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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้
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สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙

ส่งสอบ ๔,๙๒๔ คน ขาดสอบ ๑,๖๖๐ คน คงสอบ ๓,๒๖๔ คน สอบได้ ๒,๗๗๖ คน สอบตก ๔๘๘ คน (๘๕.๐๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๐๐๑
นายศุภเดช การถัก

๑๑/๑๒/๒๕๐๓

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๐๒
นางประภาวดี ตาสาโรจน์ ๑/๓/๒๕๒๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๐๓
นางสาวปราณี แก้วเมียน

๑๕/๖/๒๕๒๓
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายอติรุจ ดีรักษา ๒/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายภัทรพล ภูผิวเหลือง

๑๐/๕/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายพัฒพงษ์ รักธรรม

๑๐/๒/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายชาคริต สำราญเนตร

๓/๑๐/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายนิลชลัท ฉายผาด ๕/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายพงศกร อุ่นใจ

๑๑/๒/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายกรดนัย รัตนบุดตา ๑/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ นาสมโภชน์ ๔/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายอภิชาต ภูทองแหลม

๓/๑๐/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงลักษิกา ภูชำนิ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงลลิตา ภูชำนิ

๓/๑๐/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงอินทิรา สุพรรณ ๘/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงกิตติญาดา พิมพิไสย ๗/๙/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงอินทิรา นาทองบ่อ

๑๑/๒/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงเมขลา พูนคุ้ม ๖/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงณัฐนิชา ฆารเสถียร ๓/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงณิชมน ศรีสวัสดิ

์

๙/๙/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงดวงนภา ประทุมวัน ๙/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๒๒ เด็กหญิงธัญญาวรรณ โต๊ะเงิน ๗/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงชลธิดา สิทธิศาสตร์

๑๐/๕/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงอรนภา โจทย์บุญมา ๖/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร ผาสุก ๗/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายทิวากร อุ่มบุรมย์

๖/๑๐/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายรัชชานนท์ คำนท์

๑๐/๕/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายอนัชชา วงศ์อนุ ๙/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายอภิรักษ์ แดนขุนทด

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายกฤษกร เฉลยชนม์ ๓/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายศรายุทธ ดลเลขา ๑/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายตรีภพ ศรีโยธา

๑๐/๕/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายนิติกร สินธุวรพันธุ์ ๘/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายณัฎฐ์ฐากร คลังบุญครอง ๔/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายภัทรพล ภูจ่าพล ๗/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายชาคริต ฆารฤทธื ๕/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงธมนวรรณ วงศ์ภักดี ๗/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงสุชาดา ภูชะอุ่ม ๑/๗/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงจริญญา เอาสัจจะ ๓/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงนภาพร การประสพ

๑๑/๕/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงผกามาศ มัทยาย ๗/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงณัฐธิดาพร อุดมรัตน์ ๑/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงอรอุมา ชารีวงศ์ ๖/๗/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงชนัญธิดา ฤทธิประดิษฐ์

์

๗/๑/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ผลประสาท ๗/๙/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงระพีกร ธารเพิม

่

๗/๑/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงกัณฐิกา ภูคงนำ ๙/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงจารุวรรณ เพ็งพูล ๕/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุตรผา ๕/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงศิริทิพย์ ชะเอมทอง ๙/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงชนิดา สังรวมใจ ๑/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายธีระธาดา แสงจันทร์

๑๐/๒/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายภากร สวัสดี

๑๐/๕/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายชายน้อย ดำแดง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายชัยพร โพธิเงิน

์

๙/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายธนพล ภูนบผา ๓/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายภาสกร บุตรอุดร ๖/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายกิติบดี ภูพันธ์เว่อ

๑๑/๒/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายไชยวัฒน์ พายุพล ๙/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๘๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายคมกริช วงโคตร

๑๐/๕/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงสุรางคนา บุญเลิศ ๘/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงเกตุศณี ภูอวด ๘/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงอริสา เค้าหอม ๓/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รัตนวาร ๓/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ฉายประดับ ๙/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงอารยา พัสดร ๙/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงเพ็ญพรรษา สัมพันธพงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงอาภารัตน์ ทรัพย์พงษ์

๓/๑๐/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงสุชาดา ศรีสุดชา

๑๐/๕/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ หอมมา ๙/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงภคพร พันธุ์แสน

๘/๑๒/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงนันทิตา สุวรรณชาติ ๔/๔/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงขวัญสุดา ถิตย์ประดิษฐ์

๘/๑๒/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญจันทร์ศรี ๔/๔/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงจันทร์สุดา ผิวศรี ๙/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงอรญา ภูแข ๖/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายภรัณยู ชุยเสนา ๑/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชนะพันธ์
๓/๑๐/๒๕๔๘

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายรตนนท์ บึงราษฎร์ ๘/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายเจษฎา ภูสง่า

๓/๑๐/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายพงศิริ ขันอาษา

๑๐/๕/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายศุภสัณฑ์ ปรีสิทธ์ ๓/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายธนัช ไชยมะณี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงขวัญพิชชา ใจหมัน

้

๙/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ทรัพย์พิพัฒน์ ๖/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงมธุรดา กุลศรี ๕/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายทรงขวัญ คงมูล ๔/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงนิภาพร เพียรคราด ๕/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงเนตรดาว บุญเสริม ๕/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงจันทิมา สำราญจักร ๑/๗/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงแพรวา ภูผันผิน ๙/๙/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงสุชาดา ปะนาตา

๑๐/๕/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ภูกิจนาค ๙/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๙๔ เด็กหญิงละอองทราย ภูมิโคตร ๘/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงภารดา อิมพันธ์

่

๘/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงธีราพร ภูตรี

๘/๑๒/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงยลดา โลโต

๑๐/๕/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงวราภรณ์ อุดรรักษ์ ๔/๔/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงสกุลญา ภู่ระย้า

๑๑/๒/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงเกตน์สิรี ดลสมบูรณ์ ๕/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงณัฐพร เสวรรณา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงคนึงนิตย์ นิชำนาญ ๓/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงทัศนาลัย ผดุงรัก ๙/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ การรักษา ๘/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงกมลวรรณ ไร่ไสว

๑๐/๕/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงแพรวา ปรีอารมณ์

๓/๑๐/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ราชพลแสน ๙/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายชโนทัย มาตศรี ๑/๓/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายรัชตะ ทองจันทร์

๔/๑๒/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายนิพล ดอนวิเศษ

๗/๑๐/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายปวริศน์ ภูกิงงาม

่

๗/๑๐/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทับทอง
๖/๑๐/๒๕๔๘

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ดลปดชา ๕/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายพายุเทพ นาใจนึก ๙/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ แม้นหมาย

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายจักพรรดิ

์

เสาเวียง
๑๐/๒/๒๕๔๘

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายอภินันท์ คงสมลาภ

๑๐/๕/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายจิตติพัฒน์ โพธิขี

์

๗/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายภิญโญ ดลสมบูรณ์ ๔/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายพีรณัฐ ศรีทะนนท์

๑๑/๕/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ฤทธิไธสง

์

๑/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายยุทธศาสตร์ ภูโยฤทธิ

์

๖/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงชลธิชา ฆารบุรมย์ ๖/๗/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงวชิราภรณ์ โพธิอ่อม ๕/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงนาตาชา ฆารจำรัส ๗/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงรัตติกาญจน์ ไชยวงษ์ ๘/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงเทวรินทร์ ธารประเสริฐ ๘/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงสุชาดา ศรีชาติ ๖/๒/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงวิราวรรณ ศิริสาร ๑/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศิริมณฑา ๙/๕/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงพฤธิตภรณ์ ฆารเจริญ

๓/๑๐/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงสิรินยา ฆารประเดิม ๗/๘/๒๕๔๘ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงชลกร รัตนบุรม

๑๑/๒/๒๕๔๘
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงสุชาดา จันทร์ไกร

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงปานิตา ระวิวรรณ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงปรินดา การรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงวิราวรรณ วิจิตรขจี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงสายเงิน ดลรักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ สวัสดิวงษ์

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงอรวรรณ แดนกาไสย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดดงสว่างใน วัดดงสว่างใน  

กส ๔๕๕๙/๐๑๔๑
นางบันจง ปรีจำรัส

๐๕/๑๐/๒๕๐๕
วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๔๒
นางสายเงิน ปรีชืน

่

๑๕/๐๗/๒๕๐๑

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๔๓
นางจำป กายากุล

๑๙/๑๐/๒๕๐๙

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๔๔
นางบุดสี วิเชียรไชย

๐๘/๑๒/๒๕๐๔

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๔๕
นางแตงอ่อน แจ้งคำ

๑๙/๑๑/๒๕๐๒

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๔๖
นางพิกุล ผ่านจังหาร

๑๐/๑๐/๒๔๙๙

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๔๗
นางบาง ผ่านจังหาร

๑๔/๐๘/๒๕๐๓

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๔๘
นางสาวสมจันทร์ ดอนสินพูล

๑๒/๑๑/๒๕๐๔

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๔๙
นางคำใบ ปรีวิชัย

๑๐/๑๒/๒๕๐๕

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๕๐
นางฤทธิ

์

ประเชิญสุข
๑๔/๐๑/๒๔๙๗

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๕๑
นางสมหมาย คงพิบูลย์

๑๕/๐๑/๒๔๙๕

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายโยธินพิทักษ์ ขจรภัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สีหามาตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายเจษฎา เสนสนาม

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายมานิต ปรีกุล

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายวุฒิพร ลาภบุญเรือง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายศรศักดิ

์

ศิริเขียว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายภุชงค์ วงศ์ณรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายธนกูล สอนวงษา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายชัชวาล ทองบุญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายเอกภูมิ ปองสุวรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เปรมประเสริฐ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงจิตรลดา น้อยชืน

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงมิลธิดา ปรีวิชัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงจันธิรา ดรเนตรงาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงปฏิภรณ์ ไชยะมะณี

