
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๑,๘๘๓ คน ขาดสอบ ๕๑๐ คน คงสอบ ๑,๓๗๓ คน สอบได้ ๑,๒๗๗ คน สอบตก ๙๖ คน (๙๓.๐๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๐๐๑
นางฐิติญา สินธุศิริ

๒๘/๑๑/๒๔๙๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๐๒
นายเนตรนภา มองเพ็ชร

๐๘/๐๘/๒๕๓๒
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๐๓
นายกิตติศักด์ ญาณศรี

๐๕/๑๐/๒๕๓๗
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๐๔
นางสาวปยะนันท์ อินต๊ะมูล

๒๒/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๐๕
นายนรากรณ์ ภารประดิษฐ์

๒๑/๐๕/๒๕๓๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๐๖
นายอรรถวุฒิ ธารนิยม

๑๐/๐๘/๒๕๓๘
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๐๗
นางสาวศรารัตน์ จำปาหอม

๑๐/๐๘/๒๕๓๕
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๐๘
นายสันติธร ทองสอน

๑๐/๐๓/๒๕๓๕
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๐๙
นางสาวสุดารัตน์ พิกุลหอม

๐๗/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๑๐
นายเกรียงไกร ภูผาเพชร

๒๕/๐๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๑๑
นายณัฐพงษ์ ศรีสุริ

๐๑/๐๗/๒๕๔๑
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๑๒
นางสาวธนาภรณ์ ภูผาเพชร

๑๓/๐๗/๒๕๓๔
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๑๓
นางสาวณัฏฐ์ชญา เชิญชม

๐๗/๐๘/๒๕๓๕
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๑๔
นายวิรัตน์ เอือมกิจการดี

้

๐๓/๐๑/๒๕๒๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๑๕
นางวิไลวรรณ รุ่งเรือง

๒๙/๑๒/๒๕๑๗
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๑๖
นางกิตติมา สังชะณา

๑๐/๐๒/๒๕๑๘
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๑๗
นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจดี

๒๙/๐๔/๒๕๒๘
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๑๘
นายธนากรณ์ น้อยนาจารย์

๐๙/๑๐/๒๕๓๔
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๑๙
นายสถิระ ชัยแสนท้าว

๑๖/๑๐/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๒๐
นางสาวอริสา นามสมบูรณ์

๒๙/๐๑/๒๕๓๗
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๒๑
นายอภิสิทธิ

์

ผดุงภักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๑
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๒๒
นางสาวดวงดาว ภูก้านตาด

๒๗/๐๕/๒๕๓๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๒๓
นางสาวจิราภรณ์ แฟสันเทียะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๒๔
นางสาวเจนจิรา เนตรภักดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๐๒๕
นางสาวพลอยไพลิน ปทมดิลก

๐๖/๐๖/๒๕๓๖
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๒๖
นางสาวธนัชยา นนล้อชา

๑๘/๑๐/๒๕๓๘
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๒๗
นางสาวกัลยา ไกรมงคล

๑๖/๑๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๒๘
นางสาวศุลีพร พรมลี

๒๙/๐๙/๒๕๓๗
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๒๙
นางสาวเบญจวรรณ ภูแสงศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๓๐
นายศรีอนันต์ โคตรศรี

๒๗/๐๘/๒๕๓๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๓๑
นางไพสันต์ บุ่งศรี

๐๑/๐๕/๒๔๙๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๓๒
นางทองคูณ อัศวภูมิ

๐๗/๐๑/๒๕๐๓
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๓๓
นางวาสนา อิมอุรัง

่

๑๑/๑๑/๒๕๐๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๓๔
นางละม่อม เพ็งลุน

๒๒/๐๓/๒๕๐๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๓๕
นางบังอร สารบานแห้ว

๒๓/๐๖/๒๕๑๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๓๖
นางสาวจีวร ธรรมสวาสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๑๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๓๗
นางสาวสุกานดา คำสมหมาย

๐๔/๐๙/๒๕๑๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๓๘
นางสาวสังวาลย์ นามปญหา

๐๖/๐๔/๒๕๑๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๓๙
นางเพ็ญพรรณ สิมศิริวัฒน์

๑๐/๐๓/๒๕๑๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๔๐
นางสาวสุวิมล ทิพรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๒๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๔๑
นางแอน ยะมะหาร

๒๒/๐๑/๒๕๒๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๔๒
นางสาวอะนิษรา เรืองวิชัย

๒๐/๑๑/๒๕๒๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๔๓
นางสาวอรวรรณ์ เพียกคะ

๐๙/๐๓/๒๕๒๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๔๔
นางรัดดาวรรณ์ ไล้บุญ

๑๙/๐๓/๒๕๒๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๔๕
นางสาวสุริยงค์ จ่าคิม

้

๐๘/๐๔/๒๕๒๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๔๖
นางสาวศสิประภา จันทะคัด

๑๑/๐๕/๒๕๒๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๔๗
นางสาวไพรินทร์ วงวิลาศ

๒๓/๐๔/๒๕๒๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๔๘
นางสาวกรรณิการ์ ถิตย์รัศมี

๐๖/๐๘/๒๕๒๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๔๙
นางสาวรัชดาพร ดวงพรม

๑๕/๑๒/๒๕๒๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๕๐
นางสาวสุวพร ตรีศูนย์

๐๔/๐๒/๒๕๓๐
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๕๑
นางสาวชุติมา คำทอง

๓๑/๐๕/๒๕๓๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๕๒
นางสาวณัฏฐพร ภูมิประหมัน

๓๐/๐๘/๒๕๓๐
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๕๓
นางสาวนวพร ภิรมย์นา

๑๖/๐๑/๒๕๓๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๕๔
นางสาวปภัสรา คาดีวี

๓๑/๐๓/๒๕๓๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๕๕
นางสาวขวัญใจ นาทองบ่อ

๐๓/๑๒/๒๕๓๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๕๖
นางสาวกมลรัตน์ ทองคำห่อ

๒๗/๐๘/๒๕๓๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๕๗
นางสาวปยะมาศ ทรัพย์ไสย

๒๑/๑๐/๒๕๓๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๕๘
นางสาวสิริวิภา ทิพย์ศรีราช

๒๒/๐๗/๒๕๓๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๕๙
นางสาวจริยา วรรณขาว

๑๒/๐๘/๒๕๓๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๐๖๐
นางสาวดัชนี ศรีแพน

๓๐/๐๙/๒๕๓๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๖๑
นางสาวหวานเย็น ภูโสภา

๑๙/๑๒/๒๕๓๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๖๒
นางสาวจิตรฤทัย โอษฐิเวช

๑๘/๐๑/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๖๓
นางสาวอ้อม กองเกิด

๐๗/๐๓/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๖๔
นางสาวยุวดี ศรีวรรณา

๑๒/๑๐/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๖๕
นางสาวสุภาวดี ตรีพงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๖๖
นางสาวปวีณา สินธุโคตร

๑๕/๑๒/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๖๗
นางสาวสุภาวดี ตามชู

๒๖/๐๕/๒๕๓๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๖๘
นางสาวนุชรี ศรีนาเรียง

๑๕/๐๖/๒๕๓๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๖๙
นางสาวชิดชนก ศาลารักษ์

๐๗/๑๑/๒๕๓๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๗๐
นางสาวสุกัลยา ม่อมพันขาง

๒๓/๐๒/๒๕๓๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๗๑
นางสาวประภาภรณ์ ศรีษะพล

๒๒/๑๒/๒๕๓๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๗๒
นางสาวศิริวิมล อารมณ์สวะ

๒๐/๐๘/๒๕๓๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๗๓
นางสาวสุมินตรา ภูอินนา

๑๗/๐๓/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๗๔
นางสาวฐิติมา วรรณอำไพ

๒๓/๐๗/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๗๕
นางสาวณัฐสุดา รัตนจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๐
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๗๖
นางสาวปวีณา ภูสมยา

๑๑/๐๕/๒๕๔๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๗๗
นายบุญนาค สหชัย

๐๖/๑๐/๒๕๐๑
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๗๘
นายสมพงษ์ กุดวงค์แก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๐๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๗๙
นายวุฒิพงษ์ ขันธบูรณ์

๑๙/๐๙/๒๕๐๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๘๐
นายไพบูรณ์ ชนะโชติ

๒๘/๐๘/๒๕๐๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๘๑
นายทองวัน ยางสวาย

๐๕/๐๙/๒๕๐๔
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๘๒
นายแสงดาว วงพระจัน

๐๕/๐๔/๒๕๑๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๘๓
นายนำชัย บัวพัฒน์

๑๐/๐๔/๒๕๑๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๘๔
นายเสกสิทธิ

์

ภูนาเหนือ
๐๘/๐๑/๒๕๑๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๘๕
นายกฤษฎา ภูพันนา

๑๐/๐๗/๒๕๑๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๘๖
นายบุญรัตน์ แช่มชืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๑๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๘๗
นายพิสันต์ ศรีชะตา

