
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙

ส่งสอบ ๑๒,๙๕๔ คน ขาดสอบ ๒,๐๑๓ คน คงสอบ ๑๐,๙๔๑ คน สอบได้ ๗,๕๗๖ คน สอบตก ๓,๓๖๕ คน (๖๙.๒๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๐๐๑
นายไกลแสง ละราคี ๗/๘/๒๕๒๗ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๐๒
นางสาวพัชรินทร์ พลกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๓๖

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายปฏิภาณ พันธ์รักษ์

๑๑/๕/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงสุรีรัตน์ กุมพะวงษ์ ๑/๗/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงศศิธร เพาะบุญ ๓/๘/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายฉัตรเทวา มะละมาศ ๑/๘/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ จูฑังคะ ๙/๕/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงสุนันทา พืนผา

้

๑๑/๒/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายพชร ฤทธิเอกน

์

๑๐/๕/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงนภัทร ไผทาคำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงแก้วใจ เดชพรรณา ๕/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงวิจิตรา ดรภาบุญ

๓/๑๐/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายนพพล ภูโอบ ๘/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายณัฐพล พันธุ์สุ ๓/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงสุนิสา ศรีไกรรัตน์ ๕/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงปยนุช ไชยมาตร ๘/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงศิริวรรณ โต๊ะเงิน

๑๑/๒/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงนัฟธาลี แสนโคตร ๘/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงธมลลวรรณ แก้วสีขาว ๗/๙/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุบผา

๗/๑๑/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายอทิวราห์ จันจรัล ๓/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายสุริยเดช ทึกทา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายณัฐดนัย ถิตย์บุญครอง ๘/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายนันทยศ เขจรรักษ์

๑๑/๒/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๐๒๕ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ คำเสนาะ
๑๑/๕/๒๕๔๘

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงอริสา ยศสมบัติ ๔/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงกนกกานต์ ภูสมศรี ๑/๗/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายวีรพงษ์ กำเนิดสิงห์

๗/๑๑/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายพุฒิพงษ์ โสภาพาน ๖/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงดาริกา ฉายจรุง ๗/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงพิมชนก พรมมาตร ๘/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงวันทนีย์ การศักดิ

์

๓/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายรัฐภูมิ อนันตพัฒน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายณัฐนันท์ ไกรแก้ว

๑๑/๒/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายชินวัฒน์ นันเอียม

่

๑๑/๕/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายวีรภัทร คำเสนาะ ๗/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายศุภพงศ์ คำภิรมณ์ ๔/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงลินดา ภูหารนา ๑/๗/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงเปรมฤดี ไชยดำ ๘/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงสุมิตา สอนหาร ๓/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงพวงผกา จันทวงศ์ ๓/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๔๒
นางสาวศิริมุด โคสุโน ๒/๑๐/๒๕๔๐ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๔๓
นางสาวศิภาภรณ์ สระแก้ว

๑๓/๖/๒๕๔๐
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๔๔
นายเอกรัตน์ เจริญรืน

่

๑๑/๕/๒๕๔๐
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๔๕
นายธรรมรัตน์ ภัคดิขาว

์

๑๔/๑๑/๒๕๒๕

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๔๖
นายสุวิทย์ วิเศษ ๑/๑/๒๕๒๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๔๗
นางสาวสุภัสสร พยุงดี ๒๐/๙/๒๕๔๐ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๔๘
นางสาวจรินทร ผากา ๒/๔/๒๕๔๒ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๔๙
จ่าเอกสานิตย์ เพ็ญประชุม ๙/๕/๒๕๒๒ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงอรวรรณ กันเจิม ๔/๓/๒๕๔๗ วัดชูเถาวัลย์ ชูเถาวัลย์  

กส ๔๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงชนัดดา พันธุ์ภักดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

วัดชูเถาวัลย์ ชูเถาวัลย์  

กส ๔๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงกมลวรรณ พัฒนบุรมย์

๒๕/๒/๒๕๔๗
วัดชูเถาวัลย์ ชูเถาวัลย์  

กส ๔๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงก้องภพ นันจำรัส

๒๔/๖/๒๕๔๖
วัดชูเถาวัลย์ ชูเถาวัลย์  

กส ๔๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงณัฐพล โสลา

๒๐/๑/๒๕๔๗
วัดชูเถาวัลย์ ชูเถาวัลย์  

กส ๔๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงภูตะวัน ครองประสงค์

๑๐/๘/๒๕๔๖
วัดชูเถาวัลย์ ชูเถาวัลย์  

กส ๔๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงนวดล ไพรโสภา

๑๙/๗/๒๕๔๘
วัดชูเถาวัลย์ ชูเถาวัลย์  

กส ๔๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ปรีกาล ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายกันทรกร คำโฮม

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายอารัญ พลประสิทธิ

์

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายวีรยุทธ อ่วมอร่าม

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายอภิวัฒน์ ถิตย์สมบูรณ์

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายวรวัฒน์ วงศ์สำแดง ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงสุชาดา ทองคำห่อ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงดาราพรรณ รูปคม

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงบุษกร ไชยอุโคตร

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงจุรีพร วิเชียรซอย

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงปภัสรา พันธุปรุ ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงณัชธิดา แสงหิน

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงฟาใส นวลกันยา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงอภิญญา รักคำมี

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงวรรวิษา ธานี

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงภัคมัย แก้วชมภู

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายพีระพงษ์ มณีวงศ์

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๗๔ เด็กชายพรหมฐนากร ถาวร
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงสุภิสรา มาตรแสน

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายราชันย์ ปรีกาล

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายศุภกร วรนาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายวีระนันท์ สิงห์รอด

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายกฤษดา สารฤทธิ

์

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงโสภิตา ปรีวิชัย

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงลัดดาพร ม่อยจังหาร

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายสรณัฐ ปรีกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายธนดล ถิตย์ฤทธิ

์

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มูลลารักษ์
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงนพมาศ ภูสาโส

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดงสวางวิทยายน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๘๖
นางสาวศิริกัลยา อุดมรัตน์

๒๖/๓/๒๕๓๐
วัดดงสว่างใน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๘๗
นางมนรดา อ้อจันทึก

๒๔/๔/๒๕๒๑
วัดดงสว่างใน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๘๘
นางสาวจรรยาภรณ์ ภารประดับ

๑๓/๑๒/๒๕๓๓

วัดดงสว่างใน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๘๙
นางสาวโสภิตา บุษมงคล

๑๒/๓/๒๕๓๗
วัดดงสว่างใน ดงสว่างใน  

กส ๔๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายคุณวุฒิ จันทร์เปล่ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายจิคคิพัฒน์ โพธิขี

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายนภสินธุ์ อนุอัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายนพพร เชิดพานิชย์

๒๕/๒/๒๕๔๘
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายภิญโญ ดลสมบูรณ์

๒๐/๕/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายรัชภูมิ ศรีตะนนท์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทับทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๐๙๗ เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ พันธ์ผาด
๑/๑๐/๒๕๔๗

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงกิตติญาดา พิมพิไสย ๗/๙/๒๕๔๗ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงนันทพร นันบุญ

๒๗/๖/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงปรารถนา นันบุญ

๒๐/๓/๒๕๔๘
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงแพรวา แข็งขยัน

๑๕/๒/๒๕๔๘
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงมธุรพจน์ เจริญจิต

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงระพีกร ธารเพิม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงวรัญญา ตะพานบุญ

๑๔/๘/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงวิลาสินี ตะพานบุญ

๑๔/๘/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงศิรินทรา หลุยจันทึก

๒๑/๖/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงอาทิตยา ชมภูทัศน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงปนัดดา ปกเกษ

๒๙/๗/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายจตุพงศ์ ชูลิขิต

๒๗/๖/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายอนุวัฒน์ ศิริกุล

๒๘/๙/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายนครินทร์ ดลเจิม

๑๘/๑/๒๕๔๘
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายพายุเทพ นาใจนึก

๒๖/๗/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายมงคล สะราคำ

๒๘/๓/๒๕๔๘
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ถินรัศมี

่

๓๑/๘/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงกัลสุดา บุญหล้า

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงจริญญา เอาสัจจะ

๑๐/๑/๒๕๔๘
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงนิภาพร กมลบูรณ์ ๙/๙/๒๕๔๗ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงปทมาวดี หลักคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงพัณณพัจน์ อุ่มไชย

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงมยุรี ศิริบำรุง

๑๗/๖/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงวันวิสาข์ สาระบุตร

๒๒/๕/๒๕๔๘
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงศลิษา บุญยอด

๒๘/๘/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงสายรุ้ง อุดรสวาท

๒๔/๖/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงสาวิตรี หลักคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงสุรางคนา บุญเลิศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงอินทิรา นาทองบ่อ

๒๓/๔/๒๕๔๘
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายภารดร กุลศรี

๘/๑๒/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายชัยวุฒิ แสงใบ

๑๒/๔/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายนิพัฒน์ ภูอืด

๒๔/๑/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงอมิตา สร้อยโสม

๒/๑๒/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายเปรมชัย จำปาเหลือง

๑๓/๓/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงฐิฏิมา ก้าวสัมพันธ์ ๘/๒/๒๕๔๗ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายนิติภูมิ ภูแสงศรี

๑/๑๑/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทรัพย์ผาด

๒๓/๘/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงมานิตา อุทัยวี ๔/๒/๒๕๔๖ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายณัฐพล นาทองบ่อ ๔/๓/๒๕๔๖ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายตะวัน สุทธิทรัพย์

๑๓/๓/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายเชษฐา จิตสงวน

๔/๑๐/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงอรอุมา หืนลด

๒๘/๘/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๔๐
นายชนเมศ คำนึง

๒/๑๐/๒๕๔๔
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๔๑
นายธนากร ไชยศาสตร์

๒๓/๖/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๔๒
นางสาวชุลีพร นาใจคง

๒๘/๗/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๔๓
นางสาวเปรมฤดี ฆารฤทธิ

์

๑/๑/๒๕๔๕ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๔๔
นางสาวพัชรี ศิริเกษ

๑๙/๖/๒๕๔๔
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๔๕
นางสาวเพชรรัตน์ หึมวัง

๓๐/๓/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๔๖
นางสาวพรชิตา ชิตประสงค์

๒๑/๗/๒๕๔๓
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๔๗
นายช้าง สีหาลาด

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๔๘
นายจีรวัฒน์ สระแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๔๙
นายอภิชัย บุญเลิศ

๒๑/๔/๒๕๔๓
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๕๐
นายทรงพล ครุฑอินทร์

๒๔/๗/๒๕๔๓
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๕๑
นายเกียรติศักดิ

์

แก้วไสย
๕/๑๐/๒๕๔๓

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๕๒
นายคมสันต์ ทิพเลิศ

๑๓/๒/๒๕๔๓
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๕๓
นายจักริน ประชุมพัง

่

๑๕/๓/๒๕๔๓
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๕๔
นางสาววิภาวี มีศิลป

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๕๕
นางสาวสุนิดา ไกรมงคล

๑๙/๘/๒๕๔๓
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๕๖
นายเด่นชัย ศรีวรรณา

๑๙/๙/๒๕๔๓
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๕๗
นายฉัตรนนท์ อธิสรทรัพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๕๘
นางสาวสุภาพร โพชะดี ๔/๓/๒๕๔๓ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

ธารวิจิตร ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายกรรชัย ขันธะวิเศษ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายธันวา เพิมสินธุ์

่

๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายธีรกานต์ สิทธิการณ์ ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ลิมประดิษฐ์

้

๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงสุจิตรา ประสาเขา ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงนุจรินทร์ วรรักษ์

๒๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขันธะวิเศษ ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน จังโกฏิ

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงบุษบา วิเชียรชัย

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงดวงพร สินธุประวัติ ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงณัฐชา ชาญประไพ

๒๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงสุกัญญา สุกุฎิ ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงพรรณนารา อมรรัตนบงกช

๒๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงกาญจนา ขานพล ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายสรวุธ อาสุรา

๑๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายอภิชาติ ถิตย์เจริญ

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงรัชชดา วาฤทธิ

์

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๗๗
นางบุษบา เพิมสินธุ์

่

๑๕/๙/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๗๘
นางวิไล เรืองช่อ

๒๘/๑/๒๕๑๑
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๗๙
นางวาสนา มุนาเวท

๒๙/๔/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๘๐
นางบุญนาด คงตรง

๑๐/๒/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๘๑
นางลำไย บุญคุ้ม

๑๖/๘/๒๔๙๙
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๘๒
นางประภาส นาไชยฤทธิ

์

๒๖/๕/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๘๓
นางจำรอง สินธุลักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๘๔
นางอำพันธ์ สารฤทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๘๕
นางทองศรี ขาวด่านเหนือ ๙/๔/๒๔๘๗ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๘๖
นางพูล คำแก้ว

๑๖/๘/๒๔๘๙
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๘๗
นางนวน จะตุรัง ๕/๔/๒๔๙๐ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๘๘
นางสมบูรณ์ แฟงชัยภูมิ ๒/๙/๒๔๙๖ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๘๙
นางลออ สมบัติมล

๒๗/๒/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๙๐
นายทองศรี หระสิทธิ

์

๖/๓/๒๔๘๖ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๙๑
นายสำราญ เสนารักษ์ ๒/๑/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๙๒
นางพวง แสนเมืองชิน ๖/๙/๒๔๙๑ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๙๓
นางเกสร ชินราม

๖/๑๒/๒๔๙๙
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๙๔
นางนิน สิงหาพันธุ์

๒๓/๘/๒๔๙๑
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๙๕
นางนาง ชิณราม

๒๘/๗/๒๔๘๑
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๙๖
นางทองสี ถินวิลัย

่

๒๕/๖/๒๔๘๘
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๙๗
นางคำผอง หรสิทธิ

์

๑/๘/๒๔๙๖ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๙๘
นายประจวบ คงตรง ๖/๑๐/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายปยะวัฒน์ มีไกรราช

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงนริศรา ตุลาการ

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงกานต์รวี สิทธิเสนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงรัตติกาล สำราญรืน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงศิรินภา ศรีภักดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายภูวรินทร์ วิโยธา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายนพดล การเลิศ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๐๖
นางสาวศิรภัสสร มุสิกะปาน

๐๘/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายวิโรจน์ หมืนสา

่

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เทียงตรง

๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายภูวดล ภูผันผิน

๒๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายพีรวัชร ภูเงินดิน

้

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายไผท ชัยเทศ

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายดำรง เดชานุราช

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงปาริฉัตร สำราญพงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงโชติการ โนชัย

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงศริษา ไชยวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงศวิตา ไชยวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงเกศรินทร์ แข็งขัน

๒๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงพิชญธิตา ภูบุญเติม

๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงชุติรัตน์ ถองทอง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ถองทอง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายจิตรกร จำเริญพูล

๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๒๒
นางมะลัย คำหงษา

๒๐/๑๑/๒๔๙๗

วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๒๓
นางศิริพร วิเชษชู

๒๐/๐๘/๒๕๐๑
วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๒๔
นางพิกุล สำราญรืน

่

๐๖/๐๘/๒๔๙๕

วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๒๕
นางถนอม นามมุงคุณ

๐๒/๐๘/๒๔๙๘

วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๒๖
นางอนงค์ พรชัย

๑๐/๐๑/๒๔๙๓

วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๒๗
นางเยาวลักษณ์ ภูบุญศรี

๒๕/๐๔/๒๕๑๖

วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๒๘
นางพวงเพชร กุลศรี

๑๐/๐๖/๒๔๘๕

วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๒๙
นางคำตัน ฉายถวิล

๐๖/๐๑/๒๔๙๗

วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๓๐
นางเฉลิม สำราญพงษ์

๐๗/๐๑/๒๔๘๙

วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๓๑
นางเบาะ จำเริญเจือ ๖/๕/๒๔๘๒ วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๓๒
นางเลียม

้

ภูบัวจ้อย
๑๐/๐๕/๒๔๘๕

วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๓๓
นางสมจิตต์ จำเริญไกร ๑/๗/๒๔๙๔ วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๓๔
นางเลียม

่

เจริญสุข ๒/๕/๒๔๘๖ วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๒๓๕
นางนันต์ มีจำรัส

๐๑/๐๗/๒๔๘๙

วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๓๖
นางบรรจง บรรณสาร

๑๐/๐๖/๒๔๙๐
วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๓๗
นางไพวรรณ สำราญรืน

่

๑๗/๐๙/๒๔๙๒

วัดสว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๔๖๐/๐๒๓๘
นางบุญช่วย พุทธา

๐๘/๑๐/๒๔๙๘

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๓๙
นางบรรจง ฤทธิตะมล

์

๐๑/๐๑/๒๔๙๐
วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๔๐
นางเผย เวียงอินทร์

๐๑/๐๑/๒๔๙๗

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๔๑
นางจันทรเพ็ญ เวียงสอน

๐๑/๐๑/๒๔๙๓

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๔๒
นางกงสี โลหะพรม

๐๕/๑๐/๒๔๘๙

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๔๓
นางนารอน วงกาไสย

๐๑/๐๑/๒๔๙๐
วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๔๔
นางแย้มศรี ไชยนิคม

๐๑/๐๑/๒๔๙๕

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๔๕
นายสมาน ไชยนิคม

๐๑/๐๑/๒๔๙๔

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๔๖
นางสำเนียง รัตนวิชัย

๐๑/๐๑/๒๔๙๑

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๔๗
นางสมสี มุดนาเวช

๐๑/๐๑/๒๔๙๐
วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๔๘
นางบัวลา ธารเพิม

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๕

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๔๙
นางสมบูรณ์ กายาบุญ

๐๑/๐๑/๒๔๙๒

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงปณิดา พลสมบัติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายภูวดล ถนอมสมบัติ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงมนัสภร เกือปญญา

้

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงพัชรา มาโพนทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงเยาวภา ขุนแท้

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายสถาพร อินทร์พวง

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงสโรชา จันทร์ศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๕๗
นายวานนท์ อิมทรัพย์

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๕๘
นายเกริกชัย โมครัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๕๙
นายนรินทร์ ญาณสวรรค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๖๐
นายภานุ กิงซา

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๖๑
นางสาวประภาพร พันธ์สะอาด

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๖๒
นางสาวมัทสา มูลมาตร

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๖๓
นางสาวจริยา ฤทธิจำรัส

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายกฤติพงศ์ โคตรวงษ์ทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงจรรยาพร ฉายถนอม

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายวีระศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายณรงค์เดช วิชุมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงนิตยา ช้อนเชือดี

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงยธิดา จามิกรณ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายศุภกร ขาวศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายศิริเทพ พงษ์ศิริ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายวุฒินันท์ ไชยผา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายปริวัตร ปจฉิมา

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายวรรณลภย์ ภูวันนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายอภิชัย วงศ์งาม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายพิชัยวุฒิ เฉลิมพงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

วัดคลองรังสิตท่าแสง เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๗๗
นางสาวจันทา ฉายประดับ

๐๑/๐๑/๒๔๙๖

วัดปาแดนนาบุญ เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๗๘
นางนาง ธารเจือ

๐๙/๐๙/๒๕๐๔
วัดปาแดนนาบุญ เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายอักษฎาวุฒิ พันโสภณ ๖/๕/๒๕๕๐ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายธีรภัทร น้อยชืน

่

๘/๙/๒๕๔๙ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายธนงค์เดช ภูกิงพลอย

่

๔/๓/๒๕๕๐ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายเจฟฟ ยาน อีริคส์สัน ๖/๕/๒๕๕๐ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายวิทยา มีแสง ๘/๙/๒๕๔๙ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำเจริญ ๖/๕/๒๕๕๐ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายจิระยุ นุตะวัย ๘/๙/๒๕๔๙ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงเพ็ญนิภา ทรัพย์สมบัติ ๔/๓/๒๕๕๐ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงฐิติกา อาจคำพันธ์ ๖/๕/๒๕๕๐ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันธ์เรือง ๘/๙/๒๕๔๙ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงสุพาพร ภูชนาม ๑๐/๕/๒๕๕๐ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงเมวดี มายัง ๑๐/๕/๒๕๕๐ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงกาวิตา ไร่เกือ

้

๑๐/๕/๒๕๕๐ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายระพีพัฒน์ จิตไธสง

๑๑/๕/๒๕๔๙
ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายธนพัต เกาะนาการ

๑๑/๕/๒๕๔๙
ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายชนพล เกาะนาการ

๑๑/๕/๒๕๔๙
ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายกิตติกวิน เวินน้อย

๑๑/๕/๒๕๔๙
ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ประทุมวัน
๑๑/๕/๒๕๔๙

ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ สุวรรณพล

๑๑/๕/๒๕๔๙
ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงปนัดดา พรพนม

๑๑/๕/๒๕๔๙
ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงเกวลิน คำหงษา

๑๑/๕/๒๕๔๙
ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงนัทธิชา อิมพูล

่

๑๑/๕/๒๕๔๙
ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงอรนิตย์ ทรัพย์วิลัย ๗/๘/๒๕๔๙ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายจักรพงษ์ พิมพะไสย์

๒๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงชุดาพร ไชยคำมิง

่

๑๘/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงชญาดา ถนอมสะอาด ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ อนันตพัฒน์ ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงบุญญารัตน์ ชูบุญ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายสรยุทธ สินธุโคตร

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายจรูญศักดิ

์

สินธุโคตร ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงสุจิรา อันทะศรี

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงเกวลิน ประเสริฐสังข์

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายระพีพัฒน์ วิลาชัย

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงเพชรรัตน์ คะสุดใจ

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายอลงกรณ์ สุกทน

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายธีรชาติ พันธุ์วาสนา

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงจันทกานต์ สวัสดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงปทมา แก้วนำคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงนิตยา ยตะโคตร ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงดวงฤดี ศรีแพงมน ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงพรยุตา ฆารผุด

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายศราวุฒิ เฮืองศรี

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายอมรเทพ ดไชยแสง

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายกิตติชัย ทองอินทร์

๑๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายยศพล โคตะพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงธัญญธร สารปรัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายอรรถชัย สายโรจน์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ ละอองเอก

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงภาวิณี แดนขนาน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงอินทิรา ไกยแสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงสุนิตา จันทร์บุตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงเรณุกา ครองประสงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงสุทธาริณี ภูขันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงอนุชิตา สีแพงมน

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงอัจฉราพร ทองอินทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงดาฤดี บุญเรืองลือ

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายวันชัย ไชยแสนสวด

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงปภัสสร จันทะคาม

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๓๗
นางสาวอริสรา พุดภารี

๑๕/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายปองพล รุ่งสันเทียะ

้

๒๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงณัชชา ภูดินดง

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ประสิทธิไชยาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๓๔๐
นางปญจพร อิมสมบัติ

่

๑๐/๑๐/๒๕๐๖
วัดประสิทธิไชยาราม

์

ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายธมัญชัย ยลพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลลำปาว ปากล้วย  

กส ๔๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงภัทรยา สายโสภา

๔/๑๒/๒๕๕๓
โรงเรียนอนุบาลลำปาว ปากล้วย  

กส ๔๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงพาณิภัค กันทาสี ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลลำปาว ปากล้วย  

กส ๔๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงปวีณา ตกบุราณ

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลลำปาว ปากล้วย  

กส ๔๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายอุดมชัย อินทร์พวง

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลำปาว ปากล้วย  

กส ๔๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตกบุราณ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลลำปาว ปากล้วย  

กส ๔๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงเจนจิรา ภูกันหา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

วัดปากล้วย ปากล้วย  

กส ๔๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายปรีดี แสงจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

วัดปากล้วย ปากล้วย  

กส ๔๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงอรดี เพ็งวิภาค

๒๘/๒/๒๕๕๐
วัดปากล้วย ปากล้วย  

กส ๔๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงกชกร ศิริรักษ์ ๒/๘/๒๕๔๙ วัดปากล้วย ปากล้วย  

กส ๔๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายเขมวัฒน์ ญาณแผ้ว

๓๐/๗/๒๕๔๙
วัดปากล้วย ปากล้วย  

กส ๔๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายพัฒน์ยช อิมประสงค์

่

๑๓/๕/๒๕๕๓
วัดปากล้วย ปากล้วย  

กส ๔๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายปาริฉัตร ปญญา ๘/๔/๒๕๕๒ วัดปากล้วย ปากล้วย  

กส ๔๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายกิจอนันต์ การผุด ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา โพธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายอาทิตย์ มากเสือ

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา โพธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงศุภัทรตา มูลอินทร์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา โพธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงดาริกา คำประเทือง ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา โพธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงนุชริน เพชรบรม ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา โพธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงสุพิชชา มากเสือ ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา โพธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงนำฝน เข็มเพชร ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา โพธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงรัตติยา

หมายเทียมกลาง
๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา โพธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงดวงใจ พิลาแดง ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา โพธิไชยาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายธนาทิป แสงเปยม ๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายภัทรดนัย สง่าศักดิ

์

๑๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายอาทิตย์ พลมาตย์ ๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายศุภชัย ปตาธโย

๒๐/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายบริพัฒน์ นรราษฎร์ ๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายอธิษฐาน บุญหล้า

๒๒/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงนุสรา บุญสงค์

๑๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ภูบัวนาค ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงนำฝน บุญมา

๑๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงปทุมา อิมประสงค์

่

๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายภานุวัฒ โยธาศรี

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายนวพล เกณฑ์สาคู

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายนัฐพล วาระลุน

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายมีชัย ลุนสะแกวงษ์ ๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงฟาเหนือ ญาณศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อิมภักดิ

่ ์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ภูกัน

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงเบญญาภา พลอยพันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงสุภาสิริ ระวิสิทธิ

์

๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงพรทิพย์ สุริกัน

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สงสุรีย์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงวรรณวลัย เพชรน้อย

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงปรเมศวร์ ปญญาพล

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทวนกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายวัชรกร ทองซาว

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายธีรภัทร ถนอมสมบัติ

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายรัฐภูมิ แสงทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายณัฐพล น้อยสารบรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงจอมขวัญ จันทร์มังกร

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงอารยากร โยธาศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายธาวิน ธรรมปด

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายณัฐพล ใจเอือ

้

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายปยะ ปนทอง

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายปาณุวัฒน์ พลยะเรศ

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายวิทวัส บุญยืน

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายธนากร สีม่วง

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายวรเวศ อินแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายวุฒิกร อิมประสงค์

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีพลไกร

๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงธนาพร ภูขีด

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงวราภรณ์ สตาเขตต์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงหทัยชนก น้อยตำแย

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงกุลภรณ์ ภูแง่ผา

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงนันทัชพร คามณีย์

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงสุนิสา ใจเอือ

้

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงอรอนงค์ สีนนเคน

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายชนกานต์ นาวาทอง

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สิทธิไชยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงกรพินธุ์ แสนสะอาด

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงจิรัชยา ภูโคกเนิน

๑๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงวรรณภา ดลแวววาว

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายสิทธิชาติ สีฉัน ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายธีระยุทธ ผิวผัน

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายกิตติทัต นาคน้อย

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายภัทรพล ศรีวิเศษ

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายสิทธิชัย นาเมืองรักษ์

๒๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายปรีชา หาญโสภา ๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายวัชรพล ภูลำธาร

๑๕/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายวีระพรรณ ใสนวน

๑๓/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายกวิน ท้าวบุตร

๒๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายวีระพงษ์ ใสนวน

๑๓/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายวีรพัฒน์ ภูแสนศรี

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายภูผา เหมวิจิต ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงจิรารัตน์ พลยะเรศ

๑๖/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงชลธิชา ยานสิทธิ

์

๑๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ เท่งฮ่วง ๒/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงอภิชญา สมคำศรี

๓๐/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงจิราภา ชูเกตุ

๑๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงวนิดา เสนาะเสียง

๑๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงจุฑามาศ วรรณหนองคู

๙/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงปภัสสร กุศล

๒๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายธนากร เขจรนิตย์ ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายศราวุธ โคตรบรรเทา

๒๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงณัฐพร วรรณประเข

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๓๖
นายประมวล ภูลำธาร ๑/๑/๒๕๒๗ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๓๗
นางสาวบุณยานุช นาวิชัย

๒๗/๙/๒๕๒๖
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๓๘
นางสาวอินทุอร ภูมูลมี ๔/๔/๒๕๓๗ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายธนวัฒน์ ทิพอาสน์

๒๘/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายแสงตะวัน จิตติวัฒน์ ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา นาสมไชย

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงชลลดา ปฐมอาภรณ์

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงโชติรส ภูบุญมี ๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงอิญชญา ดวงศรี

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓ / ๒๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายภูวดล ถาวรพจน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงวันทนีย์ ทิพย์เสน

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงชาริสา ภูแสนศรี

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ โพธิจักร์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงนภัสสร อิมสะอาด

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงณัฐวดี พิชัย

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงสุภชา คารมหวาน

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงปอยเพ็ชร ขอบทอง

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงชนาทิพย์ นาชัยเพชร

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงชลดา จราฤทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ ศีระลา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายคมกฤษ มะลิผล

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงปนิตา อิมทรัพย์

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงมัชฌิมา บุตรดี

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงลิลลี

่

ยานอาษา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายยานนาวา นาแถมพลอย

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายสุริย เอิยมไพฑูรย์

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายณัฐพงษ์ เนืองคำ

่

๒๓/๓/๒๕๕๑
สิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายวินัย เรืองวิชัย

๒๗/๓/๒๕๕๑
สิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายกิติชัย ตรีโยธา

๑๗/๘/๒๕๕๐
สิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายภูริภัทร ภูอารี

๖/๑๒/๒๕๔๙
สิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายทินราช โกมาร

๑๗/๔/๒๕๕๐
สิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงเจษฏาภรณ์ โอระนำ

๖๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม หนองกุงเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายอธิชาติ เสียงทองคา

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

หาฤทธาราม หาฤทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายสุทัศน์ พันธ์ประดับ

๑๓/๓/๒๕๕๐
หาฤทธาราม หาฤทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงวรัญญา พันธุ์พิพธ ๑๐/๕/๒๕๕๐ หาฤทธาราม หาฤทธาราม  

กส ๔๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายชนะชัย แปนไมล์

๒๖/๗/๒๕๔๘
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงกันต์ฤทัย นครชัย

๒๖/๓/๒๕๔๙
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงณัฐมน มาตมุงคล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายศุภชัย หมันประกอบ

่

๑๓/๘/๒๕๔๙
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงอุดมภรณ์ จริตน้อม

๑๑/๔/๒๕๕๐
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงศิริญากรณ์ แดนดงเมือง

๑๖/๓/๒๕๕๐
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ พันเสถียร

๑๘/๒/๒๕๕๐
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายวราวุฒิ ทองบาง ๓/๖/๒๕๕๐ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายชัยยุทธ คำเหลือ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงปทิตตา แพนกุดเรือ

๑๗/๘/๒๕๕๐
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงปยะนันท์ จินดามาตร

๑๗/๑/๒๕๕๑
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงอริศรา ศรีกุลวงค์

๑๗/๒/๒๕๕๑
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงญาณิศา คำควร ๔/๙/๒๕๕๐ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงปยธิดา ภูกันดาร ๑/๘/๒๕๔๙ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายคมกริช กุลแพง

๑๓/๑/๒๕๕๐
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายกฐิน แสงสุขสว่าง

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายธนวิชญ์ คำวาริห์

๒๘/๘/๒๕๕๐
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายกิตติชัย อุทัยแทน

๒๑/๗/๒๕๕๐
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงนริศรา ภูจำปา

๑๖/๘/๒๕๕๐
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงจิราภัทร แก้วปญญา ๑/๒/๒๕๔๙ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงอุมากร ภารจำนงค์ ๔/๓/๒๕๔๙ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงวนิดา ช่อมะลิ

๒๐/๓/๒๕๔๘
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายสันติภาพ โลภา ๕/๑/๒๕๔๙ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายธนพล สิงหาอาจ

๒๗/๙/๒๕๔๘
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายชวลิต นระแสน

๘/๑๒/๒๕๔๘
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ภูแดนแถว

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงสุกัลยา กลินอยู่

่

๓/๔/๒๕๔๙ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงพิมมาลา สมใจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงรสิตา ภารจรัส

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายกรกฏ ภูทองพันธ์

๑๔/๓/๒๕๔๙
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายอรรถพล การเรียง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายนที พรเจริญ

๑๑/๖/๒๕๔๙
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงสุภัชชา ภูสีนำ ๓/๙/๒๕๕๐ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงหยาดนภา มะลิไมย์ ๒/๑๐/๒๕๕๐ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายนัณฐวุฒิ การเลียง

๑๕/๘/๒๕๕๐
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงชลธิชา ฆารไชย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงสุธีมนต์ โปสาวาท ๓/๑/๒๕๕๐ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงสุจิตรตรา จารุลิน

๑๙/๒/๒๕๕๒
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงพรพิมล ไก่งาม

๖/๑๑/๒๕๕๑
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายอัควัฒน์ อินทมล

๖/๑๐/๒๕๕๑
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายชาติชาย เจริญราช

๒๐/๑๐/๒๕๕๑

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงจิตรกัญญา การประเสริฐ

๒๔/๗/๒๕๕๐
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายวรวิทย์ อุดมพันธ์

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายนัตภูมิ บุญพิมนต์

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายนิรุต แก้วทุย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทรัพย์เติม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายวรุฒม์ จุฬารมย์

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายวีรภาพ พันธ์กุล

๑๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายพีระพัฒน์ คำภิรมย์ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๒๐ เด็กชายประกายพรึก ประเสริฐสังข์ ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายเกรียงไกร คาระวาศ

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายวิภาส อรรถบรรจง

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายกิตติกานต์ ศรีบุรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายทัศน์พล คำยุธา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายนิธินันท์ สุมา

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงภัทรธิดา ภูคงยอด ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงปยฉัตร คำสมัย

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงกนกวรรณ งามราศรี

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงมะลิวัลย์ คงมูล ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงวรรณวิษา สุขมา ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงวริษา ทรัพย์สิงห์

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงศรีรญา จุฑาการ

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไล่รัตน์

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงอรวรา โอษะคลัง ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายเชตะวัน หาระโคตร์

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายจักรกฤษ บุตรโคตร ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายวิรัช น้อยวิชัย ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายนพดล สิทธิเวช ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายโชคอนันต์ ภารสำเร็จ

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายนวดล นัยวัตร์

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายธีรภัทร ศรีโยธี

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายรพีภัทร จิตรเจือ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายธีณพงศ์ ศิริสม

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายปยณัฐ พันสุวรรณกุล

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายกรกต โพธิศรี

์

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายนิติพงษ์ ภารเจิม ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายอนิวัต ธาตุคำภู ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายวีระยุทธ ปรีสว่าง

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายภูริภัทร ทรัพย์สมบัติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖ / ๒๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายนันทวัฒน์ แก้วสะอาด

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงสกุลไทย พันธุ์เสถียร ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงอรชนก ภูบุตตะ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ฤทธิเรือง

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ จงประเสริฐ

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงวรรณธนา พินิจโชติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงนภาพร สำราญพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ บุปผาเดช

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงชนนิกานต์ ศรีบุญเรือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงอรวดี คำหงษา ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงจิรสิน ทรัพย์เติม ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงอารยา พันธุ์สนิท

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงสุรีย์มาศ จันทะโสตถิ

์

๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงศศิธร วิชัยรัมย์

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงสุมิตตรา ไชยภูมิ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

มายัง
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงธิติพร เพชรสังหาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงนริศรา พันธ์ภักดี ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงสายหยุด ตรีบุญเมือง

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายพรพิพัฒน์ เปรมปรีดิ

์

๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายวีรชัย พิรมมาตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายวรวิทย์ พรพนม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายอนันต์ ทรัพย์เติม

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายนฤเบส เกตุสา

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายศุภกิจ พันธุ์เสถียร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายอนุชัย วิลาชัย

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายธนาดล ผาจงสิน

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ปรีวาสนา ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทุลาง ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายอนพัทย์ ขันวิเชียร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายประสพโชค ชวนอาจ

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายสุพิศ ทรัพย์พิพัฒน์

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายธนพนธ์ ฤทธิเรือง

์

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ทรัพย์เพิม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายอรรถพล มูลอินทร์

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงอรยา กอบกำ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงจารุวรรณ มัชเรศ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงพนิดา การหาญ

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงพรนภัส พันธ์โสภณ

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงจารุณี ไชยศาสตร์

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงจอมขวัญ คำรักษา

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงพรนภา เกาะนาการ

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงชลาญา ผาสิงห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงนนทิยา ไล่รัตน์

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงจิรดาภรณ์ ดรชาย

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงฑิตยา สินธุโคตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงติญรดา พรพนม

๑๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงธิดาพร ภูเบ้าทอง

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา อุดมประชาราษฎร์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายดนัย ภารสุวรรณ์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายชนะชัย พรมเสนา

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายวรากร ทองคำ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงวิลาสิณี ภารสุวรรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงช่อเพชร ดลเพ็ญ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา เหล่าพงศ์พิชญ์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงเชษฐ์สุดา เหล่าพงศ์พิชญ์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงปนัดดา พงพรม

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงบุษกร ภารสำเร็จ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงแก้วตา ภารบูล

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงอานิสา ภารไสว

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงนฤมล มุลลารักษ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายอนุพงษ์ ภารถวิล

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงจิราภัทร ลุนละหุย

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายธนากร พุฒลา

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายอัสนี แน่นอุดร

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายไอนำ สุมังคะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายทินกร นามา

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายอภิชัย พินดง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายศิววงษ์ เฉิดดิลก

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายยุทธการ ภารการ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายพีระพล สุรีย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายธีรพล พลเฉลียว

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายธนโชติ มุลลารักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ชาวระนอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงกาญจนา ภารการ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงปาลิตา ไร่วิชัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงอาริสา การสำเร็จ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงพลอย ภารภิรมย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ภารถวิล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงปาริดา ศรีรัตน์พันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงไพรินทร์ มุลลารักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงพิชชภรณ์ ปรีการ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงกันยารัตน์ ศรีศิลป

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายศิริราช เผ่ากันหา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงสุวารี เฉิดเรือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงแก้ววดี กองแสน

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงพรทิพย์ พลเสนา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา วิชัยวงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงญานิศา คำอ่อน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายชนาธิป จักรนามล

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายธีรภัทร ภารประดิษฐ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญพวา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายวิชัย ภารไสว

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายณัฐพล ภารจรัส

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายสนสุข ศรีแพงมล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

ภารวิจิตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงจันจิรา การอรุณ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายรุ่งเพ็ชร ภารจำนงค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายมนัส ภารสุวรรณ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายศุภชัย เฉิดสุวรรณ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายบุญชนะ การฟุง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายอธิราช สีบุตรศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงวรรณธิดา ภารการ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายภราดร ภารสุวรรณ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายสุรเดช อาลากุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงภารดี จันดีสาร

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงศศิญาภรณ์ ดลรัศมี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงสุกัญญา ภารบุญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงอิศรา ภารดิลก

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงอติกานต์ เขตเจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายพงษ์ศิริ การนิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายอัมรินทร์ เฉลิมศิลป

๒๒/๐๔๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายพลวัตร ศรีแพงมล

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายธีรภัทร พาพุทธา

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงปนบังอร ดอนสถิตย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงอรอุมา ภารสุวรรณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงอาทิตยา ภารจรัส

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายเมธา ภารสงัด

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายธีรธร ภารจรัส

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายปองพล พลเสนา

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายธนกร มันทองคำ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงวัชรี หรพร้อม

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงนฤมล มุละสีวะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายพีรภัทร ยุบลชู

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายสุชาครีย์ เผ่ากันหา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายอนพัฒน์ ภารรักษา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายวีระยุทธ ภารผุด

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายเมธี แกล้วกล้า

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีแพงมล

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายธนชัย พลทองเดิม

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายวัฒนชัย บัวโฮง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงสุพรรษา จักรนามล

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงศรุตา ภารสำเร็จ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงขวัญชนก พรมตา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงบุษรา อุทกโยธะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงอุมากร ดาขัน

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงวริสรา กระแสร์ทิพย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงอันชาลี ศรีมนยา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงใบเฟร์น ภารการ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงภัทราพร ค้าข้าว

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงปยมาศ มังสุไร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงสุธาธินี ปนพา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายก้องเกียรติ

์

บุตสาวิเศษ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายขจรศํกดิ

์

จาดนอก
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สมเพชร

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายดนัย วิถุนัด

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายเตวิช นามนัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายปฏิรูป อิปากดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายรัตนชัย แดนกาสัย

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายวัชรพล การสุวรรณ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายวิชิต ผลชืน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายทรงศักดิ

์

คงคาโชติ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายวุฒินันท์ ศรีพนัด

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายสุทธิกร สอนหาญ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายสุรเดช สุวรรณเรือง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายอธิชาติ กิจติลาภะ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายอาทิตย์ ศรียัง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงกชกร แดนกมล

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงกชพร จรรักษา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงชนิตา เกษี

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงปาริตา อาษพนม

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ นันสุวรรณ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงภัทรวรรณ ถาวงษ์กลาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงวิยดา การเลิศ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงสุชาวลี พระสุชัย

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงศิริภัสสร จันทร์วรรณะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงอัญทิกา นันสุวรรณ์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงอาริษา ภารประสาท

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายนภัสกร จันทอง

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายนครินทร์ ศรีนางแย้ม

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงเกตน์นิภา บุญพวา

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงอารยา โอตเปย

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงยุวดี การเลิศ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายภูริพัฒน์ นุ่มฝาย

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายนิติกร พรมเสนา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงมนทกานต์ ฤทธิรักษา

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๑ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงสุวิมล ไร่สว่าง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายวีรภัทร พิมเภา

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายกฤษณพงษ์ สีอ่อนจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดไชยศรี มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ขำจรัญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดไชยศรี มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายธนาธิป กมลชิตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดไชยศรี มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ถินวิไล

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดไชยศรี มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงพิทยารัตน์ เดชสะท้าน

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดไชยศรี มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ เบียดชัยภูมิ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดไชยศรี มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายปฏิภาณ กุลศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดไชยศรี มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ไทรต้นเทือก

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายภานุเดช ดวงคำเหลา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายสหรัฐ พาที

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายสุรเดช นุชวงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายอิทธิพล สามพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงจิรัญญา จันทะดวง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงดวงฤทัย ถินวิมล

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงธนพร ถินวิลัย

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงปนิษฐา ศรีนามล

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงปยะธิดา ศรีมลยา

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงวิลัยพร แสนสง่า

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงสริดา ถินวิไล

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงอาริยา คมจิตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงกวินดา มังสุไร

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายฉัตรทอง ไตรธรรม

๐๘/๒๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงพัชรี ภารจำนงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายกริชษดา เต็มคงแก้ว

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายปริญญา พรหมนุช

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีสองเมือง ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายธนาโชค กัวพิสมัย

้

๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายอภินนท์ จันทร์ชืน

่

๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายปติ วังชัย ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

เคนภาวะ
๒๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายเกรียงไกร คัดตระศรี

๑๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายหนึงฤทัย

่

หวังผล
๒๕/๗/๒๕๕๒

โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายเจษฏา ภักดิขาว

์

๖/๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๒ / ๒๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ กัวพูล

้

๒๕/๓/๒๕๕๓
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายอนุพงษ์ กัวพรม

้

๑๔/๒/๒๕๕๓
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายวัชกร คงสมมาต

๑๑/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงนันทิดา นันจรัส ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงวรรณภา บุญอินทร์

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงศุภากาญจน์ กัวพิสมัย

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงพิสมัย สำราญภูมิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงสกุลรัตน์ เคนภาวะ

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา แน่นอุดร

๑๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงสุดา ยามดี

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงเพ็ญศิริ กัวพูล

้

๒๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงพัทช์ธิดา ศรีเรือง ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ จารุพงษ์พัฒนะ ๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ เทียมพรม

๘/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายปยะ บุญสดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวกลาง ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายชนะภัย กิสูงเนิน ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวกลาง ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายพงษ์พัฒน์ เพตายนต์

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวกลาง ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงธิญาดา โยธารส

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวกลาง ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงปานตะวัลย์ นุขันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวกลาง ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงสุทธิดา สิทธิผล

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวกลาง ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงจันจิรา พันธ์จรุง ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวกลาง ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ คัดนาหงษ์

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวกลาง ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงปุญญิศา ทะลอน

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวกลาง ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงศศิประภา คำฮัง

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวกลาง ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายกฤษฎา นาสมบูรณ์ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบัวนอก ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายวายุ พรรณนามน

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวนอก ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ดวงสุวรรณ

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวนอก ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายคมกริช เขจรเนตร

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวนอก ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายนพรัตน์ ชูศรีทอง

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวนอก ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงชลธิดา ขันนาเรา ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบัวนอก ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงพรภิมา สืบเชือ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวนอก ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงฐิติมา อุดมสัย

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวนอก ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงอารียา บุญอาษา

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวนอก ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงรัตติรส ชมจันทร์คำ

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวนอก ปาหนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงวริษฐา บัวบุตร ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวนอก ปาหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๓ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๗๙๕
นายสุรพล ตาลพันธ์

๑๑/๕/๒๕๒๙
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๗๙๖
นายบุญเทียม เขจรภักค์ ๗/๒/๒๕๑๓ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๗๙๗
นายหนูปูน ฤทธิมนตรี

์

๒๓/๑/๒๕๑๘
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๗๙๘
นางพันนี งามแสง ๑/๔/๒๕๑๕ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๗๙๙
นางสมจิตร เขจรราช

๓๑/๘/๒๕๒๔
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๐๐
นายทองสุข งามแสง

๒๔/๓/๒๕๑๘
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๐๑
นายสุพจน์ งามแสง

๑๘/๓/๒๕๑๘
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๐๒
นางพรสวรรค์ บุบผารักษ์

๒๑/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๐๓
นางสุข โชติรืน

่

๑๔/๑๒/๒๔๙๖

โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๐๔
นางไพทูรย์ เขจรดวง

๘/๑๒/๒๕๐๒
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๐๕
นางวรรณทนา โชติประเดิม

๑๔/๗/๒๕๐๕
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๐๖
นางมาลี บัวบุตร

๑๘/๑/๒๔๘๗
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๐๗
นางไพทูรย์ มูลประเสริฐ

๒๒/๓/๒๕๐๗
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๐๘
นายสุริยะ ไข่สังย์ ๑/๑/๒๕๒๕ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๐๙
นางอนูณ งามแสง

๑/๑๑/๒๕๑๔
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๑๐
นางจริยา งามแสง ๒/๑/๒๕๑๕ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๑๑
นางบุญ ดลเจริญ ๑/๑/๒๔๘๗ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๑๒
นายนิยม งามแสง

๘/๑๐/๒๕๑๘
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๑๓
นายกลม วรรณพฤกษ์ ๑/๕/๒๔๘๒ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๑๔
นายวัชรินทร์ งามแสง

๑๘/๖/๒๔๙๖
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๑๕
นายสมบัติ งามแสง

๒๒/๕/๒๕๑๐
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายอนาวิน พรมศรี

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายรัฐภูมิ เขจรลาภ ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายเวทิส โสภา ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายอนุชิต เขจรศาสตร์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายกฤษฎ เศรษฐสิงห์

๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายรพีภัทร กัวกำจัด

้

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายสรยุทร พลเยียม

่

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายอานนท์ กิงใหญ่

่

๑๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายต้นหนาว โคตรโพนสูง

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๒๕
นางคูณสี เขจรยศ

๑/๑๒/๒๔๙๖
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๒๖
นางคำปลาย วรรณพฤกษ์ ๕/๑/๒๔๘๖ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงปณัชภา ภารจรัส ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงอรปรีญา การภิรมย์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงชลทิชา กัวกำจัด

้

๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๔ / ๒๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงเกวลี เขจรศาสตร์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงวาริศา เขจรภักดิ

์

๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงอภิสรา คาดประคอง

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงชญาดา มาตรี

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงวรรณิกา โชติประเดิม

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงพฤกษา

นันทประภาศิลป
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงนัฐมล สีงาม

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๓๗
นายวิญู ศรีบุตร ๕/๑/๒๔๙๕ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๓๘
นางเสียน

่

งามแสง ๑/๑/๒๔๘๗ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๓๙
นางคำสี เขจรเนตร ๒/๔/๒๔๙๖ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายอภิสิทธ์ อำทิม ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายธนวัฒน์ จันทะเขตต์

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายอดิศร สีนามโหน่ง ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายเพชรายุทธ เขจรเฟอง ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายถิรวัฒน์ โสมอินทร์

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายบุดทรากร พระสว่าง

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายรัฐภูมิ โชติฉันท์ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายไพรัตน์ พรมจารีย์ ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงณัฐณิชา จุฑาผาด ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงพรรณปพร แจ่มพงษ์ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงพรนภัส พลพิทักษ์ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงรัชดา ทอดขุนทด

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ การภิรมย์

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงนันทิยา เขจรศาสตร์

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงธนพร จันทะเขตต์

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงผกามาศ คิดหา

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงพิชญา วงษ์ภักดี

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงอนัญพร วิรุฬหเจริญ

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๕๘
นางสะอาด งามแสง

๒๗/๑/๒๕๑๓
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๕๙
นางบุญขวัญ ศรีบุตร

๑๖/๔/๒๔๙๐
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายญาณวุฒิ โตคำ

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๖๑
นางแข พันธ์จรุง

๑๙/๑/๒๔๘๖
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายอนันตชัย คชอาจ

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายวีระชัย โชคดี

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายเดชาวิทย์ ไชยทองศรี

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๕ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายสุชาติ เขจรลาภ

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายกฤตเมธ เกษีสังข์

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายเอกพล แสงพิศาล

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายนนธวัธ ชาตี

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ ตาลปาหว้าน

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายสิทธิพล เขจรภักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายศุภกิจ พันจรุง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๗๒
นางจำปา นามสง่า ๖/๑/๒๕๐๘ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงวรัญญา เขจรโมทย์

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงกุลธิดา หวังผล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงอภิญญา ตาลพันธ์

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงอรปรียา จันทร์ตรี ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงรินลดา วงค์สังกาศ

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงปนัดดา มัคคดี

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงนริศรา บุญแย้ม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน โพธิศรีหนองบัวใน

์

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๘๐
นายมาย ชาลี

๑๑/๐๑/๒๔๘๑
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๘๑
นายบุญมี ไชยบัณฑิตย์

๑๕/๐๓/๒๔๘๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๘๒
นายบุญสวน แก้วมะไฟ

๐๔/๐๔/๒๔๘๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๘๓
นายบุญหลาย ฆาตเรียง

๑๙/๐๗/๒๔๙๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๘๔
นายเฮียง ก้องเสียง

๒๒/๐๗/๒๔๙๘
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๘๕
นายเกรียงศักดิ

์

ปตชุมพร
๑๔/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๘๖
นายนิกร ทวยทองสา

๒๖/๐๓/๒๕๑๐
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๘๗
นายอนุชา ประดับเสริฐ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๘๘
นายธนิกธน วรรณสุทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๘๙
นายสุทธิพันธ์

์

กล้าขยัน
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๙๐
นายปยะพงษ์ หงษ์ประสิทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๙๑
นายวิทธวัชร์ ศิริมา

๐๒/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๙๒
นายณัฐพร เขจรภักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๙๓
นายสภินัย มลาปรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๙๔
นายพรมมินทร์ ทันจร

๑๔/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๙๕
นายชัชวาลย์ ดวงเนตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๙๖
นายณัฐนนท์ แจ่มพงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๙๗
นายธนพล ธระกิจ

๑๒/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๙๘
นายภานุพงศ์ นาสิมมา

๐๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๘๙๙
นายราชานนท์ ฆาตเรียง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๖ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๙๐๐
นายกฤษดา ศรีคำผอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๐๑
นายชัยพร ธวันทา

๑๔/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๐๒
นายวรเดช มาตเอียม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๐๓
นายวิรชัย ศรีหนองโปง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๐๔
นายจิรพัฒน์ ศารารัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๐๕
นายสุริยะ เภารอด

๑๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๐๖
นายธนาดล บุญสนาน

๑๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายอโนทัย คำสอน

๑๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายพงษพัฒน์ โฮมจุมจัง

๒๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายศักดิอรุณ

์

ศรเสนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายอนุชา เรืองเสนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายวันทา จุฑาผาด

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายธนศักดิ

์

แจ่มพงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายสันติภาพ กัวพิทักษ์

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายวิทยา ภูถนอม

๑๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ หมืนทุม

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายธนวัฒน์ ทะนันไชย

๑๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายศุภชัย ภารตะศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายสมเกียรติ ผากาเชิด

๑๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ จุลฤทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายวัชรินทร์ อทะขันธ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายยุทธภูมิ ไชยบัญฑิตย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายณัฐนนท์ เขจรภักดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายมิลธดา มาตเรียง

๐๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายกฤษดา เพลิศฤทิธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายภูวริน ปรีเรียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายวัชรพล รักสุดที

๐๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายอนุชา ไชยสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายพรหมมินต์ มาตเอียม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายภานุเดช วิเศษชู

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายสิทธิพร นนท์ศิริ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายภูวดล ศรีชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายอภินันนท์ กองเพชร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายมณฑล บุญเกษ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายณัฐพล ไกยนุช

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๗ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายหัสดิน แก้วหม่อง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายจักรี มุ่งสูงเนิน

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายคมสันต์ วิกาสอน

๒๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายปยะพล จุฑาผาด

๒๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายภานุวัฒน์ เขจรภักดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๔๐
นางบัว มาตถนอม

๑๐/๐๓/๒๔๘๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๔๑
นางสังวาลย์ ทรงคะรักษ์

๑๒/๐๔/๒๔๘๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๔๒
นางจวน แก้วมะไฟ

๐๙/๐๗/๒๔๘๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๔๓
นางเฉวียน มลาปรี

๐๘/๐๙/๒๔๘๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๔๔
นางคำมูล เขจรภักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๔๘๘
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๔๕
นางหนูเจียม มาตเรียง

๐๖/๐๘/๒๔๙๐
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๔๖
นางพันป มุ่งสูงเนิน

๐๕/๐๙/๒๔๙๐
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๔๗
นางที ดิษเจริญ