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายกายสิทธิ

์

วัฒจันยา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

วัดสว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงชไมพร ทองไสย

๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายธีรพนธ์ น้อยนาจารย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายนภัทร ถิสย์วาส

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงฟามุ่ย ศรีลาหอม

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงเจนจิรา โครตธา

๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายภัทรพล ศรีแพงมล

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงนาวิณี อะลากุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๗๕
นางสมร จำเริญเจือ

๑๕/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๗๖
นางบุญเล็ด ศรีบุตร

๙/๐๓/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายปองพล อุลัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงพนิดา ไชยมณี

๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายชินวัตร สุขโพธิ

์

๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงอภิญญา ศรีจรัญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงจุฑามาศ จังโกฎิ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงพรสุดา ประลาราช

๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงธนัญญา เรียบชารี

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงณัฐวีนันท์ ไชยชิน

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ จิรังการณ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงอรวี อาจเสนา

๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๘๗
นางมลิวัน กัวศรี

้

๑๕/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๘๘
นางมนัส โครตธา

๒๙/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เศวตวันวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายจักรวุฒิ กุสุมาร ๒/๒/๒๕๔๖ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายชัยดล จิตจักร์

๒๙/๓/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายชัยรัตน์ ชัยบำรุง

๙/๑๑/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายณัฐพล แก้วคาม

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายบุญประเสริฐ ดีประเสริฐ ๖/๘/๒๕๔๕ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายเมธาพร จันทะแสน

๒๔/๗/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายวราวุฒิ แข็งขยัน

๔/๑๒/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายศิลา ฉิมสุด ๕/๘/๒๕๔๕ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายสิทธิพงษ์ แสงสวรรค์

๑๖/๙/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายสินชัย แสงสวรรค์

๑๖/๔/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ ดลเจิม

๑๑/๘/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงพีรดา ดีแก้ว

๑๓/๕/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงสุขสมัย โชคชัย ๓/๙/๒๕๔๔ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงสุริตา อุดรไสว

๒๔/๖/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงอรวรา ภูบัวบาง

๒๑/๓/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงอริษา คำแดง

๒๑/๙/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงอารยา มาศวิเศษ

๑๒/๔/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายธนพล ยลวิลาส

๒๓/๙/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตะพานบุญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายณรงค์พล กาสา

๒๕/๕/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายณัฐพล นาทองบ่อ ๔/๓/๒๕๔๖ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายตะวัน สุทธิทรัพย์

๑๓/๓/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายธนากร นันทิวัฒนวงศ์

๒๗/๙/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายธวัชชัย ทีเขียว

๑๓/๑/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายนวภัทร บัวลอย

๒๖/๙/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายปรมี ฤทธ์จันดี

๑๒/๔/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายภานุเดช หินกอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายสมชาย ญาณกาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายอนุศิษย์ อระชุม

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายอาทิตย์ ไร่วิเศษ

๒๕/๘/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงนพรัตน์ ประสิทธิสม

๒๑/๘/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงปนัดดา คำทัศน์ ๘/๑/๒๕๔๖ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงเยาวเรศ ธรรมราช

๑๒/๒/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงลลิตา กำจร

๒๙/๓/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๒๓
นายอนุชา ฤทธิแผ้ว

์

๑/๗/๒๕๔๒ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๒๔
นายอดิศักดิ

์

คำบรรหาร
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๒๕
นายอภิชัย มีมาก

๒๖/๔/๒๕๔๓
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ มีแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายธีรภัทร ภูมูลนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายพิษณุ แน่นอุดร

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายภาคภูมิ ภารไสว

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายวุฒิชัย วินทะไชย

๒๖/๘/๒๕๔๔
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงจิราวรรณ มาศวิเศษ

๒๐/๓/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงนันทนา ทองเปย

๑๒/๕/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงภารวี พิมพงษ์ต้อน

๑๘/๔/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงสมพร เคลือบแสน ๖/๔/๒๕๔๕ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงสุกานดา แสนจันทร์ ๔/๓/๒๕๔๔ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงสุทธิชา สุวรรณมณี ๖/๕/๒๕๔๔ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงอัญชลี กายแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงอภิญญา ทับทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๓๙
นายสศิพงษ์ นันต้อย

๑๒/๘/๒๕๔๒
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายจิรายุทธ ฆารกุล

๑๐/๑/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายดนุพล จอมทะรักษ์

๒๖/๒/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายธนากร ไชยศาสตร์

๒๓/๖/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายธราวุฒิ ภูพาดแร่

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

ขาวงาม
๑๐/๒/๒๕๔๔

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายปรเมธ ปดถา

๒/๑๐/๒๕๔๔
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายภูวดล จิตสงวน

๓๐/๖/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายศรายุธ อุดรมาตร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายสรายุทธ ฤทธิสุวรรณ

์

๑๙/๑/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงสมฤทัย ปสสาวัฒนะ

๑๗/๘/๒๕๔๔
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงจินตนา ภูชมบ่อ ๘/๑/๒๕๔๕ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงชไมภรณ์ นิยมพล

๒๔/๒/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงชุลีพร นาใจคง

๒๘/๗/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงณัฐวิกา ฆารกุล

๑๘/๔/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงเปรมฤดี ฆารฤทธิ

์

๑/๑/๒๕๔๕ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงพัขรี ศิริเกษ

๑๙/๖/๒๕๔๔
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงเพชรัตน์ หึมวัง

๓๐/๓/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงวาลิกา ยลวิลาศ ๔/๕/๒๕๔๔ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๕๘
นายจีรวัฒน์ สระแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๕๙
นายอภิชัย บุญเลิศ

๒๑/๔/๒๕๔๓
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๖๐
นายทรงพล ครุฑอินทร์

๒๔/๗/๒๕๔๓
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๖๑
นางสาวกาญจนา หงษ์ทองคำ

๒๐/๔/๒๕๔๓
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๖๒
นางสาวทิพย์เกสร ฉายเพิม

่

๑/๙/๒๕๔๓ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๖๓
นางสาวรัตนา สวนมอญ ๙/๑/๒๕๔๓ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๖๔
นายคณิต อุดรพูล

๑๗/๗/๒๕๔๓
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๖๕
นายคมสันต์ ทิพเลิศ

๑๓/๒/๒๕๔๓
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๖๖
นายจักริน ประชุมพัง

่

๑๕/๓/๒๕๔๓
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๖๗
นายธนพล กุดสาจารย์

๑๗/๑/๒๕๔๔
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๖๘
นายมานิตย์ ฆารไชย ๒/๙/๒๕๔๓ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๖๙
นายอนุสรณ์ มละมาศ

๒๕/๑/๒๕๔๔
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๒๗๐
นางสาวฐานะมาศ บุญเลิศ ๓/๑/๒๕๔๔ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๗๑
นางสาวมยุรี ภูชนะศรี

๓๑/๘/๒๕๔๓
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๗๒
นางสาวเสาวลักษณ์ หลักคำ ๙/๑/๒๕๔๒ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๗๓
นายปริชาติ พรมเสนา ๕/๗/๒๕๔๒ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๗๔
นายเจษฏา เจริญจิต ๘/๑/๒๕๔๓ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๗๕
นายอุทัย บุญมัง

่

๒๖/๑/๒๕๔๒
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๗๖
นายอธิบดี ตองติดรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๗๗
นายธนพล ไชยคงศรี ๑/๘/๒๕๔๒ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๗๘
นายอิทธิพล อินเจริญ ๙/๕/๒๕๔๒ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๗๙
นางสาวปยนัส สิทนธุอ่อน

๒๖/๗/๒๕๔๒
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๘๐
นางสาวพรพรรณ เกาะนาการ

๑๕/๙/๒๕๔๒
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๘๑
นางสาวปยธิดา เชือวงษ์

้

๔/๔/๒๕๔๒ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงศิรินภา ศรีภักดี ๑/๗/๒๕๔๘ สว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายธัญธร จุฑาการณ์ ๙/๙/๒๕๔๘ สว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายภูฤทธิ

์

สะแบงบาน
๑๐/๕/๒๕๔๘

สว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงสุธาลิน์ พันปนเปา ๔/๒/๒๕๔๘ สว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงกนกพร ภูกงดี ๑/๗/๒๕๔๘ สว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายรติกร อิมประสงค์

่

๙/๙/๒๕๔๘ สว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายวัฒนา นาชัยฤทธิ

์

๙/๕/๒๕๔๘ สว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายพศวัฒน์ ถองทอง ๘/๕/๒๕๔๘ สว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงกัญญาวี ศรีเหรา

๘/๑๒/๒๕๔๘
สว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงอุบลรัตน์ อุ่นวิจิตร

๑๐/๕/๒๕๔๘
สว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงหฤทัย ชัยบุตร ๔/๔/๒๕๔๘ สว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงอรวรรณ พิมล

๑๑/๒/๒๕๔๘
สว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๐๒๙๔
เด็กชายนุกล บุญฤทธิ

์

๕/๕/๒๕๔๘ สว่างสามัคคี สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายพีรภัทร ศิริดล ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงเพียงดาว แก้วอยู่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงนุชนารถ ถินมีผล

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงพัทยา ไชยภา

๓๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงปวีณา อิมเจือ

่

๑๗/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายองอาจ เศลชาลี

๑๗/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ ไชยสัตย์

๑๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงชุติมา ไสลจิตร

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงพรรณิษา โพชืน

่

๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ พรมศรีธรรม

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงสุชาดา เกือกุล

้

๑๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายอัษฏาวุธ ปนใจ

๑๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อิมพูล

่

๑๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงจริยา ทัดศรี ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงชลดา ภูดินดง

๒๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ภูดินดง ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงอริศรา วานิช ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ พิมพ์เงิน ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายวัชรชัย วิชัย

๑๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงวันวิสาข์ ดลรัศมี

๑๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ยลวิลาศ ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงปวีณา ไชยภา

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงเยาวเรศ บุญเสนาะ

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงนภัสร อิมสมบูรณ์

่

๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงพรนภา ภูบุตตะ

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงกาญจนา อิมเสถียร

่

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงพรนิภา ไชยภา ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงพันวษา บุญมา