๐๗/๑๐/๒๕๑๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๘๘
นายวรรธนัย ปสสะ

๑๕/๐๖/๒๕๑๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๘๙
นายทินกร ภูขมร

๒๖/๐๖/๒๕๑๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๙๐
นายทรงพล ขันธ์เดช

๑๗/๐๒/๒๕๑๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๙๑
นายทวีศักดิ

์

บุญมี
๐๓/๐๕/๒๕๑๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๙๒
นายคาน ทองทุม

๒๑/๐๕/๒๕๑๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๙๓
นายดุลยพินิจ กัวสิทธิ

้ ์

๒๕/๐๘/๒๕๑๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๙๔
นายสุปน จันะรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๑๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๐๙๕
นายธนาวุฒิ เนียมณี

๒๗/๐๑/๒๕๑๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๙๖
นายวิรัช อนุศรี

๑๖/๐๖/๒๕๑๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๙๗
นายศิวฤทธิ

์

ลาวัลแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๑๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๙๘
นายกายสิทธิ

์

วันชูพริง

้

๑๙/๐๑/๒๕๒๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๐๙๙
นายพรชัย พรมมาตย์

๑๗/๐๒/๒๕๒๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๐๐
นายกิตติศักดิ

์

ดอนถวิล
๒๗/๐๓/๒๕๒๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๐๑
นายดาวรุ้ง ราชบุญเรือง

๒๒/๐๕/๒๕๒๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๐๒
นายภูเบศวร์ คูสกุลรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๒๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๐๓
นายสุรชัย โพธิศรี

์

๒๘/๐๗/๒๕๒๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๐๔
นายทัฬหเศรษฐ์ สุดตะนา

๑๗/๑๒/๒๕๒๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๐๕
นายชาญชัย คนมิตร

๑๑/๐๗/๒๕๒๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๐๖
นายวัลลภ ภูพันใบ

๐๑/๐๘/๒๕๒๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๐๗
นายสมเจตน์ ถนอมพุทธ

๐๖/๐๙/๒๕๒๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๐๘
นายสนธยา มาพร

๐๑/๑๐/๒๕๒๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๐๙
นายสุพัฒน์ พวงพิลา

๐๔/๑๐/๒๕๒๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๑๐
นายจีระศักดิ

์

รักยศไทย

๑๖/๑๑/๒๕๒๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๑๑
นายจรูญ ศรีสุขสวัสดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๒๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๑๒
นายพัฒพงษ์ ภูเต้านิล

๐๘/๐๔/๒๕๒๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๑๓
นายหนุ่ม บุญตา

๑๔/๐๗/๒๕๒๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๑๔
นายปณณทัต วารีกุล

๐๖/๐๘/๒๕๒๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๑๕
นายอนันต์ ธารพรศรี

๑๐/๐๘/๒๕๒๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๑๖
นายวาที วิมุขมนต์

๑๐/๑๐/๒๕๒๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๑๗
นายประนม หมืนมณี

่

๐๙/๑๑/๒๕๒๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๑๘
นายเดชา ภูบุญคง

๑๘/๐๔/๒๕๒๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๑๙
นายศักดิดา

์

มังอ่อน

่

๒๒/๑๑/๒๕๒๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๒๐
นายไมตรี ภูผาพลอย

๐๔/๑๒/๒๕๒๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๒๑
นายจีรยุทธ ยุบลมาตย์

๒๖/๐๓/๒๕๒๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๒๒
นายคำมูล จันทะแสน

๐๑/๐๔/๒๕๒๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๒๓
นายวาโย สมสอาด

๒๙/๐๔/๒๕๒๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๒๔
นายพรศักดิ

์

เวียงวะลัย
๑๘/๐๕/๒๕๒๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๒๕
นายธวัชชัย สุริยะแก่นทราย

๒๖/๐๖/๒๕๒๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๒๖
นายทวีวัฒน์ บุ่งอ้อม

๑๐/๐๘/๒๕๒๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๒๗
นายเดชา อวนศรี

๑๗/๐๘/๒๕๒๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๒๘
นายจักรพงษ์ ทวีศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๒๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๒๙
นายเดชา แสงโทโพธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๒๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๑๓๐
นายพายุ พิมพ์สินธุ์

๑๑/๑๐/๒๕๒๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๓๑
นายนฤพล ขุนทองน้อย

๒๓/๑๒/๒๕๒๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๓๒
นายบันเทิง สิงห์จันยา

๓๐/๐๑/๒๕๒๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๓๓
นายนรินทร์ สุริยะแก่นทราย

๒๘/๐๗/๒๕๒๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๓๔
นายธวัชชัย ปกาสิทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๒๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๓๕
นายวันชัย จันทวิสา

๒๒/๐๘/๒๕๒๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๓๖
นายนาถ บุษดี

๒๓/๐๘/๒๕๒๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๓๗
นายพงษ์เทพ พลบุตร

๒๖/๐๙/๒๕๒๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๓๘
นายนัฐพล สาระเสริฐ

๐๔/๑๑/๒๕๒๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๓๙
นายเอกลักษณ์ แสงงาม

๐๑/๑๒/๒๕๒๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๔๐
นายจรัญ พิมพ์รักษา

๒๗/๐๔/๒๕๓๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๔๑
นายศักดา กงกาหน

๒๕/๐๗/๒๕๓๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๔๒
นายณรงค์เดช นิกรกูล

๒๑/๐๙/๒๕๓๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๔๓
นายกีรติ ทองมา

๐๒/๐๓/๒๕๓๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๔๔
นายเชษฐรัฐ อุปละ

๐๙/๐๕/๒๕๓๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๔๕
นายพูนลาภ พนมแก่น

๐๔/๑๐/๒๕๓๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๔๖
นายสันติ ช่วยหาญ

๒๐/๑๐/๒๕๓๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๔๗
นายเชาวฤทธิ

์

เนินลาด
๒๒/๐๑/๒๕๓๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๔๘
นายนวพล ระวิวรรณ

๐๓/๐๒/๒๕๓๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๔๙
นายชีวิน วิเชียรฉาย

๐๔/๐๖/๒๕๓๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๕๐
นายอนุวัฒน์ นราชรัมย์

๒๔/๐๗/๒๕๓๒

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๕๑
นายวายุ แก้วคำหาญ

๑๖/๐๒/๒๕๓๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๕๒
นายณัฐวุฒิ ผดุงลาภยศ

๑๘/๐๕/๒๕๓๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๕๓
นายศุภมิตร นาทองรัตน์

๓๑/๐๕/๒๕๓๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๕๔
นายเกียรติศักดิ

์

ศรีประไหม
๐๓/๑๐/๒๕๓๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๕๕
นายพีร์ วงศ์กมลาไย

๑๗/๑๑/๒๕๓๓

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๕๖
นายวัฒนา รักษาพล

๑๑/๐๑/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๕๗
นายจีระศักดิ

์

จิตระวัง
๑๒/๐๑/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๕๘
นายทิวากรณ์ จันทุดม

๒๘/๐๔/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๕๙
นายศราวุธ ศิริวัตร

๑๒/๐๖/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๖๐
นายพนมไพร บุญลา

๑๘/๐๙/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๖๑
นายสุวรรณ์ สุรำนาจ

๑๕/๑๐/๒๕๓๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๖๒
นายพีระพัฒน์ เชิดสุข

๑๙/๐๕/๒๕๓๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๖๓
นายมานพ ศรีหะ

๐๙/๐๘/๒๕๓๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๖๔
นายธานินทร์ คงอุ่น

๑๖/๑๐/๒๕๓๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕ / ๓๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๑๖๕
นายสุขสันต์ ทวิโชติ

๒๐/๐๑/๒๕๓๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๖๖
นายณัฐพล สกุลพันธุ์

๒๑/๐๓/๒๕๓๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๖๗
นายพิทักษ์ เฉิดพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๓๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๖๘
นายเกียรติศักดิ

์

คำชมภู
๑๘/๐๖/๒๕๓๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๖๙
นายศราวุฒิ ภูผิวโคก

๒๒/๐๙/๒๕๓๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๗๐
นายชวนันท์ โพนศรี

๒๗/๑๑/๒๕๓๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๗๑
นายทองคำ มีคำวงค์

๐๘/๐๒/๒๕๓๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๗๒
นายประสิทธิ

์

กล่อมแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๓๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๗๓
นายเอกพล ศิริสุนทร

๒๔/๐๓/๒๕๓๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๗๔
นายจตุรภัทร หาริวัน

๒๖/๐๓/๒๕๓๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๗๕
นายสนันชาติ

่

บึงไกร
๑๙/๐๘/๒๕๓๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๗๖
นายโสภณ ภาระพงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๓๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๗๗
นายวัฒนา อ่อนเขียว

๐๔/๑๑/๒๕๓๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๗๘
นายเกษมวิทย์ วรสาร

๑๙/๑๒/๒๕๓๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๗๙
นายเดชนภา อรรคศรี

