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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๑,๕๖๖ คน ขาดสอบ ๔๐๙ คน คงสอบ ๑,๑๕๗ คน สอบได้ ๑,๐๖๐ คน สอบตก ๙๗ คน (๙๑.๖๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๐๐๑
นางสาวบุณยานุช บุญพิทักษ์

๑๗/๐๑/๒๕๓๘
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๐๒
นายนพรัตน์ ปนแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๓๓
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๐๓
นางภคอร เห็มสมัคร

๒๑/๐๕/๒๕๓๕
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๐๔
นายวิชัย เขียวสมบูรณ์

๓๐/๐๖/๒๕๐๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๐๕
นางสาวกฤษณา พิกุลหอม

๓๐/๑๒/๒๕๓๗
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๐๖
นายฉัตรชัย ภูโชคชัย

๐๕/๑๑/๒๕๒๕
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๐๗
นายสรศักดิ

์

ฉายอำไพ
๒๘/๐๓/๒๕๓๔

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๐๘
นางสาววิภาวรรณ จอมทรักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๓๔
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๐๙
นางสาวชนิกานต์ สุดสนธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๓๗
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๑๐
นางสาวณัฐชพร ภูผันผิน

๐๗/๑๐/๒๕๔๑
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๑๑
นายภูริณัฐ ภูเนตร

๓๐/๐๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๑๒
นายพงศธร ภูล้นแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๓๖
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๑๓
นางสาวมาลินี นนลือชา

๒๒/๐๖/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๑๔
นายปกรณ์ มังสุไร

๓๐/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๑๕
จ.ท. ศุภชัย เทพบาท

๑๙/๐๒/๒๕๓๒
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๑๖
นายธนภัทร เนตรชัยภูมิ

๒๘/๐๓/๒๕๓๘
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๑๗
นางสาวศรินทร ภูยาว

๐๖/๐๕/๒๕๓๘
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๑๘
นายนายฤทธิเกียรติ ทิวะสิงห์

๐๒/๐๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๑๙
นายจิรายุทธ์ ชัยเขว้า

๐๘/๑๑/๒๕๒๔
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๒๐
นายกฤษณะ ภูทองขาว

๐๖/๐๑/๒๕๐๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๒๑
จ่าสิบเอกอาทิตย์ โพธิตาทอง

์

๑๘/๑๒/๒๕๒๖
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๒๒
นางสาวปณิศรา พรกุณา

๒๑/๐๒/๒๕๒๖
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๒๓
นางสาวธาราทิพย์ น้อยนาจารย์

๒๑/๐๒/๒๕๓๗
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๒๔
นางสาวกนกวรรณ บุญสิงทอง

๐๘/๐๓/๒๕๓๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๐๒๕
นางสาวภัสสร ศรีตระการ

๒๕/๑๐/๒๕๓๗
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๒๖
นางสาวสุกัลยา แกมนิรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๓๔
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๒๗
นางสาวยุภาภรณ์ หัสนิสัย

๑๒/๑๑/๒๕๓๖
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๒๘
นางสาวนิริญากร อิมสำอางค์

่

๑๗/๐๕/๒๕๓๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๒๙
นางสาววลัยพร ผลสว่าง

๐๖/๑๐/๒๕๓๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๓๐
นางสาวพัชรี บำรุง

๑๔/๐๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๓๑
นางสาวนำฝน นวลแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๑
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๓๒
นางสาวศศิธร กุลศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๓๓
นางสาวนฤมน แข็งขยัน

๑๗/๐๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๓๔
นางสาวสุภาวินี ไชยคุณ

๒๓/๐๔/๒๕๓๗
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๓๕
นางสาวมธุรดา พรมโนนศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๓๖
นางสาวรุ่งฤดี ภูมิแสน

๒๕/๐๘/๒๕๔๑
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๓๗
นายอรรวิท บุญชัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๓๘
นางสาวรจนา อัดจันทึก

๑๗/๑๐/๒๕๔๑
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๓๙
นางสาววรลยา อุ่นโสภณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๔๐
นายธนากร เวียงวะลัย

๒๑/๐๘/๒๕๓๘
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๔๑
นายฃัยวัฒน์ ฆารละออ

๑๙/๑๒/๒๕๓๘
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๔๒
นายวิทยา บุญรอด

๑๒/๐๙/๒๕๓๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๔๓
นายธษพล อ่อนสำอางค์

๒๖/๐๗/๒๕๓๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๔๔
นางสาวศิริลักษณ์ แน่นอุดร

๑๖/๐๔/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๔๕
นายวรชาติ สีละพัฒน์

๑๑/๐๓/๒๕๓๘
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๔๖
นางสาวพิชญา ภูเนานิล

๐๓/๑๒/๒๕๓๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๔๗
นางสาวปุณญณุช บุญบุบผา

๑๓/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๔๘
นางสาวหทัยชนก สุนันต๊ะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๔๙
นางสาวปยกาญจน์ ภูถาดลาย

๒๐/๐๙/๒๕๓๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๕๐
นางสาวฐิติญาพร ภูทองพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๕๑
นางสาวสุวนันท์ เทียบโว

๑๒/๐๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๕๒
นางสาวบงกช ศรีชานิล

๐๔/๐๖/๒๕๓๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๕๓
นางสาวเสาวกุล โชติขันธ

๒๙/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๕๔
นางสาววนิดา พันธ์สอาด

๑๗/๐๔/๒๕๓๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๕๕
นายเกียรติศักดิ

์

ภักดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๕๖
นางสาววรวีร์ อ่อนเขียว

๑๗/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๕๗
นายสุวรรณ ภูมะลัย

๒๒/๐๕/๒๔๙๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๕๘
นายศักดิวลี

์

ไชยศรีหา
๒๙/๐๘/๒๕๑๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๕๙
นายนุดชา ประวัติ

๐๘/๐๖/๒๕๑๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๐๖๐
นายสุขสม ถิตย์สรรพ์

๐๙/๐๕/๒๕๑๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๖๑
นายฉลอง ภูกองเมฆ

๐๑/๑๑/๒๕๑๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๖๒
นายณัฐพงษ์ ตะติยรัตน์

๑๙/๐๖/๒๕๒๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๖๓
นายดวงแก้ว กุลแผ่น

๐๔/๑๐/๒๕๒๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๖๔
นายสุคนธ์ ภูนาสอน

๐๕/๐๗/๒๕๒๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๖๕
นายชาญณรงค์ บุญประถัมภ์

๒๙/๑๒/๒๕๒๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๖๖
นายชญานนท์ อ่อนธรรม

๑๔/๑๐/๒๕๒๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๖๗
นายสมยศ ทองอินทร์

๒๖/๐๘/๒๕๒๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๖๘
นายสมร การแปลง

๐๕/๐๕/๒๕๒๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๖๙
นายนิคม ทาลมดี

๑๙/๐๔/๒๕๒๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๗๐
นายภานุวัตน์ บุญชัยโย

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๗๑
นายอนุชา ศรีสังข์ชุม

๐๘/๐๗/๒๕๒๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๗๒
นายสุวิทย์ อนุสนธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๒๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๗๓
นายอติคุณ ถิตย์วาส

๐๖/๐๒/๒๕๒๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๗๔
นายรณรงค์ อุ่นผาง

๒๕/๐๑/๒๕๒๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๗๕
นายกิตติพงศ์ ไถนาริด

๒๕/๐๓/๒๕๓๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๗๖
นายจิรายุทธ สารปรัง