๒๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงชุติมา อิมฤทธิ

่ ์

๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงอารยา อิมสะอาด

่

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงทัชพร กรมนวน

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงศิริกัลยา ยลชม

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ปอแดง

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงรินนา คงสมบัติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงบุญสิตา ถินมีผล

่

๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงฐนิตา สีลาอ่อน ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๓๑
นางสาวอรษา ฤทธิรุ่ง

์

๑๒/๑/๒๕๔๑
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๓๒
นางสาวเพ็ญสุดา บุญสาร ๕/๗/๒๕๔๑ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๓๓
นายธีระภัทร มูลม้าย ๙/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๓๔
นายอัมรินทร์ เพ็ชรรมย์ ๖/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๓๕
นางสาวปริดา อิมประสงค์

่

๑๔/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๓๖
นายโกมุทพงศ์ กุญชนะรงค์ ๕/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๓๗
นายฟน คืนแซ่น

๒๓/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายกิตติชัย ปนสุข

๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงปนกนก ผิวพัน

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ คนแรง

๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงชนิดา ภูบาลเจ้า

๑๗/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงปญญาพร ถนอมสงวน

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงสุจิรา อิมเสถียร

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิชัย

์

๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงณัฐพล ชุมทวียศ ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายสุชาติ ญาณจรัส

๑๒/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายนิตยา พลพิเศษ ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงนิธิมา สุธรรมา

๑๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงธนากร ไกยบุตร

๑๔/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายปาริตา บุตรพรม

๒๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๕๑
นายวีระศักดิ

์

ถนอมสงวน
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายเทพพิทักษ์ ยลโสภณ

๑๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงธัญชนก สิงสุวรรณ

๑๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงภัทราพร จุฬาพล

๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุกูลนารี

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๕๕
นางสุริยา เทียบแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๑๔

วัดประสิทธิไชยาราม

์

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงสุนิสา ภักดี ๗/๔/๒๕๔๗ วัดประสิทธิไชยาราม

์

วัดประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงวรรศิตา พันธ์วาสนา

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา วัดโพธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงรัตนา คำยุทา

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา วัดโพธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายพิชิตพงษ์ บุญบุตร

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา วัดโพธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายอดิศร ถินช่วง

่

๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงนัฐริกา ไชยศาสตร์ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงอภิญญา พลตือ

้

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายสมชัย กันเกตุแก้ว

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงนุจรี หมืนแก้ว

่

๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงชนิดา ชูขวัญ

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายอภินันท์ ภูทอนธง

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงจีราพร บัวผัน

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายนที ยานอาษา

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงชมพูนุท ศรีละชุม

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายวิทวัช ภูครองทอง

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๗๑
เด็กชายยงยุทธ ทีงาม

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงรัฐวิภา เลาไชย ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กชายพาทิศ ภูปรางค์

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายธนันชัย พุทธไตย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายสุทินกร ด่านสุวรรณ

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงปวีณา ภูบัวเพชร ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงอรอนงค์ กุมพะวงษ์

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงสมพร ถาวรเรือง

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ วิเศษไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายวันชัย ชันงูเหลือม

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายธนศักดิ

์

หอมไสย
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายปติพงศ์ สุวรรณวงศ์

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายกิตติพัฒน์ แก่นวงศ์

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายวราวุธ ภูนาแสง

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายพขณัติ เขตจตุรัส

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายเรืองไชย มันคง

่

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ชูศรีโฉม

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ภูกงลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายธรณินทร์ สังข์สุวรรณ

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายมนต์สวัสดิ

์

ทิพแสง ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงวรนุช มีสานุ

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงพรชิตา กุลเทพ

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงณัฐณิชา หาชืน

่

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงอริสา บุญหล้า

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๙๔
เด็กชายปฏิภาณ ภูจอม

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายศักดิชัย

์

ชัยทาน
๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงสุทธิดา ภูธาตุงา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายนำแข็ง บุญวาสนา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายพูลทวี ทองแสน

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ ภูดวงดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายสิริภัทร รัตนโพธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายรัฐภูมิ พาชิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ โฉมศรี

๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงพัชราภา พรหมสุรินท

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงวราภรณ์ มันคง

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงศิริพร ภูแสนศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายกรวิทย์ เอียมองคต

่

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงพรรณิกา นาสินเพิม

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงเอมิกา ภูมิเลิศ

๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงดวงสมร ภูลำธาร

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒ / ๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงพิยะดา กุลศรี

๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงเกศริน เทอขุนทด

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงดอกฝาย วิเศษอุต

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายสุกฤษฏิไชย

์

ภูตะลุน
๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายณัฐพล พัฒบุรัมย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายภาคิน วะตุปะโส

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายภัทรพงษ์ ภูแสงกล้า

๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายวศิน ภูบุญมี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงแพรเงิน ประจันตะเสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงกัลยลักษณ์ เจนวิริยะกุล

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงธิดาพร อัคคะมาตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงวิริญดา พละสาร

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายสรยุทธ นาวัลย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงกันติชา วรบุตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงปราณปรียา ณ วิเชียร

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายอลงกรณ์ ช่วยปด

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงพิยดา รักษาเชือ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดสิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงสาวิตรี จันทะสินธุ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดสิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงธวัลหทัย กันยะดอย

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

วัดสิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงนิรชา ทวิบุตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดสิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงพัชรา พรรณขาม

๒/๐๕/๒๕๔๘
วัดสิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงเนตรชนก แก้วบุญไสย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดสิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ธรรมรักษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดสิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงพิชญา คำภา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดสิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงประภาวดี จันทสาร

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดสิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงนันทิยา สิงหามาตร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

วัดสิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงเยาวภา ภูจอมทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดสิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงอรทัย ประตังธานี

๘/๐๙/๒๕๔๘
วัดสิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงรุวิลา ธีระพล

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

วัดสิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงชลนิชา ภูแสนศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

วัดสิทธิไชยาราม สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงอาริยา โนราช

๑๗/๖/๒๕๔๖
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายสิทธิชัย จำเริญเจือ ๗/๑/๒๕๔๗ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายศักดิชัย

์

นิกร
๖/๑๑/๒๕๔๗

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงประภาพร เจริญราช

๒๒/๔/๒๕๔๘
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายปรมินทร์ ทฤษฎี

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓ / ๘๐
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กส ๔๕๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายปภาวิน กลอนจันอัด

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ชัยมงคล  

กส ๔๕๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายโชควรา นาแสวง

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ชัยมงคล  

กส ๔๕๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายทัตเทพ มูลอินทร์

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ชัยมงคล  

กส ๔๕๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายปราการ ภารจำลอง

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ชัยมงคล  

กส ๔๕๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายวรวุฒิ จันทรลา

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ชัยมงคล  

กส ๔๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงวรดา ศรีแพงมูล

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ชัยมงคล  

กส ๔๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงพรนภา โพธิชัยแสน

์

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ชัยมงคล  

กส ๔๕๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงนนทิชา ประเสริฐเชือ

้

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ชัยมงคล  

กส ๔๕๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงขนิษฐา พวงพิลา

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ชัยมงคล  

กส ๔๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงพรรณษา ฉายอำไพ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ชัยมงคล  

กส ๔๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงรินดา เยาวภา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ชัยมงคล  

กส ๔๕๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายกริช อุดมราช ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ชัยมงคล  

กส ๔๕๕๙/๐๔๕๗
นายมานิต สุระมณี

๐๗/๐๑/๒๔๙๗

โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๕๕๙/๐๔๕๘
นายจันดี กิจชู

๐๑/๐๗/๒๕๐๐
โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ ดงสวาง  

กส ๔๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายอนันตชัย คชอาจ

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายเดชาวิทย์ ไชยทองศรี

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๕๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายสุชาติ เขจรลาภ

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายกฤตเมธ เกษีสังข์

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๕๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายเอกพล แสงพิศาล

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๕๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายนนธวัธ ชาตี

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๕๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายสิทธิพล เขจรภักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๕๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายศุภกิจ พันจรุง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๕๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายวีระชัย โชคดี

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๕๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงกุลธิดา หวังผล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวใน โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๕๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงอภิญญา ตาลพันธุ์

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงอรปรียา จันทร์ตรี ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบัวใน โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงรินลดา วงศ์สังกาศ

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๕๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงปนัดดา มัคคดี

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวใน โนนหนองเบ็ญ  

กส ๔๕๕๙/๐๔๗๓
นายวันเฉลิม สุระถา

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๗๔
นายพจนินท์ เขจรรักษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๗๕
นายวัชกร เคนภาวะ

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๗๖
นายชัยวัฒน์ สีนวลออน

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ พณิตภัสไธสง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายณัฐพงษ์ กาญกัณหา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายบุญส่ง น้อยพะไล

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายพัฒนพงษ์ ไสลจิตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายพิพัฒน์ จันทะลึก

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายภูทเนศ เคนภาวะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายแมนยู กัวพูล

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายยุทธศาสตร์ ดอนโอภาศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายวุฒิพรรณ นาเสถียร

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายอภิวัฒน์ สิมาจารย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายกฤณะ แน่นอุดร

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ ก้อนโต

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๘๙
นางสาวนันทิดา ฆารสมบูรณ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๙๐
นางสาวบุษกร ศรีโยธี

๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๙๑
นางสาวกิงแก้ว

่

ภารพิบูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๙๒
นางสาวรสลิน ไร่บูรณ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๙๓
นางสาวกิงกมล

่

แน่นอุดร
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายธงชัย พรรณศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายบูรพา กัวจันทร์

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายศิริมงคลชัย นาสมใจ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายสิทธิชัย จรนามน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดวนลี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุ่มประเสริฐ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงกัญญาเรศ พุ่มประเสริฐ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงผกามาศ ลำจุมจัง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวงัววิทยาคม ศรีสุมังคลาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๐๒
นายนิทัศน์ กัวนามน

