
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙

ส่งสอบ ๓,๐๒๐ คน ขาดสอบ ๑,๑๔๖ คน คงสอบ ๑,๘๗๔ คน สอบได้ ๑,๒๕๕ คน สอบตก ๖๑๙ คน (๖๖.๙๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๐๐๑
นายศุภเดช การถัก

๑๑/๑๒/๒๕๐๓

วัดกลาง วัดกลาง  

กส ๔๖๖๐/๐๐๐๒
นางประภาวดี ตาสาโรจน์

๐๑/๐๓/๒๕๒๘

วัดกลาง วัดกลาง  

กส ๔๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงสุชาดา จันทร์ไกร

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงปานิตา ระวิวรรณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงปรินดา การรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงวิราวรรณ วิจิตรขจี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงสายเงิน ดลรักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงวิไลวรรณ สวัสดิวงษ์

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงอรวรรณ แดนกาไสย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายจักรวุฒิ กุสุมาร

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายชัยดล จิตจักร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายชัยรัตน์ ชัยบำรุง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๑๓ เด็กชายบุญประเสริฐ ดีประเสริฐ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายวราวุฒิ แข็งขยัน

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายศิลา ฉิมสุด

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงนิศารัตน์ ดลเจิม

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงพีรดา ดีแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๑๘
นางสาวสุขสมัย โชติชัย

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงอรวรา ภูบัวบาง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงอริษา คำแดง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงอารยา มาศวิเศษ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายธนพล ยลวิลาส

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตะพานบุญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายธนากร นันทิวัฒนวงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายธวัชชัย ทีเขียว

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายนวภัทร บัวลอย

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายปรมี ฤทธิจันดี

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายภานุเดช หินกอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายสมชาย ญาณกาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายอาทิตย์ ไร่วิเศษ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงนพรัตน์ ประสิทธิสม

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงปนัดดา คำทัศน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงเยาวเรศ ธรรมวิราช

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงลลิตา กำจร

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๓๕
นายอนุชา ฤทธิแก้ว

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๓๖
นายณัฐวุฒิ มีแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๓๗
นายพิษณุ แน่นอุดร

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๓๘
นางสาวจิราวรรณ มาศวิเศษ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๓๙
นางสาวนันทนา ทองเปย

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๔๐
นางสาวสมพร เคลือบแสน

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๔๑
นางสาวอภิญญา ทับทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๔๒
นายธนพล กุดสาจารย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๔๓
นายมานิตย์ ฆารไชย

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๔๔
นายอนุสรณ์ มละมาศ

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๔๕
นางสาวกาญจนา หงษ์ทองคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๔๖
นางสาวทิพย์เกสร ฉายเพิม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๔๗
นางสาวรัตนา สวนมอญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๔๘
นางสาวฐานะมาศ บุญเลิศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๔๙
นางสาวมยุรี ภูชนะศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๕๐
นางสาวเสาวลักษณ์ หลักคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๕๑
นายปริชาติ พรมเสนา

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๕๒
นายเจษฏา เจริญจิต

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายโยธินพิทักษ์ ขจรภัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สีหามาตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายเจษฎา เสนสนาม

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายมานิต ปรีกุล

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายวุฒิพร ลาภบุญเรือง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายศรศักดิ

์

ศิริเขียว
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายภุชงค์ วงศ์ณรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายธนกูล สอนวงษา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายชัชวาล ทองบุญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายเอกภูมิ ปองสุวรรณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เปรมประเสริฐ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงจิตรลดา น้อยชืน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงมิลธิดา ปรีวิชัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงจันธิรา ดรเนตรงาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงปฏิภรณ์ ไชยะมะณี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายกายสิทธิ

์

วัฒจันยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๖๙
นางบันจง ปรีจำรัส

๐๕/๑๐/๒๕๐๕
วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๗๐
นางสายเงิน ปรีชืน

่

๑๕/๐๗/๒๕๐๑

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๗๑
นางจำป กายากุล

๑๙/๑๐/๒๕๐๙

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๗๒
นางบุดสี วิเชียรไชย

๐๘/๑๒/๒๕๐๔

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๗๓
นางแตงอ่อน แจ้งคำ

๑๙/๑๑/๒๕๐๒

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๗๔
นางพิกุล ผ่านจังหาร

๑๐/๑๐/๒๔๙๙

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๗๕
นางบาง ผ่านจังหาร

๑๔/๐๘/๒๕๐๓

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๗๖
นางสาวสมจันทร์ ดอนสินพูล

๑๒/๑๑/๒๕๐๔

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๗๗
นางคำใบ ปรีวิชัย

๑๐/๑๒/๒๕๐๕

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๗๘
นางฤทธิ

์

ประเชิญสุข
๑๔/๐๑/๒๔๙๗

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๗๙
นางสมหมาย คงพิบูลย์

๑๕/๐๑/๒๔๙๕

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๐๘๐
นางฉลอง ฆารประเดิม

๐๑/๐๑/๒๔๙๕

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๘๑
นายสุรพล ตรีเหรา

๐๑/๐๑/๒๔๘๕

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๘๒
นางกมลชนก ระเวงวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๐๒
วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๘๓
นางประสพพร มุดนาเวช

๐๑/๐๑/๒๔๙๓

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๘๔
นางสมศรี พิงพิน

๐๑/๐๑/๒๔๘๕

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๘๕
นางเจือจันทร์ ญาณสถิตย์

๐๑/๐๑/๒๔๘๗

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๘๖
นางหนูหล้า คำหงษา

๐๑/๐๑/๒๔๙๘

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๘๗
นางคำหุ่ง ระเวงวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๐๑
วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๘๘
นางบุญสงค์ อุบลเวช

๐๑/๐๑/๒๕๐๗
วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๘๙
นางคำผอง ฉายถนอม

๐๑/๐๑/๒๕๐๔
วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๙๐
นางหนูพิน ภูปรางค์

๐๑/๐๑/๒๔๙๖

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๙๑
นางวรรณดี ภูนาพลอย

๐๑/๐๑/๒๕๐๕
วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๙๒
นางอุดม ฤทธิสุวรรณ

์

๐๑/๐๑/๒๔๙๖

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๙๓
นางสาวชะอ้อน อุบลเวช

๐๑/๐๑/๒๔๙๐
วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๙๔
นางทองสุข นันภักดี

๐๑/๐๑/๒๔๙๐
วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๐๙๕
นางสำลี ปรีเลขา

๐๑/๐๑/๒๔๙๓

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๙๖
นายถาวร ทรัพย์ผาด

๐๑/๐๑/๒๕๐๕
วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๙๗
นางราตรี นันสะอางค์

๐๑/๐๑/๒๔๘๙

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๙๘
นายบุญเลิศ วงกาไสย

๐๑/๐๑/๒๔๘๙

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๐๙๙
นางบัวทอง เจริญสรรพ์

๐๑/๐๑/๒๕๐๗
วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๐๐
นางเพชร ราชพลแสน

๐๑/๐๑/๒๕๓๙

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๐๑
นางฉวี พรมโคตร

๐๑/๐๑/๒๔๘๙

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๐๒
นางสมศรี อุบลลา

๐๑/๐๑/๒๔๙๑

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๐๓
นางบุญสุข วงษ์สะอาด

๐๑/๐๑/๒๕๐๑
วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๐๔
นางจำป ถนอมทรัพย์

๐๑/๐๑/๒๔๙๘

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๐๕
นางบรรยาย ตรีเหรา

๐๑/๐๑/๒๔๙๑

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๐๖
นางสาววิเชียร สมโศรก

๐๑/๐๑/๒๔๘๖

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๐๗
นางบุญมี นันทวี

๐๑/๐๑/๒๔๘๖

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๐๘
นางเพียร ธารเพิม

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๒

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๐๙
นางสมร ฆารประเดิม

๐๑/๐๑/๒๔๘๔

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๑๐
นางบุญลำ โพธิศรี

์

๐๑/๐๑/๒๔๙๓

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๑๑
นางระพีพรรณ เห็มสมัคร

๐๑/๐๑/๒๔๙๑

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายคฑาเพชร ระเวงวรรณ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงวรินยา มหาพรม

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายยงยุทธ พลสมบัติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายวีระภาพ นันวิชัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดทุ่งศรีมงคล วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงปยะดา สุทธิพรม

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

วัดทุ่งศรีมงคล วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงปนิดา แซ่ตัง

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

วัดทุ่งศรีมงคล วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงพัชรา ท้านปนแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

วัดอโนมานที วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงวรรณิดา อินทร์พวง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

วัดอโนมานที วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงรุ่งอรุณ รักศ์คำมี

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

วัดอโนมานที วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายเอกวัฒน์ กระชอนสุข

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

วัดอโนมานที วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายพิชาญเมธ ปะกิระณะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดอโนมานที วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงชญานันท์ บุญทา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