๑๖/๐๓/๒๕๓๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๗๗
นายเอกรัฐ รัศมีเพ็ญ

๒๕/๐๗/๒๕๓๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๗๘
นายปริญญา โคทนา

๐๙/๐๘/๒๕๓๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๗๙
นายเรวัติ นาถมทอง

๑๒/๐๓/๒๕๓๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๘๐
นายบอย จันทร์แท่น

๑๕/๐๖/๒๕๓๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๘๑
นายปลันทร์ นันสถิตย์

๑๙/๐๖/๒๕๓๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๘๒
นายวัชรนนท์ ปุญญ์ปยวัชร์

๒๘/๐๔/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๘๓
นายธีรวัฒน์ พิสัย

๑๙/๐๒/๒๕๓๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๘๔
นายประวิทย์ จำปาศรี

๒๓/๐๘/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๘๕
นายนรินทร์ เจริญผล

๒๖/๐๘/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๘๖
นายมนัส พลรักษา

๑๓/๐๘/๒๕๓๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๘๗
นายศรราม ถนอมไสว

๓๐/๐๔/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๘๘
นายภาณุวิชญ์ ติลการยทรัพย์

๐๙/๐๒/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๘๙
นายสุชาติ ชาติธรรม

๐๗/๐๑/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๙๐
นายปยะพงษ์ เถาวันดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๐
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๙๑
นายพิทักษ์ ชมชืน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๐
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๙๒
นางนฤมล อาจมนตรี

๑๕/๐๔/๒๕๐๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๙๓
นางบุญเพ็ง ธรรมลา

๒๐/๐๑/๒๕๐๕
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๙๔
นางหนูเคียม

้

อ้วนละไม
๑๕/๐๑/๒๕๐๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓ / ๓๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๐๙๕
นางเพียร กุลสาย

๒๓/๐๔/๒๕๐๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๙๖
นางสาวอนงค์ ภูสมนึก

๒๑/๐๖/๒๕๐๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๙๗
นางสีใคร แกมนิรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๐๗
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๙๘
นางบุรม ภูจอมดาว

๐๒/๑๐/๒๕๐๘
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๐๙๙
นางปนใจ จิตรใจ

๑๙/๐๙/๒๕๐๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๐๐
นางบุญโฮม สนธิเณร

๒๗/๑๒/๒๕๐๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๐๑
นางธัญดา แสงเพชร

๑๕/๐๔/๒๕๑๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๐๒
นางสาวศิริพร แก้วนิสสัย

๑๑/๑๐/๒๕๑๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๐๓
นางสาวชนาภา นนทะพิมพ์

๑๗/๐๗/๒๕๑๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๐๔
นางสาวนงเยาว์ มาลา

๐๘/๐๘/๒๕๑๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๐๕
นางสาวสุพัน ลิงด่อน

๒๕/๐๕/๒๕๑๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๐๖
นางประวัติ ภูนาเหนือ

๑๓/๐๖/๒๕๑๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๐๗
นางสาวทองอาน นวลศรี

๑๙/๑๑/๒๕๑๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๐๘
นางสาวลุมณี สิงห์คำปอม

๒๘/๐๑/๒๕๑๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๐๙
นางสงกรานต์ พรหมน้อย

๒๐/๐๓/๒๕๑๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๑๐
นางสาวฝาย ใจอ่อน

๑๖/๐๓/๒๕๑๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๑๑
นางจิราภรณ์ เหล็กเพชร

๒๐/๑๒/๒๕๑๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๑๒
นางบุดสดี เทียงอวน

๐๑/๐๕/๒๕๑๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๑๓
นางสาวอรชร สิบศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๑๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๑๔
นางสาวขวัญไทย เอกตาแสง

๓๐/๐๘/๒๕๑๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๑๕
นางอุมา แสนกุล

๑๑/๐๒/๒๕๑๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๑๖
นางพิมพ์ประพิณ จำเริญสัตย์

๓๐/๐๑/๒๕๑๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๑๗
นางสาวนวลจันทร์ กุดสถิตย์

๑๕/๐๓/๒๕๑๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๑๘
นางฝาย คาคำมาตย์

๑๐/๐๙/๒๕๑๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๑๙
นางสาวสมาภรณ์ กุลสุวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๑๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๒๐
นางสาวอรุณณี จักรเสน

๑๐/๐๙/๒๕๑๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๒๑
นางสาวจำนอง กาวี

๐๘/๐๒/๒๕๑๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๒๒
นางสาวสาธินี กะตะศิลา

๐๗/๐๖/๒๕๑๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๒๓
นางสาวอำนวย ขันชารี

๒๑/๐๙/๒๕๑๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๒๔
นางสาวมยุรา ยอดแคล้ว

๓๑/๑๒/๒๕๒๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๒๕
นางสาวสุตาภัทร พจนพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๒๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๒๖
นางภัทรา รัตราช

๑๕/๑๒/๒๕๒๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๒๗
นางสาวประภาภรณ์ ยนต์พนธ์

๒๙/๐๕/๒๕๒๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๒๘
นางสาวสมทรง ภูแต้มนิล

๑๒/๐๑/๒๕๒๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๒๙
นางจารุณี คุ้มหินลาด

๑๓/๐๙/๒๕๒๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔ / ๓๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๑๓๐
นางสาวเพชร โสภา

๐๓/๐๑/๒๕๒๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๓๑
นางสาวจารุวรรณ ปรีการ

๒๙/๑๐/๒๕๒๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๓๒
นางสาวนารี น้อยไพนา

๒๔/๑๒/๒๕๒๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๓๓
นางสาวจันทร์เพ็ญ นามปญหา

๒๙/๐๙/๒๕๒๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๓๔
นางสาวดวงเนตร กระแสตาด

๒๔/๑๐/๒๕๒๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๓๕
นางสาวสาวิตรี ตาดวงษ์

๐๓/๐๖/๒๕๒๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๓๖
นางอรทัย เหล่าสิงห์

๒๒/๐๕/๒๕๒๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๓๗
นางสาววีรญา พิมพ์เชย

๑๔/๐๓/๒๕๒๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๓๘
นางสาววิภาวดี ศรีสุภาภรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๒๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๓๙
นางสาวขนิษฐา ภูผาศรี

๑๖/๐๘/๒๕๒๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๔๐
นางสาวณัฎฐณิชา เรพล

๒๘/๐๗/๒๕๒๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๔๑
นางสาวพรศรี ทวีงาม

๑๓/๐๑/๒๕๒๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๔๒
นางสาววาสนา เกือการ

้

๐๙/๑๒/๒๕๒๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๔๓
นางสาวสุนิษา เฉิดทรัพย์

๒๙/๑๒/๒๕๒๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๔๔
นางสุจิตรา แมคเดอมอทท์

๐๕/๐๕/๒๕๓๐
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๔๕
นางสาวพัชรี ขันธวิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๓๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๔๖
นางสาวอุบลวรรณ บุตระมะ

๓๐/๐๗/๒๕๓๐
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๔๗
นางราตรี ใจเอือ

้

๒๒/๐๘/๒๕๓๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๔๘
นางสาวรัชนี ภูบัวเพชร

๒๔/๐๖/๒๕๓๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๔๙
นางสาววิภาณี เนืองคันธี

่

๓๐/๐๘/๒๕๓๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๕๐
นางสาวบุษกร ดากะบุศย์