๒๐/๐๔/๒๔๙๑
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๔๘
นางดวงจิต วงศ์กาฬสินธุ์

๓๐/๐๙/๒๔๙๒
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๔๙
นางนาง พัฒนชัย

๑๗/๐๗/๒๔๙๒
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๕๐
นางบัวเรียน ดอนราชลี

๒๑/๐๗/๒๔๙๒
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๕๑
นางสาวสำลี ดอนสมโภช

๐๑/๐๙/๒๔๙๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๕๒
นางอุไร แสนยศคำ

๑๖/๐๗/๒๔๙๕
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๕๓
นางละออง ไชยบัณฑิตย์

๐๙/๐๘/๒๔๙๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๕๔
นางคำมูล อินทรสงคราม

๑๐/๐๑/๒๔๙๙
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๕๕
นางน้อย หาญมะลิ

๑๑/๐๑/๒๔๘๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๕๖
นางมะลิ พานตะสี

๑๐/๐๔/๒๔๘๗
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๕๗
นางแหล่ ภารตระสี

๐๙/๐๗/๒๔๙๒
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๕๘
นางเม็ง ไชยเชษฐ

๐๘/๐๗/๒๔๙๐
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๕๙
นางเกิง

่

โพธิศรี

์

๐๗/๑๒/๒๔๙๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๖๐
นางสำเนียง คงเลิศ

๐๖/๐๕/๒๔๙๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๖๑
นางวิไล ระดากรณ์

๐๔/๐๑/๒๔๙๗
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๖๒
นางอุทัย มาตผุด

๐๔/๐๗/๒๔๙๗
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๖๓
นางชาตรี ทรัพย์ผาด

๒๐/๐๘/๒๕๐๑
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๖๔
นางสุณี ดอนราชลี

๐๙/๐๑/๒๔๙๖
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๖๕
นางหนูพิน ภารตระศรี

๑๐/๐๘/๒๔๙๘
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๖๖
นางปุน ไชยบัณฑิตย์

๑๒/๐๔/๒๔๙๒
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๖๗
นางทองศรี ดวงเนตร

๑๕/๐๓/๒๕๑๐
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๖๘
นางศศิประภา ส่วนเสน่ห์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๖๙
นางปรัชญาภรณ์ สงสาร

๑๒/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๐๙๗๐
นางนิภาพร บุญแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๗๑
นางศศิรินธรา นาสมใจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๗๒
นางปยธิดา กัวกำจัด

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๗๓
นางปนัดดา โพธิศรี

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๗๔
นางจุฬาลักษณ์ ปรีเรียม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๗๕
นางเสาวลักษณ์ มนตรีชน

๑๗/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๗๖
นางกิตติยา โสภาการ

๑๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๗๗
นางนริศรา เขจรภักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๗๘
นางดลฤดี อรรถโยโค

๐๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๗๙
นางศศิกานต์ มุ่งสูงเนิน

๐๕/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๘๐
นางอทิตตยา ดอนสินพูล

๐๕/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๘๑
นางสุนันทา ตาลลาม

๐๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๘๒
นางหยาดพิรุณ โสมปตะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๘๓
นางสุจิกรานต์ แสงจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๘๔
นางรัตติยา กมลมูล

๒๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๘๕
นางสิริภัทร แก่นโพธ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๘๖
นางกรรณิการ์ มาตเรียง

๑๗/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๘๗
นางอันดา อินทนาม

๒๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหลักเหลียมวิทยาคม

่

วิเศษชัยศรีหลักเหลียม

่

 

กส ๔๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายธราดร มาตจรุง ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายพิรัช ญาณผาด

๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายพงษ์พัฒน์ น้อยหอม

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายพลวัฒน์ สีลาครู

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายเมืองสมุทร คำภูมี

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายวัชรินทร์ มาตสะอาด

๒๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายศิวากร สินธุแสง

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายอัษฏายุธ สัญจรเลิศ

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายณัฐพล ภูนำเสียง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ คำแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายณัฐกรณ์ แสงทอง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายอมรินทร์ วงคติ

๑๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ โชสูงเนิน ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงธิฑัมพร เขจรดวง

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงรวิวรรณ มุลาลินน์

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงดาระณี ถินวิมล

่

๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงอภัสรา นาคแสงทอง

๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงสิริโสภา สุตะดาน

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงอัจฉรา คงเจริญ ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงพัทธ์ธิรา ศรีเรือง ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ จารุพงษ์พัฒนะ ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ เทียมพรม

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายธนดล กัวพิบูลย์

้

๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายธีรพงษ์ ภูทิพย์

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายพงศ์ดนัย เทศธรรม

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายพีรวัฒน์ พรมดวงศรี

๒๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายภานุวัฒน์ อ้นโสดา

๒๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายสุขสันต์ ดอนสินเพิม

่

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ แคล้วไพรี ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายชนะชัย อินทร์สอน ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

เคนภาวะ
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงนฤมล มาตสะอาด

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กังวาลสิงหนาท

๔/๑๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงเพชรลดา กุลโพนเมือง

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงฟาใส ศรีภูมี

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงศิรินทร์นาด ดอนเงิน ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงสุรินทร์ญา แคนติ

๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงอทิตฏิยา คำสมจิต

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงธัญชนก ดาราภูมิ

๒๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงศศิวิมล จงสมชัย

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงพรนภา เทนสุนา

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายธราธร จันทมูล

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายธนพล มาตสะอาด

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายวีรยุทธ ประอ้าย ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายเทพนิมิตร กัวนามน

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายพิพรรช ปญญามี ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายพสิษฐ์ ปญญามี ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายภานุพงศ์ ลิมฉาย

้

๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายฑิปปกรณ์ กัวนามน

้

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงมุฑิตา บุญเสริฐ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงสุภาพร เจริญสุข

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงอรณิชา มาตช่วง

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๐ / ๒๑๗

้
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กส ๔๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงวันวิสา มาตจรุง

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงวรินทร์ อานุภาพสุจริต

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงปาณิสรา น้อยสารบรรณ

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ อุ่นสิงหา

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงนุชยากรณ์ มาตผุด

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงคณิดา เพชรเลิศ

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีกำพล

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายณัฐพล กัวนามน

้

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายชนินทร์ ว่องไว

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายพงศกร ดลประเสริฐ

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายปญญพนต์ ดวงวิสุ่ย

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายภัควัฒน์ สารปรัง

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายชนาธิป กิจชำนิ ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงจิรประภา เดชทศร ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงอลิสดา อธิจร

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงสิรินดา สีชาตา

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงตรีนุช โตรักษา

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงดาริกา มาตผุด

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงนำฝน กัวนามน

้

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงศิริพร วรรณเวช

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงหทัยพร วรรณเวช

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงปยะมาศ ระโส

๒๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงปารวี มาตรรัศมี

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงธัญญาเรศ ขันธวงค์

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายรัชชานนท์ สิงหะพล

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายภูมินทร์ กัวจรัญ

้

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายรัฐพล อธิจร

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายหนองคาย ฤทธิยา

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายนัฐพงษ์ ภูจอมนาค

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายปญญา หมืนสุดตา

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายจตุพล สงวนนาม

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายศราวุธ สุทรงชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายณัฐพล สอนหนูน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายนันทวัตร แทนสอ

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายกิติพงษ์ ศาลาแดง

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๑ / ๒๑๗

้
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กส ๔๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายธนชัย สายบุญจันทร์ ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงวีนัส ทองโคตร์

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงมณีรินทร์ ภูคลัง

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงกันยารัตน์ ผดุงจันทร์

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มาตช่วง ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงสุทธิดา ทองเฟอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงปนมณี แสงอะโน

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงปทมาภรณ์ กัวนามน

้

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงกนกพร โคตรวงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงชนชนก อินลออ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายปารวัตร สมสุข

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายคณาธิป กัวพิทักษ์

้

๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงวิสา ศรีนาม

๑๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายอิษฎา ทองเชือ

้

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายธนากร กัวพิทักษ์

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายมงคล พฤษฎี

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายภานุเดช บุญศรไชย

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายชนะภัย แสงมะณี

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายชัยนันทน์ บุหงา

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายภูริศักดิ

์

หนูน้อย
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายนนธวัช ยิมเสงียม

่ ่

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายพิชิตชัย สารารัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงสุดาพร สันโดษ

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงสิริยากร ปูคำกอง

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงอรอมล บุญจันทร์ ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บริเดช

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงปนัดดา หาญหัก

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๐๒ เด็กหญิงเพชรชะรัดดา
เสนาจิตร

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงพาฤดี อ้นโสดา

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงอัจจิมา คำภูมี ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงณัฐริกา กัวเฟอง

้

๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงนลิสา พัฒนชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงลลิดา ภารสวัสดิ

์

๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงศุภากาญจน์ กัวพิสมัย

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา แน่นอุดร

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๒ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงเกศวรินทร์ มาตสะอาด ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เทียนเมือง
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายพีระพัฒน์ เกิงประเทศ

่

๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายพีระพัฒน์ อธิจร

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายภากรณ์ วุฒิสาร

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายอัธทพล ปญญา

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายอภิรักษ์ คำภูมี

๑๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายกิตติภัทร์ นารอง

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายธวัชชัย ไตรรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายนพรัตน์ นิชาจันทร์

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายธนภัทร เกิดศรี

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายรพีพัฒน์ มาตผุด

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายปยะพงษ์ ระโส

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายภูริภัทร ขันธวงค์ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายธีรภัทร วงศ์ละคร ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงนิชาภรณ์ มาตสะอาด

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงปวีณา เจติธรรม

๑๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงภารักษ์ มาตสอาด

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงวิราภรณ์ กัวพงษ์

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงโสมภัสสร สารจันทร์

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงปณทิตา โปะตะคาร

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงสิริยากร บุญแสนยศ

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงเขมิกา ชำเชือ

้

๑๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงพัชราภา คำภูมี ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายมนูญธรรม ดวงพรม

๒๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงลลิตา มาตจรุง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ กัวกำจัด

้

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายภานุวัฒน์ คัดนาหงษ์

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ยะถา

๒๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายพีรวิช คำคง

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายปยะพล ผลวาวแวว

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายนาวิน มาตสะอาด

๑๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายภานุวิชญ์ อ้นโสดา

๒๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายทีระศักดิ

์

ชนะพาล
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายจักรพันธ์ โยธาฤทธิ

์

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๓ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายกริชเพชร ศรีพิลา

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายไกรลาศ ประดับเพ็ชร

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายสินทวี กัวเสถียร

้

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายวุฒิชัย แช่มช้อย

๒๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงชิดชนก หมืนสุดตา

่

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงปนัดดา ทรัพย์สำราญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงจิดาภา นิละสมิต

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงสุภาวดี ประคำ

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงนฤมล จำชาติ

๑๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงอริชา ไชยมงคล ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงนภสร ถาคำ

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงวรันญา แสงอรุณ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงสุทธิณีย์ ฐานโอฬาร

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงสุทธินันท์ ฐานโอฬาร

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงกาญจนาพร มาตสะอาด

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงกิริภรณ์ เค้าแคน ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงพรนภา บุตรดี ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงนันทิดา ไสยกุล

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงพัชราภา เดชทศร

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายพีระภัทร์ ทองภูบาล

๑๖/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายอรรถพล กัวนามน

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายเอกชัย กัวนามน

้

๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายสิทธิพล พรหมประกาย

๒๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๖๘
นายอนุชิต อธิจร

๒๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๖๙
นายสรวงศ์ วิทเวทย์

๑๙/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๗๐
นายวรภพ ประดับเพ็ชร์

๑๙/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๗๑
นายเมธาสิทธิ

์

โพธิงาม

์

๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๗๒
นายอานุภาพ แก้วดวงสี

๑๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๗๓
นายนฤเบศ กัวเสถียร

้

๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๗๔
นายทศพล จรนามน ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๗๕
นายนนธวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๗๖
นายไพบูลย์วิทย์ ปกษิณ

๑๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๗๗
นายพันกร แซ่ลิม

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๗๘
นายพิชัย เกณสาคู

๒๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๗๙
นายธนาสิทธิ

์

อธิจร ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๔ / ๒๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๑๘๐
นางสาวพรสวรรค์ สายสินธ์

๒๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๘๑
นางสาวพรนภา กัวพิทักษ์

้

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๘๒
นางสาวสุชานรี ดวงวิสุ่ย

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๘๓
นางสาวมินตรา มาตช่วง

๒๘/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๘๔
นางสาวอรอุมา มาตจรุง

๑๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงตองจิตร กัวนามน

้

๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๘๖
นางสาววรดา คัดนาหงษ์ ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงบวรลักษณ์ อินลออ ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๘๘
นายธนพนธ์ กาลรบ ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ศรีสะอาดนามน  

กส ๔๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีนวลอ่อน ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายอภิวัฒน์ สิมาจารย์

๑๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายอภิเชษฐ์ ก้อนโต

๒๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายพิพัฒน์ จันทรลึก

๒๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายพิษณุพงษ์ พณิตภัสไธสง

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ภูพาน
๑๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายแมนยู กัวพูล

้

๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายกฤษณะ แน้นอุดร

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายยุทธศาสตร์ ดอนโอภาส

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายวุฒิพรรณ นาเสถียร

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายภูทเนศ เคนภาวะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายบุญส่ง น้อยพะไล

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายอาทิตย์ มาตเลียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ กาญกัณหา

๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายพัฒนพงษ์ ไสลจิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายวุฒิชัย นามประเสริฐ ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายธนพล กัวพิศมัย

้

๒๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายอภิรักษ์ พันอุด ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายปกรณ์ กัวมาลา

้

๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายโชคชัย จันลือชา

๑๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายธนรัฐ เคนภาวะ

๒๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายภูวเนศ สุระถา

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายอนันต์ จรบุรมณ์ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายธนภัทร์ นาฤทธิ

์

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายอัศวิน ภูโชคชัยๆ

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายธันวา มีมัน

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๕ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายนันทวัฒน์ สิมมาลับ

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายสรันรัตน์ เขจรเฟอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายกิตติพันธ์ คงชู

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายดนุพร สุวรรณรงค์

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายอนุชา เพียกคะ

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายวีรวินทร์ คำเจริญ

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายศิริมงคลชัย นาสมใจ ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายสิทธิชัย จรนามน

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายศิริวัฒน์ ถิตร์ประไพ ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายแสงทิพย์ สามนคร ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายวรพล ศรีสุมาตย์

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายธนวัฒน์ พรมสินธุ์

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายนันทพงษ์ แจ่มใส

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายบูรพา กัวจันทร์

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายรัตภูมิ ตรีเหลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ คัดนาหงษ์

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายธงชัย พรรณศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

การดิน

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ชัชวาล ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงจิรวรรณ เหลียมสุพรรณ

่

๒๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงชุติมา ศรีจรัญ

๒๖/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงศรีสุดา บึงมาร

๑๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงศิริมา ฉายพวง

๒๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงพิรุณรัตน์ เวียงอินทร์

๒๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงอรอนงค์ วรรณเพชร

๒๓/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงสุวรรณา เทียงน้อย

่

๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงนิภาดา ขันโอฬาร

๒๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ สุขอ่อย ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงศิริวรรณ สุรินทา

๑๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงปาริชาติ สาคาม

๒๓/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สินธุแสง

๑๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงอรอุมา วงศ์คำจันทร์ ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงจิตติมาพร สีสุมิง

่

๒๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงรัตติกร คงประเสริฐ

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงอธิชา ยามดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๖ / ๒๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชา โพธิขาว

์

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงวรรณวิษา สีคูณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงภาวิณี คำลำเภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงวิรัญตรี มีแววแสง ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ถานโอภาส ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงอาทิตยา ขุนศรี ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงวนัดดา บรรจง

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงวรรณษา ชืนศิริ

่

๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงนรินทร ทีหัวช้าง

๒๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงจุฬารัตน์ คำภูมี

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงอรุชา กัสมัง

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงอรรธญา การจักร์

๒๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ประเสริฐหล้า

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงรัชวิภา บัวแก้ว

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงทัศวรรณ ปรีจำรัส

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ เขาวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงชุติมาภรณ์ สร้อยเสนา

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงชลธิชา เพราะเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีรักษา

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงอรดี โมสืบแสน

๒๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงผกามาศ ลำจุงจัง ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงกัญญาเรศ พุ่มประเสริฐ ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ ดีจะมาลา ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คงภิรมย์

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงธลิตา หันไชยเนาว์

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงสุภาพร อธิจร

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงกรินทร์ทิพย์ ศรีวรรณา

๒๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงสิริรัตน์ นิลพันธุ์

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงพรวิภา วิลัยบูรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงภิญญามนต์ วิราศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงนันทิดา ก้อนโต ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายสราวุฒิ จันทร์ประสิทธิ

์

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายมงคล ฃัฃวาลย์

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายสุรฉัตร กัวจันทร์

้

๒๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงวริศรา คงกระพันธ์ ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๗ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงกิติยา มะโนรักษ์ ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงทวีทรัพย์ เทียงน้อย

่

๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงยศนภา วงศ์งาม

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงศุภกร ดวนลี

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงวิพาขวัญ ศรีวงค์แสง

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงเกรินทร์ กัวมาลา

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายอนวัช แก้วคำ

๑๗/๔/๒๕๔๘
สุวรรณวารีหนองแวง ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายปยภูมิ ตรีเหลา

๑๓/๑/๒๕๔๘
สุวรรณวารีหนองแวง ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายธีรภัทร แสงพุฒ

๒๐/๔/๒๕๔๘
สุวรรณวารีหนองแวง ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๒๙๔
นายเคน บุญพิศาล

๑๘/๐๓/๒๔๗๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๒๙๕
นายสุทธี ดรสมโภชน์

๐๕/๑๐/๒๔๘๒

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๒๙๖
นายทองดี ชมสินธร

๑๐/๐๔/๒๔๘๓

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๒๙๗
นายจำนงค์ คำสถิตย์

๐๕/๐๘/๒๔๘๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๒๙๘
นายทองอินทร์ นามมาลา

๐๗/๐๒/๒๔๘๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๒๙๙
นายเคน ขันโอฬาร

๐๙/๐๘/๒๔๘๙

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๐๐
นายอารมณ์ ดลกุล

๐๑/๐๘/๒๔๙๑

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๐๑
นายสัมพันธุ์ นามมาลา

๐๗/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายเจชฏานนท์ จ่าบุญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๐๓
นายราเมศ ธวันทา

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๐๔
นายวุฒิพงษ์ เศษสามารถ

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๐๕
นายสถาพร มูลวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๐๖
นายสุพจน์ แสงไทย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๐๗
นายสุรสิทธิ

์

แทบสี
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๐๘
นายสุเมธ ดรสม โภชน์

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๐๙
นายนิติพล บุญสร้อย

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๑๐
นายพิทักษ์ สายน้อย

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๑๑
นายสุรสิทธิ

์

เกือกาว

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายชาติฤทธิ

์

วงศ์สีดา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายสิทธิพงษ์ โยธการี

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายอนุชิต พันธศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มาตสะอาด

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายสุพรรณพงษ์ นามมาลา

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายอภิรักษ์ แดนกมล

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายเอกพันธ์ บุญอยู่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายศิวดล กัวพิทักษ์

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายณัฐภูมิ ผลเลขา

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายพิษณุ ศรีค้อ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายภูเบศ บูรณอุดม

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายวีรศักดิ

์

อธิจร
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ประมังคะตา
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายสง่า พลายงาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายสุนทร ประดากรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายอนุชิต ไตรนิคม

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายอมร สินธุรักษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายอนุกูล การอรุณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายอภิวัฒน์ คำศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายปรีชา แสงสิงห์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายภานุวัฒน์ นาทศรีทา

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายจินตนา รัตนสีหา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายชัชวาล ยาวะระ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ผลเลขา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายธนาวุฒิ ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายปกรณ์ โนนบุญศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายปญญา ประดากรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายสถาพร จำนงพันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายโอภาส มาตสะอาด

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายกุ้ง ใจจันทึก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายศุภณัฐ คุณแสง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายนิวัฒน์ เทือกภูเขียว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายภูริศ อุระกา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายมนัสพงษ์ เสน่ห์ดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายภูวนาท มาตสะอาด

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๔๗
นางหนู แดนกมล

๐๙/๐๓/๒๔๗๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๔๘
นางตัน ศรีค้อ

๐๘/๐๒/๒๔๘๑

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๔๙
นางจันทร์ คำสถิตย์

๐๒/๐๘/๒๔๘๒

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๕๐
นางเหลา ดลวิจิตร

๐๙/๐๕/๒๔๘๓

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๕๑
นางจันทร์ศรี นาทศรีทา

๐๗/๐๕/๒๔๘๓

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๕๒
นางทองสุข นามนา

๐๗/๐๒/๒๔๘๓

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๕๓
นางโฮม คำโนนงิว

้

๐๙/๐๗/๒๔๘๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๕๔
นางสังวาน โคตรพันธุ์

๐๕/๐๔/๒๔๘๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๙ / ๒๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๓๕๕
นางทอง เชยชนันท์

๑๑/๐๑/๒๔๘๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๕๖
นางสี มูลวงษ์

๑๕/๐๕/๒๔๘๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๕๗
นางทองใบ พินิจ

๑๘/๐๙/๒๔๘๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๕๘
นางเรียน สมสงวน

๑๑/๐๗/๒๔๘๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๕๙
นางยุพิน ผลเลขา

๑๕/๐๑/๒๔๘๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๖๐
นางทองจันทร์ นามมาลา

๑๙/๐๑/๒๔๘๗

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๖๑
นางละมัย ดอนวิชัย

๑๓/๑๑/๒๔๘๙

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๖๒
นางด้วง ปญญา

๑๙/๐๓/๒๔๙๐

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๖๓
นางตุ๋ย ทองผดุง

๒๐/๐๘/๒๔๙๑

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๖๔
นางสมศรี นาทศรีทา

๒๕/๐๓/๒๔๙๑

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๖๕
นางบุญหลาย เทพสาย

๒๗/๐๓/๒๔๙๒

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๖๖
นางมะละ นาทศรีทา

๒๕/๐๓/๒๔๙๒

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๖๗
นางมะลิ เลียมทอง

๒๘/๐๙/๒๔๙๒

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๖๘
นางไหม โพธิสมร

์

๒๕/๐๔/๒๔๙๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๖๙
นางน้อย มูลวงษ์

๒๒/๐๒/๒๔๙๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๗๐
นางทอน ดลกุล

๑๗/๐๘/๒๔๙๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๗๑
นางสังวร นาทศรีทา

๑๕/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๗๒
นางละออง สีคาม

๑๒/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๗๓
นางสาวเกศนิษา ผลาจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๗๔
นางสาวขนิษฐา คำสถิตย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๗๕
นางสาวขวัญนภา พันดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๗๖
นางสาวจิตรลดา ภูเดช

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๗๗
นางสาวสมจิตร ภารประดิษฐ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๗๘
นางสาวอรทัย นามนไสย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๗๙
นางสาวสุภาพร ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๘๐
นางสาวกนกวรรณ วงศ์สาระ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงดารารัตน์ บัวชาญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงกนกพร ดีจะมาลา

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงเบญจมาศ พรรณศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงปริชาติ ปตชุมพร

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงพัชรี ทัพธานี

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ ดอนกระจ่าง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงหทัยชนก เขจรภักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงวัลฤดี ใจตรง

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงจังคนิภา อัคเหลือ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๐ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงอรอุมา ระมัยวงศ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงพรวลัย การอรุณ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงจิตติมา ปญจโรจน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงชนิดาภรณ์ ปญจโรจน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสังคมพัฒนา สังคมพัฒนา  

กส ๔๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายเจษฏา พันธุ์เอก

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายอภิวัฒน์ พรรณาวัฒนะ

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายชาญณรงค์ กอหอมกลาง ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายปยวัฒน์ หมอกขุนทด

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายพสิษฐ์ สุตาโย

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายเอกภาพ เรืองช่อ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายปฏิภาน ขันอาสา

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุริโย
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายเจนณรงค์ ตีกามน

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ โยธาฤทธิ

์

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายตะวัน ระวิชัย ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายธันวา วิระฑูรย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายกิตติภูมิ หมันบำรุง

่

๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายพุทธิชาติ มาไทย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายนครินทร์ เพียรชอบ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายวัชระ นันจำลอง ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายธนดล ระวิโชติ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายสรกิจ กระดม ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายโกสินธุ์ โกมิพัฒน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายอภิรักษ์ อิงคะมน

๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายศิวพงษ์ มหาพรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายรัฐศาสตร์ นันจำลอง

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายพงค์ภัค ภักดีกำจร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายชาติกล้า ระวิชัย ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายกฤษณะ รักคำมูล ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายคฑาวุฒิ ชุมเสนา

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายทินภัทร นงนุช

๓๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายนัฐพล พันธุ์งาม

๑๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายปรินทร์ เนินราช

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายวุฒิเดช เขจรสัตย์ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายอภิชัย หมันประกอบ

่

๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๑ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายเจษฏา ละมูล

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายนราธิป คงเฉลียว

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายกฤตยชญ์ เทพนอก

๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายณัฐวัตร แก้วจุฬาศรี

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายวีระภาพ ศรีแพงมน

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายคิม วันจรวย ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายวาฤทธิ

์

ตีกระมน
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายพันธวัช วงภักดี ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายบารมี จันทรถ

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายอัครพล จำเริญไกร

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายรองขาว ถศรีดาว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายปญญา พานสำราญ

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายวีระพัฒน์ ถ่อนสันเทียะ

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายเตชิษฐ์ คิดนุนาม

๓๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายครองราชย์ ภารสำเร็จ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายกฤติเดช ทองการ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่ายนขาม ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายภานุพงศ์ เฉิดเจือ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงภัทราพร สีดาดาน

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงปาวีณา ระมัยวงษ์

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงศิลทิพย์ ศรีรุ่งเรือง

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงบัณฑิตา มังสุไร

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา ภารสถิตย์ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองจรัส

๒๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงพิรยา เรือนฟู

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงอริษา สาระมัย ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงณัฐวรา ภูดอนนาค

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงอัฉราภรณ์ พละป

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ พันธุ์ยาง

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงสิริยากร ภูลายเรียบ

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงชลธิชา มิคะ

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงสุพัตรา บรมทองชุ้ม ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงใจศิริ อาจเด ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงพรศิริ ศรีสวย

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงบัวชมพู แสนเมืองชิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๒ / ๒๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงเกษมศรี ไทยประโคน

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงธนัญญา พละป ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงสุกัญญา เฉลิมไธสง

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันธนู

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงพิยดา จันทะมูล

๒๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงนภาพร สร้อยสะอาด

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงสุภาวรรณ จันทะคัด

๓๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงธิญาดา วงภัคดี

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ มังสุไร

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงทิพวรรณ์ นาชัยฤทธิ

์

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงสุภาวดี สาระดี

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงอชิรญา อาสาพนม

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงพรชนันท์ พันนาค

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงศิโรรัตน์ อุ่นเจริญ

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงสุกัญญา ดิษเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ภารพัฒน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงอนัญญา ภูเนานิล

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงวริศรา ระวิชัย

๒๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงอริศรา พิมพ์ขาล

๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงสุภาพร เฉิลดิลก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงรัตษา ทองจำรูญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงภัทรภร กิจสวน

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงโกญจนาถ มนตรีชน

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงนิติธร กิจสวน

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงกนกพร ทองจรัส

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงนรีกมล บันนามน ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ภารแผ้ว ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงดาราณี ทะนอมสุข

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงศศิกาญ ฆารดิดก

๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงอรยา ระวิวรรน

๑๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงอภิญญาดา ตีกามน

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๙๑
นายสุริวงค์ วันทไชย ๓/๖/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๙๒
นายโยธิน อภัยกลาง

๑๐/๗/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๙๓
นายธีรพัฒน์ คำอุดม

๒/๑๐/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายอภิชาต หาญพิมาย

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๓ / ๒๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายศุกลวัฒน์ สร้อยชมตู

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายเกียรติยศ กัวเจริญ

้

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายสมศักดิ

์

คำแหงพล
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๙๘
นางหนูเรียน อรรคจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๔๙๙
นางดรุณี คำจันทร์

๑๐/๘/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๐๐
นางสาวจุธาพร เกียรติโพธิงาม

์

๑๕/๔/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๐๑
นางสาวกานต์ธิดา รังตระการ

๒๗/๙/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๐๒
นางสาววัชราภรณ์ วันชูพริง

้

๑๕/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงวิภาพร เกียรติโพธิงาม

์

๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงศิลาวรรณ ทุมรินทร์

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงวันสาข์ มาตเลียม

่

๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงทิพย์ทเนตร เทภารม

๑๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงอริษา แสงมณี ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงนิชานันท์ ดุมแก้ว

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงสุรีย์พร ยุบลพริง

้

๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๑๐
นางชืน

่

มูลเสนา
๙/๑๐/๒๔๘๙

วัดโพธาราม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๑๑
นางคำผอง อามาตย์มนตรี

๑๒/๒/๒๔๙๑
วัดโพธาราม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๑๒
นางบุญมา ปตตายะโส

๒๔/๑๐/๒๔๙๔

วัดโพธาราม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๑๓
นางบานเย็น ศิรีเนตร ๕/๖/๒๔๙๕ วัดโพธาราม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๑๔
นางเรียน พันธุ์ภูรักษ์

๑๐/๔/๒๔๙๖
วัดโพธาราม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๑๕
นางแสง อาสาพนม ๕/๔/๒๔๙๗ วัดโพธาราม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๑๖
นางพิรมย์ ศรีกุลา

๑๓/๑๒/๒๔๙๙

วัดโพธาราม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๑๗
นางจำป ขอดประนาม

๑๒/๕/๒๕๐๖
วัดโพธาราม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๑๘
นายทนัชชัย พุทธไทย

๑๑/๑/๒๕๔๐
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๑๙
นายหนูรัก สันตะนาโท

๑๐/๑๑/๒๔๘๓

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๒๐
นายทองสุข เฉิดผาด ๑/๑/๒๔๙๓ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๒๑
นายมณี วงษ์ภักดี ๑/๑/๒๔๘๘ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๒๒
นางติง

่

ไกยนุช ๑/๑/๒๔๙๘ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๒๓
นางเสงียม

่

บุญบุตร
๓๐/๓/๒๔๙๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๒๔
นางราตรี ระวิวรรณ

๒๐/๑๐/๒๔๘๘

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๒๕
นางพิกุล ผลราศรี

๓๐/๔/๒๔๘๖
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๒๖
นางสาวคำสอน ขำดี

๑๐/๑๐/๒๔๘๗

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๒๗
นางดวงจันทร์ การกันหา ๑/๑/๒๔๙๐ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๒๘
นางสาวเกน ทุมผล ๖/๗/๒๔๙๒ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๒๙
นางทิพย์ ทุมผล ๑/๑/๒๔๙๓ วัดอโศการาม อโศการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๔ / ๒๑๗

้
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กส ๔๔๖๐/๑๕๓๐
นางทวี กำจร

๕/๑๐/๒๔๙๓
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๓๑
นางอ่อนจันทร์ ตีกามน ๑/๑/๒๔๙๓ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๓๒
นางสุภี ภูวิชัย ๖/๓/๒๔๙๔ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๓๓
นางชืนชม

่

คำแก้ว
๑๐/๖/๒๔๙๔

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๓๔
นางวิญญา เฉิดผาด ๑/๑/๒๔๙๔ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๓๕
นางรวี ไร่วิบูลย์

๑/๑๑/๒๔๙๗
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๓๖
นางทอน ภูเดชกล้า

๓๑/๑/๒๔๙๗
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๓๗
นางถาวร วิยะวรรณ

๒๘/๙/๒๔๙๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๓๘
นางสาวหนูเกนท์ พรรณขาม ๔/๗/๒๕๐๑ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๓๙
นางเพ็ญศิลป เฉิดสถิตย์

๕/๑๑/๒๕๐๑
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๔๐
นางจันทร์สาย พละป

๒๘/๘/๒๕๐๔
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๔๑
นางสำรวย ทองน้อย ๑/๙/๒๕๑๐ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๔๒
นางละมุด ศรีดามน

๑๐/๒/๒๕๑๒
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๔๓
นางประทิน กุลศักดิ

์

๒/๗/๒๕๑๓ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๔๔
นางสาวปวันพัสตร์ บุญธิสาร

๒๕/๑๐/๒๕๑๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๔๕
นางบุญมาก อ่อนคำหล้า ๑/๑/๒๔๙๖ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๔๖
นางสมเพชร เฉิดเจือ

๑๘/๒/๒๕๑๐
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๔๗
นางระดับ เฉิดเผาด ๑/๑/๒๔๘๙ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๔๘
นางสาวมาลัยพร วิฑูรย์ศิลป ๑๐/๓/๒๕๐๕ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๔๙
นางเพ็ญจันทร์ นันรุ่ง

๑๒/๑/๒๕๑๑
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๕๐
นางสุปน ไร่ไสว

๓๐/๗/๒๔๙๕
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๕๑
นางพิน วงศ์กิง

่

๑๐/๗/๒๔๙๕
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๕๒
นางทองม่วย คำโสม ๑/๑/๒๔๙๑ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๕๓
นางสาวกนกวรรณ หมันประกอบ

่

๒๑/๗/๒๕๑๘
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๕๔
นางอ่อน ภารพัฒน์ ๑/๑/๒๔๘๕ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๕๕
นางวิลัย ทะรารส ๑/๑/๒๔๙๗ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๕๖
นางเจียม ภารสถิตย์ ๑/๑/๒๔๘๘ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๕๗
นางจันลา ทองน้อย ๑/๑/๒๔๙๕ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๕๘
นางเสน ภารสวัสดิ

์

๑/๑/๒๔๘๒ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๕๙
นางประเทือง นิลเขต ๑/๔/๒๔๙๔ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๖๐
นางนา สาระดี ๑๐/๗/๒๔๙๐ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๖๑
นางผม อุ่นสวาส

๑๒/๒/๒๔๙๑
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๖๒
นางจันลา ไชยทองศรี ๑/๑/๒๔๙๗ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๖๓
นางสาวรำไพ วงศ์เสนา

๒๘/๒/๒๕๑๑
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๖๔
นางพันธุ์ จงสมชัย ๑/๑/๒๔๙๓ วัดอโศการาม อโศการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๕ / ๒๑๗
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กส ๔๔๖๐/๑๕๖๕
นางนงค์รักษ์ ศรีแพงมน

๒๖/๕/๒๕๑๕
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๖๖
นางหนูพิง

้

ระวิศรี ๑/๑/๒๔๙๕ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๖๗
นางจันที ชืนบุญเพิม

่ ่

๘/๑/๒๕๐๒ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๖๘
นางพิศมัย คำเนตร

๑๐/๑๒/๒๕๑๕

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๖๙
นางทองสา เฉิดพันธุ์

๒๒/๕/๒๔๙๒
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๗๐
นางบุญมา มิคะ

๑๒/๖/๒๔๙๔
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๗๑
นางจันเทียง

่

บุตรศาสตร์ ๑/๑/๒๔๘๗ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๗๒
นางทองจันทร์ วรรณประภา ๙/๙/๒๔๘๙ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๗๓
นางละมุลเพชร พลที

๒๙/๕/๒๕๐๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๗๔
นางบุญมา นาสมใจ

๑๐/๗/๒๔๙๖
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายพิชชากร เหวนอก

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงวรัทยา แสนบุญครอง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงนิลยา ขุนจางวาง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงปราณปรียา ทวีโชติ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงปาริตา ศรีทะรังษ์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงอภรดี มะโนขันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงอรจิรา มโนขันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงชลิตา บุญคำ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงดุลยาพร อุทโท

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงอรปรียา แสงชมภู

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงชริดา วิเศษขลา

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงนิดานุช สีเข่ง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงพรวลัย ศรีกำพล

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงมินตรา ใจซือ

่

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงกิตติมา กาฬหว้า

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายสิระ จ้องสาระ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายรัฐภูมิ บุตรโคตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายวิศรุต วรรณโย

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายพีระพลลภ รอดทองคำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงเบญญาภา โคตรุชัย

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงนวรัตน์ แวงอุ้ย

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงอาริสรา ศิริปะกะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายนิธิกร แสงกล้า ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายโชติพัฒน์ เหลือมศรี

่

๑๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายชวกร เถาว์ชาลี

๑๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายสิริประกรณ์ ใจถวิล

๓๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายอภิเดช เถาว์ชาลี ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บาลศรี

๑๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายรณพีร์ เจริญดี ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายณัฐพล เถาว์ชาลี

๒๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายประกาสิทธิ

์

ตลาดขวัญ
๒๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงภัทรวรรณ ศรีทวีกาศ

๑๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงสุมิตรา เรืองจรัส

๒๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงนันธิดา ไชยสุข

๒๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๔๖๐/๑๖๐๙
นายสันนิคม เถาว์ชารี

๑๗/๐๑/๒๕๐๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลางอุดมวารี

กลางอุดมวารี  

กส ๔๔๖๐/๑๖๑๐
นางบุญฐิน เถาว์ชารี

๒๕/๑๐/๒๕๐๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลางอุดมวารี

กลางอุดมวารี  

กส ๔๔๖๐/๑๖๑๑
นางดารา วิศรียา

๑๑/๐๒/๒๕๐๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลางอุดมวารี

กลางอุดมวารี  

กส ๔๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายสิทธิชัย ยอดยศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงฐิติพร ห้อยดอกหอม

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายอภิชาต รักเกียรติธำรง

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายนนทชา มหานาม

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงพิชญาวี เจียมตัว

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายหิรันย์ ไชยทองศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายกิตติชัย วงศ์ตาเขียว

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงน้อย

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงอนัญญา คำบู่ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงศศิพร อุทสิงห์

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงวริดา ไตร่ตรอง

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงลดาวัลย์ บุษบงค์

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายอิฐธิฤทธิ

์

สุโข
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายจิรพงศ์ ชูศรีทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายธนพล เทพารส

๒๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายพีรพงศ์ เอกพิมพ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายธีระไชย เฉยฉิว

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายจิรภัทร ศรีพราว

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายไกรวิชย์ บุญอารีย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจนแลนวิทยา
แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายธันวา อ่อนบึง

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายวิทยากร สายนาโก

๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายธิติวุฒิ เกสุตุวรรณ์ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายวรเมธ ศณีสัมฤทธิ

์

๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนแจนแลนวิทยา
แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๗ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายศุภกฤต เกลียงเกลา

้

๒๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายพิชยา เกลียงรส

้

๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนแจนแลนวิทยา
แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายอภิธาร นันรักษา ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายราชันย์ แสงพิศาล ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายธนชาติ ชูช้าง

๑๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงชลธิชา นันรักษา ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงปรัสราพร ศรีทวีกาศ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงเยาวภา นนทมาตร ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงรัติยากรณ์ บุษบง

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงขวัญประภา ไกยวรรณ์

๑๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงวรัญญา ไพศาล

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงสินนภา วรรณทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจนแลนวิทยา
แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงธัญสิณี ทรงราศรี

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแจนแลนวิทยา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๔๘
นายระพีพัฒน์ แถลงศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายศุภกฤต ชิณโท

๑๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายคริมหัน นนทมาตร

๒๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายจิรวัฒน์ เพิมขึน

่ ้

๒๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายนวากรณ์ ขันอ่อน

๑๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายศรายุทธ คำหวล ๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายปองภพ พลกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายชัชวาล เฉยฉิว ๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายพงศกร สายแก้ว ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายพิพัฒน์ แก้วกูล

๒๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายชัยพัทธ์ เอกพันธ์

๑๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายสิทธิโชค ผาศรี ๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายธนพัฒน์ นนทมาตย์

๒๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายระพีพรรณ์ นนทมาตร

๒๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๖๒
นางสาวฐิติพร นนทมาตร

๒๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๖๓
นางสาวถิรวรรณ วรรณพรามย์

๑๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีคำแพง ๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงวัลยา เจียมตัว

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงพรรณิภา ประสพผล ๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงทาริกา ส้มสาย ๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงจิรนันท์ เฉยฉิว ๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายลงกรณ์ สายนาโก

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธปญญา
แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายกิติพงษ์ อ่อนสด

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายพงศ์พิสิษฐ์ คนหาญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธปญญา
แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายนครินท์ มูลศรีสังข์

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายนนทวัฒน์ แสงนาโก

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธปญญา
แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายทัตพงษ์ จิตมงคล

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายวีรากร สมยา ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ อุดมจิต

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายสหรัฐ จันตะบุตร

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายธนพล แสงทะมาตร

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายบดินทร์ ไชยโชติ

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายภากร โชติจำรัส ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายวุฒิชัย แสงนาโก

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธปญญา
แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายอดิเทพ จันโต

่

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายนนท์นที สิงห์สนัน

่

๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธปญญา
แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายธีระ บรรดาศักดิ

์

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายยศวริศ วิชัยโย

๑๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายตะวันวิทย์ บุ่งนาม ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายณัฐดนัย ทิพย์สาร

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธปญญา
แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงจุฑามาศ สีหานาท

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธปญญา
แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงเกตศิริน กระสังข์

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงนัชชา ไทยแท้

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงดาริกา ไชยนันท์

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงธนัญญา เจริญกิจสกุล ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงรัญธิดา เพ็งแจ่ม ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงบุญยาพร แช่มชืน

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญอาษา

๑๐/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงพัชจรี หลักทอง ๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงพิมพ์วิภา หัสดร

๓๐/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงธนัชพร อุดมจิต

๒๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนพุทธปญญา

แช่มชืนพรมประสิทธิ

่ ์

 

กส ๔๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายจักรภัทร จันทคาม

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายฐิตินันท์ ชิณโสม

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายธีระพันธ์ พรรณขาม

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายณัฐพล สร้อยชมภู

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายชนะพล ศรีพอ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายธนวิทย์ ตาลสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายศุภโชค ใจศิริ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงปณฑิตา บุ่งอุทุม

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภูสีนำ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายชนาธิป อุปสรรค์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายเทวา วิชัยโย

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายภัทรกร ถินสำอางค์

่

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายยุทธนา โพธิสาร

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายก้องภพ พืนอภัย

้

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงวรารัตน์ จิตภักดี

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงสุจิตตรา พิมรินทร์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงศิริณัชฐา พลเยียม

่

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงอติกานต์ วรรณพฤกษ์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงกุลจิรา กุลสะท้าน

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงพรชิตา แสนศิริ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายเจนวิทย์ โพธิสูงส่ง

์

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายปธานิน ชืนชม

่

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงพรพิมล เหมือนสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงปริญญดา ชมศรสา

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงกนกอร ใจเย็น

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ใจเย็น

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงวิภาดา ลาวัล ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงรุจิรา หงขุนทด

๒๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงภัทราวดี ลือฉาย

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงเขมิสรา นามเหลา

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงญารารัตน์ ชมศรีภา

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงนฤดี ศรีบาลเหนือ

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงปรารถนา บัวภา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ศรีลำเลิศ ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงอรชร หิรัตพรม

๒๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายวุฒิไกร วิไลพุทธ

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายพีระภัทร สีหามาศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายศุภกิจ สุพานโซ

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายสุรพล สุไชยชิต ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายปภังกร คำพรรษา

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายศราวิทย์ พาลีรักษ์

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

บ้านโนนยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๐ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายนราเทพ วรรณโส

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายวีระพัฒน์ อุทาโย ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายวิทธิกร ชัชรัตน์

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายภูบดินทร์ แสนรัตน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายวิศรุต คำมูลมัน

่

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน โคตุพันธุ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงภัทรพร พ่อพรม

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายธำทองแท้ เรืองศรี ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงปรีณาภา ประชานันท์

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงมนฑกานต์ ฆารพันธุ์ ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงศศิภา พุทธาผาย

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงอัฉรา มหาไทย

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงปวีละมัย ครุฑตำคำ

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง บ้านโนนยาง  

กส ๔๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายชิติพัทธ์ เทพสุระ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายศุภวิชญ์ บุรวัฒน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายศุภัช บริบูรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายอนุชา ศรีแถลง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายสุภฤกษ์ เฉิดฉาย

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายอมรเทพ พิมพะนิตย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายธนวัต แสงฤทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงศศิธร วงษ์มณี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงทิพย์สุดา กาบกลอน

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงชลิตา พรมวงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงศศิวิมล นิลบุตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงชญานี นามลำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๔๖๐/๑๗๖๕
นางสาววราภรณ์ วรชิน

๑๕/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนบัวขาว บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายธเนศพล ชมศิริ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายรพีภัทร โดดกระโทก ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายปยะธร จิตจักร

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายณัฐพล วิเชียรวัฒน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายพรปฐม เถาว์ชารี

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายปญเกียรติ อุทโท

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายวรินทร เถาว์ชาลี

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายนภัสกร แพงไกษร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายศุภชัย กัลยา ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๑ / ๒๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายปณณธร สว่าง ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายถนอมศิลป คนขยัน

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงกานต์สุดา เนตรคุณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงศิริณภา อุทโท ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงวิมลลักษณ์ อุทโท

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงณัฐริยา จิตจักร

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงพัชราภา สิบศิริ ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงกัลยกร คนสนิท

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงฐิติยาพร รัตนวรรณี

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงสุภาวดี โคตรุชัย

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงพัชราพร กรันรูป

่

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายปยะพงศ์ กำหอม

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายทัศน์พล โสภาคะยัง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงชลธิชา บุตตะสุริย์

๓๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงปรวรรณ แสงฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงอนัญญา ศรีทำมา

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงสิริกร จันทร์คำหอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายพิสิษฐ์ ขันทะหงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายธนภัทร โคตรพัฒน์ ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายปภาวิชญ์ อายุวัฒน์

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายทัตพล อุทรักษ์

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายพีรวิชญ์ จิตจำเริญ

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายณัฐกร เนตรคุณ

๑๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายปพนพัทธ์ นพคุณ ๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายวีระยุทธ ศรีทะรัง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายธีรเทพ ชาญชัย ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงอรพิมล พลอยวิเลิศ

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงสุภัสสรา วรรณพาด ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงวรัญญา คนกล้า

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงชลิตา จิตจักร

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงณิชาพัฒน์ อุทโท

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงกนกกร สุระเสียง

๒๕/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๐๗
นายประจิตต์ กมลปรีดี ๔/๙/๒๔๙๓ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๐๘
นายคำแดง ศรีจำพลัง ๒/๘/๒๔๙๔ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๐๙
นายประสาท วรชิน

๑๓/๙/๒๔๙๔
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๒ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๘๑๐
ด.ต. อุบล ศรีกระทุ่ม ๒/๙/๒๔๙๕ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๑๑
นายสุนทร ภูศรีฐาน

๕/๑๐/๒๔๙๘
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๑๒
นายสังข์ทอง มะลิซ้อน ๕/๒/๒๕๐๐ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๑๓
นายกิตติ นันทเสน

๑๔/๕/๒๕๐๑
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๑๔
นายเรืองฤทธิ

์

อุ่นขจร ๘/๑๐/๒๕๐๒ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๑๕
นายสงวนศิลป ทะเสนฮด

๒/๑๒/๒๕๐๒
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๑๖
นายวิวัฒน์ วรชิน ๓๐/๔/๒๕๐๓ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๑๗
นายสุรศักดิ

์

จิตจักร์
๓๑/๑๒/๒๕๐๓

วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๑๘
นายธีระเดช จิตจักร ๓/๔/๒๕๐๖ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๑๙
นายเสริมชาติ โคตรพัฒน์

๑๘/๗/๒๕๐๖
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๒๐
นายบุญชู คำพวง

๒๘/๙/๒๕๐๖
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๒๑
นายเคน รัตนวรรณี

๕/๑๑/๒๕๐๖
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๒๒
นายวิทยา โคตรพัฒน์ ๙/๑/๒๕๐๗ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๒๓
นายธนชัย ไชยวารี

๒๔/๕/๒๕๐๗
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๒๔
นายเด็ดดวง ชมศิริ ๓๐/๙/๒๕๐๗ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๒๕
นายพงษ์ศักดิ

์

ศรีจำพลัง
๑๖/๑๒/๒๕๐๘

วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๒๖
นายอภิชาต คณานันท์

๑๓/๑๒/๒๕๑๐

วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๒๗
นายณัฐพงศ์ กลางสุโพธิ

์

๒๔/๓/๒๕๑๒
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๒๘
นายสมพร สายันเกณะ ๙/๙/๒๕๑๒ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๒๙
นายประวิทย์ ดอกรัง

๒๗/๖/๒๕๑๔
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๓๐
นายอดิศักดิ

์

แสนคำ ๓๐/๙/๒๕๒๐ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๓๑
นายจักรพงษ์ จิตจักร์ ๘/๖/๒๕๓๐ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๓๒
นางจิระภา วรชิน ๘/๓/๒๕๐๒ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๓๓
นางเข็มพร นันทเสน

๒๒/๑/๒๕๐๔
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๓๔
นางสุกาญจน์ ประเสริฐสังข์ ๑๐/๒/๒๕๐๔ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๓๕
นางเปรมฤดี จิตจักร

๒๓/๒/๒๕๐๔
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๓๖
นางยุพาพร จิตจักร

๒๓/๘/๒๕๐๔
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๓๗
นางแสงมะณี แสนท้าว

๒๐/๑๒/๒๕๐๔

วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๓๘
นางภรวิภา ศรีพอ

๓/๑๑/๒๕๐๕
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๓๙
นางอุ่นใจ บุตรชน

๒๒/๑๒/๒๕๐๕

วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๔๐
นางสุปราณี ชมศิริ ๕/๑/๒๕๐๖ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๔๑
นางสาวจุฑาทิพย์ จิตจักร ๒/๖/๒๕๐๖ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๔๒
นางศรีประไพ มโนขันธ์

๑๔/๓/๒๕๐๘
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๔๓
นางรมณียา สุระเสียง

๑/๑๑/๒๕๐๘
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๔๔
นางมิรินทร โคตรพัฒน์ ๘/๘/๒๕๐๙ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๓ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๘๔๕
นางอรวรรณ อุทโท ๑๐/๘/๒๕๑๐ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๔๖
นางอาภัสร ชมศิริ ๔/๙/๒๕๑๑ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๔๗
นางอาภรณ์ สุขกูล

๙/๑๐/๒๕๑๑
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๔๘
นางรุ่งนภา รองไชย

๑๘/๒/๒๕๑๒
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๔๙
นางพรรณนา บุตตะสุริย์ ๖/๔/๒๕๑๒ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๕๐
นางสาวสุภาณี จิตจักร์ ๓/๙/๒๕๑๓ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๕๑
นางสุทธิดา จิตจักร

๒๗/๑๑/๒๕๑๓

วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๕๒
นางวีรวรรณ โคตรพัฒน์

๒๖/๑/๒๕๑๔
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๕๓
นางอมรรัตน์ อนันตะบุศย์ ๔/๗/๒๕๑๔ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๕๔
นางณิชาพัชร์ นพคุณ ๓/๙/๒๕๑๕ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๕๕
นางวนิดา คนกล้า

๑๙/๓/๒๕๑๘
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๕๖
นางสุดารัตน์ พุฒทา

๑๓/๔/๒๕๒๐
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๕๗
นางระบาย อุทโท ๗/๗/๒๕๒๐ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๕๘
นางจุฬาวรรณ สองศรี

๑๒/๗/๒๕๒๐
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๕๙
นางชนธิชา นิลโสม ๑/๑/๒๕๒๓ วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๖๐
นางสาวอติกานต์ วรชิน

๒๕/๕/๒๕๒๓
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๖๑
นางสาวชนิดา โสภาคะยัง

๑๔/๙/๒๕๒๓
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๖๒
นางสาวปรัชญาพร ภูศรีฐาน

๒๔/๙/๒๕๒๗
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๖๓
นางสาวอมรรัตน์ ไชยขันธุ์

๘/๑๒/๒๕๒๙
วัดบูรพาวนาราม บูรพาวนาราม  

กส ๔๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายปยังกูร พลเยียม

่

๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายณัฐวัตร บุญเสน

๑๒/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กชายวัชรวิชญ์ แสงเพชร

๒๐/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ไตรเลิศ
๒๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายสิรวิชญ์ บุญเติม

๒๔/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายไชยเดช อุทรักษ์

๑๔/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ ปตลา

๒๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงวรรณิภา แพงพุฒ

๒๕/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยเอนก

๑๐/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงอภัสสร จ้องสาระ

๒๖/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงพรริศา เห้มสมัคร

๑๓/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงชนันท์ดา อินไชยา

๑๑/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงบุญธิตา อาจวิชัย ๔/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงนิชนิภา กาฬหว้า

๒๓/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงโอธิญา อุทรักษ์

๒/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงคณัสวรรณ แก้วประชามิตร ๔/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๔ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายรัฐพล นิลนิตย์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายลัทธพล นิลนิตย์

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายพรเทพ จ้อยสูงเนิน

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายวรวิช สุไชยชิด

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายวราเทศ บุตรพรม

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายธนวัฒน์ สีแนน

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายนรงค์ฤทธิ

์

ศรีกำพล
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายกฤชกวิน โสระธิวา

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงกมลชนก สร้อยเสนา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงศิริจันญา ราชภักดี

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงสุริษา จันดากูล

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงจีรนันท์ นิลนิตย์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงณัฐพร แสงฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงกิตติกา พรชัย

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงพัชราพร ศรีหาคลัง

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงธนัญญา คำใจ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงธัญวลัย สิมพันธุ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงณัฐธิดา คำชาวนา

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงชโรชินี วิเศษดี

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงชนาภา ปลอง

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงอภิญญา วรรณสา

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงจันทนา สุมามาลย์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงชลลดา ลมวิชัย

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงอัมไพภรณ์ โคตรุชัย

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงจินต์จุฑา บุญรอด

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงอริษา สีหาคลัง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงปภานัน ทรงคาสี

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายจิรโชติ คงกล่อม

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายณัฎฐพล เพ็ชรเจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายรณกร แย้มสมัย

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายศิลา สาดทอง

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายอภิวัฒน์ อนมนวน

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายวรชิต แสงมูล

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายสหชาต ชัชว์รัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงจีรณา ประสีระตา

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๕ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงฐิติกานต์ วงศ์ระโห