วัดอโนมานที วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ยุบลเพลิด

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดอโนมานที วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงวรัญญา ทรรักษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดอโนมานที วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงจรภัทร ฆารกุล

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

วัดอโนมานที วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงนิชาดา จันทร์ศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

วัดอโนมานที วัดเกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงอาริสา เจริญสุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

วัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงกุลธิดา พันธ์รักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

วัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๑๓๐
นายมณี ศรีสว่างวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๐๒

วัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายพิชิตพงษ์ บุญบุตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

วัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงวรรศิตา พันธ์วาสนา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

วัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๓๓
นางสาวปวีณา อิมเจือ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงอารยา อิมสะอาด

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๑๓๕
นางสาวสุจิรา อิมเสถียร

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๑๓๖
นายธนัฐชัย ศุภกิจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๓๗
นางสาวภัทรชาดา บุญใหญ่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๓๘
นางสาวสิริรัตน์ แก้ววิชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๓๙
นางสาวดารณี ม่วงโต

๒๓/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๔๐
นางสาวรูมิสา ทรงคาศรี

๓๐/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๔๑
นางสาวชลนิภา บุญฟู

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายวันชัย ชันงูเหลือม

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายธนศักดิ

์

หอมไสย
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายปติพงศ์ สุวรรณวงศ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายกิตติพัฒน์ แก่นวงศ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายวราวุธ ภูนาแสง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายพขณัติ เขตจตุรัส

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายเรืองไชย มันคง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายณัฐพงศ์ ชูศรีโฉม

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ภูกงลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายธรณินทร์ สังข์สุวรรณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายมนต์สวัสดิ

์

ทิพแสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงพรชิตา กุลเทพ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงณัฐณิชา หาชืน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงอริสา บุญหล้า

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายปฏิภาณ ภูจอม

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๖๐/๐๑๕๗
นางสาวปวีณา มาตแมน

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม วัดหนองกุงเหนือ  

กส ๔๖๖๐/๐๑๕๘
นางสาวอรัญญา อุ่นบุรมย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม วัดหนองกุงเหนือ  

กส ๔๖๖๐/๐๑๕๙
นางสาวมัญชุลิกา บุตรเทพ

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม วัดหนองกุงเหนือ  

กส ๔๖๖๐/๐๑๖๐
นางสาวทิพวรรณ ประทีปเมือง

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

วัดอินทรประทานพร
วัดอินทรประทานพร

 

กส ๔๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงประภาพร เจริญราช

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

วัดอินทรประทานพร
วัดอินทรประทานพร

 

กส ๔๖๖๐/๐๑๖๒
นายหนูเกณ สนอุทา

๐๙/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ วัดดงสวาง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๖๓
นางกองแพง ปรีเลขา

๐๓/๐๔/๒๔๘๕

โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ วัดดงสวาง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๖๔
นางภักดี แจ่มสุวรรณ์

๐๓/๐๗/๒๔๙๐
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ วัดดงสวาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕ / ๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๑๖๕
นางเคน สนอุทา

๐๙/๐๘/๒๔๙๔

โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ วัดดงสวาง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๖๖
นางวิรัตน์ กัวมาลา

้

๐๑/๐๘/๒๔๙๙

โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ วัดดงสวาง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๖๗
นางอุดร กัวมาลา

้

๐๗/๐๙/๒๔๙๙

โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ วัดดงสวาง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๖๘
นางนางประรม กัวมาลา

้

๐๖/๐๔/๒๕๐๒
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ วัดดงสวาง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๖๙
นางบุญเลิศ นันตรี

๐๑/๐๓/๒๕๐๓
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ วัดดงสวาง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๗๐
นางดอกซ้อน สารุ

๐๔/๐๗/๒๕๐๓
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ วัดดงสวาง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายอนันตชัย คชอาจ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน วัดปาหนองบัว  

กส ๔๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายเดชาวิทย์ ไชยทองศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน วัดปาหนองบัว  

กส ๔๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายสุชาติ เขจรลาภ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน วัดปาหนองบัว  

กส ๔๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายกฤตเมธ เกษีสังข์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน วัดปาหนองบัว  

กส ๔๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายเอกพล แสงพิศาล

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน วัดปาหนองบัว  

กส ๔๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายนนธวัธ ชาตี

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน วัดปาหนองบัว  

กส ๔๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายสิทธิพล เขจรภักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน วัดปาหนองบัว  

กส ๔๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายศุภกิจ พันจรุง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน วัดปาหนองบัว  

กส ๔๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายวีระชัย โชคดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน วัดปาหนองบัว  

กส ๔๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงกุลธิดา หวังผล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน วัดปาหนองบัว  

กส ๔๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงอภิญญา ตาลพันธุ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน วัดปาหนองบัว  

กส ๔๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงอรปรียา จันทร์ตรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน วัดปาหนองบัว  

กส ๔๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงรินลดา วงศ์สังกาศ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน วัดปาหนองบัว  

กส ๔๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายชยังกูร โคตรพัฒน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายชม ภู ท้าวดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายนวมินทร์ อุทรักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายรัฐภูมิ อุทรักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายอัมรินทร์ จันขันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายธนากร แสงชมภู

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงกนกรดา หวังผล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงกมลชนก มะโนขันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงณัฐธพิมพ์ มังคะรัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงอาทิตยา อุทรักษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงภรไพลิน หารพละ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงพนิตพร ศิริวรรณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงจีรนันท์ เสียงลำ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงเปมิกา ศรีทะรัง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงธัญพิชชา พันธุ์โพธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายธีรเดช แสงกล้า

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖ / ๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายพีรพงศ์ สกุลโพน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายพีรพล ดีวิเศษ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายมานิต เจริญดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายวรธน เหลือมศรี

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายบุริศร์ ศรีชำนาจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายยศพล หงษ์บุดดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๖๐/๐๒๐๖
นางสาวพรรณิภา สุดดี

๒๐/๐๗/๒๕๓๗
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงเกศินี เหลือมศรี

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงณิชารีย์ บัวพัฒน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงชมพู่ วิชัยโย

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๖๐/๐๒๑๐
นายเจตนิพิฐ จันดิษฐ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๑๑
นายพิทักษ์ โคตรโพนสูง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๑๒
นายศุภชัย เคนวงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๑๓
นายสมภพ ดวงบุบผา

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๑๔
นางสาวอุ้มภรณ์ ไกยวรรณ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๑๕
นางสาววัณธิดา จันทร์เรือง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๑๖
นายพลวัฒน์ ฤทธิวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๑๗
นายวันเฉลิม พรมมี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๑๘
นายอนันต์ เนตรภักดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายนโรปกรณ์ ลมชาย

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายจีรวัฒน์ นรินทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายระพีวิทย์ นาถาบำรุง

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายนวพล นาสิงห์ทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายธนากร ประสารศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงชลธิชา หัวนา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงชัญญา ไกยวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงนรารัตน์ เหมือนศรีชัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ มหาพรหม

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา วัดแจนแลนใต้  

กส ๔๖๖๐/๐๒๒๘
นางไข่ฟา ศรีกุดค้าว

๑๙/๐๓/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๒๙
นางเพชรา สนันเอือ

่ ้

๐๓/๐๕/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายสุพัฒน์ แผนวิชิต

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายวันชนะ ไชยสะอาด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายสหรัฐ แสนณรงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายปุณยรีย์ หาญกุล

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีพอ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงแอมี

่

จิตจักร
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๓๖
นางบุญจันทร์ แสงเพชร

๐๘/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๓๗
นางวราพร สิทธิรมย์

๐๕/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๓๘
นางพิมลภา รัตนวัฒนศิลป

๐๑/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๓๙
นางราชวิถี ลักษณะสาย

๐๒/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๔๐
นางสาวกาญจนา วรรณสัมผัส

๑๓/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๔๑
นายปกาศิต ศรีสมชัย

๒๙/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายอนุรักษ์ ทรัพย์ธเนศ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายธนโชติ แก้วมะลิ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายธีรวัฒน์ ไกยวรรณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายปฏิภาน แซ่ตัง

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายวารเทพ มาตรศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงทิตยาภรณ์ สองมล

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายพงศกร มุ่งงาม

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงศิริมาศ ฮึกขุนทด

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงรันชนา สิงห์ครุฑ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงวาริสา ใจเย็น

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงสุกัญญา สารคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงกฤติยา วิไลจักร

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงสัญจิตา แสงสุรินทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายทวีศักดิ

์

แหล่งสนาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายทรงวุฒิ บุตรเกตุ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายศรชัย สิงหากัน

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายกษิดิเดช

์

โพดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายจิระสิทธ์ สิทธิดุลย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายเมธา โฮมแพน

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายคมกฤช พรชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๖๒
นายอนวรรษ นุชกลาง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายระวี ชมเชย