๑๐/๐๙/๒๕๓๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๕๑
นางสาวสายจันทร์ เจริญผล

๑๖/๐๖/๒๕๓๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๕๒
นางสาวสุพรรณี ศรีษะ

๒๒/๑๑/๒๕๓๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๕๓
นางสาวประนอม พูนทอง

๒๕/๑๐/๒๕๓๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๕๔
นางสาวรัตนา นิละปะกะ

๒๖/๐๒/๒๕๓๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๕๕
นางสาวภาวิณี โสดามรรค

๐๕/๐๓/๒๕๓๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๕๖
นางสาวนุชรี เรืองช่อ

๑๐/๐๑/๒๕๓๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๕๗
นางสาวทิพย์ธิดา ทวีศักดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๕๘
นางสาวอ้อม กองเกิด

๐๗/๐๓/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๕๙
นางสาวหวานเย็น ภูโสภา

๑๙/๑๒/๒๕๓๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๖๐
นางสาววิสุดา พันธ์มูล

๑๗/๐๗/๒๕๓๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๖๑
นางสาวอุมาพร สีวันทา

๒๘/๐๗/๒๕๓๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๖๒
นางสาวเพ็ญศรี พนมแก่น

๒๙/๐๖/๒๕๓๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๖๓
นางสาวอมรรัตน์ ลำเพย

๑๒/๐๔/๒๕๓๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๖๔
นางสาวจตุรพร คำมูล

๒๕/๐๙/๒๕๓๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕ / ๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๑๖๕
นางสาวเรไร ภูถาลำ

๑๔/๐๕/๒๕๓๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๖๖
นางสาวภานุชนารถ พลอยวิเลิศ

๑๗/๑๐/๒๕๓๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๖๗
นางสาวพรนภา ยลวิลาศ

๐๒/๐๓/๒๕๓๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๖๘
นางสาวอังคณา มาตรศรี

๐๕/๐๗/๒๕๓๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๖๙
นางสาวชลิตา จำปาแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๗๐
นางสาวชุติมา จิตติวัฒน์

๒๑/๐๓/๒๕๓๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๗๑
นางสาวปวีณา วงศ์ศรีลา

๑๔/๐๙/๒๕๓๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๗๒
นางสาวสุดารัตน์ ปาด้าว

๐๗/๐๔/๒๕๔๐
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๗๓
นางสาวนงนุช อุปรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๗๔
นางสาวดาราณี ชนะศึก

๓๑/๐๓/๒๕๔๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๗๕
นางสาวกรกนก ก้านสันชัย

๒๗/๐๕/๒๕๔๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๗๖
นางสาวปวีณา จีระสมบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๔๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายรามินทร์ ปนทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายราเมศ ปนทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายวัชรพงษ์ ศรีสุมาตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายวิวัฒน์ รักแฝงกวาง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงปานฤทัย ปรีเลฃา

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงปรียาพร สุวรรณศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงวนิดา เชือใจ

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงวิชิตา สุนารักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงสุวนันท์ กุสันเทียะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงอรปรียา สุเทวี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงอาทิตยา กุสันเทียะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงสมพร มหาเนตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายวิษณุ ลือสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงดลยา วงศ์สีดา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงมานิสา กรโสภา

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงพัณณิตา วงษ์กะพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายกิตติกร วงค์เสนา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงพงศธร มุธิตา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงมินตรา ศรีวิชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ใจทัศนากุล

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายฐนรัตน์ สมบูรณ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงวิชญาพร หมอแพทย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ปรีพัฒน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖ / ๓๑

้
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กส ๖๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงรัชนี แสงสวรรค์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงจันสุดา สะจันดา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายปุณภพ ศรีพนา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงปนัดดา อาจสุรินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายปญญา อธิจร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายกฤษณะ โพธินันท์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงชไมพร คงไมตรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงชนิดา ปรีถวิล

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๐๘
นางสาวนนธิดา จักรเพ็ญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงอรอนงค์ จุฑาสงค์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายธนศักดิ

์

ปรีถวิล
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายกิตติคุณ สนอุทา

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๑๒
นางสาวศรัญญา อ่อนรัชชา

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๑๓
นายเกษมศักดิ

์

ดวงชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายศุภชัย สำราญเนตร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายสมเกียรติ วงษ์วิเศษ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายสุรเดช ภูมิแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายณัฐพล

เกียรตินันทโกศล
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

โนนอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายรุ่งปยะ นวลกัลยา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายเจษฎากร ยุนุ้ย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายไชยวุฒิ ภารวิจิตร

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายนุติ การอรุณ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายนนทกานต์ ศรีแพงเพริศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายณัฐพล การรัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายพัชรพล โสมะมี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายภานุวัฒน์ การเลิศ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายวรเดช นามนัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายสุภกิจ แซ่จิว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายอนุชิต วราสินธุ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงนันทิดา ผลประสาท

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงพิมพ์ลดา อำภะวา

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงสิรินภา สุระขันตี

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงฐิติวรดา แดนกมล

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงชนิตา นาถวิล

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗ / ๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายศิวกร ศรีเชียงสา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรียัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงวรรฐพร ศรีงามเมือง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายคฑาวุธ กระแสร์ทิพย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายบัณฑิต บัวนาเรียง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายศิริวัฒน์ กุลทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายอนุพงษ์ ขันแข็ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายอนุวัฒน์ แดนนารัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายนราธิป การอรุณ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายเอกพงษ์ วรรณจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายจิรเดช นันสถิตย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายอลังการ ภารสำอางค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายดัสกร หงษี

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายกฤษฏา โกสีย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายจิระเดช อุดมเพ็ญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายพัฒนพล อารีตรอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงมณฑิตา นันสุวรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงปริศนา แก้วชิณ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงทิชาทิพย์ มายนอก

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงจริยา วงษ์ศักดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงปณิตา การเรือง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ เครือบุญ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงพรรณนารา แสงไสย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงปาริชาติ วาริน

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงอาณิตา ผ่องศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงสิรินาถ ภารไสว

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงกัญสุดา พระสินเดิม

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กหญิงธนกาญจน์ แสงลุน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงศีลปญโญ เทพดู่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงศิริวรา จรรักษา

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงจีรนันท์ การอรุณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงอรนภา แก้วหลอดหล้า

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงสุปรียา อาษาพนม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายพีรดลย์ โพธืศรีเนาว์

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายธนกร จำปาหาร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘ / ๓๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายถิรภัทร ม่วงนาครอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายวสุพล ภารไสว

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายทศพล พลมะสี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายพงศ์ดนัย พันธ์สวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายภัทรชนน พูดขุนทด

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายคมสันต์ การเพิม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายจิรายุ สังชาตรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

จรัสแผ้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายภาคิน การไสย

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายยุทธภูมิ ภูพาดหิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายชินวัตร หาญวิเศษ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายสุธิพงษ์ ผลเอียม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายชัยวัฒน์ พัฒนโพธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายกฤษณะ เหลาแตว

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายปยพล การรัศมี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายสารวัตร คำกอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงสุภาพิทย์ การิก

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงวิภาดา ปองชัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงยุวดี ภารดิลก

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงลลิตา สายเสมา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงชลธิชา การฟุง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงรุจิเรศ ระวิชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงพัชราภา ยุบลภาส

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงอรุณี ปรีประเสริฐ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงจิราภา ผลถวิล

