพัฒน์
จันฉาย
นาดอน
สุขุม
คล้ายวัน
อริยะพรรณ์
ไกรรอด
เจริญสุข
สุหาลา
ดีย่ิง
ไตรทรัพย์
ไชยศรีรักษ์
นพแก้ว
ไชยศรีหา
พลรัตน์
จำปาร้อย
ทิดพรม
เด็กหญิงพิมพกานต์ หอมชื่นจิตร์
เด็กชายพิษณุ
อินอำคา

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางมะเฟอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโปร่งเกตุ
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง
วัดบางมะเฟอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๒๕

เด็กชายพลช
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงวริษฐา
เด็กหญิงชนาพา

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๒๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๒๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๒๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๒๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๓๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๓๑

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๓๒ เด็กหญิงวรรณยาลักน์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๓๓ เด็กหญิงวรรณวิสา

เด็กชายนรธีร์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๓๕ เด็กชายสงกรานต์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๓๖ เด็กหญิงนภัสสร
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๓๗ เด็กหญิงสุวารี
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๓๔

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๓๘ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๓๙

เด็กชายศุภวิชญ์

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๔๐ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๔๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๔๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๔๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๔๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๔๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๔๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๔๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๔๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๔๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๕๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๕๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๕๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๕๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๕๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๕๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๕๖

เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายสิงหชัย
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงณัฐติการ
เด็กชายคุณากร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายไพฑูรณ์
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงลัดดาวัล
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงกิตติมา
เด็กหญิงมาริสา

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๕๗ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายภูริพัฒน์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๕๙ เด็กชายอาภากร
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๕๘

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ทองขาย
แก้วคำ
มนต์แก้ว
ดีสำโรง
ตันติรัตนาวลี
เนตรมณี
ไชยรัตน์
อิทธิยาภรณ์
เข็มมุข
คชเลิศ
คชสารทอง
แม้นสี
ยนสุวรรณ์
รอดมี
เหง้าประสิทธิ์

๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนท่านา

ใหม่พูลศรี
ใหม่ผ้ึง
ใหม่เอี่ยม
ใหม่ผ้ึง
จิตฉวี
นักเพียร
มนทักสิน
ซ้วนกุล
กลิ่นเกษร
เด็กชายจิรภัทร
แตงอ่อน
ดอกคำ
กาบตุ้ม
ตันเฮง
อินทรักษา
ศรีสวัสดิ์
สงเคราะห์
แซ่ต๊ัน
กะทิโก
วงศ์สง่า

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนท่านา
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนท่านา
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนท่านา

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนท่านา
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนท่านา
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนท่านา
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนท่านา

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนท่านา
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางคา
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางคา
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางคา

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางคา
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางคา
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหินดาษ
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหินดาษ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนท่านา
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วัดดอนท่านา
วัดดอนท่านา
วัดดอนท่านา
วัดดอนท่านา
วัดดอนท่านา
วัดจรเข้ตาย
วัดจรเข้ตาย
วัดจรเข้ตาย
วัดจรเข้ตาย
วัดจรเข้ตาย
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดเตาอิฐ
วัดไผ่ขวาง
วัดไผ่ขวาง
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เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายสมโชค เกชิต
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๖๑ เด็กหญิงกฤติยา สว่างแก้ว
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๖๒ เด็กหญิงชนิกานต์ ทับทัน
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๖๓ เด็กหญิงมณฑาทิพย์ หยงหนู
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๖๔ เด็กชายวาทิต
ทุ่งสินธุ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๖๕ เด็กชายภูริพัฒน์ กันภัย
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๖๖ เด็กชายนราธิป นัทธพงค์ไชย
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๖๗ เด็กชายณัฐภัทร ตรีเนตร์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๖๘ เด็กชายชญานิน ศรีหมาศ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๖๙ เด็กชายรัชพล
พิทักษ์ถาวร
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๗๐ เด็กชายเกริกชัย บุญพยุง
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๗๑ เด็กชายธีรภัทร์ เสากระโชก
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๗๒ เด็กชายธิติพล
วงษ์มาก
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๗๓ เด็กชายพัชญะนันท์ นิ่มพันธ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๗๔ เด็กชายจิรกิตติ์ วงสุรินทร์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๗๕ เด็กชายภัคพล
ทองบุญมา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๗๖ เด็กชายอนพัช
ยันประเวศ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๗๗ เด็กหญิงพรภิมล พินิจค้า
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๗๘ เด็กหญิงปนัดดา อานนท์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๗๙ เด็กหญิงอริสรา ชัยมงคล
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๘๐ เด็กหญิงวรัทยา พะวงษ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๘๑ เด็กหญิงสิริภรณ์ ดุลยะสิทธิ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๘๒ เด็กหญิงพิชญาวี วงศ์กำภู
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๘๓ เด็กหญิงฐิตินันท์ จาบกุล
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๘๔ เด็กหญิงณัฐธนิตชา ธานี
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๘๕ เด็กชายศักดิ์ดา ดาวเรือง
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๘๖ เด็กชายพัชรพล วิสริส
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๘๗ เด็กชายขจรศักดิ์ สมเหมือน
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๘๘ เด็กหญิงนวพร
จันตุ่ย
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๘๙ เด็กหญิงอาทิตย์ตยา ตรีเนตร
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๙๐ เด็กชายกิตติพงศ์ ปนกุล
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๙๑ เด็กชายธนากร
พรมมากุล
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๙๒ เด็กชายนพณัฐ
แก้วละมุล
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๙๓ เด็กชายอลงกรณ์ บุราญรมย์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๙๔ เด็กหญิงกานต์พิชชา แพงคำฮัก
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๖๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหินดาษ
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหินดาษ
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหินดาษ

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหินดาษ
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสะแกงาม

๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไผ่ขวาง
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วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดนำฉ่า
วัดนำฉ่า
วัดนำฉ่า
วัดสะแกงาม
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงพัฒน์นรี
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายนาราภัทร
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายอภิสร
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงปาณิศา
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงนรมน
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงปยะธิดา

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๙๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๙๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๙๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๗๙๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๐๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๐๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๐๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๐๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๐๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๐๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๐๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๐๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๐๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๐๙
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๑๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๑๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๑๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๑๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๑๔

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๑๕ เด็กหญิงพรรณนารา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๑๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๑๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๑๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๑๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๒๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๒๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๒๒

เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงวีรดา
เด็กหญิงอารีวรรณ
เด็กชายเวคินทร์
เด็กหญิงธันยศิกา
เด็กหญิงรัญชิดา
เด็กหญิงวิชาดา

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๒๓ เด็กหญิงนันทิกานต์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๒๔

เด็กชายกิตติธัช

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๒๕ เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์

เด็กชายปรัชญา
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๒๗ เด็กชายถิระโรจน์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๒๘ เด็กชายธีรยุทธ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๒๙ เด็กชายธนชิต
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๒๖

นามสกุล
จรบุรมย์
สุขพลำ
ภู่สีม่วง
หนูแดง
พรมมา
สวัสดี
ศรีพรหม
เกษา
วงษ์สวรรค์
ปญญาวงค์
แก้วกงพาน
แซ่ล้ิม
วงษ์มา
ฝงแก้ว
ผิวงาม
แดงประทีป
นาคนรินทร์
สิทธิวงค์
บัวชม
แทนรินทร์
แก้วนิมิตร
สมทอง
น้อยคำ
อ่อนทะ
ศรีทร
มีประวิติ
พรมพิบาล
ไกรดงพลอง
ก้านแก้ว
เหมือนสีพลี
แก่นทิพย์
ศัตรูพินาศ
บวบทอง
ม่วงอ่อน
กะวิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพประทาน
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพประทาน
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพประทาน
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพประทาน
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพประทาน
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพประทาน
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพประทาน
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพประทาน
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพประทาน

๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพประทาน

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพประทาน
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพประทาน
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพประทาน
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพประทาน

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพประทาน
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพประทาน
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส

สังกัดวัด

วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

หมายเหตุ

วัดเทพประทาน
วัดเทพประทาน
วัดเทพประทาน
วัดเทพประทาน
วัดเทพประทาน
วัดเทพประทาน
วัดเทพประทาน
วัดเทพประทาน
วัดเทพประทาน
วัดเทพประทาน
วัดเทพประทาน
วัดเทพประทาน
วัดเทพประทาน
วัดเทพประทาน
วัดเทพประทาน
วัดเทพประทาน
วัดทุ่งยายดำ
วัดทุ่งยายดำ
วัดทุ่งยายดำ
วัดทุ่งยายดำ
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๓๐

เด็กชายสราวุธ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายยุทธพิชัย
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายชนะ
เด็กชายเกียรติชัย
เด็กชายยศพัฒน์
เด็กหญิงนพเกล้า
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงภัทราพร

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๓๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๓๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๓๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๓๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๓๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๓๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๓๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๓๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๓๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๔๐

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๔๑ เด็กหญิงพิมลวรรณ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๔๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๔๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๔๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๔๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๔๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๔๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๔๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๔๙

เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงรุ่งไพลิน
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงวิศัลยา
เด็กหญิงศศิธา

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๕๐ เด็กหญิงตรียาลักษณ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๕๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๕๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๕๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๕๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๕๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๕๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๕๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๕๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๕๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๖๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๖๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๖๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๖๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๖๔

เด็กหญิงนัยนา
เด็กหญิงณรีพัฒน์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายพงษกรณ์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายธนิสร
เด็กหญิงณธิดา
เด็กชายพรทวี
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายเอกชัย
เด็กชายทศพล
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กชายพิสิฏฐ์พล

นามสกุล
งอกงาม
กองพงษ์
ยิ้มแก้ว
การะเกตุ
กุลประโดน
นาครุ้ง
สิงห์ชาลี
อุยขำ
พุ่มพวง
กุลนอก
วรคุตร
หนูศรีเจริญ
พุ่มพวง
ระหม้าย
สงคล้าย
ทองดี
จำปาราช
ประสิทธิ์
วิงวรณ์
ปนทอง
ยั่งยืนสถาพร
จันทร์กรี
เย็นระยับ
จรัญพงษ์
ศรีบัว
วิเศษกุล
สาระ
จรัญพงษ์
เพ็งกระจ่าง
ม่วงทอง
เชื้อมีแรง
มีซัง
สีสงคราม
ทรัพย์แก้ว
ทับอินทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส

๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไผ่ดำ

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไผ่ดำ

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ดำ

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดพิมพาวาส
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๖๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๖๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๖๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๖๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๖๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๗๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๗๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๗๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๗๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๗๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๗๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๗๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๗๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๗๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๗๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๘๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๘๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๘๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๘๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๘๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๘๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๘๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๘๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๘๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๘๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๙๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๙๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๙๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๙๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๙๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๙๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๙๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๙๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๙๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๘๙๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงญาณิศา ยงตาบ
เด็กหญิงศิริกาญจน์ดา สง่าแดน
เด็กชายสรวิชญ์ ฤทธิ์ถาวร
เด็กหญิงเกศกมล กลัดสมบัติ
เด็กชายปุณภพ หนูทอง
เด็กหญิงทิฆัมพร นากเกิด
เด็กชายนพรัตน์ สระขุนทด
เด็กหญิงกมลชนก ผดุงพันธ์
เด็กชายพิพัฒน์ บุญมา
เด็กหญิงวรนารี สิงห์ซอม
เด็กหญิงสุพัตรา อารีย์ราษฏร์
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เอี่ยมสะอาด
เด็กหญิงฐิตา
รอดทุกข์
เด็กหญิงรัชวิภา ห้วงนำ
เด็กหญิงศิรพรรณ ศิริ
เด็กหญิงสรัญญา สุขตา
เด็กชายจิรกิตติ์ บานแย้ม
เด็กชายอมรทรัพย์ เสือศิริ
เด็กชายณัฐดนัย บุญเจริญ
เด็กหญิงนันท์นภัส นิลวิเวก
เด็กหญิงสุฐิตา ศรดิลก
เด็กหญิงวชิราภรณ์ มูลศรี
เด็กหญิงรุ่งนภา หงษ์จันทา
เด็กหญิงนำ
ลิม
เด็กหญิงวิรินทร์กัญญา ธรรมไพศาล
เด็กชายจิตตภัทร ไชยเสน
เด็กชายชัยวัฒน์ สร้อยสมยา
เด็กชายทรงวุฒิ นามเหลา
เด็กหญิงนิภาภัทร์ พลับพลึงไพร
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองคำพันธุ์
เด็กหญิงกิตติกุล ฮ่มปา
เด็กหญิงนภัสสร สีปอง
เด็กหญิงอรวรา สีปอง
เด็กชายชัชพงค์ ทองตา
เด็กชายอนุภัทร คงจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไผ่ดำ