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงนิชธาวัลย์ จุมานนท์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงศิรภัสสร เหลาสุภาพ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงสุมาลี จันทวงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงอริสา มหาไชย

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายพิริยกร อัฐนาค

๑๔/๑/๒๕๕๓
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายชาญวิโรจน์ เจริญชาติ

๑๕/๕/๒๕๕๓
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายวรภัทร เมืองดี

๙/๑๐/๒๕๕๓
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายธนากร กุลชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๕๓

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายวายุ สุทธิสิน

๑๐/๗/๒๕๕๓
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายภีรพัฒน์ กุลชาติ

๑๒/๔/๒๕๕๓
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กชายสุริยา วิศรุตกิจการ ๓/๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา กุลชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๕๓

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงจารุวรรณ แคล่วคล่อง

๒๖/๖/๒๕๕๓
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงณัฐธิชา กุลชาติ ๕/๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงอมลธิรา แก่นท้าว

๑๐/๔/๒๕๕๓
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงชนิตรา อะสุชีวะ

๑๔/๗/๒๕๕๓
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีตาล

๑/๑๐/๒๕๕๓
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๓๓
นางทิพย์ ชิณโสม

๒๓/๐๓/๒๔๙๖

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๓๔
นางสมเพ็ชร สุชยยะ

๑๖/๑๒/๒๕๐๕

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๓๕
นางอุระ ประปกพ่าย

๐๑/๐๑/๒๔๙๘

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๓๖
นางสมนึก ปตบุตร

๐๘/๐๖/๒๕๐๙
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๓๗
นางสิมา บุ่งอุทุม

๐๖/๐๒/๒๔๘๖

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๓๘
นางไสว พันธุภา

๐๔/๑๒/๒๔๗๙

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๓๙
นางประภา กุลกัง

้

๒๗/๐๕/๒๔๙๐

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๔๐
นางสมัย ว่องไว

๑๓/๐๖/๒๕๐๘

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๔๑
นางสมิง เชยชัยภุมิ

๑๘/๐๖/๒๔๘๖

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๔๒
นายโสม พิมพ์แสง

๐๑/๐๖/๒๔๗๘

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๔๓
นางจงรักษ์ บรรจงดิษฐ์

๓๐/๐๙/๒๔๙๐
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๔๔
นางสนิท บุ่งทวย

๑๓/๑๑/๒๔๙๐

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๔๕
นางเจริญ เหลารืน

่

๐๕/๐๕/๒๔๙๐
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๔๖
นางลำไย บุ่งอุทุม

๐๘/๑๑/๒๔๘๙

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๔๗
นางทองมี ชิณโสม

๑๒/๑๐/๒๔๘๓

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๔๘
นางไหล บุ่งอุทุม

๑๘/๑๒/๒๔๘๓

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๔๙
นางสุนิสา ชิณโสม

๐๔/๐๙/๒๕๑๐
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๖ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๙๕๐
นางวาสนา สร้อยชมภู

๒๐/๐๔/๒๕๐๑
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๕๑
นางสมสวย พิมพ์แสง

๐๑/๑๒/๒๔๙๕

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๕๒
นางคำคูณ ไวยโภชน์

๐๘/๐๕/๒๔๙๘

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๕๓
นางภัสรา โคตรุชัย

๓๑/๐๗/๒๕๐๘

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๕๔
นางกิง

่

เหลารืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๑๕

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๕๕
นางนิรันดร แสนเสนา

๐๘/๑๐/๒๕๑๓

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๕๖
นางปยะวดี บุญเสน

๑๕/๐๗/๒๕๐๔

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๕๗
นางสำลี ศรีธานี

๑๖/๑๒/๒๔๙๙

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๕๘
นางถนอมศรี บุ่งเสน่ห์

๐๑/๐๖/๒๕๐๘
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๕๙
นายประสพ จันทบูรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๑๐
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๖๐
นายอภิเชษฐ ชิณโสม

๐๔/๐๔/๒๕๑๘

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ธนชาติพงศ์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายจารุวิทย์ ศรีบรรเทา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายณัฐสิทธ์ ดลสถิตย์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายพัสกร ดลบุญ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายนิธิกร พิมพะนัต

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายนิพพิชฌน์ แก้วยอดลา

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ นามนสาร

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายจีรภัทร นารี

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

โพธิสมร

์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ มากหลิม

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายนันทภพ ดวงดี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายณัฐนนท์ ดลเอียม

่

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายธัชนนท์ โชติศรี

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายดนุพล ดลพูล

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายพรพิมล ดลบุญครอง

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายสิทธิชัย ดลชืน

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายศิริพงษ์ ดวงได้

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงกวินธิตา แสงนาโก

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ต๊ะน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงวนัชพร ดลเอียม

่

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ฉายแม้น

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงธาริณี นามสง่า

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงทิพปภา พันนารี

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงพรวลัย ทาคำมูล

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๗ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงมติกา ดลพูล

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงกรรวี ดลชม

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงกลวัชร อุปชิต

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงจิณณวัดร ดลรุ่ง

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงอานันทิยา สงครามภู

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงนิชดา ดลมงคล

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงจารวี พลเยียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงเนตรธิดา เจียงวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงจิรภัส โชติพูล

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงจิราวรรณ ดลพันธุ์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงพัชรพร ดลมงคล

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงศศิวิมล พรมอินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงวาทินี นามตะ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พันจริต

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายธีระพงษ์ แสนพระพล

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงศิริยากร เฉยฉิว

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงปภาดา ทับยา

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงวรัญญา สวาสดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายณัฐพล ชมวิระ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายจตุรงค์ แสวงผล

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายพิมพ์นิภา สิงหา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายวราลักษณ์ บุษมงคล

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายชนิตา บุญเขือง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ สายศรี

๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายพงษ์ศิริ ศิริพงษ์

๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายกิตติภพ สุวรรณเวียง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายสหภาพ สุวัฒ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายนพรัตน์ คุณาคุณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายมนพัทธ์ อะรัญมิตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายวรัตชัย ศิริโสม

๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงสุธิชา สุระมณี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงปภาดา ศิริโสม

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายพัสกร เลาสูงเนิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงจิรพัชร นิตย์วัน

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงศิริกัญ สุลำนาจ

๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๘ / ๒๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายนตภณ ตาลพันธุ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายภานุวัฒน์ นันท์ดี

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายยศพัทธ์ ขันธวุธ

๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายศิวัฒน์ ก้อนจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายปณชัย โทมุลตรี

๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายวงศกร แสนโสม

๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงกฤติยากร ดลสถิตย์

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงจิรภิญญา ตาลเลิศ

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงจิราพร อายุชัย

๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงณัฐรัตน์ ประเสริฐสังข์

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ประชารุ่ง

๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงปรัชญาพร แก้วภูบาล

๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงนภัสสร ตรีกมล

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงปลิดา ภูชัน

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงวิลาสินี แก่นจัตุรัส

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุตรศรี

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงชนิการต์ โทมุลตรี

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงปณณพร ท้าวโกษา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงลลิตา พันนาม

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายคามิน อันโต

๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายจิรวัฒน์ มองเพ็ชร

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายธันวา ทิพย์วัฒน์

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายสุรพล ขจรโมทย์

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายอภิลักษณ์ มาตผุด

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงสุชาดา นพพรประเสริฐ

๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงสุพรรณษา ศรีสมชัย

๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงอนันญา พิมรินทร์

๓๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงอพัชรา พละลาด

๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ ไชยมะณี

๑๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ใจสว่าง

๐๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายพิรเทพ คำภูเมือง

๐๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงวนิดา ศรีเขียวรัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายอภิเดช ไชยสาป

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายวิภพ ปานทอง

๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายแทนธัญญ์ เรืองไชย

๓๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๙ / ๒๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายปญญาภูมิ จันทะวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๔๖๐/๒๐๕๖
นายวิทยา ภูมิรัง

๒๒/๐๒/๒๕๐๔

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๔๖๐/๒๐๕๗
นายอภิรักข์ แสงบุตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๔๖๐/๒๐๕๘
นางเจริญ พิมพ์คำไหล

๒๑/๐๔/๒๕๐๑

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๔๖๐/๒๐๕๙
นางสุวรรณ์ รืนเพียร

่

๐๘/๐๗/๒๕๐๓
วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๔๖๐/๒๐๖๐
นางพันมหา ภูมิรัง

๒๘/๐๗/๒๕๐๙

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๔๖๐/๒๐๖๑
นางวิภาภรณ์ ภูสมนึก

๒๑/๑๐/๒๕๒๘

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๔๖๐/๒๐๖๒
นางทวีพร ทองศิริ

๑๙/๑๐/๒๕๑๙

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๔๖๐/๒๐๖๓
นางปริศนา โชควัฒนพรชัย

๑๔/๑๐/๒๕๒๕

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๔๖๐/๒๐๖๔
นางสาวเจษฎาภรณ์ ทองศิริ

๐๙/๐๙/๒๕๓๗

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงอภิสมัย แสงบุตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๔๖๐/๒๐๖๖
นางแหวนดี ศรีทวีกาศ

๑๖/๑๑/๒๔๙๕

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๔๖๐/๒๐๖๗
นายจันทรจิตร สิงบรร

๑๑/๐๙/๒๔๘๔

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๔๖๐/๒๐๖๘
นางรส ภูยานยงค์

๑/๑๐/๒๔๘๗
วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เต็มป

๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายณรงค์เดช พลหงษ์

๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายวุฒิชัย แสงเพ็ชร

๒๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายอำนวยสิน แสบงบาล

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายพงศธร แสงบุตร

๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงภัทราภา จิตปรีดา

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงลลิตา พลหงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงธนภรณ์ แสนท้าว

๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายก้องภพ เดชอุดม

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายดนัย แสบงบาล

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองนาค

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายธนารัตน์ รอดเกิด

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายอาทิตย์ อนุอินทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายพิมลวรรณ วรรณสัมผัส

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายคามิน ปนแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายธีราภรณ์ บรรลือเสียง

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ชูลาศรี

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงพลอย

กลินบุบผาพฤกษ์

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงแกมกาญจน์ ผิวละมัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายเทวฤทธิ

์

เดชอุดม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายเกริกพล สนธิ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๐ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงรังสิมา อุดหนุน

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายวัฒนะ คำสีมา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงอภิญญา ลุมชะเนาว์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงจิราทิพย์ โสภาคะยัง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงเพชรดา ศิริโยธา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายวุฒิชัย อาดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงปนมณี น่าบัณฑิต

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงชยานันท์ พันธุ์ไค่นุ่น

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายไกรวิชย์ จิตจักร

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายกิตติกร วรชัย

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายอธิชา สุริยสมบัติ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงนิภาธร ไกรยวรรณ์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงปานตะวัน เกตุภูนัย

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงเปมิกา จิตรจักร์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงอธิตญา สระแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงนรีกานต์ อัฐศรี

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายเชิดศักดิ

์

เถาว์ชาลี
๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายพันธมิตร กุลชาติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายพิบูลย์ วะสัตย์

๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายศรีวันชัย วิศรียา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายชยุต วิศรียา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงชุติภา สุวิชา

๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงชุกาญจน์ สุวิชา

๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงธัญชนก เหลือมศรี

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายบวรภัค น้อยทะรงค์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงอรนารายณ์ จารุจินดา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายภูริต เพ็ญชนะวงศ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กชายธนภูมิ กุลชาติ

๒๒/๒๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ทองศิริ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงศิรภัสสร วรรณขาว

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ วิศรียา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงปลายฝน ปททุม

๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายณัฐพงษ์ วิชาดี

๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อุทโท
๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายยุทธนา บาลศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๑ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงเพชราวรรณ พลเสนีย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงอุทุมพร วัเข้าหลาม

๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงสาครินทร์ แสงแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ กฤษณานนท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงปพิชญา วิศรียา

๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายดุรากร ปริวาส

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงอาริยา ไชยปญญา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงลลิตา ไชยสุข

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงกิตติยา บุญอาษา

๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงจัทิมา สิมมะพาด

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงศศิวิมล วรรณ์ทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายณัฐพล แสงบุตร

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงเนรัญชรา สระแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

ดาเลิศ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงเพชรดา ปททุม

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายคมกริช อุปนิ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงกัญญาภัทร สุธิวงศ์ ๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายพร้อมวิชา เถาว์ชาลี ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายปพน ไวกล้า

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงปนัดดา พุ่มกาหลง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงขนิษฐา เถาว์ชาลี

๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายณัฐกิจ ไชสุข

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ กุลชาติ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายทักษ์ดนัย เพิมพูล

่

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายพัชรพล สุระมณี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายวิริยะ นนทะคำจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายสิทธิพล ภูประธรรม

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายถิรพัต ยะสุนทร

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ ภูธรเลิศ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงเนตรนภา เสนาวัง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงภัคธีรา ภูด่านงัว

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงทานตะวัน แสงวิเศษ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๕๗
นายพิรุณ คำอร

๑๒/๑๒/๒๕๑๖

ศพอ.วัดไค้นุ่นสุทธาวาส ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๕๘
นายสุระศักดิ

์

สกุลโพน
๐๕/๐๔/๒๕๓๗

ศพอ.วัดไค้นุ่นสุทธาวาส ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๕๙
นายถนอม บุญมานัด

๒๐/๐๑/๒๕๑๑

ศพอ.วัดไค้นุ่นสุทธาวาส ไค้นุ่นสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๒ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๑๖๐
นายจตุพล มาตย์ชนา

๒๑/๐๑/๒๕๑๑

ศพอ.วัดไค้นุ่นสุทธาวาส ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๖๑
นายธีรวัมน์ ชมเชย

๐๘/๐๗/๒๕๐๔
ศพอ.วัดไค้นุ่นสุทธาวาส ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๖๒
นายเจษฐา วารีบ่อ

๒๐/๐๑/๒๕๑๑

ศพอ.วัดไค้นุ่นสุทธาวาส ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๖๓
นายเตือน โต๊ะงาม

๒๑/๐๑/๒๕๑๑

ศพอ.วัดไค้นุ่นสุทธาวาส ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๖๔
นางสาวณัฐนิการ์ พันมิล

๐๘/๐๙/๒๕๑๖

ศพอ.วัดไค้นุ่นสุทธาวาส ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๖๕
นางสาวมยุรี ปรุงหอม

๑๒/๐๙/๒๔๘๘

ศพอ.วัดไค้นุ่นสุทธาวาส ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายนิธิวัฒน์ เพียรภูเขา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายพานชัย กัววิจารย์

้

๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายเอกรินทร์ มันตาพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายชานนท์ เถาวันดี

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายวิเศษศิลป แสบงบาล

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายจตุพล อาดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุนชัย ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงรัตนพร สีแดงลาด ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงศิริกาญจ์ วิลาจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายพงศกร รายพิมาย

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ คงสุข ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายภูวิศ ฤทธิแสน

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายวีรยุทธ เอกพันธ์ ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายพัชรพงษ์ คำเฉลียว ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายอัศราวุฒิ อุบลเกิด

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายณัฐพงษ์ นิระพันธ์ ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงณีฤดี ภูผาศรี

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงทิฆัมพร สวนสัตว์ ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ อิมใจ

่

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงรวินท์นิภา พากเพียร ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงรวีประภา อนนจารย์

๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายศิราวุฒิ ทองอ่วม

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายกิตติภูมิ สีลำไพ

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายอธิพล เดชโกพรม ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงวิภาพร เลิศศรี ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ปทุมคงคาราม  

กส ๔๔๖๐/๒๑๙๑
นายสำราญ คำศรีเมือง

๒๓/๔/๒๔๙๙
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายนัฐนนท์ เหลียมโนนสูง

่

๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายณัฐฐินันท์ สีหลิง

่

๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายพิชญดลย์ โสมิตร ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๓ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายภุมิภัทร พจชนะ

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กชายณัฐนันท์ มณีวัน ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายกิตติพงศ์ สุภาพ ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายธีรพล บุระสิงห์

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายธันวา สีหลิง

่

๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายปนวัฒน์ ชมพูเพชร

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายธนภัตร พรสงวน ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายวัชระ บุระสิงห์ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายทินวัตร สารบุญ ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงพลอยแหวน รองสวัสดิ

์

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา เสนาวัง ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงปทิตตา วงษ์ระโห ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงปวีณา สุขลำเลิศ ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงนัฐนรี สมพันธุ์

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงสุนิสา โตสุพันธุ์ ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงรุจิรา บุญนามน ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงชลการ สุขบุญรัตน์

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงเขมรินทร์ สกุลโพน ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงชลธิชา ตลับทอง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงสุวนันท์ วุฒิสาร ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงธัญสิณี วุฒสาร ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงชาลินี งามละมัย ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงนฤมล เจริญศรี

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สีม่วง ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงพิมลนาฏ จันทวาท

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงชลดา ประชาชัย ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงวิรากานต์ แสบงบาล

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงดารณีรัตน์ วงแสนโค้ง ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงกชกร นิตยะโรจน์

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงวรรณภา ครองสิงห์ ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายธนโชติ ขันโอฬาร

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายณัฐดนัย ออนจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

คำชัย
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายพีระพล สระแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

โยแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๔ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายมาวิน พละพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงวนิดา ไวแสน

๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงมัลลิกา โสมิตร

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงภูริชญา วงศ์พิพัฒน์

๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กองแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงกมลพิสุทธิ

์

ปญญา
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายวิวัฒน์ เชิดชัย

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายรุ่งเพชร สิงห์พละ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ สว่างศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายธิติพงษ์ ชนะศึก

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายอดิเทพ ตาลปาหว้าน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายกิตติพศ คงอาจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายกิตติพงษ์ ธารประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายปรเมศร์ พรมบุตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายศิระภัทร โพธิเหลือง

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายโชคชัย ฉลาด

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายสุภสันติ อ่อนทุม

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงทยิดา สิงห์นาคลอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงณัฐณิชา บุรานเดช

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงทิฐินันท์ คงอาจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ โคตรมณี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงพรรณพนัช ตาต้อง

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงสิริมา ภูชืนแสง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงประภัสสร มินยกากี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายอัษฎาวุธ แก้วหาญ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายธนวัต อิศโร

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายกฤษดากร แพงหอม

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายกฤตภาส ศิริกุล

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายวายุภักษ์ การะยะ

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงวรรณวิษา บุทศรี

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงขวัญวริน ศรีวิจารย์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงภคพร สมพรสุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายภัทรพล คำไสว

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงศุจิกานต์ เห็มชัย

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงศิรินทิพย์ กองประชุม

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๕ / ๒๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงมาริอา กิริมิตร

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงญาณิศา เจริญไทย

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายอธิป สมศิริ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายธีรภัทร ปอมพันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงอชิรญา ศรีฤทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงสิริยากร บัวสาย

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายนนทวัฒน์ กลินหอม

่

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงพิชชานันท์ เกษทองมา

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายภูดิส สกุลซ้ง

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงตรีดาว สายสมบูรณ์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายธนภัทร ไชยทอง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายทัศพร นัทธีเจริญ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงธิติมา พิมพ์มหา

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายพลกฤต พิมพ์รส

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายณัฐดนย์ ทองหล่อ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ ธาตุดี

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงจิญาดา วงศ์ษร

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ สะภา

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ สนทะมิโน

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงประภัสสร อโนศรี

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงจิรนันทร์ กีสี

่

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงกวิตตา ไชยทอง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายชยพล คาดีวี

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายปยะวัฒน์ ศรีบัว

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายรชต ศรีสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงอาริยาภรณ์ แก้วกัญญา

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงสกลสุภา วรแสง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงภควดี คงกระพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงณิชกุล แสงนิกุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงณัฐบัณชญา อังคะรุด

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงภัสนันท์ วรรณทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงฐาปนี สกุลโพน

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงวรัญญา เนตรคุณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายเทพพิทักษ์ เพชรรัตน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงเบญจพร สามสี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๖ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงปภาวรินท์ เพชรลำ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงฐยาวิศฆป อุดรพิมพ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงสิริกัลยา อุดรแผ้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายนรากร นนทะมาตย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงวรัญญา ฤทธิรุ่ง

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงวันสิริ พลวงศา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายพิทเยนทร์ วรรณขาว

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงนำมนต์ เภกะสุต

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงชาฏิวดี ไทยแท้

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงชาฏวดี ทยแท้

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายธนภูมิ พิมพ์รส

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายนรเศรษฐ์ ดวงวงษา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงรัตนธิตา ถวิลถึง

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงสุณิชา ชุมลี

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายณัธชัย สุราช

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงรุ่งรวี มีคำนิล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายณัฐยศ เหล่าสักสาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงจิดาภา แสนขาว

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายสิริภูมิ พุดสีเสน

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงปริมนภัส นัทยาย

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายอนุชา ไชยขันธ์

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายถิรวัฒน์ มูลมี

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายกันต์ธิร์ ชมระกา ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายดุรงค์ฤทธิ

์

ศรีสมัย ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายจตุภัทร ปชฌาชัย ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายกิตติกร บุราญเดช ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายภัทรศักดิ

์

จันปม ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายมนตรี ลีคำโหมง

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายสายชล พานิชดี ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กชายอัสสฎาพร สุทวา ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายชัยกร ไชยทองศรี ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงณัฐชา ราตรี ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงปยรัตน์ จำปาหาร ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงพิรดา สมจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงมินตร์ณัฐตา ก้องเวหา ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงระรีรัตน์ จิตตปรีดา

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงแพรวา วิมทฏิกร

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงวรรณวิสา ปะฉิมะ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงโสภณา มูลมี ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายดัชกร กรกัน

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายธนาวุฒิ อุทโท

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายภูวดล คนซือ

่

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายอัษฎายุธ แคล่วคล่อง

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายเจษฎา คนซือ

่

๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายสิทธิชัย ศรีสว่าง

๑๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายรัตนชัย แข็งขันธ์

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายอนุวัต แคล่วคล่อง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายขุนชนะ ศรีเครือ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงพิราวรรณ กัวพิทักษ์

้

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงกรพิณทร์ ศรีหาตา

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงนรินทร คนขยัน

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงศุภาลัย คนซือ

่

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงสุวนันท์ สุวรรณมงคล

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงณัชชา เถาว์ชาลี

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงสุพิชฌา พลกล้า

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงนิรัน บาลเพ็ชร

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงอารยา พลกล้า

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงเยาวภา คนสนิท

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุพร

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงฐิตารัตน์ เครืองคำ

่

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงสกุลกรานต์ อุทโท

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงอรวรรณ สุไชยแสง

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงชนิตรา ศรีเสน

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายภัทรพล แสงเรือง

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายวรเทพ ศรีหาตา ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เครือศรี
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กกต้อง  

กส ๔๔๖๐/๒๓๖๖
นายฉัตรชัย แซ่เตีย

๑๑/๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กลางกุดสิมคุ้มใหม่  

กส ๔๔๖๐/๒๓๖๗
นายชินวัตร ทิพย์สิงห์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กลางกุดสิมคุ้มใหม่  

กส ๔๔๖๐/๒๓๖๘
นายตะวัน ประเสริฐหล้า

๒๕/๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กลางกุดสิมคุ้มใหม่  

กส ๔๔๖๐/๒๓๖๙
นายลัทพล ปรีดี

๒๖/๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กลางกุดสิมคุ้มใหม่  
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กส ๔๔๖๐/๒๓๗๐
นายชาญณรงค์ ฉิมลี

๗/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กลางกุดสิมคุ้มใหม่  

กส ๔๔๖๐/๒๓๗๑
นายทองทวี อารมณ์สวะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กลางกุดสิมคุ้มใหม่  

กส ๔๔๖๐/๒๓๗๒
นายสุทธิพงศ์ ยีวาศรี

่

๕/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กลางกุดสิมคุ้มใหม่  

กส ๔๔๖๐/๒๓๗๓
นายวัชรพล ประมายะยัง ๘/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กลางกุดสิมคุ้มใหม่  

กส ๔๔๖๐/๒๓๗๔
นายอมรเดช สินสร้อย

๑๖/๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กลางกุดสิมคุ้มใหม่  

กส ๔๔๖๐/๒๓๗๕
นายวัฒนา แก่นดี

๑๙/๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กลางกุดสิมคุ้มใหม่  

กส ๔๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ทักโม้

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงชวัลรัตน์ ธิโนชัย

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ชราโรจ ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงปาริฉัตร ช่อมะลิ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงรัตนากรณ์ รือระรส

่

๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงทิพวรรณ ศรีเรือง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงธนัญญา มาแฉล้ม

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงชญานิศ ศรีหรืง

่

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายนนทวัฒน์ วรรณทอง ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงรัตนา จิตรักญาติ

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงมุทิตา วงษา

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายชวิน สมบัติภูธร

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงฎาริษา ราชสำเภา

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงสุจิรา บุญรอด

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงพิจิตรา นรภาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงพัชราภร บุษมงคล

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงพัชนิกานต์ ศรีหาตา ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงเกสร ตังธนภิรมย์

้

๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงรัตติการ มูลคำสี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงปริชาติ สังฆะธาตุ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงวิยะดา อัฐนาค

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิมสาร ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กชายรชต อันไชยบุญ

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงภัทราพร เศษฤทธิ

์

๓๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงขวัญฤดี เจริญลอย ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงสุชัญทิชา แสวงดัน

้

๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงอัจฉริญา เฉิดฉาย ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงชนธิยา สิงหเสน ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายมนัญชัย เจือจันทึก ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๙ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายกีรติ ตรีบาตร

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายปุรณินทร์ จืตรชือ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายกิติศักดิ

์

เสาทอง
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายธีร์ธวัช นารถทา ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงนภัทร บุตรเพชร

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายปติญญา กุตระแสง

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายสิรภัทร บาลเพ็ชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายชัยพัทธ ศรีมัง

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โคตรพัฒน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายนภัสกร ผิวหอม ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายธนธรณ์ นามจันทร์

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายภัทรพล อัยวรรณ์ ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงสถาพร ศรีลำดวน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายธนกร สิทธิ

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายเพชรพงษ์ หงษ์ทอง

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายรัชฐพงศ์ กิงนอก

่

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่มคุ้ม ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายปรีชา อิมเมฆ

่

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายอนุภัทร ภูวงศ์ศรี

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาวงวิทยา กุดปลาค้าว  

กส ๔๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงกรกนก นิลจำเริญ

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาวี บ้านนาวี  

กส ๔๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงพีรดา ศรีพิมพ์

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาวี บ้านนาวี  

กส ๔๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงวิยะดา ศรีปญญา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวี บ้านนาวี  

กส ๔๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายพัทรธพล คนขยัน

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาวี บ้านนาวี  

กส ๔๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายภานุวัฒน์ โคตรพัฒน์

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาวี บ้านนาวี  

กส ๔๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายภรากรณ์ อบฟง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวี บ้านนาวี  

กส ๔๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายถกลเกียรติ ศรีหาตา

๑๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาวี บ้านนาวี  

กส ๔๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายนรากรณ์ ศรีหาตา ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาวี บ้านนาวี  

กส ๔๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงวชิราพร ศรีชม

๓๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาวี บ้านนาวี  

กส ๔๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายศตายุ คนสัตย์

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาวี บ้านนาวี  

กส ๔๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงกันติศา เนือศรี

้

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาวี บ้านนาวี  

กส ๔๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงจีรนา บาลเพ็ชร ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาวี บ้านนาวี  

กส ๔๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายภูมินทร์ ภูทองเงิน

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาวี บ้านนาวี  

กส ๔๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กิมสัน

้ ้

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาวี บ้านนาวี  

กส ๔๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายพีรภทร เกษะระวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวี บ้านนาวี  

กส ๔๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายธนวัฒน์ สังฆะธาตุ

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสมฤทัย บูรพากุดสิมคุ้มใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๐ / ๒๑๗

้
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กส ๔๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายอนุภัทร นิละปะกะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายสิริกร ถวิลการ

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายวิศรุตน์ ทองภู

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บาลเพ็ชร
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายวัฒนพงษ์ เห็มวงศ์

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายชุมพล สกุลแพง ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายมงคล คำขาว

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายธีรภัทร์ สายเสมา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายชยพล จำปาทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายธนพล ลอยมา ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายณัฐพนธ์ ศรีประไหม

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายธีรวัฒน์ สมศรี

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายอชิรวัชน์ ยีวาศรี

่

๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายรัฐภูมิ สุยะมัน

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายวุฒิชัย ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงพัทธมน อารมณ์สวะ

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงเจนนี

่

รัคท์เค
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงพรนภา ปารีวาท

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงกัลญารัตน์ ปรึกษาตน

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงนุชนภา นิละปะกะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงนิธิพร แสวงดัน

้

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงธิดา พิมพ์สินธุ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงธัญสินี สุรำนาจ

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงสุจิรา บุษมงคล

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฤทธิสยอง

์

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงปณิดา ศิริละ

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงสรารัตน์ ทิพฤาตรี

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงรุจิรา เครือสวัสดิ

์

๒๐/๑/๐๒๕๔๘

โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงมณรา อารมณ์สวะ

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงมณฑิรา ไร่สงวน ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงปญญาพร อารมณ์สวะ

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงอารียา วรรณรส

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงณัฐณิชา กัวพิทักษ์

้

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร บูรพาคุ้มเก่า  

กส ๔๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงสุกัลยา เสนารักษ์

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงหมู โพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงธิดาพร ศรีหาตา

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงหมู โพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๑ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายธาวิน ปาวะรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหมู โพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายณภัทร ศรีหาตา ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงหมู โพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีหาตา

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงหมู โพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงสุภัสตรา สุคนธะ

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงหมู โพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายมนตรี ศรีปญญา

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงหมู โพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายวิทยา เชิญรัมย์

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงหมู โพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงศิตาพร กมุทะรัตน์

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงหมู โพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยภา ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงหมู โพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายเสฏฐวุฒิ นรบัติ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงหมู โพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายวัชรินทร์ จารสาน

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงหมู โพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงชลลดา อุ่นบุรมณ์ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงหมู โพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงอรวัฒน์ ศรีหาตา ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงหมู โพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงรัตนมน เนือศรี

้

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงหมู โพธิไทร

์

 

กส ๔๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายรวิชท์ บุษมงคล

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สามัคคีธรรม  

กส ๔๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงนิธิพร เสนาะเสียง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สามัคคีธรรม  

กส ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์สุวรรณ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สามัคคีธรรม  

กส ๔๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายณัฐพล บุญนา

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สามัคคีธรรม  

กส ๔๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนสุมา

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สามัคคีธรรม  

กส ๔๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงธัญญาเทพ ศรีประไหม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สามัคคีธรรม  

กส ๔๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงศลิษา ศรีวรขันธ์

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สามัคคีธรรม  

กส ๔๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายพิชชากร คำทรัพย์

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สามัคคีธรรม  

กส ๔๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายพรหมเมฆ ถำแก้ว

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สามัคคีธรรม  

กส ๔๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงวันวิสา แสนขาว

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สามัคคีธรรม  

กส ๔๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา ฤทธิสยอง

์

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สามัคคีธรรม  

กส ๔๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงพรพรรณ จิตชืน

่

๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สามัคคีธรรม  

กส ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงพัชราพร จันทะเนย์

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สามัคคีธรรม  

กส ๔๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายวุฒิชัย ศรีประไหม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สามัคคีธรรม  

กส ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายวีรพล จันทะเน ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สามัคคีธรรม  

กส ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงกาญจนสุดา โยธพล

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงวรัทยา เหลือผล

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงอรัชพร ไชยมัชฌิม

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงลดามาส สามศรี

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงจิตตมาส สิมสินธุ์ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายปวริศ โลสีเมือง

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายบัญญพนต์ พันธุ์คุ้มเก่า

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

หนองผือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๒ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายวีระศักดิ

์

จรัสแสง ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายสุริยา มะลิรส

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายวสุธร สีธรชิน

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายปริวัฒน์ เรืองใจ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีโพธิชัย

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายศรายุทธ สายบุ่งคล้า ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายภานุ ทองสะอาด

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายจักรกฤต แก้วสา

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายวัชรศักดิ

์

เอียมประโคน

่

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายจักรกฤษ ไชยทองศรี ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงสายฝน นิมนวล

่

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงลลิตา ปนป

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงศศิพิมพ์ อินแสง

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายทรงกลด พันธุ์คุ้มเก่า

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายภัทรพล กษณะสาย ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๒๕
นายศิวกร ปนป

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๒๖
นางสาวปนัดดา จันทา

๑๒/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายญาติภูมิ จรัสแสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เหลือผล ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายดนุสรณ์ ไชยมะชิม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายทรงเสถียร เหลือผล

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีพันลม

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงรวิพร เหลือผล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงอาริสา มะลิหอม ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ  

กส ๔๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงเกตชรินทร์ มีพรหม ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายประกาศิต ศรีเครือ ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายธนภัทร ศรีมัง

๑๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กชายปวิชญา เครือสวัสดิ

์

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายนัฏฐพงษ์ ศรีมุล

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายบุญทวี ปคมา

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายโสฬษ ฝกฝน

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เครือศรี ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายชัยวุฒิ คนซือ

่

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายรัฐภูมิ ปาวะรี

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายภูตินันท์ ศรีเครือ

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๓ / ๒๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงพิชญ์สุดา พลกล้า

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายสหรัฐ ศรีมุล

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายธรรมพิทักษ์ พลกล้า

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กชายอนุรักษ์ เหล่ากกโพธิ

์

๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายคณาธิป นาใจ

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงจิราลักษณ์ อารมณ์สวะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงสุภาวิตา อารมณ์สวะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายอัตภูมิ ปรุงเรณู

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงธนาพงษ์ เครือศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงกรนภา ไชยสุข

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ หนองแสง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๕๕
นายพิริยะ โพธิพิทูล

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๕๖
นายจุรินทร์ วัดข้าวหลาม

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๕๗
นายอาทิตย์ บุ่งนาแซง ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๕๘
นายนันทวัฒน์ ดีปะวี ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๕๙
นายลัทพล สมสังข์ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๖๐
นายพชร เพียรสบาย

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๖๑
นายจักรี ศิริรักษ์ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๖๒
นายสุขสันต์ ญานนนท์ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๖๓
นายสิทธิชัย วารีพิณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๖๔
นายโชคนรินทร์ ภูต้องศรี

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๖๕
นายกัญญารัตน์ สุคนธรส ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๖๖
นายธนพงษ์ โยวะราช ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๖๗
นายธนาวุฒิ โฮมแพน ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๖๘
นายนวกิต จิตสง่า ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๖๙
นายธนวิทย์ สุรัตน์

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๗๐
นายพลวัฒน์ นรภาร ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๗๑
นายพีรัชชัย พันทา ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๗๒
นางสาวพรนภัส อุทโท

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๗๓
นางสาวศศิธร สีสุแล

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๗๔
นางสาวณัฐติญา อารีเอือ

้

๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๗๕
นางสาวดารุณี โพธิสุ

์

๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๗๖
นางสาวฑิฆัมพร โชติประเดิม ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๗๗
นางสาวธันยพร วรพันธุ์ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๗๘
นางสาววราภรณ์ แสงประพันธ์

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๗๙
นางสาวนิศารัตน์ นาเจริญ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๕๘๐
นางสาวศุพร บรรลือเสียง ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๘๑
นางสาวณัฐวดี ลาโพ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๘๒
นางสาวสุกัญญา โชติประดับ

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๘๓
นางสาวสุวิมล ขุนทอง

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๘๔
นางสาวอัมพร น้อยธง ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๘๕
นางสาวลลิตา ใจศร ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๘๖
นางสาวอัญชนา ไชยขันธุ์ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๘๗
นางสาวกฤษณา เสนาวัง ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๘๘
นางสาวอารยา สีหลิง

่

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๘๙
นางสาวกัลยารัตน์ บุรมศรี ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๙๐
นางสาววราพร อ้อมทองหลาง ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๙๑
นางสาวพิญดา พรมดวง ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๙๒
นางสาวสุมิตตา ไกยวรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๙๓
นางสาวเกษมณี คุ้มบ้านชาติ

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๙๔
นางสาวปฐมาวดี โทอะรัญ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๙๕
นางสาวเกษมณี นามบุญลือ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๙๖
นางสาวอาภัสรา เขจรลาภ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๙๗
นางสาวชลดา จิตจักร ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๙๘
นางสาวเพชรา เรืองนุช

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๕๙๙
นางสาวรังสิกานต์ บุตรดีภักดิ

์

๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๐๐
นางสาวหทัยภัทร ใจเอือ

้

๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๐๑
นางสาวณัชชา โชติฉันท์ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๐๒
นายกิติคุณ เกือกุดลิง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๐๓
นายอัมรินทร์ โพธิพิฑูรย์

์

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๐๔
นายพงษ์ศกร เรณูร่วง ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๐๕
นายภักดี ศรีเรือง ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๐๖
นายธนพล จับอันชอบ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๐๗
นายกิตติภูมิ ผาลาเลิศ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๐๘
นายจรัญ วงศ์ธนากูล

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๐๙
นายภูริทัต ฟูมา ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๑๐
นายเจษฎา กัววิจารย์ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๑๑
นายอนุชิต จิตบาล ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๑๒
นายธวัชชัย รักคำมูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๑๓
นายวัชระ ชมภูสิงห์

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๑๔
นายฉันทวิทย์ สีหลิง

่

๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๕ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๖๑๕
นายชวกร กัวมาลา

้

๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๑๖
นายอิสระภาพ วงศ์สุวรรณ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๑๗
นายกิตติชัย โยธาราช ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๑๘
นายนันทวัฒน์ เหลือมกุมมาร

่

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๑๙
นายวัชรพงษ์ ดุลชาติ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๒๐
นายวีรพงษ์ ศรีวาที ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๒๑
นายชนะภัย เรืองโพน ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๒๒
นายพัฒน์พงษ์ วรรณพฤกษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๒๓
นายพงศ์ศิริ คูสว่าง

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๒๔
นายกิตติพงษ์ เทพตีเหล็ก ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๒๕
นายพงษกร ประเสริฐหล้า ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๒๖
นายสนธิ นนยะโส ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๒๗
นายสกุลศักดิ

์

โชติจรุง ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๒๘
นายพงษ์นุกูล คงอำมาตย์

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๒๙
นายวุฒิศักดิ

์

สาระเสริฐ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๓๐
นายไกรวัฒน์ วิริยะธนกิตติ

์

๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๓๑
นายธีระศักดิ

์

ฤทธิศรีบูรณ์

์

๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๓๒
นายอาทิตย์ ศักดิสิงห์

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๓๓
นายชยพล สิมสาร

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๓๔
นายณัฐพงค์ ค้ารัมย์ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๓๕
นายวุฒิไกร วิเศษศรี ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๓๖
นายปฏิวัตร ภูธง ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๓๗
นายชัชวาล ไชยชาญ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๓๘
นายทศพร เตชะ

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๓๙
นายพงษ์พัฒน์ โพธิสาร ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๔๐
นายพินิจ จันทรเสนา ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๔๑
นางสาวดวงฤดี สิงห์บัน ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๔๒
นางสาวนุจรีย์ สวัสดินะที

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๔๓
นางสาวศิริลักษณ์ สีลำดวน

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๔๔
นางสาวจุฑาทิพย์ เพริดพราว ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๔๕
นางสาวรัตน์ติกาล ทีดี ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๔๖
นางสาวกัณฐณภัทร ไชยโย ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๔๗
นางสาวพัชรินทร์ สีโนรักษ์ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๔๘
นางสาวพรประภา โชติประเสริฐ

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๔๙
นางสาวนภาพร นาอุดม ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๖ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๖๕๐
นางสาวสุภาพร เสน่ห์ดี ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๕๑
นางสาวอรสา ประทุมชาติ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๕๒
นางสาวภัทรสุดา เดชอุทัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๕๓
นางสาวพิมพ์พรรณ บุญพิศาล

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๕๔
นางสาวเอมวิกา บรรเทิงจิตย์ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๕๕
นางสาวเกศนี ใจไว ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๕๖
นางสาวพรรณิภา แสงเพชร ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๕๗
นางสาวบุษบา ผลาผล ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๕๘
นางสาววันวิสา รถเชษฐา

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๕๙
นางสาวกุลปรียา ถำแก้ว ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๖๐
นางสาวศิรินทรา โคตรชมภู ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๖๑
นางสาวรสิกา โพธิแท่น ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๖๒
นางสาวโสภิตา สมบัติโยธา

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๖๓
นางสาวอรัญญา โวหารคล่ง

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๖๔
นางสาวอมรรัตน์ ชะตะ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๖๕
นางสาวจิรนันท์ ศิริละ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๖๖
นางสาวปยะการณ์ เขจรวงศ์ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๖๗
นางสาวดุษฎี กินรี ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๖๘
นางสาวจุฑามณี ศรีสิทธิ

์

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๖๙
นางสาวนุชจรี เสนาวัง ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๗๐
นางสาววรินทร งามกระบวน ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๗๑
นางสาวนิรัชพร เขจรจักร ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๗๒
นางสาวมัณฑนา ญาณเสถียร

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๗๓
นางสาวมาลิสา มาตรวิเศษ

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๗๔
นางสาววายุพร ยอดแคล้ว ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๗๕
นางสาวมุทิตา รักสุทธิ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๗๖
นางสาวธัญธิตา วิทิตธนโชติ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๗๗
นางสาวศิรินารถ คำหลาย ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๗๘
นางสาวเจนจิรา สีเลิศ

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๗๙
นางสาวยุภาพร ถมทอง ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๘๐
นางสาวชลธิชา คงเลิศ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๘๑
นางสาวคัทญา ไชยขันธุ์ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๘๒
นายภูวนัตถ์ นาคประดิษฐ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๘๓
นายธนพล ศรีชมภุ

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๘๔
นายบัญชา หาญจ่า ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๗ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๖๘๕
นายพงศธร เขจรลาภ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๘๖
นายนวพล บุรมศรี ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๘๗
นายณัฐนนท์ ฤทธิรักษา

์

๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๘๘
นายอดิศักดิ

์

พรมดวง
๒๕/๕/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๘๙
นายโชคทวี ดิษฐเนตร ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๙๐
นายทรงศักดิ

์

ประสานพันธ์ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๙๑
นายประกาศิต เขาวงค์ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๙๒
นายศรัณย์ เถาวัลย์ดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๙๓
นายตะวัน พันธ์สวัสดิ

์

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๙๔
นายอานันท์ แสนณรงค์ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๙๕
นายเอกเปรม แก้วคำแสน ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๙๖
นายทรงสิทธิ

์

ทิพย์เสนา ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๙๗
นายพัชรพล แจ่มใส ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๙๘
นายเอกราช ศรีลา

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๖๙๙
นายกำชัย คำก้อน ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๗๐๐
นายวรายุทธ มองเพชร ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๗๐๑
นายชนะภัย ไชยทองศรี ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๗๐๒
นายวีรพงษ์ จิตจักร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดกลางภูแล่นช้าง กลางภูแล่นช้าง  

กส ๔๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายกฤษฎา กลินศรีสุข

่

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายชัชวาล พรมพานิจ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายพรีศักดิ

์

แสนพันธ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายศุพารัลษณ์ ชูอารมณ์

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายสัญติชัย ชินโน ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงธนพล อ่อนศรี ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงนันทิกา ชลไพร ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงพาขวัญ ศรีหนองแสง ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ลุนนาแซง

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงจรรยาพร สิงห์ลอ ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายวิรัตน์ สุขทวี ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงวลัยพรรณ ศรีวะรมย์ ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายธนากร ส่องสว่าง

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เตรียมกรม
๓/๑๑/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายวชัรเกียราติ ราตรีหว่าง ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายสรวิชญ์ ภูเดช ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายณภัทร ศรีหนองแสง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายณัฐวุธ สายสมบูรณ์ ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายภานุเดช นามดี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายภานุพงศ์ คนขยัน ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายภูวเนตร พรมมี ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายสุเมธ ปนชมภู ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงชลลัดดา ศรีหนองแสง

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงสุพัตทรา ชินโน ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงกลญาณ์ฐ เตรียมกรม ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงจิราพร ศรีหนองแสง ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงธมลวรรณ ทานาสุข

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โวหารคล่อง

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงภาวิณี คะโยธา ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงวาทินี เตรียมกรม ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงสุพรรณนา แสงโทน ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงณัฐกานติ

์

อินทะสี ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายยุทธพงษ์ เตรียมกรม

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายณัฐกร ขันแสง

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายธีรภัทร์ ชูอารมณ์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายพูนศักดิ

์

เกิดผล ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายวิศรุต ศรีหนองแสง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายศุภวัฒน์ ศรีโคตร ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ ราศี

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงนันทิยา วัยแพน ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภูอาพิษ ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงเพ็ญอาภา เหล่านายอ ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายสุรชัย มณีเขียว

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

บาตขุนทด
๓/๑๑/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายชาญณรงค์ แสนพันธุ์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กชายธนกร วานิชสุจิต ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กชายสิทธิชัย เชิดชู ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายสมเกียรติ เกิดผล ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายอนุชา ทองบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงธิดารววณ เจริญราช ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงกนกพร เกียงเก่า

้

๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงรสา คงสะบุตร ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๙ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

พูยืด
๒๕/๕/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กชายณัฐวัตร เถ่าวันดี ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายนพรัตน์ รถดี ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายปฏิพล เชิดชู ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายมเหศวร โสวภาพ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายอนุสรณ์ ประเสริฐหล้า ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายเอกราช ศรีโคตร ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงวนิดา โวหารคล่อง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงปชญานันธ์ เหลาแหลม ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา วรชัย ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงวนิดา โสภารักษ์ ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงวิยดา ศรีทอง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงบุตรชยา รอกชัยภูมิ ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงปนัดดา ไชยชุม

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ทิพย์เสนา ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายชินกรณ์ ดอนหล้า ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายนฤเบศน์ สามศรี ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายบุญชิต จิตจง

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายภูฤทธิ

์

ชืนชม

่

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายวิสุท รอกชัยภูมิ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายวีระศักดิ

์

ศรีโคตร ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีหนองแสง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงกตัญชลี ศรีโคตร ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปากแข็ง

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงอรวี เพ็งลุน

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา ปญญาสุข ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงรัชภูมิ สังรวมใจ ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กชายชาญณรงค์ เลิศลำ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กชายทะนะพร ไชยบุตร ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายสิทธิพล ไชยขันธ์

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายธนพล ส่องสว่าง ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายพรประเสริฐ ตาลจินดา ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายวีรยุธ ผิวนิล ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายอภินันท์ จรัสแผ้ว

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงจริญญา ทำนาสุข

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘๐ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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กส ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงนิจจารรีย์ นาคะจาร ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๙๑ เด็กหญิงเนตรนนินทร์
พิมพิชัย ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงวรรณนิดา โสดา ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงสุพินัน อุดมนา ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงปรัดดา อุดมไร่ ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายธเนศ แสงโทน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงจนิสตา สิงหแสน

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงสุทธิดา สอนนุศิษย์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงจริยา อ่อนภูเขา ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กชายทินรัตน์ ธารแม้น ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายภูมิภัทร เต่าสีทอง ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงพมรรัตน์ ศรีทิน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงกิตติยาพร แสนนังทน

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงณัฐพงษ์ เรืองแจ้ง

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงประภัทสร ระไพเพิด

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายกฤตพรต ปะมาคะเต ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายภูริวัฒน์ อารีชาติ ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายรัตนโชติ โคตรดี ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายวิชิตพงศ์ แพทย์ประสาท ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายศตวรรษ สอนถึง

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงโสราญา ชินโน ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายมานัส มูลประสาร ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายชัชวาล พุฒตาล ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายสุธินันท์ คิดสร้าง

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงชุติมา ไวแสน

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงปยะธิดา ธรรมเกษร ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เพาะเจริญ ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายปยวัฒน์ สิตวงศ์ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงนันทนา โจระสา ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงอชิรญา อัฐนาค ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงขนิฐา พลนาคู ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายปญญบดี ยุระพันธุ์

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายวีระชัย ปะกิทะ ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงโสภิดา ชินโน

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงอุไรวรรณ จันทอง ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘๑ / ๒๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายกิตติกร อาชนะชัย ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายคณาธิป วรรณทอง ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายธนพล รังกลิน

่

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายอภิชาต จรเสมอ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายลิขสิทธิ

์

แก้วก่อง ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงชไมพร ภูดี ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงนิรชพร ศุภจินดา ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงปานตะวัน เสนาผล ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงพิยดา เพียรภายลุน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงมะลิวรรณ์ นุกานนท์

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงวิภาวี ภูสนิท ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงศุกัลญา แผนสุพัฒน์ ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงอารดา หินสุข ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายกฤษฎา เพียรภายลุน ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายจิตรทิวัส อัคติ

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายโชคชัย ราชกุดกอก ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายฐิราชัย วิลาศรี ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายถนัดกิจ รังหอม ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายนวกร ศิริกัน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายพรมงคล โพธิแสวง

์

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กชายวีระพงษ์ บุญยายืน ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายศราวุฒิ เหลียมสิงขร

่

๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายอดิเทพ เนินหงษ์ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายอรุณรัตน์ เพ็ชรไชย ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ พรมบุตร ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีนอ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงชลดา คุ้มนายอ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงนภัสสร ศรีเหลือม

่

๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงวรัญญา แก่นกุล ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงวลัยรตน์ ภูดี ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงศศิรา เพ็งลุน ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงโสภิตา พลนาคู

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงอัญทิรา ตากองค์

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงอรกานต์ แก้วชัยภูมิ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วรสาร ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘๒ / ๒๑๗
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กส ๔๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายกฤษณะ กองนาคู ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายเจษฎา ยอดเชย ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายธวัชชัย ศิลาจิว

๋

๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายธีระพงษ์ สิมสาร ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายนาถวัฒน์ ยังแสนภู ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายภากร รังหอม ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๖๖
นางสาวรุ่งอรุณ แก้วดวงดี ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๖๗
นางสาวธัญกมล ลมพัด ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๖๘
นางสาวรินรดา มีวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๖๙
นางสาวลัดดา บุญแสน

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๗๐
นางสาววิชุดาพร แสบงบาล ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๗๑
นางสาวอารีญา หินสุข ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๗๒
นางสาวอุทัยวรรณ เครือไชย ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๗๓
นายณัฐวุฒิ อ่อนภูมิ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๗๔
นายเดชนรินทร์ นิลคำ

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๗๕
นายนรินทร์ทิพย์ คำวันดี ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๗๖
นายพรชัย จรัสแผ้ว ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๗๗
นายภูเบศร์ รังกลิน

่

๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๗๘
นายยืนยง สิงวงษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๗๙
นายศักดิชัย

์

สางาม
๓/๑๑/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๘๐
นายสุรพร นิตอินทร์ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๘๑
นายสุรศักดิ

์

วรรณพันธ์ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๘๒
นายณัฐพงศ์ พรมบุตร ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๘๓
นางสาวกานต์ธีรา เหล่าหว้าน ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๘๔
นางสาวกัญญานุช ธิสังกะ

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๘๕
นางสาวขวัญจิรา บุญสุข ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๘๖
นางสาวขวัญรฎา นิลคำ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๘๗
นางสาวจินต์จุฑา เทพสิงห์ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๘๘
นางสาวภาวดี บุญสอน

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๘๙
นางสาวนันชญา บุญสอน

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๙๐
นางสาวเน็ตยา นุกานนท์ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๙๑
นางสาวบุษบา สืบสุ่ม ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๙๒
นางสาวมณีพร พิมพ์รส ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๙๓
นางสาวรัตติกาล ละไพเพิก ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๙๔
นางสาวสุรัญญา นาคสมสา

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๘๙๕
นายก่อเกียรติ เหลาแหลม ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๙๖
นายเจตนริน แก่นกุล ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๙๗
นายชาญชน เหลือผล

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๙๘
นายธีระวัฒน์ มีวงษ์

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๘๙๙
นายนคร มอญปาก ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๐๐
นายสุรวัชร์ ละราคี

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๐๑
นายศาตราวุธ มูลประสาร ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๐๒
นายวสันต์ ภูดี ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๐๓
นางสาวจิราภา อ่อนภูเขา

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๐๔
นางสาวดารุณี นาคสมสา

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๐๕
นางสาวธนาภรณ์ สอนล้อม ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๐๖
นางสาวพัชรินทร์ เพ็ชรไชย ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๐๗
นางสาวพรลภัส ยังแสนภู ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๐๘
นางสาวภาวิตา วิชาดี

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๐๙
นางสาวสุดาพร รักภูเสน ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๑๐
นายกมนพัน ยอแสง ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๑๑
นายจุลณัฐ อ่อนภูเขา ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๑๒
นายฉัตรญา วิเศษขลา ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๑๓
นายณัฐพล ไชยแสง

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๑๔
นายธัชกร ไชยฮัง ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๑๕
นายปฏิพัทธิ

์

ภารประเสริฐ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๑๖
นายปฏิภาณ พิวะศักดิ

์

๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๑๗
นายพัฒนากร เหลือมศรี

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๑๘
นายภานุพงศ์ ผาบแก้ว

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๑๙
นายวสันต์ เพ็ชรไชย ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๒๐
นายศรุต แสนศิลป ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๒๑
นายอภิเดช แสงสาร ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๒๒
นางสาวนภาพร ไชยมัชชิม ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๒๓
นางสาวกันนิกา ดาเลิศ

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๒๔
นางสาวพัทธ์ธีรา เห่ลาหว้าน ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๒๕
นางสาวอาริยา เนินเขา ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๒๖
นางสาววันวิสาข์ อุทโท ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๒๗
นายกิตติพงษ์ นิลคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๒๘
นายสุธิวัฒน์ ดาเลิศ

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๒๙
นายณัฐวุฒิ คำศรีพล ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘๔ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๙๓๐
นายธนพล เพ้งลุน ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๓๑
นายอดิศร หินสุข ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๓๒
นายสมานไทย แพงดี ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๓๓
นายไชยวัฒน์ ศิลาจิว

๋

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๓๔
นายเอกบินทร์ โคตรศรีหา ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๓๕
นายกันตพงค์ เพียรภายลุน ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๓๖
นายพลวัติ สิมมะลิ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๓๗
นายวนัส วรสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๓๘
นายสุริยา แสงศิลป