๑๐/๐๒/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๘๐
นายวิษณุ คำอ่อน

๑๒/๐๔/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๘๑
นายนิรัตน์ ภูตะคาม

๒๑/๐๔/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๘๒
นายเกียรติศักดิ

์

ภูสีดิน
๑๘/๐๗/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๘๓
นายพงศธร จันโท

๐๔/๐๙/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๘๔
นายอารียะ ศิริหัด

๐๙/๐๙/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๘๕
นายปยวัฒน์ ระดาสาร

๒๓/๑๐/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๘๖
นายสมพร ภูผาพลอย

๒๗/๑๐/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๘๗
นายธงชัย วงมะลัย

๓๑/๑๐/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๘๘
นายสราวุธ พุสิมมา

๑๑/๑๑/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๘๙
นายธนเดช ประทุม

๐๑/๑๒/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๙๐
นายกำทรัพย์ อารมณ์สวะ

๐๘/๐๒/๒๕๓๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๙๑
นายสาธิต นาถาดทอง

๒๐/๐๒/๒๕๓๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๙๒
นายวราพงษ์ นาถาดทอง

๐๕/๐๓/๒๕๓๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๙๓
นายจักรกฤษ การแปลง

๐๓/๐๕/๒๕๓๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๙๔
นายสุทธิพงษ์ สาวิมาตย์

๒๙/๐๕/๒๕๓๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๙๕
นายประพันธ์ โชติฉันท์

๐๑/๐๖/๒๕๓๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๙๖
นายพิทักษิณ แฝงจันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๓๙

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๙๗
นายวสันต์ เสือสิทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๙๘
นายธีระศักดิ

์

เกาะกากลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๑๙๙
นายขจิต ยุบลพันธุ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖ / ๓๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๒๐๐
นายมงคล การแปลง

๑๘/๐๕/๒๕๔๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๒๐๑
นายคมกริช ภูนาเชียง

๑๐/๐๖/๒๕๔๐
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๒๐๒
นายสุพจน์ พรมเดช

๑๗/๐๙/๒๕๔๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๒๐๓
นายเมธา กันสีชา

๒๙/๐๙/๒๕๔๐

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๒๐๔
นายปฎิภาณ เครือสวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๐
วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๒๐๕
นายธนเดช จูมสูงเนิน

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๒๐๖
นายชัยชนะ พลสิมมา

๐๘/๐๘/๒๕๔๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๒๐๗
นายธนาพล เลานวดวัน

๓๑/๐๘/๒๕๔๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๒๐๘
นายเฉลิม ภูนิทาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายศิริพงษ์ เกณฑ์ลิขิต

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายสุริยา ฉาดนอก

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายกิตติพงษ์ หาอินทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๑๒
นางสาวพลอยไพลิน จงศักดิสิทธิ

์ ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงจิรภา เวณารักษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายณัฐพล กมลเทศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายภราดร สิมคร

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๑๖
นายชูชาติ บุญเชิด

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๑๗
นายดลฤทธิ

์

นาใจเย็น
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายกิตติวัฒน์ กิจเธาว์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายเกียรติกร พัฒบุปผา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายชลชัย ภูพานคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายณัฐพงษ์ พิลากุล

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นามมุงคุณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายนวพล จาบกระโทก

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายจอมทัพ มอไธสงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงจินต์จุฑา จุฑาทิพย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญนาถ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงณัฐพร ไชยทองศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงทัศนีย์ คงสมมาตย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงมินตรา ศรีสถิตย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายปรินทร์ ไฝทาคำ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายพีรัชชัย พันนาศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายรชต ศิริพรรณา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายวรพจน์ สุทธิพรม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายวัชรินทร์ จุลทะครู

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายวิเชียร พงษ์ศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายวุฒินันท์ คำประเทือง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายสิงหนัฏฐ์ คงกระพันธ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายอรรถพร สุริกัลป

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงมธุรดาพร แก่นนาคำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ บุญยะบุตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงสโรชา จันทะวงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงสลินทิพย์ จันทะวงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงสุธิตา กู่กระสังข์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงอนุธิดา เสาร์สูงยาง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงอริษา ศรีจรัญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ปาไม้แดง  

กส ๖๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงปพิชญา ดวงกระโทก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายจักรภัทร ไชยกุฉิน

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มาตรา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายวายุ เทียงบุญ

่

๒๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อัฐนาค

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายจารุวัฒน์ กังวะโล

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายอมรเทพ พันธ์เทพ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายพิสิษฐ์ ท้าวเคหะ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายฐิติพงศ์ ท้าวเคหะ

๐๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญสวาย

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงพัชรา ภูพานคำ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงนันท์นลิน ยมกา

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๕๘ เด็กหญิงณภัทราวรินทร์
แสนวงค์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงธีราพร สินธุอุสาห์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงมัสญาภา แสงจักรวาฬ

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงสุชัญญา ทองพูรพ์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงณัฐธิชา เอือจันทร์หอม

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายราชัญ ฉายถวิล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายทูวดล อัตรา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายนิติพงษ์ วงวิลาศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายประพัตท์ ไสยวาฬ

๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายเทวา พันธุ์บูรณ์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายวีระภพ ศรีวิเศษ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายปฐพี ขามช่วง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายพุทธรักษ์ โสแพง

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันธุ์ผง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงพัชราพร คำบ้านฝาย

๒๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีผุย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงกนกนุช น้อยสุวรรณ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายชัยศิริ นาชัยฤทธิ

์

๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายธนาธิป อาจหาญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงกนกกุล นาสินเพิม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงธวัลหทัย ช่างทองคำ

๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ภู่ระหงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาอุดม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงขนิษฐา เสนาจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงนฤมล พวงพิลา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงวิลาวรรณ อุทาโพธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงศรินภา แสงจันทร์

๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายกิตติชัย วิเทห์

๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายชานันต์ นาธงชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายนภดล ปะทะเก

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๘๘ เด็กชายประสิทธิพงศ์

์

แก้วเฮียง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายพลกนก นาชัยฤทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายภัทรพล ดอนบำรุง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายยุทธภูมิ ภูดวงใจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายรัชพงศ์ ภูช่างทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายวันชนะ พันธะไชย

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายวิชาญ เวียงปฏิ

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายศิลายุทธ ภูสีสิว

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มูลเสนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงกิตติมา มาตจรัญ

๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงเกศลัดดา สิทธิกรม

๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงจีรนันท์ ภูคงนำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงธาริสา สินธุชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงนันทิยา สินธุชัย

๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงปรียานุช นาถำพลอย

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงปนณิตา หมายงาม

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงรจรินทร์ คุณโกทา

๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงสุซันยา พูลกลาง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายคณาธิป แถวพันธุ์

๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายฐาปนากร ภูอองทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายณัฐนนท์ ปกิระฆัง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายณัฐนนท์ ภูโชคชัย

๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายธีรชัย สมานโสว์

๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายนิติธร ภูหัวไร่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายรัตภูมิ แก่นโพธิศรี

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายวรรณชัย ลาวัลย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายวีรวัฒน์ คำด้วง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายสิทธิกร แก้วการไร่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายอนันต์ธวัฒน์ นาไชยเพชร

๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ สมบุตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงดาราวรรณ ภูสีสิว

้

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยศตะโคตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงแพรวา ภูวิชัย

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงภัทรภรณ์ กอมณี

๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงวนิดา จันทะศรีนาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงสาวิตรี นาทองลาย

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายสุชาครีย์ นาชัยเพชร

๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายวิทวัฒน์ นาชัยฤทธิ

์

๕/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายธัชพล วงศ์ศรี

๘/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายวันชัย นาชัยฤทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายชนะพล วงส์สุขจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายธนธร เชือทอง

้

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายศิวดล ศรีชาติ

๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายนันทวัฒน์ บุญมีทา

๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายกวินธร นาชัยฤทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงพิชชาถภา เครือวรรณ

๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงกัลยา บุญเอก

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงประกายมุข สินธุชัย

๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงนันทิพัฒน์ ภูแก้วรวม

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงอัมพิกา วงทิเวศ

๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงนวรัตน์ นาชัยพลอย

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พาชอบ

๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงสุธิดา พาธานี

๓/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายชัยภัทร ศาลางาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายวีรภัทร แสงจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายธันวา ระตะขันธุ์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายธนากร นาชัยพลอย

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นาชัยเงิน

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงวัชรีภัทร์ สรวงกุดเรือ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงวรนุช บุตรดีคำ ๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงปวิชญา จำปานิล

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงจิพาพร ศรีพันนา

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายธมนันท์ วงศ์สามารถ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายบุญฤทธิ

์

นาวะดี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงณัฐวดี ภูบรรทัด ๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงจามิกรณ์ นาธงชัย ๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายจักริน ถิตย์รัสมี

๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายอภิศักดิ

์

มูลเอก
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงพัชรี นาชัยเงิน

๒๐/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี

โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงขวัญจิรา ภูกองสังข์

๑๘/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี

โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงพิรญาณ์ ภูโบราณ

๑๓/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี

โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงธัญชนิดา เลือกกลิน

่

๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงชนมน ศรีทอง

๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงนิพาดา ภูสิมมา

๓๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี

โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงปริญญา ฆารเจริญ ๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี

โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายพิสิทธิ

์

แสนกัลยา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
โนนศิลา  

กส ๖๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายภูมิชนะ อรัญสาร

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมกัลยา

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายโชติช่าง อรัญนารถ

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายชนาธิป พิมพรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายพงศกร รักสุดที

๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายวายุ อรัญทอง

๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายสุรชัย ยังเขต

้

๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายวรากร ขันปรึกษา

๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงกุลนิดา พิมพรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงชญานุช ศรีประเสริฐ

๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงธัญชนก บุญชืน

่

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงธัญธร บุญชืน

่

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงสุภัสสร ศรีนามบุรี

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงชนัญชิดา อรัญทอง

๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงทิพาวรรณ อ่อนเจร็จ

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ คงเท

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายจุฑาภัทร สีนามบุรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงกรพิมล สุวรรณเลิศ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงญาณภัทร พลเตชะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงสายธาร ดวงงษา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงสโรชา พิมพ์โพธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงวชิรปราณี นาทันใจ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงชลิตา จุปะมัดถา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายอภิรักษ์ ภูลายดอก

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายอภิสิทธ์ ภูลายดอก

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายอภิวัฒน์ จันทะวงศ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายสุธากร ภูครองนา

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายพีรพงษ์ วงศ์เดชา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายสหรัฐ พิสุทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายชนะกันต์ มันสกุล

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายกฤษณะ ฐานะสี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายกฤษณเพ็ชร ต้นสีนนท์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายนพรัตน์ พนมชัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายศักรินทร์ วรกิจ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายคุณากร ทองพิลา

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงวรรัตน์ แจ้งจิตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงโยษิตา ศีรคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงศศิธร สุวรรณโชติ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงอุมากร โต๊สิงห์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงพิจิตรา พรมมา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงพิกุลทอง ภูอ่าว

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงสุจิตรา ฐานะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงชนาพร จาบทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงวนิดา สายจันทึก

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงสุพรรษา นิราบาธ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายเจษฎา ปดชาชม

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายเกียรติพงษ์ บุญเพิม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายยุทธนา ไพรลึก

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายสิรภัทร พานสถิตย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะวงศ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายจิรายุล ไรระรืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายไชยวัฒน์ มุลสิทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายคมเพชร พอพระ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงอภิญญา ภูปง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงไพรินทร์ สุขเอียม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงภิรมภา บุญเดช

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงสโรชา ภูโด่ง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงรินลณี ภมหนวด

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วันไชย

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงศศิวิมล สิมมาวงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงเกวลิน อาจดวงดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงวิสินี ศรีปอม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงพัชรากร คชขันธุ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงณัฐภรณ์ ไชยบุตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงรัตนาพร มูลวิไล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายธนากร ภูแสนใบ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ภูชมชืน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงกฤติมา สิงห์หลอด

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงสุภลักษณ์ ภูมิแสง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายรัตนชัย สู้เหิม

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายสุธากร ภูผิวฟา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงอรนิชา ภูแพง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายวรชาติ รัตนวงษา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายธนพล วงศ์ทองรักษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงสิริยากร ภูคะฮาด

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายวุฒิภัทร โพธิน้อย

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงศิญานนท์ วงษานนท์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงตติยา โนราช

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ทองพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงสาลินี จรทะผา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงสุรางคณา นระแสน

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงศริสา แสงสกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายอานัฐ บาลภูมิ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงเยาวเรศ จันทะศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายธวัชชัย พิมพ์นนท์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงลลิตา ดีสวัสดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายปริญญา ลายแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงเอมอร พลตือ

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงกนกพร เวียนวงษ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์

่

ขวัญเมือง  

กส ๖๔๖๐/๐๔๕๓
นายอารยันต์ แสงนิกุล

๒๐/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๕๔
นายสมพงษ์ รัตนสีหา

๑๖/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๕๕
นางพีระพรรณ คำทองเพิม

่

๒๗/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๕๖
นางรัศมี ภูงามแสง

๐๙/๐๙/๒๕๐๒
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๕๗
นางบัวเงิน ภูงามแสง

๑๐/๐๘/๒๕๐๖
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๕๘
นางปาริชาติ คำภาบุตร

๑๔/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๕๙
นางปภัสรา กัลยาสนธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๖๐
นางสาววรรณิกา ภูถมศรี

๒๖/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายจักภพ เหมือนนาดอน

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายธนากร พันธุ์จันทึก

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายจักรพรรดิ เหมือนนาดอน

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายวุฒิกร ภูบุญลาภ

๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายราเชนท์ ภูชัยแสง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายธนธัส ปรีผาด

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายอิทธิกร ไปไหน

๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายธนากร เจริญศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายวิษณุ ภูกะฐิน

๑๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายนันทวุฒิ ภูงามดาว

๓๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายเมฆา ศรีวรรณา

๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายธนิกร ก้อนบุญไสย

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงสุกัญญา สุนทองหล้า

๑๔/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงนภัสสร ภูจักนิล

๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ ภูโชคชัย

๒๖/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กลางสีมาราม  

กส ๖๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายกิตติภูมิ ภูชัยแสง

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายวัชรินทร์ ภูคงนำ

๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายนำพล ภูสุจริต

๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายสุทธิกานต์ ผาเพชร

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายปฐวิกานต์ ทิศเนตร

๒๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายทรัพยสิทธิ ภูสีอ่อน

๐๙/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายนัฐภูมิ ภูคงนำ

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงนุชจรินทร์ ภูแสนศรี

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงจารุวรรณ แพงสุดโท

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงนิลกาญจน์ ไตรยสุทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงนันทนภัทร ทองคูณ

๑๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงพาขวัญ รักไทย

๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงอัญชลีพร มุดไธสง

๐๙/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงธัญพิชชา ภูตะคาม

๐๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงศุพรรณษา ภูแสงสัน

่

๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงพสุชา ศรีวรรณา

๑๐/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงปนัดดา ภัดดีแพง

๐๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงการต์ธีรา ปดถาติ

๒๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงปยะภรณ์ ภูละคร

๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงฟว คูณสีสอน

๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงภัทรธิดา ภูสีอ่อน

๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกศรีวิทยายน บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายภาโชค ภูมิชูชิตร์

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายพีรพล มุกสิกสาร

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายพงศกร กงจันทร์

๑๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายณัฐพล บรรดิษดร

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายธีรเดช สารทอง

๐๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายปอมเพชร ภูเยียมใจ

่

๐๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายนุติ ชัยบาล

๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายชุญหราช วันสา

๐๓/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงมนัสนัน ภูสิม

๒๖/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงกุลณัฐ นามจำปา

๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงวรัญญา ภู่สวัสดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงภัทรธิดา เผ่าผม

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงเปมิกา ภูมิชูชิต

๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงพันธิสา ภูหญ้าแพทย์

๒๐/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงสุภัสสร หลานวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงวิภาดา ภูกิงเงิน

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงพิมพ์สุดา พิมพ์โยธา

๑๐/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงรวิภา ถนอมพุทธ

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๕๑๕
นางนารี บัวเทิง

๑๖/๐๔/๒๕๐๔

วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๖๐/๐๕๑๖
นางพร บุตรราช

๐๘/๐๕/๒๕๑๒

วัดสระทองดอนดู่ สระทองดอนดู่  

กส ๖๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายปติภัทร ปตฝาย

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ภูแสงสัน

่

๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายนิติศาสตร์ ภูกิงพลอย

่

๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงสุธิดา ชันย์รัมย์

๐๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงทิพปภา ธารานุกัณฑ์

๐๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงขนิษฐา เฉิดละออ

๐๙/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงวรรณิดา สีละวัน

๒๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๔๖๐/๐๕๒๔
นายพีรพัฒน์ พันธุ์พัฒน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๒๕
นายธนภัทร นาพรม

๖/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๒๖
นายอารักษ์ จารุศักดิสกุล

์

๑๒/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายธนกฤต บุญหล้า

๒๖/๒/๒๕๕๓
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงพวงผกา โตรอด

๑๙/๕/๒๕๕๒
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงวริณนภา กุลเทพ

๒๖/๗/๒๕๕๒
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงโสธิตา โยธาศรี

๒๔/๗/๒๕๕๒
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงชิดชนก กล้าขยัน ๒/๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงรวิกานต์ วงศ์คำ ๔/๖/๒๕๕๒ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายธนกฤต อุ่นหลัง

๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายอนุรักษ์ อุ่นเจริญ ๖/๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงสุวพิชญ์ ศรีหงษ์ทอง ๑/๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ อิมรักษา

่

๒๘/๑/๒๕๕๒
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงคนึงนิจ มุลมาตร

๑๐/๓/๒๕๕๒ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วริทธิวรพันธ์ ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายณัฐชนนท์ บุญชิต ๓/๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายภคพล วิเชียรนิตย์

๔/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายชวินธร กาละมุล ๒/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ดาบพิมพ์ศรี
๑๗/๔/๒๕๕๒

โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายวรวรรธ ภูละมุล

๑๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายธาวิน ภูครองหิน

๑๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายกันตพัฒน์ ชวนผดุง

๒๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ผลรุ่ง ๖/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงปริญดา พุทไธสง

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายสิทธิชัย สาระปารัง

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงธิดาวัลย์ สารจันทร์ ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยหานิจ

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงนิลิษา ฆารบูรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงอาริยา ไร่วิชัย

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงศศิกานต์ จำปาอ่อน ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงอัจฉราพร สนธิสุข

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงกัญญาณวีร์ มณีโคตร

๒๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายชุติเทพ บุญสนาม ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายภูมิศักดิ

์

ศรีภักดี ๒/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายวรพล แสงนิรันดร์ชัย

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายธนากรณ์ สนธิสุข

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงสิริญญา สนธิสุข

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายปยศักดิ

์

เทพากร
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายศุภพล ผลทิพย์

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายเขือนเพชร

่

วัฒโน
๑๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงภาวินี ศรีบง ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงมาริษา ปุริสาร

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายวีระภาพ ภานุกรักษ์

๒๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายแสงอรุณ กลินนิมนวล

่ ่

๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายไกรวิชญ์ อันศิริ ๘/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๖๙ เด็กชายปรานต์ณภัทร
อันทะสาร

๒๔/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ ภูอาจ ๑/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายปวิชญา ภูผิวเหลือง

๑๕/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงนิภาพร ยานเรือง ๗/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงจันทรัสม์ ผาแดง

๑๕/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญโพธิ

์

๑๗/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายภูวนัย มูลนิสัย

๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายกันตนพ ภูชมบ่อ

๑๒/๑/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายสุภัทร สุริยะสาร

๒๙/๑/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายธีรสิทธิ

์

ชัยมาตร์ ๕/๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงปาริชาติ จุตาทิศ ๖/๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายพชรพล สุภะอุดร ๙/๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงอริสรา โกษา

๒๕/๓/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายเกรียงไกร ราชภักดี

๑๕/๔/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายกรเดช ภูแดนแผน

๒๑/๕/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงจุฑามาศ อันศิริ

๒๕/๒/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗ / ๓๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงภัทรจาริน วัฒโน

๑๕/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายธนภัทร บุญเกือ

้

๑๔/๑/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายกฤตติกุล มณีโคตร

๑๗/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงอธิตา รักษาศักดิ

์

๑๕/๑/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายพิชญะ สมคำสี

๑๔/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายจตุพล จตุเทน ๘/๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงปณัดดา พลเตชะ

๑๐/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงพิยะดา กุลศรี ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายชยานันท์ จันทแสน ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๙๔
นางสาวรัชนีพร ภูทองหล่อ

๑๔/๓/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายพงศพัฒน์ จันอะคะ

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายนิชนันท์ ทองสี

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงณัฐสุดา ภานุรักษ์ ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายอนุภาพ ภานุรักษ์ ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมนึก

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงชลธิชา ทองสี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายชุติพนธ์ หนองภักดี

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายนันทวุฒิ ภูพลบุตร ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายอติชาติ สารนอก

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายปรมินทร์ เสร็จธี

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายฉัตรดนัย เหลาสนิท

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงณัฐฐา ศรีลาพัฒน์

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายกรวิทย์ เอียมองค์คต

่

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายกฤษฎา กระทุ่งกาง

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงภัครมัย ฉายพล ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา สีหวงษ์

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายสายนำ พละดล ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงกวินทิพย์ ภูพรม

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายอนาวิล วินิจ

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายณัฐพงษ์ จรรยา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อุ่นทะยา ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายภูมิรพี นาชาฤทธิ

์

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงธิญาดา บุตรา

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๑๘
นางกรรณิกา พึงศรี

่

๑๑/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายนันทภูมิ ชิณโสม

๑๙/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘ / ๓๗

้
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กส ๖๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงแพรไหม แสงเพชร

๑๗/๙/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงธัญชนก จันทร์ปา

๙/๑๑/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงธนพร ไชยภู

๒๗/๗/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงข้าวหอม เอลิชาเบธ

ลิอาร์ด
๒๕/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงกิริยาดี ภูสีเงิน

๒๑/๘/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายปวเรศ ภูวงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายธนากร วันนา ๙/๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายเซบาสเตียน โคโนซี

่

๑๘/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายศรันย์ ญาณเสถียร ๑/๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายปรเมฐ์ษ ศิลาพัฒน์

๑๔/๘/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายกันตินันท์ ฉายแผ้ว

๑๖/๔/๒๕๕๓
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงกษมา สินธุวรพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร ภารจำรัส

๑๘/๙/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงวนัชพร ลาชัย ๖/๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงภัทราพร จงกนกพล

๑๓/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงพัชรวรรณ วัฒโน ๕/๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงณิชกานต์ พันธ์สุวรรณ์

๓๐/๔/๒๕๕๓
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงชัญญานุช วิชัยยา

๑๙/๓/๒๕๕๓
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายพงศธร อัครินทร์ ๘/๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงธิดาพร นีระพจน์ ๘/๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงอุมารินทร์ สินธุ์เดช

๒๘/๙/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงพิมพ์กัญญา เลืองลือ

่

๑๔/๔/๒๕๕๓
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายกิตติภูมิ ศรีโยธา

๙/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายภัคพงศ์ ประเสริฐทรัพย์

๒๖/๒/๒๕๕๓
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายชนาธิน โคตนนท์

๒/๑๐/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงศศิธร นันทา

๑๐/๖/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ตรีโอษฐ์

๑๒/๖/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายศิริบดินทร์ ศิริชาเครือ

๒๕/๑/๒๕๕๓
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายดลวัฒน์ พันธ์วงค์

๒๐/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายอภิศิษฎ์ สีนามโหน่ง

๒๙/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายธนดล วีระพันธ์

๓๐/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงวนัชพร เฟอยคำ

๒๖/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายศุกลวัฒน์ บุตรโพธิศรี

๐๕/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงอัญชิสา สังฆะจารย์

๒๓/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายชิตษนุพงษ์ ภานิตร

๓๐/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙ / ๓๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงดากานดา ภูสีดิน

๑๘/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายวฤทธิสัน

์

สุขษาเกษ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงวิมลสิริ บุญชืนชม

่

๒๕/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงวิรัญญา จิกบงค์

๐๑/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายเกาลูน ระวิวรรณ

๐๘/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายอิทธิณัฐ อยู่ยัง

๐๖/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงณิชาภัทร วิจันทขันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พลกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงปรียาภัทร์ ชรากาหมุด

๑๘/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงพรประทาน พุทไธสงค์

๒๙/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงเปรมวิกา ชารีรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงรวิสรา เรืองยก

๑๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงนวรัตน์ นันจรัส

๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงปรียานุช ภารสว่าง

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงอภิญญา ชวนจิตร

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงมัทนา อัคษร

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงแพรวนภา บุดคำ

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงศิริภัสสร เรืองยก

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงนัญพร จำปาหาญ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงอัจฉราวดี ภูแส่นกี

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงกัลยารัตน์ อุ่นศิริ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา วิจันทขันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงสิริรัตน์ โภชนกิจ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายเกียรติภูมิ สันทิตย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๗๙
นางสาวปญญธารา หอมสมบัติ ๔/๓/๒๕๑๒ วัดสักกวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๘๐
นางสาวทองคำ ถินแสนดี

่

๒/๖/๒๔๙๔ วัดสักกวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๘๑
นางสาวฑาริกา กรเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๒๐

วัดสักกวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๘๒
นางเสาวภา อัมรปาล ๑/๑/๒๕๐๔ วัดสักกวัน เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายจรูญโรจน์ คำสียา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายณัฐพงค์ สิงโคต

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ การสรรค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายทักษิณ บัวสละ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายธีรวัฒน์ พระบันเทา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายนนธวัธ ราชชมภู

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายภัทราวุธ บัวนาค

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐ / ๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายภูมิรพี ชุมพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายสุทธิพงศ์ สุทธิทรัพย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงณัฐริกา สุขแดง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงรัตติญาพร ด่านลำมกะจาก