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชนะสงสาร
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชนะสงสาร

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ่างทอง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ่างทอง
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ่างทอง

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ่างทอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ่างทอง

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ่างทอง
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอ่างทอง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอ่างทอง
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดไผ่ดำเจริญศุข
วัดนิโครธาราม
วัดนิโครธาราม
วัดแพรกวังตะเคียน
วัดแพรกวังตะเคียน
วัดแพรกวังตะเคียน
วัดแพรกวังตะเคียน
วัดแพรกวังตะเคียน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กชายอดิสรณ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๐๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๐๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๐๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๐๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๐๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๐๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๐๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๐๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๐๙
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๑๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๑๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๑๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๑๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๑๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๑๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๑๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๑๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๑๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๑๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๒๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๒๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๒๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๒๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๒๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๒๕

เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กชายอรุณ
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายธนภู
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายฐปนวัฒน์
เด็กชายดุษฏี
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายอภิเดช
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงพจวรรณ
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายพัฒนพล
เด็กชายนภัสกร
เด็กชายชรินทร์
เด็กชายเดวิน
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กหญิงจิราภา

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๒๖ เด็กหญิงธิติกาญจน์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๒๗ เด็กหญิงกมลวรรณ
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๒๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๒๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๓๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๓๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๓๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๓๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๓๔

เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายธาวิน
เด็กชายปญญากร
เด็กชายพชร
เด็กชายฉันท์ชนก
เด็กชายธนิสร
เด็กชายธันวา

นามสกุล
มาลาคำ
ราศี
อนุรัตน์
ถั่วทอง
ผลยิ่ง
มธุรภารดี
เข็มเฉลิม
ใหม่ภู่
ไหมแก้ว
วิวัฒน์
เผือกโสภา
บุญเทียน
ปานดำ
สมาน
รัตนไพบูลย์
แซ่เตียว
พิมเสนา
บุญประเสริฐ
เกษสาคร
พิลาแก้ว
ไข่สังข์
ขอยิดกลาง
อ๋อสูงโนน
เข็มมงคล
หวังคล่องกลาง
ศรชัย
คตสุวรรณ
ขำใบ
ลิ้มประเสริฐ
นงนุช
รัตนมณี
งามเพียร
ผดุงถิ่น
สอนอ่อน
เปลี่ยนแปลง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยนำใส
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยนำใส

๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยนำใส

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยนำใส
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยนำใส
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๓๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๓๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๓๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๓๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๓๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๔๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๔๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๔๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๔๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๔๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๔๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๔๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๔๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๔๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๔๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๕๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๕๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๕๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๕๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๕๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๕๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๕๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๕๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๕๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๕๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๖๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๖๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๖๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๖๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๖๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๖๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๖๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๖๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๖๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๖๙