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงธิติมา บุรมณ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงชลธิชา ยืนสุข

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงยุวรี โยธาคึก

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ อรัญทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๒๙๙
นายจิตรกร จันทะสี

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๐๐
นายธนวัฒน์ ขจรกลำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๐๑
นายภาสกร จำเริญไกร

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๐๒
นายปฏิภาน ถมปด

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๐๓
นายชนะพงศ์ ภารบุญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๐๔
นายอดิศักดิ

์

จันทะไชย
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙ / ๓๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๓๐๕
นายนที ชวนจิตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๐๖
นายจตุรงค์ สุไผ่โพธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๐๗
นายอนพัช สนศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๐๘
นางสาววิยดา จรรักษา

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๐๙
นางสาวปนัสยา สามพันธ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๑๐
นางสาวจิญาภา ทาระเวท

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๑๑
นางสาววิภาพร ทรัพย์พงษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๑๒
นางสาวสิริยาภรณ์ คำประเทือง

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๑๓
นางสาวกชกร ศรีรักษา

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๑๔
นางสาวชรัญา ภารประสาท

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๑๕
นางสาวทิพภาพร พ่อครวงศ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๑๖
นางสาวสริญญา โพธิชัยแสน

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๑๗
นางสาวสุพัตรา พรมมร

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๑๘
นางสาวณัฐมน สีสีฐาน

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๑๙
นางสาวยุวดี ถินวิมล

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๒๐
นางสาวนริศรา ภารสุวรรณ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๒๑
นางสาวกฤติยา ภารจรัส

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๒๒
นางสาวอันชนก ภารรักษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๒๓
นางสาวนพมาศ จำเริญไกร

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๒๔
นางสาวกนกวรรณ พลมะสี

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๒๕
นางสาวชลิดา การฟุง

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๒๖
นางสรัญญา ภารประดับ

๐๖/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๒๗
นายธนพล เฉิดเจริญ

๐๓/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๒๘
นางสมัชญา มัธยมนันทน์

๐๓/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พันใหญ่
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายณัฏฐวพล แดนกมล

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายณัฐพงษ์ โพโสภา

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายทวีศิลป ฮังกะสี

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายพงษ์เทพ กาญบุตร

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายอภิวัฒน์ พลเยียม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงจิราวรรณ มีบาง

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงจีระนันท์ รัมย์ประโคน

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงชนิดา ภารภิรมย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงตะวันนา อุทมล

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงธนพร จำปาลุน

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ยุบลเพลิด

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงพิมพิศา จาติสกุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ระวิเวช

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงสุจิตรา อ่อนสุวรรณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ถินวิไล

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายณัฐกร เพ็งแปน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายยศพันธ์ ฐานะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายวิรพล สอนสี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายวุฒินันท์ คันทะสม

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายอภิปไตย นาถำพลอย

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชนิดนอก
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายอรเทพ นาชัยโชติ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงกนิษฐา จะริตรัมย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงขวัญจิรา นะคะสร

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงปยะพร สมานโสร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงเพชรไพลิน เกตุสุระ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงรสกร นาชัยเพชร

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายกษิดิส นาสวาสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายชาดินนท์ ชะนะบุญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายโชคชัย สีจำปา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายณัฐพร คำวงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายดนัย บุตรราช

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายรุ่งเพชร เฉือยกลาง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายศดิศ สมมา

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงกนกวรรณ จะจิตรัมย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงจริยาวัฒน์ บุญเสริม

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ภูงามเงิน

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงธนภรณ์ นาชัยฤทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงณัฐชญา ภูกิงเงิน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายปวีณ สาระบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายปยังกูร นาชัยเงิน

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กชายกรกฎ ภู่ระหงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายชินกฤต นาชัยนาค

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กชายธนาทร นาชัยพลอย

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงนริศรา นาชัยฤทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงชนิกานต์ ทุมแถว

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายพงศ์พญา แก้ววารี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โปณะทอง

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ สลักคำ

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงไอรดา นาชัยนาค

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายภัทรชัย บุษบารัตน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงมทินา เครือวรรณ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายณัฐพงษ์ นาชัยพลอย

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงชนิกานต์ นาสมผล

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายกิตติกร ศรีทอง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายวรากร นาชัยนาค

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายภควัฒน์ แก้วอาษา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายณัฐศักดิ

์

ภูบรรทัด
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายยิงนรา

่

ก่อมขุนทด
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงศศิวิมล บัวจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายไกรวัลย์ โกฏิรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขมินพัฒนวิทย์

้

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายณชพล กุระอิม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขมินพัฒนวิทย์

้

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายอัษฎาวุธ กุระอิม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขมินพัฒนวิทย์

้

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายภัทรพล ภูผันผิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนขมินพัฒนวิทย์

้

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ภูดินทราย

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขมินพัฒนวิทย์

้

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงเพชรรัตน์ เนืองพัฒน์

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขมินพัฒนวิทย์

้

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงอรนุช ถิตย์รัศมี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขมินพัฒนวิทย์

้

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงวราพร ผาฤพล

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขมินพัฒนวิทย์

้

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ ขอสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขมินพัฒนวิทย์

้

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายชยานันท์ นาไชยเพ็ชร

๑๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายกฤษฎา คงศรี

๒๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายคุณากร ไชยมาตร

๑๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงอธิวรรณ สุรีย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงเพชรลัดดา ภูตีนผา

๒๒/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงภิรัญญา มะมูลคำ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงพัชราภา ภูไกรลาด

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงปานวาด บัวทอง

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงนิภารัตน์ จันทร์เทพ

๑๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงจิดาภา สรวงกุดเรือ

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี

โนนศิลา  

กส ๖๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายชัชวาล ใจยะเสน

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงครีย์จิต อรรถวิจิตร

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงภัทรดา พลชิวา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ อรัญเวศ

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายธีรธาดา จันทะเสน

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายพีระพัฒน์ บุญมี

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ขุลีหลาย

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุตอัง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายธนากร สมบูรณ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายธนโชติ อะมะมูล

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงจตุรพร คูหานา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เห็มสมัคร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงต้นหนาว ยานู

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงรัชนีกร ระดาฤทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สอนโพนงาม

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงอนงค์นาถ พึงพรม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงดุษฎี ทองภู

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายเจษฎา หมืนอินต๊ะ

่

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ขำไขแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงศศิวิมล ระดาฤทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงสุภาวดี พาบุตรดา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายกิตติคุณ ภูปง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไพรลึก
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงพนิตา โนนทิง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงนำรินทร์ สีสุดชา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงธิดาวรรณ ภู่อ่าว

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงนีรนุช พุ่มพวง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงณิราวรรณ บัวผาก

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงณัฐริกา ธูปนำครำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงอรวี ชูสกุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงขนิษฐา ชูตากแดด

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงอรปรียา ทองกอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายหลักชัย เนมินทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายภูบดินทร์ ภูเดช

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายธิติสรณ์ ภูล้นแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงขนิษฐา นิลทองหลาง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓ / ๓๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงชเนตรผกา จันดวงดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงปรารถนาดี ซามาตย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงรักษ์ชนก ภูนาเถร

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงอโนมา จันทะศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงธนัญญา ภูพิพัฒ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายวัชรพล ประเสริฐสังข์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงศิริวิภา ชันนนอก