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงวรรณ์เฉลิม ศักดิเหิม

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงอิสราภรณ์ พฤกษอารักษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ธรรมยะรัก
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายจิรพัฒน์ เจริญดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายทินภัทร แก้วมณี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายธนวัฒน์ สิงหาอาจ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ขันธุแสง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายพรเทพ นามภูมิ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายพรพิพัฒน์ บุญถูก

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายภาสกร บุริวัน

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายรชต วงค์จรัส

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายวีระ โพธิศรี

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายอภินันท์ ชูสิงห์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงกิตติญา วงศ์เสน่ห์นาม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงจิลลาภัทร ภูสดแสง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ สุกวาท

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายวิศรุต คำคง

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายศิริศักดิ

์

จันทร์ใส
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายวัชรพล มอญทิพย์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายนพรัตน์ พรมเกตุ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

หาญศ่รี
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายสรชัช สมคง

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายสุรชัย ศรีขบุญเรือง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายนรเศรษฐ์ กัณหา

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายอัครเดช นัดทะยาย

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายจักฤษณ์ แสนปากดี

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายสรศักดิ

์

ภูมิเย็น
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงญาณี อาริสาโพธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงกนกพร โพธิศรี

์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงประวีณา กัวมาลา

้

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๒๔ เด็กหญิงณัฐณิชาภรณ์
เล่าฉึง

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๑ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงสิริโสภา จันทร์ศรีราช

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงสุภัชชา สารบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงณัฐธิดา โทเพชร์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงไอริศา กระต่ายจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงสิริรักษ์ บุญฤทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงเมษา อนุนิวัฒน์

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงอินทุอร สุรินทร์โช

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงนิดา พลไชย

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงเกวลิน ศรีมงคล

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายณัฎฐ์ยศ อาจมูลลา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายธีรภัทร์ ปาจิคา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายมนัส อรรถบรรจง

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายธาวิน ผาสุก

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายรัชชานนท์ ฤทธิมนตรี

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายนิติศาสตร์ เจริญมาตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายวินัย นาสมศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายมนตรี ละมัยวงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายเอกราช โพธิศรี

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายกชบดี ศรีมาตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายอริญชัย สารบรรณ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายสุริยะ สิลาสิทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายโชคทวี พุ่มขจร

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงรัชนีกร คณะวาป

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงพิชญาภา นามโต

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงรัตตะวัน วงวิพัฒน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงพรพิมล แสงวรบุตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงธัญชนก เพ็งวิภาค

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงอัยลดา คำผาจันทร์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงแพรนภา สีแพงมนต์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงพิสมัย แดงน้อย

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงภัทรสุดา ดอนกระจ่าง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายนิวัฒน์ จำเริญสัตย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายธนกฤติ สระทองแหยม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายสมพร จับอันชอบ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายโมไนย์ ประชานันท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๒ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายวุฒิชัย ศรีแพงมนต์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายธีรพัฒน์ บอนคำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายอาคม ฤทธิสนธิ

์ ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายอภินันท์ เชียงเครือ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงศิริวิภา ชินาวิสาร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงภิญญดา กัวมาลา

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงบัณฑิตา คุณชัยวงศ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ภูบัวดวง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงวรารัตน์ ตุลาเพียน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงสุรดา ทรงศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงณีน่า แยร์วีเนน

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงฑิมพิกา มังคัง

่ ่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงฐนสิตรา ภาระนารถ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายธนัช มณีแดง

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายสรายุทธ กระบุญเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายธนพนธ์ เครือจันผา

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายพชรมล ชืนช้อย

่

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายดิเรก ยานสุวรรณ์

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายธรรมธารา ประการแก้ว ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายนิพัฒน์ คงมงคล

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายกอร์ปเกียรติ ภูนาเชียง

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายสาริน พะละเดช

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีสุข

๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงกฤติยา ชัยยันต์

๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงสุธินี อยู่นิม

๑๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงธมนวรรณ ภูแสนศรี ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงกรอาภา พละสุข ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงพัฒน์นรี มีชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงรสริน ชยมาตร ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงกนกพร ศรีวิบูลย์

๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๙๐
นางอัดสา อนุมาตร

๒๔/๘/๒๕๐๖
วัดหนองสวง หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๙๑
นายเฉลิม คำสีหา

๑/๑๒/๒๔๘๙
วัดหนองสวง หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๙๒
นายกว้าง การไสย์ ๐/๐/๒๔๙๑ วัดหนองสวง หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๙๓
นางหนูพันธ์ พิมพา

๑/๑๑/๒๔๙๖
วัดหนองสวง หนองสวง  

กส ๖๔๖๐/๐๗๙๔
นางประกาย คำสีหา ๓/๑/๒๔๙๒ วัดหนองสวง หนองสวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๓ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายภูวดล สุทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายวรเมษ แพงพุฒ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายอดิศร อัฐนาค

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายอลังการ ชาลานภามาศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงจิราภา อุทโท

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงณัฎฐ์นี อัฐนาค

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงปรียานุช วังวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงปทมพร กาฬหว้า

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงพิชรา ลมรืน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ ตาถา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ไกรสินธุ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงรัตนาวดี เลาเลิศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงอรริยา คนขยัน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงอัญรญา สุวรรณไตร

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงอิสราภา ศรีผือฮี

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายพีรวัฒน์ ผิวขำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายจตุรวิทย์ กาฬหว้า

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายธิตินันท์ นุสนทลา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายศราวุฒิ น้อยมา

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงชลธิชา เวียงวิเศษ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงชลิดา โชติชุม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงนภสร สมสวย

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงบังอร มูลวัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงภาวิณี ภารสำเร็จ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงวิภามณีย์ ปตถาทุม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงสุภาพร บุญศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงอมรประภา ชือชูแพง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายก้องเกียรติ ลาหลายเลิศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สูงเนิน

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายนนทกานต์ แผ่นศิลา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายสิทธิชัย ผ่านคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายกฤตยศ อุทรักษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายณรงค์เดช ศรีอุทัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายพวัลวิท อินไชยา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายมรกต ขัตติยะบุตร

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๔ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายอดิศร อาจวิชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงชลดา ดวงเดือน

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงทิชา สมสวย

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงวราลัย พลขำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงเวธกา อินไชยา

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงสิริกาญจน์ สมสวย

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายปยะวัตร วันชา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

รัตนวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงนินรปจ อุคำพันธ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงนิรมล ธนะวงค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงอมลวรรณ ราษฎรดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงนิลปทม์ พลอ่อนสา

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายธนิตเชษฐ์ สุริยะกมล

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงปณิฎฐา ไชยฤทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงปยะดา ปททุม

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงธิติพร วิเศษศิลป

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๔๖
นางสาวกานดา แสงเรือง

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๔๗
นางสาววรรณภา อัฐนาค

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๔๘
นายนนทกร คงดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๔๙
นายสิทธินนท์ ปตถาทุม

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๕๐
นางสาวจิตตา จันทะวัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๕๑
นางสาวตรีทิพย์ ประหา

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๕๒
นายดลบดินทร์ วรรณสัมผัส

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๕๓
นายวิษณุ พูดคล่อง

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงจิราภา น้อยทะรงค์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงยีหวา

่

บุญหล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงวรนุช ไชยวารี

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงนุชนภาพร จำปา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สมดวง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายนฤเบศน์ ขุนเอม

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงกัลย์กานต์ ศรีลำใย

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงจิวนันท์ มุงคุณเกต

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงชนนิกานต์ ศรีแนน

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงธนารีย์ จันทะดวง

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงลลิตา วิเศษศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๕ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงวาลินี ไชยฤทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงสุนิตา บุญศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๖๗
นายพงศธร ยมสีดา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๖๘
นายณัฐพงษ์ เสียงหวาน

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๖๙
นางสาวกาญจนา อาจวิชัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๗๐
นางสาวพิมพ์ธิดา สมสวย

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๗๑
นางสาวภัทรภรณ์ สุพรรณโมก

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๗๒ นางสาวระรินทร์ทิพย์
พันธุ์มัน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๗๓
นางสาวศิริรัตน์ ภารสำเร็จ

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๗๔
นางสาวสุพรรษา อนันตภูมิ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๗๕
นางสาวศุภิสรา ขำโชติ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๗๖
นางสาวพิจิตรา อนันตภูมิ

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๗๗
นางสาววราภรณ์ วรรณสังข์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๗๘
นางสาววิภาวรรณ รักสวย

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๗๙
นางสาวสิตานันท์ โพธถ่าน

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๘๐
นางสาวอวัสดา จิตจักร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๘๑
นายผดุงศักดิ

์

สมสวย

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายรพีภัทร เสียงหวาน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายรัชชานนท์ พรมภักดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงพลอยชมพู วรรณสา

