
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙

ส่งสอบ ๒,๔๐๕ คน ขาดสอบ ๙๖๗ คน คงสอบ ๑,๔๓๘ คน สอบได้ ๑,๐๒๑ คน สอบตก ๔๑๗ คน (๗๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๐๐๑
นายพิเชษฐ์ พวงเพชร

๐๓/๐๒/๒๕๒๗

วัดกลาง วัดกลาง  

กส ๔๖๕๙/๐๐๐๒
นางสาวลัดดา เพิมสินธุ์

่

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

วัดกลาง วัดกลาง  

กส ๔๖๕๙/๐๐๐๓
นางสาววันเพ็ญ อรุณรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๒๓

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๐๔ เด็กหญิงเบญญาลักษณ์
ใยอุ่น

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงสวรรณยา ชุมสอน

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงกรชกร วิทักษาบุตร

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายบอล ธารวิจิตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายปารินทร์ กรทิพย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายจรินทร์ อุดรรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายสหรัฐ ทองคำห่อ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงอรทัย เพิมสินธุ์

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงวิไรวรรณ ชังมี

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายธีรเดช ธารดอนรัตน์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายคธาสิทธิ

์

กัณทะพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงนิรดา ถิตย์รัศมี

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงดวงใจ ปรีพูล

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงอุไรวรรณ กรีเทพ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงสุณิสา แพรกเชิญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงสาวิตรี จังโกฏิ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงกาญติมา ปรีมงคล

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๒๑
นายธีรวัฒน์ สลางสิงห์

๓๐/๑๑/๒๕๓๔

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๒๒
นางสาวประภัสสร บุญมา

๒๖/๐๔/๒๕๓๒

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงญารินดา เพชรสังหาร

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร วัดเศวตวันวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงโชติรส ริมศีรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร วัดเศวตวันวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงวรวรรณ ตราดไธสง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร วัดเศวตวันวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๐๒๖
นางทุเรียน โลกาวัง

๐๔/๐๙/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร วัดเศวตวันวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๐๒๗
นางทองดำ แจ่มสุวรรณ

๑๙/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร วัดเศวตวันวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๐๒๘
นางสุดใจ ศรีเหล็ก

๒๙/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร วัดเศวตวันวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๐๒๙
นางประภาส โลกาวัง

๐๓/๐๗/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร วัดเศวตวันวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๐๓๐
นางมณี สาระดี

๐๘/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร วัดเศวตวันวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๐๓๑
นางดวงจันทร์ แจ่มสุวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร วัดเศวตวันวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงนวรัตน์ ขันธแสง

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร วัดเศวตวันวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๐๓๓
นางทองแดง กัวศรี

้

๐๙/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร วัดเศวตวันวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๐๓๔
นางทองแดง กุมกี

๐๙/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร วัดเศวตวันวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๐๓๕
นางประภาส ศรีจรัญ

๒๔/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร วัดเศวตวันวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๐๓๖
นางพวงเพชร คงสมมาตย์

๐๓/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร วัดเศวตวันวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงปวีณา นารินรักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๓๘
นางบุญฮู้ นาชัยโชติ

๐๒/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๓๙
นางยูนิตย์ ไชยมณี

๐๓/๐๕/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๔๐
นางสุภาพ จันทร์เติม

๐๔/๐๓/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๔๑
นางอัมพันธุ์ วิระยะไชย

๐๕/๑๐/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๔๒
นางผง ขันธะบูรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๔๓
นางลำไพ ศรีจรัญ

๑๙/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๔๔
นางหนูจันทร์ จันทร์เทพ

๐๘/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๔๕
นางสี ปรีสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๔๖
นางนุสร ถิตย์สมบูรณ์

๑๐/๑๐/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๔๗
นางสุปน สินธุรักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๔๘
นางบุญทัน สินธุรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๔๙
นางมัดใจ สุดกลาง

๑๐/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๕๐
นางบุญศรี ปรีจำรัส

๑๔/๐๑/๒๔๙๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๕๑
นางเอียม

่

โพธิกมล
๑๕/๐๑/๒๔๙๕

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๕๒
นางหนูจันทร์ ปรีจำรัส

๑๙/๐๘/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๕๓
นางประไพ ผ่านจังหาร

๑๗/๑๒/๒๔๘๕

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๕๔
นางทองใส ศรีอาภรณ์

๑๙/๑๐/๒๔๙๕

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๕๕
นางสมบูรณ์ เพิมสินธ์

่

๒๓/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๕๖
นางสาววดีลดา โพธิเตมิย์

๒๐/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๕๗
นางสำราญ จังโกฏิ

๒๑/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๕๘
นางชมพู ศรีสุพรรณ์

๐๗/๐๑/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายศราวุธ เวงวิภา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายจิรากรณ์ น้อยชืน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายอานัต ไชยมะณี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายบูรพา รักคำมี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายศุภณัฐ ปรีชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายวีรภาพ วิเท่ห์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายนวพล สนธิสุข

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายทยานัย ชาญประไพ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายวิทยา วงศ์เสนา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายบริพัฒน์ วิเชียรชัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายศิริศักดิ

์

ขันติปต

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายณัฐพล โพนสนัด

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายปฏิพัทธ์ ไชยะมะณี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงกอแก้ว หิรัญรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงวริดา เครือวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงชนันญา ไชยมะณี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงบุณยานุช พลวงนอก

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงอรัญญา วงศ์ละคร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายกิรติ ฤทธิเรือง

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายปรีชา คงพิบูลย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายธนากร ชนิดกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายนิติกร เทียบโว

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายฉัตรมงคล บุญคำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายวิระพล วิระยะไชย

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายกฤษดา ผลบุญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายกฤษฎา ปรีกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายรติชัย วงษ์จันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายก้องเกียรติ ธารวิจิตร

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายธนากร โปทา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายธนากร ขัดเชียงราย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงวารุณี แก้วหาญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงภัชราภรณ์ สินธุรักษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ปรีจำรัส

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงสุนันทา นันจรัส

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงปยะธิดา สินธุประวัติ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงพัชรัตน์ ชิณรัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๐๙๕
นางวิไล จังโกฏิ

๐๒/๐๕/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายธีรภัทร หันวิสัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

วัดสว่างสามัคคี วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายชัยวัฒน์ จุฑาวัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดสว่างสามัคคี วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ กุไรรัตน์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

วัดสว่างสามัคคี วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงศุภธิดา มูลวิไล

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

วัดสว่างสามัคคี วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงภัทรา ปรีเรือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

วัดสว่างสามัคคี วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ศรีแสงฉำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

วัดสว่างสามัคคี วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๖๕๙/๐๑๐๒
นางดวงเดือน อ้นจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๒๕

วัดประสิทธิไชยาราม

์

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๑๐๓
นางคำบ้วง ทะวงศ์ศรี

๑๐/๑๒/๒๕๑๑

วัดประสิทธิไชยาราม

์

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๑๐๔
นางประมวล แสนสิริ

๒๒/๑๐/๒๕๑๔

วัดประสิทธิไชยาราม

์

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๑๐๕
นางกอบกุล บุญโชติ

๐๑/๐๑/๒๕๐๔
วัดประสิทธิไชยาราม

์

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๑๐๖
นางสุวัช คำโสภา

๐๙/๐๗/๒๕๐๙
วัดประสิทธิไชยาราม

์

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๑๐๗
นางสาววิมาน อิมถวิล

่

๐๖/๐๔/๒๕๑๙

วัดประสิทธิไชยาราม

์

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๑๐๘
นางรัชนีวรรณ อิมพูล

่

๐๙/๑๐/๒๕๑๗

วัดประสิทธิไชยาราม

์

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๑๐๙
นางลภารักษ์ สารปรัง

๒๐/๐๖/๒๕๑๕

วัดประสิทธิไชยาราม

์

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๑๑๐
นายสุทธิพงษ์ ผลาจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

