
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙ (ธ)

ส่งสอบ ๑,๒๕๓ คน ขาดสอบ ๓๙๓ คน คงสอบ ๘๖๐ คน สอบได้ ๒๑๘ คน สอบตก ๖๔๒ คน (๒๕.๓๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๕๕๙/๐๐๐๑
ว่าทีร้อยตรีสะอาด

่

ภูนาสรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๑๗

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๐๒
นางสาวปยรัตน์ ทัศนะ

๒๒/๐๘/๒๕๓๗
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๐๓
นางสาวสิตาพร ภูทองเปง

๒๑/๐๘/๒๕๓๘
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๐๔
นางสาววรรณิดา เนือทอง

้

๑๙/๑๐/๒๕๓๘
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๐๕
นางสาวกัญญารัตน์ รัตนบุรัมย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๐๖
นางสาวนิสิตตา หัดกันยา

๐๔/๑๐/๒๕๓๘
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๐๗
นางเสถียร กุลชิต

๑๒/๐๕/๒๕๑๖
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๐๘
นางนฏกร บุตรดี

๒๑/๐๘/๒๕๒๐
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๐๙
นายแหวนเพชร บุตรดี

๐๗/๑๒/๒๕๒๑
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๑๐
นายเกีรยงไกร ญานเพิม

่

๒๐/๐๙/๒๕๓๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๑๑
นางสาววิทยาภรณ์ สีโสดา

๑๙/๐๘/๒๕๓๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๑๒
นายฐิติ บุญมา

๑๘/๐๙/๒๕๓๘
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๑๓
นางสาวณัฐกานต์ โชติขันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๓๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๑๔
นางสาวกาญจนา เจริญศรี

๐๓/๐๘/๒๕๓๙
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๑๕
นายชาญวิทย์ ระดาฤทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๐๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๑๖
นายคำพันธ์ เศษสุ

๒๘/๐๒/๒๕๐๕

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๑๗
นายคมสันต์ ทิพวรรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๑๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๑๘
นายอ้อด ชูช้าง

๓๐/๐๙/๒๕๒๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๑๙
นายธวัชชัย ภูบรรทัด

๒๒/๐๑/๒๕๒๔

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๒๐
นายวิทวัส สิงห์ชัย

๓๐/๐๙/๒๕๓๖

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๒๑
นายสุทริชัย สังข์ทอง

๐๓/๑๒/๒๕๓๗

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๒๒
นายลือศักดิ

์

กุดแถลง
๒๕/๐๒/๒๕๓๘

วัดประชานิยม ประชานิยม  

กส ๖๕๕๙/๐๐๒๓
นางสาวศจีวรรณ เนียมถนอม

๐๘/๐๘/๒๕๓๙

วัดปาไม้แดง ปาไม้แดง  

กส ๖๕๕๙/๐๐๒๔
นางสาวสุภาพร ยุบลมาตย์

๐๓/๐๙/๒๕๓๕

วัดปาไม้แดง ปาไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๕๕๙/๐๐๒๕
นางสาวปรัชญา ภารสำอางค์

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอน (ประชาอุทิศ)  

กส ๖๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงพิมเดือน ฆารเจริญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลา  

กส ๖๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายกลวัชร ไหมขาว

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายปฏิพล ดอนวิชัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงฐิติกุล ฤทธิมนตรี

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงณัฐทยา ฤทธิมนตรี

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายอนุศักดิ

์

อรัญสาร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายคุณานนต์ อรัญสาร

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายชลสิทธิ

์

อรัญเวช
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายพีระพัฒน์ อินทะสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายรัฐภูมิ กองณรงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายวิศรุต มุสิกา

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายจิราวุฒิ เปานาเรียง

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงพัทราพร มาตวงค์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงศิริอักษร แก้วสะอาด

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงกรพินธ์ อรัญสาร

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงปาภาวิน สายคำวงค์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ปาเครือวัลย์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๔๒
นายกฤษฎะพร มาตรา

๑๒/๐๓/๒๕๓๖

วัดบูรพาโคกเครือ บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๕๕๙/๐๐๔๓
นายนันทวัฒน์ ภูบัวเงิน

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

วัดบูรพาโคกเครือ บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๕๕๙/๐๐๔๔
นางเคน ภูไชยแสง

๑๙/๐๒/๒๔๘๖

วัดบูรพาโคกเครือ บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๕๕๙/๐๐๔๕
นางสมหวัง ภูละมุล

๒๕/๐๒/๒๔๙๑

วัดบูรพาโคกเครือ บูรพาโคกเครือ  

กส ๖๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงสุธิดา เหล่าศรีชัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงขนิษฐา ยาสมุทร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงดวงพร คำสมัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงดารุณี มีสุข