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายสัณหพจน์ ดอกนารี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายกฤติพงษ์ ไชยศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายชนเมธ เรืองศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงลลิตา ศรีพิลาภ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงชุมมิกา กุลวงษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงธารวิมล อุ่นไชย

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงอาทิติยา ไชยโพธิสัน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงวิภาภรณ์ โฮมแพน

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงอรวรรยา วิชาเก่ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงธัญญาดา แสงเทพ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงวราลักญณ์ ศรีหารักษา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงทิพย์พยาน สายรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงวรนุช คนกล้า

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงนำค้าง ไชยขันธ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายนนทกร ศรีทะรัง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายธนกร จิตจักร

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายคลีตา ศรีจำพลัง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงธนพร เนตรคุณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงวลัยวรรณ ศรีหาญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงวรรณภา รัตนวรรณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีจำพลัง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงกนิษฐา ภูศรีฐาน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงพรหมพร ศรีหาตา

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ผาวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงจารุณี ศรีทะรัง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงอพัชชา ไชยขันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายณัฐนันท์ พันมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายวิระพล คนกล้า

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายธีรภัทร์ สีอ่อน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงชนาพร เลิศสว่าง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงกานติมา สีหินกอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงยุวธิดา โคตรพัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงนิภารัตน์ แซ่หม่า

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหลาแหลม

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างพิทยา วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายกัณพงศ์ ศิลายศ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายพิชัยุตม์ จิตจักร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายชวลิต อาจหาญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายสุทธิพงษ์ ปกไคหัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงวรัชยา พรมจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงวรรณิดา มิกะราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงอัจฌาวดี ทองมาก

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ วัดบูรพาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงณัฐณิชา พรมอินทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงศิริกานต์ พลอยวิเลิศ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ กุลศิริ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ วัดบูรพาวนาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๓๐๘
นายประเสริฐ บุ่งวิเศษ

๑๐/๑๒/๒๔๙๓

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ วัดปากุดหว้า  

กส ๔๖๖๐/๐๓๐๙
นายสุพจน์ อาชีวะ

๑๓/๑๐/๒๔๙๘

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ วัดปากุดหว้า  

กส ๔๖๖๐/๐๓๑๐
นายทองสา กาฬหว้า

๐๑/๐๗/๒๔๗๓

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ วัดปากุดหว้า  

กส ๔๖๖๐/๐๓๑๑
นางพิไลวรรณ อุทรักษ์

๐๕/๑๐/๒๕๐๔
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ วัดปากุดหว้า  

กส ๔๖๖๐/๐๓๑๒
นางสาวดวงจันทร์ เมืองโคตร

๑๑/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ วัดปากุดหว้า  

กส ๔๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงกัลยา แสงชมภู

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ วัดปากุดหว้า  

กส ๔๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายพัทธนันท์ พันธุ์สุวรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายคุณากร สีเสน

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงปยวรรณ ตาลทรัพย์

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงวารีรัตน์ แสงเพ็ชร

๒๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๑๘
นางคำไพ บุ่งนาม

๐๗/๑๐/๒๔๗๗

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๑๙
นางทุมมา บุญศรี

๑๑/๐๙/๒๔๘๗

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๒๐
นางมะลิ บุ่งเสน่ห์

๐๙/๐๓/๒๔๘๒

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๒๑
นางบัวภา บุ่งเสน่ห์

๐๕/๐๘/๒๔๘๓

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๒๒
นางสี อุทัยแสง

๑๕/๑๐/๒๔๘๓

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๒๓
นางบุญเกิด ชิณโสม

๐๖/๑๒/๒๔๘๕

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๒๔
นางศิริรัตน์ ชิณโสม

๐๑/๐๘/๒๔๘๗

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๒๕
นางบุญศรี เพ็งพุฒ

๐๙/๐๑/๒๔๘๘

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๒๖
นางทองยศ เพ็งพุฒ

๐๔/๐๗/๒๔๘๙

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๒๗
นางเพ็ง วรบุตร

๐๓/๐๘/๒๔๘๙

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๒๘
นางสวาท บรรเทา

๐๙/๐๙/๒๔๘๖

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๒๙
นางบุญหลง บุญเสน

๐๘/๐๘/๒๔๙๖

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๓๐
นางรัชฎาภรณ์ อุทัยแสง

๑๒/๑๐/๒๕๐๕

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๓๑
นางประไลย์ ชิณโสม

๐๗/๐๕/๒๕๐๖
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๓๒
นางอัมพร ชิณโสม

๐๒/๐๑/๒๔๙๓

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายณัฐพร บุ่งวิเศษ

๐๔/๐๖/๒๕๕๒

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายพีระพัทร มันเขตวิทย์

่

๒๔/๑๑/๒๕๕๒

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายธนิสร งานเลิศ

๓๐/๐๖/๒๕๕๒

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงณิชานันท์ สิงห์ภักดี

๑๘/๐๕/๒๕๕๒

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายสิทฺธิศักดิ

์

สิงห์ละคร
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๓๘
นายสมัชชิน อรัญมิตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายวีรพร พิมพ์บูรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายวรวุฒน์ ตลบหอม

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายอภิชาต บุตรสาร

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายพงศธร อมรวงศ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายเจษฏากร ศรีทารัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายพัลลภ พิมรักษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายอรรณพ วิเวกวิน

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายนาธาร เพ็งภักดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายพลกฤต สีโต

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายยุทธา ธนาสัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงวิชุดา แก้วสิมมา

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงกนกภรณ์ ศรีประมาณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ผิวอุบล

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ กุลอาจศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงนิชินันท์ หอยจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๕๔ เด็กหญิงพลอยพรรณ ศรีทารัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงชลลดา วิชาชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงวรรณวิสา สายประกอบ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงกัญญาวีย์ หอมเนย

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ตรีจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงศลิษา มูลไชยสอ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงฐิติพร งามเลิศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงมารีด้า จงใจสู้

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงเอวิกา สุภาพันธุ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงภาชินี อันันตภูมิ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงนิน่า จันทรัตน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ วัดสมสะอาด  

กส ๔๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายกฤษฎา สำราญมน

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เครือสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายวีรภัทร วิระสาย

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายวรรษกร นาคขำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายรติพงษ์ ประสาร

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงสุจิรา กุลม่วง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงวรัญญา กมลช่วง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงธิดานุช วงษ์ระโห

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายตะวัน โชติจิตร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายกฤษฎา ธรรมศรีชอบ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑ / ๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายปรเมศ กมลภา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายปฐมพร แก้วทาสี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายกษฎากร วรรณสา

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายวรากร โชติรืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายนนทพัทธ์ ลาภจิตต์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายธีรพงษ์ ศิลปแก่น

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายคฑเดช อยู่พล

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายธราเทพ กุดเสนา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงจิรดา ศรีสมชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงทิพย์สุดา พันธุ์ทวี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงพิชญาพร พันธุ์ประดับ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงสกุลทิพย์ สกุลเดช

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงธมลวรรณ เปรินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงนลินดา แก้วกาหลง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงศศิธร น้อยมาตย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงบุษราภรณ์ คำมงคุร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงโยษิตา ศิริรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงดวงฤดี พลเยียม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงนัฐกร ว่องไว

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงกิตติยา เพชรหิน

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายฐิติพันธ์ อำไพศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ ทะสิละ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายบุญญากานต์ จันทะไทย

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทอง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงเนตรดาว ตาลสาร

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทอง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายรัฐระวี ฐิตินานนท์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายธเนศ โชติไสว

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายนัฐชานนท์ แก้วประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงสุภาพรรณ ไตรยสุทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงอภิชญา โชติเลิศ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงศิริวรรณ แวงโส

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงฐิติกานต์ โชติชืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงเพ็ญประภา แซ่อึง

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงชนม์นิกา บุญมี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๖๐/๐๔๐๘
นายวินัย คณาศรี

๑๔/๑๒/๒๕๒๐

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๖๖๐/๐๔๐๙
นายก้าน ไชยกิจ

๒๘/๑๒/๒๕๐๙

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๔๑๐
นายอุทรไทย ศรีทวีกาศ

๒๑/๑๒/๒๕๐๒

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๖๖๐/๐๔๑๑
นางบุญช่วย เรืองจรัส

๒๒/๑๑/๒๔๘๗

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๖๖๐/๐๔๑๒
นางรัน ไชยกิจ

๐๑/๐๑/๒๔๙๓

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๖๖๐/๐๔๑๓
นางนาง เถาว์ชาลี

๐๔/๐๑/๒๕๑๑

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๖๖๐/๐๔๑๔
นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์ วิเศษศรี

๑๖/๐๓/๒๕๓๘

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๖๖๐/๐๔๑๕
นางสาวพรทิพา ภูเด่นใจ