มหามัจฉาราม วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๑๑
นายสิวพัฒ บุญมา

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

มหามัจฉาราม วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๑๒
นายธนดล บุญใหญ่

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

มหามัจฉาราม วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๑๓
นางสาวพิเชษฐ์ ถนอมสงวน

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

มหามัจฉาราม วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๑๔ นางสาวรัตน์ชฎาภรณ์
บุญใหญ่

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

มหามัจฉาราม วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๑๕
นางสาวมาลัย สาระบุตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

มหามัจฉาราม วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๑๖
นางสาวอทิตา กิงกลุ่มกลาง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

มหามัจฉาราม วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๑๗
นางสาวสุลัดดา ถนอมสงวน

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

มหามัจฉาราม วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๑๘
นายฐิติวัฒน์ บญเทียบ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

มหามัจฉาราม วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๑๙
นายอาทิตย์ สารปรัง

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

มหามัจฉาราม วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๒๐
นายสุทธิกานต์ อิมสำอางค์

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

มหามัจฉาราม วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๒๑
นายเฉลิมรัตน์ วรสินธุ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

มหามัจฉาราม วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๒๒
นายภานุพงษ์ เมืองงาว

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

มหามัจฉาราม วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๒๓
นางสาวหทัยภัทร วงศ์มา

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

มหามัจฉาราม วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๒๔
นางสาวรัตนา ทวิบุตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

มหามัจฉาราม วัดมหามัจฉาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงณัฐชา นันอำพร

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี วัดวิเศษไชยาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายเอกฤทธิ

์

จำปาขาว
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงใบเฟริน

์

จำเริญควร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงบงกชรัตน์ อิมพัฒน์

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงนวรัตน์ อุ่นบุรมย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ วัดเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงมนทกานต์ สิงธวัช

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงขวัญชนก สิงธวัช

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายปรเมศร์ ญาณสาร

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงจุฬารัตน์ โคตรเพชร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงนาฏริกา ศรีมาเมือง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงวรรัตน์ คำมุลนา

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายปญญาพงษ์ บุญสนาน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายเอกพล อิมระรืน

่ ่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายสุรชัย สุริโย

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายกิตติพงษ์ ประนิดนอก

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายดนัย วังสตัง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงชลลดา ปประหลิด

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงพรทิพย์ ถิตย์สมบูรณ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงกิงฟา

่

ยอดสง่า
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง วัดเวฬุวนาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายเอกราช นาพาน

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายปราโมท์ เขืองเถ่ง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินทะรักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายชรินธร ศรีจำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายดนุพล พลแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายศิวกร ทุนกอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายอาทิตย์ ภูโสด

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายกฤษฎา ภูขีด

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายอานิมอิคฮัม อาลี

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายรพีภัทร แสงทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา ภูค่อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงเกษมณี สรศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงชานิกามาศ กุลเทพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงพรพรรณ เจริญสุข

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงสาวิตรี ปทมสูต

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงศรัญญา ชาดำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงปรีญานุช ภูนาแก

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงดาวนภา ธรรมปด

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงเบญจพร ศรีชุม

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ วัดสะอาดนาทม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงดวงพร ณานจรัส

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

สิทธิไชยาราม วัดสิทธิไชยาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายวันชัย ทาบรรหาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

วัดอินทรประทานพร
วัดอินทรประทานพร

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีอากาศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

วัดอินทรประทานพร
วัดอินทรประทานพร

 

กส ๔๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายศุภกร ฉังเย็น

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

วัดอินทรประทานพร
วัดอินทรประทานพร

 

กส ๔๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายสุธิชา เอียงกูล

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ วัดชัยมงคล  

กส ๔๖๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายณัฐภูมิ โลมา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ วัดชัยมงคล  

กส ๔๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายธนายุทธ บุตรไสย

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ วัดชัยมงคล  

กส ๔๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายนาธาน จำเริญควร

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ วัดชัยมงคล  

กส ๔๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายปรวิศ เยาวภา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ วัดชัยมงคล  

กส ๔๖๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายธีระพงษ์ ทรัพย์พงษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ วัดชัยมงคล  

กส ๔๖๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงสายมร ประดับสี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ วัดชัยมงคล  

กส ๔๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงอภิญญา การผุด

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ วัดชัยมงคล  

กส ๔๖๕๙/๐๑๗๕
นายบุญจันทร์ ภักดิขาว

์

๑๒/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ วัดดงสวาง  

กส ๔๖๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายมานพ ไข่สังข์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายวันเฉลิม หงษ์ยนต์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายไกยวิทย์ วงศ์สังกาศ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายอดิศร จันทมูล

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

แจ่มพงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายธนากร เขจรลาภ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายธัญลักษณ์ เขจรลาภ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายธีรวัฒน์ ภาโท

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายณัฐพงษ์ เขจรลาภ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงศิริอนันต์ โพธิวิเศษ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงสาธิตา ตาลพันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงสุรีพร พลเยียม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงวราภรณ์ โชติกุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๘๙ เด็กหญิงนัธธิดาวรรณ
เขจรเนตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงชญาดา พานมงคล

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงสุพิชญา แสงกล้า

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงนันทกานต์ นนทมาตย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงพรรณิชา เถาวันดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงสิรินยา เขจรเนตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงบุญมณี อำทิม

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวใน วัดโนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๖๕๙/๐๑๙๖
นายจิตรกร โคสมบูรณ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๐
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๙๗
นายนนทวัฒน์ ดลกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๐
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๙๘
นายทิวากร พรมคำบุตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๑๙๙
นายนนทวัฒน์ เนตรวงศ์อินทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๒๐๐
นายธงชัย คำมัจฉา

๐๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๐๑
นายธัณนธร เขจรรักษ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๐๒
นายพลับภาชัย อภัยแสน

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๐๓
นายเรืองฤทธิ

์

เขจรรักษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๐๔
นายสุรชัย ขุราศี

๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๐๕
นายเอกภพ หาหลัก

๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๐๖
นายเจตินิพัทธ์ เรืองชาญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายกิตติพันธ์ มาตรศาลา

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายชาญชล วิสุวงค์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายนัฐวุฒิ กุลาสี

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายนิรุช มิงขวัญ

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายปญญา สารฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายพงษ์เพชร ยอสันเทียะ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายภูวเดช สายวัฒนาสุข

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายวีรภาพ พิศดู

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายสุนทร น้อยเมืองคุณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายอภิเดช พรมราช

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วสีหาบุตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายวิชิตชัย ศรีเรือง

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายศรายุทธ ทองฤทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายภูวเนศ สุระถา

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัดศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายทวีวุฒิ รองไชย

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายธีรวัฒน์ รองไชย

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงจิรัสยา แสงชมภู

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร สาไชย

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีกำพล

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงชุตามาพร ศรีกำพล

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา วัดกกต้อง  

กส ๔๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายวีระชัย แสนพวง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายธีร้ช วิศรียา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายชิณฑัต ศรีอรัญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายธนากฤช วิศรียา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงจณิสตา ศรีทวีกาศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงปาณิศา ทะมานนท์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงวลัยพรรณ สีพอ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงณัชชา ศรีมุกดา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงสายสุดา แสงกล้า