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงธนพร กางขา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายธีระเดช นามระเพชร

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายธีระพงศ์ ชืนชู

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ คำนนท์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงปนัดดา ศิริผลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงประภาวดี สุขเกิด

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงปนมณี คงโต

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายปยะณัฐ ภูนิละวาล

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงพรชิตา ชัยมงคล

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงพรอนันต์ พาลสวิง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงพิมพิดา นิกุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงภิณชนิกร ดลสมบูรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงภาวินี คัทธเนตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงมลินนิภา กาญจนะกาศ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงรสสุคนธ์ โคตะหา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ภูแสงสัน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงรุจิกานต์ นิกุล

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วศรีจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายอรรถพร ภูสมมาตย์

๕/๐๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม โพธิศรีท่างาม

์

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ชืนชุ่มกลาง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายจรายุทธ จุฑาชืน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายอนุชา เล่ห์กล

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายรามิล ภูสมมาตย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายนครินทร์ นันทญาติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายวัชรพงษ์ คิดทำ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายชยพล จันที

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงปริญาพร โยธา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ประจวบสุข

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงนงเยาว์ ดอกบัวผัน

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงดวงกมล บำรุง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงรัตนาวดี ภูอบเชย

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา โพธิไชย

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงวรรณษิญา จันที

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สว่างอารมณ์  

กส ๖๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายธีรดล ภูตาโก

๒๔/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวังมนวิทยาคาร

ปาสันติวาสอินทาราม
 

กส ๖๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายพีรภัทร ญาณสุวรรณ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายติณภพ สีบานเย็น

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๘๖
นายรัฐกร เจริญบุตร ๖/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร

ปาสันติวาสอินทาราม
 

กส ๖๕๕๙/๐๐๘๗
นายอาทิตย์ ภูมีแสง ๕/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร

ปาสันติวาสอินทาราม
 

กส ๖๕๕๙/๐๐๘๘
นายเอกรัฐ สิงหะ

๗/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวังมนวิทยาคาร

ปาสันติวาสอินทาราม
 

กส ๖๕๕๙/๐๐๘๙
นายธวัชชัย สมวงษ์ ๗/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร

ปาสันติวาสอินทาราม
 

กส ๖๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงขวัญชนก ภูถาวร

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงนิชา ภูบุญลาภ

๑๐/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวังมนวิทยาคาร

ปาสันติวาสอินทาราม
 

กส ๖๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงภาวิกา ภูนอนไร่

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
ปาสันติวาสอินทาราม

 

กส ๖๕๕๙/๐๐๙๓
นางสาววราภรณ์ อารีเอือ

้

๒๗/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวังมนวิทยาคาร

ปาสันติวาสอินทาราม
 

กส ๖๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายนิตธร ตาเมือง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓ / ๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายศตภรณ์ อัมพวา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายอภิชัยวัฒน์ หารโสภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายธิติสรรค์ ภูผาแร่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายคมสันต์ นาทันลิ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายภราดร อิมประเสริฐ

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายคณิต นาสุวรรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงศุภรัตน์ นังสูงเนิน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงจิราพร ภูนาวัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงปยพร พิลาเจือ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายชวัลวิทย์ จันทะดวง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายอนุเดช เห็มสนาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ ภูซ้ายศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา แสนปาลี

๐๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๕๕๙/๐๑๐๘
นางสาววิภา บุญแสน

๐๖/๑๑/๒๕๒๖
โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

ฉันทนิมิตร  

กส ๖๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา คำก๋อง

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงอนิศรา จารุศักดิสกุล

์

๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงคันธนีรา บุญมา ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายศุภชัย ศรฤทธิ

์

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภูมิงใบ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงอรอุมา มิจกาศ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงอนิฌา ฟกนาค ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงเจนจิรา ภูแสนศรี

๑๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายอินทัช อนุสรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายธัญกร กาฟก

๑๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายตนุภัทร อุ่นเจริญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงชุติมณฑน์ กล้าขยัน

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงรุ่งนภา กล้าขยัน

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายจตุพร ยศยอด

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงกุลธิดา ภูจำนงค์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงรวีพร อิมถาวร

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายพัชรวัฒน์ พรหมสุคนธ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายนรบดี ชวนผดุง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงเกศศินี คำศิริ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงแพรวพราว อ่อนโต ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงไพริน พลลาภ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔ / ๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงไข่มุก ภูเลียนศรี ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายราชานนท์ ขำทะมา ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน อ่อนโต ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุภาวรรณ์ ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายศุภวิชญ์ ภูถาดลาย ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงกัลยากร ธวะบุรี ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายชลสิทธิ