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๓๙
นายเอกสิทธิ

์

บุษบงค์ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงกนกพร แจ่มกลำ ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงกันต์ฤทัย อันสีดา ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงจันทร์ธิมา มูลประสาน ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสนพันธุ์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงวิมลสิริ กองประสิทธิ

์

๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงวันวิสา พรมชัย ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงยุราวรรณ ลักษณะเปย ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงศศิกานต์ พัฒนจันทร์

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายเจษฎา เพ็งลุน ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายจักรพรรดิ เชือมรัมย์

่

๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายชัยพร ฉิมสวัสดิ

์

๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กชายธีระวัฒน์ หมู่แสนกอ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายปานวัตร เพียรภายลุน

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายพนมรุ้ง ภูเด่นไสย ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายพิชิตชัย กงเพชร ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายพิเชษฐ์ ทุมเพ็ง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายพิเชษฐ์ ภูผาศรี ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กชายพีรภัทร ศรีนอ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายวชิระ สิงห์บัญ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายสุทิน กงเพชร ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายสุรัก กงเพชร ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายเอกภพ ตรีบาตร ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายเอกรัฐ เพียรภายลุน ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายอดิกรณ์ พาโฮม

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายอนิรุต จิตเหลือม

่

๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘๕ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงกมลชนก ภูดี ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายทรงศิลป ศรีเหลือม

่

๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายธีระวัฒน์ ฉำสบาย

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงฐิตาภา เหลือมศรี

่

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงนำแพ พลนาคู ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงปภาวี ราตรีหว่าง ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงพรทิพย์ เพียรภูเขา ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงพิมพ์วิมล ศรีระมาตร ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงสิริวรรณ กุลาศรี ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงสิริยาภรณ์ แสงใส

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงอมลรรณ ลือไกรษี

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายกรณินทร์ เพียรภูเขา ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายชโยดม พลขยัน ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายธนาเทพ ทองอู๋ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายพงษกร เพียรภูเขา ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายพิณกวี บัวเปรม

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายสรศักดิ

์

บุญแสน
๓/๑๑/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงชรตา โอ้อารี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงกมลวรรณ ไวแพน ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงชนาภา ศิริปะกะ ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงบัวชมพู สารศิริ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงฟาใส กันยามา ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงรัตติกาล เหลือมศรี

่

๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา เหลือมศรี

่

๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงศิริเพชร พันพู ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองพิมพ์ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงชนากานต์ วรสาร ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงธนัชพร จตุรพรม ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงพิริยา บัวพัฒน์ ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายธนกฤต เรืองบุญ ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายธนดล สวัสดินที

์

๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายพรเจษฎา บุญขนาน

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายพัทธนนท์ ปกการะนัง ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายรพีภัทร รังกลิน

่

๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายเศรษฐา แสงเจริญ ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘๖ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายธนพัทธ์ โต้ชาลี

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลขยัน

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงธัญพิชชา พานบุตร ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงโฟริษา สามศรี ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงภัสสร พลนาคู ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงวิจิตรา โวหารกล้า ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงวีนัสรา สอนสมนึก

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงศุภนุช กอแก้ว

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายชลสิทธิ

์

โสนาคู ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายนิธิกร คุ้มหินลาด ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายรพีภัทร หล่าซิว ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายวัชรพล คุ้มบ้านชาติ ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายวุฒิชัย รังกลิน

่

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

จิตเสงียม

่

๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายศุภวิชญ์ กุลสอนนาน ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายสรวิศ บุญแสน ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายสุริยน แสงเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายสุริยา แสงสว่าง

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายอนาวิน พลนาคู ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายศิวนาท บำรุง ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายศิวัช บำรุง ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายสรรเสริญ คำสอน ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายสุภัทรภูมิ โคตรกุดสิม ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายอดิพัฒน์ ตรีบาตร ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายอธิป เหลือมศรี

่

๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายอภินันท์ ศรีวะโสม ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงจารุณี พันภู

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงชญาภา แลผดุง

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงณีรนุช หะนันตะ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ สิงห์เหลือ ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงนันทฉัตร ศรีมณีโรจน์ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงนำทิพย์ สาอุด ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงปนัดดา ตะวันคำ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีวะรมย์

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงภัทวริน ยานิน ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘๗ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงเรนุกานต์ วัฒนบุตร ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงลลิตา เพียมภูเขา ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีทิน ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงสุนิสา แสงเจริญ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงหยาดทิพย์ ชลธี ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายกิตินันท์ รังกลิน

่

๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายจักรพรรณ กว้างขวาง ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายณัฐกร สารีบุญ ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สุพานโซ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายธนดล ชราโรจน์ ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายธนวัฒน์ พืนผา

้

๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายธนัชชา ชินโน ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายนิพนธ์ หาชม ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายปกรณ์ เถาว์ชาลี ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายปญจพล เหมวิพัฒน์

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ไชยอุป ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายวรเวช ดาเลิศ ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายวโรดม กุลสอนนาน ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายสุทธิภัทร ไชยขันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายอภิชัย ถวิลถึง

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายอลิธิเดช ระลาคี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงจินตพร เพียรภูเขา ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงจิราภา ศรีวสุทธิ

์

๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงณัฐริญา สารีบุญ ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงนิราพร ไวแพน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงปยานุช พลนาคุ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงพัชรา ละลาคี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงพัชริตา ตรีบาตร ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงพุดนำบุศย์ บุญแสน ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงมัลธิดา แสงเจริญ ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงรุ้งลาวัย์ เหลือมศรี

่

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงลักษณพร แลผดุง ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงศิริวิภา เลิศวาจางาม ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงอรีรัตร ทองอู๋ ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายจรัสรวี บัวพัฒน์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายจิราพัชร ว่าวภูเขียว

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายณัฐภัทร ฐิติพิปูลยางกูร ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายนัฐพล พันธุ์มัน

่

๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายพิทยา โสนาคุ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายภูมิพัฒน์ ทำนาผล ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายมัธวี เพียรภูเขา ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายมานัส ไวแพน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายยงยุทธ ภูมิโอตา

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายวีระพงษ์ กิงพรมภู

่

๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายศิรศักดิ

์

ถวิลถึง ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายสุภัทร คุ้มบ้านชาด ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายอิฐธิพงษ์ พลนาคู ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายเอกราช ศรีลำไพ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงชลธิชา คณาวัลย์

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ แก่นเกษ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงนันทิชา ชาลี ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงนำตาล อุตะโม ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญขนาน ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงสุนิสา สามศรี ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงไอริศา นาใจคง

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายกฤษอนันท์ กองนาคู

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายเกษมสันต์ พลขยัน ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายเกษมสุข ศิริปะกะ ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายจิรกร พันพู ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายจิรายุทธ ศรีวสุทธิ

์

๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายไตรภพ นิลคำ ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายธนธรณ์ รักหอม ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายธนัทชัย พยุงวงศ์ ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายธีรภัทร เพียรภายลุน ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายนวพล แสงเจริญ ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายนิพนธ์ ละราคี ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายยุทธศาสตร์ มุงคุล

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายศักดิขริน

์

ศรีประไหม
๓/๑๑/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายศิริมงคล แผลงศร ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายศิริศักดิ

์

เหลือมศรี

่

๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายสันติ มันทลา

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายอดิวิชญ์ อันทะสาร

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงชุติภา แก้วโท ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงเบญจมาพร รังรส ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงปริภัสสัร แก้วลา ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงปาริฉัตร เดิมกระโทก ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงภาวิณี กลัดกันสง ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงลดา แสงเจริญ ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงวารินท์ทิพย์ ดอนวัดไพร ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงสิตานันท์ ฉำบุตร ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงสาวลักษณ์ ผุดผาด ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายชัชชัย สำราญรืน

่

๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายชิรวิทย์ แสงเจริญ ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กชายตะวันชัย ภูดี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายธนวัฒน์ แสงใส ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายธิเบศร์ บุญแสน ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายประสพโชค สอนไชยยา ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายพงษ์ค์วรินทร์ ดาเลิศ

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายพงษ์เพรช ศรีวัฒนะ ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายภาดล ไชยขันธ์ ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายลวิช แสงเจริญ ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายศัรญยู เพียรภูเขา

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายเศรษฐา ไวแพน

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายธีรพงษ์ พลนาคู ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายธีรพงษ์ มูลประสาน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายพงษ์เพรช ศรีวัฒนะ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายฤทธิเกียรติ รังรืน

่

๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายอภิรัตน์ กุลซือ

่

๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญแสน ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงนิลยา ละลาคี ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงกันยารัตน์ รังกลิน

่

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อ้วนละไม ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงดารุณี แสงเจริญ ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงพิจิตรา กว้างขวาง ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงจารุวรรณ ตรีมาตร ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙๐ / ๒๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

ถนัดทำ
๓/๑๑/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงกนกพร อุทกิจ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายมนต์ณัฐ ผลุนกระโทก ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายบูรพา พันพู ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายสิทธิคร แลผดุง ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เชือดี

้

๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีนอ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงอภิญญา สารีบุญ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายวันชัย ศิรินัย ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายวรชิต ศรีละมัย ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายประชา มุงคุณ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กชายธีรภัสร์ รังกลิน

่

๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงญาณิศา พันธ์ภู ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงทิพย์สุดา บุญแสน ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงปยาภรณ์ บุญแสน ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายอภิวิชส์ ศรีสุข ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายจารุวัฒน์ บุญขนาน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงกรวิภา เฉลิมพันธุ์

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงนิตยรดี

ภวัตพงศาไพศาล ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงศิริวิภา เลิศวาจางาม ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายธนธรณ์ สิมศิริวัฒน์ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กชายภูมิเรศ วิเศษสัย ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายธวัชชัย แก้วสวิง ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กชายกิตติภูมิ อินทร์ยา ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กชายพนัส รังกลิน

่

๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายจิณณวัตร คำใส ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายพิรุณ สองถึง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กชายตุสิต ขันซ้อน ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กชายสมศักดิ

์

เพ็ชรกาญจน์ ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงศิลปสุภา รังกลิน

่

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงพัชริดา วรสาร

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงสุชานันท์ มงคลพันธ์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงศิรภัสสร รังกลิน

่

๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กชายกิตติพร ทองกลาง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายธนภัทร ภาลัยแก้ว ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙๑ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายอำนาจ คำไพร

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายวิโรจน์ ดอกทองหอม

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายพิภัทร์ อุตโม ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กชายถิรนัย ขันอาสา ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายกรินทร์ แหวนเพ็ชร ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายอัมรินทร์ แสงสาร ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายไกรภพ ละราคี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กชายเอกภพ รังรส ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ เหล่าหกุล ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กชายทินณภัทร พลนาคู ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายนิติภัทร วิทยาประภากร ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงวรัญญา สังฆธาตุ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงปยธิดา กลัดกันแสง ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงฑิฏารัตน์ แก้วหาวงศ์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงสุปะวีณ์ ชาติอินทรี ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงธนัญชนก จิตรเหลือม

่

๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงภัทรมัย ปางค่า ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงพิราอร อาจวิชัย

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กชายปุณณพัฒน์ เนานวน ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กชายสิทธินันท์ อามาตย์ทัศน์ ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงปยาภัสร์ เหลือมสิงขร

่

๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงธนันญา สารีวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายอัศฎา ด้วงคำภา

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายธีรกาญจน์ กองนาคู ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายนพกร รังกลิน

่

๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงฐิณฎา มะลิรส ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงนวลอนงค์ เหลือผล ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงกัณธิมา แก้วศรีทอง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงอรอมล ภูดี ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงสุพรรณิกา เจริญชาติ

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายกฤษกร พรมประศรี ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญแสน ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายศุภกร ถิตย์บุญครอง ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงนุชนาฏ สิมสาร

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายอรรถพล คงนิม

่

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙๒ / ๒๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงพินสุดา อสุนี ณ อยุธยา ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายภัทรนรินทร์ โบสถ์นำ ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายธนนันท์ หวังเจริญเวทย์ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงศิริขวัญ จิตอะคะ ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กชายบวรวิชญ์ พลนาคู ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ โสนาคู

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงวราภรณ์ กลัดกันแสง

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงดวงฤทัย รังรถ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กชายศุภกร ละราคี ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงรัชนก สำราญสุข ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงพิจิตรา เครือแวงมล

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงนิรัญชนก อุดมนา

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กชายธนากร บุญแสน ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงธนาภา มีธรรม ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายอานนท์ สงวน

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงปณฑิตา ตรัสศรี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายฉัตรชัย วามะกัน ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายราชพฤกษ์ ดวงสุพรรณ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงนิพาดา สีหาราช ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายทักษ์ดนัย วิชาดี ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงนภารัตน์ แก้วดวงงาม

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงเอือกานต์

้

ชินโน
๓/๑๑/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายอภินันท์ ภุผาศรี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กชายทินกร ภูสิงห์ ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายปยะพงษ์ เพียรภายลุน ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงชลดา สิมสาร ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กหญิงจิรวรรณ สมยานพล ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กหญิงพิชญานิน สีพันลม ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงณัฐลดา เจริญชาติ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงปพิชญา กลัดกันแสง ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงสุชาดา เหลือมศรี

่

๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กชายศักดิชัย

์

นครวงศ์ ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายฐิติกร หนึงคำมี

่

๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กชายวิรัชกร สุริสาร

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายวัชชัย รถดี

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙๓ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ บรรเทิงจิต ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กชายกฤตธร แสนคนึง ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงบุตรชบา โคตะแสง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กชายวุฒิพร เหลือมศรี

่

๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กชายจิรเดช หงษ์ศา

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงภัทธราวดี ม่วงงาม

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงดารุณี โต้สลี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงไพจุฑาทิพย์ กัวอำไพ

้

๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงกชกร แสงสาร ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงจุฑาดา กลัดกันแสง ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงพัชรพร การปญญา ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๕๖
เด็กหญิงวรัญญา บัวบาน ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงนันทิดา สำโรงพล ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายพิทักษ์ เจริญพล ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายสิทธิชาติ ประกอบกิจ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายฑิฆวัฒน์ เพ็ชรไชย

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายจิรโรจน์ จันทร์วันดี ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงลักขณา โถปญญา

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงอัญชัน คงอยู่สุข ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงปญญดา ทองปลิว ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงโสรญา แสงตาล

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงบุญยานุช นาคสมสา ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เขือนคำ

่

๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงพรสุดา จิตเหลือม

่

๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงพิมลนาฏ หาญดี ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายชัยชนะ โสทะโน ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายพงศกร ลาวงศ์เกิด ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๗๒
เด็กชายอนุรักษ์ ศรีเหลือม

่

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กชายปยวัฒน์ บุญยศ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กชายชูเกียรติ เรืองสุข ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายฉัตรดนัย ชาเซียง ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ สอนชัย ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กชายธีรโชติ เสนาวัง ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายสุริยา ไวแพน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายกัสกร อัคติ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  
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กส ๔๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายธนะรัชต์ จันวัน ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กชายเจษฏา ท้าวบุตร ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงพิมวิภา พิมรส ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงปอแก้ว พวงสันเทียม ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงนิศารัตน์ สุดตายะโส

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงสิริกัญญา ศรีโครต ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงโสภิดา เสนาผล ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กชายนครินทร์ ศรีกาฬสินธุ์ ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กชายมงคล เนียมวิจิตร

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กชายอภินันท์ แสงเจริญ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายกรกฤต รังรส ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๙๑
เด็กชายกฤษณะ เสนาผล ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กชายทัตเทพ สันดาล ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายธนาวัฒน์ เพียรภายลุน ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายนวพล คุ้มหินลาย ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายปญญาพัฒน์ พลนาคู

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายรัฐภูมิ สุภาวงค์

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงภัทรวดี เชิดชน ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายธีรพัฒน์ พิมพ์มหา ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายพัทรพล ศรีหาพล ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายสุชาติ บุษมงคล ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายธนากร กุลาศรี

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายกวินท์ เบิกบาน

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายนครินทร์ ภูดี

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายณัฐพล ยอดยศ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายสุรทิน สาอุด ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายธนภัทร อ่อนภูมี ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงนิชานันท์ พิมพืเภา ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงศิรสิทธิ

์

วรสาร ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เสนาผล ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ อุตะโม ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงเมษา รังรส ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงวนิดา ไชยขันธุ์ ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ผันศรี

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กชายภูธศิลป พิมรส ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙๕ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กชายรัสเซีย วันทาพรม

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กชายเทพบุตร ตะวันคำ ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายเฉลิมยศ ปูแก้ว ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กชายปรัชญา กลัดกันแสง ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายณัฐพงค์ ไชยขันธุ์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายสรดิษฐ์ เนินหงษ์

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงโอเค อันสีลา ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กชายเจตพล รักภูเสน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงมานิตา ประชาชัย

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ เจียนงาม ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์นาครอง ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กชายสิรวิชญ์ แวงเลิศ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กชายปฎิพล ไฝชอบ ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กชายกรวิทย์ แสงยะรักษ์

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายสิทธิพล สำราญสุข ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เวินชุม ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กชายพนัส สุขล้วน ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงแดนมี

่

ลี
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงวริศรา รังรส

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา จงใจดี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงสุภานุช กลัวจำนงค์

้

๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงอารยา ปาทา ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายคชาพล ภูสมนึก ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายวิโรจน์รัตน์ แสงพิจารณ์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายธนวัฒน์ ชมภูเลิศ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ เข็มทอง

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายนิติภูมิ ไกรศูนย์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงปาริฉัตร ทิพย์เสนา ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงอชิรญา พิมเภา ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงอัจฉราพร ไกรสูญ ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงปนัดดา ไชยชุม

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กชายกฤติเดช จรัสแผ้ว

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายชัชวาล สืบบำรุง

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายธนวรรธน์ ดินรมรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายอดิเทพ เชิดชน

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙๖ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงมณีเนตร อุตะโม ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงปนสุดา พิกุลทอง ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายประจักร ตรีบาตร ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กชายอลงกรณื คุ้มบ้านชาด ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงจอมใจ หินสุข ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงจารุภัทธ วิชาสาร

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายรัฐภูมิ เหลือ ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายปรัตถกร พิลารี

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายภูธศลป พิมรส ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายยุทธนา แย้มศรี ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงพรนัชชา คำภูเวียง

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กหญิงภาสินี ศรีพันลม ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กหญิงวิมลวรรณ ทาระเวทย์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงบุณยาพร ระลาคี ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ พิมพ์รส ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงพิสมัย ชินโน ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงแพทย์ดาพร หนูทน ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงเยาวเรศ สุลำนาจ ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงรุ่งนภา โคกลือชา ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงสุทธิดา สะอาด ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงสุพันษา ภูดี ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงอุไรพร พิษสุวรรณ ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายกิตติพศ อ่อนอ้วน ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายณัชพล ศรีเจริญ ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายนัฐพล บุญเรือง ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๗๕
นายนคร เพียรภายลุน

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๗๖
นางสาวมยุลี บริวงค์ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๗๗
นางสาววิลาสินี พลสมพร ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๗๘
นางสาวสุธิดา สามศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๗๙
นางสาวสุภารัตน์ สิมสาร

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๘๐
นางสาวกัลยารัตน์ คะโยธา ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๘๑
นางสาวขวัญชนก ผิวงาม ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๘๒
นางสาวจีระนันท์ จิตน้อม ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๘๓
นางสาวพิมชนก โสสิม ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๘๔
นางสาวอภิญญา กลุสอนนาน

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙๗ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๓๘๕
นางสาวสุนทรี โชติพันธุ์ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๘๖
นางสาวนุชชา ศรีพยอม ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๘๗
นางสาวกนกพร อุทกิจ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๘๘
นางสาวชนาธิป ประเสริฐสังข์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๘๙
นางสาวนำทิพย์ สุนา

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๙๐
นางสาววรรณวิสา ศรีนอ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๙๑
นางสาวหทัยชนก พิบุตร ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๙๒
นายมงคล สมพอง ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๙๓
นายกิตติภัทร มะขันธ์ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๙๔
นายจิตรกร ยอแสง

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๙๕
นายศุภวิชญ์ เหลาแหลม ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๙๖
นายกิตติศักดิ

์

บุษดี ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๙๗
นายโชคชัย อ่อนใส ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๙๘
นายสวรินทร์ จรัสแผ้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๓๙๙
นายอภิสิทธิ

์

ศรีนามน
๓/๑๑/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๐๐
นายชูเกียรติ ชินโน ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๐๑
นายฐิติพร รังหอม ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๐๒
นายสุรัญญา เถาว์ชาลี ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๐๓
นายจันทร์จิรา อุดมไร่ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๐๔
นายธันยพร จรัสแผ้ว ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงนภาพร ธิสังกะ

๓๐/๙/๒๕๔๙
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๐๖
นางสาวนิราภร มะลิรส ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๐๗
นางสาวรุ่งฤดี รังกลิน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๐๘
นางสาวเรวิกา เสนาะเสียง

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๐๙
นางสาวอรัญญา อุตะโม ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๑๐
นางสาวอลิตชา ละราลี ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๑๑
นางสาววนิดา พรสงวง ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๑๒
นางสาวอรัญญา เหลือผล ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๑๓
นายภูริวิฒน์ ไชยพรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๑๔
นายศุภกร เหลือผล

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๑๕
นายอริย์ธัช บุษดี ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๑๖
นายสหรัถ ไชยบุตร ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๑๗
นายสิทธิศักดิ

์

งามแสง ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๑๘
นายสุรศักดิ

์

วิชาสาร
๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๑๙
นางสาวพรมพร ขยอมดอก ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๔๒๐
นางสาวสุกฤตา สังฆะธาตุ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๒๑
นางสาวญาริศา พันธ์ภู ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๒๒
นางสาวเกษรวงค์ เหลือผล ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๒๓
นางสาวจันทิรา เหลือผล ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๒๔
นางสาวชลญา วิลาศรี ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๒๕
นางสาวนรินธร ละราคี ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๒๖
นางสาวสุวิมล สมมิตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๒๗
นางสาวอารยา ดินเมืองชน

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กชายสุริยะ เอียมเย็น

่

๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายปาฎิหาร ไวแสง

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายณัฐกรณ์ จรัสแสง ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายศริราช เสนาวัง ๓๐/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายดนัย โซนรัมย์ ๕/๙/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงกาญจนาพร พันภู

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงกุลนภา ไชยชาญ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงจิราพร อุทกิจ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ ราตีหว่าง ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงน๓พร ระลาคี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงบัณฑิตา พันต้น ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงปวีณา ไชยทองศรี ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงพรชิตา รัตนพลแสง ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงพัชนี เพียรภายลุย ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงพัทยา บุญแสน ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงนัยนา ผุดผาด ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงมัลลิตา เหลือมศรี ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงสุภัคษา อ๋องสุวรรณ ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงสุวนันท์ หินสุข ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงอมราพล ใจไว ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงอรวี ยิงเลิศ

่

๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงพรชิตา รังหอม

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา พรหมศรี ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงอรัชญา เพ็งลุน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงธญภรณ์ ประครองสุข ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงอนุรักษ์ กล้าหาญ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงกฤษฎารัตน์ กัวอำไพ

้

๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงจิตวรดี ไชยรัง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงจุฬามาศ อสุนี ณ อยุธยา ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงจฬาลักษณ์ แกมนิล ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงปรินดา หนึงคำมี

่

๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงปยดา วรคำ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงศศิการต์ พูลทอง ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงสุธิตา เจริญชัย ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ วรรณทอง

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงพนิดา สอาดรัมย์ ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงศีนี จุไร

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงสุริตา โสสิม ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงอรนุช ไกรศุนศ์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงณัฐสุดา เหลือพล ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงธนิสร พิมพ์เภา ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงนลพรรณ เหลือพล ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงพิมพ์นภา คะรัมย์ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงวิภาดา ไวแสน ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงศริภัสสร ภูดี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงภภัทรวดดี ยอแสง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายโชคชัย ปนขจร ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กชายธราธิป ประจักษ์วงค์ ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายธีรภัทร ไวแสน ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ กุลกล้า ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กชายอุเทน หมืนภักดี

่

๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กชายศภกร ไกรศุนย์ ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ศรีมอม ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายโอภาส หมอกสีนาค ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายทิเบต บรรนามล ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กชายนันทวัฒิน์ กองนาคู

๒๕/๕/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายวสุพล บุญแสน ๘/๖/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงขนิษฐา อัญชสังกาศ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงจิตราพร เพิมพูน

่

๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงชลธชา เลาราช ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงพัชพร จันทร์ทิพย์ ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงวรรณษา รังหอม ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐๐ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงจุฑาพร เพ็ชรไชย ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงยาดา ภูดี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงสุภัทตรา ชัยปญญา ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงเจริญทรัพย์ พรมจิต ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงเสาวินีย์ เมฆา ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กชายนันทวัฒิน์ ปรีกุล ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายมณฑล แสงนิกูล ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กชายวันธงชัย กลัดแสง ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายวิทวัส บวรมล ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายวุฒิชัย มะลิรส

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายกฤษณพัฒน์ ฝนเครือ ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายกิตติภาพ สามสี

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายเขมชาติ ไชยมัณิม ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายชาญวิทย์ ภูดี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายธวัชชัย ไกรศุนย์ ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายนพรัตน์ ใจเด็ด ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายปฐมฤทธิ

์

ดำงาม ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายพิชิตชัย พลวิเศษ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายพิพัฒน์พล เหล็กกล้า ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายพิภพชัย เลิศพรเกษม ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายภูรินท์ ไชยมัชฌิม ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กชายรัตน์ธิชัย พิมพ์เภา ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายวรพงศ์ ติบลำเอียง

๊ ้

๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กชายวราวุธ กลัดกันแสง ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ อ้วนละมัย ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายอภิสิทธ์ งอยจันศรี ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายอัครเดช บุษดี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงกัญทิมา ไชยขันธุ์ ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงปานชนก วงค์อักษร ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงจิราพัชร มูลเจริญ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ธนาวุฒิ ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงจันรท์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันทฤทธิ

์

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงนภวรรณ ภูดี ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงปาริชาติ ภูดี

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐๑ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ไชยสวาท ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายคมสันต์ เพียรภายลุน ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายเจษฎากรณ์ บุญแสน ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายชาญวิทย์ เพียรภูเขา ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ซือ

้

๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายธนากร บุษบง ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายนนทกานต์ พลนาคู ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กชายวุฒิไกร เชิดชน ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กชายอรรนพ เพราะเจริญ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายจิรายุส

สมบัติลาภตระกุน
๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กชายบุญฤทธิ

์

เชิดบุญเรือง ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กชายสิรวิชญ์ สุขพันธ์

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กชายจักริน วันโนนาม ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายกัญชพร ทำนาพล

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงกานต์รธิดา ไขยขันธุ์ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ ปณจันสิงห์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงณัฐติกาล พรมกสิกร ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงณัฐนิดา ฟองชน ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงพรชิตา ไชยมัชฌิม ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงรักชนก เสมอสุข ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงวนิดา แสงฤทธิ

์

๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงวาสิตา จิตจง ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงสิริกัญญา ยะไว ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงอภอสรา โวหาญกล้า ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงอาทิติย์ยา อุตโชติ ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงอินทิรา วงษ์ประเสริฐ ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงกมลพร ถวิลถึง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงชมพุนุช ปกติ ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงกนกอร วงษ์คำอุด ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงปวีณ์นุช รสดี ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงมาริษา ไกยเดช ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงรสิตร ธิสังกะ ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ศรีเจริญ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงรัตน์ธิดา กลัดกลันแสง

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงวนัสนันท์ บุญรอด ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐๒ / ๒๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงสจิณณา ศรีพัดลม

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีเมือง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงอาภัสรา ยะมะหาร ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กหญิงชุลีพร สอนจิต ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงนิตยา รังระรืน

่

๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เต่าสีทอง ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายวรากร แลผดุง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายเฉลิมพล โสมศรี ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายชารีนนท์ จันล้วน ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายนพชัย มานุสนธิ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายปฎิภาณ แสงยะรักษ์

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายสุรชัย เพ็งลุน ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายภาดล ไฝชอบ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กชายณัฐนันท์ เหล่าแหลม ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายก้องภพ จันทะลุน ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงกัลยา บัวบาน ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงจารุวรรณ เสนาผล ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงชลทิชา ศรีกระหวัน ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงชลธิชา นาหนอง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา อินท์สม ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงสายนำผึง

้

โวหาญกล้า ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงอภิญญา วรชาญ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงนภาวรรณ วิชัยโย ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงชลิตา พาระพงษ์ ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงณัฐริกา คุณปญญา ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงพรชิญา วรชัย ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงพัทธนันท์ เพียรภูเขา ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ละราคี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงวาสิตา ชินโน ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ระลาคี ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงสุภาพร รกดี ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงอังคณา พรมจิต ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงกุลัฐ คำใจ

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงจตุพร ภูดี ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ แสงเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐๓ / ๒๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กหญิงณิชากานต์ นันทสาร ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กหญิงณิชาภัทร นันทสาร ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ลมพัด ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงศิรินทิพย์ พิกุลทอง ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ยอแสง ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงชวพร คุ้มหินลาด ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงพัทวรรณ เหล่าหว้าน ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ บุษดี ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงอาทิตยา ไวแสง ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงระชิตา แก่นภักดี ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงอาภากร ทองปริว ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายฐติกร สอนล้อม ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายอธิชาติ วงศ์หาโคตร ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายณัฐพล อุทกิจ ๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายธณาธิต พิมเภา ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายธรรมรัตน์ รืนรส

่

๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายวีรชัย ผารารักษ์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายวีรเดช แสงสาร ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายหัตถชัย สุดามาตย์

๓/๑๑/๒๕๕๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กชายอภิชาต ตรีมาตร ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กชายชัยภูมิ คำสุดแสง

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองศรี ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ อาจจอหอ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กชายธรรมนูญ จันทชาติ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กชายธีระวุฒิ แสงบุตร ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายนัทธพงค์ เหล่ามนตรี ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายพีรพัฒน์ พิมพ์รส ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๒๒
เด็กชายภัทรพล ไชยมัชฌิม ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กชายวัฒจักร กุลเลียง

้

๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายสิทธิพล อุตโม ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายอาทิตย์ รังหอม ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายกิตติธัช ละราคี ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กชายกิติราช ใจสู้ศึก ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กชายเจษฏา เถาหมอ ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายชยานันต์ พาพิทักษ์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐๔ / ๒๑๗
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กส ๔๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายภูมินทร์ เหลือผล ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายฤทธิพงษ์ ฝายสงค์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กชายสุรกานต์ ภูดี ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายอนุชา พลคูหา ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายอภิเชษฐ์ จรัสแผ้ว ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงคุณ ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายเอกสิทธิ

์

รังรส ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กชายคณุตม์ มาลาวัลย์ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายนิวัฒน์ บุญส่ง ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงพิยดา รังระรืน

่

๑/๓/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงนิตยากร พิมพ์รส ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายศรันย์ยู บุญแสน ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กชายศุภกรณ์ รังระรืน

่

๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กชายสิรวิชญ์ กล้าหาญ ๙/๒/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กชายสุภกิจ ชัยนัด ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๔๕
เด็กชายอรัญชัย ละราคี ๑/๓/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กชายนลทวัฒน์ ปลืมหอม

้

๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงกนกวรรณ หินสุข ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงมุนิล ผาบแก้ว ๙/๑๐/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงวิมลรัตน์ จิตรจง ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงพรรณ เหลือศิริ ๙/๙/๒๕๕๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงณัฐริกา วรชาญ ๙/๒/๒๕๕๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๕๒
นายณัฐภัทร พรนิคม ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๕๓
นายปริญา เหล่านายอ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๕๔
นายสมเกียรติ ไวแสน

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๕๕
นายอภิเชาว์ มะลิรส ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๕๖
นายนนท์ธเนษ วงศ์นาแค ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๕๗
นายรัฐธรรมนุญ พิกุลทอง ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๕๘
นางสาวกัลยารัตน์ เรียงแก้ว

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๕๙
นางสาวณัฐริกาญ เหล่านายอ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๖๐
นางสาวธนารัตน์ อรรคติ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๖๑
นางสาวบุษบา พละสินธุ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๖๒
นางสาวปยะวดี ลมพัด

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๖๓
นางสาวภัทราวดิ ศรีพัดลม ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๖๔
นางสาวรัชฎาภรณ์ สิมสาร ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐๕ / ๒๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๖๖๕
นางสาวลักษิกา ละราคี ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๖๖
นางสาววิมลตรา สังกะธาตุ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๖๗
นางสาวศศิกานต์ สุลำนาจ

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๖๘
นางสาวสุกัญญา ไชยชุม ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๖๙
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีหอม ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๗๐
นางสาวจุฑมาศ กาญปญญา ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๗๑
นางสาวณัฐชนิตา ศรีลำไพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๗๒
นางสาวแพรวพรรณ ใจสู้ศึก

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๗๓
นางสาวรสจรี ภุดี ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๗๔
นางสาววิจิตตรา พิมพ์เภา ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๗๕
นางสาวศรีพัชรา บุษดี ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๗๖
นางสาวนันทพร ผิวดำนิล ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๗๗
นางสาวสุพัฒตรา คำใส

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๗๘
นางสาวจณิตา บุษมงคล ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๗๙
นางสาวปนัดดา ตรีเพชร ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๘๐
นางสาวปรยาภัทร เพ็งลุน ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๘๑
นางสาวรัชฎาภรณ์ ชัยมงคลโชค

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๘๒
นางสาวไอลดา ไชยบุตร

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๘๓
นายพิมพ์วิภา โคตศรี ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๘๔
นายภิวัฒน์ สำราญรืน

่

๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๘๕
นายอมลเทพ ชัยบิล ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๘๖
นายปานศักดิ

์

เยียมเจริญ

่

๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๘๗
นายวุฒิพงษ์ เพียรภายลุน

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๘๘
นายวัฒนพงษ์ คะโยธา ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๘๙
นายณัฐวุฒิ พลนาคู ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๙๐
นายศิริชัย จิตจง ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๙๑
นายอนุพงศ์ สาริสิทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๙๒
นายทรงวิทย์ ตรีเพชร

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๙๓
นายทะนง โรยรส ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๙๔
นางสาวกุลสตรี ภูผาศรี ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๙๕
นางสาวเกวลิน บุ่งนาแซง ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๙๖
นางสาวชิดชนก เผือดผุด ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๙๗
นางสาวณัฐริกาญ บุญแสน

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๙๘
นางสาวธิรัญญา จันทาธาตุ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๖๙๙
นางสาววนิดา ศรีระมาตร ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐๖ / ๒๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๗๐๐
นางสาวเกศราภรณ์ สิมสาร ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๐๑
นางสาวธณัฐชา ชนไพโรจน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๐๒
นางสาวปยพร พิมพ์สุคะ

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๐๓
นางสาวอวัสดา ไวแพน ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๐๔
นางสาวกัญยาณี ฉำสบาย ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๐๕
นางสาวนพรัตร์ พลนาคู ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๐๖
นางสาวเบญญา บุญแสน ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๐๗
นางสาวรุ่งนภา ขันอาสา

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๐๘
นางสาวเสาวลักษณ์ โสมิตร ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๐๙
นางสาวอินถหวา รัตนธรรม ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๑๐
นางสาววนิดา สกุลวงศ์นาวี ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๑๑
นางสาวดวงฤทัย ผิวงาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๑๒
นางสาวนำทิพย์ วรสาร

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๑๓
นางสาวชไมพร โคตรุขัน ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๑๔
นางสาวสรวงสุดา รังวีจี ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๑๕
นางสาวปวัณรัตน์ สอนสูญ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๑๖
นางสาวพรกนก ภูดี ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๑๗
นางสาวเกวลิน บัวมาศ

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๑๘
นางสาวมนัสนันท์ กุลสอนนาน ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๑๙
นางสาวปรารถนา หลักคำ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๒๐
นางสาวภานุมาศ บุญปก ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๒๑
นางสาวกนกพิชญ์ ศรีมารีรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๒๒
นางสาวกรณิกา พิกุลทอง

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๒๓
นางสาวเบญจวรรณ ดอมไธสง ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๒๔
นางสาวมาริสา ฤทธิโรจน์ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๒๕
นางสาววาสนา แก้วกรรมพฤกษ์ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๒๖
นางสาวศิรินภา อินนุพัฒน์ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๒๗
นางสาวณัฐริยา อุทโท

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๒๘
นางสาวพัชรา ภาวะภูตานนท์ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๒๙
นางสาววันวิสาข์ ทองมี ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๓๐
นางสาวสุวิมล แสงเจริญ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๓๑
นางสาวรุ่งจิรา ขันอาสา

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๓๒
นางสาวสุธิดา ดวงภูเมฆ

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๓๓
นางสาวอภิญญา ศรีโคตร ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๓๔
นางสาวสิรินทร์ ปนขจร ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐๗ / ๒๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๗๓๕
นางสาวณัฐสุดา ชินโน ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๓๖
นางสาวสุจิตตรา คุณศรีเมฆ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๓๗
นางสาวอรทัย เนินลาด

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๓๘
นายถนอมศิลป รังกลิน

่

๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๓๙
นายทศรักษ์ บุญสิงห์ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๔๐
นายพรรษกร สิมสาร ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๔๑
นายอรงค์เดช ศรีชมภู

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๔๒
นายกิตศักดิ

์

เรืองแสน
๓/๑๑/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๔๓
นายเทพธาดา แสงสาร ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๔๔
นายกรกต จ่ากลาง ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๔๕
นายเกียรติศักดิ

์

สิงห์นาครอง ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๔๖
นายณัฐพล นิลดอนหวาย ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๔๗
นายกฤษฏา วิชาดี

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๔๘
นายเทิดศักดิ

์

พอศรี ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๔๙
นายธวัชชัย สายมาลัย ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๕๐
นายนันทชัย สุดามาตย์ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๕๑
นายปริวัฒน์ วิชาสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๕๒
นางสาวพนิดา ศรีพอ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๕๓
นางสาววรรณวิภา ทองมี

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๕๔
นางสาวเจนจิรา ภูดี ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๕๕
นางสาวเจนจิรา ศรีโคตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๕๖
นางสาวทิพย์วิมล ไชยมัชฌิม

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๕๗
นางสาวนำฝน เหล่าหว้าน ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๕๘
นายครรชิต สอนถึง ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๕๙
นายพงศ์พัทธ์ ศรีโคตร ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๖๐
นายอัครพล สุขทวี ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๖๑
นายทวิชัย บุษดี

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๖๒
นายวัชระ แก้วคูณ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๖๓
นายไพโรจน์ ชัณโน ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๖๔
นายสรัน เตีรยมกลม ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๖๕
นายณัฐพล ไชยแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๖๖
นางสาวกนกวรรณ ดารา

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๖๗
นางสาวกัญญารัตน์ สอนถึง ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๖๘
นางสาวจุไรรัตน์ คนตรง ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๖๙
นางสาวชนัญญา เพ็งลุน ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  
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กส ๔๔๖๐/๓๗๗๐
นางสาวชลดา เชิดชน ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๗๑
นางสาวปณิตา โสมาบุตร

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๗๒
นางสาวปวีณา ศิริษา ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๗๓
นางสาวพัชญา ทิพย์สิงห์ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๗๔
นางสาวพัชรพร สุขไชย ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๗๕
นางสาวมนต์กนก สาขา

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๗๖
นางสาวศิริรัตน์ โคตรกุดสิม

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๗๗
นางสาวศิริวรรณ รังรืน

่

๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๗๘
นางสาวจุฑาทิพย์ อสุนี ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๗๙
นางสาวธนิดา เฉลิมชาติ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๘๐
นางสาวปณิตา ศรีเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๘๑
นางสาววนัสชพร ศรีสาร

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๘๒
นางสาวนุธิดา ไชยแสง ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๘๓
นางสาววิชุดา ศรีสวัสดิ

์

๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๘๔
นางสาวศศิตา กุลมงกุฏ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๘๕
นางสาวจุฬารัตน์ บุษบงค์ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๘๖
นางสาวชาลินี ทองดี

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๘๗
นางสาวสุทธิดา ก้อนทรวง ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๘๘
นางสาวกัลยาภรณ์ นาชัยแพง ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๘๙
นางสาวปยวรรณ พระฮึด ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๙๐
นางสาวพัชราภรณ์ องอาจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๙๑
นางสาวทิพวรรณ สารสิริ

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๙๒
นางสาววชิระดา หลวงปากดี ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๙๓
นางสาวธนัญชัย พลนาคู ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๙๔
นางสาวธีรภัทร มีธรรม ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๙๕
นางสาวฤทธิเดช จรัสแผ้ว ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๙๖
นางสาวอติวุทธ สิงห์สาธร

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๙๗
นางสาวจตุพร ดีประชา ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๙๘
นางสาวจิระวัฒน์ ภูดี ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๗๙๙
นางสาวณัฐพงษ์ อินทรรกำเหนิด ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๐๐
นางสาวนันทศักดิ

์

สอนถึง
๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๐๑
นางสาวนุวัฒน์ วรสาร

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๐๒
นางสาวภานุวัฒน์ ตรัสศรี ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๐๓
นางสาวเอกวัฒน์ สิมสาร ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๐๔
นางสาวนนทวัฒน์ มีจิตร ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๘๐๕
นางสาวเวฬุกร ภูบึงคำ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๐๖
นายอนิวัตติ

์

ทาธรรม
๒๕/๕/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๐๗
นายอวิทธิ

์

ภูผาศรี ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๐๘
นายสัณหวัช หินสุข ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๐๙
นายจิรายุทธ์ อุดมไร่ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๑๐
นายนทวัท แสนพันธุ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๑๑
นายทรงวุฒิ เหลือผล

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๑๒
นายพิษณุวัฒน์ เลิศพรเกษม ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๑๓
นายศตวรรษ ชาติชำนาญ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๑๔
นายณัฐริกา อิมอุรัง

่

๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๑๕
นายเบญญาภา แสงสาร ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๑๖
นางสาวกลมเนตร ภูดี

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๑๗
นางสาวณัฐพร แสงสาร ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๑๘
นางสาวปยดา ทำนาผล ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๑๙
นางสาวรัชนิกร ผาลัง ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๒๐
นางสาววิภาวดี ประสิทธินอก

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๒๑
นางสาวอริสา ผิวแดง

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๒๒
นางสาวชลธิชา ศรีหนองแสง ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๒๓
นางสาวละอองฝน ละราคี ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๒๔
นางสาวสุทธิชา แซ่ซิม

้

๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๒๕
นางสาวอภิณห์ภัคณา

เหลือมศรี

่

๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๒๖
นางสาวอรยา โคดไค่นุ่น

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๒๗
นางสาวกิงแก้ว

่

เตรียมกลม ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๒๘
นางสาวสุนิสา พิมพ์รส ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๒๙
นางสาวลลิตา เวินชุม ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๓๐
นางสาวศรัญญา เหล่านายอ

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๓๑
นางสาวกันยารัตน์ หาวิลี

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๓๒
นางสาวประภาสิริ ไซยมัชฌิม ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๓๓
นางสาวอนิชา วรชาญ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๓๔
นายอติชาติ ภูดี ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๓๕
นายคมสัน รังรืน

่

๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๓๖
นายนวัฒน์ แมงกลาง

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๓๗
นายถิรพงศ์ ถนัดธรรม ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๓๘
นายกิตติศักดิ

์

มะลิรส ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๓๙
นายนนทวัช สาครสุทธิกุล ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑๐ / ๒๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๘๔๐
นายลนิดา กลีบรัง

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๔๑
นายทิพย์ไพลิน ภูวิเลิศ

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๔๒
นายเพชรรินทร์ นิมนวน

่

๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๔๓
นายมัณฑนา ฤกษ์ดี ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๔๔
นายรัชภรณ์ สอนถึง ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๔๕
นายศศิวิมล เครือยะยา ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๔๖
นายพัชรา เถาว์ชาลี

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๔๗
นายมาริสา ไตย์ทิพย์ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๔๘
นางสาววนิดา โวหาญคล่อง ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๔๙
นางสาวสุนิตา พิมเภา ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๕๐
นางสาวสุรีพร รสดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๕๑
นางสาวอัยลัดดา ชัยลือชา

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๕๒
นางสาวอาทิตยา เลิศและ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๕๓
นางสาวอุษา รังหอม ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๕๔
นางสาวชุติมา เสนาชัย ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๕๕
นางสาวดรุณี กุลสา ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๕๖
นางสาวธัญญารัตน์ ยุบวัฒน์

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๕๗
นางสาวนามินตรา แสงทอง ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๕๘
นางสาวปพิชญา เหลือมศรี

่

๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๕๙
นางสาวภัทรวดี ร่องวารี ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๖๐
นางสาวสุดารัฒน์ ภูดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๖๑
นางสาวสุกัญญา หาญใจ

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๖๒
นางสาวชลิตา บาลศรี ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๖๓
นางสาวชุติมา บุษดี ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๖๔
นางสาวดวงฤทัย เหลือผล ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๖๕
นางสาวนัฐฐินันท์ สุขสว่าง

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๖๖
นายธีรพงษ์ โสนาคู ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๖๗
นายอนุเดช สิงห์บรรณ์ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๖๘
นายกุลโชค จุกสีดา ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๖๙
นายณัฐวัฒน์ ผ่าผล

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๗๐
นายณัฐวุฒิ เหลือผล

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๗๑
นายสุริยะ มณีเนตร ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๗๒
นายอดิศักดิ

์

นิลคำ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๗๓
นายอภรักษ์ รังระรืน

่

๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๗๔
นายณัฐวุฒิ ท้าวสบาย

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑๑ / ๒๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๘๗๕
นายศตวรรษ พันภู ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๗๖
นายอานนท์ ไชยสิธุ์ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๗๗
นายศุภกิจ แสงพิจารย์ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๗๘
นายกสิวัฒน์ วิลาศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๗๙
นายฉัตรชัย ศิลปชัย

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๘๐
นายพชร ยอแสง ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๘๑
นายวายุ กลัดกลันแสง ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๘๒
นายสงคราม ภูดี ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๘๓
นายสิทธิกร โสมศรี ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๘๔
นางสาวปยะฉัตร ละราคี

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๘๕
นางสาววิลาสีนี กุดวิลาศ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๘๖
นางสาวสุภาพร เกิดผล ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๘๗
นางสาวสุพัตรา พิมพ์เภา ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๘๘
นางสาวโสภิดา แก้วสวิง

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๘๙
นางสาวอภิรดี ขยอมดอก

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๙๐
นางสาวนรินทร์ทิพย์ วิชาสาร ๔/๕/๒๕๔๔ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๙๑
นางสาวเกษมณี คุ้มบ้านชาด ๖/๙/๒๕๔๔ ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๙๒
นางสาวธนาวดี ลืมสาร

๑๒/๖/๒๕๔๔
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๙๓
นางสาวประไพรพร เหลือผล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๙๔
นางสาวกนิษฐา สุทธิมล

๑๗/๓/๒๕๔๔
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๙๕
นางสาวกุลธิดา ศรีพันลม

๒๐/๑/๒๕๔๔
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๙๖
นางสาวสุกัลยา น้อยทรง

๑๒/๑/๒๕๔๔
ศพอ.วัดปาเมืองภู บ้านนายอ  

กส ๔๔๖๐/๓๘๙๗
นายอิทธิพร เรียกศิริ

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๘๙๘
นายฐาปกรณ์ แม้นชืน

่

๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๘๙๙
นายภานุพล มะลิต้น ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๐๐
นายภูธเนศ วรรณเกษม ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๐๑
นายปองพล ชนะเคน ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๐๒
นายศุภวิชณ์ นามโสภา

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๐๓
นายวายุ แสงสุวรรณ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๐๔
นายปณวัทธ์ ศรีบุญเรียน ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๐๕
นายวิสิทฐ์พล กุลเกลียง

้

๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๐๖
นายทศพร พลเทพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๐๗
นายเกียรติศักดิ

์

เถาชาลี
๓/๑๑/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๐๘
นายธนวัฒน์ เฉลียวฉลาด

่

๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๐๙
นายไมตรี แสงสุวรรณ์ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑๒ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๙๑๐
นายชัยกฤต หงษ์อุดร ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๑๑
นายติณเวส การปน ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๑๒
นายธีรศักดิ

์

ศรีบง
๒๕/๕/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๑๓
นายนันทวัฒน์ สาระเสริฐ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๑๔
นายวีระกุล ฤทธิโรจน์ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๑๕
นายมังกร เอียมระหงษ์ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๑๖
นายคมสันต์ สมศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๑๗
นายกฤษฎา คำจุมจัง

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๑๘
นายภาคภูมิ ชาวนาฮี ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๑๙
นายเอกชน นนทพจน์ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๒๐
นายวัชรพล ไชยยนต์ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๒๑
นายนพรัตน์ เงียบสดับ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๒๒
นายพิระภัทร ผ่านสำแดง

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๒๓
นายโกเมนทร์ แสงสาร ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๒๔
นายธนศักดิ

์

แสงผา ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๒๕
นายลิขิต หาชม ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๒๖
นายชุมพล ไพศาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๒๗
นายกฤษ บูรวัฒน์

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๒๘
นายธีระพันธ์ ผาสุก ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๒๙
นายศักดิดา

์

ตาลวาวแวว ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๓๐
นายอภิโรจน์ มองเพชร ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๓๑
นายนที ศรีมูล

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๓๒
นายภานุพงษ์ ดีปะวี ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๓๓
นายอภิดล ไสววรรณ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๓๔
นายธนาวัฒน์ ศรีขาว ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๓๕
นายกิตติศักดิ

์

สีหลิง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๓๖
นายวงศกร ปนขจร

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๓๗
นายพิริยะ วินิจ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๓๘
นายภูมิศักดิ

์

สกุลโพน ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๓๙
นายอภิรักษ์ รัตนแสง ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๔๐
นายอัษฎางค์ ศิริละ

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๔๑
นายภัณทจักร ศิริมณี ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๔๒
นายวชิราวุธ ไชยยนต์ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๔๓
นายรัตนชัย ดวนจนทึก

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๔๔
นายมงคล ผาตะนนท์

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑๓ / ๒๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๙๔๕
นายอภิชิต ชอบดี ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๔๖
นายนลธวัช รุ่งเพชร ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๔๗
นายชินกร วุฒิสาร ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๔๘
นายสงกานต์ น้อยสมศรี ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๔๙
นายจักรินทร์ งอยภูธร

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๕๐
นายอนุชา สีหลิง ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๕๑
นางสาวพัทธมน ธิสังกะ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๕๒
นางสาวเหมือนฝน มะลิต้น ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๕๓
นางสาววนิดา คำใส

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๕๔
นางสาวณัฐสุดา ไชยพรม

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๕๕
นางสาวรสสุคนธ์ คำใส ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๕๖
นางสาวอริญา ช่อมะลิ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๕๗
นางสาวอนุธิดา เถาวัลย์ดี ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๕๘
นางสาวธัญลักษณ์ เฉิดฉาย ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๕๙
นางสาวชลธิชา ประวันนวล

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๖๐
นางสาวกุลณัฐ ในยวัตร ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๖๑
นางสาวนิตยา น่าบัณฑิตย์ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๖๒
นางสาวภาสินี สีวาส ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๖๓
นางสาวทานตะวัน ไวแสน

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๖๔
นางสาวศิริมล ปากแข็ง

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๖๕
นางสาวนริศรา โสภาพ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๖๖
นางสาวภควดี ปุระมงคล ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๖๗
นางสาวจุลเกศ จรัสแผ้ว ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๖๘
นางสาวศรัญญา จงใจดี ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๖๙
นางสาวเสาวลักษณ์ กล้าหาญ

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๗๐
นางสาวเพ็ญพิชชา แย้มยิม ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๗๑
นางสาวอรอุมา พิศผล ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๗๒
นางสาวมลฤดี จรัสแผ้ว ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๗๓
นางสาวชุติมา เพาะนาไร่

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๗๔
นางสาวศิริมา จิตจักร์

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๗๕
นางสาววิภาวดี แสงกล้า ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๗๖
นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิง ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๗๗
นางสาวฐิติมา แสวงผล ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๗๘
นางสาวภัทรนันท์ วิชาหา ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๗๙
นางสาวพรนภา แสนราช

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑๔ / ๒๑๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๓๙๘๐
นางสาววรัญญา เขียนวารี ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๘๑
นางสาวพรชิตา รสหอม ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๘๒
นางสาวศิริลักษณ์ วารีบ่อ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๘๓
นางสาวณัฐพร ศรีหาวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๘๔
นางสาวเกตนิภา ไชยโชติ

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๘๕
นางสาวพรชิตา หาชืน

่

๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๘๖
นางสาวพรนภา อาดี ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๘๗
นางสาวธนิตา ไชยคำ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๘๘
นางสาวสุชานาฎ อมูลราช ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๘๙
นางสาวภาวิณี มะลิรส

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๙๐
นางสาวกัญญารัตน์ ไชยอุดม ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๙๑
นางสาวสุวิมล เทพพฤกษา ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๙๒
นางสาวศิรินาถ ภูงามหมอก ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๙๓
นางสาวหทัยรัตน์ วันทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๙๔
นางสาวเจนจิรา กัวพิศมัย

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๙๕
นางสาววาริษา กิงภูเขา

่

๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๙๖
นางสาวสุวิมล วรสาร ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๙๗
นางสาวจุฑามณี คำจุมจัง ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๙๘
นางสาวณัฐชยา มะลิซ้อน ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๓๙๙๙
นางสาวช่อผกา โชติเอียม

่

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๐๐
นางสาวพรทิพย์ เตรียมกลม ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๐๑
นางสาวสุภาดา เงียบสดับ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๐๒
นางสาวสาวิกา ไชยอุดม ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๐๓
นางสาวเสาวนีย์ ขามทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๐๔
นางสาวธิดารัตน์ นิสังกาศ

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๐๕
นางสาวเสาวนีย์ อุทกิจ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๐๖
นางสาวรินฤดี ภูดี ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๐๗
นางสาวชนม์ชนก กาญบุตร ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๐๘
นางสาวเมศยา จอมทรักษ์ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๐๙
นางสาวชนะวรรณ บุญเจริญ

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๑๐
นางสาวธนพร วุฒิสาร ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๑๑
นางสาวอนันธิตา เลิศสงคราม ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๑๒
นางสาวสุพัชชา เสาทน ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๑๓
นางสาวกุลณัฐ นวลอินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๑๔
นางสาวกนกพร ศรีวิจารย์