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงบัณฑิตา เถาว์ชาลี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงสิรินธา วัฒนบุตร

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงชมพูนิกซ์ เถาว์ชาลี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงอาริยา ไชยปญญา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงกุลธิดา มะโนขันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงเพ็ญนพมาศ เอียมสอาด

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงอุดมพร วัดเข้าหลาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายหนึงตะวัน

่

วรรณขาว
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายพลพล โชติชัย

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายอนัต คนซือ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ หนันทุม

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๔๗
นางบุญวาน หาญกุล

๐๕/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงสุธาสินี ใจศิริ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงพิยดา งานเลิศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงพวงผกา พรสินกิจเจริญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกตาล วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๕๑
เด็กชายเจตนิวัฒน์ ศีลจักร

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายภัทรพงษ์ กิงโพธิ

่ ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายเอกพล อุปสรรค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายชัยวิวัฒน์ ประเสริฐสังข์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายวสัตต์ แวงวัน

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กชายนันทพงษ์ กุลสะท้าน

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๕๗
นางอภิฤดี บุราณเดช

๐๖/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงกษิตา วิทยา

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงสโรชา ดอนสมจิตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงอภินันพร บุญลำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงอรณิช บุฐจอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๖๒
เด็กหญิงศิริณัชา พลเยียม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงศศิภา แสงฤทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ รัตนชาลี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงจิรัฐยา ศรีทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง วัดบ้านกกตาล  

กส ๔๖๕๙/๐๒๖๖
เด็กชายอภินันท์ อุทรักษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังมน วัดบ้านวังมน  

กส ๔๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายชวัลวิทย์ แสงชมภู

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ วัดปากุดหว้า  

กส ๔๖๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายภูวดล ชิณคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ วัดปากุดหว้า  

กส ๔๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายรชานนท์ คะอังกุ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ วัดปากุดหว้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงอโนมา นำคำ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ วัดปากุดหว้า  

กส ๔๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงทักษพร เกลียงสมร

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ วัดปากุดหว้า  

กส ๔๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายกวิน ใจศิริ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายก่อกุศล จันดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายกันตพล รสชาติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายธนศักดิ

์

เจริญชาติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายวันชนะ อารมสวะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงนันท์ธีมา ไชยขันธุ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงมนรดา เหลือมศรี

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงวาสนา กิงโพธิ

่ ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงพิกุลแก้ว เพิมพูล

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายสิทธิชัย พลเยียม

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายภุริพัฒนื วรรณขาว

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายปยวัฒน์ บุ่งเน่สห์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายสรวิศ บุญพัก

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายสายชล เบญจโชติ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายทวีพงษ์ ภุมิสาขา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายไอเดียรื บุ่งเหลา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายไชยภพ เทพพร

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายพศวัต เอกบุตร

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายรัชญ์ ฝงซ้าย

๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายวรวุฒิ ก้อนทอง

๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายวีรพล มะสีมา

๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กชายเดชินท์ เกตมรี

๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงเกวาริน ศรีบุญมา

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงดวงรัตน์ ชิณโสม

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงนุชจิรา คงแสนคำ

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงญาดา เหลาสุภาพ

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงนิภาพร เรืองรุจี

๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงกชกร จันทบูรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที 194

่

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๐๐
นางปริญญา แวงวรรณ

๒๒/๐๖/๒๕๑๗

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๐๑
นางกรมล แยชัยภุมิ

๐๗/๐๕/๒๕๓๗

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๐๒
นายวิไล สิงหาแผด

๐๓/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายนัฐพงษ์ ตระกูลมีลาภ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายธีรพงษ์ ภูมิพาก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายณัฐพนธ์ ฝากาบล

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายยงยุทธ สำราญมน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายณัฐพัฒน์ โชติศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายธนเดช จิตบรรหาร

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายเจษฎา ต๊ะน้อย

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายธราดล โชติบุญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายอนุชา โชติบุญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายดนัย กิริมิตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายนนธวัช แสงคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายปรเมษ จันทำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายสาธิต ดลสะอาด

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๑๖
เด็กชายคณากร อนัตภูมิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงวริสรา พลเยียม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงดวงหทัย พลเยียม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงนาขัวญ ดลเลียม

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงกัญญาวีย์ ประเสริฐสังข์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงวราภรณ์ สมศักดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงณัฐชา แก้วอำภา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงอรทัย สายสมบูรณ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงสุรางคนางค์ พันธุรัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงพรธิดา จันทร์หอม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายณัฐพล เทพชมภู

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายธนากร นาเมืองรักษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายนพวิชญ์ นาเมืองรักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายอนุวัฒน์ ขันธวุธ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายปยวัฒน์ จันทสุวรรณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายรัฐภูมิ นาเมืองรักษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายพิชัยยุทธ ณะจำนงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายณัฐณิชา ธงศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงนรีกานต์ โพธิทา

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงบุญยานุช ยันตะพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงบุญสิตา พลเยียม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงปยมาศ บัวนาเมือง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงภูริษา จอมติบ

๊

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงรติรส ถินวิชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงระพีพรรณ ตาลพันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงวารุณี คชอาจ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงศรุตยา พละสุ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงศศิธร ภักดีหาร

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงศิริฤทัย ไชยทองศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงชุจิรา ศรีอ่อน

๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายกฤษฎา จันทป

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายภูวนนท์ ภูครองเพชร

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายศุภากร มีชัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงจิราพร ทรงคาศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายครรชิด เพริดพราว

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทอง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงกนิษฐา อำไพศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทอง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๕๒
นางสาวกาญจนา สิงห์จารย์

๐๓/๐๔/๒๕๓๘

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายวรเวช ศรีจำพลัง

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายวรุฒ แสงกล้า

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๕๕
เด็กชายธนภูมิ กุลชาติ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายธนภัทร กุลชาติ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายวรชิต ไชยสุข

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายศิวนาถ ไชยสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายภูชิต เพ็ญชนะวงค์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายศรีวันชัย วิศรียา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายรณฤทธิ

์

สีเสน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายนนท์พิเชษฐ์ วารีกุด

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายนันท์พิพัฒน์ วารีกุด

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายศุภกร ไชยสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายขจรศักดิ

์

อสุชีวะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายมารุต ศรีทวีกาศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อุทโท
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายทักษ์ดนัย แสงกล้า

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายยุทธนา บาลศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๗๐
นางสาวจิราวรรณ นุ่นพันธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงวรกมล เฉลิมลาภ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ประทุม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงอรนารายณ์ จารุจินดา

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ กฤษณานนท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงเพชราวรรณ พลเสนีย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ วิศรียา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
วัดอรัญญิกาเสนานิคม

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงสิริมา บุ่งอุทุม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายณัฐพล มูประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

วัดไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายธนบัตร ระบาเลิศ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายภุมรินทร์ แสนสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายสุถาพร เถาวันดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงกัลย์สุดา เพธิโส

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงฐิตาพร วิจิโน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงปยฉัตร ชมเชียวชาญ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงอทิตยา เถาวันดี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายใจเพชร พิมพ์หา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายตะวัน บัวทิพย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายชลันธร ชัชวาลย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงสุกัญญา พันธ์สำอาง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๙๐ เด็กหญิงปทมาพรรณ อธิจร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงรสิกา สงฆ์รักษา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงศศิกานต์ ทดสบาย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงวิรดา อวนพล