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กหญิงอนันตญา สุวรรณฉวี
เด็กหญิงพิมลพรรณ ประมูลเรือง
เด็กหญิงประภาวรรณ อ่องประมูล
เด็กหญิงธิดารัตน์ พวงเพชร
เด็กชายเรืองศักดิ์ พิมพ์สร
เด็กชายรชต
อ่อนน้อม
เด็กชายคมน์ศักดิ์ สุบินทา
เด็กชายปญญากร จันทร์จำรัส
เด็กชายบวรภัค หมื่นสท้าน
เด็กชายวชิรวิทย์ พรมพิทักษ์
เด็กชายณัชพล เกตุสุวรรณ
เด็กชายตรีวิทย์ กาญจนศร
เด็กชายวรวิช
แดงด้วง
เด็กชายธีรวัฒน์ หมายดี
เด็กชายสรชัช
หมายดี
เด็กชายวชิรศรณ์ อยู่สุธา
เด็กชายพงศกร กองนอก
เด็กหญิงสุพรรษา จุลพล
เด็กหญิงสุนิสา พัจนา
เด็กหญิงชัชฏาพร พวงมณี
เด็กหญิงกรรณิการ์ สอนรุน
เด็กหญิงกนกวรรณ ทางดอน
เด็กหญิงมนัสนันท์ เจียงแก้ว
เด็กหญิงสิราวรรณ บุญมา
เด็กหญิงสาวินี แสนแก้ว
เด็กหญิงนิภาพร พรหมประสาทสร
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จันทรประสิทธิ์
เด็กหญิงอารยา ภูผา
เด็กหญิงวลัยพร สังฆธรรม
เด็กหญิงกนกวรรณ โฉมนุช
เด็กหญิงพัชรพร แก้วทองคำ
เด็กหญิงกรรณิกา หลู่โยทา
เด็กหญิงสุภาพร ฉิมนอก
เด็กหญิงอภิสรา แก้วมณี
เด็กหญิงณัฐชยา ใหม่เอี่ยม

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดห้วยหิน
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๗๐

เด็กชายอรรถพล
เด็กชายบรรณรต
เด็กชายนิชนันท์
เด็กชายทวีโชค
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายวิชานาถ
เด็กชายจักรินทร์
เด็กชายเชัยธวัช
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงรัชนิศ
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กหญิงอรวรา
เด็กหญิงปภาวี
เด็กหญิงชญานี
เด็กหญิงพรจิรา
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายวชิรเทพ

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๗๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๗๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๗๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๗๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๗๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๗๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๗๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๗๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๗๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๘๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๘๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๘๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๘๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๘๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๘๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๘๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๘๗

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๘๘ เด็กชายธนาพิพัฒน์

เด็กชายสุขพล
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๙๐ เด็กชายพีรภัทร์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๘๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๙๑ เด็กชายภัครวรรธน์
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๙๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๙๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๙๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๙๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๙๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๙๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๙๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๐๙๙๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๐๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๐๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๐๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๐๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายนนทพันธ์
เด็กชายพรรษิษฐ์
เด็กชายสุกฤต
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงณิชาพัชร์
เด็กหญิงทอขวัญ
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กหญิงจิตรานุช
เด็กหญิงอมรทิพย์
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงนภารัตน์

นามสกุล
กองนอก
ขันทะชา
แซ่แต้
รอดทัพ
อาจศรี
พึ่งเกษม
สีจันทร์
โชชัย
ตุมจันทร์
โคตามี
บุตรงาม
เกิดทวีพันธ์
สังเวช
พาตน
สารี
สุขแย้ม
โกเมนทร์
วรรณเสน
อิทธโยภาสกุล
พรมกลาง
แก่นพะวา
พิศิฏฐะศิริ
พงษ์สวัสดิ์
หนองนำขาว
ประสิทธ์สังข์
ประเสริฐโชค
สีสนิท
มนต์วิเศษ
นามนุชสกุลกิจ
บุญญาวัฒน์
ระวิชัย
กันฮก
ถึงแสง
สามารถ
รักพวก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดหนองยางโพธาราม
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๐๕