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑๕ / ๒๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๐๑๕
นางสาวศิริรัตน์ คำสำแดง ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๑๖
นางสาวศิริมา หอมคำ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๑๗
นางสาวปนัดกร ไชยสุพัฒน์ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๑๘
นางสาวกรรณิการ์ สุทธิวาลย์สวัสดิ

์

๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๑๙
นางสาวเบญจมาศ บุทศรี

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๒๐
นางสาวคุณากรณ์ สิงห์ทอง ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๒๑
นางสาวมลิวัลย์ พานิชย์ดี ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๒๒
นางสาวจิดาภา พิสุราช ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๒๓
นางสาวรจนา ใจเอือ

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๒๔
นางสาวพัชราวรรณ ธงหาร

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๒๕
นางสาวจิภาวรรณ เชิดชน ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๒๖
นางสาววิภารัตน์ ชุมธีรรัตน์ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๒๗
นางสาวชรัญญา โพนไพรสันต์ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๒๘
นางสาวสุรัถยา ใจเย็น ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๒๙
นางสาวธัญญา สีละวรรณ์

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๓๐
นางสาวอารียา ผาลากัน ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๓๑
นางสาวเสาวลักษณ์ ขามทอง ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๓๒
นางสาวญาดา เพียรสบาย ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๓๓
นางสาวภาวรินทร์ ดวงจำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๓๔
นายสรศักดิ

์

โชติประเสริฐ
๓/๑๑/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๓๕
นายวราเทพ วรคำ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๓๖
นายณัฐพล สังกะธาตุ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๓๗
นายทักษิณ นาเลิง ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๓๘
นายบูรพา เถาวันดี ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๓๙
นายอภิวัฒน์ ดวงจิตดี

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๔๐
นายธนินทร์ เหล่าวอ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๔๑
นายภัทรพล ทุมทอง ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๔๒
นายศรายุทธ องอาจ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๔๓
นายกฤตกร ยุระชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๔๔
นายธเนศ โประวะ

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๔๕
นายวรชาติ ไชยชำ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๔๖
นายสุทธิพงษ์ โคตรชัย ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๔๗
นายพีรพัฒน์ เฉิดสถิตย์ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๔๘
นายวัชรินทร์ สิงหาสาร ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๔๙
นายธนพนณ์ กัมมูลลัด

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑๖ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๐๕๐
นายวศิน เตรียมกลม ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๕๑
นายอัคระ ฉายพล ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๕๒
นายนราธิป ศรีเลา ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๕๓
นายมนตรี ทิพย์เสนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๕๔
นายศิวชา ฤทธิโรจน์

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๕๕
นายกฤษดา เสนาวัง ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๕๖
นายณัฐพงษ์ สีเสมอ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๕๗
นายธีรวัฒน์ ประเสริฐหล้า ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๕๘
นายยุทธนา ญาณเสถียร ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๕๙
นายอติศักดิ

์

มุ่งสวัสดิ

์

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๖๐
นายธรณัช เสนาวัง ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๖๑
นายปรมินทร์ บริบาล ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๖๒
นายวายุ ชมภูทัด ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๖๓
นายกรวิทย์ พิมพ์เภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๖๔
นายสมพงษ์ โพธิพิทูล

์

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๖๕
นายจิรโรจน์ ฉวีจนทร์ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๖๖
นายเนติพงษ์ สาดกลาง ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๖๗
นายยุทธิวา โคตาสี ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๖๘
นายอดิศร มุกดาใส ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๖๙
นายชัยมงคล วามสูงเนิน

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๗๐
นายณัฐพล ยอดแขก ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๗๑
นายอภินันท์ บุตรวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๗๒
นายปรเมษฐ์ มาตจรัญ

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๗๓
นายณัฐวุฒิ เงียบสดับ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๗๔
นายธีรพงค์ ปญญา ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๗๕
นายวีระนนท์ ใจศิริ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๗๖
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ดอนพูล
๒๕/๕/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๗๗
นายปฏิภาณ จันทร์แก้ว ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๗๘
นายอนุเทน เทพคันที ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๗๙
นายลิขิต ศรีชา

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๘๐
นายทศพล เสียดัง ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๘๑
นายนิรุตต์ นรภาร ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๘๒
นายพีรพัฒน์ นันทจักษ์ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๘๓
นายศักรดิษฐ์ ธุลีผง ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๘๔
นายทศวรรษ เต่ามี

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑๗ / ๒๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๐๘๕
นายปรารถนา วิเศษ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๘๖
นายศุภชัย นาภูวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๘๗
นายธนวุฒิ ใจศิริ

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๘๘
นายปรมินทร์ จุลฤทธิ

์

๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๘๙
นายภาสกร เจริญรัมย์ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๙๐
นายอิสระ บุรมศรี ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๙๑
นายฉัตรชวาณ์ คมใส ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๙๒
นางสาวบุณฑิตา ชมภูเพชร

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๙๓
นางสาวอรศยา ผาระขันธุ์ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๙๔
นางสาวพัชรินทร์ พงษ์พัฒน์ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๙๕
นางสาวพิมพ์พิไล เสนาวัง ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๙๖
นางสาวชลธิวา ไชยนต์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๙๗
นางสาวธนพร โตเอียม

่

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๙๘
นางสาวธนิสร โจวตระกูล ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๐๙๙
นางสาวพัชรากร เฉิดฉาย ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๐๐
นางสาวรุ่งนภา ฝายทอง ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๐๑
นางสาวอังศุมารินทร์ จำปาม่วง ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๐๒
นางสาวบังอร น้อยธง

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๐๓
นางสาวฟาใส ไชยคำ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๐๔
นางสาวชลิดา อันทรัพย์ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๐๕
นางสาววราภรณ์ ดีปะวี ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๐๖
นางสาวฐิติพร จันทเนตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๐๗
นางสาวดวงฤทัย บุษบงษ์

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๐๘
นางสาวปานฤทัย สีหลิง

่

๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๐๙
นางสาวอวัสดา กาสี ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๑๐
นางสาวพิชพิชา พิมโคตร ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๑๑
นางสาววราภรณ์ กิจเอือ

้

๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๑๒
นางสาวชุวิตา ไชยนต์

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๑๓
นางสาวจินตภา ดอมไธสง ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๑๔
นางสาวธิดารัตน์ นาคะจารย์ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๑๕
นางสาวพัชรินทร์ ฤทธิโรจน์ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๑๖
นางสาววศิตา ลัทธี

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๑๗
นางสาวอัญริษา มะลิซ้อน

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๑๘
นางสาวกัณฐิกา ฤทธิคุณ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๑๙
นางสาวปยธิดา พงษ์คำผาย ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๑๒๐
นางสาวมธุรพจน์ สิมสิน ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๒๑
นางสาวศศิญากร บุญชัยโย ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๒๒
นางสาวอรอนงค์ วงษ์แก้ว

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๒๓
นางสาวช่อผกา โชติบุญ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๒๔
นางสาวผกามาส กรกัน ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๒๕
นางสาววาสนา แก้วเกิด ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๒๖
นางสาวสุรีรัตน์ วิลาพัง

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๒๗
นางสาวอริศรา สร้อยเสนา

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๒๘
นางสาวนลินี โม้ภักดี ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๒๙
นางสาวจินตพร ดอมไธสง ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๓๐
นางสาวธญชนก พิสุราช ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๓๑
นางสาวภาณุมาศ ไชยขันธ์ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๓๒
นางสาวศิริมา ศรีศักดินอก

์

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๓๓
นางสาวดลชนก สิมภาษ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๓๔
นางสาวกนกพร สายารพรม ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๓๕
นางสาวจิราวรรณ กุลสุวรรณ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๓๖
นางสาวดวงกมล สิทธิจันทร์

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๓๗
นางสาวธิติยา เรืองนุช

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๓๘
นางสาวเพ็ญนภา ปากแข็ง ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๓๙
นางสาววารุณี ประเสริฐหล้า ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๔๐
นางสาวสุภาภรณ์ กำหยุก ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๔๑
นางสาวเจนจิรา เนตรโสภา ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๔๒
นางสาวพัชราพร อุประรัตน์

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๔๓
นางสาวมนัสร แสบงบาล ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๔๔
นางสาวศิริลักษณ์ มุนนท์ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๔๕
นางสาวอริสรา ยกน้อยวงศ์ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๔๖
นางสาวนิชชา โชติฉันท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๔๗
นางสาวพรชิตา ศรีบง

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๔๘
นางสาววิยะดา เหล่าสิงห์ ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๔๙
นางสาวอรอุมา โคตรสมบัติ ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๕๐
นางสาวพิมมาดา สันหะ ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๕๑
นางสาวภัทรภา สุวรรณศร ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๕๒
นางสาวเกษราภรณ์ ทองแคล้ว

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๕๓
นางสาวจิราภรณ์ ชินศิริ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๕๔
นางสาวปนัทดา ทนูสัตย์ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๑๕๕
นางสาวยุพารัตน์ ขนานแข็ง ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๕๖
นางสาวสิริรัตน์ สาคะรินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๕๗
นางสาวกัลยา ศรีหอม

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๕๘
นางสาวฉัตรลัดดา สร้อมชมภู ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๕๙
นางสาวมาริษา ผ่องแผ้ว ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๖๐
นางสาวธิรดา อ้วนละมัย ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๖๑
นางสาวรุ่งทิวา ศรีสมบูรณ์ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๖๒
นางสาวสาวิตรี นรภาร

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๖๓
นางสาวอารยา ประเสริฐสังข์ ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๖๔
นางสาวขวัญฤดี ศรีหาวงษ์ ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๖๕
นางสาววิลาวรรณ ไชยคำ ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๖๖
นางสาวอารียา จงใจดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๖๗
นางสาวโชติกา ศรียืน

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๖๘
นางสาววรรณิษา ปญญาเทียง

่

๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๖๙
นางสาวปทมาวรรณ วุฒิสาร ๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๗๐
นางสาววิสุดา สุขประโคม ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๗๑
นางสาวกิตติกา ไวแสน

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๗๒
นางสาวฉัตรสุดา สร้อมชมภู ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๗๓
นางสาวยวิษฐา ทิพย์เสนา ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๗๔
นางสาวชลธิชา ศรมณี ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๗๕
นางสาวนุสรา วงศ์ไชยา

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๗๖
นางสาวลักคณา อาจจำนงค์

๓/๑๑/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๗๗
นางสาวอมรรัตน์ วันทอง ๙/๑๐/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๗๘
นางสาวชนิตรา กัวมาลา

่

๑/๓/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๗๙
นางสาวสุบรรณ อุ่นผาลา ๙/๙/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๘๐
นางสาวอิสริยาภรณ์ สายโรจน์ ๙/๒/๒๕๔๑ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๘๑
นางสาวชนาภา ประทุมวงษ์

๒๕/๕/๒๕๔๐
ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๘๒
นางสาววรัญญา ละอองศรี ๘/๖/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๘๓
นางสาวปยาภรณ์ กุลแสนชัย ๓๐/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๘๔
นางสาวศิริพร ไชยเวช ๕/๙/๒๕๔๐ ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๘๕
นางสาวทรงโสม แก้วคำแสน

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

ศพอ.วัดบ้านหนองห้าง หนองห้าง  

กส ๔๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กชายธีรสิทธิ

์

วาจาชืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

กส ๔๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กชายขอบเขต อ่อนภูเขา

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

กส ๔๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา นิตอินทร์

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

กส ๔๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงรัตติกาล ภูผาศรี ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒๐ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายณัฐวุธ พันธ์พล ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

กส ๔๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กชายดำรง สางาม ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

กส ๔๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กชายสุทธินันท์ สาธืสัตร

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

กส ๔๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กชายปยะวัฒน์ อสุรา ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเสมาสามัคคี โพธิชัยเสมาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๑๙๔
เด็กชายพงศกร สุภาษี

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเสมาสามัคคี โพธิชัยเสมาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กชายพงษ์พันธ์ นาชัยเรียง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสมาสามัคคี โพธิชัยเสมาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กชายจิณณพัต บุญไชยโย ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเสมาสามัคคี โพธิชัยเสมาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กชายนันทพัฒน์ ฆารวาวแวว

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเสมาสามัคคี โพธิชัยเสมาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กชายอภินันท์ ลิขิตสุขวัฒนา

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเสมาสามัคคี โพธิชัยเสมาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กชายรัฐพล สอนเยียม

่

๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเสมาสามัคคี โพธิชัยเสมาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายภูธิป ธรรมรักษ์

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเสมาสามัคคี โพธิชัยเสมาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายศตวรรษ กว้างขวาง

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเสมาสามัคคี โพธิชัยเสมาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงณัฐชนัน ชาญชิต

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสมาสามัคคี โพธิชัยเสมาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงปวีณา วิชาพล ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเสมาสามัคคี โพธิชัยเสมาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงนฤมล บินเย็น

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเสมาสามัคคี โพธิชัยเสมาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงชลธิชา บุญไชยโย ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเสมาสามัคคี โพธิชัยเสมาราม

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายกตัญู จันทร์เทพ

๐๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายณัฐพงษ์ พรมศรีธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายพัชรพล พรมศรีธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายนรากรณ์ ศิลารักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายวนธน ศรีประไหม

๑๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายคุณานนท์ หารชัย

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายพีระพงษ์ สะสม

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๑๓
เด็กชายฉัตรดนัย ผลเอียม

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงธัญญาพร กิงหลักเมือง

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กหญิงผกาวรรณ พิชิตมาร

๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงภัทรภา สุ่มมาตย์

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงรุ่งนภา บรรณาการ

๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๑๘ เด็กหญิงปริญญาภรณ์
วรนาม

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงปยพร มันแม่น

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงสุชินยา โพนชัย

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กหญิงอธิชา กาแดง

๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา มุกดาวงษ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กหญิงกัลยา กุดสวรรค์

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กหญิงชลพิชชา สุริยฉาย

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒๑ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กชายปรเมษฐ์ ดอนสินเพิม

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กชายกรวิชญ์ เห็มศรี

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กชายรวิศ พิมพ์สวัสดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กชายณัฐภูมิ โพนเฉลียว

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กชายภูวดล สังสมใจ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายบุญยฤทธิ

์

ระวาดชิต
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กชายฉัตรชัย บุญแนบ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กหญิงหทัยกานต์ ศรีจันทวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กชายณัฐวัศ พิมพ์มา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงณัฐพร แสงจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๓๕
นางแพง คำโมนะ

๒๘/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๓๖
นายสินสมุทร สินธุศิริ

๑๘/๐๔/๒๔๙๔

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงนาตยานี คำมีแสง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงณิชชาภัทร นิมนวล

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กชายกะทิ โพนยงค์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงคนึงณิต เพ็งขยัน

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กชายภคพล โภคทรัพย์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กชายธันวา แซ่ลี

้

๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายทศพล นิระราช

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กชายคุนทยา กมลแสง

๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กชายอาทิตย์ จำปา

๑๕/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กชายธีรเดช ไชยการ

๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

สุขบรม
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงภัทรธิดา ทองนนท์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กหญิงนันทิกานต์ โพนวิบูลย์

๐๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงสุรัสวดี สมรภูมิ

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงชนกนันท์ สิงห์รักษา

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กหญิงชนกชนม์ สิงห์รักษา

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กชายจักรพรรดิ อาจทนงค์

๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กชายศิลา นาทันตรึก

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงยอดกุมภา ชมภูวิเศษ

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กชายพงศกร สุโพทิพย์

๐๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๕๗ เด็กหญิงจิตตราพราพร
ไสยที

๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๕๘
นางสาวกานต์ฐิดาภา ธารศรี

๓๐/๑๒/๒๕๒๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย

โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายต้นหนาว สว่างมนต์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒๒ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายศรัญยพงศ์ อรัณสาร

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กชายธนโชติ เห็มวิจิตร

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กชายณัฐปคัลย์ ยุบลพริง

้

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายทัศพงศ์ กมลภพ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงชลลดา วิชัยผิน

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงสุนิสา ยุบลพริง

้

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงณัฐชา จ่าบุญ

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงปนัดดา มัชฌิโม

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทคัด

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงจิรวรรณ คชรมย์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงกฤติมา อรรถวิลัย

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๗๑
เด็กชายปุณณ์ หัดประกอบ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กชายรัฐภูมิ อรัญทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กชายอนุสรา ศรีประเสริฐ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายเวคิน คำมุลนา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๗๕
เด็กชายปยะพงษ์ คำสามารถ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กชายมัสติพงษ์ แก้วดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ อรัญสาร

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายพานุวัฒน์ แก้วดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กหญิงทิพย์อาภา หันประดิษฐ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงพรดารา เห็มชูยิง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายชัยวุฒิ พ่อยันต์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายกฤษดา จันทะดวง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงศรีสกุล แสนเสนยา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กหญิงกาญติมา พิมพ์โมทย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กชายธนดล พลชิวา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กชายศาสตรา เขตสินบุญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กชายกลยุทธ์ นาสอ้าน ๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม

ศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กชายกฤติพงค์ อรรถวิลัย ๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม

ศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงสิริธัญญา เนตรหอม ๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม

ศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นาไชเวส ๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม

ศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กชายเจษฎา สายหงษ์ ๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม

ศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๔๖๐/๔๒๙๒
เด็กชายธนายุติ หนองทองทา ๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม

ศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กชายธีรภัทร นาทันรีบ

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม

ศิริอัมพวันวังยาง  

กส ๔๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กชายเอืออังกูร

้

วรรณสุข ๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม

ศิริอัมพวันวังยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒๓ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กชายณัฐดนัย วงค์อนุ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๒๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทันพรม

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริกุล

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๒๙๘
เด็กชายธีรเดช คำชัยภูมิ

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กชายวรชัย ไชยสีหา

๑๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายวีระเดช จันทรประทักษ์

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายภัทรพล เกตุทิพย์ ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายสันติ อุปจันโท ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายสุรชัย รัตน์พร

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงภัญนิกา จันเทศ ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สีหัสดี ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๐๖ เด็กหญิงปริญญารัตน์ บุญยัง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงนภสร เหล่าทัย ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงปณิตรา นาคิลชาติ ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภูสีนำ

๒๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงหนึงฤดี

่

พันธุเทพ ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กหญิงอภิชญา อันสา ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงอรพรรณ นิยะดี ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายวิษณุ นิสังกาศ

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๑๔
เด็กชายอัศวภูมิ พนมชัย

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๑๕
เด็กชายนภัสกร คำปลิว

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กชายญาโนทัย ชอบชืน

่

๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กชายสิริพงษ์ นาชัยเพ็ชร

๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กชายอนุชา ภูชะโงก

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กชายโรจน์นิมิตร ภูมิชูชิต

๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงวิสา เข็มงามดี

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงนัทชา ภูเดช

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงฐิตาพร ทองกอง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงธิวาพร พงอาสาไทย

๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงภัทรวดี ปาระภา

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงอรุโณทัย ภูกาสอน

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายภานุพงศ์ สนสารี

๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงพุธธิดา ทองงามขำ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๒๘
นายชาตรี ปุเรตัง

๐๔/๐๙/๒๕๐๗ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๒๙
นายบุญเฮือน ภูเครือ

๒๒/๐๓/๒๕๐๑ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒๔ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๓๓๐
นายวิสันต์ ภูเครือ

๑๖/๐๙/๒๕๑๐ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๓๑
นายวิชิต ภูมิชูชิต

๐๗/๑๑/๒๕๐๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๓๒
นายสุรชาติ ภูกิงผา

่

๐๔/๐๒/๒๕๑๕ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๓๓
นางรัศมี บุพเต

๐๖/๐๕/๒๕๐๗ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๓๔
นางอุไรวรรณ ภูเครือ

๑๒/๑๑/๒๕๑๓
โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๓๕
นางน้องนุช จำปานิล

๐๗/๐๘/๒๕๑๓ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๓๖
นายศิราชัย ภูวิภาค

๑๗/๐๒/๒๕๐๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กชายภานุพงศ์ ผาบสิมมา

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กชายธนดล ภูมิงดาว

่

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กชายโชคพิพัฒน์ ปากเมย

๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายเมธี อ่อนโพธา

๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงนีรชา จารุนัย

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงวรนุช ประวะพรม

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงรัชนิกร ชิตบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ฆ้องเล็ก

๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๔๖๐/๔๓๔๕
นายชัยวิวัฒน์ บัวทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

บุดดา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงธิดาภรณ์ ศรีหาบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กชายธนพล บุญจิตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กชายภูวดล เย็นสำราญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายสุวัฒน์ สัณโดด

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงอรพรรณ ไชยคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กชายนพฤทธิ

์

ภูมีสี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๕๓
เด็กชายพัฒนะ ชะเสพล

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงอมราพร โคตะมูล

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงเพชรลัดดา อุราแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงนิลาวัลย์ รักอ่อน

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กชายวุฒินันท์ บุปผา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กชายวรากรณ์ ภูสมยา

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กชายวัชรินทร์ เริมสอน

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กชายวีระพงษ์ ภูนากลม

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กชายศุภกร ภูเนตร

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงจิรพรรณ จำปาศรี

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงมุกดา สังวรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กชายอติกานต์ ปองรัก

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒๕ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กชายคธาพงษ์ ภูชำนิ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กชายวิเชียร กุดกังวล

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายธีรภัทร เศษโคตร

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กชายวิศรุต ทรัพย์พงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กชายปฏิวัฒน์ เศษโคตร

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายวรรษิษฐ์ จงเทพ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายนัสกร แจ่มสุวรรณ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กหญิงทิพกมล พิมพ์ทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กชายศิวะ ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กชายคมสรรค์ จันดารี

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กหญิงปาริฉัตร มุสิกา

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๗๖
เด็กหญิงณัฐชา นาคสิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงนันทกานต์ ภูทองแหลม

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลนารี โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๗๘
เด็กหญิงวนิดา พันธุ์สินธุ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กหญิงปรารีญา สุดแสนยา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงวิภาภรณ์ จุระยา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๘๑
เด็กชายวีระชัย แวงวรรณ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กชายสิทธินนท์ สุขคล้าย

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กชายณัฐวัตร ทองดี

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กชายภูผา กายบุญ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๘๕
เด็กชายธีรวัฒน์ ธิเขียว

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กชายจักรพงษ์ ภูธรฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กชายคงคา เพ็งศรี

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงศรุตา วาจารัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีบุญเรือง

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงกิตติกา ภูแข่งหมอก

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงกมลชนก แหล่งสนาม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๙๒
เด็กหญิงณิชารีย์ ประสาร

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กชายดนัย ภูพาดทอง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายณัฐศิษย์ ภูแข่งหมอก

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงอรจิรา เวียงแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๙๖
เด็กชายธันวา สิทธิธรรม

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๙๗
นางทองเพชร ไซยโศก

๑๖/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๙๘
นางเลือย

่

นามโคตร
๒๘/๐๒/๒๔๘๗

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๓๙๙
นางประนอม ภูสูสี

๐๗/๐๙/๒๔๘๔
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒๖ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๔๐๐
นางเสริม นนทะนำ

๑๒/๐๖/๒๔๙๙
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๐๑
นางเกตุ ส่องแสง

๐๔/๑๑/๒๔๙๙
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๐๒
นางอำนวย ภูกา

๐๓/๑๐/๒๔๙๙
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๐๓
นางหนูเดือน หารเสนา

๐๔/๐๓/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๐๔
นางทัพทิม ภูแข่งหมอก

๑๕/๐๔/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๐๕
นางฉลวย คิดรอบ

๒๒/๐๓/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายกัลปชัย เนืองไชยยศ

่

๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กชายณัฐพงษ์ ภูครองทุ่ง

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายธรรมธร พูลสุม

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายสุริญะ ภูขามคม

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นันทจักร ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๑๑
เด็กชายวรินทร หารสมเศษ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กชายปคุณา อันลูกท้าว ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กชายชาตรี โพธิอุดม

์

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กชายรพีภัทร ภูยาแพทย์ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๑๕
เด็กชายกิตติภูมิ อุ่มชัย ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กชายภาคภูมิ เหล่าจูม

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กหญิงเขมิกา ทองวุฒิ

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กหญิงณัฐชยา ชัยสีหา ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงเวธกา ทอดทอง

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงอรนิชา ชมภูพืน

้

๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงชลธิชา กันสีชา ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กชายจันฑกานต์ โสสุทธิ

์

๗/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กชายณัฐพล ผลาวงษ์ ๖/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กชายพงศกร ภูชมศรี

๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กชายภูวดล อันทะเกตุ

๑๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กชายศิริพงษ์ ผาลา

๑๘/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๒๗
เด็กชายสวพล ชิตบุตร ๕/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญปุย

๒๑/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีวิเศษ

๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงโชติกา พิลาวรรณ

๒๕/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กหญิงประภาวิณี สิทธิจันทร์ ๖/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงวิไลลักขณา มาพรม ๓/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กชายสรศักดิ

์

ปาปะเถ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กชายสิริราช บุตรวงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒๗ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กชายภานุพงศ์ ตะวงษา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กชายบุญชนะ อุทการ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กหญิงลดารัตน์ สายทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กหญิงกรกนก วงษ์ภัคดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กหญิงพรพิมล โพธิแสง

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงพลอยชมพู ชินอาจ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงณัฏฐิกา สีมุงคุณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๔๒
เด็กหญิงคำหอม ศรีไท

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กหญิงวรรษิญา หาตะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กหญิงจันทมณี มูลเทียนทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กชายธนากร จำพล

๑๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กชายลัทธพล ภูจอมเพชร

๑๘/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กชายอนุชิต สุวรรนพรม

๐๘/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กชายปฏิพัทธ์ ปกกระโทก

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กชายรัฐภูมิ แสงกล้า

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ แสงกล้า

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๕๑
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญญาฤทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กชายศักดา โพธิสิงห์

์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กชายสุรเดช ภูครองตา

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กชายศุภรักษ์ ภูหัดคำ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กหญิงกาญจนา ภูคำใบ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงธิติมา เวียงดินดำ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงฐิรกานดา ปทุมทอง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๕๘
เด็กหญิงจิตฑามาส เหล่าบุรมย์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๕๙
เด็กหญิงจารวี จุทสิงห์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ภูสีนำ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงพันธิตรา ภูนะ

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๖๒
เด็กหญิงวิชาญาพร บุญเลียง

้

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๖๓
เด็กหญิงภัคจิรา อันทะศรี

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กหญิงยุพารัตน์ ชัยสาร

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสนชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๖๖
เด็กหญิงมีนา บุตรเสนศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๖๗
เด็กชายพัชรพล นวนกันญา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กชายณัฏฐากร มิตรอารักษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงปยนุช พุดสุด

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายโกเมศ ภูเผือ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๗๑
เด็กชายเจษฎากร ภูมี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายธนาวุฒิ วิชาคำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๗๓
เด็กชายภารดร เหล่าสีคำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กชายรชตะ แซ่ฟุง

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กชายศุภวัฒน์ ชาดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายอนุรักษ์ จุนเนียง

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๗๗
เด็กชายศุกลวัฒน์ ภูศรีปญญา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ภูพันนา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงดวงตา กาลมูล

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงนริสรา ภูผัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงปทมาวรรณ วงศ์สมศรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กหญิงยุวดี สีสุบัว

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กหญิงสุชานันท์ เพชรนอก

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กหญิงอนุสรา แซ่เฮง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๘๕
เด็กหญิงพิชญาภา ดีรักษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กหญิงพัณณิดา เกิดผล

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๘๗
นายจักรพันธ์ แซงราชา

๐๔/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๘๘
นายไสย นามวงศา

๐๘/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๘๙
นางไอวริญย์ ภูสีเหลือม

่

๒๓/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๙๐
นางสาวสโรชา ภูบัวเย็น

๐๕/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๙๑
นางสาวอำภา ภูโปร่ง

๐๓/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๙๒
นางดวงแข ภูเด่นกี

่

๐๓/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๙๓
นายวีรศักดิ

์

ดอนสามารถ
๑๐/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กหญิงนฤมล โพธิศรี

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กชายกฤษณะ ผ่องชนะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กหญิงปนมณี โคตรนาวัง

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สว่างนิวรณ์  

กส ๔๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงอนิตยา ภูลายยาว

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงสุวรรณษา ไกลภูเขียว

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กหญิงวิภาดา แสนวงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายวีรภัทร โพธิสาขา

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงสุคนธวา สิงห์หล้า

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงศศิภา ลาสอน

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายเจษฎา ภูลายยาว

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงวาศิฐี หงทอง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงสุชันยา พลศรี

๐๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงอินทิรา โคตรศรีวงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงจุไรรัตน์ ภูทองเงิน

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงชยาภา จันทร์จ้อย

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายอัครินทร์ มงคลนพสิทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงแพน ภูลายยาว

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงอธิชนันท์ จอมทอง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๑๒
เด็กชายอนุภัทร แดงสอด

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กชายรัฐศาสตร์ บัวหาร

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กชายกฤษฎา เกือปญญา

้

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กชายรังสิมันตุ์ แก้วมะ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กชายพีรภัทร ทะน้อย

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กชายกฤษฎา แจ่มกระมล

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายธีรวัฒน์ ภูลายยาว

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กชายรชต ช้างแย้ม

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายกฤษดา เหง้าสุวรรณ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๔๖๐/๔๕๒๑
นางสุดใจ พันโพคา

๒๒/๑/๒๕๑๑
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๒๒
นางสมพร ธานี

๑๓/๑/๒๕๑๑
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๒๓
นางสุพรม ทับศรี

๒๖/๖/๒๕๑๖
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๒๔
นางดาวลอย มาตรา

๒๖/๖/๒๕๑๗
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๒๕
นายจันไดย รัตนศรี

๒๑/๗/๒๕๑๗
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๒๖
นายทรงเดช ภูสมมา

๒๒/๗/๒๕๑๗
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๒๗
นายธรรมรัตน์ มาตรา

๒๗/๗/๒๕๑๗
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กชายพงศกร ศรีอ้วน

๒๗/๔/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กชายณัฐธร ทิยะ

๒๔/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กชายวัฒนา ผจงศิลป

๒๖/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กชายอาทิตย์ ปนน่วม

๒๑/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กชายมินทร์ธดา งามแสง

๑๐/๔/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๓๓
เด็กชายกฤตยชญ์ กานดี ๔/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กหญิงปุณยวีร์ สารสุข ๔/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูอาดดัน

้

๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๓๖
เด็กหญิงอภิชยา ผ่านสำแดง

๒๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กหญิงวัลภา ภูนามูล

๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กหญิงอภิญญา ยิงยงสันต์

่

๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงวัลลภา วสุพลกุล

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓๐ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงนิภาสิริ จันทร์ประโคน

๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กหญิงวิชญาพร บุญยงค์

๑๖/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กชายอินทร์พิทักษ์ เผือกสังคชา

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กชายวีรภัทร พละดร

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กชายศุภโชค วงค์วันนา ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กชายภานุพงษ์ เหล่าไชยยงค์

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กชายปฏิภาณ ภูเก้าแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กชายคฑาวุฒิ เดชมาลา

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กชายวิธวิทย์ เหล่าจำปา ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงภัคจิรา กลินโอชา

่

๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๕๐
นางสาวธนัชชา ภูผานี

๑๔/๙/๒๕๔๑
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กหญิงภัทราพร ภูผานี

๑๐/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๕๒
นางสาววีรยา ภูผานี

๕/๑๑/๒๕๑๒
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กชายสรวิทย์ งามศักดิ

์

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กหญิงชลิดา แก้วข้อนอก

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ วาดพนม

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายรัตนศาตร์ มูลศิริ

๒๔เ/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงพรนรัตน์ ภูนิทาน ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กชายกิตติพงษ์ มะหะรัมณ์

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภูมี

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไกยสิทธ์
๒๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กชายนิรวิทธ์ ภูลำผา

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กชายสุทิพัส เชตะวัน

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กชายพีรพันธ์ เลิศเอียม

่

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงประภัสสร นวลอินทร์ ๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทัดวงศ์ ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงบุษบา แสนปาง

๑๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงโชติกานต์ ก้านสัญชัย

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญเรือง

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภูลำธาร ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ภูวาดสาย ๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงผาณิต กะการดี ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กชายอนุชา สืบสุข

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กชายรุ่งวิกรัย ภูมะ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กชายจักรินทร์ ภูสมหมาย ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓๑ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เหมกุล ๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กชายครรชิต ภูเพชร

๒๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กชายศุทธสิน ภูมะ ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายธีรภัทร ภูผายาง

๒๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายณัฐพล บุญเนตร

๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายนิรวิทย์ พิชัยเชิด

๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กชายภูวนัย พิกุลหอม

๒๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๘๒
เด็กชายวุฒิชัย ภูทาเสียว

๑๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๘๓
เด็กหญิงแพรวา ภูประวิง

๒๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กหญิงศิริพร พรมแพน

๑๘/๑/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงภาวีณี ภูชะหาร

๑๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กหญิงภริดา ภูวันเสาร์

๒๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงสุกัญญา เทพกิจ

๒๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๘๘
นางนิษฐานันท์ เกตุคำ

๑๑/๑๐/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กหญิงศิศวิมล ภูนารี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เทพกิจ

๒๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กชายวราวุฒิ ภูชะหาร ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายปรมัตถ์ ภูผายาง ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กชายวีระพัฒน์ อิศาสตร์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กชายเอกวิทย์ อิศาสตร์ ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กชายวายุ รสจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงสุนิษา ภูครองหิน

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงศจิตตา แสนสุข

๑๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กหญิงเกวลี เทพกิจ ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กหญิงนิภาพร ภูมิลุน

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายปรเมศ ภูชะหาร

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายมงคล ภูสีดิน

๑๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายภูวดล ฉลองคุณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงสิตานัน แก้วมาลา

๑๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงนิรชา ศรีกุตตา

๑๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงภัทรธิดา ภูสิม ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงชุติมา ภูเกติยะ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงสุรภา เหล่าขัติยะ ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา คตชัง

่

๒๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายภวัตชัย ภูดวง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายภานุพงษ์ วรรณศิริ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กชายระพีภัทร ภูนิลวาลย์

๒๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กชายภาคิน คงกมล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงพรธิดา พรมหมืนไวย

่

๒๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กหญิงมยุรี สามคุ้มทิม ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงนัดดา ภูนำเย็น

๒๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายเมธาวิน กงนะ ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กหญิงกิตติมา กรโสภา

๒๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กหญิงสุนิศา ภูสีดิน

๒๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภูนำเย็น

๑๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงปลายรุ้ง ธัญญานนท์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กหญิงจิรนันท์ เหล่าศรี

๒๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๒๒
นายสุวัด ภูจอมจิตร ๔/๙/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๒๓
นางสาวชนิดาพร นระแสน

๒๐/๓/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๒๔
นางพรทิพย์ นามบิดา

๑๑/๖/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๒๕
นางจันทร์ทิพย์ สารฤทธิ

์

๑๙/๔/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กชายเจษฏากร เชตะวัน

๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กชายรพีพงษ์ ภูงามเขียว ๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กชายธีรวัฒน์ ดวงเดือน

๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๒๙
เด็กชายธนภูมิ พิมพิวาล ๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายวศิน ภูนีรับ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กหญิงศศิธร ภูจอมจิตร

๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงสุกุมา แสงรัมย์

๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กหญิงนพมาศ พูลทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงอมิตตา เทพกิจ ๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กหญิงนุดี พิมพาภรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงสุชานัน ภูโอบ

๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กชายธนพนธ์ เชตะวัน

๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงสิรินญา ภูประวิง

๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กชายศักรินทร์ ภูดินดาล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กชายสิทธิกร ดวงประทีป ๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กชายเศรษฐพงษ์ บุตรเรือง

๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กชายทินกร ทองลาย

๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายธนกร ภูวาดเขียน

๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายธีรพล ภูเลือนลม

่

๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓๓ / ๒๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ ภูยางสิม

๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กชายวงศกร พิมโคตร

๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กหญิงกนกพร ภูผาดวง

๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กหญิงกมลชนกพร ภูนี ๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กหญิงธัญศิริ โคกเปอม

๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงภนิตา แสงแก้ว

๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กหญิงรุ่งรดา ภูเมฆ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กหญิงอารยา ภูนาเชียง

๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงสุกัญญา นิยม

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กชายพิษณุ ศรีสุพัฒน์

๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กชายวรชิต หัสดี

๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กชายวรวิทย์ ทะจำเริญ

๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงวิภาวี ไชยหนิตย์

๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงลภัส โสภาณะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงวัชราพร ภูปา ๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงวันวิสา ภูชืนบาล

่

๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ เกือวิทา

้

๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงสิริโสภา ภูนามูล

๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กชายพีระพัฒน์ แสนนา

๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทับธานี ๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ภูพลอย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงปนัดดา ผลเรือง

๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงศรัณย์พร พิมพ์ภากรณ์

๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กหญิงนำอ้อย ภูทองใบ ๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กหญิงทิฐินันท์ ภูผาแก้ว ๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ ดัสมารถ

๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กชายวิทวัส บุญแสนยศ

๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กหญิงปนัดดา พรมพิลา

๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กชายชนกันต์ จันทร์ดวง

๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กหญิงกสิณา โกสินันท์

๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายประพันธ์ ภูฆันนา

่

๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กชายเจษฎา ศรีสุชา

๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กชายพิพัฒกูล จันกะโทก

๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงศรุตา สุมาจิตร์ ๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงขวัญใจ บุญสามารถ

๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓๔ / ๒๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายศิริชัย ศิลานนท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กชายนรวัฒน์ ภูผ่านแก้ว

๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กชายธวัชชัย ภูแข็ง ๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงเกศรา ภูผาลาด

๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงจิระนันท์ ภูนี

๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงศิรพรรณ อิศาสตร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายอำพล ภูเชิดสาย

๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๘๗
เด็กหญิงโยศริน ภูนาเชียง

๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กหญิงชนนี จันทร์ดวง

๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กชายรัฐภูมิ ระวาศวรณ์

๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงนุชนาฎ ภูจอมจิต ๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กหญิงอริลดา สถาปตานนท์ ๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กหญิงชลธิดา ภูถมทอง

๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กหญิงพิมพิลาลัย ลีเลิศ ๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กหญิงกัลยา แพงสาย

๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กหญิงภัทรวดี ภูจอมจิตร

๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กหญิงนิรัตนาภร หลวงจุมพล ๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กชายวีรยุทธ บ้านแสน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กชายอรรถพร ศรีมงคล

๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กหญิงณัฐสุดา ธรรมราช

๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายวิชาญ ภูสิงหา

๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายณัฐพล ภูขลัง ๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงไอลดา ดลโกสณ ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายประวิทย์ ภูสมยา ๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายกิตติกร กรงทิพย์

๐๒/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายณัฐนนทร์ ภูดวงดาษ

๐๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายนพกร แก้วบุญมี

๑๓/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายรชต นนทะนำ

๒๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายสถาพร องษ์แก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายสิทธิกร มณีกัณย์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายสุทธิกร ภูแข็ง

๐๕/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กหญิงจันทรวิมล จินทา

๐๓/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ผ่อมทอง

๑๘/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พัน์มาก

๐๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงรพีภรณ์ เกียมถึง

๑๔/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓๕ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กหญิงศิวิมล คุณาเมือง

๒๒/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กหญิงสรัญญา ภูหนองโอง

๑๕/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กหญิงอภิญญา สุนนท์

๐๓/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๑๘
เด็กหญิงธนิษฐา สมชัย

๑๗/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กหญิงยลดา นิตยโรจน์

๐๙/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงวิมลอร ภูแข็ง

๒๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กลินตาค

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กชายลัทธพล แก้วเล็ก

๒๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กชายฉันทวัฒน์ ภูแข่งหมอก ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กชายธนพนธ์ พงษ์ศิริ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กชายเนติพงษ์ ดีดวงพันธ์

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กหญิงประภานิช พิษอดุลย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กชายถิรวัฒน์ มะลาศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กชายธนวัต โยระบัน ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กหญิงบุญดาริกา ลิไทสง

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายณภัทร เสมอใจ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กชายวงศ์วาน ชวัญจิตร

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายภูวนัย บุติมูลตรี

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ วงกาง ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กชายบัญชา ภูสมตา ๖/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กชายกันตินันท์ คำหาญพล

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กชายพันธุ์ชัย ธัญศิระโรจน์

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงกนกพร ลุนดาพร

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กชายกรวิชญ์ ผลเลขา

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กชายธนพัฒน์ บุญสิงห์

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายมานพ พันสวัสดิ

์

๒๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงณัฐธิชา อัดโดดดร ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กชายนนท์วัฒน์ พรมใต้ ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีมี

๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงพิมพ์กมล ทองเสน

๓๐/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กชายพชรดนัย ภูจอมจิตร

๒๕/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กชายกิติพัฒน์ ภูจอมจิตร

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กชายธนพล แน่นอุดร

๒๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กหญิงพิลาสลักษณ์

นาสมวงศ์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายนพดน บรมโคตร

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓๖ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายณัฐวัตร คุณโกทา

๒๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กชายโภคิน อโณวัณฑ์

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กชายนันทพัทธ์ นามรักษา

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กหญิงวิภารัตน์ ภูมาศ ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กหญิงบัณฑิต สาสีเมือง

๓๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กชายธนพล กองอำไพ

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กหญิงสุวิชาดา บุญหล้า ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กหญิงศิรดา แทนจันทา ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กหญิงณัฐนิชา ภูเด่นแก่ง ๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กชายธนภัทร สายแสน ๑/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายวรพล ภูอินนา

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กหญิงอริสรา ศรีเมืองเดช

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กชายชัยวุฒิ ประนันโต

๒๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กหญิงกมลวรรณ พฤกษ์เงิน

๒๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายพิทักษ์พงษ์ อ่อนสี

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กหญิงอรอนงค์ บุตรวงค์

๒๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กหญิงธนัชพร วรพิมพ์รัตน์

๒๕/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กหญิงวราณี อินทจักษ์

๑๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กชายธนวิญช์ เหล่าพิมพา

๒๐/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กชายฐิติกร ภูบุญอบ

๑๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายณัฐพงศ์ พลตือ

้

๓๐/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กชายกรีเดช สีเตชะ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กชายธีรเดช เหมกุล

๒๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กหญิงหฤทัย เอกอุม

๑๘/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กชายบรรชา หิตะยะโส

๒๑/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงจิราพร มุ่งหมาย

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กชายชัยมงคล เหมกุล

๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กชายสุทิน ยิงเจริญ

่

๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงเจษฎากรณ์ ปะวะรัง ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงนิลวรรณ รูปหล่อ

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กชายณัฐพัชร์ สีเพียแก้ว ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงชัชฎาภร เดชอรัญ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กชายรัฐภูมิ อาจดวงดี

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กชายอดิเทพ สุทธิแสน ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ มันหนองแวง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓๗ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กหญิงสุจิตรา ศรีอินทร์น้อย

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุสดี ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงมัชติกา สอนชา

๒๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กหญิงทิพวรรณ ถินจันดา

่

๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กชายอนุชิต ลุนสวนจิก ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงชุติมา เพ็ชรน้อย

๑๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กชายนิติธร ภูชมศรี ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กชายไพโรจน์ กรวยสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กชายกฤษฎาธาร สมบัติเกิด

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กชายนนทธา เรืองสมบัติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กชายตะวัน พิศราจันทร์

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กหญิงสุธาสินี พลตือ

้

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ภูชะหาร ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กชายธนกร ดวงแสง

๒๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุเนียม

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายพีรพงษ์ ภูยางสิม

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กชายพีรภัทร ภูยางสิม

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายภาณุวิชญ์ ภูวาดสาย

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายตะวัน ทระคำหาร

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายวัฒนา จันทร์บุตราฃ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ภูคงสด

๑๗/๑๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายพลพล พละคำหาร

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์แสง

๑๙/๑๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายประวิทย์ ภูสีนาค

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายจักรรินทร์ สุภาพเพชร

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงศิรารัตน์ ตู้ลา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กหญิงพัชราภา พันสวัสดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กหญิงสุทธิดา ทรงศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กหญิงศศิธร เพียเอีย

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

ผิวจันทึก
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงธนพร ธาตุรักษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กหญิงอรอุมา ศรีจุ้ย

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กหญิงสร้อยธิดา จันทศรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กชายพงษ์ศธร ธงหาร

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กชายพุธรัตน์ ผลศิริ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ คุณหงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กหญิงวรนุช เหล่ารัตน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กชายเจษฎา แย้มสมัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กหญิงอรอนงค์ บูรณะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๒๔
เด็กหญิงชุติมา บุญมานะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองสลับ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กหญิงนันทิดา หัสดร

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กชายศาสตรา สระบุรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายนพพงษ์ เยือทองเทศ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๒๙
เด็กชายพชธกร เหล่าพิมพา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กชายจิรพงค์ วิเชียรพงค์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กชายคมกฤษ ธนูเสริม

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๓๒
เด็กหญิงกุสุมา พวงทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๓๓
เด็กหญิงพัชราภา แสงเทพ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กหญิงอรอนงค์ ท้าวจันทรา

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๓๕
เด็กหญิงจันทร์ดาพร เสนิราช

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๓๖
เด็กหญิงสุพิชญา ธนะรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กหญิงพัชริดา แสงเทพ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กชายกฤษณพงษ์ มาลาวงค์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๓๙
เด็กหญิงนริศรา มะกา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงชลธิชา จันทิมา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กหญิงศิโรรัตน์ พรหมกัลป

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงพรญาณี ราชโคตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๔๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ภูจอมคา

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๔๔
เด็กหญิงกัญญณัฐ สีเสมอ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๔๕
เด็กหญิงสุกัญญา สนองเดช

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กชายธานุวัตร เนืองมัจฉา

่

๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๔๗
เด็กหญิงสุวรรณา เนืองมัจฉา

่

๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๔๘
เด็กหญิงกานต์รวี สงคราม

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๔๙
เด็กหญิงรุ่งตะวัน ผงสีนวล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กหญิงพัชรพร โคตรมณี

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กหญิงกมลเนตร เหล่าลาภะ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กหญิงปนัดดา โกสีลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กชายระพีพัฒน์ เหมพันธ์

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยสีดา

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กชายสำรวย เมฆหมอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กหญิงภัครพร สายแสน ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายรัตณะ เหมันต์

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กหญิงเพ็ญรดี วินทะวุธ

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๕๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

โคตแสง
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

นาสมภักดิ

์

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กหญิงปญชลี บุตรศรีภูมิ

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กหญิงวรรณภา นาไชยสินธ์

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๖๓
เด็กชายชนะชล ธงอาจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กชายอิทธิพล หาญฟาเลือน

่

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ คำภักดี ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงณิชาภัทร ไชยเนตร

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกิตติรวี โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กชายกฤษณะ อาวะแสง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กชายกิตติพงษ์ แย้มสมัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กชายธนกฤต วิเศษภักดี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายนภเกตน์ สุทธิประภา

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กหญิงพิมลรัตน์ สารสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กหญิงวรัญญา สุระเสียง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กชายศิวกร ภูงามนิล

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๗๔
เด็กชายสุพัฒน์ ละสุวรรณ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กชายสุรชัย คำเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กชายสุเมท ปตฐานะ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กชายอกนิษฐ์ เหล่าพักสาร

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๗๘
เด็กหญิงอดิศา ธรรมรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๗๙
เด็กหญิงอรวรรณ ขานวัน

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายชาติกล้า ศรีมงคุณ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กหญิงนัยน์ปพร ไชยแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๘๒
เด็กหญิงภัทราวรรณ ชัยมงคล

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กหญิงอิศริญา พนาวาส

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๘๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา นาใจคง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กชายพิชิตชัย โมระพัฒน์ ๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๘๘๖
เด็กชายภานุกร สิงห์สุธรรม ๑/๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๘๘๗
เด็กชายภานุพงษ์ โสตรทอง ๕/๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๘๘๘
เด็กชายวาที มาบอด ๑/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กชายสุรพิชญ์ เทศเมืองนาม ๗/๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔๐ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงรัตนอมร แหล้จันคำ ๓/๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงชุติภา ชาจันทึก

๒๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กหญิงพิมพิกา นามนตรี

๒๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๘๙๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศิรินอก

๑๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๘๙๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พันทะแสน ๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๘๙๕
เด็กชายการัณยภาส ปรุรัต ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กชายพีรพล เหลาหอม ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๘๙๗
เด็กชายทศพล ศรีโสภา

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๘๙๘
เด็กชายศักดินฤน

์

ชินแสง ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๘๙๙
เด็กชายรัฐติภูมิ ศรีคำมาย

๑๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงเกียรติศักดิ

์

แอแป
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงอาทิตยา วังนาค

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงกุลสตรี จันทร์ปน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กชายธนกร พลศิริ

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ เทศเมืองนาม ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสนบูราณ

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กชายอติกานต์ บักกาละโถ

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กชายธีรภัทร ศรีชมชืน

่

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงกิติยาพร ทองไสย

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

ไชยรินทร์ ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายสันติภาพ วิทยเวช

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กหญิงจิตราภรณ์ ศรีบุญเรือง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กชายรัฐภูมิ แขเปย

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กชายคุณากร พรมจักร์

๑๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กชายรัฐภูมิ โพธิน้อย

์

๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กชายคณิต ภูพลผัน

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กชายปยวัฒน์ กองทอง ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขวิชัย ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กชายชิษณุพงษ์ ชาเสน

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กชายศิรศักดิ

์

เพชรกันหา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายทศพล เชาวรัตน์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๒๑
เด็กชายอนุวัฒน์ สร้อยสาวะ

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กชายพัชฏะ ศรีบาง

๒๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กชายธนากร จันทรคำ

๐๘/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กชายปฐมพงศ์ แก้วศรี

๐๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔๑ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๙๒๕
เด็กชายณัฐพร ชิมโพธิคลัง

์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๒๖
เด็กชายกฤตเมธ กมลภพ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กชายกิตติกร มาแสง

๒๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๒๘
เด็กชายวสันต์ วันสุทะ

๐๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ชิณวัน

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ มาตรา

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงอติพร มหาโคตร

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงนรินทร์ดา บุญหล้า

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๓๓
เด็กหญิงชลฐิชา ยางสวาสดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กหญิงอัญญารัตน์ จันทร์แก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กหญิงอิญฑิราภ์ ศรีเทพ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๓๖
เด็กหญิงขวัญข้าว บุญหล้า

๒๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๓๗
เด็กหญิงมุธิตา สุริสาร

๒๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๓๘
เด็กหญิงพริงพราย

้

สุพันดร
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กหญิงรัตนาวดี ดอนน้อย

๓๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงปริษา จอมไธสง

๐๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๔๑
เด็กหญิงดลพร ภูสมจิตร

๐๔/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๔๒
เด็กหญิงกุลธิดา สันวงศ์

๒๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กหญิงปาริตา ทองที

๑๕/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๔๔ เด็กหญิงภัทรศิลาภรณ์
ภาโยธี

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๔๕
เด็กหญิงนงนุช ภูจอมแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กหญิงจิตรา วงศ์อนัน

๒๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กหญิงสุธาทิพย์ คำหารพล

๑๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กหญิงนวนันท์ อาจดวงดี

๑๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงชนน์ฤดี ทะราช

๑๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงพิณพาพร อาจดวงดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงสุธาสินี อาจดวงดี

๒๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๕๒
เด็กหญิงสโรชา มุ้ยขาล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กหญิงจิรัชญา ภูแช่มโชติ

๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กหญิงนันทิยา ปกชาติ

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กชายธนภูมิ สีหาทัพ ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วสุวรรณ

๑๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กชายธีรภัทร ใสชาติ

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กชายพงศภัค ออละมาลี

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงกษมาพร ไชยสีหา

๓๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔๒ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงอันธิภา ภูครองตา

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กหญิงพิยดา ภูกิงพลอย

่

๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงอริสา สายสุคน ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงศิระระ อาจดวงดี

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๖๔
เด็กชายอุกฤษ ประโจทานัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๖๕
เด็กหญิงเกศกนกนาถ

บุญหล้า
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงนิภาพร พากพรม

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๖๗
เด็กหญิงปริญญาพัตร

วิลาสังข์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๖๘
เด็กหญิงมุธิตา ตามศรีวรรณ

๒๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๖๙
เด็กชายธัญวรัตน์ สนมศรี

๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายธีรวุฒิ เหมกุล ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๗๑
เด็กชายณัฐนันท์ อาจดวงดี ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายนาวิน ถินเรียบ

่

๒๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๗๓
เด็กชายมินธาดา สีดาดวง ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กชายยุทธนา ภูชัน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๗๕
เด็กชายยุทธเนศ ภูชัน ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กชายวงศ์เมือง ภูจอมแก้ว

๒๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พิชัยช่วง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๗๘
นางสาวกุลธิดา อาจดวงดี

๑๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๗๙
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีนาถ
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๘๐
นายศราวุธ ไชยดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๘๑
นายอนุชา ดีรักษา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๘๒
นางสาวทิราวรรณ ทะสิงห์ฆาร

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๘๓
นางสาวปรารถนา เหมกุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๘๔
นายกอง ภูยาทิพย์

๒๔/๙/๒๔๘๐
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กชายเจษฎากร ภูครองนา

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กชายวัชรนนท์ รองบุดศรี

๒๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กชายณฐวัตน์ วินไธสง

๒๕/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กหญิงสิริกัญญา ศรีวิสุด ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กหญิงยุภาวดี ทับศิลา

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา มาตรา ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๔๙๙๑
เด็กชายธีรโชติ นพพล ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กชายวุฒินันท์ แกมนิรัตน์ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กชายปยพงษ์ ชัยเยศ ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กชายกิตติภณ บุตรวงศ๋ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔๓ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๔๙๙๕
เด็กชายพิชุตม์ เดชเจริญ

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๔๙๙๖
เด็กชายเลิศชัย เลิศโอสถ ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กหญิงจีระนันท์ มาตรา ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๔๙๙๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฉิมสูงเนิน ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๔๙๙๙
เด็กหญิงอาธิติยา บุตรวงศ์

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงธัญพิชชา ลือเลือง ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กชายสนธยา ภูจอมแก้ว ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กชายจิรเดช ธรรมชอบ

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กชายฤทธิเดช บุตรศาสตร์

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กชายนักรบ อาจดวงดี

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กชายวุฒิชัย เหมกุล

๒๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กชายธิเบศร์ อาจดวงดี ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กชายปทฐวี ภูสีทอง ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กชายเขต อาจดวงดี

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กชายธนกร นามแสงผา ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กชายถิรพุทธิ

์

แก้วมาลุน ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ภูสีนาท

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงอรวัลย์ คังอาด ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงแก้วฤดี อาจดวงดี

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงศิรัญญา น้อยมี

๑๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงดารุณี หมืนพล

่

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงชลรดา เหมกุล ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กชายธนา ภูจำกัด ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายธีรชัย ภูนบดาว ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สวัสดี ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายรัฐภูมิ พันธ์สถิต