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงประภาดา ชาคูคำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงไอรดา วินิจ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงนำฝน พันธ์คง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๙๗
นายธงค์ จงใจดี

๑๓/๐๙/๒๔๘๖

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๙๘
นายแซง สว่างสุข

๐๔/๐๕/๒๔๘๖

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๓๙๙
นายกิงวาลิด

่

ตรัสสี
๐๕/๐๙/๒๔๘๖

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๐๐
นายอนันต์ สันดาน

๑๓/๐๕/๒๔๘๗

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๐๑
นายสุนทร วิชามาก

๒๖/๐๘/๒๔๙๐

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๐๒
นายสมเพชร์ ฝายลี

๐๙/๐๘/๒๔๙๐
วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๐๓
นายประยงค์ ศรีบง

๑๕/๐๓/๒๔๙๐

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๐๔
นายสาย ชาคูคำ

๐๓/๐๓/๒๔๙๐
วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๐๕
นายเสวย ชัชวาลย์

๐๕/๐๖/๒๔๙๒

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๐๖
นายบุญ ยะพลหา

๒๗/๐๗/๒๔๙๒

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๐๗
นายฉันท์ เพราะเจริญ

๐๖/๐๘/๒๔๙๒

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๐๘
นางดวง ทำสวน

๑๓/๐๙/๒๔๘๖

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๐๙
นางไพสุดา เลิศภูคำ

๐๔/๐๕/๒๔๘๖

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๔๑๐
นางชัน

้

ภูสนิท
๐๕/๐๙/๒๔๘๖

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๑๑
นางดี เผือดผุด

๑๓/๐๕/๒๔๘๗

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๑๒
นางดา กระบวนจิต

๒๖/๐๘/๒๔๙๐

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๑๓
นางพูล เพราะเจริญ

๐๙/๐๘/๒๔๙๐
วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๑๔
นางแพร ทศบาย

๐๒/๐๕/๒๔๙๐
วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๑๕
นางดี วรรณเกษม

๑๑/๑๑/๒๔๙๐

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๑๖
นางทอง ตรัสศรี

๑๕/๐๓/๒๔๙๐

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๑๗
นางเคนกวย พิมพิชัย

๐๓/๐๓/๒๔๙๐
วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๑๘
นางแสวง ศรีประทุม

๐๕/๐๖/๒๔๙๒

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๑๙
นางเลือน

่

ทาพลขันธ์
๒๗/๐๗/๒๔๙๒

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๒๐
นางอากาศ เปลืองเจริญ

้

๐๖/๐๘/๒๔๙๒

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๒๑
นางบุญมี ทองสาร

๐๗/๐๖/๒๔๙๓

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๒๒
นางมุขดา สิมสินธ์

๒๓/๐๘/๒๔๙๓

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๒๓
นางบุญธาตุ ชาคูคำ

๑๐/๐๙/๒๔๙๘

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๒๔
นางบุญมี ราตรีว่าง

๐๕/๐๒/๒๔๙๘

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๒๕
นางทองใบ ชัชวาลย์

๐๘/๐๗/๒๔๙๘

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๒๖
นางทองพัน สาธร

๒๔/๐๗/๒๔๙๘

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๒๗
นางคำคูณ ชัชวาลย์

๐๘/๐๗/๒๔๙๘

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๒๘
นางสมพร วิชามาก

๑๒/๐๔/๒๔๙๙

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๒๙
นางเลิง เยียมเจริญ

่

๐๙/๐๒/๒๔๙๙

วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๓๐
นางเรียน บุญเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๐๐
วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๓๑
นางอาลัย วิชามาก

๐๙/๐๘/๒๕๐๐
วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๓๒
นางพาล ตรัสสี

๐๙/๐๕/๒๕๐๐
วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๓๓
นางไข โพข้าวสาร

๐๙/๐๓/๒๕๐๐
วัดบ้านคำม่วง วัดบ้านคำม่วง  

กส ๔๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายวัชรพล วงษ์วันหา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายโภคิน จรัสแผ้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายจรินทร์ แสนวงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายจุลจิตร หมู่หมืนศรี

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงจีระภรณ์ นันรัศมี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงชลธิดา มาตรวิเศษ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงบุณยานุช อยู่รัมย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงจิตรลดา เชิดชนม์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงชลดา ลาญวิชัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายจักพรรดิ จันทะขันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

เรืองแสน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายวราวุฒิ ภูดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายหาญชัย หงศ์ชัยภูมิ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายศิรภัทร ศรีถาวร

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วามะเกตุ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายกิตติธัช นนท์ท้าว

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายศราวุธ อรงเดช

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายสมเดช เขจรรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

บริบูรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายชลธี ศรีคะรัตน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงรวินันท์ วัลอาจ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงอรพิน ฤทธิคุณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงชลธิฌา สารนพคุณ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงสุกัญญา เขตบ้าน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงขนิษฐา เกียตรติกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา ภมร

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงมัลลิกา โชติรืน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงวรรณวิสา มูลมี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายภูริวัฒน์ ขำกลัด

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายก้องนภา ทัพประไฟ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายภานุพงษ์ โวหารคล่อง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายวิทศววิทย์ จิตจักร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายอนุสรณ์ เขจรฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงธิดาวัลย์ ไชยทองศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงปภานันท์ เขจรลาภ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงปาริฉัตร สุโพธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงจารุภา สีสุชา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น วัดปทุมคงคาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๔๗๑
นายละคร วุฒิสาร

๑๕/๐๔/๒๔๘๓

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๗๒
นายสมศักดิ

์

สัมปนนัง
๐๘/๑๒/๒๔๘๔

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๗๓
นายสุบรร จิตจักร

๐๙/๑๒/๒๔๘๕

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๗๔
นายมงคล พลเยียม

่

๐๔/๐๓/๒๔๘๕

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๗๕
นางวชิรดา แสบงบาล

๑๙/๑๒/๒๔๘๕

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๗๖
นางอัมพร สรีโยธี

๑๒/๐๒/๒๔๘๕

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๗๗
นางราวัน สัมปนนัง

๐๒/๐๒/๒๔๘๕

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๗๘
นางสุวคนธ์ แสบงบาล

๑๓/๐๙/๒๔๘๖

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๗๙
นางช่อทิพย์ แสบงบาล

๐๔/๐๕/๒๔๘๖

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๔๘๐
นางสว่างจิต คำศรีเมือง

๐๔/๐๑/๒๔๘๖

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๘๑
นางประมี วุฒิสาร

๒๒/๐๗/๒๔๘๖

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๘๒
นางอังศุมาลี สามารถ

๒๕/๐๓/๒๔๘๙

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๘๓
นางเกษนภา อินทรสันต์

๐๕/๐๙/๒๔๙๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๘๔
นางชอบใจ วุฒิสาร

๑๓/๐๕/๒๔๙๐

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๘๕
นางรุ่งทิพย์ จิตจักร

๒๖/๐๘/๒๔๙๐

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๘๖
นางกนกพร วิชัยโย

๐๙/๐๘/๒๔๙๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๘๗
นางสาวิตรี จิตจักร

๐๒/๐๕/๒๔๙๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๘๘
นางคำใบ ศรีนามน