เด็กหญิงรวิภัทร
เด็กชายณฐกร
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงฑิมพิกา
เด็กหญิงกมลพร
เด็กชายสนชัย
เด็กหญิงนำใส
เด็กหญิงธิญดา
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กชายกฤติเดช
เด็กชายการัณญวิศ
เด็กชายกฤษนันท์
เด็กชายพิชญะ
เด็กชายกฤตนัย
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงชีรนัฐ
เด็กหญิงอุรชา
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงสุวภัทร
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายโภคิณ
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงพัชรพร

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๐๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๐๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๐๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๐๙
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๑๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๑๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๑๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๑๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๑๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๑๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๑๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๑๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๑๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๑๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๒๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๒๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๒๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๒๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๒๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๒๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๒๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๒๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๒๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๒๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๓๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๓๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๓๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๓๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๓๔

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๓๕ เด็กหญิงภัทรวรินทร์

เด็กหญิงพัชรินทร์
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๓๗ เด็กหญิงภูริตา
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๓๘ เด็กหญิงคชนันท์
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๓๙ เด็กหญิงนันท์ศุลี
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๓๖

นามสกุล
แก้ววิจิตร
คำลือสาย
ประเสริฐผล
สองพจน์
จรพินิจ
เอียจะบก
ตัวตั้ง
ปุณชัยวิลาศ
ชินวงศ์
สิทธิสุธี
ตุลาพันธ์
ขุนพิลึก
นิ่มเจริญสุข
พงษ์ประสิทธิ์
งิ้วสะ
วรรณสิทธิ์
เผื่อนเอียม
เฝาทรัพย์
ธรรมไพศาล
เกาะทอง
แซ่ต้ัน
จันทมาลา
เพ็ญโฉม
ชื่นฉำ
เรืองเจริญ
ศรประสิทธิ
บุญญาวัฒน์
ศรีสุนทร
สุขศิริ
สากิยะ
บุญประเสริฐ
ปองขวาพล
กีรติเมธากร
ศรีถนอม
ปสสา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

หมายเหตุ

๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๔๐ เด็กหญิงปญจมาภรณ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๔๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๔๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๔๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๔๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๔๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๔๖

เด็กหญิงภวิตรา
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กชายณฐพัชร์
เด็กชายพิชยพล
เด็กชายธนธัส
เด็กชายจิรเมธ

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๔๗ เด็กหญิงกัญญาพัชร
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๔๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๔๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๕๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๕๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๕๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๕๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๕๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๕๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๕๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๕๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๕๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๕๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๖๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๖๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๖๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๖๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๖๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๖๕

เด็กหญิงณิชมน
เด็กชายดนัยรัฐ
เด็กชายตฤณ
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงพุทธิชา
เด็กชายพุทธาวัฒน์
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงณฐอร
เด็กหญิงพิมพ์นลิน
เด็กหญิงวรวลัญช์
เด็กหญิงสันต์สินี
เด็กหญิงกวินทิพย์
เด็กหญิงวรณฐ
เด็กหญิงภิรญา
เด็กหญิงพีรดา

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๖๖ เด็กหญิงกานต์พิชชา
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๖๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๖๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๖๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๗๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๗๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๗๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๗๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๗๔

เด็กหญิงนันทภัค
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงกุลภรณ์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงบงกช
เด็กชายรัชตพงษ์

นามสกุล

รัตนะสิทธิ์
อุ้มอำพร
อินทรโชติ
จันวะโร
เสชัง
จริยธรรม
เพียรเงิน
สืบขำเพชร
น้องรัก
ชอบบรรเลง
กุลตัณฑ์
บัวน่วม
โสธรกุลโรจน์
สงเคราะห์
แก้วสิงห์
อธิราช
สว่างโสภา
บำรุงวงศ์
หลวงจอก
เที่ยงเจริญ
ตอรบรัมย์
ชาญสมา
นาคประเสริฐ
จอมศิลป
สร้อยทอง
มณีอนันต์
บุญไชย
โคตะมา
สันติยากร
ชุ่มเย็น
พลราชม
ราษี
สิงหนาท
สุวรรณพืช
อ่อนเจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

