
รายช่ือ อป.มช.จังหวัดฉะเชิงเทรา    (รุ่นท่ี 2) 

ที่ ช่ือ – สกุล  ที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มไลน์ อป.มช. 

1 นายสมบติั  สุริวงษ ์ 32/4  ม.2  ต.บางกระเจ็ด อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 24110 086-8863844  

 2 นายดิเรก  โพธ์ิดี 50/1 ม.7  ต.ท่าขา้ม  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   24130 081-3058674  

3 นายจาํนงค ์ สุขเจริญ 2/2 ต.บางกระเจ็ด  อ.บางคลา้  จ.ฉะเชิงเทรา 24110 086-8498694  

 4 นางพิกุล  นอ้ยเนาวรั์ง 24/7 ม.4  ต.พิมพา  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   24180 082-7002163  

 5 นายนพภา  พานทอง 15/1 ม.5  ต.ท่าขา้ม อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา   24130 038-573928  

6 นายดาํรงพล  สงวนทรัพย ์ 66/1 หมู่ 6 ตาํบลหนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉช. 24120 084-9198282  

7 นางมาลี  ยงโภชน์ 19 หมู่ 2  ต.เกาะขนุน  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 081-9966309  

8 นายชนุดม  พรหมมานนท ์ 130 ม.10 ต.หนองไมแ้ก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  24190 083-1103438  

9 นายวิบูลย ์ วีระพิศาลกุล 39 ม.5 ต.หนองไมแ้ก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190  096 - 2126203  

10 นางญาดาริน  กิมานุวฒัน ์ 130/1 ม.4 ต.หนองไมแ้ก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  24190 081-9032017  

11 นายกฤษดา  พรหมสุวรรณ์ 99/1 ม.12 ต.หนองไมแ้ก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  24190 081-3983488  

12 นางยพุา   ตุ่มไทย 1/9 ม.1 ต.ดอนทราย อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา  24140 081-4366465  

13 นายประยรู   ใช้เสือ 56/1 ม.3 ต.หนองบวั อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงทรา  24140 085-1547391  
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14 นายอุดม    ขจรฤทธ์ิ 3 ม.4  ต.ท่าพลบั อ.บา้นโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา  24140 089-8898913  

15 นางบุญสม  บุญหลาํ 36/1 ม.4 ต.คลองขุด อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 087-6084372  

16 นางสาวจิตรตา ขุนประยรู 13/9 ม.10 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 089-7499389  

17 นายนเรนทร์   ผุยเคน 442  ม.1  ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 087-8349415  

18 นายมณีเจริญ  ศรีอิ่ม 6/1 ม.14  ต.บางขวญั  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000 096-7622569  

19 นายอคัรเดช  หมู่วิเศษ โรงเรียนพระปริยติัธรรม  ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 084-1194041  

20 นายสมศกัด์ิ   ธรรมศร 9/4 ม.17  ต.ท่าไข่  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 086-8282875  

21 นายปัญญา   โพธ์ิทอง 1038 ถนนเทพคุณากร  ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉช 24000 089-2535279  

22 นางเหมวรรณ  ผลเจริญ 29/6 ถนนศุภกิจ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000  086 - 8271179  

23 นายชรินทร์  กรุดกรีธา 6/7 หมู่ 9  ตาํบลบางไผ่  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000 089-2282991  

24 นายมานพ   พนัทนา 66/8 ถนนพระยาศรีสุนทร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉช. 24000 083-7535001  

25 นางนํ้าทิพย ์ ชา้งสุด 38/1 ม.1 ต.บา้นใหม่  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000 087-7462168  

26 นางรุ่งนภา   วิมลเทียน 170 ม.8 ต.ทุ่งพระยา  อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา  24160 086-1104932  

27 นายสมโภชน์  โพธ์ิลอย 67/3 ม.4 ต.ทุ่งพระยา  อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา  24160 087-1448137  

28 นายอินทร์สม  อินแจ ้ 266/4 ม.13 ต.ทุ่งพระยา  อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา  24160 084-3478461  

29 นางสาวจิราภา เจริญสุข 25 ม.4 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   24180 082-2027526  

 

 

 

 



 

 

 