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวคลัง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายบุญญวีย์ สกุลเดช

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงพิลาวรรณ ภูมิพันธุ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงกชนิกา ไชยขันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงชนิดา ไชยทองศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายยศกร นิลโสม

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายวัฏจักร เชือมอญยาม

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายธนกร ไชยขันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายธนกฤต นิลโคตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายวายุ วิลุนดก

๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายวิรชัย นิลปะกะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายสิทธิโชด เลศสงคราม

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายดุลยวัต กุลวงศ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายเกษฎา จุติ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงจิดาภา จิตรจัก

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงเพ็ญสุภัค รังรส

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงศิริลัดดา สมทิพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายจิรศักดิ

์

ปางลิลาศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายปติกร สันวิราช

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายยรรยง กุลผึง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายเวธนี วงศ์สาลี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงชาลิสา วงเพชรชัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงรัญยา ทองสุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงอรนิภา ศีรบัวขาว

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงประภัสสร คุ้มไค้นุ่น

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายจิรโชติ โพนทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายธนวัฒน์ ประเสิรฐการ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายอโนชา พรมบุตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายวรพล อารีย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายนันทวัฒน์ มะลิต้น

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มองเพชร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายณฐวัฒน์ เวียงทำ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายนัทพงษ์ จันทร์แก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายอิสระ ใจเอือ

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายภูริณัฐ เรณูรว่ง

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายธีรภทร ดีศักดิขวา

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงอารียา เพาะพืชดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงศันสนีย์ มีนนำอ่าง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายระพีภัทร ดอนเหลือม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายสุระนันท์ บรรลือเสียง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายภูริช กิตติคุณนิธิ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายศักดดินนท์ พันมิน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายวรพต รอดแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายวงศกร คนครอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายวีระภาพ วารีบ่อ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายสิทธินนท์ บุตรสาร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงฐิดารัตน์ เกตุหอม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ มองเพชร

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงวรดา ดีปะวี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงณัฐสุดา ขุ่ยลานหญ้า

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงหทัยทิพย์ สงพิมพ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายพีระพัฒน์ สีโนรักษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายวชิรวิทย์ เฉยฉิว

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงกัลยณัฐ คุ้มไค้นุ่น

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงมาริสา วรชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ไวกล้า

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายปรเมศ แจ่มพงษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายปชญาวงค์ โมฆรัตน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายบัญชา กาศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงลลิตา โชติประเสริฐ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงปยธิดา โชติประเสริฐ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงพิมพ์วิภา จันภูงา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงอินทิรา ศรีเรือง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงพิสมัย ไข่สีดา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ แสนโท

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์ นันรัศมี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๘๒
นายสำราญ เขจรใหญ่

๐๓/๐๕/๒๔๘๓

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๘๓
นายศักดิ

์

ไชยทองศรี
๑๕/๐๔/๒๔๘๓

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๘๔
นายประเสริฐ ศิริละ

๐๘/๑๒/๒๔๘๔

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๘๕
นายดลดารา แสบงบาล

๐๙/๑๒/๒๔๘๕

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๘๖
นางจอมศรี จงมุม

๐๔/๐๓/๒๔๘๕

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๘๗
นางกรรณิกา กิริมิตร

๑๙/๑๒/๒๔๘๕

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๘๘
นางใคร ชืนชม

่

๑๒/๐๒/๒๔๘๕

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๘๙
นางทองใส ชือช้อย

่

๐๒/๐๒/๒๔๘๕

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๙๐
นางสมพร สาสีดา

๑๓/๐๙/๒๔๘๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๙๑
นางรินทร์ โชติฉันต์

๐๔/๐๕/๒๔๘๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๙๒
นางบท อนนจารย์

๑๓/๐๕/๒๔๘๗

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๙๓
นางถนอม กิริมิตร

๒๖/๐๘/๒๔๙๐

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายภูตะวัน ฮาตไชย

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายธีรพันธุ์ ฤทธิเสน

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายวิทวัฒน์ ผินิล

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายทัตดนัย กัวพิจิตร

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายธนภัทร โทนุกร

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงวันวิสา วรรณรังษี

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงสุดาภัทร แสนคนึง

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงวิชุดา ชารีแสน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา ยุทธโส

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายอัคพล กล้าวิกรณ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงอัญญดา สีดาบุญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ นนบรรดิษฐ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ บุญยอย

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงอุมาพร คำบอน

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงลลิตา แสนจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงจารุวรรณ งามละมัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงภัทรพร วิชริน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงบัณฑิตา จันทะดวง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงนวพร สีหลิง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงหทัยชนก สุขสวาง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงโสมนัศ พลคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๕๑๕
นางมวญ พรมคำบุตร

๐๘/๐๗/๒๔๙๘

วัดปยะมงคล วัดปยะมงคล  

กส ๔๖๖๐/๐๕๑๖
นางบัวทอง บวงเพ็ชร

๐๖/๐๑/๒๕๐๐
วัดปยะมงคล วัดปยะมงคล  

กส ๔๖๖๐/๐๕๑๗
นางสาวอุทัยลักษณ์ กัวมาลา

้

๐๙/๐๕/๒๕๐๐
วัดปยะมงคล วัดปยะมงคล  

กส ๔๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายนิเทศ สุ่มมาตย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายชวิศ กัวสถิตย์

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายสุระชัย ตระวงศ์ษา

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายปรัชญา เหลาแตว

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายสุพี ภูผาสิทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายนวพล สีหลิง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายประวี วงษ์ขันธ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายสิริภพ เทวงษา

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายทรงพล มาตภูมี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงวิยดา ธิสนเท่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๕๒๘ เด็กหญิงญาณิศานันท์
ขันโอรฬาร

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงปภาภรณ์ สีพันดอน

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงอัญญารัตน์ ผาละกรรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายวรายุทธ นาเรืองรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายกันตวัฒน์ หลงกลาง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายจักร ชูชัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายพินโย โคตร์ลาคำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายพีระพงศ์ นรฤทธิ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายยุทธสิทธิ

์

จิตจักร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายศิวะวงษ์ ใจเย็น

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายอนุพงษ์ ศรชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงมัลลิกา ศิริละ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายธนดล สีระมาตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร วัดหินลาด  

กส ๔๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายศรณรินทร์ สุลำนาจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร วัดหินลาด  

กส ๔๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายศรศักดิ

์

สุลำนาจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร วัดหินลาด  

กส ๔๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงณิชมน โพธิไชย

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร วัดหินลาด  

กส ๔๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงฟารุ่ง แก้วดวงดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร วัดหินลาด  

กส ๔๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายศุภกิจ อินนะลา

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร วัดหินลาด  

กส ๔๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงอรัญญา หาวิลี

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร วัดหินลาด  

กส ๔๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายศิลาวุธ เหล็กกล้า

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร วัดหินลาด  

กส ๔๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายสันติภาพ สวัสดืกลาง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร วัดหินลาด  

กส ๔๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายอภิรักษ์ ยะมะหาร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร วัดหินลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิง.สุภาพิชญ์ วันดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร วัดหินลาด  

กส ๔๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงจิตตา ละราคี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร วัดหินลาด  

กส ๔๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิง.จิราพร แนบโนนสูง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร วัดหินลาด  

กส ๔๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงจุธาวัลย์ ก๋านำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร วัดหินลาด  

กส ๔๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงสร้อยฟา โพนยงค์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายเสฎฐพงศ์ ปรีจำรัส

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายณัฐพล บัวศรี

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายกฤษฎา ขันตชัย

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายตะวัน พูลเกิด

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงเจนจิรา เพียรภูเขา

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายตุลพิทักษ์ ชมภูวิเศษ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ โพนวิบูลย์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงนภัสสร มณีวันใจ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงประณิตา เสริมทรัพย์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๖๔
นางสาวกานตวดี กมล

๐๕/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๖๕
นางอมรพรรณ กล้าวิจารณ์

๐๒/๐๙/๒๕๐๕
โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๖๖
นางพัชรินทร์ จงสมชัย

๐๓/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๖๗
นางสุปญญา คำภักดี

๐๙/๐๑/๒๔๙๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๖๘
นางถนอมศรี สิทธิจินดา

๐๓/๐๙/๒๕๐๑
โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๖๙
นางสาวศุภมร จอมคำสิงห์

๐๔/๐๕/๒๕๑๖ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย

วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๗๐
นางสาววรรณิดา พันธุ์รักษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ วัดสว่างอรุณนาบึง  

กส ๔๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงสรารัตน์ เจือจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
วัดท่าพระงาม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงพรสินี จันทร์วิทยานนท์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
วัดท่าพระงาม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงพิชานันท์ เกตุแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
วัดท่าพระงาม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงปนัดดา หอมพรมมา

๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
วัดท่าพระงาม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงนิศานาถ ชินวงศ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
วัดท่าพระงาม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงอณิชญา ภูตีกา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
วัดท่าพระงาม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงทัศนีย์ เผือดผุด

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
วัดท่าพระงาม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงภัทรวดี ตินานพ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
วัดท่าพระงาม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงเพ็ญศิริ เสียงกัญญา

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
วัดท่าพระงาม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงฤกษ์ฤทัย ภูมิชูชิต

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
วัดท่าพระงาม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงปยมน นิสังกาศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

วัดท่าพระงาม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงรัตติกาล ศรีพะลาน

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
วัดท่าพระงาม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายณัฐกร นาสมบูรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
วัดท่าพระงาม  

กส ๔๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงสโรชา พิมโสดา

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง
วัดทุ่งสว่างดอนกลาง

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายทศพล ภูสีนำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายนิติภูมิ ภูลายยาว

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายกฤษกร ภูพันนา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายนฤเทพ พละมาตย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายศรายุทธ คุ้มถินแก้ว

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายกฤตนัย ภูพันนา

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายณรงค์ชัย บาไสย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงวิทวรรณ พันธ์ดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงวันวิสา เบ้าชะนะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงนัชริญา พจนิตย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงณัฐวดี นามทัศน์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงอรปรียา ภูศรีโสม

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร คำคง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงมีถณา พลบำรุง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงภัสดาพร ภูผิวฟา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ พันธ์เทศ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงอุมากร ภูผิวฟา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงสุนิษา แทนพรม

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ เทพทองพูน

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงนิติยา เทพทองพูล

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายวัชรพล บุญนาน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายธนวุฒิ ปออินเครือ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายเจษฎา จงพัฒนา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายวุฒิชัย ด้วงดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายรพีพัฒน์ นาสินพร้อม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกคำวิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงกฤติยา ปกาเวสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกคำวิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงนันท์นภัส บุญรอด

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกคำวิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายวิศวะ อ่อนจินดา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกคำวิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงปาลนัดดา พิงบูรณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำวิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายเจตนัตว์ ภูสีเขียว

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงธนาวดี แสนชนะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงศิริธร อุ่นสิม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายสวพล ลาดละคี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงรัตนพร นนทะขันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงยุภาพร การคาน

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงชาลิสา คำตัน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายปริวัฒน์ ภูดอนนาง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายธีระ อุ่นผ่อง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ เนือทอง

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงนำผึง

้

ทินบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงพิมพ์นภา ภูหมันรู้

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงจารุภา ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายพิเชต มาตงามเมือง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายอนุชิต พิมพ์ตะครอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงนิตยา ภูแล่นคู่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงพรทิตา ยอดเอือ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีมงคล

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีสุวัฒน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายยุทธนา จำนงนิตย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายดุลยวัต อุปกา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายอภินัน คำคูณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายสมชาย อินทปตย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายทศพล ศรีสุวัฒน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ภูพาดทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงปรียพร หงสากล

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงสุพิชา เนืองชมภู

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงผกามาศ ภูพานแดง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายศุภวิชญ์ บุญก่อน

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายตะวันชัย ทองโฉม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายธนพล วงวิเศษ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายเด่นดนัย โยทะสิงห์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายธรนันท์ คำไพ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายสุรวุธ ศรีปญญา

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายตะวันชัย ก้อนมณ๊

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงพิชชา พงษ์พานิช

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงแพรวา สีภาลุน

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายธนากร ภูครองตา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายวรวิทย์ สุระจัน

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายวัชรพล พอใจ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายสิโรดม ชิตะบุตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายอภิชาต จำปาจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงเกวลิน ชาติบัวใหญ่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงจรรยาพร แจ่งแสง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงปาริตา กุญชนะรงค์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยศรีหา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงชาลิตา พรมโชติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงรัชฎาพร สิงห์ธวัช

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงโยษิตา ผาลา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงวิริยา สุริสาร

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายจคุรพัฒน์ ภูสำเภา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ วัดศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายอำนาจ สนิทปะโค

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ วัดศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายนัฐพล ภูจอมเพชร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ วัดศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายไพศาล พลแสน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ วัดศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงพิยะดา ภูต้ายผา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ วัดศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พันเทศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ วัดศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงวิภาภรณ์ ทวินันท์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ วัดศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายวินุกรณ์ ทวินันท์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ วัดศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายอมรเทพ ภูปง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ วัดศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๖๖๐/๐๖๗๓
นางพิชญานันท์ ภูแซมแสง

๐๘/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ วัดศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายณัฐภูมิ ภูผายาง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายทินกร ทระคำหาร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายพีระพัฒน์ ภูชะหาร

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายปริญญา ลันทูล

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงปนิดา ภูชะหาร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงพิจิตรา คำศิลา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงสุธาวี ภูชะหาร

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงวะริน ภูประวิง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงรุ้งนภา ภูผากา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงสุพรรัตน์ ทองพิลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๘๔
นางสาวอาทิตย์ยา ทองพิลา

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงกฤษณา ภูชะหาร

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงกัลยา อนุเวช

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายณัฐพล ภูอ่อนโสม

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายกวี ภูผากา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายทินกร ภูจัตตุ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายธนกร ศึกขากิจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายธีรเทพ ศรีชมภู

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายธีระพงษ์ พิมพิสาร

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายวรเมธ ภูชะหาร

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

ภาภิรมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายสมเดช ภูประวิง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายอาทิตย์ ภูลมเขา

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงกิตติยา ภูมิวัตร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงชาลิสา อังคะนิด

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงนฤพร ภูมันนา

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงมะลิษา ภูชะหาร

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงวิมลสิริ คงศรีบุตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงอริษา ภูชะหาร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงอรสา ภูวันเสาร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงยศสินี ภูชะหาร

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงดลยา ทิพเนตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงปยนันต์ ภูชะหาร

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายจักรพงษ์ ภูแดงงาม

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายณัฐพล อันทะศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายภาณุพงษ์ ภูครองตา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายอนุพงษ์ ภูครองตา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายนครินทร์ อุสานุต

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายวรวุฒิ วิเศษดัน

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงนฤมล สังข์สุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงอภิญญา ฤทธิทารัมย์

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงสุกัญญา คำทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายพีรพัฒน์ เวียงดินดำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงสุภาพร แสนชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงพรเทวี ภูสีดิน

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย วัดสว่างนิวรณ์  

กส ๔๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงอารยา ศรีระโท

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงมัฑนา ภูกองชนะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แสนภูมิ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงประดิษฐา ภูพันนา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงชลธิชา ภาระสุข

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายเชฏฐวิทย์ สถิระ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๑ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงเบญจภา ภูผาวิช่อ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงกชกร ภูพันนา

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงสิรินาฏ ทสยันไชย

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายเอกลักษณ์ พิลุน

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายธนกฤต พลอาจ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายจารุมน มาตโสภา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงสิลินทิพย์ อินฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายครรชิตพล ภูมิคอนสาร

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงพรรณภา ศรีคงเพชร

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงอรวรรณ พรมสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายอดิศร ผาลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายเจษฎา ภูผิวฟา

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายบุญยฤทธิ

์

ภูทองเงิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงนิภารัตน์ อาคราช

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายวรวุฒิ ภูทองเงิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายเสฏฐพงษ์ บุญมี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายธนากร ภูพันนา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายธีระวุฒิ ภูทองเงิน

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงพันธษา จันทร์ลา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายภิรภพ อ่อนชาติ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายวุฒิกร ภูกองชนะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงดรุณี ภูชมชืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๖๐/๐๗๔๗
นางสาวดลพร ศิริเลียง

้

๒๐/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๔๘ นางสาวเบญญาลักษณ์
เชือประทุม

้

๑๑/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๔๙
นางสุปน ภูกก

๒๕/๐๒/๒๕๑๖

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายเจษฏาภรณ์ พรมหลวง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงเมษา เหล่าขัติยะ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงธุมาวดี ภูชัน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงปทุมมาศ บ่อกว้าง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงอภิชญา แพงไทสงค์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงประภาสิริ สายพงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายอดิศร ภูชะหาร

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายจันนิชา สีวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายระภีภัทร ภูแข่งสี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายนฤพล แก้วมาลา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๒ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงกนกอร ภูนี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงกิตติศักดิ

์

เทพกิจ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี วัดสว่างอุทัยดอนยูง
 

กส ๔๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงปภาดา ศรีกุตา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงนพรัตน์ ภูอิศาสตร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงสุธาสินี ศรีกุตา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงนภัสกร ภูชะหาร