๑๑/๑๑/๒๔๙๐

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๘๙
นางเพรียงจันทร์ ไชยชาญ

๑๕/๐๓/๒๔๙๐

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๙๐
นางคำกอง ยะพลหา

๐๓/๐๓/๒๔๙๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๙๑
นางบัวศรี กากี

๐๕/๐๖/๒๔๙๒

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๙๒
นางประเสริฐ กุลศรี

๒๗/๐๗/๒๔๙๒

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๙๓
นางทองเพียร เยียมศิริ

่

๐๖/๐๘/๒๔๙๒

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๙๔
นางถาวร สุระเสียง

๐๗/๐๖/๒๔๙๓

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๙๕
นางบุญเชิด กัวมาลา

้

๒๓/๐๘/๒๔๙๓

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๙๖
นางซอน ประเสริฐหล้า

๑๐/๐๙/๒๔๙๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๙๗
นางเพ็งศรี หม่อมพะเนาร์

๐๕/๐๒/๒๔๙๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๙๘
นางบัวเรียน โคตรพัฒน์

๐๘/๐๗/๒๔๙๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๔๙๙
นางเข็มมา คำชมภู

๒๔/๐๗/๒๔๙๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๕๐๐
นางสวาท วุฒิสาร

๐๘/๐๗/๒๔๙๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๕๐๑
นางทิพย์ สิงหาสาร

๑๒/๐๔/๒๔๙๙

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๕๐๒
นางกัญญา แสบงบาล

๐๙/๐๒/๒๔๙๙

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๕๐๓
นางประทุมวัลย์ สีหลิง

่

๐๖/๐๑/๒๕๐๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๕๐๔
นางสุภี ฝางแสงงาม

๐๙/๐๘/๒๕๐๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๕๐๕
นางศิริ จิตจักร

๐๙/๐๕/๒๕๐๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๕๐๖
นางสุนิดา สุระเสียง

๐๙/๐๓/๒๕๐๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๕๐๗
นางทองใบ ภูธรเลิศ

๐๓/๐๕/๒๕๐๓
โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๕๐๘
นางอิน เยียมศิริ

่

๐๖/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๕๐๙
นางรำพรรณ แสบงบาล

๒๖/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๕๑๐
นางจันทร์ศรี จิตรจักร์

๐๙/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๕๑๑
นางฮัก ไพศาล

๐๔/๐๕/๒๔๘๖

โรงเรียนคำบงพิทยาคม วัดประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงกมลรัตน์ หอมอ่อน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงสุภาพร สิงห์พละ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงธัญชนก กุลาใส

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงพณัชกร ตาต้อง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ วัดสุทธาวาส  

กส ๔๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงชนัญญ์ทิชา บุษดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๑๗
นายสมศรี สุ่มมาตย์

๐๓/๐๔/๒๕๐๒
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายกฤษิฎ

์

ตาลจรัส
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เถาว์วันดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายอนุลักษณ์ เปาะสสะเกษ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๒๑
นางกิตติยา ศิริแพทย์

๐๔/๑๐/๒๕๐๑
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงกฤษณา หมืนศรีจันทร์

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงขนิษฐคา ศรีชู

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงณัฐฐา ราตรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงณัฐฐนันท์ พลาศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงมินตรา โสภา

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงทิพวรรณ วิระศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงธชิตา ดีสมบัติ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงอนัญญา จิตต์จักร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงยุดลทิพย์ เพาะนาไร่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงประภานิช ดีทะ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ วัดหนองอีบุตร  

กส ๔๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายศิริราช เสนาวัง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดหินลาด วัดหินลาด  

กส ๔๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายปุริม รูปคม

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดหินลาด วัดหินลาด  

กส ๔๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายทักษิณ หินดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดหินลาด วัดหินลาด  

กส ๔๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายณัฐพงษ์ พันธุ์ดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดหินลาด วัดหินลาด  

กส ๔๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายภัทรพล ผาบแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดหินลาด วัดหินลาด  

กส ๔๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงศศิกานต์ พัฒนจันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดหินลาด วัดหินลาด  

กส ๔๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงกนกนวรรณ พิมพ์รส

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดหินลาด วัดหินลาด  

กส ๔๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงณัฐธิดา อุดรโสม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดหินลาด วัดหินลาด  

กส ๔๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงรุ่งนภา โคกลือชา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดหินลาด วัดหินลาด  

กส ๔๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงโสภิดา ยีรัมย์

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดหินลาด วัดหินลาด  

กส ๔๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงจันธิมา มูลประสาร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดหินลาด วัดหินลาด  

กส ๔๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ใยพงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดหินลาด วัดหินลาด  

กส ๔๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ พิมพ์รส

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดหินลาด วัดหินลาด  

กส ๔๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงอติเทพ เนินหงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดหินลาด วัดหินลาด  

กส ๔๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายดนัย ภูหลักด่าน

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ วัดโคกล่าม  

กส ๔๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงปนัดดา อามาตมนตรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ วัดโคกล่าม  

กส ๔๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายอภิวัฒน์ โพธิศรี

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ วัดโคกล่าม  

กส ๔๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงวริศรา ศิริภักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ วัดโคกล่าม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖ / ๓๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๕๕๐
นางสาวชยุดา ทองดีนอก

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๕๑
นายกรวิทย์ จุทะบาล

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๕๒
นางสาวปยรัตน์ สนรักษา

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๕๓
นายสิริโชค บุญรอด

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๕๔
นายนครินทร์ กล้าใจ

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๕๕
นางสาวนิรนาถ บุญชู

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๕๖
นางสาวชนิฎฐา สังวาลย์แก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๕๗
นางสาวอรอุมา กองณรงค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๕๘
นางสาวนิตยา นาโรง

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๕๙
นางสาวภัคจีรา พลศิริ

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๖๐
นางสาวรุ่งนภา ปญญาสูง

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๖๑
นางสาวนันทนา สีนนเฮือง

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๖๒
นางสาวนฤมล จอมทรักษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๖๓
นางสาวนันทิชา ชาวไทย

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๖๔
นางสาวอรอนงค์ กองณรงค์

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๖๕
นางสาวเอกชัย คงพรม

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๖๖
นางสาวภุมรินทร์ ยุบลชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๖๗
นายณัฐพงษ์ บุญสู่

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๖๘
นางสาวธัญญลักษณ์ ทวีโชติ

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๖๙
นางสาวอังคณา หลงสวนจิก

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๗๐
นางสาวศิริประภา โภคาเพ็ชร

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๗๑
นางสาวปวีณา ปองได้

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๗๒
นายปริวัตร แดนกาไสย

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๗๓
นายนัฐพงศ์ โพนกองเส็ง

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๗๔
นายจิรภัทร คำหิราษฎร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๗๕
นางสาวดาราทิพย์ เครือเมฆ

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๗๖
นางสาวปภัสรา ศรีหามล

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๗๗
นางสาวพัชราพร หอมบุญมา

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๗๘
นางสาวพรรณภา นันทเพ็ชร

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๗๙
นางสาววีระยา แก้วแสน

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๘๐
นางสาวอุสุมิ สร้อยเสนา

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๘๑
นางสาวกรรณิการ์ ไรระรืน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๘๒
นางสาวกนกอร พลเสนา

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๘๓
นางสาวยุพา ทุมพัด

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๘๔
นางสาวธัญภัทธ์ คำพิลา

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗ / ๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๕๘๕
นางสาวสมจิตร เพ็ชรด่านเหนือ

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๘๖
นางสาวอรอนงค์ คงแถลง

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๘๗
นางสาววัลยา วรินทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๘๘
นางสาวธนภรณ์ อนันทะสีหา