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงศศิธร ภูจอมแก้ว ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายธวัชชัย ภูครองนาค

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กชายธันวา จันดา

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กชายชาติกล้า ดอกคำ

๑๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กชายวีระชัย พลเสน

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กหญิงนาเดีย เหล่าสุนา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กหญิงชลดา สนานมิตร ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงฟาใส ภูครองนาค

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงฝนทิพย์ ผาสุโพธิ

์

๒๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔๔ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กหญิงประภัทรสร บุญดก ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงเทียร่า มาตรา

๑๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายพงศธร ภูวงศ์ผา

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแสงวิทยา อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภูโสดนิล

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแสงวิทยา อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงศศิธร ทองสังข์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแสงวิทยา อุทัยกุดโดน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายอภิโชค อิมประเสริฐ

่

๑/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

กลางมาลัย  

กส ๔๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กหญิงปยฉัตร อุบลเลิศ

๒๔/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กหญิงภาวิดา สู้รักษ์รัมย์

๒๐/๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายนัฐพงษ์ อำนาจเจริญ

๒๐/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ คงประพัฒน์ ๗/๒/๒๕๕๒

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กหญิงกรรณิกา พิมพะจักร ๓/๑/๒๕๕๒

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงตุรีพร ปรารักษ์

๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๔๖๐/๕๐๔๒
นางสาวเบญญาดา สุทธิบุตร

๑๑/๙/๒๕๓๕
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๔๓
นางสาวอนุสรา ผลสวิง

๒๖/๕/๒๕๓๘
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยศิริน ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กชายวีระพงษ์ จันทพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ก้อนดินจี

่

๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายธวัชชัย ศรีหะไตร

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายวงศธร แสนเมืองชิน

๒๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายอัษฏาวุฒิ ชมภู

๑๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กชายเอกราช เสริฐวาสนา

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายธันยาธร ปญญาโส ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงสมหญิง นามเดช

๑๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ พันธรักษ์ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงกัลยา อ่อนตาจันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ภาชนิด ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงสุวิชา มูลมังคัง

่ ่

๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กหญิงนริศรา มาเหล่า

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุจริยะ

๒๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงสิรามล พุกเปยม

๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงพรนภา เทพนา

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายนรสิงห์ ณรงค์ชัย

๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงขวัญภิรมย์ วิระทูล

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายกนกพล บูระณะพล

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายเนรมิต วิเชียร

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔๕ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายปรเวศ จำปางาม

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายวีรศักดิ

์

ไกยะแสง
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

เงินประเสริฐ ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กชายอชิตะ ยศตะมะ

๒๑/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงจิตตรา บุญบุตร

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงชลดา สุปนโน

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงปณิตา ก๋องแก้ว

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีบุรัมย์

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กหญิงกนิษฐา ภารจำรัส

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายทศวรรษ นาสงวน ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะรัตน์ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงจิราพร ศรีโยธี ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายพิษณุ คำเสนาะ ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กชายสถาพร การรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงสุภารัตน์ วงศ์วิลัย ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายปญญา หลานวงค์

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายสรยุทธ สมคะเนย์

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายกิตติพศ จันทร์สุวรรณ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงนันทพร ศรีโยธี ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงอริสรา โชคชัย

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงนิยนันทร์ ชากัน

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายเจษฎา ทองอุ่น

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายทิฐินันท์ หมันคิด

่

๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กหญิงแพรวารัตน์ แก้วกุมาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงรุ่งฤดี นาสงวน

๒๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงปณฑ์ชนิต วงษเนาว์

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงสิริณัฐ นาสงวน

๓๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายภควัต คำภักดี

๒๓/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายวิศรุต ภูมิงใบ

่

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายศิลปศรุต โคตรวงค์

๒๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายธนนพ ทมานนท์

๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายธนพล จรัญเสริฐ ๑/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงแพรวา วังระหา

๒๐/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงรุ่งรวี สินธุกูต ๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงชลธิชา พรหมบุตร

๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔๖ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายกรณ์สุกฤษฏิ

์

แสนวงษ์
๑๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ไชยดำรงค์
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กหญิงกัลยกร อิมพร

่

๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงสวิตตา ขอยืมกลาง ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ภูแล่นเร็ว

๑๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลีเทอดเกียรติ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายกิตติภพ รักธรรม ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงกัญญา วิรุณพันธ์ ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ กองแก้ว

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ประธิเรศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงบัณฑิตา การจะโนศรี

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๑๑
เด็กหญิงนริศรา สีหะวงษ์ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กหญิงเยาวภา พาชนิด

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กหญิงสุนิสา วิรุณพันธ์

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กชายกฤษณพงษ์ ประดับเสริฐ ๔/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๑๕
เด็กชายณัฐพงษ์ อนุมาตร

๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กชายร่มเกล้า ราชพลแสน

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีวิฆาร ๒/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กหญิงยุวดี อุดรศรี

๒๓/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๑๙
เด็กหญิงอภิญญา พรรณศรี

๙/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงปนมุข มงคล

๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กหญิงธนิษฐา แสงใส

๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กชายกิตติภณ เอ่ยรัมย์ ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กชายทินพัฒน์ มาศประสงค์

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๒๔
เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมรักษา

๒๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กชายนรชัย ฤทธิสถิตย์

๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กชายเมธาวิน ผลเรือง ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๒๗
เด็กหญิงกมลพรรณ โยธาจันทร์

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๒๘
เด็กหญิงพรริตา โสทา ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กหญิงอัจฉริยา สมคะเณย์ ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงธนัญชนก ผลรุ่ง

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๓๑
เด็กชายชญานนท์ โคตรนนท์

๑๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๓๒
เด็กชายณัฐดนัย ภูแดนแผน

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กชายวรกฤต คำตา ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กชายศักดิดา

์

กุลชิต ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔๗ / ๒๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๑๓๕
เด็กชายอติชาติ สิริชาติ

๑๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๓๖
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ น้อยชืน

่

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จริตน้อม
๑๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กชายณัฐพล โพธิคำภา ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๓๙
สิบเอกธาราเทพ ภูจอมจิตร

๑๑/๗/๒๕๒๗
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๔๐
นางสาวพิลัยพร ขันธุแสง

๒๙/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๔๑
นางสุพันธ์ อนุมาตร

๒๐/๒/๒๕๒๑
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๔๒
เด็กชายปฏิพัทธ์ ขันธุแสง

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๔๓
นางสาวเกษร ไชยศิริ

๒๑/๖/๒๕๐๘
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๔๔
นางสาวอนงนาถ วรรณญาติ

๒๒/๑/๒๕๒๑
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กชายศรันย์ บุราสิทธิ

์

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๔๖
เด็กหญิงชลธิชา ศรสาคร

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กชายรัตนชัย ไถยฤทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กหญิงชลธิชา ไมยกิจ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงยุวภัค ผิวชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงเอมมิกา บุญศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๕๑
เด็กหญิงณัฐกมล ลำไพ

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กชายสุทธิลักษณ์ ธะวาติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กชายคีชริณ สุนาพร ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๕๔
เด็กชายสิทธิกร ภูนาใบ

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๕๕
เด็กชายชาญณรงค์ โยธิน ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กชายวัชรพงษ์ อุทุมทอง

๒๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กชายอภิรักษ์ ครองหนองแดง

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๕๘
เด็กชายณัฐภัทร สร้อยจิต

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กหญิงวันวิสา คำสียา

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงพัชริดา คาดีวี

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กหญิงชัญญานุช ธนะศรีรังกูล

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๖๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขันศิลา

๒๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๖๓
เด็กหญิงจิตตนา สารจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ อำมา

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กชายกิตติวินท์ ยุระตา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 8  

กส ๔๔๖๐/๕๑๖๖
นายธรรมรักษ์ นรทัต

๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๖๗
นายศุภณัฐ ศิลวิชัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๖๘
นางสาวจุฬาลักษณ์ อาริสาโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๖๙
นางสาวณัฐิดา คำยศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๑๗๐
นางสาวประภัสสร ไชยวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๗๑
นางสาวเรืองอุไร แสงฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๗๒ นางสาววรรณสิริวัฒน์
ศรีบ้านโพน

๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๗๓
นางสาวสายใย จันทะโสตถิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๗๔
นางสาวสุธิตรา สัตราศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๗๕
นางสาวอรทัย บุริขันธ์

๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๗๖
นางสาวมะลิวัลย์ ไทธะนุ

๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๗๗
นางสาวสลิลทิพย์ โมระสาก

๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๗๘
นางสาวจิตรวี สีตะวัน

๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๗๙
นางสาวธนภรณ์ ศิลาพจน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๘๐
นางสาวธนารีย์ ไทธะนุ

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๘๑
นางสาวปริมล โปริสา

๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๘๒
นางสาวพิมพ์พิศา ผ่องเสียง

๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๘๓
นางสาวภารนี สภา

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๘๔
นายสิทธิกร พืชผล

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๘๕
นางสาวสุภัสสร กิริกัน

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๘๖
นายฉัตรมงคล โพธิชันคำ

์

๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๘๗
นายณภัทร ขามเอก

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๘๘
นายทินพัฒน์ นาโพธิตอง

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๘๙
นางสาวกัญญารัตน์ เพ็ชรดำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๙๐
นางสาวกัลยา ทานาศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๙๑
นางสาวชนม์นิภา ดลกุล

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๙๒
นางสาวนนิศรา บุญละขันธ์

๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๙๓
นางสาวรัตนา สิงห์คาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๙๔
นางสาวชนมน สาระโป

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๙๕
นางสาวสุดารัตน์ สายสินธุ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๙๖
นางสาววราภรณ์ นาพรมขันธ์

๓/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๙๗
นางสาวศศิพิมพ์ รัตราช

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๙๘
นางสาวกานต์สินี ตาติยะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๑๙๙
นางสาวธัญชนก จงสมัคร

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๐๐
นางสาวปยะธิดา หัสวงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๐๑ นางสาวสุพรรณลักษณ์
แสงกล้า

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๐๒
นางสาวกชกร บุษบงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๐๓
นางสาวกรรณิการ์ ศรีบ้านโพน

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๐๔
นางสาวกัณณิกา ปจฉิม

๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๒๐๕
นายจิรา ศรีศิรินทร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๐๖
นายณัฐวุฒิ อุ่นประเดิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๐๗
นางสาวตะวันฉาย อธิจร

๑๘/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๐๘
นางสาวเนตรนภา จูมพลาศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๐๙
นางสาวปภาวี จูมพลาศรี

๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๑๐
นางสาวสุภรัตน์ ชาบรรดิษฐ์

๑๔/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๑๑
นางสาวฉัตรสุดา สุพรม

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๑๒
นางสาวนงค์สุดา อาริสาโพธิ

์

๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๑๓
นายนฤบดี ชมจันทร์

๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๑๔
นางสาวปานไพลิน โมระสาก

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๑๕
นายยอดเพชร พันวิสุ

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๑๖
นางสาวสันนิภา บรรจง

๙/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๑๗
นายชลกาญจน์ กนกทานต์ ๔/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๑๘
นายธนพงษ์ ธาตุไพบูลย์

๓๐/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๑๙
นายนนทกานต์ มีฤทธิ

์

๑๖/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๒๐
นายพีรภัทร์ ศรีทหาร ๓/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๒๑
นายอธิบดี เจนนามแก้ว

๑๑/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๒๒
นายอนุวัฒน์ คำเล็ก

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๒๓
นางสาวจิราภรณ์ แก้วขอนยาง

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๒๔
นางสาวเบญญาภา แก่นจำปา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๒๕
นางสาวมันทนา คำยศ

๒๐/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๒๖
นายคมชาญ โมระสาท

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๒๗
นายทิวากร ดีประวี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๒๘
นางสาวพรทิพา ปุริสา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๒๙
นางสาวพิชชา วิสาติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีเครือดง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กชายขันติชัย เลิศสงคราม

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๓๒
เด็กหญิงจันทิมา นรทัต

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๓๓
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แสงสว่าง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๓๔
เด็กหญิงเนตรชนก อิงภู

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กหญิงจิรัชยาพร โยคะสิงห์ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๓๖
เด็กหญิงพิกุลแก้ว จุ้ยอ่วม

๑๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๓๗
เด็กหญิงณัชชา ศรีบัว ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๓๘
เด็กหญิงณัฐพร นันนิล

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หาระทา

๑๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕๐ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายสรายุทธ ทะนาจันทร์ ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๔๑
เด็กชายอัศวิน ไชยคำมิง

่

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กหญิงฟาประทาน ศรีบุญจันทร์

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๔๓
เด็กหญิงชมพูนุช ราชติกา ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๔๔
เด็กหญิงอนิตยา ราชติกา ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๔๕
เด็กหญิงปภาพินท์ ศรีคิรินทร์ ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กหญิงสุริชา ศรีบ้านโพน

๓๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๔๗
เด็กหญิงธิดาพร ศรีบุญจันทร์ ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๔๘
เด็กชายนภัทร อ่อนศรี

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๔๙
เด็กชายอธิชา ปสสะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กชายเสฐียรพงษ์ ทะนาจันทร์

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ลุนโสภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๕๒
เด็กชายธราเทพ นาสุอินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กหญิงปวีณา สุภารี ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กหญิงศุภกานต์ เคหาวิต ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๕๕
เด็กหญิงสุพรรษา ติกาพันธ์ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กหญิงสุนิสา ติกาพันธ์

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กหญิงรักลดา รักชาติ

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กหญิงจิรภิญญา ติกาพันธ์

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๕๙
เด็กหญิงขวัญจิรา ภูจันหา

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงพิมพ์พิไล วงค์เจริญ

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กหญิงสุพัตรา ภูมิรินทร์ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กหญิงวิภาวดี หาระทา ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๖๓
เด็กหญิงทิฆัมพร ปสสะ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๖๔
เด็กหญิงกัญญาภัค มีศิริ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กชายภูริภาคย์ ศิริกันรัตน์

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กชายวงศกร โพนะทา

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๖๗
เด็กหญิงกนกพิชญ์ โพนะทา

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๖๘
เด็กหญิงวรัทยา พันธะรี

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๖๙
เด็กชายกรวิชญ์ ราชติกา

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ศรีคิรินทร์ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๗๑
เด็กชายปยะพงษ์ ไชยมหา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๗๒
เด็กชายณัฐนิช ปสสะ

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กหญิงนำเย็น ศรีบัว

๒๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงจรัสรวี วงค์เจริญ

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕๑ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๒๗๕
เด็กหญิงอุไรวรรณ ติกาพันธ์ ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๗๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ ปสสะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กหญิงสุรัชนี ศรีบ้านโพน

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๗๘
เด็กหญิงจิตรลดา คงอาษา

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๗๙
เด็กหญิงจินตนา ลามุล

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงสัณห์สิณี ลามุล

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กชายธีระเดช สระทอง ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๘๒
เด็กหญิงปริยฉัตร ภูจันหา

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๘๓
เด็กชายสุรพร โพนะทา ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ราชติกา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กชายธนากร พระธุระ

๑๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๘๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

พันธะรี
๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๘๗
เด็กชายภูวดล ปงอุทา ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กชายกิจติศักดิ

์

สระทอง ๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กชายอนุชิต ละอองศรี ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กชายศุภกิจ สุพรม

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๙๑
เด็กชายทินกร เกตุโส

๒๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กชายยศกร ภูดวงจิต ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กชายเกียรติชัย ไชยแสน ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๙๔
เด็กชายเอกบุรุษ ไมยะปน

๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงธัญสุดา ปนติ

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กหญิงอัจฉริยา เตรียมตัว

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กหญิงธนภรณ์ แก่นม่วง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๙๘
เด็กหญิงพัชรพร เถาวชาลี ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๒๙๙
เด็กชายเพชรนาวี ดวงปาโดด

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กชายทนะวัฒน์ สีลำ

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายศิริชัย ไทธะนุ

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงสุนันทา หอมจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงนริศรา ผลรักษา

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กหญิงจิตติภรณ์ ปญยะจิตร

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงพิมพ์วิไล สายสินธุ์

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายสิทธิพงษ์ บุบผา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กชายฉลองรัฐ ผิวอ่อน

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กชายถาวรพัฒน์ เกตุโส ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กชายพรพิพัฒน์ เจริญสุข ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕๒ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กชายกรวิชญ์ เถาวชาลี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๑๑
เด็กชายพรทวี ตาติยะ

๑๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กชายโชคชัย นากเกิด

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๑๓
เด็กหญิงรวิพร เทศารินทร์ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๑๔
เด็กหญิงสุภาพร ภูเกต ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๑๕
เด็กหญิงกนกวรรณ วังหงษา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กหญิงศิลปสุภา บาลศรี

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๑๗
เด็กหญิงกรกนก พลโยธา

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๑๘
เด็กชายสุรเชษฐ์ เกตุโส ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๑๙
เด็กชายนิติศาสตร์ ใจเมตตา

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กชายธนากร พวงเกตุ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๒๑
เด็กชายวัชรพล ปนติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๒๒
เด็กชายศรันย์ เทศารินทร์ ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๒๓
เด็กชายคมชาญ วิเชียรชอบ

๑๗/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กหญิงประภาพร เถาวชาลี

๒๘/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๒๕
เด็กหญิงบุริมนาถ ภารวิจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๒๖
เด็กหญิงจิตรลดา สายสินธุ์

๑๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๒๗
เด็กชายภิรมณ์ โทศรีภา ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๒๘
เด็กชายภาณุพงษ์ ไฮคำ ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๒๙
เด็กชายจรูญวิทย์ แย้มเยือน ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กชายอภิยุทธ โชติจำลอง

๑๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๓๑
เด็กหญิงรัตติกาล สอนสี ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๓๒
เด็กหญิงภัทร์นรินท์ เทศารินทร์

๑๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๓๓
เด็กหญิงเบญจพร บัวประดิษฐุ์ ๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๓๔
เด็กชายเทพสวรรค์ นิจรัตน์ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๓๕
เด็กชายอิศรา ศรีบุญเรือง

๒๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กชายศดานันท์ พรหมรัตน์ ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๓๗
เด็กชายชุติพนธ์ วงษ์วิชา ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๓๘
เด็กชายสิริภาส ในอรชร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๓๙
เด็กชายกรวิชญ์ ภูถมเงิน ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กชายธันยบูรณ์ อรรถประจง ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๔๑
เด็กหญิงปภาดา ปองไธสง

๒๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๔๒
เด็กหญิงสุธีมนต์ ใจเมตตา

๒๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๔๓
เด็กหญิงจารุวรรณ สิทธิชัย

๒๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กหญิงศุภวิชญ์ ดีประวี

๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕๓ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๓๔๕
เด็กหญิงอดิศร นาชัยฤทธิ

์

๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กชายธีระพล คลังดี ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กชายจิรายุส ภูพาน

๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๔๘
เด็กหญิงจุฬารัตน์ นาคำจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๔๙
เด็กหญิงปณิสรา นาคำจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผุยลานวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๕๑
เด็กหญิงทิพปภา ทานาวิน

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๕๒
เด็กหญิงสุรดา ศรีวงอร

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๕๓
เด็กชายรัชสินธ์ สุขแจ่มใส

๐๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๕๔
เด็กชายพงศธร รังวิจี

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๕๕
เด็กชายกิตติพงษ์ บุญทานันท์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๕๖
เด็กหญิงนริศรา บุตวัง

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๕๗
เด็กหญิงพรนภา ปนติ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๕๘
เด็กหญิงทิพรดา ยศเตา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๕๙
เด็กหญิงอรวรรณ เอกสันต์

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงกิตติมา ศรีพทักษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๖๑
เด็กหญิงญาณัจฉรา นันตะกาฬ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๖๒
เด็กชายสิรภัทร นาโควงศ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๖๓
เด็กชายณัฐวัตร ศรีสิงห์

๐๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๖๔
เด็กหญิงนิชนันท์ วังนาทัน

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๖๕
เด็กหญิงบุษตการ แสนประ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๖๖
เด็กหญิงพัณณิตา ทองรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๖๗
เด็กชายนวพล พุทธสารวงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๖๘
เด็กหญิงบุณยานุช ติกาพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๖๙

เด็กหญิงนันทกานต์                       

         บาลศรี

บาลศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงกวินนาถ ควรไชย

๑๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กหญิงกวินธิดา แห้วจันทา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๗๒
เด็กหญิงดวงเนตร ด้วยโชติ

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๗๓
เด็กหญิงพรชนก บุตวัง

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กชายนนทวัฒน์ วังนาทัน

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาโสก
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๗๖
เด็กหญิงวรัญญา ปาระพิมพ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๗๗
นายวิศิษฏ์ นรทัด

๓๐/๑๐/๒๕๐๒
โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๗๘
นางวิจิตรา สร้อยสูงเนิน

๑๓/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๗๙
นางสาวนริศรา ประชาชิตร

๑๔/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕๔ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๓๘๐
นางสาวลักขณา ศรีวรขันธ์

๒๑/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๘๑
นางสาวอรทัย ภูอกิจ

๑๔/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๘๒
นางนุชนิดา อุมัน

๑๑/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๘๓
นางสาวจินดา กุลชาติ

๒๙/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๘๔
นางสาวสัณห์สิตา เถือนสันเทียะ

่

๒๒/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๘๕
นางจำเนียร วงษ์โท

๑๗/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๘๖
นางสาวไกรนิตย์ เทศารินทร์

๐๔/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๘๗
นายสุรศักดิ

์

สิงหวิบูลย์
๑๒/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนนาทันวิทยา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๘๘
เด็กชายภคิน เทศารินทร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๘๙
เด็กชายวัชชากร การอรุณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงเกวลิน เรืองโพน

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๙๑
เด็กหญิงแก้วกิริยา ผารุธรรม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๙๒
เด็กหญิงชลิตา ยอดมาลี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กหญิงฐิติกานต์ บุตรวัง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงดารินทร์ โตสวน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๙๕
เด็กหญิงทัตพิชา ทับคำภา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๙๖
เด็กหญิงปนมณี เจริญสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทุมนาหาด

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สายทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๓๙๙
เด็กชายธีดนัย ไถนารัต

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายอนุชิต พินิจรัมย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ เคนหวด ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก่าเดือ

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สายสินธุ์ ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก่าเดือ

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงวรัญญา โสภารักษ์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่าเดือ

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงชนนิกานต์ ม่วงศรี

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่าเดือ

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงประภัสร เจริญสุข ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก่าเดือ

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กชายเผดิมยศ พินธุกร

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเก่าเดือ

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายนิกร ศรีเครือดง

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเก่าเดือ

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กชายวิโรจน์ ภูหลักด่าน

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเก่าเดือ

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ภูผาบาง

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเก่าเดือ

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ โทไข่ษร

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเก่าเดือ

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๑๑
เด็กหญิงนฤมล ศิริเกษ

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเก่าเดือ

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กหญิงรสิกา พลเรียง

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเก่าเดือ

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๑๓
เด็กหญิงจิรพาภรณ์ ม่วงศรี

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเพิมพูนพิทยา

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กหญิงนันทิดา อารามพงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเพิมพูนพิทยา

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕๕ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๔๑๕
เด็กชายณัฐพล แซ่ลิม

้

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเพิมพูนพิทยา

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กชายอนุภัทร คะอังกุ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเพิมพูนพิทยา

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กชายอนุรักษ์ ควัญไชย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพิมพูนพิทยา

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๑๘
เด็กชายกรวิชญ์ วรรณทวี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพิมพูนพิทยา

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๑๙
เด็กหญิงพรทิพย์ จันทะโสตถิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพิมพูนพิทยา

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายพงษ์พุฒธิกร ชาคำฤทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพิมพูนพิทยา

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงศิริกาญจน์ หงษาชุม

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพิมพูนพิทยา

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๒๒
เด็กหญิงรัตนาพร สารพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพิมพูนพิทยา

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กหญิงวริษา วงกต ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กหญิงธัญพิชชา ฆารภูมี

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโจดนาตาล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กหญิงวริญญา สุวรรณรงค์ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๒๖
เด็กหญิงปรมี รัตราช

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโจดนาตาล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๒๗
เด็กชายธีรวุฒิ พิมพล

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กชายธนกฤต ไสยวรรณ

๒๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กชายเชษฐา สาระโท ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กชายจักรี ถนอมกุล ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กชายณัฐพนธ์ สุขโข

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กหญิงอุไรวรรณ สีดาเดิน ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กชายธีรพัฒน์ สินจันทึก

๑๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กหญิงชลธิชา จันทะวัน

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กหญิงระพีพร ครองแสนเมือง ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กหญิงเขมจิรา ไชยสงค์

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กชายจีรภงร์ ม่วงทองหลาง ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๓๘
เด็กหญิงณัฐวิภา ลครชัย

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กหญิงนงนุช สะเทือนไพร ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๔๐ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
พินยะพงษ์

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กหญิงพรรณพนัช พินยะพงษ์

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๔๒
เด็กหญิงวธัญญา ศรีเชียงสา

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๔๓
เด็กหญิงศศิชา แก้วเก็บคำ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กหญิงอาทิตยา สุทธิโภชน์

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กหญิงบัวเงิน วันนา

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กหญิงบัวทอง วันนา

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กหญิงกมลชนก คำแก่น

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กหญิงกวินทิพย์ นาดำ

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กหญิงดุษฎา อิมมนตรี

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕๖ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กหญิงวิระนุช กุดวิสัย ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กหญิงกาญจนา นาดำ

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กชายธนา ลาพานิชย์

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๕๓
เด็กชายสรวิชญ์ บุตรขันธ์ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๕๔
เด็กชายสุรวุฒิ ทานาม

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กหญิงนิจฉรา โคตะวินนท์

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๕๖
เด็กหญิงละลิตา ช่างคำ

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๕๗
เด็กหญิงพิมพ์วิภา รัตราช

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๕๘
เด็กหญิงดรุณี ชิงชัย ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๕๙
เด็กหญิงแพรวา บุตรสิงห์

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงปุณิกา เหมะธุลิน

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๖๑
เด็กหญิงอติพร ดวงแสงจันทร์

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๖๒
เด็กหญิงกัลยา สาคร

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๖๓
เด็กหญิงมิลดา รักษาพันธ์ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กหญิงชฎาภรณ์ การกระบวน

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๖๕
เด็กชายไกรวิชญ์ ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๖๖
เด็กชายเดชาวัต ศรีสวัสดิ

์

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๖๗
เด็กชายอนุชา สมดี

๒๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กชายเหมันต์ วองไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๖๙
เด็กหญิงลักขณา โสดาพรม

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงมธุรส บุญคำ

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๗๑
เด็กชายภูริณัฐ พักดี

๑๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๗๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แจ่มใส ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๗๓
เด็กหญิงบุษรากร วงศ์ศรีเทพ

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๗๔
เด็กหญิงวรางคณา อรรถประจง

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๗๕
เด็กชายพัชร กุดวิสัย ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ช่างยา

๑๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๗๗
เด็กหญิงอิศราภรณ์ มุลดวง

๒๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๗๘
เด็กชายสุรชัย กุดวงศ์แก้ว

๑๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๗๙
เด็กหญิงกิตติวรา กวนเชียงเหนือ

๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กหญิงชลลดา มงคลอุทก

๒๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๘๑
เด็กหญิงวิชชุลดา คาดีวี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๘๒
เด็กหญิงนำฝน พิศคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๘๓
เด็กชายดนุพร ปตตานี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กชายฐิติศักดิ

์

นามบุญลา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕๗ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๔๘๕
เด็กชายนภา ไชยวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๘๖
เด็กหญิงสุธารา สาระวัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กหญิงญาณัจฉรา มะคะโซ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๘๘
เด็กหญิงโศภิษฐา มะระโยธา

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๘๙
เด็กหญิงนำผึง

้

ก้อนดินจี

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กหญิงทิพย์ธารา สาระโป

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กหญิงนวลละออง จันทโสด

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๙๒
เด็กชายธวัชชัย โสภาพัฒน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๙๓
เด็กชายกิตติพล ปาสานนท์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๙๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ผาสารคำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กหญิงวิภา พรมสอน

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๙๖
เด็กหญิงรัตนา อะนุพัฒน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๙๗
เด็กหญิงทิพปภา บุญละขันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๙๘
เด็กหญิงรุจิรดา แสงสิทธุ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๔๙๙
เด็กหญิงกรรณิกา สาระวัน

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงชญาดา ปตานี

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กหญิงวิรัชยา อนุพัฒน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กหญิงทิวาวรรณ ดีปาวี

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินจี

่

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขอผลกลาง

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กชายยุทธนากร พิทักสง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กชายณนนท์ ภูชะโงก

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กชายรัชชานนท์ นัสดา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กชายกรภัทร์ คำออน

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กหญิงกวินธิดา เรืองสว่าง

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงศิริประภา ไถนาริต

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กหญิงนำฝน คำมะลิ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กหญิงพฤกษชาติ ภูหนองโอง

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๑๒
เด็กหญิงจิราพร บุตรวัง

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๑๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรมสอน

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๑๔
เด็กหญิงเมธาวี โอภากาศ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๑๕
เด็กหญิงวิระดา คาดีวี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๑๖
เด็กหญิงจิตรานุช โอภากาส

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๑๗
เด็กชายเรืองฤทธิ

์

อิงเอนุ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๑๘
เด็กชายพัชพงษ์ ชินหัวดง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กชายอดุลยวิทย์ ฤกษยาม

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กชายจีรภัทร ระปะนัง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๒๑
เด็กชายกลธวัน แสงมหาไชย

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๒๒
เด็กชายกุลยศ สรสัมฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๒๓
เด็กชายกิตติพล บุญมี

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๒๔
เด็กหญิงอาทิวรา อังคะรุด

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๒๕
เด็กหญิงมณีจันทร์ อ่อมใหล

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สร้อยสูงเนิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๒๗
เด็กหญิงฐิติพร ก้อนดินจี

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๒๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ ดิสมินทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๒๙
เด็กหญิงจารุวรรณ พิมพา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงปภัสรา คะอังกุ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๓๑
เด็กหญิงทิพวรรณ ผิวศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๓๒
เด็กหญิงมัลลิกา ไชยกัญญา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๓๓
เด็กชายโชตะ เทศารินทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กชายรัชนาท หงษาชุม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๓๕
เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วงาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๓๖
เด็กหญิงธนิตา แก้วสมทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กหญิงนำฝน สาชะรุง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงศิริวิมล อรรถประจง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๓๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ แสนสุภา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงวรัญญา การเรียบ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๔๑
เด็กหญิงปทิตตา คำออน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กหญิงสุภาภักดิ

์

ทองผดุง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๔๓
เด็กชายดุลยวัตร แสงมหาชัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กชายณฐวัฒน์ อนุพัฒน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กชายนัทธชาติ สุมังคะเศษ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กชายศุภวิชญ์ สาระวัน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๔๗
เด็กหญิงนิศามณี บุราสิทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๔๘
เด็กหญิงอนุธิดา ภูหนองโอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กหญิงชรัญดา เอียมละออ

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กหญิงทัดพิชา คะอังกุ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๕๑
เด็กชายอนันธชา แสวงศักดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๕๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เรือนคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ไตรพิษ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กชายศุภวัฒน์ แสงเพชร

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๕๕๕
เด็กชายธีรภัทร ปูนาศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กชายพงศกร ริสา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กหญิงปนัดดา เทศารินทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๕๘
เด็กหญิงรัตติกานต์ เทศารินทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๕๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ผสมทรัพย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงสุชานุช อรรถประจง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กหญิงกรณิศ อนุพัฒน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๖๒
เด็กหญิงพรธีรา บรรจง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กหญิงสุธิดา การคิด

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กหญิงชนิภรณ์ ยุบลชู

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๖๕
เด็กหญิงนวพรรณ โนสี

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๖๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ผาสาตา

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๖๗
เด็กชายชิษณุชา แก่นมณีตัน

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๖๘
เด็กชายธนภูมิ อรรถประจง

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๖๙
เด็กชายนัฐนันท์ สกุลวงศ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กชายรัชชานนท์ ศิลมัน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๗๑
เด็กชายศรายุธ คาดีวี

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กชายกษิด์เดช วรรณทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กชายภูริภัทร บุญแสน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๗๔
เด็กชายราเมศวร์ การร้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๗๕
เด็กชายกฤษพล ประสูติสิงห์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กหญิงสุพัตรา เมตตามิตต์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กหญิงกชกร เทศารินทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๗๘
เด็กหญิงณัฐรัตน์ อรรถประจง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๗๙
เด็กหญิงศิริยากรณ์ อังคะรุด

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงณัฐวดี ปกษา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กหญิงวิภาดา พิหูสูจน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๘๒
เด็กหญิงจิดาภา โสมิตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๘๓
เด็กหญิงชลิดา แก้วงาม

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กหญิงจิรภิญญา ล่างพลงาม

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กหญิงศิวนารถ หมืนแสวง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๘๖
เด็กหญิงวรรณรดา โอภากาศ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๘๗
เด็กชายอนุรักษ์ หอมปอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๘๘
เด็กชายกฤตนัย สุมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

พิญญารัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖๐ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กชายไกรวุฒิ อรรถประจง

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๙๑
เด็กชายปวเรศ หงษาราช

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กชายธีรเทพ ศีลาพัฒน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๙๓
เด็กชายจีระศักดิ

์

ตุลิที
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๙๔
เด็กชายชัยภรณ์ อรรถประจง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๙๕
เด็กชายพนมเวศ เรือนคำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กหญิงกรวรรณ แสนเสนยา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๙๗
เด็กหญิงอริศรา ฝอยทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงเกวลิน วรสาร

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กหญิงอุราวรรณ เอียมตา

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงศุภกานต์ จันโท

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงยุธิดา การสอน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงกัญญรัตน์ โสมิตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงปรียานุช ก้อนดินจี

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กหญิงสุทธิดา แข่งขัน

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายธนาธร ทานาสี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายพรภวิทย์ การสอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายชานนท์ เทศารินทร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงอุไรวรรณ เอียมตา

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงฐิติกานต์ โคตรธรรม

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงยุพเรศ เบ็ญกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กหญิงนุชนาฎ จันทโสด

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กหญิงนวมน นามลาพุทธา

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๑๓
เด็กหญิงฟารุ่ง ก้อนดินจี

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาบอน โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ โสวันทา

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๑๕
เด็กชายเจษฎากร ธนุสัตย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กชายเกษมสันต์ สายสินธุ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๑๗
เด็กชายธีระภัทร นิยะนันท์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๑๘
เด็กชายอิทธิพัทธ์ นันทา

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กชายวรวิทย์ ปาระพิมพ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายบดินทร์ กงกาหน

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๒๑
เด็กชายอดิศร ละอองศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๒๒
เด็กชายพรหมพิริยะ ผิวศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กชายธนวิชญ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กชายวิวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖๑ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๖๒๕
เด็กชายปยะชาติ แก้วแสน

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๒๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ศิริทรัพย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กหญิงสุชาวดี อังศรี

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนค้อ โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๒๘
เด็กชายณัฐภูมิ บุญทรง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ภูจันหา ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กชายอนุตตรีย์ นามุลทา

๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงทัศนีย์ ศรีวงออน ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๓๒
เด็กชายกรวิชญ์ บุญสมร

๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๓๓
เด็กชายสิรภัทร ดีประวี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๓๔
เด็กชายอภิรักษ์ โชติทรัพย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กชายฐิติโชติ นามุลทา

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๓๖
เด็กชายกิตติกร ทองแถว

๒๗/๑๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๓๗
เด็กหญิงสิริกัญญา คำมะลิ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ ภูกิงดาว

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ศรีลาพัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กชายศิวัตน์ ศิริวิโรจน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๔๑
เด็กชายปภาวิชญ์ เพียรภายลุน

๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๔๒
เด็กชายนวพล ศรีรักษา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กชายกิตตินันท์ บุตรวัง

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๔๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นิลนนท์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๔๕
เด็กหญิงสุธาสินี โสภาเลิศ

๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๔๖
เด็กชายอานนท์ ยนสำอางค์

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๔๗
เด็กชายคณาธิป นามณทา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๔๘
เด็กชายกิตติพศ บุญทานันท์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๔๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชยผา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กชายจักรพงษ์ เพิมมิตร

่

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กชายธนาธิป ศรีเมือง

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๕๒
เด็กชายธีรเดช มุ่งสวัสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แน่นอุดร

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๕๔
เด็กชายภูกวี มังคะรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กชายวิโรจน์ พรมสอน

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๕๖
เด็กชายสมชาย ไกยรัตน์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๕๗
เด็กชายสรวิศ ศรีมุขดา

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๕๘
เด็กชายอดิเทพ บุรีขันธ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กชายอดิศร การถัก

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖๒ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กชายพีรวิชญ์ สาระโป

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๖๑
เด็กชายธนวัฒน์ บุญทานันท์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กชายธีรพล จันทริสา

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๖๓
เด็กชายอัครชัย มุ่งสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๖๔
เด็กชายปยังกูล โคตรมุงคุณ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๖๕
เด็กชายอภิรักษ์ บุญทานันท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กหญิงกุลนันท์ อุดรพลู

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๖๗
เด็กหญิงเขมพร ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๖๘
เด็กหญิงจิรนันท์ จันทวิสา

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กหญิงธีรกานต์ ปูนาศรี

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กหญิงปญญาพร นิยะนันท์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๗๑
เด็กหญิงปยาภรณ์ การถัก

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๗๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ ทองจีน

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ทองจีน

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กหญิงพรธิดา บุญกุศล

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๗๕
เด็กหญิงอารยา ศรีวงออน

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๗๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา พลทะขันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๗๗
เด็กหญิงสวรส ไชยบุตร

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กหญิงอนากร มังคะรัตน์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๗๙
เด็กหญิงอัจฉรา นานาโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงกชกร โพนะทา

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๘๑
เด็กหญิงศศิกานต์ นาคช้างแดง

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กหญิงอภิญญา จำปาลา

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๘๓
เด็กหญิงมลทิชา ชาบรรดิษฐ์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๘๔
เด็กชายธนงเกียรติ ภูต้องใจ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๘๕
เด็กชายภานุ การถัก

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กชายอดิรุจ นาโพตอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๘๗
เด็กชายคุณากร ทัศบุตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๘๘
เด็กชายอนิรุต จังนาลุน

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๘๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มุ่งสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กชายธนพล พรมคำบุตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๙๑
เด็กชายสิทธิรัตน์ มังครัตน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๙๒
เด็กชายเทพพร พรมสอน

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยผา

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๙๔
เด็กชายนันทกร พรมสอน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖๓ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๖๙๕
เด็กชายกรวิชญ์ มังคะรัตน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๙๖
เด็กชายดณุพร สิงหาวาสน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กชายตะวัน สาระจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๙๘
เด็กชายธีรวัฒน์ พรมสอน

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๖๙๙
เด็กชายเปรมปรีดา ปจฉิม

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กชายวัชรากร พรมสอน

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กหญิงวรัญญา การถัก

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กหญิงญาณิศา มัยวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงนราวัลย์ นาคำจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กหญิงวลัยพร พิศมัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กหญิงปารีณา มหาโยธี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กหญิงวิลาวรรณ พูคุ้ม

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กหญิงรักษ์ใจ ก้อนดินจี

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กหญิงพิมพ์นารา สินทิพย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กหญิงเกณิกา คำสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กหญิงปทมวรรณ อนุพัฒน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๑๑
เด็กหญิงยุวธิดา นิยะนันท์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๑๒
เด็กหญิงอุมากร สารขันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๑๓
เด็กหญิงลลิตา ยุติกิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๑๔
เด็กหญิงภัทราพร ศรีวงศ์อร

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๑๕
เด็กชายธีราธร ก้อนดินจี

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๑๖
เด็กชายธวัชชัย ศรีวงออน

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๑๗
เด็กชายเขมรัตน์ พรมสอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๑๘
เด็กชายกรวิชญ์ ทองลิตร

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๑๙
เด็กชายสมพร ศรีมุขดา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กชายนันทพงศ์ สุดใจรัก

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๒๑
เด็กชายอัษฎาวุธ ธรรมปสชา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๒๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ สายสินธ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๒๓
เด็กชายราเมศวร์ แสนพวง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๒๔
เด็กชายวรัญู ศรีมุขดา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๒๕
เด็กชายกฤตชัย สินธ์ทิพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๒๖
เด็กชายพัชรพล บุณทานันท์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๒๗
เด็กชายคิรากร กุลวงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๒๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ วงษ์ไชยา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๒๙
เด็กหญิงณัฐริกา แก้วจันทะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖๔ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงปวรรัตน์ แสงสว่าง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๓๑
เด็กหญิงศศิพิมพ์ กาสีวัน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กหญิงจารุภา ทานาวิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๓๓
เด็กหญิงการะเกตุ จำเริญไกร

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๓๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ พรมมาลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๓๕
เด็กหญิงนันทกร ผาหัด

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กหญิงปภาดา คำยศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๓๗
เด็กหญิงสุธิมา ด้วยโชติ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๓๘
เด็กหญิงกฤษฎาพร สินธ์ทิพย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๓๙
เด็กหญิงกิริญา ปจฉิม

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงบุญสิตา ด้วยโชติ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๔๑
เด็กหญิงปารีณา ราชดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๔๒
เด็กหญิงจิรัชญา บุญไม่ละ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๔๓
เด็กหญิงศิริษา ตินะโส

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กหญิงสรียา ด้วยโชติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๔๕
เด็กชายคมกริช ธุรารัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๔๖
เด็กชายอำนาจ ชาภูมี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๔๗
เด็กชายณัฐพงษ์ คำก้อน

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กชายเกษมศักดิ

์

ศรีแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๔๙
เด็กชายนพรัตน์ พูคุ้ม

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กชายณัฐนนท์ ทานาวิน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ทานาศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๕๒
เด็กชายภัทรพงษ์ ปูนาสี

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๕๓
เด็กชายศรายุธ การถัก

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๕๔
เด็กชายวิทวัส เหล่านุกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๕๕
เด็กชายโยธิน ปะมา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๕๖
เด็กหญิงณัฐธยาน์ สุรัญณา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๕๗
เด็กหญิงวารุณี ศรสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๕๘
เด็กหญิงพัณณิตา ก้อนดินจี

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๕๙
เด็กหญิงนำทิพย์ นัสดา

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กชายอนุพงศ์ คำยศ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๖๑
เด็กชายฐิติพงษ์ ทานาวิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๖๒
เด็กชายอธิบดี ลีลาชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๖๓
เด็กชายอนุภัทร ปานิสัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กชายอนุพงศ์ สินทิบ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖๕ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๗๖๕
เด็กชายจอมจิต กุลวง

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๖๖
เด็กชายเฉลิมเดช ตุ่มพงษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๖๗
เด็กหญิงจรวยพร ไชยพาฤทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๖๘
เด็กหญิงศราทิพย์ อิงเอนุ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๖๙
เด็กหญิงบุพกร รสหอม

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กหญิงปนิดา ศรีวงศ์อร

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๗๑
เด็กหญิงศรัญย์พร เทศารินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๗๒
เด็กหญิงชนิดาภา ก้อนดินจี

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๗๓
เด็กหญิงทินภัทร ศรีมุขดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๗๔
เด็กหญิงเกวรินทร์ ผาสารคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๗๕
เด็กหญิงณัฐชยา ทองฤทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๗๖
เด็กหญิงทิพวรรณ พันรักษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๗๗
เด็กชายศิรสิทธิ

์

กาสีวัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๗๘
เด็กชายศิวกร การถัก

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๗๙
เด็กชายพงษ์ภัค ญาณสิทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กชายนราเทพ อิงเอนุ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๘๑
เด็กชายศาตพร ณรงค์ชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๘๒
เด็กชายกฤษณะ สินทิพย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๘๓
เด็กชายพิทักษ์ ทวีพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๘๔
เด็กชายพันธกร นิยะนันท์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๘๕
เด็กชายปยนันท์ รอดทุกข์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๘๖
เด็กหญิงรัชนีกร สารจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๘๗
เด็กหญิงญานิศา สำราญทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๘๘
เด็กหญิงวรรณดา ดีปะวี

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๘๙
เด็กหญิงสตรีรัตน์ ศรีมุกดา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กหญิงศริญญา พรมสอน

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๙๑
เด็กหญิงรติยาภรณ์ ก้อนดินจี

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๙๒
เด็กหญิงปณิดา เสาวรส

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๙๓
เด็กหญิงนุชนพิน เวียงฆ้อง

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๙๔
เด็กหญิงสหทัย ไชยผา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๙๕
เด็กหญิงชนิกานต์ สามัญตา

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๙๖
เด็กหญิงพัณณิตา การเรียน

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๙๗
เด็กหญิงสมคิด อิงเอนุ

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๙๘
เด็กหญิงศยามล ถินทะเล

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๗๙๙
เด็กหญิงวรฤทัย ตุ่มพงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖๖ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กหญิงขวัญเรือน พงษ์พานิช

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กชายธีรภัทร์ ดีโสภามาส

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กิจวิชา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงชมพูนุช โทไข่ษร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงปยาพร อุ่นใจ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ยุติกิจ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กหญิงจารุณี อันชัยศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กชายภูชิต ภูบาลชืน

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ดาทอง

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กชายจักรภัทร ม่วงคำ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายนิติภูมิ บุญบรรจง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๑๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีสมบูรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๑๒
เด็กชายกฤติมุข ชังยนต์

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๑๓
เด็กชายจักรภัทร สหะขันธ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๑๔
เด็กชายจีรศักดิ

์

อุระทา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๑๕
เด็กชายสรวิชญ์ ศรีบุญมา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๑๖
เด็กชายพีรวิชญ์ ดาทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๑๗
เด็กหญิงกษมา ศักดิวงค์

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กหญิงกิติมา พรมเทศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๑๙
เด็กหญิงชุติมา ติกาพันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงพิชญาพร ภารภิรมย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๒๑
เด็กหญิงอภิญญา เทพธานี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กชายภัทรพงษ์ กุพันลำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๒๓
เด็กชายศราวุธ จำปาทิพย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๒๔
เด็กชายอนุชิต สดชืน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๒๕
เด็กชายศิวัช ปดตาทะนัง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๒๖
เด็กหญิงขวัญจิรา โพธิศรีไม

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๒๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ศักดิเหิม

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๒๘
เด็กหญิงนวรัตน์ แก้วคำจันทร์

๒๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโปงนกเปล้า โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๒๙
เด็กชายสิทธิพล ราวะรินทร์

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโปงนกเปล้า โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กชายศราวุฒิ โทไข่ษร ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโปงนกเปล้า โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๓๑
เด็กหญิงนิภาดา ชาคำเรือง

๑๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงนกเปล้า โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๓๒
เด็กหญิงณิชาดา ราวะรินทร์

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงนกเปล้า โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๓๓
เด็กชายปรีดา กันถัก

่

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงนกเปล้า โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๓๔
เด็กชายศิวัต ทนาสิทธิ

์

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงนกเปล้า โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖๗ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๘๓๕
เด็กหญิงกิตตินภา ประนิตนอก

๑๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโปงนกเปล้า โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๓๖
เด็กชายภูมิรัตน์ โพธิศรี

์

๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนโปงนกเปล้า โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๓๗
เด็กหญิงพาวินี มูลอุดม

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนโปงนกเปล้า โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๓๘
เด็กชายพงศกร งามเลิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนกเปล้า โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๓๙
เด็กหญิงอติกานต์ สุริยะแก่นทราย ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโปงนกเปล้า โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กหญิงจีรณา ภูเกตุ

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนโปงนกเปล้า โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๔๑
เด็กชายอมรเทพ หนูแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๔๒
เด็กหญิงชญานิศ แสงงาม ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๔๓
เด็กหญิงวริญญา เวงวิถา

๑๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๔๔
เด็กหญิงนิรชา สาระวัน

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กชายชินดนัย เย็นเกษม

๑๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๔๖
เด็กหญิงอรินยาพร โพธิรัตน์

์

๑๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๔๗
เด็กชายเจษฎา มิละวงค์ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๔๘
เด็กชายธนโชติ นครชัย

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กหญิงนรวราพร เพิมศิลป

่

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กหญิงดวงใจ เย็นเกษม ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๕๑
เด็กชายสุทิน กาสีวัน ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๕๒
เด็กชายสุรวุธ ผลสวิง

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กชายรัฐนันท์ อินทรศักดิดา

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๕๔
เด็กหญิงปนัดดา คาดีวี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๕๕
เด็กหญิงพัณณิตา ดลปดชา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๕๖
เด็กหญิงพนิดา การสวย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กหญิงพกาวรรณ สะสันติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๕๘
เด็กหญิงสริตา สารจันทร์

๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๕๙
เด็กหญิงนิดานุช ช่องงาม

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กหญิงนรินทิพย์ ขวัญศิริ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๖๑
เด็กหญิงสุรีรัตน์ สันประภา

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๖๒
เด็กหญิงปารีณา ตรงสาหัส

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๖๓
เด็กหญิงกมลฉัตร โคตะโน

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๖๔
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

ทพลนุสิทธิ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๖๕
เด็กชายทรงวุฒิ มิงสูงเนิน

่

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๖๖
เด็กชายไชยวัฒน์ สอนวงษา

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๖๗
เด็กหญิงณัชชา ศรีบัว

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๖๘
เด็กหญิงณัฐฐิญา บุญสุข

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๖๙
เด็กหญิงจิรัชญา พันธะรี

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กหญิงรพีพร ศรับัว

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๗๑
เด็กหญิงอโณทัย พันธะรี

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กชายนิติพล รักษาศิละ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๗๓
เด็กชายณัฐภัทร ดีประวี

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๗๔
เด็กชายวัชริศ ปนติ

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๗๕
เด็กชายภูตะวัน บุญยบุตร

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กหญิงปริยาพัส ศรีแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๗๗
เด็กชายคุณากร กาละมุล

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๗๘
เด็กชายพงษ์ธวัช โคกม่วง

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๗๙
เด็กหญิงนภาวรรณ ขันศรี

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กชายรัชพงศ์ ศรียางค์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๘๑
เด็กชายธีระวัฒน์ ศรีสงคราม

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๘๒
เด็กหญิงชนิสรา ภูตลาดขาม

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๘๓
เด็กหญิงธัญญ์ชยา พิมสาร

๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กชายนันธภัทร์ สีอุดม

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๘๕
เด็กหญิงทักษอร พันทะรี

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๘๖
เด็กชายโชติชนิตย์ เกลียงรส

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๘๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ดงภูยาว
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กหญิงพีรยา ภูบัวเพชร

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๘๙
เด็กชายกฤษฎากร เบาราญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปรีดี โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๙๐
นางสาวชมพูนุช หิริโกกุล ๑/๘/๒๕๒๕ วัดโพธิชัยบ้านโพน

์

โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๙๑
นายเอกภัทร ราชดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๙๒
นายคุณากร ฉลวยศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๙๓
นายจรูญโรจน์ พรมรัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๙๔
นายจักรกฤษณ์ บุญเริม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๙๕
นายณพงษ์ เรืองช่อ

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๙๖
นายณัฐวุฒิ แสนณรงค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๙๗
นายทักษิณ เทศารินทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๙๘
นายนิรุทธ์ พรมแสน

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๘๙๙
นายราเชน ผาซาตา

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๙๐๐
นายวิชัย พรมวงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๙๐๑
นายวิษณุ โยธาศึก

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๙๐๒
นายครรชิต สว่างศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๙๐๓
นายจิรพนธ์ เศษณะเวศ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๙๐๔
นางสาวชฎาภรณ์ ปาระพิมพ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๙๐๕
นายถนอมศักดิ

์

ทิพย์วงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๙๐๖
นายธีรภัทร ทองทะเล

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๙๐๗
นางสาวนพรัตน์ สวัสดี

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๙๐๘
นายนาวี ปจฉิม

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๙๐๙
นายพิชุตย์ กุดวงศ์แก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๙๑๐
นายพงษ์ศักดิ

์

นามันตึก
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๙๑๑
นายภานุวัฒน์ อรรถประจง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โพธิชัยบ้านโพน

์

 

กส ๔๔๖๐/๕๙๑๒
เด็กชายรพีภัทร ควรไชย ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๑๓
เด็กชายณัฐภาส บุตตะสี ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๑๔
เด็กชายชัยวัฒน์ องคะศาสตร์ ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๑๕
เด็กชายอัครพนธ์ ยนยุบล ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๑๖
เด็กชายศุภวัฒน์ อุดมชัย

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๑๗
เด็กชายกนกพล ถวิลมาตย์

๒๔/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๑๘
เด็กชายพลกฤต ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กชายรัชชานนท์ แก้วคำจันทร์ ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กชายปนณา ขีนานา

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๒๑
เด็กชายศรันยู กันรัมย์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๒๒
เด็กหญิงสุภาวดี โนนพรมราช

๑๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กหญิงกัลยา ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๒๔
เด็กหญิงฐิติชญา โมระสาก

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๒๕
เด็กหญิงรติมา งอมสงัด

๑๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๒๖
เด็กหญิงอนงค์รักษ์ แก้วใส

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๒๗
เด็กหญิงสาริศา เสนารักษ์ ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๒๘
เด็กหญิงปนิตา จันทร์คำนนท์

๒๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๒๙
เด็กหญิงเทพทัต คหะวงค์ ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กหญิงกันต์ศักย์ วรรณรัตน์ ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๓๑
เด็กหญิงศุภณัฐ หงชูตา

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๓๒
เด็กหญิงณัฐวัตร ปาระพิมพ์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๓๓
เด็กหญิงนฤมล วันชูเสริม

๔/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๓๔
เด็กหญิงบัวทิกาญจน์ ภูหลักด่าน ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๓๕
เด็กหญิงณัชชา พลสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๓๖
เด็กหญิงทัตพิชา จันทะวัน

๓๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๓๗
เด็กชายธาวิน อินทรสุข

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๓๘
เด็กชายศุภวิช เครือวรรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๓๙
เด็กชายธีรวัฒน์ อิมแผ้ว

่

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗๐ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

วรรณรส ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๔๑
เด็กชายวุฒิชัย พันธ์ผาด ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๔๒
เด็กชายกฤตเมษ สมสวย

๑๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๔๓
เด็กชายณัฐชนน โมระสาก ๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๔๔
เด็กชายธิติพัทธ์ โถนารัตน์

๒๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๔๕
เด็กชายดวงแก้ว แสนคำ

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๔๖
เด็กชายอัศวิน เติมชาติ

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๔๗
เด็กชายคนาชัย ยีสารพัฒน์

่

๒๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๔๘
เด็กชายสหลาภ ใจศิริ

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๔๙
เด็กหญิงชลลดา ผาชาตา

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กหญิงเขมมินทรา พันธุ์โน

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๕๑
เด็กหญิงจารวี แสงบุตร ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๕๒
เด็กหญิงปานเทวา แก้วมาลา