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๖๖
นายธนากร ทองพา

๑๘/๐๔/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายสุรยุทธ ภูผายาง

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายอภิยุทธ เหมกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงสิรินดา อิศาสตร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงจิราวัล ภูมันนา

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงสุทธิพร ศรีวิไล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายเจญฏากร อิศาสตร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายอนุชา แสนสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๖๐/๐๗๗๔ เด็กหญิงประกายดาว บัวโฮม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๗๕
นางสาวสุจิตตรา สนิทนิตย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงอานิสา ภูด่านวัว

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายอนุชา ไชยมาตย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงเกษวรินทร์ คุณสมบัติ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายอิศรา หาญคำภา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายกิตตินันท์ แสนอามาตย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ ภูอุทัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงแคทรีน คราวลีย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงไหมแก้ว วรพันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงสรัญญา เขียนโคกกรวด

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายพีรพล ศรีจันทึก

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายชวัลชัย ภูบุญอ้วน

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายสิทธิชัย แก้วโสภาค

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายชันพัฐน์ พลพาล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายนภสินธุ์ กะมิมูล

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ซ้าย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายนครินทนร์ พลตือ

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงวารุณี หงษ์สาหัส

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายศุภกรณ์ โนนตูม

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ ลงกลาง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๓ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงณกัญญา สอรชัย

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ พากุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงศรสวรรค์ มูลเอิก

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายธีรภัทร ศรีจันอัด

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงอภิญญา ภสูสี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงนันท์นภัส สมรูป

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงวิลาศิณีย์ ศรีเพียแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงเจตวริน พลเทพ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายธีรภัทร รัตนพล

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายอภิเชษฐ์ ภูผาพลอย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงพิชนก ภูต้องสี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงรัชนี โอสถศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงตามฤทัย บุญบุตตระ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงสุธิดา นุสีวอ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงปยาพัชร แจ่มเจิง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายธนภรณ์ ชิมโพคลัง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายธนาวุฒิ มากมณี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายสิรสิทธิ

์

ศรีเมืองเดช

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายทินกร ศรีอินทร์น้อย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายชยณัฐ มูลมาตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายอภิลักษ์ รัตนพล

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายชัยสิทธิ

์

สิมโพธิคลัง

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงธาราดา ภูแอบหิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงทิพย์จุฑา รัตนพล

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงสิริภัทร อิมสำอางค์

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงอารยา โยธะคง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายอลงกรณ์ แก้งวันทา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายสิทธิเดช ผาผง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงอารียา โยทะคง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงชญวดา กาลภูธร

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภูครองนาค

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงชิราภรณ์ พรหมเศก

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงสุวรรณษา บุตรวงค์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายสิทธิโชค หินศิลา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๒๙
นายเกิยรติศักดิ

์

ภูสูสี
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย วัดธรรมพิทักษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๔ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๘๓๐
นายจักรพงศ์ ภูผาผิว

๑๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๓๑
นายวิบูลย์ ภูครองนาค

๑๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๓๒
นายวิศรุต ภูขันซ้าย

๑๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๓๓
นายสุทิน ภูผาผิว

๑๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๓๔
นางสาวอุบลวรรณ แดงสะอาด

๐๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๓๕
นางสาวมลทิพย์ ซุยมูลละ

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๓๖
นางสาวศศิทร เยาวพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๓๗
นางสาวรัตติกาล สมบัติเกิด

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๓๘
นางสาวขนิษฐา ถินจันดา

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๓๙
นางสาวจินดารัตน์ นาทันคิด

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๔๐
นางสาวกุลธิตา ภูเบ้าทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๔๑
นายชนดล เสนากิจ

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายแทนคุณ สุวรรณพันธุ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงวรรณพร นาสีเคน

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงวริศรา สุทธิประภา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงปยะธิดา สิงหาราม

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายเจษฎายุทธ สามารถ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายชัยวิรัตน์ ภูผาลินิน

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงวรกมล สิงหาราม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงนิรมล ทระคำหาร

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงพัชนี ภูวาดสาย

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายศักดิกมล

์

ภูสีเงิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายนันท์นภัส ศรีปตเนตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายอรรถพล จรทะผา

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายเทิดศักดิ

์

เสนาดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๕๕
นายอาทิตย์ ภูห้องเพชร

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๕๖
นายยงยศ จรทะผา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๕๗
นายบดินทร์ จรทะผา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงนฤภร นาทองถม

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงวิทยา วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๕๙
นางสาวพรภิมล พลคำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๖๐
นายภูวเนศวร์ พิชอดุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๖๑
นายศุภกร วัฒโน

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงปุณฑิรา มาตรา

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๖๓
นางสาวจรรญาวดี ทรคำหาญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๖๔
นางสาวนภัสสร สีดาว

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม วัดธรรมพิทักษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๕ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๘๖๕
นางสาวนำผึง

้

ธารศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม วัดธรรมพิทักษ์  

กส ๔๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงเมธาวดี อาษาราช

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก
วัดศรีนวลทรายทอง

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงสุภัสสร นาสุริวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก
วัดศรีนวลทรายทอง

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชุมแวงวาป

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก
วัดศรีนวลทรายทอง

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงกัญญานัฐ กลางจันทา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม
วัดศรีนวลทรายทอง

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงจิราพร ก้านทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม
วัดศรีนวลทรายทอง

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงอริสา พ่อสาร

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม
วัดศรีนวลทรายทอง

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายนัฐกร ภูงามตา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายพีระพล พิชัยช่วง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายธนภัทร กลินจันทร์

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายพันกร เรืองจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายประทิน ภูแช่มโชติ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายพงศกร วงษ์ละคร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายเกษฎา บุญหล้า

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายวิริยะปราชญ์ วิริยะปานนท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายธนาวุฒิ สายแสน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายภูชิสส์ จารัตน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงจีรวรรณ สุวรรณพงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงทิราภรณ์ บุญหล้า

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงวรัญญา พลเสนา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงศุภาวรรณ แสนชัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงอรวรรณ แก้วศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงวรรณิภา ภูสีทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงกันยาภรณ์ พานิกรณ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงวีรยา ภูทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงนิรชา จารัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงอุมากรณ์ เหมกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ อาสนาจันทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงนิรดา มาบริบูรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อาจดวงดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงพรรณวดี ภูมิตรชัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงพิมพ์ใจ อัมภรัตน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงนริศราภรณ์ บุญหล้า

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ กวนศรีรักษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงวรรณภา วันสูทะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๖ / ๓๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายยุทธนา ภูชัน

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงภูมิรินทร์ บุญเคลือบ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายยุทธนา ภูชัน

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๖๐/๐๙๐๓ เด็กหญิงปริญญาพัตร์
วิลาสังข์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๙๐๔
นายธีรภัทร เหมกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๙๐๕
นายคชนม์คเชษฐ์ มูลผลึก

๒๐/๐๘/๒๕๒๑

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายณพงษ์ อนุมาตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงเกษแก้ว ศรีนาค

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๐๘
นายพนมกร ทองจำปา

๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายณัฐปคัลภ์ ภูจอมทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายสรวีย์ อาจดวงดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๑๑
นางสาวบัณฑิตา ภูจำกัด

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๑๒
นางสาวบัณฑิตา ชูบุญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงณัฐรินทร์ สีสุขดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงปานระพี เหมกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงจันทิภา อาจดวงดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงอนุสรา อ่อนพิมพ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงนภาภรณ์ เหมกุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงสิริวิรดา เหมกุล

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายวายุ พันธุ์สถิต

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายคมกฤช เหมกุล

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงพิชญาภา อาจดวงดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ ภูดินแคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงสุชาดา ไชยดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายสันต์ ศรีนิล

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายชลนธี นุสีวอ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายศุภชัย ไชยแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ วงพยัฆ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงนันทิดา ภูผาพลอย

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงเกสรา พันธุมาศ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงปารณีย์ ถาวรสาลี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ผางเวส

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายอภิรักษ์ ภูถูกเงิน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก หันทยุง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงณิฌาภัณ์ มาตรา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๗ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงณิฌาภัค มาตรา

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงนราวดี พลขันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายพงศธร มูลพรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายยอดดอย ภูครองนาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายศิริชัย สิทธิเดช

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายจักภพ พินิจ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายพรเพชร โยติสาร

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายศิวกร ศรีมามาศ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดกลางมาลัย  

กส ๔๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายกรกช วังระหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดกลางมาลัย  

กส ๔๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายวีระชัย วิชาผา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดกลางมาลัย  

กส ๔๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายธนบัตร บุญสา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดกลางมาลัย  

กส ๔๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงกชพร สำราญเริง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดกลางมาลัย  

กส ๔๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงภาวนา ไสยวรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดกลางมาลัย  

กส ๔๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงสุพรรณี โชติวิเชียร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดกลางมาลัย  