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๘๙
นางสาวศุภดา สาติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๙๐
นางสาวสุนันทา จอมทรักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๙๑
นางสาวจินตนา ยุบลมาตย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๙๒
นางสาววิยะดา ซานาตา

๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๙๓
นางสาววรรณทิพา โพธิกมล

๐๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๙๔
นายธวัชชัย จอมทะรักษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๙๕
นายวรกานต์ เปงใจ

๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๙๖
นายชิตพล นารัตน์ตุง

๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๙๗
นายอภิวัฒน์ เขตสมัคร

๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๙๘
นายปฏิภาณ รักษาการณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๕๙๙
นางสาววรัญญา หันจรัส

๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๐๐
นางสาวสุภาวดี เสริฐแผ่ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๐๑
นายจาคะ แสนแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๐๒
นายสหชัย จอมทรักษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๐๓
นางสาวสุดาพร พลเยียม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๐๔
นายเพ็ญเพชร เขตอนันต์

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๐๕
นางสาวธนากร ภารสง่า

๐๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๐๖
นางสาวพรนภา ราชสีเมือง

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๐๗
นายเกษมสันต์ มหานาม

๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงณิชารีณ์ เขตสินยิง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงตวงพร มีจังหาร

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงรัชนีกร อุดรรัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายสมชาย รักษาการณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงสุกัญญา ไชฮะนิต

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงจิตติมา ยุบลพันธุ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายปราณชัย ชืนเมือง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงยุภาพร มาดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม วัดดอนทอง  

กส ๔๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงระพีพรรณ กุดสวรรค์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงอนุสรา ขำอรัญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงภัชรา นัดทะยาย

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงชญานิส ศรีษาคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงณัฐสุดา โจมเสนาะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายวชิรพล กุดวิเทศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายสุทน พงษ์จิตภักตร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายกฤษฎา คำแสนกุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายภูวดล กุดวิเทศ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายธีรพงศ์ สายแสง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายธีรภัทร สายแสง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายพัสพล สุทาธรรม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายอนุชา คชพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายกรรณชัย ปุมไสว

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายภูริพัฒน์ พิชิตมาร

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงกันยารัตน์ พรแด

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงกันยลักษณ์ พรแด

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงมลิวรรณ พรมกัลยา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงแพรวา นาชัยเงิน

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญพร้อม

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชำนาญกิจ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงสุภัสสร นาจันทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงพรพรรณ จันทร์เพ็ชร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงปญฏิกรณ์ ดอนสถิตย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงชลธิชา ไชยชิต

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงจินตนา วิถีสุขศิริ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงจินดามณี วิถีสุขศิริ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงชลธิชา ไชยมัชฉิม

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สีโสภา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีเผดียง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงศรีสุดา โสรมรรค

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายพรลภัส จันทะรัตน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายรชต ศิลากากิ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายณชพล โสดามรรค

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายนันทศักดิ

์

พลเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายกิตติกร บุญโคกกรวด

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงเมธาวี ศรีภู

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงศศิกานต์ อักขะราษา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายพรรณกร ศรีวิบูลย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายภัทราวุธ ทองเจริญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงอภิรดี ศรีกมล

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงสกุลรัตน์ โพธิชา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง วัดโพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายวีรพงษ์ พลศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนขีวิทยา
วัดดอนสวรรค์วนาราม

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายอนันตชัย ลาจ้อย

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนขีวิทยา
วัดดอนสวรรค์วนาราม

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ขาวเมืองน้อย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนขีวิทยา
วัดดอนสวรรค์วนาราม

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายปรานนท์ เรืองศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนขีวิทยา
วัดดอนสวรรค์วนาราม

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายเอกรินทร์ วันฤกษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนขีวิทยา
วัดดอนสวรรค์วนาราม

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เหมกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนขีวิทยา
วัดดอนสวรรค์วนาราม

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงสุกัญญา ภูเด่น

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนขีวิทยา
วัดดอนสวรรค์วนาราม

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงประภาวดี ทาประเวช

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนขีวิทยา
วัดดอนสวรรค์วนาราม

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ เกตุทิพย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนขีวิทยา
วัดดอนสวรรค์วนาราม

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงบุษกร ปดทุมมา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนขีวิทยา
วัดดอนสวรรค์วนาราม

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงปยะวดี สีหาเนตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนขีวิทยา
วัดดอนสวรรค์วนาราม

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายกฤติพงศ์ ปากเมย

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง
วัดทุ่งสว่างดอนกลาง

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายชัญญา ภูครองทุ่ง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง
วัดทุ่งสว่างดอนกลาง

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายสุภกรณ์ โพธิทอง

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง
วัดทุ่งสว่างดอนกลาง

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายปฏิพัทธ์ พาฤทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง
วัดทุ่งสว่างดอนกลาง

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วนาเหนือ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง
วัดทุ่งสว่างดอนกลาง

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายกฤษณะ พละมาตย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงแพรวา ภูลายยาว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงสุชาดา เปาสร้อย

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงชาริยา ภูแช่มโชติ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงมาริษา มูลจูล

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงพรชิตา การร้อย

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงกุลณัฐ ภูสดแสง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงมัชริดา แจ่มเสียง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงธัชรีย์ สระแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา วัดโพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายกวีกรณ์ ภูยัวศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายธนพงศ์ เกตุสุรัตน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายภูธเนศ ภูเฉลิม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายรวิชย์ ภูหัวไร่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายวุฒินันท์ นามบุดดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา วัดโพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายกฤษนัย ผาณิบุศย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายสรสิทธิ

์

ชัยสีหา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงธนวิณี ทลคร

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงวิววณา พลแก้วเศษ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงรุ่งนภา ภูยาแพทย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงกิงกมล

่

ศรีวิเศษ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงสุวิษา ภูจักเพชร

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงสุธาริณี ภูสดแสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ภูแม่นำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงดาราพร ทอดทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงณัฐรินทร์ ชัยสีหา

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางคำวิทยา วัดโพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายชาคริต จิตมัน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายทวีชัย ชิตะบุตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงเจษฎ์ทิพย์ โคตรเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงชลิตา ทองพิลา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ กิงพลอยเดิม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำลือ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงนิตยา บุญทองล้วน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงภาวิณี สิทธิจันทร์

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงมณฑกานต์ โสสุทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงสุคนธ์ธรา ภูครองนา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงสุมินตรา ภูพานทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงพัชริยา เจริญวัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายภาณุ ภูยาแพทย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายธรวรรธณ์ บุตรวงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว วัดโพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงญารินดา ปอมภาเดช

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงอพิดา ภูชะหาร

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงญาดา ภูชะหาร

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงเปรมสุดา ศรีกุตา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงพัชราภา ไตรยสุทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ วัดสระบัวบ้านสา  

กส ๔๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายธนากร สังข์สุข

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ภูครองจิตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายชานนท์ ภูจอมจิตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายวุฒินันท์ ภูแม่นำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายกิตติการณ์ โสสุทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายกฤษกร โสสุทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายธีรพงศ์ ภูจอมจิตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๑ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายเกียรติกิตติ พาภิรมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายอนนท์ชัย ภูครองตา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายวัชรพล จุทสิงห์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายภัทณภูมิ พันประดับ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงบัณฑิตา นันอภัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงพุธิตา ภูจอมจิตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงสุพิชชา ภูจอมจิตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงบังวิทยา วัดสวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงรติกานต์ ภูทองเงิน