้

๑๑/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๐๓
นายตติพจน์ ภารพัฒน์

๒๒/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๐๔
นายจิรพงศ์ ผันผ่อน

๐๙/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๐๕
นางสาวจิตรวรรณ คลองกลาง

๐๙/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๐๖
นางสาวสุรินันท์ พิมพ์รัตน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๐๗
นางสาวสุพัตรา ประชารุ่ง

๑๘/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๐๘
นางสาวศิริลักษณ์ มอมุงคุณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๐๙
นางสาวเนตรนภา ศรีจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๑๐
นางสาวขนิษฐา ทิศจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๑๑
นางสาววิไลวรรณ พรมศรี

๒๘/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๑๒
นางสาวธิดาภรณ์ บุตรอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๑๓
นางสาวปยพัชร์ สุขทวี

๑๑/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๑๔
นางสาววราพร โสมเกษตรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕ / ๘๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๕๑๕
นางสาววิภาคา ธะวาติ

๐๔/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๑๖
นางสาวจริยา คำยศ

๐๔/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๑๗
นางสาวนำผึง

้

สมรฤทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๑๘
นางสาวเจนจิรา นันทเขต

๒๐/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๑๙
นางสาวสร้อยสุดา โพธิไชยศรี

์

๑๔/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๒๐
นางสาวชุติมา มาตพงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๒๑
นางสาวเปรมวดี ไชยรักษา

๒๔/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๒๒
นางสาวสตรีรัตน์ คำเพ็ง

๐๗/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๒๓
นางสาวอาจรีย์ นาโสก ๙/๙/๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๒๔
นางสาวชลธิชา ขวาธิจักร

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๒๕
นางสาวพรสุดา จอมชายสงค์

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๒๖
นางสาวเกศราภรณ์ ทุมบรรเทา

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๒๗
นางสาววราภรณ์ ชมภูเพชร

๑๓/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๒๘
นางสาวสุธาทิพย์ ด่างเกษี

๑๒/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๒๙
นางสาวเจนจิรา เจินยุหะ

๒๑/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๓๐
นางสาวเมวดี ทองฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๓๑
นางสาวสุรีธร ต่างโอฐ

๒๖/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๓๒
นางสาวสาวิตรี รัตนวิเศษ

๑๘/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๓๓
นางสาวนริษา ลดเกษ

๐๗/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๓๔
นางสาวนราภรณ์ งามสิทธิ

์

๓/๘/๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๓๕
นางสาวอารียา สร้อยเพชร

๐๒/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๓๖
นางสาวเจนจิรา ก้อนดินจี

่

๒๘/๔/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๓๗
นางสาววิภาดา กุลสอนนาน

๒๓/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๓๘
นางสาวอุไรวรรณ มุ่งสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๓๙
นางสาวชนาภา วรรณสังข์

๐๘/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๔๐
นางสาวละอองดาว มาตช่วง

๒๑/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๔๑
นางสาวศริญา บุญมา

๒๔/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๔๒
นางสาววิมลรัตน์ แสนมหาชัย

๑๖/๗/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๔๓
นางสาวเกวลิน เคนมี

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๔๔
นางสาวนฤมล อุดมผล

๒๐/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๔๕
นางสาวอุลัยภรณ์ ประสีระเตสัง

๑๙/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๔๖
นางสาวกมลทิพย์ ดงภูยาว

๐๒/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๔๗
นางสาววราภรณ์ เทศารินทร์

๒๒/๙/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๔๘
นางสาวสิวิตา พรหมกุล

๒๔/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๔๙
นางสาวอัจฉรา ปดถาวโร

๓๐/๗/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๕๕๐
นางสาวจรัญญา ศิริโส

๒๘/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๕๑
นางสาวจิฬาพร เขจรจิตร

๑๘/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๕๒
นางสาววิภาภรณ์ ไชยมัฌชิม

๒๕/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๕๓
นางสาวภัสรา อาจมนตรี

๑๘/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๕๔
นางสาวสุวิมล ภูวิจักร์

๒๘/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๕๕
นางสาวปารวี ศรีชมภู

๑๔/๑๒/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๕๖
นางสาวคริษฐา เหง้าน้อย

๑๒/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๕๗
นางสาวอรพินท์ ใจทอง

๒๓/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๕๘
นางสาวอลิตตา คตสีทา

๐๙/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๕๙
นางสาวเกษร เพ็งพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๖๐
นางสาวอรอนงค์ ดรอิศวร

๐๖/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๖๑
นางสาวนงลักษณ์ สุทธิประภา

๒๗/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๖๒
นางสาวศิริลักษณ์ โคตรลาคำ

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๖๓
นางสาวนิลาวรรณ ดงสิงห์

๐๑/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๖๔
นางสาวรุ่งนภา ชาวประมง

๑๘/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๖๕
นางสาวนงนุช อาจดวงดี

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๖๖
นายชัยวัฒน์ ไหมทอง

๑๓/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๖๗
นายกัมปนาท นนท์จุมจัง

๒๒/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๖๘
นายเรืองฤทธิ

์

มันอาษา ๑/๐๘/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๖๙
นายเวชภิสิทธิ

์

บัวอ่อน
๔/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๗๐
นายพนาเชนท์ วงศ์กาฬสินธุ์

๒๕/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๗๑
นายภานุวัฒน์ สายสินธุ์

๑๙/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๗๒
นายศิวเขม อาจวิชัย ๙/๐๑/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๗๓
นายเอกรัตน์ ไพศาล

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๗๔
นายไชยวัฒน์ เหลาแหลม

๑๖/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๗๕
นายวัชรพงษ์ ภูผาแพว

๑๒/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๗๖
นายกฤษฎาวัฒน์ ทรัพย์กุล

๑๒/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๗๗
นายนวพล สีหราช

๗/๑๐/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๗๘
นายเสกสิทธิ

์

กองณรงค์
๑๙/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๗๙
นายรัฐกรณ์ ปดตาระโพธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๘๐
นายเดชาวัต โพธิขาว

์

๒๕/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๘๑
นายณัฐรัฐ ยะโก๊บ

๑๓/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๘๒
นายพงศกร สุกสีกรี

๑๘/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๘๓
นายสุรศักดิ

์

ต่างสี
๒๔/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๘๔
นายไกรวิทย์ ทาระจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๕๘๕
นายชลิต ธรรมวงษา

๐๒/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๘๖
นายภูวมินทร์ จันปุม

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๘๗
นายวรวุธ สารวงษ์

๒๒/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๘๘
นายสิทธิกร วังคพฮาต

๑๕/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๘๙
นายศราวุฒิ ไทยลาว

๑๗/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๙๐
นางสาวนิตยา ศิลงาม

๕/๐๙/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๙๑
นางสาวพัชรพร โทอิง

้

๒๗/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๙๒
นางสาวญาณิศา พิกุลศรี

๒/๐๙/๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๙๓
นางสาวลลิตา ปราบพาล

๓๐/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๙๔
นางสาวตะวันฉาย จอมศรี ๖/๐๑/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๙๕
นางสาวพวงเพชร บันโสภา

๑/๑๐/๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๙๖
นางสาวสิริรัตน์ แก่วหนองแก

๒๗/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๙๗
นางสาวกาญจนา จ้งจันสี

๒/๐๙/๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๙๘
นางสาวปสิชา คชสีห์

๒๖/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๕๙๙
นางสาวสุพัฒตรา จินดามณี

๒๙/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๐๐
นางสาวพรพิมล รังหอม

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๐๑
นางสาวเฟองฟา มาตรา

๗/๐๗/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๐๒
นางสาวทัศวรรณ ผาบุตรา

๒๐/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๐๓
นางสาวณัฐวรา นิละดา

๑๗/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๐๔
นางสาวจิระประภา คำแสน

๑๖/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๐๕
นางสาวมัลลิกา สว่างวงศ์

๒๙/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๐๖
นางสาวเดือนเพ็ญ ด้วยโชติ

๒๔/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๐๗
นางสาวศิริรัตน์ เวียงปฏิ

๒/๐๓/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๐๘
นางสาวณัฐชยา ภูจอมนิล

๑๘/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๐๙
นางสาวจริยา สอนสกุล

๑๕/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๑๐
นางสาววารุณี ยอดยศ

๑/๐๘/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๑๑
นางสาวราตรี สีโพน

๕/๐๙/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๑๒
นางสาวอมรรัตน์ นาพรมเทพ

๒๐/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อโศการาม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๑๓
นายวัชรินทร์ ว่องไว

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายปยพัทธ์ วรรณสัมผัส

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายวีระพงษ์ ระวังดี

๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายศรายุทธ อุทรักษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายธีรพงศ์ พันธุโพธิ

์

๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายพริตเดช ศรีกำพล

๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายเพชรกล้า ศิริเย็น

๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายชยังกูร โคตรพัฒน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายชมภู ท้าวดี

๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายนวมินทร์ อุทรักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายรัฐภูมิ อุทรักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายอัมรินทร์ จันขันธ์

๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

สุระพร
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายอภิวัตน์ จ้องสาละ

๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายธนากร แสงชมภู

๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงกนกรดา หวังผล

๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงกมลชนก มะโนขันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงณัฐธพิมพ์ มังคะรัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงอาทิตยา อุทรักษ์

๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงภรไพลิน หารพละ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงพนิตพร ศิริสุวรรณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงจีรนันท์ เสียงลำ

๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงเปมิกา ศรีทะรัง

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงธัญพิชชา พันธุ์โพธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๓๗
นายกมลลักษณ์ อุทรักษ์

๕/๐๕/๒๕๔๔
วัดกกต้อง กกต้อง  

กส ๔๕๕๙/๐๖๓๘
นางสาววรรณภาพร ร่วมใจ

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๓๙
นางสาวศศิวิมล นันสถิตย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๔๐
นายพงศกร ศรีโคตร

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๔๑
นางสาวณัฐนิชา เขาน้อย

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๔๒
นางสาวผกาวดี สุริยะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๔๓
นายวรชาติ ทองเภา

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๔๔
นางสาวพิศมัย สำราญรืน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๔๕
นายมงคล อรอินทร์

๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๔๖
นายนุติ วิเชียรลม

๙/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๔๗
นายสุรพงษ์ สุขคุ้ม

๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายจีรพันธ์ ตาสุวรรณ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายเจตนิพิฐ จันดิษฐ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายพิทักษ์ โคตรโพนสูง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายศุภชัย เคนวงษ์

๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายสมภพ ดวงบุบผา

๙/๐๗/๐๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงอุ้มภรณ์ ไกยวรรณ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงวัณธิดา จันทร์เรือง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙ / ๘๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายพลวัฒน์ ฤทธิวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายวันเฉลิม พรมมี

๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายอนันต์ เนตรภักดี

๒๒/๐๗/๐๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายนโรปกรณ์ ลมชาย

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายจีรวัฒน์ นรินทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายระพีวิทย์ นาถาบำรุง

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายนวพล นาสิงห์ทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายธนากร ประสารศรี

๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายศักรินทร์ กองอุดม

๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงชลธิชา หัวนา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงชัญญา ไกยวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงนรารัตน์ เหมือนศรีชัย

๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ มหาพรหม

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายสุพัฒน์ แผนวิชิต

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายวันชนะ ไชยสะอาด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายสหรัฐ แสนณรงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายปุณยรีย์ หาญกุล

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายเกีรยติศักดิ

์

ศรีพอ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๗๓
นางไข่ฟา ศรีกุดค้าว

๑๙/๐๓/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๗๔
นางวราพร สิทธิรมย์

๐๕/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๗๕
นายบุญเลือน

่

พลลาภ
๐๓/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๗๖
นางนิมลภา วัตนะรัฒนศิลป

๐๑/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๗๗
นางสาวกาญจนา วรรณสัมผัส

๑๓/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๗๘
นางราชวิถี ลักษณะสาย

๐๒/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๗๙
นางภาสินี เพริดพราว

๐๖/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๘๐
นางเพชร สนันเอือ

่ ้

๐๓/๐๕/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงแอมี

่

จิตรจักร
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๘๒
นายปกาศิต ศรีสมชัย

๒๙/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายอนุรักษ์ ทรัพย์ธเนศ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายธนโชติ แก้วมะลิ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายธีรวัฒน์ ไกยวรรณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายปฏิภาน แซ่ตัง

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายปยเชษฐ์ นาโสก

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายวาราเทพ มาตรศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงนฤมล จันแดง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงทิตยาภรณ์ สองพล

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงธัญญาดา แสงเทพ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงวราลักญณ์ ศรีหารักษา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงทิพย์พยาน สายรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงวรนุช คนกล้า

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงนำค้าง ไชยขันธ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายก้องภพ กำหอม

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายนนทกร ศรีทะรัง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายธนกร จิตจักร

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายคลีตา ศรีจำพลัง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงธนพร เนตรคุณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงวลัยวรรณ ศรีหาญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงวรรณภา รัตนวรรณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีจำพลัง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงกนิษฐา ภูศรีฐาน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงพรหมพร ศรีหาตา

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ผาวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงจารุณี ศรีทะรัง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงอพัชชา ไชยขันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายณัฐนันท์ พันมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายวิระพล คนกล้า

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายธีรภัทร์ สีอ่อน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายณัฐพล วรรณรส

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายกัณพงศ์ ศิลายศ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๑๔
เด็กชายพิชัยุตม์ จิตจักร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายชวลิต อาจหาญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ ปกไคหัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงชนาพร เลิศสว่าง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงณัฐพร สินมา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงกานติมา สีหินกอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงยุวธิดา โคตรพัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงนิภารัตน์ แซ่หม่า

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหลาแหลม

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงสุรัสวดี สิงห์พันธ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงวรัชยา พรมจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงวรรณิดา มิกะราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงอัจฌาวดี ทองมาก

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงณัฐณิชา พรมอินทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงศิริกานต์ พลอยวิเลิศ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ กุลศิริ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายธนานนท์ ศรีรังษ์

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายกรวิชญ์ ศรีอาสนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายพงศภัค อุปชีวะ

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายณัฐพล จันทะโยทา

๑๗/๐/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายปญจพล สีเนตร ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายเดชนรินทร์ นามดี ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายนรินทร์ คุ้มจุมจัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายวัชรพล พลเยืยม

่

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายชัยวัฒน์ เวินชุม

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ธารวาวแวว

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายวรวิทย์ ธุระพันธ์ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายรชต ฒารกุล

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายโกเมนทร์ สันตะลับ

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายวิเชียร อรรคอุดม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายภาคิน กองศรี

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายวีรศักดิ

์

ศรีประยูร
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายไชยพล คนหาญ

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายรณชัช สิมพันธุ์ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายปกรณ์ โสระธิวา

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายนัทธพงษ์ สิมพันธุ์ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายนันทพงศ์ นิลจำเจิญ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายกฤษดาภรณ์ ศรีรังษ์

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายศิวนาถ อุคำ

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายวุฒิชัย ชินโสม ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายพงศธร ไชยหนองแข้

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงศิรประภา พิกุลสด

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชิณแสน ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงวรภา สกุลจุมจัง

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงสุดาวรรณ สุจริต

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงปฐมพร เอกวงศ์

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป พร้าวศรีสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๒ / ๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงทัศย์นีวรรณ อันทะปญญา ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงอนิตญา จุฑารัตน์ ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป พร้าวศรีสำราญ  

กส ๔๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายธนเดช แพงพิสาร

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๕๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายธีรเดช แสงกล้า

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๕๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายพีรพงศ์ สกุลโพน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๕๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายพีรพล ดีวิเศษ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายมานิต เจริญดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๕๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายธัชพล หงษ์บุดดี

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๕๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายวรธน เหลือมศรี

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๕๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายบุริศร์ ศรีชำนาจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายยศพล หงษ์บุดดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๕๕๙/๐๗๗๑
นางสาวปยาพร ใจศิริ

๑๔/๐๗/๒๕๓๕
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๕๕๙/๐๗๗๒
นางสาวพรรณิภา สุดดี

๒๐/๐๗/๒๕๓๗
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงเกศินี เหลือมศรี

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงณัฐชญาพร ศรีมุกดา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๕๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงณิชารีย์ บัวพัฒน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงชมพู่ วิชัยโย

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกลางอุดมวารี  

กส ๔๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายวัฒนะ คำสีมา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงอภิญญา ลุมชะเนาว์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงจิราทิพย์ โสภาคะยัง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายวุฒิชัย อาดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงปนมณี น่าบัณดิต

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายยศพนธ์ จัทะค้อม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายรัชชานนท์ จำนงพันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงสุพิชญา มะนะกุล

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอมทอง วัดจอมทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๘๕
นายทินกร วันสีหา

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๘๖
นายนภาดล กิณศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๘๗
นายพันเลิศ พาลัรักษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายพงศกร มุ่งงาม

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๘๙
นางสาวสุภาวดี ใจซือ

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงศิริมาศ ฮึกขุนทด

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงรันชนา สิงห์ครุฑ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงวาริสา ใจเย็น

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงสุกัญญา สารคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงกฤติยา วิไลจักร

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงสัญจิตา แสงสุรินทร์

๔/๒๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายพลวัฒน์ ร่วมใจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายอภิรักษ์ อุทรักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายณภัทร เจริญพืช

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายอนุชา เสนาเพ็ง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายปุณณภพ วรรณสา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายภูวนาถ พาลีรักษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายเฉลิมฤทธิ

์

กองอุดม ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายปยะณัฐ พาลีรักษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายพีรพัฒน์ อินทพงศธร

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายวีรภัทร ไชยคีรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงรัตชดาพร ยะงาม

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงจิตรกัลยา ริมี

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงธิดาพร ชนะชัยสิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงกมลนันท์ มณีศรี

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงยลดา ประกอบสาย

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงวรัญญา สุพานโช ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงรติรส เกตุโกศล

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงสุภัสตรา ปองศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงชญานิน บุ่งหล้า

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงพรพิมล ศรีรังษ์

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงรัตนาวดี ปญญาศิริเกตุ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แขนสูงเนิน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงสวิตตา นาคทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงรัตนวดี แสนพรม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงศศิธร มัธหา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงมัลลิกา นามบุตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงอมลวันท์ นิลนิตย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงศรัญยา สุมาลัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายก้องภพ บุตรสาร

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายทวีศักดิ

์

แหล่งสนาม
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายทรงวุฒิ บุตรเกตุ

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายศรชัย สิงหากัน

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายนฤพล คุ้มโพน

๒๓/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายกษิดิเดช

์

โพดี
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายจิระสิทธ์ สิทธิดุลย์

๑๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายดุสิต นามจุมจัง ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายเมธา โฮมแพน

๒๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายคมกฤช พรชัย ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายอนวรรษ นุชกลาง

๑๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายชัยณุวัฒน์ วะไลใจ

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายวัชรินทร์ แสงสุวรรณ ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายจิรัสย์ ท้ายปาก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายระวี ชมเชย ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายสัณหพจน์ ดอกนารี

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายชลที ศัตรูพ่าย

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายพัชรพล สารพัฒน์

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายกฤติพงษ์ ไชยศรี ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายชนเมธ เรืองศรี

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีแนน
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายธีรวานตย์ ผิวอ่อน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงสุวรรณณี อารีชาติ

๑๓/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงลลิตา ศรีพิลาภ

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงขวัญพิซชา บรรเลงส่ง

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงชุมมิกา กุลวงษ์

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงนพวรรณ ศรีแนน

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงธารวิมล อุ่นไชย

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงอาทิติยา ไชยโพธิสัน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงดุสิตา นามจุมจัง ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงดารุณี พลเยียม

่

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงวิภาภรณ์ โฮมแพน

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงอนัญญา แย้มใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงอรุโณทัย เกรียงสมร ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงทิซาดา วิเศษศรี

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงภัทราพร พันบุปผา

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงกนกรัตน์ บุญสาร ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงอรวรรยา วิชาเก่ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง วัดบ้านโนนยาง  