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงอชิรญา ภูธร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายธนชัย ขันดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงอัจฉริยา ภูบุญทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ภูถมทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายวชิรวิทย์ ธรรมบูรณวิทย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายยุทธศักดิ

์

บุญสุขศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายสรยุทธ นระแสน

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายรัชศักดิ

์

โคตรมหาชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงอริสา ปาปะไพ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงนันทิยา ภูแล่นนา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ รอบแสนชุม

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงกัลยา ทองฤทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายยอดชาย ปดถามา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงจรัสพร ติงชาติ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายวรากร เหรียญทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายณรงค์ ภูสิงหา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงธัญชนก สีแก้วนำใส

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงเอืออังกูร

้

วงศ์ชาลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายธีระภัรทร แก้วโพธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายธนภัทร สัณฑ์พิทักษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงสุชัญญา คุณชืน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายจิตรภานุ จัยสิทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงกรรณิกา จันดาโชติ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายมณฑล ภูแท่งแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายกัสษป บุญเลียง

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายวรัญธรณ์ ภูตาโก

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายสุขสันต์ ภูแดงงาม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายธนัตถ์ ภูบรรสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายณัฐวัฒิ ฆารจำลอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายณัฐนนท์ ภูโชคชัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายดนุพล พรมจินดา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายยศพันธ์ ศรีสุข

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายพงศธร ภูคงนำ

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายวงศกร ภูงามแสง

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายอภิชาต ภูพาดแร่

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายจิรัฐ ภูเกิดแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ชัยพรม
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายธนภัทร ธารไสว

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายเพ็ญชีพ เพ็ญสุข

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายปฎิภาณ โกศล

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายชัยชนะ บุญเสริม

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายพุฒิเมธ ทารถ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ คำลิน

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงธิดาพร พรสังข์มณีกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงสุภาวรรณ ภูหลวง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงกันติชา โกศล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงจิรดาวรรณ ศรีเฉลียว

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงเบญจพร ภูผาลา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงกานติมา โลจันทึก

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เรียมไทสง

่

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ คงสมมาตร

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงพิมพ์พิมล พะไชย

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงอชิรญาณ์ แสงจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงปณิตา เมืองจันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา ภูบุตตะ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงทักษวดี ปรีผาด

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ภูละมุล

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงลดาวรรณ แสนสบาย

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงสิริยากร บัวพรรษา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงปาริชาติ คุณุรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงสุภาวดี ปลีกาล

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงชลิดา บัวเสริฐ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายจักรวาล ภูคงนำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายปรวิชญ์ ทิวาพัฒน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายภูริเดช พินิจมนตรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายอชิระ ภูสุจริต

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายชิณภัทร์ ภูพาดศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายอัศวิน หวังทองหลาง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายกิตติคุณ ศรีสุราช

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายธีรพัฒน์ ภูขันซ้าย

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายวันเฉลิม ภูละมุล

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายธนภิทร ภูยาว

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายชยพล สีพันนา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงธนัชญา ภูคงนำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงรจยาภรณ์ ศรีอมรรัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงขวัญข้าว หัสดร

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงสุนันทา ภูคงนำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ ภูพาดแร่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงวรัญญา ภูเรียงผา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงสุภาวดี ภูแสงสัน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงโชติกาญ โนนแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงสริดา บุญมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายกิตติโชติ ภูแสงสัน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายไกรวิชญ์ ลำพอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายพีระพัฒน์ ภูแดนไกล

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๕๙/๐๕๓๗
นางเนย ภูคงนำ

๐๑/๐๖/๒๔๘๔

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๓๘
นางสิน ภูสีเขียว

๒๒/๐๒/๒๔๘๐

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๓๙
นางแดง ภูชัยแสง

๑๓/๐๔/๒๔๘๖

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๔๐
นางเริม

่

ภูผาลัย
๑๙/๐๘/๒๔๘๘

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๔๑
นางละม้าย ภูผ่าน

๒๑/๐๖/๒๔๙๑

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๔๒
นางสาคร ทิศเนตร

๐๓/๐๖/๒๔๙๓

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๔๓
นางละม้าย ภูผ่าน

๑๓/๐๖/๒๔๙๑

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๔๔
นางผ่าน ชาติมูลตรี

๐๖/๐๘/๒๔๘๘

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๔๕
นางนวลมณี ภูไชยแสง

๑๗/๐๗/๒๔๘๗

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๔๖
นางสมควร แก้ววิจิตร

๐๒/๐๘/๒๔๙๓

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๔๗
นางเกสร ภูสงวน

๑๑/๐๙/๒๔๙๖

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๔๘
นางมารา คำดี

๐๙/๐๙/๒๔๙๗

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๔๙
นางผุสดี ภูอาจสูง

๑๒/๐๑/๒๕๑๔

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๕๕๐
นางบุญโทม ภูสมศรี

๐๔/๐๗/๒๔๘๑

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๕๑
นางสิน ภูสงวน

๐๕/๑๐/๒๕๐๘
วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๕๒
นางสด ภูเรียงผา

๑๐/๐๑/๒๕๐๖
วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๕๓
นางหนู ภูสะไสย์

๑๒/๑๐/๒๔๙๒

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๕๔
นางสิริกานต์ ภูสีโคตร

๐๗/๐๖/๒๕๐๗
วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๕๕
นางถวัล นันนาเชือก

๑๒/๑๐/๒๔๙๑

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๕๖
นางมณี ชาติชัยภูมิ

๐๔/๐๑/๒๔๘๕

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๕๗
นางเพ็ญประภา จำปารัตน์

๐๓/๑๑/๒๔๙๕

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๕๘
นางสมสาย เหล่าอัก

๐๓/๐๕/๒๔๙๐
วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๕๙
นางมณี ภูนิคม

๐๗/๐๑/๒๔๘๗

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๖๐
นางพูลสุข บุษบารัตน์

๐๓/๑๒/๒๔๘๘

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๖๑
นางประสงค์ คุ้มมา

๐๘/๑๐/๒๕๑๐
วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๖๒
นางศศิธร ภูถีถ้วน

่

๑๐/๐๙/๒๕๑๐
วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๖๓
นายวรจักร ภูบัวเงิน

๐๕/๐๙/๒๕๒๗

วัดโพธิชัยโคกศรี

์

โพธิชัยโคกศรี

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายณัฐพล ภูคำสอน

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายเอกรินทร์ สมนอณิกุล

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายชฤภัททร์ ภูกิงเงิน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายวิษณุ มูลตรีสังข์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายวุฒิชัย พรมเทศ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายชูชาติ จบไตรเภท

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายชัยธวัช ภูสมมาตย์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายเฉลิมชัย ภูหงษ์เพชร

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายวศิน ภูแสงสัน

่

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายสุรจิต เสนาะสังข์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงสุทัดดา ภูธรฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงสุชาดา หอมหวน

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงปลิตา เกณสาคู

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงพนมวรรณ คงคืน

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงอินทิพร นามจำปา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงปริยากร แก้วจันที

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงรุจิรา ภูชัยแสง

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงชลธาร ภูไชยแสง

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงลีลาวดี สีดี

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงนัทวรรณ ภูมีนา

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงนาถนัดดา ภูสมมาตย์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงนริสศรา ภูมาสี