๑๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๕๓
เด็กหญิงลภัสกร มังคะรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กชายพงศธร แสงกล้า ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๕๕
เด็กชายชัยชนะ ไชยสวาท

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๕๖
เด็กชายชาคริต ไชยสุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๕๗
เด็กชายขจรศักดิ

์

ลืนภูเขียว

้

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กชายอรีวงค์ คำเล็ก

๒๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๕๙
เด็กชายอนุชิต จงจิตร

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กชายภัณฑบดี ทองแสง

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๖๑
เด็กชายเดชาวัต นระทัต ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กชายขจรยศ นระทัต

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๖๓
เด็กชายคัมภีร์ นระทัต

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๖๔
เด็กชายกฤษรัตน์ มังครัตน์

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๖๕
เด็กชายราชพฤกษ์ ดุพงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กชายธีรวัฒน์ โถนารัตน์

๒๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๖๗
เด็กชายวันเฉลิม ผ่องประภา ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๖๘
เด็กชายกลทีป ไทธนุ

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๖๙
เด็กชายศรัณย์กร โถนารัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กหญิงนำทิพย์ เตรียมพล

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๗๑
เด็กหญิงจิดาภา มีพุลณ์

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๗๒
เด็กหญิงแก้วฟา วงษ์สิม

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๗๓
เด็กหญิงกานติมา ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กหญิงศลิษา นิยะนันต์ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗๑ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๕๙๗๕
เด็กหญิงธีรกานต์ สกุลเดช

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๗๖
เด็กชายกมัยธร เยืองกลาง

้

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กชายมหาสมุทร สวัสดี

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๗๘
เด็กชายมงคล คหะวงค์

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๗๙
เด็กชายภิญโญยศ เพชรพา

๓๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กชายพงษ์พิษณุ แสงกล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กชายครองพล ศิริสวัสดิ

์

๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๘๒
เด็กชายวีรภัทร มุลดวง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๘๓
เด็กชายชนะชัย ซุยกระเดือง

่

๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๘๔
เด็กชายศุภวิชญ์ มาลาคุ้ม

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กชายบวรลักษณ์ ศรีเครือดง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๘๖
เด็กหญิงพรพัฒน์ จันทร์ขันธ์ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๘๗
เด็กหญิงวาสนา เลิศสงคราม

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๘๘
เด็กหญิงนิชนันท์ ทองศรีนุช ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กหญิงอฑิตยา บุตรโคตร

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงประภาศิริ สูนย์ราช

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๙๑
เด็กหญิงขวัญใจ ละมัยวงค์

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๙๒
เด็กหญิงณิชชาพรรณ อุมัน

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๙๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนวิเศษ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๙๔
เด็กหญิงพิราอร ดาวันยัง

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๙๕
เด็กหญิงสุพัชชา สีสมภาร

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๙๖
เด็กหญิงชญาน์นันท์ หาระภูมิ

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๙๗ เด็กชายเกียรติประวัติ
นาระวิน

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๙๘
เด็กชายพงนธร ไกรผล

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๕๙๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรสมศรี ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กชายณัฐณิชา ไกรโหล

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๐๑
เด็กชายณัฐากร ชาภูมี

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กชายอาทิตย์ ศิริภรณ์ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กชายจีรภัทร บาลศรี

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กชายนัดดนัย ฉลวยศรี ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กชายณัฐพงศ์ ปรีพลู ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กชายภิญโญพล เพชรพา

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กชายชานนท์ จันทนาพิมพ์ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กชายเมธิชัย สาระวัน

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ ลับภู

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗๒ / ๒๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กชายธีรวัฒน์ สมบัติมี

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กชายสิทธิกร กันบุรมย์ ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กชายศุภเดช สีเขียว

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กหญิงอภิชญา อิมเสถียร

่

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กหญิงดาวใจ จตุรสุขุมาล ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กหญิงพรธิดา รมรืน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กหญิงวิรดา บุญประสิทธิ

์

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กหญิงรติมา ฐานสินเพิม

่

๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สงวนทรัพย์

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กหญิงไตรลักษณ์ ศรีหริง

่

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กหญิงกีรติกา หงษาคำ

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กชายภัทรดนัย ภูคำใบ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กชายอัษฎาวุธ มังครัตน์

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กชายเจษฎา พันธุราษี

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กชายพุฒิพงศ์ วงศ์ศรียา

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กชายนพรัตน์ บุญจันทร์ศรี

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กชายไชยพศ ตาติยะ

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ กงกาหน

๒๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กชายเรืองศิลป สีลาวงค์ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กชายอัสนี ทุมมา

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กชายจีรวัฒน์ ติกาพันธ์

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กชายชยพล โถนารัตน์

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กชายนภัทรพงษ์ สายสินธุ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กหญิงรัชนีวรรณ ผ่านแผ้ว

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ดอนไชย

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงเยาวภา อังคะรุด ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กหญิงเจตปรียา เกลียงเกลา

้

๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กหญิงอรนภา ติกาพันธ์

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงบุณฑริกา พันธ์ทอง

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กหญิงภัทรมณี สันวิลาศ

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กหญิงสุนิตา ชุมลี

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กหญิงวนิดา กองลี

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กหญิงนันทชพร ไสยวรรณ์

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กหญิงรุ่งฤดี วงษ์ใส

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗๓ / ๒๑๗
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กส ๔๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงรุ่งนภา วงษ์ใส

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กหญิงธัญชนิต เขจรไลย์

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กหญิงสิทธิ ชลกิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กหญิงปุณยธร ศิลวิชัย ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กหญิงพิทักษ์โชค กิริกัน

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กหญิงเนติธร โถนารัตน์

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กหญิงจิดาภา บุ่งคำน้อย ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กหญิงนุชวรา แสบงบาล ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กหญิงปาริฉัตร โสภารักษ์ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กหญิงอรทัย เหล่าลือชา

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กหญิงวรนุช ภูหงษ์นิล ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธิสารสังข์

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กหญิงรวินท์นิภา หนองผือ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กหญิงพชรภรณ์ บุตดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สารจันทร์ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุตดีคำ

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กหญิงรวิพร คำฮัง

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กหญิงเพียงขวัญ เทียบจันทึก

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กหญิงสุชานันท์ สุธาธรรม

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กหญิงชนาภา ทองสาร

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กหญิงธนัชพร ฆารอำไพ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กหญิงนฤมล บาลศรี

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กหญิงปยุดา แก้วดี

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กชายทวีโชค ชาภูมี ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กชายอดิศร เลขาขำ

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กชายพลอธิป ลับภู

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กชายสิรวิชญ์ นรทัด

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กชายอภินันตโชติ คาดีวี ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กชายเพชรมณี หาดชัยภูมิ

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ภูคำใบ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กหญิงสุพิชญา ติกาพันธ์ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กหญิงชลธิชา แก้วกลางเมือง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม หนองยางเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กหญิงธิดาภา โพธิแก้ว

์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม หนองยางเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กหญิงวริทยา คำใบสี

๐๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม หนองยางเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กชายฉัตรดนัย คำชนะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม หนองยางเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗๔ / ๒๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กชายธนวิชญ์ ภูเด่นผา

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม หนองยางเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กหญิงขวัญจิรา ยนยุบล

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม หนองยางเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กหญิงธิดาหยก หรัญรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม หนองยางเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กหญิงดวงธิดา สุรันนา

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม หนองยางเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กหญิงชนิภรณ์ สันทะเนือง

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม หนองยางเหนือ  

กส ๔๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายวีระวัฒ พละแสน

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเทียง

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กชายวีระวุฒิ พละแสน

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเทียง

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กหญิงกรทอง มิกถา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเทียง

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กหญิงสุธิดา นิลคำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเทียง

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงนิรดา แสงภารา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเทียง

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ขันธรักษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเทียง

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กหญิงวรรณวิภา สิงห์โท

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเทียง

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กหญิงพรรณวดี จันทะรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเทียง

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กชายจิราพัชร ศรีพาเฮือง

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดแห่วิทยา โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กชายธนโชติ บุญปก

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดแห่วิทยา โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กชายณัฐกานต์ โมระสาก

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดแห่วิทยา โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ สาแพงน้อย

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดแห่วิทยา โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กชายรัตนพล พลทองเติม

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดแห่วิทยา โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศิริชัย

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดแห่วิทยา โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กชายกรกฎ สิทธิศาสตร์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดแห่วิทยา โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กชายธวัชชัย บัวกมล

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดแห่วิทยา โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กหญิงเจนจิรา จงกลรัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดแห่วิทยา โพธิศรีสว่างกุดแห่

์

 

กส ๔๔๖๐/๖๑๐๒
นายอุดมการณ์ สุปญบุตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๐๓
นายวรกานต์ ทิพย์ชาติ

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๐๔
นายกนกพล พานาเรียง

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๐๕
นายเจษฎา โพนทองเติม

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๐๖
นายเจษฎากร ศรีประเสริฐ

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๐๗
นายพัชรพงษ์ แก้วจิตตะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๐๘
นายพัสสณ ยลวงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๐๙
นายรัตนชัย สายสินธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๑๐
นายราเชนต์ อุดมวรรณ

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๑๑
นายสมเด็จ อุปชัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๑๒
นายจักรี เบาราญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๑๓
นายณัฐพงษ์ โพภะนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๑๔
นายกฤตวิทย์ บริสุทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗๕ / ๒๑๗
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กส ๔๔๖๐/๖๑๑๕
นายธันยมัย แดนขนบ

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๑๖
นางสาววรปรียา จันพิพัฒน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๑๗
นางสาวนภเกตน์ คำประเสริฐ

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๑๘
นางสาวทิพย์กัลยา ศรีบ้านโพน

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๑๙
นางสาวนาตยา ศิริสมุทร

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๒๐
นางสาวปภาวรินทร์ ศรีโยธี

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๒๑
นางสาวปานทิพย์ ราชเครือ

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๒๒
นางสาวพรศิตา ทองคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๒๓
นางสาวรมิตา ทองตัน

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๒๔
นางสาววนัดดา สาระขันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๒๕
นางสาววรัญญา ทักขินัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๒๖
นางสาวสายฝน แก้วฮะวงค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๒๗
นางสาวสิริสุดา บรรดิษฐ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๒๘
นางสาวสุภาวิดา พรรณขาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๒๙
นางสาววีรยา เมืองจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๓๐
นางสาวฐิติพร อุดมวงค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๓๑
นายศุภวิทย์ ทองอุ่น

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๓๒
นายเจษฎากร สันวิลาศ

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๓๓
นายพัฒธนพล ภูมิดอนชิต

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๓๔
นายกฤตพณ ศิริกำเลิศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๓๕
นายนิติพงศ์ พังฆะโส

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๓๖
นายอดิศักดิ

์

โคตรแสวง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๓๗
นายฉัตรวัฒน์ พัฒนะสาร

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๓๘
นายจิรเมธ สมศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๓๙
นายนฤทธิ

์

พรมวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๔๐
นางสาวสายชล อิมมนตรี

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๔๑
นางสาวชลิดา ทาบุเรศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๔๒
นางสาวสุพัตรา วรรณยาต

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๔๓
นางสาวเบญจมาศ สุปญบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๔๔
นางสาวปภานันท์ บัวกมล

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๔๕
นางสาวชลิตา ธนาศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๔๖
นางสาวจุราพร พัฒนะสาร

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๔๗
นางสาวณัฐริกา ทองพัว

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๔๘
นางสาวปยะธิดา วังหิน

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๔๙
นางสาวลักษณียา สุภาตะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗๖ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๑๕๐
นางสาวสุนิดา โพธิขาว

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๕๑
นางสาววรัญญา โคตสุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๕๒
นางสาวปยากร ดอนถวิล

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๕๓
นางสาวรัตนา สารารัตน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๕๔
นางสาววชิรญาณ์ ทาบุเรศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๕๕
นางสาวอรัญญา นงลักษณ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๕๖
นางสาวพรธีรา ศรีกงพาน

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๕๗
นางสาวจิตตรา เกษาพรม

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๕๘
นางสาวณัชชา เทศารินทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๕๙
นางสาวชุติกาญจน์ สาระกรณ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๖๐
นางสาวอิสริยาภรณ์ หันชัยโชติ

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๖๑
นายอภิสิทธิ

์

วงษ์วิวงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๖๒
นายฉันทวัฒน์ พัฒนะสาร

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๖๓
นายดนัย สิทธิ

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๖๔
นายปริญญา ยุพาพัฒน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๖๕
นายชัยชนะ อาจดวงดี

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๖๖
นายธีรวัฒน์ ไชยพรม

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๖๗
นายศุภชัย สุริสาร

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๖๘
นางสาวอินธิรา ศรีมี

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๖๙
นางสาวศิรินาศ ปญจิตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๗๐
นางสาวดารินทร์ ทิพย์ชาติ

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๗๑
นางสาววราภรณ์ ศิริภักดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๗๒
นางสาวหนึงฤทัย

่

ตระการจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๗๓
นางสาวจันทร์จิรา อนันตะภักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๗๔
นางสาววิไลลักษณ์ การสวย

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๗๕
นางสาวจารุภร ประเสริฐสิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๗๖
นางสาวจิตรานุช สามารถ

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๗๗
นางสาวทิพากร คณาจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๗๘
นางสาวปะสิตา บุตรศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๗๙
นางสาวสายธาร ราชสีมาบุตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๘๐
นางสาวอารดา ภารสุวรรณ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๘๑
นางสาววาสนา บุญปก

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๘๒
นางสาวสุดารัตน์ ราชชารี

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๘๓
นางสาวอรัญญา อบมาลี

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๘๔
นางสาวญาดา จันพิพัฒน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗๗ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๑๘๕
นางสาวณัฐวรรณ ขันธะรักษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๘๖
นางสาวรติญา โคสาจาร

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๘๗
นางสาวอนุธิดา บัวชะตา

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๘๘
นางสาววารุวรรณ ขามเอก

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๘๙
นางสาวสุทาทิพย์ แสงวิเศษ

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๙๐
นางสาวอภิสรา อินทรดิษฐ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๙๑
นางสาวชุติพร อนุสร

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๙๒
นางสาวพรไพลิน อ่อนพุทธา

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๙๓
นางสาวสกุลกาญจน์ คำอ้ายล้าน

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๙๔
นางสาวธนัชชา พันธ์ชัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๙๕
นายสัญญากร โกศล

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๙๖
นายธีรพงษ์ สว่างวงค์

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๙๗
นายนิธิพล สาชะรุง

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๙๘
นายปภังกร จุตาผิว

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๑๙๙
นายเกรียงไกร กึกไธสง

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๒๐๐
นายอภิชาติ คาดประครอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๒๐๑
นายวัฒนากร โทเพชร

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๒๐๒
นายอัษฎาวุธ พังฆะโส

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๒๐๓
นายสิทธิชัย กางมัน

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๒๐๔
นางสาวกุสุมา โนนยางสุด

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๒๐๕
นางสาวคุณัญญา ทุมคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๒๐๖
นางสาวสุภาวดี ไชยบุตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๒๐๗
นางสาวอนุธิดา นระทัด

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๒๐๘
นางสาววลัดดา ดาเลิศ

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๒๐๙
นางสาวพิชยา ศรีมี

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัย หนองกุงใหญ่  

กส ๔๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กชายสุทิวัส สมมณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๑๑
เด็กชายศุภวิทย์ แสงสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๑๒
เด็กชายจันทกร จรเกตุ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๑๓
เด็กชายพีระพงศ์ เสนนอก

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๑๔
เด็กชายธนภัทร์ ภารแผ้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๑๕
เด็กชายณัฐพงศ์ พัฒนะสาร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๑๖
เด็กชายมรุเดช ตุ่นลำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๑๗
เด็กหญิงกวิลทิพย์ แก้วบุญไสย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๑๘
เด็กหญิงบูรณิน นาเคลือ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กชายเทียนชัย อรัญเพิม

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กหญิงมลิดา การยืน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๒๑
เด็กหญิงบัว ผ่านสำแดง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กชายจิตรภาณุ สายสินธุ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๒๓
เด็กชายปาราเมศ อรัญเพิม

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๒๔
เด็กหญิงยุพิน นุประสิทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๒๕
เด็กหญิงเกศแก้ว ลุนบัวบาน

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ ศรีเมือง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๔๖๐/๖๒๒๗
นายธนวัฒน์ คำเฮ้า

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๒๘
นายธีรศักดิ

์

บุดสีสวย
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๒๙
นางสาวนิตยา นากองศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๓๐
นายพิชัยยุทธ แสงดารา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๓๑
นายศุภากร มาดวิเศษ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๓๒
นางสาวกุลนิษฐ์ อาจสด

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๓๓
นางสาววิลาวัลย์ จอกทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๓๔
นายอภิลักษณ์ บุญนาค

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๓๕
นางสาวเก็จแก้ว วงษ์มัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๓๖
นางสาวคคนางค์ กันจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๓๗
นางสาวทิพย์มณี พีระพันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๓๘
นางสาวทิพย์วิมล จันทร์แก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๓๙
นางสาวสุนิสา อัตพฤกษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๔๐
นางสาวสุดารัตน์ ศิริบุตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๔๑
นางสาวนวรัตน์ ทิพแสน

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๔๒
นางสาวอรทัย หาดชัยภูมิ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๔๓
นางสาวอัจฉราภรณ์ เจริญเขต

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๔๔
นางสาวชนัญชิดา นาเมืองรักษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๔๕
นางสาวปาริชาติ นะวะคำศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๔๖
นางสาววาสนา จันทรโฮง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๔๗
นางสาวศิรินทร นาระโท

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๔๘
นางสาวพิจิตรา โสภาคำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๔๙
นางสาวอรุณรัตน์ มาดวิเศษ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๕๐
นายกฤษณพล พูลกลาง

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๕๑
นางสาวกรรณิกา โคตรสุโน

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๕๒
นางสาวกิตติยา ทองคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๕๓
นางสาวจีราวรรณ ขาวงาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๕๔
นางสาวนฤมล วันทองสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๒๕๕
นางสาวปณิตา ศรีสุพรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๕๖
นางสาววัลชุลี จ่ายะสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๕๗
นางสาวศรัณญา ศุภรัก

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๕๘
นางสาวอรวรรณ ทองคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๕๙
นางสาวกฤติพร ปทธุลี

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๖๐
นายภานุวัฒน์ ภูอังคะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๖๑
นางสาวกุลนัฐ วันหอม

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๖๒
นางสาวจุฑามาศ อุทัยคำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๖๓
นางสาวนิภาพร สายวิชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๖๔
นางสาวกิงฟา

่

สารบุญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๖๕
นางสาวชนิษฐา วงค์ฝายแดง

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๖๖
นางสาวมนัสนันท์ นิลหล้า

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๖๗
นางสาววรินธร แสวงวงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๖๘
นายจิรายุทธ ศรีวิพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๖๙
นายกรวิชญ์ ผันใจ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๗๐
นายขจิตศักดิ

์

มีภูงา
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๗๑
นายนนธิชัย โพศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๗๒
นางสาวกัญญาณัฐ อัตพฤกษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๗๓
นางสาวกุลวิภา ขันชา

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๗๔
นางสาวเกษกนกพร ใจแน่น

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๗๕
นางสาวครองขวัญ คันธราช

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๗๖
นางสาวอินทิรา แก้วจันทร์เพ็ง

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๗๗
นางสาวพรรพสา โสภา

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๗๘
นางสาวภาวินี ปอมกลาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๗๙
นางสาวรัตน์ดาวรรณ วงค์ไชยา

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๘๐
นางสาววราภรณ์ ทองคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๘๑
นางสาวสนธยา มันดี

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๘๒
นางสาวสุติมา ปตะโน

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๘๓
นางสาวอนุธิดา สุนา

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๘๔
นางสาวอันธิกา ประสงค์สุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๘๕
นางสาวอารียา ชัยปด

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๘๖
นายโอกี

้

นากามูระ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๘๗
นางสาวปภัสรา นาเมืองรักษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๘๘
นางสาวโศภิตตา เหล่าหอม

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๘๙
นางสาวชลธิชา จรพิมูล

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘๐ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๒๙๐
นางสาวณัฐชา สาคร

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๙๑
นางสาวระพีพรรณ นาเสริมงาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๙๒
นายทินกร จันทเขต

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๙๓
นายมนูญ บุระผากา

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๙๔
นายรชต แก้วศรีหา

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๙๕
นายสุนทร ไชยยงค์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๙๖
นางสาวกนิษฐา สาระวัน

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๙๗
นางสาวชุติมา สารถิน

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๙๘
นางสาวธันจิรา เจริญดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๒๙๙
นางสาวไรวินท์ การวิลัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๐๐
นางสาววิลาวัลย์ ทองคำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๐๑
นางสาวจิราพัชร ภูคำใบ

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๐๒
นายศิติพงษ์ มินทระ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๐๓
นางสาวปาริตา ดีสีใส

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๐๔
นางสาวปยฉัตร ไพศาล

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๐๕
นายจตุพล พิมพ์กาล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายณฐกร ถีระพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๐๗
นายทักษิณ แน่นอุดร

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๐๘
นายอนุชิต เนืองมัจฉา

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๐๙
นายอาวุธ ปกเข

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๑๐
นางสาวชลธิดา อินสองใจ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๑๑
เด็กหญิงวารุณี ภูนำทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๑๒
เด็กหญิงสุรัสวดี ธรรมโส

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๑๓
นายรัฐพล ช่วนงูเหลือม

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๑๔
นางสาวกาญจนา สุขนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๑๕
นายกรกรต เดชบังอร

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๑๖
นายธรนันท์ โนนทิง

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๑๗
นายนุติ อัญไชยศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๑๘
นายบารมี เสนา

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๑๙
นายสิงห์ทอง นาเมืองรักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๒๐
นางสาวจิรภิญญา จันทร์ที

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๒๑
นางสาวชนัญธิดา นาวิเศษ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๒๒
เด็กหญิงชลธิชา ปองกันภัย

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๒๓
นางสาวนงลักษณ์ บุญประจันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๒๔
เด็กหญิงพรไพลิน สมพระไตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘๑ / ๒๑๗

้
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กส ๔๔๖๐/๖๓๒๕
เด็กหญิงมนทกานต์ ศรีสาวงค์

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๒๖
นางสาววราภรณ์ วันยาว

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๒๗
นางสาวสุกัญญา รัตนเพชร

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๒๘
นายเศรษฐพงศ์ โพละทะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๒๙
นายณัฐพล จันชา

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๓๐
นายภูมินทร์ หงษ์ทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๓๑
นายชลวิทย์ นามวิเศษ

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๓๒
นายชินาธิป สุขพันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๓๓
นายดนัย บัวใหญ่รักษา

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๓๔
นายทิชานนท์ ชัยรัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๓๕
นายนธี ปดถาวโร

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๓๖
นายพิสิทธิ

์

พันธฤทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๓๗
นายภานุเดช จันทเขต

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๓๘
นายไวทยา เสนาอินทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๓๙
นางสาวพิมระพัตร เหล่าไชย

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๔๐
นางสาวเววิกา แสนศาลา

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๔๑
นางสาวสุกัญญา อรรณพราหมณ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๔๒
นายโชคทวี แก้วคำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๔๓
นายณัฐวุฒิ มาจิตรตรา

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๔๔
นางสาวสิริมา โชสูงเนิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๔๕
นางสาวจิราภรณ์ ดาทุมมา

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๔๖
นายเกียรติศักดิ

์

ไชยสอน
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๔๗
นางสาวชญานุช ด่านลี

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๔๘
นางสาววริศรา มูลลี

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๔๙
นางสาวสุดารัตน์ กาใภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๕๐
นางสาวสุมาลี พิมหา

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๕๑
นางสาวกฤษณพรรณ บุญประจันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๕๒
นางสาวรุ้งลาวัลย์ เนียมมาลา

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๕๓
นางสาววารุนี ปอมผาลา

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๕๔
นางสาวประนัดดา ทุลพุทธา

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๕๕
นางสาวเจนจิรา จำป

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๕๖
นางสาวดาราวดี สุขจันทร์โท

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๕๗
นางสาวนริศรา ศรีท่าไฮ

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๕๘
นางสาวนริศรา หอมลา

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๕๙
นางสาวพัชริดา แก้วเฮือง

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘๒ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๓๖๐
นางสาวศิริพร สะอาด

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๖๑
นางสาวอัญชลี ภูธรรัตน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๖๒
นายอิสริยา นามวิเศษ

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๖๓
นางสาวขณิษฐา ศรีเมืองคุณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๖๔
นางสาวจิตราการณ์ ดาทุมมา

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๖๕
นายคิศนุ บุญประเสริฐ

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๖๖
นายภานุวัฒน์ คุณคำเพ็ญ

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๖๗
นางสาวกริงมณี

่

วรรณคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๖๘
นางสาวศิรดา พิลาเคน

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๖๙
นางสาวยุภาวดี เพชรประไพ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๗๐
นางสาวฑิตฐิตา ปตทะโส

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๗๑
นางสาวอภิญญา สุขพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๗๒
นางสาวนันทนา ธาดาไพโรจน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๗๓
นางสาวณัฐสิมา นากองศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๗๔
นางสาวปญชนก ชมภูราช

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๗๕
นายสุเมธัส ภูนาคา

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๗๖
นายวีรกร นิโรจน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๗๗
นายพรพิพัฒน์ ภูนำทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๗๘
นายปยเชษฐ์ กาทา

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๗๙
นางสาวแก้วตา สิงห์ละคร

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๘๐
นางสาวธัญสิณี พาชาติตรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๘๑
นางสาวพจมาน ทบนอก

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๘๒
นายจีรพรธ์ รอดพ้นภัย

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๘๓
นางสาวเพียงฟา ช่างเหลา

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๘๔
นางสาวมัสยา เหนือกาฬสินธุ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๘๕
นางสาววาสนา ศรีสุทัศน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๘๖
นางสาววิภาดา แกมนิรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๘๗
นางสาวศิริโสภา ศรีบุญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๘๘
นางสาวอังคนา ตังจิตร์

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๘๙
นางสาวนฤมล ภูแถวเชือก

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๙๐
นายเดชชาติ เจริญดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๙๑
นายเดชสิทธ์ กายะชาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๙๒
นายอดิศร ศรีภูมิ

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๙๓
นางสาวจันทิมา พรมีฤทธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๙๔
นางสาววราภรณ์ โภคาพานิช

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘๓ / ๒๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๓๙๕
นางสาวอรัญญา ภูกระเณร

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๙๖
นางสาวพิมลวรรณ ปตถาวโร

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๙๗
นางสาวธัญชนก บุญประจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๙๘
นางสาวอุษา คำสีแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๓๙๙
นางสาวพรกนก ศรีประโชติ

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๐๐
นายศรัณย์ ขาวศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๐๑
นายปยะพงษ์ วังพรม

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๐๒
นายยุทธชัย พันตา

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๐๓
นางสาวนันทนา ผันผ่อน

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๐๔
นางสาวกาญจนา มอดลี

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๐๕
นางสาวกุลปรียา บุญสมบัติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๐๖
นางสาวงามฤดี สุบิล

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๐๗
นางสาวจุฬารัตน์ พิลาขุน

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๐๘
นางสาวณัฐชา สายวิชัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๐๙
นางสาวณัฐวิภา ชาติทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๑๐
นางสาวดวงสุดา ศรียางนอก

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๑๑
นางสาวปกิตตา ทิพเสถียร

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๑๒
นางสาวพรไพรินทร์ นาอุดม

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๑๓
นางสาวพัชราภรณ์ ผ่องแผ้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๑๔
นางสาวมลฤดี วงษ์พล

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๑๕
นางสาววิภาพร ภูลังกา

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๑๖
นายพีรพัฒน์ เพ็งนาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๑๗
นายรัตนศักดฺ์ เกณฑ์สาคู

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๑๘
นางสาวกัญญาณัฐ รัตนเพชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๑๙
นางสาวจารุวรรณ นันทะสุดทา

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๒๐
นางสาวพัชรพร ไชยเนตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๒๑
นางสาวอรอนงค์ แก้วคำดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๒๒
นางสาวนำผึง

้

แก้วศรีหา

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๒๓
นายปยะพงษ์ ก้านสารไชย

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๒๔
นายมนุตชัย ภูครองนาค

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๒๕
นายวรรณวิเศษ คงเรืองฤทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๒๖
นางสาวเกศฎาภรณ์ กรไชยา

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๒๗
นางสาวนภาพร ชารี

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๒๘
นายวีระชัย แสวงวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๒๙
นางสาวกัลยา ราชสีเมือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘๔ / ๒๑๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๔๓๐
นายสัญญา สมบัติดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๓๑
นางสาวจิรสิน แสนตะรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๓๒
นางสาวจีรภรณ์ บำรุง

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๓๓
นางสาวฐิติพร โคอินทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๓๔
นางสาวปนัดดา เพ็ชรเสนา

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๓๕
นางสาวพรไพรินทร์ ไชยยงค์

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๓๖
นางสาวอรัญญา เหมือดขุนทด

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๓๗
นางสาวอังคณา นิตย์เกาะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๓๘
นางสาวอาธิติยา คุณคำเท็ญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๓๙
นางสาวมณีรัตน์ อิมสาน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๔๐
นางสาวมะลิดา มุควัตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๔๑
นายฉัตรชัย สุภาพัฒน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๔๒
นายอนุชา ผลากุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๔๓
นายภูวเนตร กรไชยา

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๔๔
นางสาวสิริรัตน์ เตรียมศักดิศรี

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๔๕
นางสาวกชกร ไชยรงศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๔๖
นายธีระศักดิ

์

หมืนอุสาห์

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๔๗
นางสาวอารยา พิมพิสาร

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๔๘ นางสาวเพ็ญเพชรพลอย

นิกรแสน
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๔๙
นายวันชัย สุขศิริ

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๕๐
นายวิทยา นาเมืองรักษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๕๑
นายสัมพันธ์ บุตรกุล

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๕๒
นางสาวกนกวรรณ เกณฑ์สาคู

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๕๓
นางสาวนริศรา นาเมืองรักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๕๔
นางสาวภัคจิรา นามวิเศษ

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๕๕
นายทรงศักดิ

์

โพธิศรี

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๕๖
นายนัฐพงษ์ ศรีนครราช

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๕๗
นายกฤตพร วงษาผา

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๕๘
นางสาวกาญจนา ศรีกล้า

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๕๙
นางสาวสุริสา แช่มเกตุ

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๖๐
นายอิศรศักดิ

์

ดุจดา
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๖๑
นายชัยณรงค์ ผาลา

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๖๒
นายธงชัย วงค์ไชยา

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๖๓
นายวราวุฒิ โสภิณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๖๔
นายสุพจน์ โพธิราช

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘๕ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๔๖๕
นางสาวจิระนันท์ จรุงพันธุ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๖๖
นางสาวนลินทิพย์ ศักดิซ้ายดา

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๖๗
นางสาวพัชราภรณ์ บุตรกุล

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๖๘
นางสาวอัมรา เกตบุตร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๖๙
นางสาวนิศาการณ์ ศรีสอาด

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๗๐
นายอภิรักษ์ นามลาบุตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๗๑
นายสุขวิทย์ กรีเทพ

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๗๒
นางสาวขวัญชีวา นามศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๗๓
นางสาวจีรนันท์ สนิทประโคน

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๗๔
นางสาวจุฑามาศ นวะศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๗๕
นางสาวนุจริน คัชภูทัศน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๗๖
นางสาวปณิดา ชมภูราช

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๗๗
นางสาวเมธาศิณี จงน้อมกลาง

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๗๘
นางสาววิลัยรัตน์ พรมวงษา

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๗๙
นางสาวอรอนงค์ เพชรประไพร

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๘๐
นางสาวอังคณา สารบานแห้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๘๑
นายสุทธิพงษ์ บุญตาม

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๘๒
นางสาวกัลยา วงศ์คำจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๘๓
นางสาวชลธาร สารสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๘๔
นายธนาเทพ อุตตะรถ

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๘๕
นายพลวัฒน์ ช่างเหลา

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๘๖
นางสาวฉัตรพร ชนะศึก

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๘๗
นางสาวนิติพร ทำประเสริฐ

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๘๘
นายเขมชาติ เศษสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๘๙
นายธนศักดิ

์

โคตรพัฒน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๙๐
นางสาวกมลพรรณ มีภูงา

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๙๑
นางสาวกุลนารี มณีแสน

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๙๒
นางสาวจรรย์อมล ศรีอ่อน

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๙๓
นางสาวจิตรลดา อิสรนุวัฒน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๙๔
นางสาวจิระภา กุดทิง

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๙๕
นางสาวดารุณี บุตรโสภา

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๙๖
นางสาวรัตนาภรณ์ นากลาง

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๙๗
นางสาวสมฤทัย นาเมืองรักษ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๙๘
นางสาวอารีรัตน์ หมืนวัน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๔๙๙
นางสาวรุ่งทิวา จันทร์ประจักษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘๖ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๕๐๐
นายพงศกร ศิริฮาด

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๐๑
นางสาววิจิตรา วงค์ใหญ่

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๐๒
นายนฤเบศ อุ่นคำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๐๓
นางสาวกัญญารัตน์ จันทลสาร

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๐๔
นางสาวศศิวิมล ภูฉายา

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๐๕
นางสาวทิตยา ทวีพันธุ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๐๖
นางสาวอาภัสร ชมภูพืน

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๐๗
นายประสพโชค เปลือยหนองแข่

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๐๘
นางสาวปยะนันท์ ทุมมาตย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๐๙
นายธีรวัฒน์ สุราฤทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๑๐
นายอภิวัฒน์ โคทะนา

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๑๑
นางสาวกรรณิการ์ แก้วศิลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๑๒
นางสาวปริศนา มาลาหอม

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๑๓
นางสาวพนิดา บุุญจนะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๑๔
นางสาวรัตน์ศิการ์ บัวดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๑๕
นางสาววรินทร ชมภูพืน

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๑๖
นางสาวสุภิกา มินทะระ

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๑๗
นางสาวอำภา ผ่านพูล

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๑๘
นางสาวรักษิณา แก้วไสย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๑๙
นางสาววาสนา บุญเลียง

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๒๐
นางสาวเบญจมาศ ดวงจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๒๑
นางสาวสิรินาถ บุษบง

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๒๒
นางสาวทัตตริมา นาเมืองรักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๒๓
นางสาวจันทร์ธิมา ทรัพย์สุวรรณ

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๒๔
นายตรีวิทย์ มุริจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๒๕
นางสาวอาริยา สอนสุภาพ

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๒๖
นายฐิติกร ภูสง่า

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๒๗
นางสาวปณิดา บรรดาศักดฺิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๒๘
นายเศรษฐพงศ์ สนามน้อย

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๒๙
นายอธิป มะโนนัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๓๐
นายอภิเดช ภูนำทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๓๑
นายจิตรกร เพ็งวงษา

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๓๒
นายทวีศักดิ

์

นะวะคำศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๓๓
นายวันชาติ ทุมมาตย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๓๔
นางสาวคัมภีรพรรณ ราชขันธ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘๗ / ๒๑๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๕๓๕
นางสาวจิระดา เพ็งโสภา

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๓๖
นางสาวชลธิชา จำป

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๓๗
นางสาวธัญธร กองแสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๓๘
นางสาวนิรมล ขันชะลี

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๓๙
นางสาวปยธิดา พรมช่วย

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๔๐
นางสาววิภาดา ศรีตะวัน

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๔๑
นางสาวศศิวรรณ พรมมา

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๔๒
นางสาวศิริรัตน์ ชินภาพ

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๔๓
นางสาวสาวิตรี สาคร

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๔๔
นางสาวสุกัญญา เศษรักษา

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๔๕
นางสาวสุนิสา พรวาป

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๔๖
นางสาวเสาวลักษณ์ สีละขันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๔๗
นางสาวอลิชา มัยวงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๔๘
นางสาวนาตยา ตังจิตร์

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๔๙
นายอภิเดช อาจเอียม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๕๐
นายเกียรติศักดิ

์

พนม
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๕๑
นางสาวณัฐมน ชมภูราช

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๕๒
นายณัฐพงษ์ หงษาบาล

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๕๓
นายฉัตรชัย มาจิตรตรา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๕๔
นายนันทกร นะวะคำศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๕๕
นายปฏิภาณ พลรักษา

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๕๖
นายปริวัตร ศรีสุพรรณ

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๕๗
นายปยะพงษ์ สรรพอาสา

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๕๘
นายภานุพงศ์ อินทะวัน

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๕๙
นายภีรพัฒน์ คุณคำเพ็ญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๖๐
นายรัตนากร ดวงจันทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๖๑
นางสาวจิรประภา วงศ์สวัสดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๖๒
นายอมรมนตรี นามฝาง

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๖๓
นายฤทธิไกร ภูคำใบ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๖๔
นายภูวดล แทงแดง

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๖๕
นางสาวไพรรินทร์ พรมช่วย

๗/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๖๖
นางนพพร ศรีมงคล

๒๐/๐๖/๒๕๐๒
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ขอนแก่น  

กส ๔๔๖๐/๖๕๖๗
เด็กชายภราดล นามศรี

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๖๘
เด็กชายเทพนิมิตร บุตรสูงเนิน

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๖๙
เด็กชายชาวิน ทองแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เพ็ญนาดี

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๗๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ โคตะมะ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๗๒
เด็กหญิงปาลิตา กาวิล

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๗๓
เด็กหญิงจีระนันท์ จันทะเกตุ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๗๔
เด็กหญิงจารุกัญญา แพงวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๗๕
เด็กหญิงสุกัญญา โสภา

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๗๖
เด็กชายอดิศร ยาวาป

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๗๗
เด็กชายนพพล ยาวาป

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๗๘
เด็กชายวีระศักดิ

์

ศรีกองเพชร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๗๙
เด็กชายวุฒินันต์ สีลาฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๘๐
เด็กชายสุรกฤษณ์ อิสระเดช

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๘๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

สอนเฒ่า

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๘๒
เด็กชายจรูญโรจน์ สาระบัว

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๘๓
เด็กหญิงบัณฑตา จำรัญจิต

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๘๔
เด็กหญิงวิภารัส ชัยลินฟา

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๘๕
เด็กหญิงจิดาภา สายประดิษฐ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๘๖
เด็กหญิงสิริยากร มารัชชะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๘๗
เด็กหญิงธัญญารินทร์ พิมพ์โล้น

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๘๘
เด็กชายธีระนนท์ บุญโท

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๘๙
เด็กชายณัฐพนธ์ หลักจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กชายพีรพงษ์ จันดาอ่อน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๙๑
เด็กชายหัสดิน ตองติดรัมย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๙๒
เด็กชายพัสกร รังศรีคาร

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๙๓
เด็กหญิงมาลินี พุฒซ้าย

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๙๔
เด็กหญิงชนันธิญา โกธา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๙๕
เด็กหญิงวรัทยา มหิงสารี

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข สันติธรรม  

กส ๔๔๖๐/๖๕๙๖
เด็กหญิงชลภัทร พรรณขาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๕๙๗
เด็กชายชนัต มูลสิทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๕๙๘
เด็กชายตะวัน ภูคงคา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๕๙๙
เด็กหญิงหงษ์ฟา สืบจากเทียม

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๖๐๐
เด็กชายจักรี นระแสน

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๖๐๑
เด็กชายธนากร กล้าหาญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๖๐๒
เด็กชายธีระภัทรพงศ์ มาริษา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ร่วมจิตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กชายอติวัฒน์ รางแดง

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กชายพิรการณ์ รอบคอบ

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กชายอมรเทพ ภูทับทิม

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กชายณัฐพล ภูขีด

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๖๐๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ภูสม่อย

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กชายวีรภัทร สังสีลา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กชายชัยพิชิต เดินชาบรรณ

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๔๖๐/๖๖๑๑
นางสาวสุพัชยา ไชยโสดา

๒๖/๑๒/๒๕๓๒

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๔๖๐/๖๖๑๒
นางพัฒ บุญศิริกร

๐๑/๐๑/๒๔๙๓

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๔๖๐/๖๖๑๓
นางทองบ่อ อุ่นทะยา

๐๓/๑๐/๒๕๒๐
ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๔๖๐/๖๖๑๔
นายคำบล ภูทับทิม

๐๑/๐๑/๒๔๙๖

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๔๖๐/๖๖๑๕
นางสาวบัวทอง วงศ์วิพัฒน์

๑๙/๑๐/๒๕๐๗

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๔๖๐/๖๖๑๖
นางสวย ศรียาฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๔๙๔

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๔๖๐/๖๖๑๗
เด็กหญิงวรัชวิญา นามะสงค์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๔๖๐/๖๖๑๘
เด็กหญิงมาติกา ทำนุ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๔๖๐/๖๖๑๙
เด็กหญิงชนิตรา วังพิมูล

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กหญิงนรีรัตน์ สงฆ์พัด

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๔๖๐/๖๖๒๑
เด็กหญิงนิรชา ทับสีแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๔๖๐/๖๖๒๒
เด็กหญิงณัฐพร พิชัยชม

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐศึกษา โคกเครือ  

กส ๔๔๖๐/๖๖๒๓
เด็กหญิงปณิดา วงภักดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐศึกษา โคกเครือ  

กส ๔๔๖๐/๖๖๒๔
นายบรรลัง หงษ์แก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๒๕
เด็กชายณัฐพล ศิริกุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๒๖
เด็กชายวณิชยา ชาธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๒๗
เด็กชายบุรัสกร งอยภูธร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๒๘
เด็กชายอภินันท์ มุธุขันฑ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๒๙
เด็กชายณัฐวุติ สีโท

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กชายธีรพงษ์ โนนทิง

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๓๑
เด็กชายภัทรดนัย คำมุง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๓๒
เด็กชายจีรพัฒน์ ไชยศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๓๓
นายกฤษฎา ศรีพิมพ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๓๔
นายชนาธิป ภูนำเย็น

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๓๕
นายธนากร ภูดารัตน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๓๖
นายอริญชัย ไชยจอกเจีย

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๓๗
นายกิตตินันท์ มหาวงศ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๓๘
นายสถาพร เทวะเส

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๓๙
นายเจษฏากร มีแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙๐ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๖๔๐
นายธีรพัฒน์ นัดทะยาย

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๔๑
นายปรีชา มีขำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๔๒
นายณรงค์ฤทธิ

์

โมระพัฒน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๔๓
นายพงศธร ไชยสาร

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๔๔
นายอฐิพันธุ์ เอกตาแสง

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๔๕
นายนวมินทร์ อรัญสอน

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๔๖
นางสาวกนกพร ประโสทะนัง

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๔๗
นางสาวธัญญารักษ์ ศรีโคอุ่น

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๔๘
นางสาวปนัดดา แสงอัคคะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๔๙
นางสาวพิยดา ภูงามนิล

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๕๐
นางสาววราพร เหล่าสุนา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๕๑
นางสาวสุดารัตน์ ภูไพสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๕๒
นางสาวอาทิตยา ราชรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๕๓
นางสาวอาริตา ธงหาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๕๔
นางสาวปยาภรณ์ คัดนาหงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๕๕
นางสาววาราตี ลาดสีลม

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๕๖
นางสาวสุวนันท์ ผ่องแผ้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๕๗
นางสาวรัชฎาภรณ์ ภูนิคม

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๖๕๘
เด็กชายวีรภาพ พิมพา

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๕๙
เด็กชายนริศ หมืนศรี

่

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กหญิงเขมนิษฐ์ ศรีชนะ

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๖๑
เด็กหญิงอธิฐานพร ละวินิจ

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๖๒
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ชอบรัก

๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๖๓
เด็กหญิงอรจิรา หลึงเทพ

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๖๔
เด็กชายอรรถนนท์ แสงจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๖๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภูผิวขำ
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๖๖
เด็กหญิงอิศราพร คำศิลา

๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๖๗
เด็กชายสรวิทย์ ศรีลาดเลา

๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๖๘
เด็กหญิงสุพิชญา อุปดิษฐ์

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๖๙
เด็กหญิงอรวี ศรีสุพัฒน์

๒๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กหญิงกุลปรียา รัตนเพชร

๑๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๗๑
เด็กหญิงพนิดา ศรีสุพัฒน์ ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๗๒
เด็กชายจิรายุ จำปาทิพย์

๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๗๓
เด็กชายธนากร ศรีสุพัฒน์

๐๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๗๔
เด็กชายภาคภูมิ รัตนะ

๐๑/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙๑ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๖๗๕
เด็กหญิงปยดา มงคล

๐๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๗๖
เด็กหญิงวิราภรณ์ ไชยเดช

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๗๗
เด็กหญิงสุจินันท์ ไชยเดช

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๗๘
เด็กหญิงปวัณรัตน์ วงษ์จันลา

๐๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๗๙
เด็กชายวชิราวุธ พุฒแถลง

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กชายไกรวิชญ์ ภูวงศ์ผา

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๘๑
เด็กชายอดิศร ขันภักดี

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๘๒
เด็กหญิงรวงข้าว ภูนิคม

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๘๓
เด็กหญิงมนธิชา ดอกกระทุ่ม

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๘๔
เด็กชายวิศรุต นำดวงดี

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๘๕
เด็กหญิงเบญจศิริ ดามะนาว

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๘๖
เด็กชายกฤตเมธ หมืนศรี

่

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๘๗
เด็กชายชาญวิทย์ ภูเพชร

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๘๘
เด็กชายธนา จุฬาฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๘๙
เด็กชายธนชาติ เสมหพงษ์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กชายนวพล ภูนาวัน

๑๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๙๑
เด็กชายประเสริฐ ดวงจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๙๒
เด็กชายพิชาน นาพรม

๑๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๙๓
เด็กชายพีรพัฒน์ จอมทิพย์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๙๔
เด็กชายสุรพงษ์ กองเพชร

๒๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๙๕
เด็กชายศกุลวัฒ ภูจอมนาค

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๙๖
เด็กชายอัศม์เดช ไวสุวรรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๙๗
เด็กหญิงชลธิดา ศรีหงส์ทอง

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๙๘
เด็กหญิงพาณิภัค ทองเพชร

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๖๙๙
เด็กหญิงเพชรลัดดา คำชุน

๓๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กหญิงภาวิณี พิปะโคน

๐๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กหญิงมาริษา ภูสีดิน

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กหญิงวิจิตตรา คำสีลา

๒๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กหญิงวรรนิสา กัลยาพรม

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กชายราชวัลลภ เวชกามา

๒๔/๖/๒๕๕๑
ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๔๖๐/๖๗๐๕
นางอมร ภูตีกา

๐๑/๐๑/๒๕๐๖
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๐๖
นางเฉลิมศรี ภูบานเช้า

๐๖/๑๐/๒๕๐๕
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๐๗
นางสุภัทร บุตรชา

๐๒/๐๘/๒๕๐๕
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๐๘
นางยุพิน ใจบุญ

๐๔/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๐๙
นางบังอร เทพบาท

๑๐/๐๙/๒๕๐๔
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙๒ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๗๑๐
นายสุริยา ภูโอบ

๒๘/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๑๑
นายภานุวัฒน์ สังฆะมณี

๒๓/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๑๒
นายอมตะ ณ กาสินธุ์

๑๙/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๑๓
นายสมปอง ภูดวงจิตร

๐๓/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๑๔
เด็กชายณัฎฐกรณ์ ภูขาว

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๑๕
เด็กชายธนสิทธิ

์

เมติศรี
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๑๖
เด็กชายพสุเทพ ชิณราม

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๑๗
เด็กหญิงสุธิดา พันสุวอ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๑๘
เด็กหญิงจันทิมา ภูไพสิทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๑๙
เด็กหญิงราชาวดี ละม่อน

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กหญิงสุธินันท์ แก้วแดง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๒๑
เด็กชายปติ ประกินัง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๒๒
เด็กหญิงอรปรียา ภูพันหงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๒๓
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ เหล่าพักสาร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๒๔
เด็กหญิงปยะมาศ ยุผล

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๔๖๐/๖๗๒๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ สิงห์สุธรรม

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๒๖
เด็กชายฤทธิชัย เดสันเทียะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๒๗
เด็กชายศิวัฒน์ วิจิตรสอน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กชายวรวุฒิ จิกงาม

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๒๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ เกลียดรังษี

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กชายกฤษฎา ภูมิงศรี

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๓๑
เด็กชายสรวิชญ์ นามโนรินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๓๒
เด็กชายณัฐภัทร คะแนนอก

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๓๓
เด็กชายธนาวิน นิระพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๓๔
เด็กชายอธิกร เกลียดรังษี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๓๕
เด็กชายไวทยากรณ์ ไชยสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๓๖
เด็กชายบุญนำ อุตส่าห์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๓๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

รักคำมูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๓๘
เด็กชายจารุวัฒน์ กลินเขียว

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๓๙
เด็กชายชิษณุ สีจัด

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กชายภานุวัฒน์ กุลจันทา

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๔๑
เด็กหญิงพิชยา ภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีชุม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๔๓
เด็กหญิงวรินยุพา รอดรินิว

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๔๔
เด็กหญิงพรไพลิน พลวงค์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙๓ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๗๔๕
เด็กหญิงนิตยา ชัยยิง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๔๖
เด็กหญิงปนัดดา บุญหล้า

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๔๗
เด็กหญิงภาขวัญ ภูแล่นคู่

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๔๘
เด็กหญิงกาญจนา สีหาบัว

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๔๙
เด็กหญิงสุพรรษา ชาธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงพรรวิภา แสนวัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๕๑
เด็กหญิงมณีสร รอดสุ่ม

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๕๒
เด็กหญิงสุชาวดี ทีโสดา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๕๓
เด็กหญิงพัชรี บุญยะรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๕๔
เด็กหญิงพิมพ์วิภา สาคร

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๕๕
เด็กหญิงญาณิศา ภูตลาดขาม

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๕๖
เด็กชายระพีพัฒน์ บุราโส ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๕๗
เด็กชายจิรายุ เทพบาท

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๕๘
เด็กชายสิริวัฒน์ ทิพจัน

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๕๙
เด็กชายจิรัฎฐ์ วรรณไชย

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กหญิงพิยดา ห้ามไธสงค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๖๑
เด็กหญิงพรลภัตน์ พิมพรัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๖๒
เด็กหญิงขัวญจิรา พระดาเวช

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๖๓
เด็กหญิงชนธิชา อ่อนโพทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๖๔
เด็กหญิงอาภาภัทร บาลศรี

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๖๕
เด็กหญิงฮัฐภิญญา สนสุนันท

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๖๖
นายอานนท์ ผิวบาง

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๖๗
นายนัฐวุฒิ ชูชาวนา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๖๘
นายอนุชา กาศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๖๙
เด็กชายบุญฤทธิ

์

พละศูนย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กชายณัฐพงษ์ สุวรรณภานุ

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๗๑
เด็กชายธนภัทร ไชเยศ

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๗๒
เด็กชายวีระชิต ศรีโนนโคต

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๗๓
เด็กชายยศพล พรมใต้

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๗๔
เด็กชายชาญยุทธ นิตยาชิต

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๗๕
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แก้วม่วง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๗๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ มาตรา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๗๗
เด็กชายธนารักษ์ ธรรมสันที

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๗๘
เด็กชายขจิต พรมใต้

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๗๙
เด็กชายนันชะรี บัญพะพิช

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙๔ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กชายแสงเพชร แสงภักดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๘๑
เด็กชายณัฐ ภูสมพงษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๘๒
เด็กชายแสงรุ้ง แสงภักดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๘๓
เด็กชายธัชพล มังครุดร

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๘๔
เด็กชายพิพัฒน์ พลสามารถ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๘๕
เด็กชายศราวุธ ภูลายยาว

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๘๖
นางสาวสาลินี ขุนชาญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๘๗
นางสาวนำฝน ภูชมบ่อ

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๘๘
นางสาวภณิดา ยอดไชศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๘๙
นางสาวสุชาดา นาโส

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๙๐
นางสาวทิพย์วิมล สุราษฎร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๙๑
นางสาวหงษ์นภา ตรีภพ

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๙๒
นางสาวอินธิรา หนูจิต

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๙๓
นางสาวกัญญารัตน์ เทียงจิต

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๙๔
นางสาวอรยา หันนำเทียง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๙๕
นางสาวเฟองลัดดา ลาเทิง

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๙๖
นางสาววิจิตรตรา ภูงามนิล

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๙๗
นางสาววราภรณ์ ไชยราช

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๙๘
นางสาวชุลีภรณ์ ไชยอำนาจ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๗๙๙
นางสาวดวงอนงค์ ศิริสุวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๘๐๐
นางสาวพรพรรณ เรืองศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๘๐๑
นางสาวอารยา พุทวงค์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กหญิงพรภาพรรณ เกิดสติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หนองภักดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กหญิงกาญจนา โกษี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กหญิงหรรษา พรมทา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กหญิงเรียงลดา ปุริเส

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กหญิงสุกัญญา ราชนัณดิส

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงธนัญญา ภูเทียมลม

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ แสนละคร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กหญิงผกาพรรณ นิตยาชิด

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๘๑๑
เด็กหญิงศศิกานต์ ลาดซ้าย

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๘๑๒
เด็กหญิงจิรัสยา ดอนกาย

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๔๖๐/๖๘๑๓
เด็กชายจิรภัทร เทียบแสน

๑๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๑๔
เด็กชายชาญณรงค์ พละขันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙๕ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๘๑๕
เด็กชายวรวิทย์ ภูโคก

๒๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๑๖
เด็กชายเจษฎา หอมพรมมา

๒๑/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๑๗
เด็กชายนราทิพย์ ภูปญญา

๑๔/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๑๘
เด็กชายณัฐปกร ภูดวงจิตร

๑๗/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๑๙
เด็กหญิงจิรัญญา หอมพรมมา

๓๐/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กหญิงวรัชญา ค่ายเพชร

๒๔/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๒๑
เด็กหญิงกิติธรณ์ นิมคำ

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๒๒
เด็กหญิงสิริวิภา จุนันท์

๐๒/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๒๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทราช

๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๒๔
เด็กหญิงปรมาภรณ์ กุลชโมรินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๒๕
เด็กหญิงอินทุอร ภูผาผัน

๐๔/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๒๖
นายประสิทธิ

์

กรีเทพ
๐๓/๐๕/๒๔๙๗

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๒๗
นางสมควร จุนันท์

๐๖/๐๔/๒๔๙๓

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๒๘
นางสุข บุญขันธ์

๑๐/๐๔/๒๔๘๕

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๒๙
นางทอน บุญขันธ์

๒๔/๑๐/๒๔๘๙

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๓๐
นางเบ้า ภูนิคม

๒๑/๐๘/๒๔๘๖

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๓๑
นางสมร ใจทา

๐๑/๑๑/๒๔๙๗

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๓๒
นางทองปาน หงษ์แก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๐๓
วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๓๓
นางสำลี บุญไพ