กส ๔๕๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายจิรเมธ แสงกล้า

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายนวมินทร์ เพิมพูล

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายภดิศ ขันธหงษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายธนเดช อุ่นบุญเรือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายอลงกรณ์ ศรีแพง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงณัฐวดี แสงเพชร

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงทัศนีย์ เมธีปราชญางกูร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

วรชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายคชสาร แสบงบาล

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายธนากร ฉิมลี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายสิทธิชัย แสงกล้า

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายสุรเดช แสงกล้า

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงณัฐณิชา แสงเพชร

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์ เจียมตัว

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศุภนาม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงปานตะวัน แสงบุตร

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงภควดี ก้องเวหา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงศศิภา แสงกล้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงอโณชา แสงเพชร

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายรัฐพงษ์ ไตทิพย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายวีรพล จิตจักร

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายกีฬนนท์ แสงภารา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงขวัญฤดี เพิมขึน

่ ้

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงดาริกา ไชยสวาสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงสิริยากร ขันธะหงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงสุกัญญา แสงเพชร

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงนริศรา จิตปรีดา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายทศพร มัธยม

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายสรวิชญ์ ไชยสวาสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายศรานุวัฒน์ แสงเพชร

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงจิตรานันท์ เพิมขึน

่ ้

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงสุธิตา นาแสวง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงจุฑามณี จิตปรีดา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงภัทรียา จิตปรีดา

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ วิชัยโย

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงรัตนาวดี จิตจักร

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงอริสรา นิลโคตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ วัดโพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายสรยุทธ วรชาญ

๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายพัทธนันท์ พันธุ์สุวรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายคุณากร สีเสน

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายวีรภัทร กุลชาติ

๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงอรกัญญา เมืองดี

๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงปยวรรณ ตาลทรัพย์

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงชนินาถ แสงกล้า

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงวารีรัตน์ แสงเพ็ชร

๒๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๐๗
นางคำไพ บุ่งนาม

๗/๑๐/๒๔๗๗
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๐๘
นางทุมมา บุญศรี

๑๑/๙/๒๔๘๗
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๐๙
นางมะลิ บุ่งเสน่ห์ ๙/๓/๒๔๘๒ วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๑๐
นางบัวภา บุ่งเสน่ห์ ๕/๘/๒๔๘๓ วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๑๑
นางสี อุทัยแสง

๑๕/๑๐/๒๔๘๓

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๑๒
นางบุญเกิด ชิณโสม

๖/๑๒/๒๔๘๕
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๑๓
นางศิริรัตน์ ชิณโสม ๑/๘/๒๔๘๗ วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๑๔
นางบุญศรี เพ็งพุฒ ๙/๑/๒๔๘๘ วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๑๕
นางทองยศ เพ็งพุฒ ๔/๗/๒๔๘๙ วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๑๖
นางเพ็ง วรบุตร ๓/๘/๒๔๘๙ วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๑๗
นางสวาท บรรเทา ๙/๙/๒๔๘๙ วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๑๘
นางบุยหลง บุญเสน ๘/๘/๒๔๙๖ วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๑๙
นางรัชฎาภรณ์ อุทัยแสง

๑๒/๑๐/๒๕๐๕

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๒๐
นางประไลย์ ชิณโสม ๗/๕/๒๕๐๖ วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๒๑
นางอัมพร ชิณโสม ๒/๑/๒๔๙๓ วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายณัฐพร บุ่งวิเศษ ๔/๖/๒๕๕๒ วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายพีระภัทร มันเขตวิทย์

่

๒๔/๑๑/๒๕๕๒

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายธนิสร งานเลิศ

๓๐/๖/๒๕๕๒
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงณิชานันทื สิงห์ภักดี

๑๘/๕/๒๕๕๒
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายกฤษฎา สำราญมน

๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เครือสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายวีรภัทร วิระสาย

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายวรรษกร นาคขำ

๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายปาริวรรธน์ กาญจนภัคดี

๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายรติพงษ์ ประสาร

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายศิรประภา มีชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงสุจิรา กุลม่วง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงวรัญญา กมลช่วง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงนภาพร จิตถวิล

๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงธิดานุช วงษ์ระโห

๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงธิติมา สุทธิประภา

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงกุลจิรา วิลัยพรม

๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายตะวัน โชติจิตร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายกฤษฎา ธรรมศรีชอบ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายปรเมศ กมลภา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายปองภพ พลีดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายปฐมพร แก้วทาสี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายกษฎากร วรรณสา

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายวรากร โชติรืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายยศธร กุลวงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายนนทพัทธ์ ลาภจิตต์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายธีรพงษ์ ศิลปแก่น

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายคฑเดช อยู่พล ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายณัฐภัทร สุภจันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายธราเทพ กุดเสนา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงจิรดา ศรีสมชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงทิพย์สุดา พันธุ์ทวี

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงพิชญาพร พันธุ์ประดับ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงสกุลทิพย์ สกุลเดช

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงธมลวรรณ เปรินทร์

๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงนลินดา แก้วกาหลง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงศศิธร น้อยมาตย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงบุษราภรณ์ คำมงคุร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงโยษิตา ศิริรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงดวงฤดี พลเยียม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงนัฐกร ว่องไว

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงกิตติยา เพชรหิน

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงศุภมาศ ถึงชัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายสุทิวัส สิงห์ละคร

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายฐิติพันธ์ อำไพศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ ทะสิละ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายพงษ์สิริ แน่นอุดร

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายบุญญากานต์ จันทะไทย

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงเนตรดาว ตาลสาร

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายรัขพล อ่อนคำ

๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายพิรัชน์ อุปพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายรัฐระวี ฐิตินานนท์

๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายธเนศ โชติไสว

๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายภัทรกร บุตมะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายนัฐชานนท์ แก้วประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายยศกร มณีวรรณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงสุภาพรรณ ไตรยสุทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงณัฐณิชา กลอนกลาง

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงอภิชญา โชติเลิศ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงศิริวรรณ แวงโส

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงฐิติกานต์ โชติชืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงเพ็ญประภา แซ่อึง

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงชนม์นิกา บุญมี

๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง วัดสว่างบึงทอง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๘๕
นายวินัย คณาศรี

๑๔/๑๒/๒๕๒๐

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๕๕๙/๐๙๘๖
นายวินัย ศรีทวีกาศ ๑/๒/๒๕๒๘ วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๕๕๙/๐๙๘๗
นายสิทธิพงษ์ ศรีอรัญ

๙/๑๑/๒๕๓๘
วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๕๕๙/๐๙๘๘
นายก้าน ไชยกิจ

๒๘/๑๒/๒๕๐๙

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๕๕๙/๐๙๘๙
นายอุทรไทย ศรีทวีกาศ

๒๑/๑๒/๒๕๐๒

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๕๕๙/๐๙๙๐
นางบุญช่วย เรืองจรัส

๒๒/๑๑/๒๔๘๗

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๕๕๙/๐๙๙๑
นางรัน ไชยกิจ ๑/๑/๒๔๙๓ วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๕๕๙/๐๙๙๒
นางนาง เถาว์ชาลี ๔/๑/๒๕๑๑ วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๕๕๙/๐๙๙๓
นางสาวพิริยา ทองศิริ

๒๑/๐๙/๒๕๓๗

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๕๕๙/๐๙๙๔
นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์ วิเศษศรี

๑๖/๐๓/๒๕๓๘

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๕๕๙/๐๙๙๕
นางสาวพรทิพา ภูเด่นใจ

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวคลัง

๒๑/๒/๒๕๔๙
วัดสิมนาโก วัดสิมนาโก  

กส ๔๕๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายบุญญวีย์ สกุลเดช

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงพิลาวรรณ ภูมิพันธุ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงกชนิกา ไชยขันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงชนิดา ไชยทองศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายวรเดช โกนารัตน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายวรรณธนะ ไชยทองศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายกิตติพงษ์ ยอดยศ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายธนาธร จันทร์สอน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงปริชาติ ยอดยศ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงสุภาพร คัมวิเชียน

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงจุทารัตร์ ไทยแท้

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายเอกนรินทร์ เอกพันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายเอกสิทร์ วิชัยโย

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง วัดสีสุกกุดฝงแดง  

กส ๔๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายจีระศักดิ

์

ไพสาร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายตะวัน ไชยขันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายธนวัฒน์ วันชูเสริม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายยศกร นิลโสม

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายวัฏจักร เชือมอญยาม

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายธนกร ไชยขันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายธนกฤต นิลโคตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายวายุ วิลุนดก

๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายวิรชัย นิลปะกะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายสิทธิโชค เลศสงคราม

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายดุลยวัต กุลวงศ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายศุภวิทญ์ สุนิกร

๑๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายเกษฎา จุติ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงจิดาภา จิตรจักร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงเพ็ญสุภัค รังรส

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงศิริลัดดา สมทิพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงจิดาภา กุลเสนชัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
วัดเหล่าใหญ่เหนือ  

กส ๔๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายคุณากร ดวงใจ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายธนโชค สิมมา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายนันวุฒิ ดลเลียม

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายพนมพร สุภา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายชาญณรงค์ ดลบุญครอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายวศิน นิถาเนตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายศุภกฤษ์ อุปนิ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สาสีมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายพชร ถึงชัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์แดง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายธนีช อยู่สำราญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายวัทธิปกรณ์ ดลถวิล

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ทัดเทียง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายดนัย ประเสริฐสังข์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดลเลียม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายเจษฎากร สายสมบูรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายณัฐพล การะเกด

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายภราดร ศรีวันทา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายอัตนากรณ์ พลเยียม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงศลิษา นันตะภูมิ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงสุทธิติมา ศรีเหล็ก

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงจินตนา วีระศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงวราภรณ์ พิมพนัด