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงพิยดา ภูพันนา

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงกุลนิดา พุทธมา

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายณัฐพล ถุวัดศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายธนัทชัย สารอุดม

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ รักสมัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงณิญาภัทร ค่ายชัยภูมิ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายธันวา ภูผิวฟา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๔๐
นายสหชาติ ภูลายยาว

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงรภากร ทินภู่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงมนทิราลัย สุขเกษม

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงวรรณภา ภูกองชนะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงจิระนันท์ ภูพันนา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายธีรภัทร หอมจันทึก

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงปรัชญา แก่นแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายพิชิตชัย ปญหา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายปกรณ์ มยุรยอด

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงสุดาทิพย์ ภูยอดพลอย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงสุปวีย์ อามาตร์แก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงอาคะเนย์ โปยทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงอารดา ผาลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายรชต ภูพันนา

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป วัดสว่างหัวนาคำ  

กส ๔๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายภัชรพงษ์ ภูเขียวเหลือง

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงนิลาวรรณ ภูหัวไร่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงสุมาลี ภูหัวไร่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงพรนภา คำพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ ภูครองหิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงจันทิมา สืบสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๒ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายวัชพล ศรีกุตา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงสโรชา ไพสร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายเจษฏา ภูเชิดสาย

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายธีรชาติ ชืนดี

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายชรินทร์ ภูประวัติ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายณัฐพงษ์ สิทธิจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายรัฐภูมิ ภูสีนาค

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายศิวกรณ์ อัครพล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายวรินทร์ โพธิขาว

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายทรงพล ทองพิลา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายธนกร เลขนอก

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายเทวราช ภูจัตตุ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายชาญชัย ภูชะหาร

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงจันทร์วิลัย ภูถำแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงแสงจันทร์ ปแหล่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงศรสุดา ภูมันนา

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงสุธาธินี ภูสีนาค

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงพรพรรณ เชตะวัน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงชลธิดา ภูลายเรียบ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงปนัดดา ภูประวัติ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงบังอร พลศีรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญขันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงนุชจิราพร ภูมิลุน

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงชนิฏฐา นามสง่า

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขันละ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงภาวินี ภูต้องสี

๓๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงพรรณธิภา แสงสิทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงพรพิมล ทองพิลา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๘๘
นางดาวรุ่ง ไชยศรี

๑๗/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

 

กส ๔๖๕๙/๐๗๘๙
นางสาวชลธิชา เล็กสำเริง

๐๙/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๗๙๐
นางสาวเอือมพร

้

ภูเหลือม

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงประกายดาว บัวโฮม

๑๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงสุจิตรา สนิทนิตย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงอานิสา ภูด่านงัว

๒๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายยุทธศาสตร์ ประทุมชัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๓ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงนภาพร ภูกองสังข์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายอัจฉราวุฒิ มโนขันธ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงไหมแก้ว วรพันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงสรัญญา เขียนโคกกรวด

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงนงนภัส แก้วเพชร

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายชวัลชัย ภูบุญอ้วน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายสิทธิชัย แก้วโสภาค

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายชันพัฐน์ พลพาล

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายจุรายุ บัวโฮม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงจิวเรอรี

่

นันรักษา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงชญานิน วงศ์สีลา

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา วัดสุธรรมาราม  

กส ๔๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงปลายฝน ภูกระบิล

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงพัชราภา พันสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงวรัชญา อาจฤทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายต่อตระกูล อินธิศร

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ มอม

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายคณิต ประทุมมา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงไปรมา เสนาธง

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงสราสิณี ภูจอมจิตร

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงสุจิตรานันท์ ลิมลำไพ

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงอัญญา ภูผาลินิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายพงษ์เทพ รุ่งเรือง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงจุฑาวรรณ ภูนำชุ่ม

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๑๘ เด็กชายประเสริฐศิลป
ภูพาที

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายธนวัฒน์ วังคีรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายศิวัฒน์ บุตรโพธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายกฤษณะ พิจารโชติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงบุษกร งามบาง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายจุลจักร พรมบุตร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงเบญจมาศ ไชยคำเฮียง

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายนัยวุฒิ นามรักษา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงบุษบา ศรีอินทร์น้อย

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล วัดกลางห้วยเม็ก  

กส ๔๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายวิสุทธิ

์

รัตนวัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม
วัดศรีนวลทรายทอง

 

กส ๔๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายศราวุธ สุขวิชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายวิสาศ วังพิมุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๔ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายพีรพัฒน์ วิชัยวงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายภูวดล ศรีมูลเขียว

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ ยศดา

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายระพีพัฒน์ อาจดวงดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายณัฐกร ดวงแสง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายทตวรรษ วิชัยวงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายปรมินทร์ เวียงอินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงนภัสสร คำโสภา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีบาง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงจิรารัตน์ รัตนพล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงกุศลิน อรรคฮาดศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงนิชา ศรีรักษา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงพรรณิภา ภูจอมทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงเมทินี สีไชยทอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ คำประชม

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงสุมิตรา ดอนกวนเจ้า

๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงสรัลพร ภาโยธี

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงอมรทิพย์ มหาโคตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายศุภวิชญ์ บุญหล้า

๐๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงอารยา ขานด่อน

๐๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงมณีนุช ศรีเสมอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายวัลลภ สุทธิรักษ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
 

กส ๔๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายณัติวุฒิ แสงจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปาหวายศึกษา
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว

 

กส ๔๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงอาทิตยา วรรณสินธุ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายธีรวัต จันทรวงศ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายศราวุธ ธรรมโส

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายธราดล พันธ์น้อย

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายสุริยา อาจดวงดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายธนชัย ภูครองนาค

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายดิศานุวัตร เหล่าพร

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ วัดอุทัยกุดโดน  

กส ๔๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายกิตติภณ จันทร์สุวรรณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
วัดกลางมาลัย  

กส ๔๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายอรรถพร ทองมา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

กส ๔๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายศิรศักดิ

์

เล็กรัตน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

กส ๔๖๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายธุวานนท์ ภูธะโล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

กส ๔๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายอภิวัฒน์ จันทะมุด

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๕ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงวรัทยา อันชัยศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

กส ๔๖๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงอรอุมา โพธิมีชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

กส ๔๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงจีรวรรณ ศรีบุรัมย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน วัดคำเชียงวัน  

กส ๔๖๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อนุไพร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สะอาด วัดไตรภูมิ  

กส ๔๖๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายภัทรนัย ทุ่มจันทร์ไตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายนิพนธ์ นามเดช

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายเกตุพล บุญสุข

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายมนัสนันท์ โยธาจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถำปลาวิทยายน วัดถำปลา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงสุภนิดา เอกศิริ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกวิทยายน วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงวิภาดา ชัยชมภู

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกวิทยายน วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายวีระ โพธิศรี

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงสุวิมล สารภี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงดารินทร์ โตสวน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงบุษยมาศ สอนสุภาพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงภัทรวดี อาจพงษา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงอริสรา พิมพ์เวิน

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม วัดม่วงกุญชร  

กส ๔๖๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายชาตรี กูวาดเขียน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สถิตในหทัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายกฤษนัย หลิงเทพ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายคฤหาสน์ ศรีสมศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายเด่นภูมิ ธรรมคันที

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายอำพล เหล่าพิเดช

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายปรเมธ ทุ่งฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายฐิติพงค์ แดงสี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายเจนนิพัฒน์ วิเศษทรัพย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายวรเมธ ภูสมจิตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายคุณานนท์ เหล่าพล