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายภาคินัย กาสารัง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน อมรพลัง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงรุจิรา เดชเถร

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๘๘
นางสาวจิตธิดา แสงโคตร

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๘๙
นางสาวนฤมล มหาอุป

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๙๐
นางสาวบุศรา แพงพุฒ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๙๑
นางสาววีรยา บุญยงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๙๒
นางสาวรจนา ปุณขันธุ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๙๓
นายธราดล จันทะดวง

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๙๔
นายธีธัช ศรีบุตตะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๙๕
นางสาวรัชนีกร รู้บุญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ปทุมรังษี  

กส ๖๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายธีรธรรม วงสีดา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายภูรี แซ่เตียว

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายธีรภัทร อรรคจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายเศรษฐศิริ หรเขต

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๖ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงอุไรรัตน์ สิงห์พละ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญขาว

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ วิลาจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงกมลฤดี โสมภีร์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงจิราพร คะอังกุ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงจุไลพร แสงโคตร

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงศัรัณรัช สร้องชมพู

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แน่นอุดร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงกชกรณ์ สิงห์พละ

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปามีชัย

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงนันท์ธิญา ดุมแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงนำผึง

้

เผียดสูงเนิน
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายธีรภัทร์ ไชยนัด

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายคทาวุธ บาดาล

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายวิศวะ โคตรวงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายชินวัฒน์ ศรีเมือง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายพงษกร ผาระกัน

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายอภิรักษ์ การนา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายสมัย เขาวงค์

๑๗/๑๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายปาณณวัฒน์ อธิจร

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายอธิชา ถาวารัฒนะ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายวงศกร มะเริงสิทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายสุรชัย แก้วศรีนวล

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ การนา

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงอรวรรณ ศิริวรรณ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายสหชาติ พันชาติ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายอภิชาต คำโสภา

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายพนมรัตน์ ทะนะลัย

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายวีรพล คุณชาติ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายชลชัช โสมิตร

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงณัฤฐาภรณ์ พรมวงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงนุศราภรณ์ แช่มโชติ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงนูรูลิซ่า โสมิตร

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อำไพวัน

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงพรพิรุณ กินรี

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๗ / ๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงศิริพรรณ ไพรหงส์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงอรทัย ประชาชัย

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงปภาวรินท์ ธนะอุด

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงจารุวรรณ สมบัติจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายนัฐธวุฒ สังขหวด

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงวันวิศา ถินวิมล

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงทิคัมพร ยุระพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายกัณฑ์พงษ์ เชยขุนทด

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายหรรษวัด ทองประสาร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงนิศราวรรณ ชนะอุดม

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายณัฐนันท์ ผือหนองจอก

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงธิดาภรณ์ อังคะแสน

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงณัฐริกา สุขเกษม

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ หนองหญ้าปล้อง  

กส ๖๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ทินโฮง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๔๙
นายสมพร ถาจันราช

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายอดิศร ประกาไชย

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายปยุต แก้วบุญตา

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายสิรภพ ศรีระขันธุ์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายวัณณุรรธน์ คชสิงห์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายเจษฎา กันในกลาง

้

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายไชยวัฒน์ วงศ์แสนชุม

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีปดถา

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

คลังแสง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายเกริกศักดิ

์

มาเปยม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายธนกฤต สมสีทำ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายวีระพัฒน์ อัครบาล

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงศิราภรณ์ ทวีรัตน์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงสุธิดา แก้วอาสา

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ โคตรมณี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงนิรชา แดนพรม

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงชาลิสา หลวงภูมินอก

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงสิริมงคล วงศ์แสนชุม

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงสุพัตรา สุดชา

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงนิภา วรขัตร

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงนิภาพร สุดชา

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๘ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายธนาทิพย์ ทะเดช

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายวีระเทพ มาลาน้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายรัฐนันท์ สมบัติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายสืบสกุล จันทร์แรม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงณัฐภรณ์ ฆารจรุง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงสถาพร สุริยะพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงพรปวีณ์ ภูสมตา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงธิชาดา กุชัว

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายนันทชัย ประทุมวัน

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายธนากร นิมาลา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายปรเมศรว์ สุริยนต์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายแสงหิรัญ พันนา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงทิฆัมพร แสนลุน

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงศุภรัตน์ สาพิมาร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงไพรวัลย์ หารหนองหว้า

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงอัญญารัตน์ ทาชาติ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงพีริชษา ภานุรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พลลา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงญาณีศา มณีราสวรเดช

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงพัชรี ไชยชาติ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายกฤษณ์ดนัย ทะราช

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายขจรศักดิ

์

ภูผาจง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายสมศักดิ

์

ศรีกันหา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายปรีชา ภูมีเขียน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ แสนบุญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายธวัชชัย ประทุมวัน

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายธนากร เทพแพง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายอิทธิเดช ดีรักษา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายชัชวาล อาสาสนา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายมงคลชัย ชมภูนุช

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายสุทธินันท์ บัวใหญ่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงธมลวรรณ ขันขัว

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงกมลวรรรณ วงศ์ใหญ่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงนภัสสร เขือนจันทึก

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงยุวธิดา นาถมทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๙ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงชยดา ชูพันธ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงลลิตา เสริฐทรัพย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายจิรายุ สมหยา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายปภินวิช โตเล็ก

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายภูวรุช สอนเสนา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายสุบรรณ ไชยศักดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงเชษฐสุดา วะนานิช

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงรัตนาพร ภูธรรมมา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงสุจินันท์ ทองนำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๑๔
นายพงศกร ภูอาราม

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๑๕
นายพิษณุ ภูมีเขียน

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๑๖
นายชานันท์ ดีรักษา

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๑๗
นางสาววนันท์ ศรีสุวงค์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๑๘
นางสาวนัฐฑริกา คำหมู

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๑๙
นางสาวกัลยาณี วงแสนสุข

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๒๐
นางสาวเบญญาภา กองทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๒๑
นางสาวสุภานันท์ บุตรวงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๒๒
นางสาวพลอยขวัญ เทวินรัมย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงสวรินทร์ แน่นอุดร

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงอรทัย เชืองุ่น

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงพรประภา นุ่มฝาย

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๒๖
นายมานพ นันจินดา

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๒๗
นายธนพล ปรีประสาท

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๒๘
นายนภดล การนิตย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๒๙
นางสาวรัตนา ภารสงัด

๐๔/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๓๐
นายพลกฤษณ์ รินทรึก

๒๒/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๓๑
นายเฉลิมพล ถินละออ

่

๑๒/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๓๒
นายยุทธพัด ศรีสมชัย

๑๘/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๓๓
นายชนาธิป กมลนัด

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๓๔
นางสาวทิพย์วรรณ ขันนาเลา

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายคฑาวุธ กระแสร์ทิพย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายบัณฑิต บัวนาเรียง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายศิริวัฒน์ กุลทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายอนุพงษ์ ขันแข็ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายอนุวัฒน์ แดนนารัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๐ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายนราธิป การอรุณ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายเอกพงษ์ วรรณจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายจิรเดช นันสถิตย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายอลังการ ภารสำอางค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายดัสกร หงษี

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายกฤษฏา โกสีย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายจิระเดช อุดมเพ็ญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายธนารัตน์ ทศกรณ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายอนวัฒน์ ไมชมแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายยิงยศ

่

ภารไสว
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายสหรัฐ ศรีสุวรรณภักดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายพงศธร แสงอ่อน

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงสุภวรรณ ไกวศิลป

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สอนนอก

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงอภิญาดา การเลิศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงกุสุมา ทีพึง

่ ่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงอติมา ผลเอียม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงภัทราพร ผลเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงภารดา ภารสาร

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงจันทราทิพย์ ชัยมีเขียว

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงพรรณิภา เสริฐจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงสุวรรณภา แน่นอุดร

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงวิลัยพร โพธิชัยแสน

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงณัฐพร ปรีการ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงมีนา เฉิดทรัพย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จุลขุนทด

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปาทองประดิษฐ์  

กส ๖๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายชาติกล้า ระวิชัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายนันทิพัฒน์ แน่นอุดร

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายวีระพัฒน์ ถ่อนสันเทียะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายเอกภพ เรืองช่อ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายเอกภาพ เรืองช่อ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายพงค์ภัค ภักดีกำจร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายโกญจนาถ มนตรีชน

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงชลธิชา มิคะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงสิริยากร ภูลายเรียบ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๑ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ์ พันธุ์ยาง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงอรทัย โมฆรัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงดารินทร์ อรรถสาร

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงภัทราพร สีดาดาน

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงตรีชฎา สุขประเสริฐ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีพรมมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองจรัส

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายชินวัตร บุระคร

๑๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายพสิษฐ์ สุตาโย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายอภิรักษ์ รัตน์วิชัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายภาราดร ภูนำใส

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายรัฐภูมิ พลลาภ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายอภิวัฒน์ พรรณาวัฒนะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายอัษราวุฒิ วิงวอน

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายปยะวัฒน์ หมอกขุนทด

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงบัวชมพู แสนเมืองชิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายกิตติพล อาษาพนม

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงศุภาพร บันนามน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงศีลทิพย์ ศรีรุ่งเรือง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงพรศิริ ศรีสวย

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงบัณฑิตา มังสุไร

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงพีรยา เรือนพู

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายชาญณรงค์ กอหอมกลาง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายเจษฎา พันธ์เอก

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายเจนณรงค์ ตรีกามน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงศศิวิมล คำแดงใส

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงชณันญา สาวิมาตย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายกฤษณะศักดิ

์

ภูชะวี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายจักรินทร์ ขอดประนาม

๑๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายนพดนัย จุรัมย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายจักรินทร์ ศรีสวรรค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงจิรัชญา แจดไธสง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายพงษกร พรรณาขาม

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงศุภิสรา มหาพรม

๐๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงศิลาพร อุทธมนต์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๒ / ๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงวรรณิภา พานสำราญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๑๑
นางสาวจิดาภา วงภักดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๑๒
นางสาวเมวดี บุญภาย

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๑๓
นางสาวพรรณวษา พันธ์เอก

๑๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงเนตรนภาพร

มหิพันธุ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๑๕
นางสาวสุพรรษา มีลาน

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๑๖
นางสาวนิยดา แจ่มสุวรรณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๑๗
นางสาวกรพินธ์ เขจรนาท

๐๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๑๘
นางสาวไพลิน แสงหา

๒๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๑๙
นายภาณุเดช แสนเพชร

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๒๐
นายธีรวัฒน์ ไชยคูณ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๒๑
นางสาวอมิตา คงทวี

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๒๒
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วแท้

๑๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๒๓
นางสาวศิริญญา ฆารดิลก

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๒๔
นางสาวงามตา ธาตุไพรบูรณ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๒๕
นางสาวทิพย์วรรณ แก้วแท้

๑๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๒๖
นายวัชรพล แก้วศิริ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๒๗
นายนนธวัช แดนประมูล ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๒๘
นายธนา หาคำบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๒๙
นายชัยพล โพธิสาร

๑๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๓๐
นายรัฐธรรมนูญ เขจรสาย

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๓๑
นายเมธี ถาพร

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๓๒
นายนันทวัฒน์ พันสีแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๓๓
นายสมบุญ สามขุนทด

๐๔/๐๘/๒๔๘๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๓๔
นางสาววรรณิสา จันทร์ปราทักษ์

๐๖/๑๐/๒๔๘๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๓๕
นางสาวชุลีพร สีขันแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายตะวัน ระวิชัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ โยธาฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายปรีชา เหล่ายนขาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๓๙
นางสาวนงเยาว์ พัทราการณ์

๑๑/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ปาพัฒนาราม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงอรพรรณ ภูสง่า

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงธีรดา ภูจอมแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงปรัญญา ผลดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงธนิดา ศรีสมบัติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงณัฐทิตา รัตนเดช

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๓ / ๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงจุฬารัตน์ พันธุ์รักษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงอิสรีย์ ขันธ์ชารี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงปาลิตา บัววัด

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงทาริกา ปรีพูล

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงชิโนรส เลิดการวิจัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงสุปรียา ตันโตพฤกษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงสุชานันท์ มงคลพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ภูคงนำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงวลัยพร ห้วยโศรก

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายณัฐพล ฆารเสถียร

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงสิราวรรณ อุ่นเวียง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงธัณยพร ภูมาตร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายธีรพงศ์ อิมเสถียร

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โมระพัฒน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงเปรมฤดี สิงห์พละ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงปริชาติ ไชยคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงนันทิชา มาสอน

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงจุฑามาศ แซงราชา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงเพ็ญพร อุ่นเพ็ญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงวธูสิริ บุญปก

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงอริสรา ทรัพย์สิงห์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงจิรวรินทร์ ภูเสงียม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงรักษุดา อุดมรัตน์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงศศินา พันธเสถียร

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงปวีณา รัตนวิชัย

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงอรอุมา ลือเลือง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายยุทธศิลป จำเริญสัตย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงอารียา ภูสีเขียว

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงอธิติยา อุทัยทะวัง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลาภจารึก

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงสุภาวดี วิทูลศิลป

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงภัทราวดี บุตรวงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงพร้อมภัทร พิริยะวิไล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงศิรประภา พุ่มน้อย

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงปนัดดา ภูละมุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๔ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงกฤษณา ปรีจำรัส

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ การฟุง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงวริศรา ภูโกไสย

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงปวิตราพร สินธุรักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงอริษา ศรีพุทธา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงฐณิชา ถิตย์รัศมี

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงภัณฑิลา กุลชิต

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงทัตพร ภูสิมมา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร ชิณรัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงชลิตา ธรรมแสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงวรยา ภูเทพคำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ อินชี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายศุภากร มูลคำศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายวัฒนพงษ์ ไชยพล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงธัญพร พิทักษ์วงศ์ศร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายเทพนรินทร์ วินทะไชย

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงเปรมฤดี สีโมคา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงกริชญาพร โพนทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงอภิญญาพร ภูกองสังข์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงปาริฉัตร เกิดมาดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงขจารินทร์ พันธ์ผ่อง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงกษิรา อุตวัฒน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงยุพารัตน์ ภูมิงเดือน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก รวดเร็ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายอมรินทร์ โพธิรัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงอารยา ทุมเกษร

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงสโรชา มูลศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงกุลนันทน์ มหาพรม

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงภัทรปภา คำศรีจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงอุษามณี ทวีศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงอนุชิตา จีเพรช

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงวรินทร์ สุเทวี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงวรรณภา พองคำ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงวรรณพร นาชัยเพ็ชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงชนนิกานณ์ ปรีวาสน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๕ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงสิริยากร ถิตย์สมบูรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงชลธิชา สาระโพธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงพัทธนันท์ ภูกิงเงิน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงภารดา หาญพยัคฆ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงจนิสตรา ฉายผุด

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายฉัตรเพชร มหาชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงภัทราพร ไร่ไสว

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงดลมณี ตรีเมฆ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงสุวรรณวิสา นามมุงคุณ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงวรุณยุภา นาชัยเวียง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงอรอนงค์ สินธุโคตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงอริสรา ผลวาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ผลวาด
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงดารุณี จันทริมา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงสุจิตตรา เปรกันยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงณัชชลิตา ทับสมบัติ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงศิริพร ดอนภักดิดี

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงพรนภา วังพิกุล

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงณัฐนิชา ตุมร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงศุภสราพร พันเดช

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงมนปริยา นันทพล

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงพิชามญช์ ศรีสว่างวงศ์

๘/๘๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงนิจจารีย์ ทิพย์สมบัติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงทิวดี พรหมหาลา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายสิปปภาส นางาม

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายเกริกพล ภารถวิล

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายพงศภัค เพียรภูเขา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายพลนภัส สำราญสม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายพิชิตชัย นันทะเพ็ชร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายวริศอิชย์ หาราชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายตรรกวิทย์ ไร่วิบูลย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายธนธรณ์ เยียมสมบัติ

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายคมชาญ วรสาร

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายณฐรัช ธนปฐมฉัตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายบัลลังก์เพชร นิติสุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๖ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายปณต เยาวพฤกษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายชิน สังข์วิเศษ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายเจตษฎ์พงษ์ คุณสิงห์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงกรนภา แสนวัง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงมาดา บุญเรืองลือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงกชพร สินธุแสน

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ณะสาโร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงภคพร ไชยนัด

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงวชิรญา เนตรแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงพาขวัญ หมืนสี

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงบุษญากรณ์ สุนทรรส

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงจิดาภา อภัยศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงธาริการณ์ โพธิสาร

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงจารวี ศรีมงคล

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศิริ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงสิริรัตน์ มณีไพโรจน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงสุกฤตา ทัศนพงษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงขวัญข้าว โคตรพัฒน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงนิชา กองการ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พาภิรมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงปยณัฐ ยุบลพันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงบงกช ศรีเวียง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงนลินรัตน์ ศิริพรรณ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงวริษฐา วาระตระกูล

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงชุดากานต์ อามาตย์สมบัติ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๗๕
นายประวิช สินธุศิริ

๐๒/๐๑/๒๕๐๓
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๗๖
นางรัตติกูล ควรครู

๒๓/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

กส ๖๔๖๐/๑๒๗๗
นางสาวเกศสุดา มงคลสินธุ์

๒๙/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประชานิยม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมดิลก)

เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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