์

ศรฤทธิ

์

๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายณัฐภูมิ สมัคสมาน

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงปญญรัศมิ

์

กมลคร
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงจิดาภา อันทะสาร

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ชารีบุตร

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงมัญชพร วังหอม

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายภูวนัย ภูแปง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงชลิดา ฆารวิพัฒน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายกิตติพศ นันนาเชือก

๑๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายยุทธภูมิ นาคกระแสร์

๑๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายทัศนัย ไชยศรีหา ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ สีหมืน

่

๒๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายธีระเทพ ไร่วิเศษ

๑๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงปาริตา นาถำนาค

๑๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงพรรจินันท์ ภูผาดาว ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงปภัสรา ปลืมทรัพย์

้

๑๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงวิมลศิริ

สิงห์โชติสุขแพทย์ ๒๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ นาชัยเริม

่

๑๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงศิรินทรา วรรณหอม

๑๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยา

้

เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงวันวิสาข์ นีระพจน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายอัศนี คงกุทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงวิภาดา ราชภักดี

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงปาริชาติ ขันธ์รักษา ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงกุลสตรี ภานุรักษ์

๑๒/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงธาริณี ปะกิระโส ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นับประเทศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงมนิดา บุญมารอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายกิตติพิชญ์ เม่นแสง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงศิรินทรา พิมสิม

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕ / ๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายชวลิต ไถยฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงลัดดา พ่อธานี

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงลลิตา สันประภา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงจันจิรา ขันธุแสง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๖๙
นายวิสิฐชัย ตาลอำไพ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๗๐
นายเตชิด ขันแสง

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๗๑
นายอานนท์ ขาวปอด

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๗๒
นายอมร จันทะคุณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๗๓
นายณัฐพล ประจิริโย

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๗๔
นายยุทธพร สุขแดง

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๗๕
นางสาวศศิกานต์ ศิลารัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๗๖
นางสาวจิรารัตน์ พวงเกตุ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๗๗
นายนเชน ฉรวยศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๗๘
นายศิธิราช สันประภา

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๗๙
นายปรีชา ฆารสวิง

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๘๐
นายพงศธร กองลี

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๘๑
นายทรงพล นังกะทา

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๘๒
นางสาวเปรมกมล พวงเกตุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เวฬุวัน  

กส ๖๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงอรนุช พลเดช

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงพรรณิกา แก้ววิชิต

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงธันยพร สีแพงมล

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ วีระวงศาวาส  

กส ๖๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

โสนะโชติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายพันธวัช จำนงอุดม

๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายวริศ จันทรัตน์ ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีมี

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายสิริชัย กินะรี

๑๕/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายกฤษณ มุนตรีบุตร

๒๓/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายวิศรุต ศรธนู

๑๐/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงอุทัยทิพย์ จันทบุตร

๑๗/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงนภัสสร จุฬาฤทธิ

์

๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายดนุพร เกศสุวรรณ์

๒๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายก้องภพ ยานสุวรรณ์

๑๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายธีรพงษ์ ขันติวงษ์

๒๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญปก

๑๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงจีรนันท์ สุธรรมมา ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๖๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงปนิตา ภูนิคม ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงณัชชา บุญหล้า ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงปณิดา อันอาษา ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงลลิตา ภูแสนศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา ทารารักษ์ ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงนิญาดา ขุนวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๒๐๖
นางบัวศรี สีหานู

๑๑/๘/๒๔๙๕
วัดหนองสวง หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๒๐๗
นางสาววริสรา มีชัย ๒๐/๑/๒๕๒๐ วัดหนองสวง หนองสวง  

กส ๖๕๕๙/๐๒๐๘
นางสาวปรางค์วลัย หนองขุ่นสาร

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนคำวิทยา ปทุมรังษี  

กส ๖๕๕๙/๐๒๐๙
นายรักเกียรติ ถาวันจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๓๙

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๕๕๙/๐๒๑๐
นายพงศกร กุมภวงศ์

๒๒/๒/๒๕๔๐
โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๕๕๙/๐๒๑๑
นายสุรเดช ปาปะเก

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๕๕๙/๐๒๑๒
นางสาววรรณภา ภูคำวงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๕๕๙/๐๒๑๓
นายอภิสิทธิ

์

ฤาชาบุตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๕๕๙/๐๒๑๔
นายสิทธิพล วงรินยอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๕๕๙/๐๒๑๕
นางสาวจินตรการ นะตะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๕๕๙/๐๒๑๖
นางสาวรัตนาภรณ์ แหล่กาฬสินธุ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายสุทธิชัย สุวันเทา

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ปาบ้านคำใหญ่  

กส ๖๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงศศิธร ขานแสน

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำใหญ่วิทยา ปาบ้านคำใหญ่  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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