กส ๔๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงนิภาพร นาคมี

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดกลางมาลัย  

กส ๔๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ภูประธรรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดกลางมาลัย  

กส ๔๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายฑิคัมพร สุวลักษณ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดกลางมาลัย  

กส ๔๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายพรชัย โพธิกมล

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ วัดกัลยาณบริหาร  

กส ๔๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายชลธี ครองสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ วัดกัลยาณบริหาร  

กส ๔๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายภูมินันท์ ไคร้คำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ วัดกัลยาณบริหาร  

กส ๔๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายรุ่งรวิน โพธิขาว

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ วัดกัลยาณบริหาร  

กส ๔๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายภานุเดช สารพัฒน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ วัดกัลยาณบริหาร  

กส ๔๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายธันยธรณ์ ปญญาโส

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ วัดกัลยาณบริหาร  

กส ๔๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงวริสา ดีลุนชัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ วัดกัลยาณบริหาร  

กส ๔๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายสุรชัย อิมสง่า

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ วัดกัลยาณบริหาร  

กส ๔๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายทรงพล อันชัยศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายเทวา ชีวาจร

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายเอกชัย โสหา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงอัมพร ศรีกำพล

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงทัตพิชา วงษ์แก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงนิพาดา บุระณะพล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงรมิตา พรมโสภา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงภานุมาศ พิกุลดก

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงวิรดา พิผ่วนนอก

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

กส ๔๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงวรรณวลี พ่อสียา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๘ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงสิริกร ปนเมือง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีวิเศษ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงงามพรรณ บุญโพธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงปนอนงค์ จุฑาเสียง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงวิลาสินี อันทรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงพรนิภา พิวะศักดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงนันท์นภัส มณีใหญ่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงวัลภา ผลสวิง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงชนิกานต์ บุญจรัญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงอรจิรา ธรรมสูงเนิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายสิทธิกร ฉายจรัส

๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายธนภัทร ศรีโยธี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายพงศกร ภูแล่นเร็ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายภานุวัฒน์ สู้รักรัมย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายศิรภัทร วิชาชัย

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายชญานันท์ หาญอาษา

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงพัชราภา ศรีโยธี

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงจริยา บุตรโคตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงสิริราชย์ อุทานิตย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงสุพัฒตรา พงษ์สิริ

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงพัชราภา นมภูเขียว

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงพรนภา ศรีโยธี

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงฐิตาภา ศรีสมบัติ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงวารุณี พันธ์พละ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงกมลชนก สุโพธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงศิริญา แข่งขันธ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงอรอนงค์ สะอาดซือ

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายชยุตพงศ์ ศิริภักดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายไกรษร อิมพร

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายวรินทร จันทนวน

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายธนากร ผิวผุย

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายเฉลียว ฤทธิจำรัส

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงวรนุช ธูปนำคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายคณิสร พลเยียม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายบรรดิษฐ์ บุญเลืองลือ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๙ / ๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายสิทธิพร พันธ์พละ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายพงค์พัทษ์ บริบูรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงปวรรณษา แสนวงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงสิริมา พรมจิต

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงฐานัดดา โพธิสุวรรณ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงเบญญาภา เดชวัน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงวริศรา คงจำนงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงธวิพร วรรณวิลัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงสุวนันท์ บุราณผาย

๑๘/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงพิมพิดา สมคะเณย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายวัฒนชัย จันทศิลป

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายธรรมศักดิ

์

ณธรรม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายทักษ์ดนัย สาแขม

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงกมลพร ภูผิวแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงดวงพร สาแขม

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงอินทิพร ภูตาเพิด

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายราชันย์ จันทร์เทพ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายณัฐพล ภูนาชำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายวรากร วงศ์คำจันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายมนูญ บุตรแสน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงวรัญญา ไชยสาร

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงอนงค์นาฎ โคตวงษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงสวรินทร์ พรมวงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงพิมพิกา ศิลาพัฒน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงจิรนัน ภูมิพฤกษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงกัลยากร ฉายประดับ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายธนาวัฒน์ อนุมาตร

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายชญานนท์ ผลรุ่ง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายอนาวิน ขูรูรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายธนวัฒน์ สมคะเณย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายเตวิช อารีเอือ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงพิมลวรรณ นรสิงห์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ สายโรจน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงพรกนก พิมพิลา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงสุวนันท์ พิมสาร

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๐ / ๓๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงพัชรพรรณ พิมสาร

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายชาญวิชญ์ ผลสวิง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายปริญญา โพธิชะลาแสง

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายมาร์ค บุญอำ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายอชิตพล โพธิขาว

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงกานสุดา สิริชาติ

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงศตพร พันนาดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายสุรชาติ อังครุธ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายเจตริน ภูครองผา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงชนากานต์ พิมสาร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงกิดาการ ทรัพย์พงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงสิริยุพา กองงาม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

กิงทุม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายปยวัฒน์ อันชัยศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงกนกพร สีดา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงผกามาศ ภูเด่นผา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงภัทรภร แก้วหล้า

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงยุพา หงษ์ชูตา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงบัณฑิตา มังมี

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๕๙
พันตำรวจโทภัค ผลเดช

๐๙/๐๒/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายธีรภัทร นิตยาชิตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายปยวัฒน์ เดชอรัญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายวรากร ภูกาบทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงเยาวภา เสนฤทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงรัตนา พรรณลี

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงพรนิชชา วงค์แสนสุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงสุภนิดา วงค์แสนสุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงวรารัตน์ ดีรักษา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๖๘
นายประยุทธ กุลาสา

๐๑/๐๑/๒๔๙๙

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๖๙
นางชา เนืองกัลยา

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๓

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๗๐
นางทองมี ฤทธ์มนตรี

๐๑/๐๑/๒๔๙๘

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๗๑
นางทองใบ โนนแดง

๐๓/๐๑/๒๔๙๖

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๗๒
นายบุญช่วย ภูงามนิล

๐๑/๐๑/๒๔๙๒

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๗๓
นางทองสิน ภูงามนิล

๐๑/๐๑/๒๔๙๖

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๗๔
นางสำราญ นาสมภักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๐๔
ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๑ / ๓๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๑๐๗๕
นางจันทรจีรา สุวรรณแสง

๐๙/๐๙/๒๕๒๘

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๗๖
นางชม ผาละโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๔๙๒

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๗๗
นางสอน บัวใหญ่

๐๑/๐๑/๒๔๙๐
ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๗๘
นางช้อน พยุบุตร

๐๑/๐๑/๒๔๘๙

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๗๙
นางจิม นิตยาชิตร

๑๐/๐๙/๒๔๘๖

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๘๐
นายนิคม นามโส

๑๑/๐๖/๒๔๙๖

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๘๑
นายมงคล ชัยโสดา

๒๖/๑๒/๒๕๐๓

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๘๒
นางจันทรลา ดีรักษา

๒๔/๐๙/๒๕๐๓

ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๘๓
นายประนอม ภูงามนิล

๐๗/๐๑/๒๕๐๓
ศพอ.วัดคำไฮ วัดคำไฮ  

กส ๔๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายอนิวัตติ

์

ภูเก้าแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม วัดไชยวาร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายทักษดา เคียมก้อม

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม วัดไชยวาร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายเจษฎาพร มูลสาระ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม วัดไชยวาร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายอนุรักษ์ ธงหาญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม วัดไชยวาร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายวรพล ดีพรม

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม วัดไชยวาร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายสมพงษ์ สมัคสิกิจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม วัดไชยวาร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายอาทิตย์ เครือคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม วัดไชยวาร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายสุริยา ภูราศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม วัดไชยวาร  

กส ๔๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายวัชรพงษ์ โยธาภักดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายอภิรักษ์ โปะประนม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายนเรนทร เพียรชนะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีลาพัฒน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ อันศิริ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงนัฐธินันท์ ศรีละขันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงณัฐวิกา อารีเอือ

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงปยะธิดา เพ็งสกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงอินทิรา ทองสงคราม

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงทิชาดา ภูโค

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงสิริยากร ภูชมศรี

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายพีรพล คำมา

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายพงศกร ภาโสภะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายเกรียงไกร ดวงแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายอัษฎาวุธ อัศวะภูมิ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงชลดา มุละสิวะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงอธิติยา ภูขาว

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงสุชาดา บุดดาบุญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๒ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ แสงสว่าง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงนันติมา เมติศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๖๐/๑๑๑๒
นางนวล ภูงามนิล

๐๘/๐๙/๒๔๙๐
ศพอ.วัดสะอาดนาดี วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงชลดา คำบุตร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์
วัดแสงทองบูรณราม

 

กส ๔๖๖๐/๑๑๑๔
นางถาวร จักรมานนท์

๐๐/๐๐/๒๕๐๓ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๑๕
นางบุหงา เกษทองมา