หมายเหตุ

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๓๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๗๕ เด็กชายนันทิภาคย์
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๗๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๗๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๗๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๗๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๘๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๘๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๘๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๘๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๘๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๘๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๘๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๘๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๘๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๘๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๙๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๙๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๙๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๙๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๙๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๙๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๙๘

เด็กชายปรัตถกร
เด็กชายศุภวิชญ์กวี
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงศุภพิชญ์
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงแทนหทัย
เด็กหญิงศุภัสรา
เด็กหญิงพิชชา

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๙๙ เด็กหญิงตันตรปทมวรรณ์

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๐๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๐๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๐๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๐๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๐๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๐๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๐๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๐๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๐๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๐๙

เกิด

เด็กชายณัฐวิชช์
เด็กชายปนนทัต
เด็กชายศุภกร
เด็กชายณัชภูมิ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายนวกร
เด็กชายภาณุวัชร
เด็กชายภูริช
เด็กหญิงดลนภา
เด็กหญิงกรวรรณ

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

พุ่มเกิด
เปลี่ยนเจริญ
แก้วถาวร
อุดมพันธ์
แซ่ซ้ิม
สำแดงฤทธิ์
ธนูศิลป
หงษ์วะชิน
ทาทอง
อึ้งเทียน
ศรีสวัสดิ์

หมายเหตุ

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงจีราพัชร
เด็กหญิงณิชาดา
เด็กหญิงทัษพร
เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายณพัทร
เด็กหญิงมานิญา
เด็กหญิงภัททิยา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธัญญรัศม์ ดำรงเวชศักดิ์
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ถิรบุญญาวงศา
เด็กชายชวพล กลำบุญสวัสดิ์
เด็กชายอัมรินทร์ นิ่มเรือง

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๙๐ เด็กหญิงชนาภัทร
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๐๙๑

นามสกุล

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉานุ
บุญยกรอำนวย
ปนชาญชัยยุทธ
ฟางทสวัสดิ์
ละหล้า
วงศ์สุริยา
แก้วนาคแนว
กาญจนพัฒน์
มณีพันธ์
ปทมะวัชระปราณี
กุลพิพัฒน์รัตน์
กาญจโนภาส
คงรักษา
ศานติกุลวงศ์
หมื่นวงศ์
จันทร
วงศ์จินดา
ลั่นซ้าย
พุ่มพวง
ขำวิลัย

๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กหญิงกมลชนก ชัยสายัณห์
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๑๑ เด็กหญิงกัญญา กิจเจริญโชค
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๑๒ เด็กชายเดชาธร อินทโพธิ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๑๓ เด็กหญิงเบญญาภา มัชฌิมา
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๑๔ เด็กชายสหรัฐ
นิลวาศ
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๑๕ เด็กชายภูวิศ
เถื่อนถำแก้ว
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๑๖ เด็กหญิงสุพิชญา คำศรีสุข
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๑๗ เด็กหญิงสุภาวดี บุญทองดี
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๑๘ เด็กหญิงธนวรรณ์ ทองกรรณ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๑๙ เด็กหญิงกชกร
มีทอง
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๒๐ เด็กหญิงณัฐณิชา ภวัตพงศาไพศาล
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๒๑ เด็กหญิงณัฐนันท์ ทรัพยา
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๒๒ เด็กหญิงพรพรรณ พูลผล
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๒๓ เด็กหญิงชลธิชา แจ้งอ่างหิน
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๒๔ เด็กชายพีรพัฒน์ เกิดมณี
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๒๕ เด็กชายธีรภัสช์ พรหมงาม
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๒๖ เด็กชายศิวกร
บุญเรือง
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๒๗ เด็กชายธานินทร์ ทิพวรรณ
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๒๘ เด็กชายวรวุฒิ
จ้อยมาก
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๒๙ เด็กชายจักรพงศ์ เหงสกุล
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๓๐ เด็กชายศิวกร
ลิ้มเจริญ
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๓๑ เด็กหญิงมนัสนันท์ นิลนำคำ
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๓๒ เด็กหญิงสุภาวรรณ ตมกลาง
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๓๓ เด็กหญิงธนัชชา เจริญผล
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๓๔ เด็กหญิงสุภิญญา เกตุแก้ว
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๓๕ เด็กหญิงลลิตา
สุวรรณจินดา
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๓๖ เด็กหญิงธมลวรรณ พุ่มมณี
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๓๗ เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช บุรมย์นิติโชติ
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๓๘ เด็กหญิงกาญจนา แก้วพุฒตาล
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๓๙ เด็กชายปุณณวรรธ กิจมากสิงห์
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๔๐ เด็กชายนนทรัตน์ จันทะดวง
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๔๑ เด็กชายจิรภัทร พลคง
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๔๒ เด็กหญิงนุชฤดี
นาบุญ
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๔๓ เด็กหญิงเกษราพร คุ้มขุน
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๔๔ เด็กหญิงณิชานันท์ เสวีวัลลภ
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๑๐