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๕๙/๐๕๘๖
นางรุ่งฤดี ภูกองชนะ

๑๐/๐๘/๒๕๑๗

วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๕๙/๐๕๘๗
นางประพันธ์ จันที

๐๑/๐๖/๒๔๙๔

วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๕๙/๐๕๘๘
นางบัวลี ชนะโชติ

๑๑/๐๔/๒๔๙๒

วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๕๙/๐๕๘๙
นางบุญสวน หาวิเชียร

๐๘/๐๒/๒๕๐๘
วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๕๙/๐๕๙๐
นางเตียง นาถมทอง

๐๒/๐๘/๒๕๐๘
วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๕๙/๐๕๙๑
นางประกาย จันที

๐๘/๐๖/๒๕๐๒
วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๕๙/๐๕๙๒
นางวาสนา อิมสว่าง

่

๑๑/๐๓/๒๕๑๐

วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๕๙/๐๕๙๓
นางวงเดือน ภูดอนม่วง

๐๘/๐๖/๒๕๐๖
วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๕๙/๐๕๙๔
นางวงเดือน บุญผง

๐๔/๐๖/๒๔๙๘

วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๕๙/๐๕๙๕
นางผมหอม ญาณผาด

๐๔/๑๐/๒๔๙๑

วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๕๙/๐๕๙๖
นางหลอม ภูโสภา

๐๔/๑๒/๒๔๙๐

วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๕๙/๐๕๙๗
นางถาวร จันที

๐๖/๑๑/๒๕๐๖

วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๕๙/๐๕๙๘
นางสาว หาญลือ

๐๒/๐๑/๒๔๙๘

วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๕๙/๐๕๙๙
นายพรวิพัฒน์ ภูงามดาว

๑๐/๐๑/๒๕๑๐
วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายเฉลิม เพลินจิต

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายวริวิทธิ

์

สงวนนาม
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายจีระศักดิ

์

ภูพินาค
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงพิณฑกา ภูสมมาตร์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงเจนจิรา เฉิดละออ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงแพรวา เมฆหมอก

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงขวัญข้าว บัวคลี

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายพงศกร ภูกะฐิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายณรงค์ ภูสิมมา

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายเจษฏ์จิต มูลพระลึก

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายธรรมนูญ หงษ์บุญเลิศ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายคุณากร ตุมร

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กชายกฤษฎา ไชยมาตย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายสุทธิพงษ์ ภูลำหลง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายต้นหนาว ฐานสมบัติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายสมัชญ์ สุรนิตย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายจักรภพ ภูตีนผา

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายอรรถชัย ภูตาโก

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายวงษ์รพี ภูคงคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายภูริพัฒน์ ถนอมเชือ

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายอัษฎากร ประทุมวัน

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายวัลลภ เสาทน

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงสุพัตรา บุตรโพธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงอิญชญา ภูลำหลง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กหญิงมัทนา จันศิริ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงปลายฝน ชมภูผิว

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงปารวี ภูชะหาร

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงปาริสา พัฒนา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงกาญจนา มีพลู

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงนารินทร์ สาวีรัมย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงรุ้งไพลิน อุปฮาต

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายวัชระ ภูตะกะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายดนัยณัฐ ดิษฐ์เจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายชัยชนะ ภูเขม่า

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายสมใจ พานสวิง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายศรายุทธ ฝกศิลป

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายพีรภัทร ภูบุญลาภ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงมิลดา ภูตีนผา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงดาวรรณ ภูไก่แจ้

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงอรดี ศรีราช

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงปณิตา หงษาวงศ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงณัฐยาณ์ นามวิเชียร

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงณัชชษ อรัญสาร

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองสีคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายทศธร ภูปานกลุ่ม

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายพงษธร นามสุโพ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๔๖ เด็กชายประชาธิปไตย
ประทุมวัน

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายสิริวิทย์ ภูลำผา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายนิวัฒน์ นาถาดทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงศศิธา เพ็ชรหมืนไวย

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงพรสวรรค์ ภูคงคำ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูชวนชม

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงชนัฐชา ภูแล่นนา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงนิสรา พางาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงอรัญญา คุณล้าน

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงนิพาดา พละหงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงเจนิเฟอร์ อโลซี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงเขมิกา สังข์เทียบ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ ปาสวน

๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณพยัญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายวิษณุ กุนาเพียง

๒๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายถีมพรรณกร อิมประสงค์

่

๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายธนาธร จันทสิทธิ

์

๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายอนุภัทร มิโสภา

๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงลักษิกากุล ปนยุรัตน์

๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงพัชราภา บุตรโคตร

๑๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงวิรัลยุพา เจริญเกียรติ

๒๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงวิภาพร อัมพวา

๑๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายตันติกร ภูผาดแร่

๒๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายรัฐภูมิ บุระมาศ ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงสิริวรรณ คำแนบ

๑๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

ชนะรบ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำแคนวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายกิตติพงษ์ บุญประสาน

๐๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายศุภกานต์ พรมจักร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงพรนภัทร สุ่มปลา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธิชัย

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายอธิวัฒน์ ศีลาพัฒน์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงพิมพ์สินี แม่นศรนรา

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงวรารัตน์ ราชภักดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๗๙ เด็กชายเกียรติเกริกไกร
แก้วทา

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายเดชาธร กัลยาพรม

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายธนพล โสนนอก

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายอิสรภาพ ภูแสนศรี

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายธนภัทร ศรีนางใย

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายจีรภัทร พละดล

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายชุติเทพ บุญสนาม

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายศิวกร ไชยคำมี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงกัญญาณวีร์ มณีโครตร

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงพัชรี สร้างดี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายอธิยุต ดวงจันทร์ทิพย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐ / ๓๑

้
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กส ๖๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงธณัฐญา ศรีคำมุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองบ่อ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายวราวุธ สุโชคชัยกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงรักษิณา จุตาทิศ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงนาตาชา ภูบรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายประพนธ์ บุตรโพธิศรี

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายนาธาน ละหันสิม

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายกิตติชัย คำอ่อน

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายวาร์ยุ ชัยมาตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายอัครินทร์ พิจิตอาจ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายพีระพัฒน์ ภูบังดาว

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายศรสิทธิ

์

นาแถมพลอย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๐๒
นางสาวสุธาสินี มัชยา

๒๐/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายพลวรรธน์ ขันวิเชียญ

๒๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายสตางค์ นกดำ

๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายจิรชญาวิทย์ สายสอน

๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายคมฤทธิ

์

สายสิม
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายคมศักดิ

์

สายสิม
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ดาบพิมพ์ศรี
๑๗/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายชยานันต์ ภักดี

๐๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายจิระวัฒน์ มาตสวิง

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายธาวิน กรทิพย์

๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายธนะพล ทรัพย์นันท์

๑๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายวัฒนชัย ผ่องศรี

๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ยานอาสา

๐๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายสุรยุทธ ยานอาสา

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงไอย์วรินทร์ หนองภักดี

๑๗/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงรินรดา ไสยวรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงวิรัลพัชร อุลมาน

๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ นันวิจิตร

๓๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงเปรมสิณี โทแสง

๒๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงรินรดา เชอร์กิจ

๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงธัญชนก สำราญมล

๐๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงณัฐพร ภูมียิง

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูอาจสูง

๒๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๑ / ๓๑

้
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กส ๖๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงเพลงพิณ สิงโต

๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายปณณวัฒน์ อินทะสีดา

๑๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ ประพังกะโร

๑๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายวัชรพงษ์ กาญจนวุฒิ

๒๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กชายพัทรพงศ์ นาสมใชย

๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายพามงคล ฆารไสย

๒๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายแทนคุณ ทองทจิตร

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายนเรศ เพลียหาญ

๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายธนพัฒน์ ชาญประโคน

๐๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายณัฐดนัย ศรีจงใจ

๒๒/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายกฤษดา กุคำ

๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายธีรภัทร ตาสาโรจน์

๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์ ราชาไกร

๐๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงแพรเพ็ญ ศรีโสภา

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงนรินทร์ ผลเรือง

๒๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงพรลพัส ศรีม่วง

๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงเขมจิรา แสนทวีสุข

๑๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ ตันเรือง

๑๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงขวัญใจ กงกาเรียน

๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงเกษมณี นันวิจิตร

๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายธนพล ภูแถวเชือก

๒๔/๔/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายสุทัศน์ ศรีสุพัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายปติณัฐ สุขจร

๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงสุพรรณี สมสวย

๑๗/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ภูใบบัง

๒๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงนภัสสร พันธ์ทอง

๐๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายวีระ นันจินดา

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงปริญญากร กอบสินค้า

๐๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงพรรณพิชชา ทองโคตร

๑๑/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงนิสา ไกยะแสง

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายเอกรินทร์ ไมยะปน

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายรัฐศักดิ

์

โสดาดี
๐๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายบวรวิช แก้วสีหา

๑๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายชัยสิทธิ

์

สัมฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายธีรภัทร์ จงกนกพล

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๒ / ๓๑
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กส ๖๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายปริลักษณ์ ปริพุฒ

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายรัฐชภูมิ นันสอาง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายศุภทิน ผารุธรรม

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงชาทิญา สายสิม

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงรัตนากภณ์ อินทร์ศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายสหเทพ สุขเหลือง

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงธีมาพร ทิพแสง

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ยอดแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายพยัคฆ์ ณ อัมภัย

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายศุภกร อินทร์ศิริ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงพรพรรษา สีมา

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงพุดตาน พรมทา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายธันวา ภูนิลา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายธีรชาติ บุดดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงอรจิรา การจะโนศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายธนวัฒน์ ขันธ์แสง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายนพชัย สารจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายณัฐภูมิ อาจองค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายพิทักษ์ ศักดิวงศ์

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายสิทธิชาติ สุขแดง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายเอกศิษฎ์ จันชุน

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงจิตรานุช เบียดไชยภูมิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงพรนภา ยุบลศิริ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงราตรี มีโคตรกอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงศศิธร งามเมือง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงสุจารี เขตแวงควง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงอทิตยา ฉรวยศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงอรจิรา ยุบลศิริ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงอาภัสรา เบียดไชยภูมิ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายณัฐพล มณีโคตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายตะวัน พละเสน

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

พรมเพ็ญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายปญญพนธ์ ไมยกิจ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายปญญา โพธิสา

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายวีระชัย แม่นหมาย

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๓ / ๓๑
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กส ๖๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายศุภชัย จงเห็นกลาง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายสุทธิรักษ์ ผิวงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายอิทธิกร ทองพรหม

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงณัฐกร จัตวากุล

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงอรอุมา ณรงค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายภัทรพงษ์ สันวิลาศ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายปารเมศ สารจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๐๓ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ศรีประเสริฐ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงชรินทร์ สิทธิศาสตร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงรัตนาพร บำรุง

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงสิทธินันท์ ภูดีวี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงสุตาภัทร สาระขันธ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงดวงฤทัย ร่มรืน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายจักรพันธ์ แสนสุพรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายอภิรักษ์

อภิชัยวัฒนวิบูลย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกิดผล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายอติชาติ บุญสมศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายนันทวุฒิ ไชยวรรณ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงกรรณิกา อุเทศ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงรวิภา ทองใบ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ รัตนลีลาวุฒิ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงนันทิดา ยุบลศิริ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายชัชวาล ผารุธรรม

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงอรอนงค์ ลดสีดา

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงจิรัชญา สีแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๒๒
นายอนุสรณ์ แสงศิริ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายธนรัฐ งามเมือง

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๒๔ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
จรบุรมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๒๕
นางสาวจริยา อุดมวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๒๖
นางสาววิรวัลย์ สัตยาพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๒๗
นายวัชระพล บุราสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๒๘
นายณัฐภัทร คำพระคุณ

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายวัลลภ มอญทิพย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๔ / ๓๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายชัชวัลย์ ราชบุญโย

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายศราวุฒิ ชินพร

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายพิชิตชัย ชินาวิสาร

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงศิริภรณ์ แปนสกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงจิระนันท์ พรหมคำบุตร

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงพรพรรณ คำภีระ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปาจิคา

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงพิชญา การะออ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงธันย์ชนก สาค้อง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงกาญจนา อุ่นเจริญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงคธาทิพย์ สุทธิประกรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงปฑิตตา จันทะคัด

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงสมานัตตา จำปาทิพย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงบุณยนุช ศรีบุญเรือง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หลวงแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงปาริฉัตร พรหมยาน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงธันญาภรณ์ ชินรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายสิทธิชัย กองวงษา ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายธีระศักดิ

์

ศรีมี
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายตนุภัทร โสบรรเทา

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายเทพมงคล อุ่นศิริ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายฐานันดร หาริษา

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุ่นศิริ
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายจักราวุธ อุ่นศิริ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายธีรภัทร จันทร์พิพัมน์

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายรัชชานนท์ อินธิศร ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ จ่าเห็ม

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายอธิบดี กองวงษา

๑๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายปณวิชญ์ ตะชุง

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายพีระพัฒน์ จำปาไทย

๒๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงณิชาภัทร ภูนิถามัย ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงกัลยกร เศษโคตร

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงธัญสุดา แก้วกิติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงพีรดา ธรรมโรง ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงขวัญจิรา สุริยะเดช

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๕ / ๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงชลธิชา ภูบรม

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๖๖
นางสาววันเพ็ญ วรรณจักร์ ๑/๕/๒๕๑๖ วัดหนองสวง หนองสวง  

กส ๖๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายชัยนคร อ่อนทุม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายศุภกิตต์ โชติประเดิม

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายนนทกร เขจรลาภ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายศุภกร สุวรรณโมข์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายนพกรณ์ โชติอัมพร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายอดิเทพ ขจรจิตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายภูเบศร์ โพธิวิเศษ

์

๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายจีรวัฒน์ ไชยโชติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายบุษกร ทาจิตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายฉัตรยา ตาลวันนา

๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายยศพล ประดับเพชร

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายอภิรัตน์ มองเพ็ชร

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายวิรัตน์ โชติรืน

่

๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายบริพัตร ช่วยราชการ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายยศพล เอกพัฒน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายภานุ สารพัฒน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายชิตดนัย ฉายแม้น

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายสรวิศ โชติเอียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงสุภัทรา โกการัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงอาทิตย์ อุ่นเรือน

๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ เชือมแก้ว

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงอพัชชา ขจรเนตร

๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงวรัญญา แสงเพ็ชร

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ โชติเอียม

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงกมลชนก โชติรืน

่

๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงวริทธ์ อนุมาต

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงปาริฉัตร บุญเลิศ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงอลิตา เสืออ๊อด

๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงมัลลิกา ใจเอือ

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงนิลดา องอาจ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ ขจรชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงรุจิรา ขจรเนตร

๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงสมิตา โชติประเสริฐ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๖ / ๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงประภัสสร เพาะพืชดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายคามิน โชติจิตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายชาญณรงค์ โชติฉันท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายณัฐวัตร ทองคำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายธนากร น่วมสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายธนาชาต เขจรเนตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายนภัส พิมล

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายศุภกร ขจรจิตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายสรวิชญ์ โชติรืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายอนวัช เนตรแสงสี

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ จิตจง

๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงเครือแก้ว ทศบุญชัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อยู่พล

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายธีรภัทร์ อยู่พล

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายประเมศวร์ มองเพ็ชร

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายวรชิต โชติพิบุลย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงรัตนา เขจรเนตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๑๗
นายประพันธ์ อินทะกุมาร

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๑๘
นางสาวนฤมล มุลประเสริฐ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๑๙
นางสาวศรัญย์ภัทร คิตาฮาระ

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๒๐
นางสาวกนกวรรณ แสงเพ็ชร

๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๒๑
นางสาวนันทวดี เขตชมภู

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๒๒
นายภานุวัฒน์ เพชรเอือง

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๒๓
นายวิทวัส ขจรจิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๒๔
นางสาวจริยาภรณ์ ชัยเนตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายกฤษนัย บุญนามน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายปฏิภาน ศรีบานชืน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายศุกลวัฒน์ สร้อยชมภู

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายวรพงศ์ อรรคนันท์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายอติชาติ หาญพิมาย

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายอาทิตย์ จันทร์แรม

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายอริศักดิ

์

ขันปรึกษา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงทิพย์ทเนตร เทภารส

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายมงคล กันภัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงนิชานันท์ ดุมแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๗ / ๓๑

้
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กส ๖๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายพงศกร กมลภพ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายศิริวัฒน์ แสงโคตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ด่านลำมะจาก

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงณัฐธิดา กำจร

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงปพิชยา ศรีโยธี

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงปรียาพัชร มาตรเรียม

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงกัลยา เพ็งศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงกันต์ฤทัย การรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงพรรณิภา ภูโชคชัย

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงพิมพ์ระวี มะระสี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงชญานิศ แห้วสุทอ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายปฏิวัติ พรมผุย

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คุณุรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายณัฐพล เพียกคะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายยศโยธิน วงษ์ศิลป

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายวีระพง พิมพิลา

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายศิวกร ก้องเวหา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ พะวิขำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์ ธนะไล

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงกุลธิดา พิมพะทิตญื

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงปาลิตา ภูกลินหอม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงวรรณษา วะโลหะ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายเอกพล มุลชาติ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายพรหมศร พรมหมืนไวย์

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายธนกร วรรณรักษา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายสิรภพ สุฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายอดิศร วรรณรักษา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บอนหวาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายรัฐภูมิ ดาสม

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงนันทิกานต์ ธนะไล

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ศรีศักดินอก

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงสิรินชา ศรีดาวงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงปริยากร หาญยิง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงภาริณี จันทะเจียง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงประภัสสร ดวงแข

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๘ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายปยทัศน์ อธิจร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายศตวรรษ ราชรองไชย

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายสุกฤษฎ์ สิงหาวาโน

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายสราวุฒิ เสกวงษา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายชาญวิทย์ แก้วสุทอ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายชวกร นิลโฉม

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงเจษฎากร น้อยนนท์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายบัณฑิต แพงแสน

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายเกียรติภูมิ ภูกาบทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายตะวัน โชติจิตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทเกิด
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงระตรี รัดที

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงเกณิกา สิงหาวาโน

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงนิภาพร คำโสภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โสมิตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายปญญากร เหลียมสิงขร

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงอรอนงค์ ก๋งเกิด

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ เรืองบุญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงภัทรภรณ์ แสนสุด

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

ละราคี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงปนัดดา ศรเงิน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงอรอนงค์ สายมายา

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงสิตานัน วิริยะสุขสิงห์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายธนากร บุญสอน

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายศุภณัฐ ศรีเวียง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงรัชดา จุฑานิช

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายพงษ์ศิริ โพธิสาร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงเจษดาภรณ์ วินิจ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงณัชชา เกษมสุข

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายชนาธิป ดอนถวิล

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงปญชลิกา นันทะเขต

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายชินวัฒน์ แก้วเก็บคำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายทินธวัช จันทร์ปญญา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายนิติกร นาถำเพชร

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ภาพิรมย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๙ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงธิดารักษ์ ประกาไชย

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงกัลยา ช่วยศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงชนิดา หัวใจเพชร

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงพรพิศ โคตรมณี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงวราภรณ์ กำลังกล้า

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงศิรประภา เยรัมย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงสุชาดา ละอองคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงศศิธร ปาปะเก

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๑๓
นายเขษมศักดิ

์

โพธิศรี

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๑๔
นางสาวนำทิพย์ เทพแพง

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๑๕
นางสาวศศิวรรณ ดวงตา

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๑๖
นางสาวศศิวิมล ดวงตา

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๑๗
นางสาวอุไรวรรณ ทาคัน

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๑๘
นายกายฤทธิ

์

ฤาชาบุตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๑๙
นายรติพงษ์ สะตะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๒๐
นางสาวกนกติกา อัคฮาดศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๒๑
นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าเสนา

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๒๒
นางสาวเมธวี นามศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๒๓
นางสาวสุธิดา จันทะบาล

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายวรเดช บุญเลียง

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายทนงค์ศักดิ

์

ไชยปญญา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายอธิป ไชยสมบัติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายวีรพงษ์ ธรรมมา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงปริยฉัตร ธรรมมา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงนันธิดา ชุมพล

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงพนิดา ภูงามเงิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงนริศรา ภูพานเพชร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ปนแสน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายกรวิชญ์ ญาลี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงรัชฎาพร เหมันต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงชลรัตน์ดา ดีพรหม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงฟาใส สีกงตา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทรัพย์สาร

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายเกริกเกียรติ บุตรชาติ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายคมสันต์ คำยวน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๐ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายเจนภพ ไกยรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายเจษฎา แย้มสมัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายต้นตระการ เหมันต์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายทรงวุฒิ บุญบุตตะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

มาเปยม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

ผิวทันทึก
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายธีรพงศ์ สุขสบาย

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายพิทักษ์ จันทะเสน

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายเรวัฒน์ บุญบาล

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายวีรวัฒน์ ภูคำวงค์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายสุรเกียรติ

์

ทินคราม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

เนืองอุดม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายศราวุธ นามราช

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงจินตนา จันทรวิชัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงชลิตา โสมา

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงปยะธิดา ชัยอินทร์ศูนย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ไชยสมบัติ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงวิมล ทองเดือน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงวิไลวรรณ จีมูล

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงสุชัญญา ไชยสีดา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงไอรดา จิตต์เจียรนัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมดิลก)

เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
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