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงนิธยาภรณ์ ทันใจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงสิริกานต์ พรมวงศ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงขวัญศิริ ดลรุ้ง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงบุณยวีร์ ดลเลียม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงกฤติยา ดลจำรัส

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงสุภาวดี จิตบรรหาร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๕๙/๑๐๕๖
นายยิม

้

จันทบูลย์
๑๐/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายสิทฺธิศักดิ

์

สิงห์ละคร
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๕๘ เด็กหญิงสุวรรณอัมพร
จันทบูลย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงรัตติญา ทวีบุญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงศุภนิดา ใจหมัน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงสาวิตรี พิมแสง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงมุธิตา ไร่ประสงงค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงศวิตา โคคตรุชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๖๔
นายวิทวัฒน์ ชมปากท้าง

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๖๕
นายอนุพล พิบูล

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๖๖
นายรัฐเกียรติ ราชบูญคูณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๖๗
นายเอกราช กุลกัง

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๖๘
นายจักรายุทธ ศิริพงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๖๙
นายกฤษฏา ไชยจักร

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๗๐
นายสมัชชิน อรัญมิตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๗๑
นายสหัสวรรษ กุลอาจศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายวีรพร พิมพ์บูรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายวรวุฒน์ ตลบหอม

๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายอภิชาต ขบุตรสาร

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๑ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายวิชิตชัย ศรีมะเริง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายธราเทพ อินคะมล

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายศิวกร ชมละกา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายพงศธร อมรวงศ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายภานุกร หนวดคำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายประติพจน์ อุทโท

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายชวลิต สวาทดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายพิสิฐ พงษ์คละ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายเจษฏากร ศรีทารัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายพัลลภ พิมรักษา

๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายอรรณพ วิเวกวิน

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายนาธาร เพ็งภักดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายพลกฤต สีโต

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายยุทธา ธนาสัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๘๙
นางสาวสุปรียา พัฒมี

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๙๐
นางสาวภาวิณี พัฒมี

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๙๑
นางสาวพรพรรณ สายศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๙๒
นางสาวพวงผกา กญจนสกุล

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงวิชุดา แก้วสิมมา

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงกนกภรณ์ ศรีประมาณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ผิวอุบล

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ กุลอาจศรี

๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงนิชินันท์ หอยจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงรัตติกาล มลทา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงพลอยพรรณ ศรีทารัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงวิลาสินิ บูรณะกิตติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงปาริดา ไตรทิพย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงปยะวรรณ อนุสนธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงรัชนี สายศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงชลลดา วิชาชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงวรรณวิสา สายประกอบ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงกัญญาวีย์ หอมเนย

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ตรีจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงศลิษา มูลไชยสอ

๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงฐิติพร งามเลิศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๒ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงมารีด้า จงใจสู้

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงเอวิกา สุภาพันธุ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงภาชินี อันันตภูมิ
๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงนิน่า จันทรัตน์
๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายอภิวิทย์ ว่องไว
๑๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ วิชาดี
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงปลายฝน ปททุม
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงสาครินทร์ แสงแก้ว
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง อรัญญิกาเสนานิคม  

กส ๔๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

ปางลิลาศ ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายปติกร สันวิราช
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายยรรยง กุลผึง

้

๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายเวธนี วงศ์สาลี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงชาลิสา วงเพชรชัย ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงนิรัชพร บุญเกียง

้

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงรสิตา ระบาเลิศ
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงลลิตา ปากแข็ง
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงรัญยา ทองสุข ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงสโรชา สุขปญญา
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงสิริมา บุ่งอุทุม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงอภัสรา พิลาวรรณ ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงอรนิภา ศีรบัวขาว

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงประภัสสร คุ้มไค้นุ่น
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายจิรโชติ โพนทอง ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ ประเสิรฐการ
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายปติกร สันวิราช
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายอโนชา พรมบุตร
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายเอกพล คำภูมี ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายวรพล อารีย์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายภูดิศ ยาญจิต
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายพงศกร ดำริห์ชอบ
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายนันทวัฒน์ มะลิต้น

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงนิรัชพร บุญเกีลยง

้

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงวรัญญา ทองสุข
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงสโรชา สุขปญญา
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงสิริมา บุ่งอุทุม
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงอภัสรา พิลาวรรณ
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงอรนิภา ศีรบัวขาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงประภัสสร คุ้มไค้นุ่น ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มองเพชร

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายคมกริช แสงอ่อน ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายธีระวัฒน์ เสนาวัง ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายวราวุธ วัลลัย ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายณัฐพล มูประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงเจนสุดา วิทาโน ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงชลธิชา เพระพืชดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ทินราช
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงศุภนิดา ศีสว้สดิ

์

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายณฐวัฒน์ เวียงทำ
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายนัทพงษ์ จันทร์แก้ว ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายอิสระ ใจเอือ

้

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายภูริณัฐ เรณูรว่ง ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายธีรภทร ดีศักดิขวา

์

๑๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายอภิรักษ์ เรณูรว่ง
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายคมกิรช แสงอ่อน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายวราวุธ วัลลภัย ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายณัฐพล มูลประเสิรฐ ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงอารียา เพาะพืชดี
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงศันสนีย์ มีนนำอ่าง ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงจรัสศีร สีงห์แก้ว ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงชลธิชา เพาะพืชดี
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงภัทรธิดา ทินราช ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงศุภนิดา ศีรสวัสดิ

์

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายชาญไชย ไวแสน
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายภูธเนศร์ ชมภูสิงห์
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายระพีภัทร ดอนเหลือม ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายชิตพล เถาว์ชาลี ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายสุระนันท์ บรรลือเสียง ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายภูริช กิตติคุณนิธิ
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายวรพล อารีย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายศักดดินนท์ พันมิน ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายวรพต รอดแก้ว ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายวงศกร คนครอง
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายวีระภาพ วารีบ่อ
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายสิทธินนท์ บุตรสาร ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงคัมภิรดา ถนอมสงวน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงวิลาสินี ณรงค์พันธ์
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงอุมากร พันธ์ไค้นุ่น
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงสุมาลี ปรีอารมณ์ ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงฐิดารัตน์ เกตุหอม ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ มองเพชร ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงวรดา ดีปะวี

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงณัฐสุดา ขุ่ยลานหญ้า ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงหทัยทิพย์ สงพิมพ์
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงทาริสา วินทะไชย
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงชลดา สงวนวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายพีระพัฒน์ สีโนรักษ์
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายวชิรวิทย์ เฉยฉิว
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีเรือง ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงกัลยณัฐ คุ้มไค้นุ่น
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงมาริสา วรชัย ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ไวกล้า

๑๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายปรเมศ แจ่มพงษ์ ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายปชญาวงค์ โมฆรัตน์ ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายบัญชา กาศรี ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงศรัญญา โชติไสว

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงลลิตา โชติประเสริฐ

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงปยธิดา โชติประเสริฐ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงพิมพ์วิภา จันภูงา ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงอินทิรา ศรีเรือง

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงพิสมัย ไข่สีดา

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ แสนโท

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๑๑
เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์ นันรัศมี

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๑๒

นายสำราญ เขจรใหญ่ ๓/๕/๒๔๘๓ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๑๓

นายศักดิ

์

ไชยทองศรี
๑๕/๔/๒๔๘๓

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๑๔

นายประเสริฐ ศิริละ
๘/๑๒/๒๔๘๔

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๒๑๕

นายดลดารา แสบงบาล
๙/๑๒/๒๔๘๕

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๑๖

นางจอมศรี จงมุม ๔/๓/๒๔๘๕ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๑๗

นางกรรณิกา กิริมิตร

๑๙/๑๒/๒๔๘๕

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๑๘

นางใคร ชืนชม

่

๑๒/๒/๒๔๘๕
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๑๙

นางทองใส ชือช้อย

่

๒/๒/๒๔๘๕ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๒๐
นางสมพร สาสีดา

๑๓/๙/๒๔๘๖
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๒๑

นางรินทร์ โชติฉันต์ ๔/๕/๒๔๘๖ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๒๒

นางบท อนนจารย์
๑๓/๕/๒๔๘๗

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๒๓

นางถนอม กิริมิตร
๒๖/๘/๒๔๙๐

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๒๔

นางทองใบ นิลดอนหวาย ๙/๘/๒๔๙๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๒๕

นางเลิง เชียงกางกุล ๒/๕/๒๔๙๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๒๖

นางหลบ เขจรลาภ
๑๑/๑๑/๒๔๙๐

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๒๗

นางทองมี กิริมิตร
๑๕/๓/๒๔๙๐

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๒๘

นางแหว่น ตาลเอียม

่

๓/๓/๒๔๙๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๒๙

นางดวง จำกิจ ๕/๖/๒๔๙๒ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๓๐
นางนารี วรรณพฤกษ์ ๖/๘/๒๔๙๒ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๓๑

นางสาย ขันอาษา
๒๓/๘/๒๔๙๓

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๓๒

นางหนูเพียร ศรีจำปา
๑๐/๙/๒๔๙๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๓๓

นางสุมาลี ศรีจำปา ๕/๒/๒๔๙๘ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๓๔

นางพวงมาลัย อรงเดช ๘/๗/๒๔๙๘ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๓๕

นางฉวีวรรณ กันทากลม
๒๔/๗/๒๔๙๘

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๓๖

นางเอียมพร

่

แสบงบาล ๘/๗/๒๔๙๘ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๓๗

นางลำคร ทัศประไพร
๑๒/๔/๒๔๙๙

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๓๘

นางประไพศรี นามนน้อย ๙/๒/๒๔๙๙ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๓๙

นางสุภาพ พลเยียม

่

๙/๕/๒๕๐๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๔๐
นางสถิต เขจรเนตร ๓/๕/๒๕๐๓ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๔๑

นางบังอร เลิศศรี
๒๖/๘/๒๔๙๐

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๔๒

นางบังพลอย เถาวัลย์ดี ๙/๘/๒๔๙๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๔๓