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กชายสรวิทย์ ธรรมพร

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายนันทวัตน์ ภูล้นแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายอภินันท์ สอนคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายพลกฤต กองวงษา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงมาลินี นัดทะยาย

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนวิชัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงนัทธยา ประโสตัง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ เตชะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๖ / ๓๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์ซอม

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงจิรนันท์ สีลาพัฒน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงสุกันดา บุญปรก

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงชลธร ศรีสุพัฒน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงสุภาพิชญ์ ตุปะโส

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงธิญาดา ใจหอม

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา วัดสว่างคงคา  

กส ๔๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายพีรพล คำมา

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายพงศกร ภาโสภะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายเกรียงไกร ดวงแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายอัษฎาวุธ อัศวะภูมิ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงชลดา มุละสิวะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงอธิติยา ภูขาว

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงสุชาดา บุดดาบุญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงสุรีรัตน์ แสงสว่าง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงนันติมา เมติศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายอดิศร อรรคเศษฐัง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิสาระ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ วัดสะอาดนาดี  

กส ๔๖๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายสมภพ วิเชียรสาร

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายสิงห์สุวรรณ ทวนเท้า

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายโชคทวี เรือนนุช

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายพิทักษ์ ภูขะฮาด

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายธเนศ กำหัวเรือ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงชลิตา บัวสีภา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงเจนจิรา อู่ไทย

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงพรรณิภา วงรินยอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายวัชรพงษ์ บุตรพรม

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงอริญชรา บุญสมบัติ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายกฤษณะ ภูเยียมจิต

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายภัทรพงศ์ การงานดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงนิชานาถ มูลสินธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงโสภิตา วรรณพราหมณ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงนงลักษณ์ รัตนอนันต์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงวรารัตน์ ต่างมงคล

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงวนิดา ภูโคก

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ วัดหนองบัว  

กส ๔๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงอินทิรา ภูผาผัน

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๗ / ๓๐
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๙๓๕
นางชม ละครมูล

๑๐/๐๑/๒๔๙๓

วัดหนองหอไตร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๕๙/๐๙๓๖
นางเกษียร พรรณรืน

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๔

วัดหนองหอไตร วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๕๙/๐๙๓๗
นายกัญติมา ภูคงนิล

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงชาติชาย มุ่งหมาย

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงณัฐพล คำจำปา

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงธวัชชัย มะลิยศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๕๙/๐๙๔๑
นายนิลาวัลย์ เหล่าพิลัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๕๙/๐๙๔๒
นายวันวิสา พละเดช

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงอาทิตย์ รักคำมูล

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๖๕๙/๐๙๔๔
นางดารา โพธิแท่น

์

๒๐/๐๑/๒๔๘๙
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๕๙/๐๙๔๕
นางหนูคล้าย ประทุมพล

๐๘/๐๘/๒๔๘๙
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๕๙/๐๙๔๖
นางทองสา พรรณขาม

๐๑/๐๑/๒๔๙๐
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๕๙/๐๙๔๗
นางนวลศรี จันแทน

๑๘/๐๗/๒๔๙๕

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๕๙/๐๙๔๘
นางลัดดา พลราช

๐๑/๐๑/๒๔๙๖
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๕๙/๐๙๔๙
นายทรงศิลป การนา

๑๘/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร วัดหนองหิน  

กส ๔๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายกรวิชญ์ คาดีวี

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ วัดมัชฌิมาวาส  

กส ๔๖๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายปริญญา แสนนาม

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ วัดมัชฌิมาวาส  

กส ๔๖๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงลลิตา ภารบูรณ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ วัดมัชฌิมาวาส  

กส ๔๖๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงศิรินทร์ญา พรหมราช

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ วัดมัชฌิมาวาส  

กส ๔๖๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงสุพัตรา สมร

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ วัดมัชฌิมาวาส  

กส ๔๖๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงธนัชญา สัตรัตน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ วัดมัชฌิมาวาส  

กส ๔๖๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงธนัญญา เสริฐวิบูลย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ วัดมัชฌิมาวาส  

กส ๔๖๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายอัครพล ทรัพย์ผาด

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ วัดมัชฌิมาวาส  

กส ๔๖๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงมะลิษา นามปญหา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหม่วย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงขวัญจิรา จันทะฤทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหม่วย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงธีลัดดา กาวี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหม่วย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายภัทรวัตร ธรรมประชา

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายมันธวัฒน์ โคกสวะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายสวิช วินทะไชย

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายอัมรินทร์ สิงห์ทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

โพธิสุข

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายวุฒิชัย สภา

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย วัดสว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายสมรักษ์ สุรัตน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงนำฝน กิงชมพู

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สินตะวัน

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๘ / ๓๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ ทองฤทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายอัครเดช วรรณอาทิตย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายทินวัตร บุตรแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายอัศม์เดช สะภา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ภักดีหาร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำเริงวิทยา วัดโคกสำเริง  

กส ๔๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายศรัณย์ อินทรมณี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสำเริงวิทยา วัดโคกสำเริง  

กส ๔๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายภูริทัต ทวีโชติ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำเริงวิทยา วัดโคกสำเริง  

กส ๔๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายพิทวัส ยุบลมาตย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสำเริงวิทยา วัดโคกสำเริง  

กส ๔๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายวัชระ อรัญเสน

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสำเริงวิทยา วัดโคกสำเริง  

กส ๔๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงกุลธิดา ลิมปนะถาวร

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำเริงวิทยา วัดโคกสำเริง  

กส ๔๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงชนธิชา โพธิหะนาม

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำเริงวิทยา วัดโคกสำเริง  

กส ๔๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายธนิต อังคะนิต

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๖๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์บุตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๖๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงอารยา ธารารมย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๖๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงกนกพร เยาวะเรศ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๖๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายเสกสรร ตรีกมล

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายธวัชชัย คำสาวงค์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายยงยุทธ รัตวิชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายจีระศักดิ

์

ชัยนาเรียง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายวัชรพงษ์ มาตสุด

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายสหรัฐ ภูกาสอน

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายพชร ม่วงมูลตรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงกิตติยาพร จันทร์อุดม

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงนภาพร ภูยืด

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงจริยา การเลิศ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงศุภิศรา กากี

๐๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงเพชรไพริน สะท้านอาสน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงพรสุดา อังคะนิต

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๖๕๙/๐๙๙๘
นายสรณ์สิริ แหล่งสนาม

๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนร่องคำ วัดสองห้อง  

กส ๔๖๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายเจษฎา ทวีโชติ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายนวพล ยุบลเขต

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายนิธิกร จอมทรักษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายกิติพงษ์ โคตรุโพธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายอนุชิต ทองทรัพย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงวารุณี ทวีโชติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๙ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงกัลญารัตน์ คงมัน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงกุลณัฐ จงชมผา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงโสภิตนภา ยุบลชิต

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงอารียา จิตจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ น้อยอามาตย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงสุนิสา บุญชู

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงกัลญา เอกสินธุ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงรัตติกาล อนันทวรร

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงอรชุดา สารีแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงพรนภา โพนทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงราตรี ยุบลชิต

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงพนัสนันท์ ศรีหะจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภูถีถ้วน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงเจนจิรา เห็มวิจิตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงนันทิยา แก้วกาหลง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ มงคลศิลป

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๖๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายธนวัฒน์ งามดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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