๐๐/๐๐/๒๕๐๔ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๑๖
นางสาวพรรณี จันทรอุปรี

๐๐/๐๐/๒๕๑๐ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๑๗
นางกัลยา เลิศลำ

๐๐/๐๐/๒๕๑๒
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๑๘
นางสาวภัทรวรรณ สีจุมพล

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๑๙
นางสาวดวงเจริญ บุญชูหล้า

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๒๐
นางสาวอักษรสวรรค์ อันวิเศษ

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๒๑
นางสาวขวัญกมล พิมนาม

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงพวงเพชร ภูนำเย็น

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายสรายุทธ ภูตอดี

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายกันติทัต ภูมิ

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายต้นตกานต์ บุญเขตร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงอิสราภรณ์ อุทัยมาตย์

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงนรีกานต์ ช่างเหลา

๐๐/๐๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงธนัชชา มูลแอด

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายพงศธร พลโคกก่อง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงอรปรียา สุ่มมาตย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๓๑
นางแดง ทับสมบัติ

๒๘/๐๑/๒๔๙๓

วัดหนองหอไตร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๓๒
นางบุญเรือง ภูนิคม

๐๑/๐๑/๒๔๙๒

วัดหนองหอไตร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๓๓
นางคำนาง มะลิยศ

๑๐/๐๘/๒๕๐๑
วัดหนองหอไตร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๓๔
นางบัวผัน ภูบานเช้า

๑๔/๐๙/๒๕๐๑

วัดหนองหอไตร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๓๕
นางดอกไม้ วรรณพฤติ

๒๐/๐๔/๒๕๐๐
วัดหนองหอไตร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๓๖
นายสมดี อัศวภูมิ

๐๔/๑๑/๒๔๙๕

วัดหนองหอไตร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๓๗
นางคำบุตร เมติศรี

๒๐/๐๖/๒๕๐๓
วัดหนองหอไตร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๓๘
นางบุญเชียร หาวิเศษ

๐๓/๐๖/๒๔๙๗

วัดหนองหอไตร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๓๙
นางอุลัยวรรณ เหล่าพักสาร

๑๖/๑๒/๒๕๑๙

วัดหนองหอไตร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๔๐
นายสมควร ภูนิคม

๐๑/๑๐/๒๔๙๒

วัดหนองหอไตร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๔๑
นางเรือง วัฒโน

๐๑/๐๑/๒๔๙๔

วัดหนองหอไตร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๔๒
นายอดิศักดิ

์

โสนะโชติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๔๓
นายบดินทร์ บัวพันธ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๔๔
นายอภิเดช โพธิกลาง

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๓ / ๓๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๑๑๔๕
นายนิติธร แจวรัมย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๔๖
นายพันธวัช จำนงอุดม

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๔๗
นางสาวกุลวดี แสนอยู่

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๔๘
นางสาวนภัสสร จุฬาฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๔๙
นางสาวอรัญญา สิทธิสาร

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๕๐
นางสาวอารียา ภาวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๕๑
นางสาวปภาวรินทร์ ประเสริฐสัง

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๕๒
นายปองพล ธำคันที

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๕๓
นางสาวสุนันทา กองแสน

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๕๔
นายอภิสิทธิ

์

ภูวงศ์ผา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๖๐/๑๑๕๕
นางบน ศิลาพัฒน์

๐๗/๐๖/๒๔๙๓
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๕๖
นางอุดม จันทะเรือง

๐๓/๑๑/๒๔๙๔

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๕๗
นางน้อย เรืองราม

๑๐/๐๑/๒๔๙๘
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงวิมลสิริ กระธรรมะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงกัญาเรศ จันทร์แท่น

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงกัญญารัศ จันทร์แท่น

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงนันทิตา สิงห์ลคร

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงสุจิตตรา นิลผาย

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงรัชนีกร สอนนนฐี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงรัตน์ธิดา เบิกบานดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงจรรยาพร โสมา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๖๖
นายชาย กองวงษา

๐๑/๐๖/๒๔๗๖
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๖๗
นายวิระ เทียบแสน

๐๒/๐๖/๒๔๙๑
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๖๘
นายถวิล นาจอมทอง

๒๒/๐๗/๒๔๙๔

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๖๙
นายประเสริฐ พยุงสุข

๐๓/๐๑/๒๔๙๖
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๗๐
นายบุญเติม พรดอนก่อ

๒๓/๐๔/๒๕๐๙
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายญาณกร สารพันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๗๒
นางเสงียม

่

เทียงสงค์

่

๓๐/๑๐/๒๔๙๘
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๗๓
นางคำตัน นาจอมทอง

๑๘/๐๔/๒๔๙๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๗๔
นางบานเย็น น้อยโพนทอง

๐๔/๐๘/๒๕๐๒
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๗๕
นางมาลา บุตตะวงษ์

๑๐/๐๙/๒๕๐๒
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๗๖
ส.อ.รชต ดวงเพชร

๒๘/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๗๗
นายเอกภพ อ่อนสำอางค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายกฤษดา บุตรอินทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๗๙
นางสาวเบญจมาศ กันยาวงค์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๔ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงศิริวัฒน์ อัศวภูมิ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงอันดา สารหงส์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงสุพินดา กันยาวงค์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงภัทรวดี บุญชมพู

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงวรนุช บุญไสย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงรินนรี ปททุมมา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงจิรภิญญา ภูกิงเงิน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วสีหา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงจิราพัชร พละโพธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงปรมาภรณ์ มาตรวังแสง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงอารัญญา โคตรเสนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงนิววดี โตนดไธสง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงญาณิศา พันชุมภู

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา วัดหนองหิน  

กส ๔๖๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายชนิตพล ประทุมชาติ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหม่วย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายอัครินทร์ ชานาตา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหม่วย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงรัตนา สะภา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหม่วย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา มีแสง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหม่วย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๑๙๗
นางสาวกนกวรรณ วิเชียรเขต

๑๔/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านคำหม่วย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงวรัญญา ศรีพอ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงวาสนา วิชัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงภคพร อำนักขันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงสิริยากร จรศรชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงชลลดา ภุพิมพ์ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายศุภเลิศ สะภา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายศุภกิจ พัตตาสิงห์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายจิรพันธุ์ จันทพันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายอภิเชษฐ์ ไชยสา

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายปญญากร ไตรพิษ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงธนาภา กงกาหน

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงสุภาพร โรจนาประพัฒน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงรจนา เหมือนทิพย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงวรินทราย สมมาตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงจริญญา หาญนคร

๑๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงภัทรธิดา การทาง

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงจีระวรรณ ประทุมทอง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๕ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายพีรภัทร จับอันชอบ

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงวรวรรณ จันทะนาม

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ไตรพิศ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงกัลยา จันทะงาม

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายกันตพงษ์ ก้อนบุญใส

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายวันเฉลิม พรพนม

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ซ่อนกลิน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายศรายุทธ ไชยสาป

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงวนิดา มีอำนาจ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงออนนิกา แกมนิรัตน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายธนากร สุวรรณธาดา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
วัดกระยอม  

กส ๔๖๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายสุชาติ จรรยาศิริ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
วัดกระยอม  

กส ๔๖๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายภานุพงค์ หินแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
วัดกระยอม  

กส ๔๖๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ รักษาศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
วัดกระยอม  

กส ๔๖๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงกุลธิดา เนตรวงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
วัดกระยอม  

กส ๔๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงสุนิดา บุตรพรม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
วัดกระยอม  

กส ๔๖๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายชันทพัฒน์ คงวิชัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงกาญจนา สารนาเรียง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงธนิสรา เสนารักษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ชูศรีเสริฐ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงวิจิตรา คุ้มนาเรียง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายศราวุธ สิงห์เกือ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา วัดสองห้อง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายแสงสุรีย์ เมฆฤทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา วัดสองห้อง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายรพีพัฒน์ ผ่องกาไสย

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายชนะเกียรติ ลาดนาแพง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายบรรณชาติ มาตนาเรียง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายภัทรกร จอมทรักษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายสุนทร ภักดีหาร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายขจรศักดิ

์

สายโรจน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ภูคำกอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงดาวรวี ประทิน

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงอรอุมา สุเทวี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ จรัญเสริฐ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงอาริสา สายโรจน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๖๐/๑๒๔๙ เด็กหญิงอรอุมารินทร์ ยุบลพริง

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๕๐ เด็กหญิงบุษกร เขาเขจร ๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๕๑ เด็กชายพิพัฒนชัย ยุบลมาตย์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๕๒ เด็กชายจีรศักดิ

์

จอมทรักษ์ ๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๕๓ เด็กชายธนกฤต ทวีศักดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๕๔ เด็กชายธนวัฒน์ น้อยลาด ๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๖๐/๑๒๕๕ เด็กชายสุวัธชัย ขันนามล ๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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