๑๖/๑๑/๒๕๐๓

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๓๔
นางอุไรวรรณ พุทธแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๐๘

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๓๕
นายสนอง ตรีโอษฐ์

๐๘/๐๗/๒๔๙๘

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๓๖
นางสมร ตรีโอษฐ์

๐๒/๑๑/๒๕๐๓

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๓๗
นางสำรอง พละขันธ์

๒๙/๑๐/๒๔๙๔

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๓๘
นางกว้าง ภูสมยา

๑๐/๐๑/๒๔๙๑

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๓๙
นางเก้า ภูโคก

๐๘/๐๕/๒๔๙๒

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๔๐
นางคำปุน จันทะเจียง ๑/๔/๒๔๙๓ วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๔๑
นางคำพันธ์ ประเสริฐชัย

๐๒/๑๑/๒๔๙๑

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๔๒
นางมะลิวรรณ ภูนิคม

๐๑/๑๑/๒๔๙๗

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๔๓
นางชม ภูครองนาค

๓๑/๑๐/๒๔๙๖

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๔๔
นางบุญมี ภูยอดนิล

๑๓/๗/๒๔๘๗
วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๔๕
นางเต้า นามวันสา

๐๒/๑๑/๒๔๙๘

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๔๖
นางคำนาง ภูนาพลอย

๒๕/๑๐/๒๔๙๐

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๔๗
นางถม นาถมทอง

๒๐/๑๐/๒๔๘๕

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๔๘
นายใบ อัศวภูมิ

๒๑/๑๐/๒๔๘๙

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๔๙
นางกลม คำพะไม

๑๑/๐๔/๒๔๘๔

วัดหนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙๖ / ๒๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๘๕๐
นางสีดา ภูยอดนิล

๐๓/๑๑/๒๔๙๙

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๕๑
นายส่าน ภูจอมดาว

๐๖/๐๖/๒๔๘๗

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๕๒
นายคำใหม่ ภูนำเย็น

๐๙/๑๑/๒๕๐๕

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๕๓
นางเสริม พละสุข

๐๑/๑๑/๒๔๙๗

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๕๔
นางเข็ม บุตรพรม

๐๗/๑๐/๒๔๗๒

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๕๕
นางขวัญ แก้วสุระ

๒๕/๑๐/๒๔๙๐

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๕๖
นางบุญกอง ภูพันรัตน์

๑๒/๑๐/๒๔๗๗

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๕๗
นายสมศักดิ

์

ภูสีน้อย
๑๕/๑๐/๒๔๘๐

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๕๘
นางสำราญ ภูสมพงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๑๑

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๕๙
นางกัลยา ภูโคก

๑๓/๐๔/๒๕๑๐

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๖๐
นางทองใส แก้วกองเงิน

๑๐/๐๖/๒๕๐๙
วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๖๑
นางปดชา เหลาจูม

๒๒/๐๕/๒๔๙๑

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๖๒
นายพุทธา แก้วสุระ

๒๒/๐๑/๒๔๘๑

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๖๓
นางวิลัย สุนจันดา

๒๓/๐๘/๒๔๙๑

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๖๔
นางชารี คำชนะ

๑๘/๐๗/๒๔๘๖

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๖๕
นายสมัย บุตรคำ

๑๒/๐๙/๒๔๘๘

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๖๖
นางเรียม ละดาดาษ

๐๖/๐๖/๒๔๘๙

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๖๗
นางทองพูล บุตรพรม

๐๒/๐๙/๒๔๙๒

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๖๘
นางมาลี ภูนิลามัย

๑๑/๐๓/๒๕๐๔

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๖๙
นางทองเหรียญ หงษ์แก้ว

๐๓/๐๑/๒๔๙๔

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๗๐
นายคำปุน ภูนำเย็น

๐๙/๐๘/๒๔๙๘

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๗๑
นายอำนาจ ภูตลาดขาม

๑๗/๐๔/๒๔๙๗

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๗๒
นายสำราญ ภูผานี

๒๒/๑๑/๒๔๘๖

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๗๓
นางคำสังข์ ตรีโอษฐ์

๐๔/๐๑/๒๕๐๐
วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๗๔
นางยุพิน บุตรพรม

๐๘/๐๔/๒๕๑๐
วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๗๕
นางบัวแพง พุทธบุรี

๒๔/๐๖/๒๕๑๑

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๗๖
นางหอมจันทร์ ท้าวโคตร

๑๕/๑๐/๒๕๐๙

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๗๗
นายกี ลาโพธิ

์

๐๔/๑๐/๒๔๗๕

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๗๘
นางทองสุข แสงหิม

๐๒/๑๑/๒๔๙๗

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๗๙
นางสมัย สามเมือง

๐๒/๐๔/๒๔๙๐
วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๘๐
นางจูมจี ภูนำเย็น

๑๕/๑๒/๒๕๐๒

วัดหนองบัว หนองบัว  

กส ๔๔๖๐/๖๘๘๑
นายคำเส็ง เทพาศิริ

๒๖/๐๑/๒๕๐๕

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๘๒
นายคำตัน เทพาศิริ

๒๙/๐๕/๒๕๐๒

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๘๓
นางสาวบุญไร่ ภูทอง

๒๘/๐๘/๒๕๑๓

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๘๔
นางสาวเหมือน เทพาศิริ

๒๐/๐๓/๒๕๑๓

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙๗ / ๒๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๘๘๕
นางบัวเรียน ศรีโนย

๒๗/๐๔/๒๕๑๓

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๘๖
นางทองเลียม ภูงามนิล

๒๐/๐๑/๒๕๐๗
ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๘๗
นายคะนอง ภูงามนิล

๐๕/๑๑/๒๕๐๑

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๘๘
นายประดิษฐ์ ภูทอง

๑๖/๑๑/๒๕๑๑

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๘๙
นายสุบิน ศรีโนย

๓๑/๐๓/๒๕๑๒

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๙๐
นางทองเลียน

่

ศรีโนย
๒๒/๑๐/๒๕๐๙

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๙๑
นายฉัทวัฒน์ โสพันขันธ์

๑๗/๐๓/๒๕๓๔

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๙๒
นางสมาน จำปา

๐๑/๐๑/๒๕๐๑
ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๙๓
นางจันทร์เพ็ญ แพนน้อย

๒๐/๐๕/๒๔๙๕

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๙๔
นางบุยเยียม

่

ปตทะโส
๐๒/๑๒/๒๔๙๒

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๙๕
นางสาวสุพิชชา เทพาศิริ

๐๔/๐๒/๒๕๒๕

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๙๖
นายสุรินทร์ เทพาศิริ

๒๔/๐๙/๒๕๒๙

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๙๗
นางสมดี ภูพิพัฒน์

๒๙/๐๓/๒๕๐๐
ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๙๘
นายไพลิน ศรีโนย

๐๑/๐๑/๒๕๐๗
ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๘๙๙
นางเรณู ภูสง่า

๒๕/๐๘/๒๕๐๑

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๐๐
นางบุญจัน แฝงเมืองคุก

๐๒/๐๑/๒๕๐๑
ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๐๑
นางเกตุ เทพาศิริ

๐๕/๐๙/๒๕๐๕
ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๐๒
นางสมศรี ภูชัน

้

๑๐/๐๘/๒๔๘๗

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๐๓
นางมาลัย ภูสง่า

๑๓/๑๑/๒๔๙๔

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๐๔
นายสมปอง ภูสง่า

๒๙/๐๗/๒๔๙๒

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๐๕
นางฉวี ละครมูล

๒๐/๑๑/๒๔๙๐

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๐๖
นางเทียง

่

เทพาศิริ
๐๑/๐๕/๒๔๗๗

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๐๗
นางทองเพรช นาสมภิกดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๐๕

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๐๘
นายเกษมสันต์ พิชะนะชน

๑๒/๐๓/๒๕๒๗

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๐๙
นายประเสริฐ จำปา

๒๔/๐๒/๒๕๐๑

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๑๐
นางสังวาล รัตแสง

๐๒/๐๓/๒๕๐๑
ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๑๑
นางผัน ยาญสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๔๙๑

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๑๒
นายบุญเหลือ ภูนิทาน

๐๒/๐๕/๒๕๐๐
ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๑๓
นางสาวสีดา วิเชียรสาร

๒๐/๑๐/๒๕๐๒
ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๑๔
นายสมศักดิ

์

พิชัยชม
๒๔/๐๗/๒๕๒๔

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๑๕
นายน้อย แทนน้อย

๒๓/๐๖/๒๕๐๓

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๑๖
นางสาวนิตติยา แพนน้อย

๑๓/๐๔/๒๕๒๕

ศพอ.วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๔๖๐/๖๙๑๗
นางศุมาฬ หอมพิกุล

๒๔/๐๘/๒๕๑๐
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๑๘
เด็กหญิงละอองดาว บุษดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๑๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

ช่างเหลา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กชายอนุเชษฐ์ คุณวันดี

๑๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๒๑
เด็กชายพัฒนพงษ์ ภูสีนำ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๒๒
เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำศิลา

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๒๓
เด็กชายวรวิทย์ นาชัยพูล

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๒๔
เด็กชายรัตนภูมิ ทองคะณา

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๒๕
เด็กชายวรพจน์ บัวจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๒๖
เด็กชายธนาธิป แคนสิงห์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๒๗
เด็กหญิงอิศราภรณ์ ทับคำภา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๒๘
เด็กหญิงปนิดา วอไธสง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๒๙
เด็กหญิงศมิดานันท์ ภูขมศรี

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กชายวัชรพล สงห์คราม

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๓๑
เด็กชายสุทธิพจน์ แสนราษฎร์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๓๒
เด็กหญิงฐนกร เกษวงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๓๓
เด็กหญิงบุษบา ภูดวงจิตร

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๓๔
เด็กหญิงอธิติยา จิตรนอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๓๕
เด็กหญิงสุธิมา เศษบุบผา

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๓๖
เด็กชายทีปกร สถานพงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๓๗
เด็กชายญาณภัทร ภูรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๓๘
เด็กหญิงจิตต์ภัทรา นิตสุข

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๓๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อรรคศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๔๐
เด็กชายธนาวุฒิ ภูครองนาค

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๔๖๐/๖๙๔๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พยุงดี

๒๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๔๒
เด็กหญิงฝนทิพย์ สุคำ

๑๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๔๓
เด็กหญิงรุ่งลาวรรณ แสงคำ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๔๔
นางดาวร ตากโพธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๑๓
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๔๕
นางทองมา ชิณหันหา

๐๗/๐๒/๒๔๘๐
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๔๖
เด็กชายวัชระชัย วงศ์กะโซ่

๑๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๔๗
เด็กชายศิลาพัฒน์ พาลหลง

๓๐/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๔๘
เด็กชายวีระพงค์ พาลแพน

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๔๙
เด็กชายกฤษณกัณฑ์ สินธุเดช

๓๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๕๐
เด็กชายคุณากร สีพา

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๕๑
เด็กหญิงกฤษดา สมบูรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๕๒
เด็กหญิงวรัญญา กุสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๕๓
เด็กหญิงปนัดดา อนุสรณ์

๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๕๔
เด็กหญิงสุธิมา กันยาวงค์

๐๖/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๙๕๕
เด็กหญิงชยานุช จันทรัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๕๖
เด็กหญิงฐิติมา มาตรวังแสง

๑๐/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๕๗
เด็กชายอรรคพล พลตือ

้

๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๕๘
เด็กหญิงพิชญธิดา พานิชชา

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๕๙
เด็กชายปธานิน อรัญ

๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๖๐
เด็กหญิงณัฐพร จอมทอง

๐๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๖๑
เด็กหญิงศิริณภัทร ศรีวันทา

๐๘/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๖๒
เด็กชายจุลจักร วิเชียรสาร

๐๑/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๖๓
เด็กชายอธิวัฒน์ ธุสาวรรณ์

๒๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๖๔
เด็กชายณัฐดลย์ รัตนธานี

๒๐/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๖๕
เด็กชายนิติพนธ์ มะโนสุข

๐๘/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๖๖
เด็กชายธีรภัทร จอมทอง

๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๖๗
เด็กชายอชิรวัตร ล้วนแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๖๘
เด็กชายภิพัช ภูมิภาค

๐๗/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๖๙
เด็กหญิงอาริยา นำประสาท

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๗๐
เด็กหญิงสินีนาถ ศรีคำมูล

๐๑/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๗๑
เด็กหญิงวนิดา บุตตะวงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๗๒
เด็กหญิงสุกานดา เม็ดอำมาตย์

๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๗๓
เด็กหญิงพิกุล ช่างปรุง

๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๗๔
เด็กหญิงนภัสสร ไชยตอกเกีย

้

๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๗๕
เด็กหญิงสุวนันท์ จิตตระโชติ

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๗๖
เด็กหญิงวรดา ภูปานผา

๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๗๗
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ พลค้า

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๗๘
นางทองมา ไชยบุดดี

๐๒/๑๑/๒๕๐๒
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๗๙
นายรัศมี ภูคะฮาด

๑๒/๐๙/๒๕๐๔
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๘๐
นางสมพาน เทศนอก

๐๑/๐๑/๒๔๙๕
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๘๑
นายบรรจง สีหานู

๑๑/๐๕/๒๔๘๕

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๘๒
นายสมสี พละโพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๔๘๖
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๘๓
นายจำรัส สุขศิริ

๐๑/๐๑/๒๔๘๙
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๘๔
นายทวี ศรีลาพัฒน์

๑๗/๐๑/๒๔๘๗

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๘๕
นายคำปุน อนุสรณ์

๐๙/๐๔/๒๔๘๗
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๘๖
นายเจริญ ภูมิธิ

๑๕/๐๖/๒๔๙๐
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๘๗
นายบุญมี แสงจันทร์

๑๕/๐๓/๒๔๙๐
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๘๘
นายเรือง คงทอง

๑๒/๐๑/๒๔๙๒

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๘๙
นายวัน อัศวภูมิ

๐๑/๐๑/๒๔๙๓
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐๐ / ๒๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๖๙๙๐
นายชารี ปะสาวะระ

๑๒/๐๕/๒๔๙๓

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๙๑
นายเฉลิม เทียงสงค์

่

๐๕/๐๓/๒๔๙๔
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๙๒
นายแพง นาประทุม

๑๙/๐๑/๒๔๙๔

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๙๓
นายบัวลา มิยะกร

๐๑/๐๑/๒๔๙๗
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๙๔
นายเวียง อนุสรณ์

๐๑/๐๑/๒๔๙๗
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๙๕
นายหนูพัน ทะลา

๑๑/๐๙/๒๔๙๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๙๖
นายมงคล รัตนธานี

๑๔/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๙๗
นางทุมมี อัศวะภูมิ

๐๑/๐๑/๒๔๘๖
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๙๘
นางบุญถิน

่

สัตนาโค
๐๑/๐๑/๒๔๘๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๖๙๙๙
นางอินตา ไชยสาร

๐๑/๐๕/๒๔๘๙
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๐๐
นางพิกุล สารบูรณ์

๑๐/๐๔/๒๔๙๑
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๐๑
นางม้วน กันยาวงค์

๑๐/๐๓/๒๔๙๑
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๐๒
นางแพงมา บุญศรี

๐๑/๐๑/๒๔๙๓
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๐๓
นางนวลศรี มูลคำมี

๐๗/๑๐/๒๔๙๔
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๐๔
นางหน่อย มะลี

๐๑/๐๑/๒๔๙๔
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๐๕
นางจำ สดมสุข

๐๑/๐๑/๒๔๙๖
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๐๖
นางรำไพ กันยาวงค์

๐๗/๑๒/๒๔๙๗

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๐๗
นางกงหลา ภูแผ่นนา

๐๑/๐๑/๒๔๙๗
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๐๘
นางทองยุ่น ตากโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๔๙๘
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๐๙
นางขันธ์ อินทจิตร

๐๑/๐๑/๒๔๙๘
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๑๐
นางบุบผา กองวงษา

๑๐/๑๐/๒๔๙๙
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๑๑
นางทองสา ชัยแสนท้าว

๐๑/๐๔/๒๔๙๙
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๑๒
นางประถม ทิโภคา

๐๑/๐๑/๒๔๙๙
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๑๓
นางกลม ศรอินทร์

๑๒/๐๖/๒๕๐๒
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๑๔
นางมะลิดา กันยาวงค์

๐๕/๐๓/๒๕๐๕
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กชายศรัณย์ภัทร สิงห์ละคร

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กหญิงฟาใส เกากลางดอน

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กหญิงพัชริดา ศรีพอ

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กหญิงนันทิชา ศรีปญญา

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ธงหาร

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กหญิงวาริกาญจน์ วงค์วันดี

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อัศวภูมิ

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๒๒
เด็กชายวศิน ดรเทพพล

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กหญิงอนุสรา หลงสุวรรณ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กชายศุภณัฐ ยานสุวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐๑ / ๒๑๗

้
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กส ๔๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กชายลัทธพล ไชยมาตร

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กหญิงจารุวรรณ หลุ่มใส

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กชายอรณิชา พละสุข

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กชายกรริชญ์ สิมลา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๒๙
เด็กชายกวินท์ เอกตาแสง

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กหญิงอรปรียา ไชยสุทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กหญิงนิตยา ศรีบุญฮง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กหญิงกนกพร ศรีทองจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กหญิงอรปรียา ทธิสินธุ์

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กหญิงวรรณิศา จันทร์ชาฎา

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กชายพลพัฒน์ บัณฑิต

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กชายนิรุช ตากโพธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กหญิงปยวรรณ ภูคงคา

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กชายณัฐดนัย ศิลาพัฒน์

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กหญิงศิรินภา นานุรักษ์

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กชายเอกวิทย์ มาตรวังแสง

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กชายวีระพล ผลปรึกษา

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กหญิงวรัญญา มะณีแดง

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กชายนาตพุทธ แสงคำ

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กชายจิรโชติ เปลาปาระโก

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กชายธีระภัทร บุญคำภา

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กชายชินภัทร มูลสมบัติ

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กหญิงปาริตา วันสา

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กหญิงจีระนันท์ ศรอินทร์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กชายภัทรพล เจริญ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กชายธีรวัฒน์ จันทรักษ์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๕๑
เด็กชายณัฐเศรษฐ ศรีชมพู

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๕๒
เด็กชายพศวัต ปองเศษ

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กหญิงนิรชา ด้วงโพธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กชายกวีวัฒน์ ศรีลาพัฒน์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๕๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ พินพงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๕๖
เด็กชายพันตรี ทิโภคา

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๔๖๐/๗๐๕๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ นาสินพร้อม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๕๘
เด็กชายนนทวัฒน์ พานเขจร

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กชายศุภกร มณีมูล

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐๒ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กชายวีระพัฒน์ เสริฐสำราญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กชายสุริยา ถาวรเรือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กหญิงนิภาพร นาหัวนิล

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กชายยุทธพิชัย โกษี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กหญิงอนัญญา ติป

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กชายชยาทิต พูดตรง

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๖๖
เด็กชายธวัชชัย จันทร

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๖๗
เด็กชายสุวิชชา วงศ์กิง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กหญิงธนวรรณ สีดา

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กหญิงปาริตา พลศิริ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๗๐
เด็กชายชินวัฒน์ สุวรรณรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๗๑
เด็กชายศุภวิชญ์ พิมพิลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ ไม่หวัน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กหญิงวนิดา ปนละออ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กชายราเชน สังฆมณี

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๗๕
เด็กหญิงศิริวิมล โกษี

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๗๖
เด็กชายคมกริช ทิพย์มณี

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๗๗
นายสิทธิพร น้อยหลุบเลา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๗๘
นายอังคาร ภารวิชัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๗๙
นายอุฤทธิ

์

มณีจักร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๘๐
นายสุรศักดิ

์

บุบผะกา
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๘๑
นายณัฐชนน ตัวงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๘๒
นายภานุพงษ์ สำราญรืน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๘๓
นางสาวพัชรีภรณ์ เทวตา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๘๔
นางสาวอรวรรณ แคนตะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๘๕
นางสาวมัสยา คำศิลา

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๘๖
นางสาวสุภาวรรณ มันกุง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๘๗
นางสาวดาริณี นิพล

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๘๘
นายราเมศ ศิริเกษ

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๘๙
นางสาวสุธาสินี ไร่ไสว

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๙๐
นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง

๐๖/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๙๑
นายณัฐกานต์ คำรัศมี

๒๕/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๙๒
นางเทียมจันทร์ ภูผาลัย

๐๙/๐๙/๒๕๐๖
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๙๓
นางอัญวิษา มุละนันทน์

๒๓/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๙๔
นายรณชัย นาทองบ่อ

๐๗/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐๓ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๗๐๙๕
นางสาวสายฝน สวัสเอือ

้

๒๑/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๙๖
นางสาววรัญญา ทินโน

๒๑/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๙๗
นายสุรชัย บุญก้านตง

๓๐/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๙๘
นางรุ่งอรุณ ฤาชัยราม

๑๑/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๐๙๙
นางสาวมันทนา อุดรบูรณ์

๑๔/๑/๒๕๒๑
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๐๐
นางสาวพรรณกร ธีรสุจิ ๙/๗/๒๕๒๔ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กชายจักรพงษ์ หาญวังม่วง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กชายอิทธิพล พัสดร

๒๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กชายคมกฤต โพธิมณี ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กหญิงปนัดดา โกษีย์ ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กหญิงปนัดดา คำโนนงิว

้

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา ปญญา ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๐๗
เด็กหญิงสุวรรณี รูปแก้ว

๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๐๘
เด็กชายพัฒนพงษ์ หาญวังม่วง

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กชายอรรณพ ข้อสกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กหญิงนฤมล กรจนารัตน์

๒๕/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๑๑
เด็กหญิงจริญพร ไชยคูณ

๒๑/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๑๒
เด็กชายนันทวัฒน์ แวงวรรณ

๒๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๑๓
เด็กชายชาคิด ศิริเกษ

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๑๔
เด็กหญิงจิรดา พลศิริ

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๑๕
เด็กหญิงณัฐวดี คำโอ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๑๖
เด็กหญิงชลธิชา สามท่า

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๑๗
เด็กหญิงพรพิมล ศิริเกษ ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๑๘ เด็กหญิงประกายเพชร
โพทุมทา

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๑๙
เด็กหญิงอรพรรณ พรมคำบุตร

๒๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๒๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อุตมะพันธ์ ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๒๑
เด็กหญิงรัฐธา เนตรเสนา

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๒๒
เด็กชายณัฐพล หมันผดุง

่

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๒๓
เด็กชายเอกพจน์ เกลือสีโท

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๒๔
เด็กชายกฤษณะ คงยิง

่

๒๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๒๕
เด็กชายกฤษณะ สัตยารัฐ

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๒๖
เด็กชายณัฐพล ชนพันธา

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ปรีเลขา

๒๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๒๘
เด็กชายนนทพรรณ ไชยเดือน ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๒๙
เด็กชายพูนสวัสดิ

์

อัฐนาค
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐๔ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๗๑๓๐
เด็กชายวชิรวิทย์ จันทสิงห์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๓๑
เด็กชายสัตรัตน์ ทองคำแสง

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๓๒
เด็กหญิงแคทรียา นิลภา ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๓๓
เด็กหญิงจันจิรา ภูแล่นเร็ว ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๓๔
เด็กหญิงจีระนันท์ ชัยวรรณ์

๑๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๓๕
เด็กหญิงนิชา เจริญสังข์

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๓๖
เด็กหญิงปภาวดี ชมภูอาจ

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๓๗
เด็กหญิงภรภัทร ภูบรรทัด ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๓๘
เด็กหญิงวริศรา ผลการ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๓๙
เด็กหญิงวริศรา อินทรไกร

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๔๐
เด็กหญิงอุ้มรัก โคตรบัว

๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๔๑
เด็กชายธรรมนูญ สนิทชน

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๔๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ บัวสด ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๔๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ คุณชลธี

๒๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๔๔
เด็กหญิงอัจฉรา เวียงลอ ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๔๕
เด็กชายศิรวิทย์ ซายขาว

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๔๖
เด็กชายศราวุฒิ ดรประทุม

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๔๗
เด็กชายอัฐพล อรัฐทอง

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๔๖๐/๗๑๔๘
เด็กหญิงนลิชา มหาโยธี

๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๔๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ชมภูทัศน์

๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๕๐
เด็กหญิงทิราภรณ์ สมร

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๕๑
เด็กหญิงนนทพร สมร

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๕๒
เด็กชายรติพงศ์ บุญสิงห์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๕๓
เด็กชายอรรถนพ การะออ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๕๔
เด็กชายอภิชาติ พลชะอุ่ม

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๕๕
เด็กชายจีระศักดิ

์

อรรถวิลัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๕๖
เด็กหญิงนลินี ปนเมือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๕๗
เด็กชายอดิสร สีหาจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๕๘
เด็กหญิงอณุโณทัย ไทธะนุ

๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๕๙
เด็กชายคมสันต์ คำวาลิ

๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๖๐
เด็กชายเจริญชัย เหล่าบัวดี

๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๖๑
เด็กชายสนธยา อรรถวิลัย

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๖๒
เด็กหญิงพรธิตา รัดที

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๖๓
เด็กชายธนดล โยธารักษ์

๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๖๔
เด็กหญิงผกาวรรณ เกตุแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐๕ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๗๑๖๕
เด็กชายนันทพงษ์ ปานกุล

๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๖๖
เด็กหญิงวรรณาษา ราชรองชัย ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีนวลเจริญ  

กส ๔๔๖๐/๗๑๖๗
เด็กชายสุที ปตถาทุม

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๖๘
เด็กชายนนทกานต์ แกมนิรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๖๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ คุณเลิศ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๗๐
เด็กชายสุรพล กลินสุคนธ์

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๗๑
เด็กชายยิงรัก

่

นนจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๗๒
เด็กชายอนุวัฒน์ บุญคง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๗๓
เด็กชายชินกร ศิลปอ่อน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๗๔
เด็กชายสุวิชา การคิด

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๗๕
เด็กชายอภิวัฒน์ นุชนิล

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๗๖
เด็กชายชัชชัย วินิจ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๗๗
เด็กหญิงสุกัญญา ประวันทา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๗๘
เด็กหญิงศุภลักษณ์ พลงาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๗๙
เด็กหญิงนิรชา ชมภูทัศน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๘๐
เด็กหญิงสุธิดา นิลผาย

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๘๑
เด็กหญิงกัลยากร โตสะสุตร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๘๒
นายวันชัย นามมันทะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๘๓
นายพงค์ธร ก้อนบุญไสย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๘๔
นายศุภโชค สินรักษา

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๘๕
นางสาวภูษนิศา โคตะวินนท์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๘๖
นางสาวอรไพลิน พลชะอุ่ม

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๘๗
นางสาวปรีญาภรณ์ เกษมสุข

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๘๘
นางสาวสุชิราภรณ์ เรืองเดช

๐๗/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๔๖๐/๗๑๘๙
เด็กชายณัฐพล คงสมมาตร์

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กชายชิษณุพงษ์ ใจศิริ

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๑๙๑
เด็กชายกมลเทพ หลับจันทร์

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๑๙๒
เด็กหญิงทาริดา ภูแลนดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๑๙๓
เด็กหญิงปรายรดา โคตรบัว

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๑๙๔
เด็กชายรัชชานนท์ อุตทารักษ์

๒๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๑๙๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เหลียมดี

่

๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๑๙๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เนตรวัน

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๑๙๗
เด็กชายเกรียติวรรธน์ ไกยศร

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๑๙๘
เด็กชายณวัตพล โพธิวรรณ์

์

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๑๙๙
เด็กชายรัฐภูมิ จันทะงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐๖ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๗๒๐๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เขตสมัคร

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๐๑
เด็กหญิงพรนิภา ไชยขันธุ์

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กหญิงอิศรินทร์ จันทะงาม ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กหญิงเวทิดา ศรีหาบุตร ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กหญิงรจนา เพียเพ็ง

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๐๕
เด็กหญิงอรอนงศ์ เทศารินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กหญิงเกสรา ยิงใจกล้า

่

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กหญิงศิริวรรณ ซานาตา

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กชายศรชัย ภูนำขาว

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กชายกิตจานนท์ แพงศรี

๑๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กชายปวีณ จิกแหล่ม ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๑๑
เด็กชายเตวิทย์ จิกแหล่ม

๒๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๑๒
เด็กชายดุษิต ไชยสิทธิ

์

๒๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๑๓
เด็กหญิงกาญจนา จันทร์ภิรมย์ ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๑๔
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา เรืองแสน ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๑๕
เด็กหญิงวรัญญา การเรียน

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๑๖
เด็กชายเชาวจิตร กาวี ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๑๗
เด็กหญิงนันธิดา แกมนิรัตน์ ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๑๘
เด็กชายองอาจ ก้อนดินจี

่

๑๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ อำนักขันธ์ ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กชายกล้าณรงค์ บุญทรง

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๒๑
เด็กชายอนันต์ทวีป บุญสมส่วน

๒๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๒๒
เด็กชายณัฐพงษ์ รักษาภักดี

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๒๓
เด็กชายสิทธิกร เวียงนนท์

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๒๔
เด็กหญิงทักษพร ธรรมประชา ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๒๕
เด็กหญิงวรศรา จันทยุทธ

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๒๖
เด็กหญิงกมลทอง จันทร์สะอาด

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๒๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ วงศรีดา ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๒๘
เด็กหญิงบุญวาสนา นิระภาพ

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๒๙
เด็กหญิงจิราวรรณ จันนามิตร์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กหญิงอริสรา จรชร

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๓๑
เด็กหญิงอภิญญา อุ่นเจือ

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๓๒
เด็กหญิงจิรญาภา ธรรมประชา

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๓๓
เด็กหญิงสิรีธร สันทัด ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๓๔
เด็กชายสิรวิชญ์ ชาญวิริยะปรีดา

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐๗ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๗๒๓๕
เด็กชายอาทิตย์ ไชยหอม ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๓๖
เด็กชายทยากร ศรีสองเมือง

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๓๗
เด็กชายทรงภพ จันทร์สะอาด

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๓๘
เด็กชายณัฐพร ทิสม

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๓๙
เด็กชายคมกฤษ คำใบ ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กชายปภังกร ศรีมาลา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๔๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ โพธิชืน

์ ่

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๔๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ นุประสิทธิ

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๔๓
เด็กชายฤทธิไกร ศรีมหาไชย

๒๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๔๔
เด็กชายกษีระ เรืองแสน

๒๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๔๕
เด็กชายอัยเรศ พลอยแดง ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๔๖
เด็กชายเชฏฐภัทร จันทรบุตร

๒๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๔๗
เด็กหญิงศศิภา สิทธิศักดิ

์

๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๔๘
เด็กหญิงพิชชยากร สีเขียวแก่

๒๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๔๙
เด็กหญิงปาณิตา แน่นอุดร ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กชายธนากร วรรณรักษา ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๕๑
เด็กชายวัชรพงศ์ จันทรบุตร

๓๐/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๕๒
เด็กชายธนาทร วรรณรักษา ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๕๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทะบุตร
๒๑/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๕๔
เด็กชายวรเชษฐ์ นาบำรุง ๑/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๕๕
เด็กชายณัฐพร สะภา

๒๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๕๖
เด็กชายปรัชญา สำราญวงค์ ๕/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๕๗
เด็กหญิงโชติรส อ่อนอินทร์ ๕/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๕๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ กงกาหน ๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๕๙
เด็กหญิงสิระพัด สะภา

๒๓/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๖๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชานาตา

๘/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๖๑
เด็กหญิงวลิศรา จันทะบาล

๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๖๒
เด็กหญิงอรอินทร์ ศรีมหาไชย

๑๒/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๖๓
เด็กชายภาณุวิชญ์ พิริยะเบญจพล

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๖๔
นายสุปน ฝายทอง ๕/๓/๒๕๐๒ ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๖๕
นายแหลม สุนรกุมภ์

๒๘/๙/๒๔๙๗
ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๖๖
นายสว่าง โสฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๔๙๗

ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๖๗
นายพูลสวัสดิ

์

อินทรักษ์ ๒/๑/๒๕๐๐ ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๖๘
นายสมพาน ชินพร ๒/๙/๒๕๐๐ ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๖๙
นางรุ่งฤดี มนสิมา

๒๗/๗/๒๕๑๕
ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐๘ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๗๒๗๐
นายบุญร่วม รัดที ๗/๑/๒๕๑๗ ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๗๑
นางกัลยา เทพสีหะ ๗/๑/๒๕๑๗ ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๗๒
นายสุปน ศรีมหาไชย

๑๒/๑๐/๒๔๙๓

ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๗๓
นางเข็มทอง ฝายทอง ๙/๒/๒๕๐๘ ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๗๔
นางโสภิณ จันทร์เพ็ง

๒๗/๘/๒๕๐๔
ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๗๕
นางมณีรัตน์ ศรีมหาไชย

๑/๑๐/๒๕๑๕
ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๗๖
นางประพันงา ไตรพิษ

๒๗/๗/๒๕๑๒
ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๗๗
นางอัจฉรา หลักคำ ๖/๑/๒๔๙๗ ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๗๘
นางเตือนใจ รัดที

๒๘/๑๐/๒๕๑๗

ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๗๙
นายสุบาย สาระหงษ์

๔/๑๑/๒๕๐๔
ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๘๐
นางหอมฤทธิ

์

ฉายประสาท
๒๒/๗/๒๔๙๘

ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๘๑
นางสินทร นาวาชู

๒๘/๑/๒๔๙๗
ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๘๒
นางคำบุ่น สุนรกุมภ์

๒๘/๙/๒๔๙๗
ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๘๓
นางทองทิพย์ โยธิเสน ๒/๒/๒๕๐๙ ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๘๔
นางทองนาค จันทุย ๑๓/๑/๒๕๐๐ ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๘๕
นายชฏาภรณ์ ลานนท์

๑๓/๓/๒๕๑๒
ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๘๖
นางสังวาล ลานนท์

๒๕/๘/๒๕๐๖
ศพอ.วัดสว่างโพธิชัย

์

สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๘๗
เด็กชายศรันย์ ม่วงจันทร์

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเม็กวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๘๘
เด็กหญิงพัชราภา โพธิชืน

์ ่

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเม็กวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๘๙
เด็กหญิงพิยดา แก้วพาปราบ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเม็กวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กชายจิรวัฒน์ คำสำแดง ๓/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๙๑
เด็กหญิงจุฑาพร ทุมสิทธิ

์

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๙๒
เด็กหญิงวันวิสา โสดานิล

๒๑/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๙๓
เด็กชายพันศักดิ

์

ตาสาโรจน์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๙๔
เด็กชายกิตติภณ จันทะโรจน์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๙๕
นางสาววิลาวัณย์ คิสารัง

๑๒/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๙๖
เด็กชายธนากร แสนศรี

๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๙๗
เด็กหญิงกนกรัตน์ สารคณา

๒๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๙๘
เด็กหญิงวรัทยา โปะตะคาร

๒๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๒๙๙
เด็กหญิงกนกรดา อุ่นประเดิม

๒๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๐๐
เด็กหญิงศุภณัฐ แพงแสน

๒๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๐๑
เด็กชายศรัญ เพียรสดับ

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๐๒
เด็กชายกิตติภูมิ แก้วสว่าง ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๐๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ กัวพิจิตร

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๐๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญนามน
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐๙ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๗๓๐๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพ็ชร์เสนา

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๐๖
เด็กหญิงพรพิมล โคตะวินนท์

๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๐๗
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ศรีสุมาตร ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๐๘
เด็กหญิงทัตพิชา อุดมพันธ์

๒๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ บงแก้ว

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๑๐
เด็กชายสราณัฐ ดัชถุยาวัตร

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๑๑
เด็กชายสุริยา มติยะภักดิ

์

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๑๒
เด็กชายอัษฎาวุธ อุปชฌาย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๑๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ์ พรมคำบุตร

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๑๔
เด็กหญิงปยะดา แก้วสุวรรณ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๑๕
เด็กหญิงกฤตภัค บุญยอ

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๑๖
เด็กชายเจตนิภัทธ์ สุขสนวน

๒๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๑๗
เด็กชายชัชนนท์ วินิจ

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๑๘
เด็กชายสกลวัตร ศรีมุกดา

๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๑๙
เด็กชายภานุวัฒน์ ดวงปญญา

๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๒๐
เด็กชายภูวัธ ไปไหน

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๒๑
เด็กชายวงศกร สัจจะ

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๒๒
เด็กชายชาญยุทธ สะภา

๓๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๒๓
เด็กหญิงพิยะดา สุวรรณราช

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๒๔
เด็กหญิงทัศวรรณ วินิจ

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๒๕
เด็กหญิงบุตรตรี พรมเมืองเปลือย

๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๒๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกิงนอก

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๒๗
นายปยวัฒน์ ชิณจักร์

๒๐/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๒๘
นายจิรทีปต์ ไร่ดี

๑๗/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๒๙
นางสาวเจริญขวัญ ประสาร ๘/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๓๐
นางสาวภัทรลภา ใจเมตตา

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๓๑
นางสาวบัณฑิตา ศรีเมือง

๒๔/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๓๒
เด็กชายสมัชญ์ ภูมีแสง

๑๕/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๓๓
เด็กหญิงสุชาดา เลิศสงคราม ๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๓๔
เด็กหญิงจินดารัตน์ บุตะเคียน ๖/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๓๕
เด็กหญิงศุภนิตย์ กิงแก้ว

่

๒๔/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๓๖
เด็กหญิงพุทธชาติ สาระหงษ์

๓๑/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๓๗
เด็กหญิงวิจิตรตรา บุตรแก้ว ๕/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๓๘
เด็กหญิงชลธิชา ตาสาโรจน์

๒๑/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๓๙
เด็กชายสุรเดช นาสมศรี

๗/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๑๐ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กชายสงวน วิระศรี

๒๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๔๑
เด็กหญิงชฎาพร วงษ์ไชยยา

๑๘/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๔๒
เด็กชายณัฐพล ณรงค์เดช

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๔๓
เด็กชายกิตติพัฒน์ ธรรมเกษร

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๔๔
เด็กหญิงยุวดี บุตรแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๔๕
เด็กชายณัฐพล อารามพงษ์

๒๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๔๖
เด็กหญิงอรจิรา สายจอม ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๔๗
เด็กชายโกสินทร์ ประชุม

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๔๘
เด็กชายนราดล จงมีสัตย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๔๙
เด็กชายภูมิเรศ กรวยสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๕๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปุลาชะกา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๕๑
เด็กหญิงวัชรินทร์ ศรีสิงห์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๕๒
เด็กหญิงวัชรีภรณ์ ทองเฟอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๕๓
เด็กหญิงปริญญา พิมพ์โสม

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๕๔
เด็กหญิงสุรัตน์ดา ทรัพย์เพิม

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๕๕
เด็กหญิงนุสรา ธรรมโชติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๕๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ เย็นวัฒนา

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๕๗
เด็กหญิงสุวนันท์ ธรรมโชติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๕๘
เด็กหญิงอธิติยา ไชยนัด

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๕๙
เด็กหญิงธิติมา แสนมนตรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๖๐
เด็กหญิงยุวภา พันธ์ชมภู

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๖๑
เด็กชายอรรถสราพร พลเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๖๒
เด็กหญิงสุดาทิพย์ ภูเด่นไสย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๖๓
นางดารา วิภาคะ

๐๑/๐๙/๒๕๑๒

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๖๔
นางนิรันดร จู่มา

๑๖/๑๒/๒๕๒๐

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๖๕
นางสาวปานหทัย ศิริทัพ

๑๗/๑๐/๒๕๒๔

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๖๖
นางบรรจง แสนศรี

๒๘/๐๓/๒๕๑๘

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๖๗
นางสาววันทนา คำยุธา

๒๔/๑๒/๒๕๒๑

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๖๘
นางสาวรวิสรา ราชรองชัย

๑๐/๐๓/๒๕๑๙

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๖๙
นายจงลักษณ์ สุรันนา

๐๘/๐๓/๒๕๒๐
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๗๐
นายประสิทธิ

์

จันทะโสตถิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๑๓

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๗๑
นายชาติชาย แก้วพันนัย

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๗๒
นางกัญจนรัตน์ เรืองจรัส

๒๑/๐๓/๒๕๒๖

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๗๓
นายชาติชาย ภูอากาศ

๐๘/๐๙/๒๕๐๔
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๗๔
นางสาวสุภาพร สาพา

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๑๑ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๗๓๗๕
นายปยะณัฐ อนุพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๓๙

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๗๖
นายณัฐชนน นันสอางค์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๗๗
นายวิรพงษ์ สุรันนา

๐๙/๐๓/๒๕๓๐
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๗๘
นางสาวสมถวิล สารวัน

๑๔/๑๑/๒๕๐๗

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๗๙
นางสาวสิริวรรณ นันอำไพ

๒๙/๑๑/๒๕๓๒

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๘๐
นางแววตา ถวิล

๑๐/๐๘/๒๕๑๓

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๘๑
นางสาวสุรีย์ เพิมศิลป

่

๐๖/๐๔/๒๕๑๕

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๘๒
นายจักรกฤษณ์ ชัยนัด

๒๗/๐๙/๒๕๓๒

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๔๖๐/๗๓๘๓
เด็กชายสุทธิมนต์ อินทร์ทองคุ้ม

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๘๔
เด็กชายปฏิภาณ เหลียมสิงขร

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๘๕
เด็กชายพันธุ์นา มาตยาคุณ

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๘๖
เด็กชายวินัย แสนพยุ

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๘๗
เด็กชายศรันย์ ตังชัยภูมิ

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๘๘
เด็กชายธนากร บังขุนทศ

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๘๙
เด็กชายธรรมนูญ ยอดแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๙๐
เด็กชายภาคภูมิ แก้วขอนแก่น

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๙๑
เด็กชายระพีพงษ์ สมอ่อน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๙๒
เด็กหญิงณิชกานต์ ตาปา

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๙๓
เด็กหญิงนารถรพี อ้นโสดา ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๙๔
เด็กหญิงธิดา แสนเมืองชิน

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๙๕
เด็กหญิงสุพิชชา คำมะลิ

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๙๖
เด็กหญิงประกายดาว ไชยราช

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๙๗
เด็กหญิงวริศรา ยานกาย ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๙๘
เด็กหญิงนันฐิกา ยุคะรัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๓๙๙
เด็กหญิงอริษศรา มะโนรัตน์

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กชายภูบดินทร์ โพธิสีหนาท

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กชายเก้า สุโสภา

๓๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๔๐๒
เด็กหญิงอุไลวรรณ โสดาโพธิ

์

๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๔๐๓
เด็กหญิงอ้อยใจ รัดที

๑๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๔๖๐/๗๔๐๔
เด็กชายศุภกิต ชมมร

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
กระยอม  

กส ๔๔๖๐/๗๔๐๕
เด็กชายธนภัทร บุญเลิศ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
กระยอม  

กส ๔๔๖๐/๗๔๐๖
เด็กหญิงทิราภรณ์ ประวันเต

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
กระยอม  

กส ๔๔๖๐/๗๔๐๗
เด็กหญิงปวีณา สุวรรณธาดา

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
กระยอม  

กส ๔๔๖๐/๗๔๐๘
เด็กหญิงโสภิศนภา เยาวชัย

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
กระยอม  

กส ๔๔๖๐/๗๔๐๙
เด็กชายอัครินทร์ อาจคำพันธุ์

๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
กระยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๑๒ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๗๔๑๐
เด็กหญิงสุธาทิพย์ กมลสินธุ์

๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
กระยอม  

กส ๔๔๖๐/๗๔๑๑
เด็กหญิงพิลาญลักณ์ สร้อยเสนา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
กระยอม  

กส ๔๔๖๐/๗๔๑๒
เด็กชายปรเมษฐ์ หงษ์นามเดิม

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๑๓
เด็กชายคเชนทร์ คุ้มกุดลิง

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๑๔
เด็กหญิงภานุมาศ เยาวเรศ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๑๕
เด็กหญิงธนิดา มะลิต้น

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๑๖
เด็กชายพีรดนย์ อรัญเวศ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๑๗
เด็กชายวิฑูรย์ เยาวะพันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๑๘
เด็กชายวิศรุต สุเทวี

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๑๙
เด็กหญิงศิริมาศ กมลผาด

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๒๐
เด็กหญิงชุติมา สิงห์เกือ

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๒๑
เด็กหญิงณัฐธิดา น้อยอามาตย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๒๒
เด็กหญิงจุฑา คงบุญวาท

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๒๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ อัคภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๒๔
เด็กหญิงไอลดา โชติมุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๒๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ หารบุรุษ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๒๖
เด็กหญิงธมนวรรณ ภู่มาลา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๒๗
เด็กชายนนทกร ตราซือ

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๒๘
เด็กชายชาคริต สุเทวี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๒๙
เด็กชายธีระภัทร พันธะไชย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๓๐
เด็กชายธนาวุธ วิรัตน์ศรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๓๑
เด็กหญิงพิมพ์ลดา อรรถสุนทร ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๓๒
เด็กหญิงวิลาวรรณ โสภะบุญ

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๓๓
เด็กหญิงวรัตยา กมลสินธุ์

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๓๔
เด็กหญิงวิลาวัณย์ เหลาชะโน

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๓๕
เด็กหญิงธิดาเทพ หงษ์แก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๓๖
เด็กหญิงพลอยชมพู มีพิษ ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๓๗
เด็กชายพัชราพล เยียมโกสีย์

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๓๘
เด็กหญิงกนกวรรณ เห็มสนาน

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๓๙
เด็กหญิงพัชธ์ธีรา อรัญมิง

่

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๔๐
เด็กหญิงศศิวิมล วกริคิด

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๔๑
เด็กหญิงนิพาดา แย้มศรี

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๔๒
เด็กหญิงรุ้งธิชา สารัง

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๔๓
เด็กหญิงอัญมณี พละสุข

๒๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๔๔
เด็กชายพงศกร ภูทะวัง

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๑๓ / ๒๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๗๔๔๕
เด็กชายธนสิทธิ

์

เวียกไธสง
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๔๖
เด็กชายกิตตินันท์ ฉิงทองคำ

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๔๗
เด็กชายฒนพัฒน จงเรียน

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๔๘
เด็กชายชัยธวัช คุ้มกุดลิง

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๔๙
เด็กชายธนกฤต มลาวาสน์ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กชายกฤชณะรักษ์ เพิชร์ทัต

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๕๑
เด็กชายชนกันต์ น้อยจัง

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๕๒
เด็กชายพิรชัช ทองจรัส

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๔๖๐/๗๔๕๓
เด็กชายจิรเดช ชอุ่มทอง

๑๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๕๔
เด็กชายเดชดนัย คำหิราช

๑๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๕๕
เด็กชายธนพงษ์ ทวีโชติ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๕๖
เด็กชายธนพงศ์พันธ์ จักรบุตร

๐๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๕๗
เด็กชายเอกลักษณ์ อิมอุระ

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๕๘
เด็กหญิงเกวลิน วระวงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๕๙
เด็กหญิงชลธิชา คณะนา

๑๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กหญิงนุสรา ระวิโชติ

๑๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๖๑
เด็กหญิงรัตนาวลี ภูมณี

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๖๒
เด็กหญิงอาทิตยา ปุยอบ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๖๓
เด็กชายวิทวัส หระมาตย์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๖๔
เด็กหญิงอังศุมารินทร์

ชัยนาเรียง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
สว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๔๖๐/๗๔๖๕
เด็กชายนันทวัฒน์ คงเท

๑๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๖๖
เด็กชายกนกพล รัตนบุญสิน

๑๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๖๗
เด็กชายรพีภัทร ชัยนามล

๑๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๖๘
เด็กชายเจษฎา แพงวิเศษ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๖๙
เด็กหญิงบุษกร ดาศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๔๖๐/๗๔๗๐
เด็กชายกิตติคุณ ศูนย์ปาน

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๗๑
เด็กชายจิระศักดิ

์

คำสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ หอมหวล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๗๓
เด็กชายธนพงษ์ ศรีลาชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๗๔
เด็กชายธรณินทร์ เวียงชัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๗๕
เด็กชายวรวิทย์ แก้ววิเชียร

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๗๖
เด็กชายวิวัฒน์ สุมรัมย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๗๗
เด็กชายวิชชากร อดูลย์พงษ์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๗๘
เด็กชายยศรินทร์ เยาวภา

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๗๙
เด็กชายธีรกานต์ ศรีอ่อน

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๑๔ / ๒๑๗

้
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กส ๔๔๖๐/๗๔๘๐
เด็กชายอนุวัตร ลักษณะ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๘๑
เด็กชายอภิมุข สุขโนนจารย์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๘๒
เด็กชายอลงกรณ์ ระดาเขต

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๘๓
เด็กหญิงกัณฐิกา โคตะหา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๘๔
เด็กหญิงเจนจิรา กมลสาร

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๘๕
เด็กหญิงทิฆัมพร สุเทวี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๘๖
เด็กหญิงธิภาวดี ภักดี

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๘๗
เด็กหญิงนิชชาวัลย์ ดวงใจ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๘๘
เด็กหญิงปยธิดา ระดาคง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๘๙
เด็กหญิงวริศรา ศรีอ่อน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กหญิงสุธิชา เอกมาตย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๙๑
เด็กชายภูริภัทร อันโนนจารย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๙๒
เด็กชายคิม เดชทะราช

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๙๓
เด็กชายนวดล ตากใบ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๙๔
เด็กชายปฏิภาณ อันโนนจารย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๙๕
เด็กชายสันติภาพ คำภักดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๙๖
เด็กหญิงกนกวรรณ จันโยธา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๙๗
เด็กหญิงใบเฟริน ชารัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๙๘
เด็กหญิงเจนณิสตา ผ่านสำแดง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๔๙๙
เด็กชายกิตติชัย ศรีอ่อน

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กชายนนท์วัฒน์ ระดาเขต

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กชายพงศธร ยะราไสย

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กชายภัทรพล ยุบลชิต

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๐๓
เด็กชายภัทรพล ภักดีหาร

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๐๔
เด็กชายภานุกร ศรีลาชัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กชายวีรพัฒน์ สุเทวี

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๐๖
เด็กชายอานนท์ แปลงทัพ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๐๗
เด็กชายคณาธิป โหลแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๐๘
เด็กชายธนพงษ์ คำพรมมา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กชายพสิษฐ์พล ศรีสุวรรณ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๑๐
เด็กหญิงอัญชลี ชูศรีนาค

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๑๑
เด็กชายจตุภร แสนโภชน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๑๒
เด็กหญิงอริสา วงค์ทวี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๑๓
เด็กชายทินภัทร เยาวขันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๑๔
เด็กชายภูวดล ลาประโคน

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๑๕ / ๒๑๗

้
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กส ๔๔๖๐/๗๕๑๕
เด็กชายธนาดล ดรปญหา

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๑๖
เด็กชายธีรพงศ์ ภักดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๑๗
เด็กชายภูธฤทธิ

์

พิมพ์บูลย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๑๘
เด็กชายศิววรรธน์ สุมาลี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๑๙
เด็กชายศุภฤกษ์ ฤทธิมนตรี

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๒๐
เด็กชายนิธินัฐ โฉมสรวย

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๒๑
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ระดากรณ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๒๒
เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน ชำนาญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๒๓
เด็กหญิงศุภรัศมิ

์

หรสิทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๒๔
เด็กหญิงกันยารัตน์ ศรีประทุม

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๒๕
เด็กชายชาญณรงค์ ระดาทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๒๖
เด็กชายบัญชาศิษฐ์ เกตุคำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๒๗
เด็กหญิงภานรินทร์ เพ็ชโรภาส

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๒๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โคสมบูรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๒๙
เด็กหญิงสิริรัตน์ โพธิศรีปอม

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สองห้อง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๓๐
เด็กชายทินภัทร จำปาสาร

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๓๑
เด็กชายรามาภูมิ สาระชัย

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๓๒
เด็กชายพิชญา ภูดวงศรี

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๓๓
เด็กชายอัครพงศ์ เยาวภาว์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๓๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ อดกลัน

้

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๓๕
เด็กชายวงศกร ยุบลไสย

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๓๖
เด็กชายทักษ์ดนัย ตาเขตรการณ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๓๗
เด็กชายธนกฤต ดลประสิทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๓๘
เด็กชายวันเฉลิม ดีชัย

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๓๙
เด็กชายประตินันท์ จันนามนต์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๔๐
เด็กชายอนวัช ทองทรัพย์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๔๑
เด็กชายตะวัน พวงกันยา

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๔๒
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ยุบลมาตย์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๔๓
เด็กชายทินภัทร ยุบลมาตย์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๔๔
เด็กหญิงธนาภรณ์ สุเทวี

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๔๕
เด็กหญิงเนตรนพิศ วรรณสว่าง

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๔๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ธุริวรรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๔๗
เด็กหญิงชนัญญา กมลช่วง

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๔๘
เด็กหญิงประภาพร พรมศิริ

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๔๙
เด็กชายณัฐดนัย วัฒโก

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  
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เลขที
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๔๖๐/๗๕๕๐
เด็กชายรัชชานนท์ ยุบลเพลิด

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๕๑
เด็กชายคมสรรค์ พวงกันยา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๕๒
เด็กชายคามิน สัมพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๕๓
เด็กชายสรวิศ โสระเสริฐ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๕๔
เด็กหญิงนภัสสร นารัตตุง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๕๕
เด็กชายพิชัยพงษ์ พรมศิริ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๕๖
เด็กชายนิธิกร จอมทรักษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๕๗
เด็กชายอนุชิต ทองทรัพย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๕๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงมัน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๕๙
เด็กหญิงพรณภา โพนทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๖๐
เด็กชายณัฐพงษ์ พุทธานุ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๖๑
เด็กชายรสกร หัดทะวี

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๖๒
เด็กชายอนุชิต ดวงมณี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๖๓
เด็กชายชาญณรงค์ ภูชะหาร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๖๔
เด็กหญิงนริศรา กมลขันธ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๖๕
เด็กหญิงศศิวรรณ ผ่องกาไสย

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๖๖
เด็กชายอณิรุทธิ

์

บุดดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๖๗
เด็กหญิงยุพิน สมบูรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๖๘
เด็กหญิงอรอนงค์ สมบูรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๖๙
เด็กชายสุรเดช บุญแสงส่ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กชายสุรนาถ สุขเกษม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๗๑
เด็กชายนิติพงค์ นาถนอม

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๗๒
เด็กชายรุ่งทรัพย์ เยาวรุฒ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๗๓
เด็กชายชัยวัฒน์ ผลาปรีย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๗๔
เด็กหญิงศุภกานต์ สาระชัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๗๕
เด็กชายศิริพงศ์ คำพระ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๔๖๐/๗๕๗๖
เด็กหญิงวริษา สายโรจน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเมธี)

เจ้าคณะภาค ๙

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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