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

หมายเหตุ

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองคลอง
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสองคลอง
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองคลอง

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองคลอง
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองคลอง
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองคลอง
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองคลอง

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองคลอง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองคลอง
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองคลอง

๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีล้ง
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีล้ง
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีล้ง
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีล้ง

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีล้ง
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีล้ง

๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีล้ง
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีล้ง
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีล้ง

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีล้ง
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีล้ง
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีล้ง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีล้ง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีล้ง

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสกัด ๔๐
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม

วัดไตรสรณาคม
วัดไตรสรณาคม
วัดไตรสรณาคม
วัดไตรสรณาคม
วัดไตรสรณาคม
วัดไตรสรณาคม
วัดไตรสรณาคม
วัดไตรสรณาคม
วัดไตรสรณาคม
วัดไตรสรณาคม
วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง
วัดหงษ์ทอง
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
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ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๔๕ เด็กหญิงวรกาญจน์
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๔๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๔๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๔๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๔๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๕๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๕๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๕๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๕๓
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๕๔
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๕๕
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๕๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๕๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๕๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๕๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๖๐

เด็กหญิงแก้วตา
เด็กหญิงจารีรัตน์
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กหญิงคุนัญญา
เด็กหญิงบุษยมาศ
เด็กชายวรากร
เด็กชายธนากร
เด็กชายกิตติวงษ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายปใหม่
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายอภิสิทธิ์

เด็กชายไพสิฐ
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๖๒ เด็กชายณฐนนท์
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๖๓ เด็กชายพีรพัฒน์
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๖๔ เด็กหญิงวริษา
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๖๑

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๖๕ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๖๖
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๖๗
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๖๘
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๖๙

ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๗๐
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๗๑
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๗๒
ฉช ๔๕๑๖๓/๑๑๗๓

เด็กหญิงทิพย์วารี
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงประภาพร
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายนวกร

นามสกุล
บัวแก้ว
อยู่น่ิม
ทับเพชร
แสนนาใต้
คำพิลานนท์
จันทร์เกษม
คุณุ
ฮวดใช้
เทวาพิทักษ์
งามขำ
นุชนาถ
เมืองมัจฉา
คงสมบัติ
งาสุวรรณ์
ศรีสุข
ทองยา
สวยลึก
สนธิสวัสดิ์
มนเวศ
ปานทอง
ทองคำพิณ
ทองยา
ตั้งในศีล
ยิ้มจันทร์
ราชคมน์
เบ้าหล่อเพ็ชร์
พ่วงแพ
หมีไพรพฤกษ์
ลาภรติรมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม
วัดสุคันธศิลาราม

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔
สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๓๔
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