นางหวัด คำโชติ ๒/๕/๒๔๙๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๔๔

นางสำราญ ตาลเดียม

่

๑๑/๑๑/๒๔๙๐

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๔๕

นางทองคำ ขาวพรมรินทร์ ๓/๓/๒๔๙๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายภูตะวัน ฮาตไชย
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายธีรพัฒน์ สุทธิประภา ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายถิรวัฒน์ เรืองไชย
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายธีรพันธุ์ ฤทธิเสน

์

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายปภังกร เศษบุบษา ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายวิทวัฒน์ ผินิล
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายทัตดนัย กัวพิจิตร

้

๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายธนภัทร โทนุกร ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายธราเทพ ชืนใจ

่

๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงวันวิสา วรรณรังษี ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงสุดาภัทร แสนคนึง
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงวิชุดา ชารีแสน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา ยุทธโส ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายอัคพล กล้าวิกรณ์ ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงอัญญดา สีดาบุญ

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๒๖๑

นายวิชัย แปโค ๖/๔/๒๔๙๘ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายอภิเดช คำมะลิ ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายโชคสุวรรณ ศรีโททุม
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายนันทกร เสนาวัง
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ นนบรรดิษฐ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ บุญยอย ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงอุมาพร คำบอน
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงลลิตา แสนจันทร์
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงจารุวรรณ งามละมัย ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงภัทรพร วิชริน

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทะดวง
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงนวพร สีหลิง

่

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงหทัยชนก สุขสวาง ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงตีรณา น้อยศิลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงโสมนัศ พลคำ
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๕๙/๑๒๗๖

นายโชติ ยาญจิตร ๔/๕/๒๔๘๖ วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๗๗

นายคำ พรมคำบุตร ๕/๙/๒๔๘๖ วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๗๘

นางแดง วารีบ่อ
๒๖/๘/๒๔๙๐

วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๗๙

นางจันทร์ ยาญจิตร ๙/๘/๒๔๙๐ วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๘๐
นางแดง สินธรสินธุ์ ๓/๓/๒๔๙๐ วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๘๑

นางกาว เกศแก้ว
๒๗/๗/๒๔๙๒

วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๘๒

นางสวรรค์ มองเพชร ๖/๘/๒๔๙๒ วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๘๓

นางแก้ว วารีบ่อ ๗/๖/๒๔๙๓ วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๘๔

นางบัวลม ฤทธิคุณ
๒๓/๘/๒๔๙๓

วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๒๘๕

นางสีดา ศรีวันมี ๕/๒/๒๔๙๘ วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๘๖

นางมวญ พรมคำบุตร ๘/๗/๒๔๙๘ วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๘๗

นางบัวพันธ์ สีวรรมี
๑๒/๔/๒๔๙๙

วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๘๘

นางสว่าง ภูธรเลิศ ๙/๒/๒๔๙๙ วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๘๙

นางบัวทอง บวงเพ็ชร ๖/๑/๒๕๐๐ วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๙๐
นางสุบัน ยาญจิตร ๙/๘/๒๕๐๐ วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๙๑

นางสวัสดิ

์

ชิณศิริ
๒๓/๘/๒๔๙๓

วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๙๒

นางเผย วารีบ่อ
๒๔/๗/๒๔๙๘

วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๙๓

นางสาวอุทัยลักษณ์ กัวมาลา

้

๙/๕/๒๕๐๐ วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายสุระชัย ตระวงศ์ษา
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายปรัชญา เหลาแตว ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายสุพี ภูผาสิทธิ

์

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายนวพล สีหลิง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายประวี วงษ์ขันธ์ ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายสิริภพ เทวงษา
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายพัรพัฒน์ การประกอป

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายทรงพล มาตภูมี

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายจิรพัฒน์ แสนทวีสุข ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงวิยดา ธิสนเท่ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๓๐๔ เด็กหญิงญาณิศานันท์
ขันโอรฬาร

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงปภาภรณ์ สีพันดอน ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงกมลชนก ฤทธิโรจน์

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงอัญญารัตน์ ผาละกรรณ์

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายพลัฏฐ์พงศ์ ศรีประไหม

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายพีระพัฒน์ เนานวน

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายทีปรกร สำราญพงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายกฤต สิงหศิริ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายจิรวัฒน์ พัวพันธุ์

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงวรรณิศา ศรีโททุม ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงนิรัชพร เหล่านายอ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีเมือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วงษ์สว่าง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงกุลจิรา ศรีทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงสุวีรยา แสงท้าว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงภาวิณี พันธ์สวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงวิภาวี สาขา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงชญาดา ตะวันคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงกฤษติกา เกลียงรส

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงชญาฎา งอนรัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงวิชิดา บัวสาย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงณัฏฐนิช บุญรัตน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เสนาะเสียง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงรุจิภา มองเพชร
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงอรรชนา ศรีประทุม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงอตินุช
วาณิชอนันตโสภา ๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงอรอุมา นรภาร

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงอนันตญา แฝงสีคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๓๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีเมือง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงสุชาวดี สารีนันท์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงสรัลชนา นาสงวน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา นนท์วงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๓๖
เด็กหญิงพัฒชรินทร์ โวหารคล่อง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๓๗
เด็กหญิงเพรียวพันธ์ นวลบัตร

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงกุลยา ตังกีรติชัย

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงช่อผกา ปตถาทุม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงธัญชนก พลขยัน

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงธัญยภรณ์ รองจัตุ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงสิรภัทร บุญสมดุลย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงสุธินี ศรีเรือง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีหริง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงศิรภัสสร รังกลิน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายวรายุทธ นาเรืองรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายญาณากร ศรีเลิศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายกันตวัฒน์ หลงกลาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายจักร ชูชัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายพินโย โคตร์ลาคำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายพีระพงศ์ นรฤทธิ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายยุทธสิทธิ

์

จิตจักร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายศิวะวงษ์ ใจเย็น
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายอนุพงษ์ ศรชัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงกนกรัตน์ แสงนาโก
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงมัลลิกา ศิริละ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงธริดา ดวนจันทึก
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงสุทธิดา ศีรเลิด
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงนัฎฐธิดา พันแสง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงโสภิตนภา มีชนะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายธนภูมิ พิมพ์รส
๑๒/๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายธนดล สีระมาตร ๗/๖/๒๕๔๙ ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายศรณรินทร์ สุลำนาจ
๖/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายศรศักดิ

์

สุลำนาจ
๑๘/๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงณิชมน โพธิไชย

์

๒๓/๙/๒๕๔๙
ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงฟารุ่ง แก้วดวงดี
๒๘/๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงศศิธร พิมพ์รส
๒๖/๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายวรเชษฐ์ พิมพ์รส
๑๒/๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายศุภกิจ อินทะลา
๖/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงอรัญญา หาวิลี

๑๘/๘/๒๕๔๗
ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายศิลาวุธ เหล็กกล้า
๒๓/๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายสันติภาพ สวัสดีกลาง
๑๒/๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายอภิรักษ์ ยะมะหาร ๗/๖/๒๕๔๘ ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ วันดี
๒๓/๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงจิตตา ละราคี
๒๘/๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงจิราพร แนบโนนสูง
๒๖/๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงจุธาวัลย์ กานำ
๑๒/๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดหินลาด หินลาด  

กส ๔๕๕๙/๑๓๗๘

นางสาววรรณิดา พันธุ์รักษ์
๑๒/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ดอนทอง  

กส ๔๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงสร้อยฟา โพนยงค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ มีสุข

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงพรพิมล เหล่าสมบัติ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายเสฎฐพงศ์ ปรีจำรัส
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายณัฐพล บัวศรี
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายกฤษฎา ขันตชัย
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายตะวัน พูลเกิด
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงเจนจิรา เพียรภูเขา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายตุลพิทักษ์ ชมภูวิเศษ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ โพนวิบูลย์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงนภัสสร มณีวันใจ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงประณิตา เสริมทรัพย์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๙๑

นางสาวกานตวดี กมล
๐๕/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๙๒

นางอมรพรรณ กล้าวิจารณ์
๐๒/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๙๓

นางพัชรินทร์ จงสมชัย
๐๓/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๙๔

นางสุปญญา คำภักดี
๐๙/๐๑/๒๔๙๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๙๕

นางถนอมศรี สิทธิจินดา
๐๓/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๙๖

นางสาวศุภมร จอมคำสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๑๖ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย

โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายเจษฎา ภูสมมาตย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายวายุ ภูบุญคำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายสุรวุฒิ ชินวงศ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายจีรทิปต์ ภูแล่นหยุด

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๐๑
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ภูจงกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายสหศวรรษ ภูสีคุณ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายพิษณุ นวลบุญมา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงสุพัตรา พรมมี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงเบญจพร ภูกาสอน

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงศิริวัลย์ พันธุ์ศิริ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงปยพร โนสูงเนิน

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงจิรประภา ภูกาสอน

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายฐิติพัศ ภูต้ายผา

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายเอกชัย อุประ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายจีรวัฒน์ ภูอ่อนโสม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงพีรทัศน์ ภูต้ายผา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายณัฐกร นาสมบูรณ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายธนวุฒิ วันเพ็ญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายธราเทพ มนต์คาถา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายกีรติ ภูดินทราย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายภานุพงศ์ คันนาทิพย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ อะโนราช
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ภูต้ายผา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงบัณฑิตา สีดาแก

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงสรารัตน์ เจือจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงพรสินี จันทร์วิทยานนท์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงพิชานันท์ เกตุแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงปนัดดา หอมพรมมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงนิศานาถ ชินวงศ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงอภิชญา ภูตีกา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงทัศนีย์ เผือดผุด
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงภัทรวดี ตินานพ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงเพ็ญศิริ เสียนกัญญา

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงฤกษ์ฤทัย ภูมิชูชิต

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงปยมน นิสังกาศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงรัตติกาล ศรีพะลาน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงสโรชา พิมโสดา
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายวชิรพล พลไกร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายอนุพงษ์ ภูเลียมคำ

่

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายทศพล ภูสีนำ ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายนิติภูมิ ภูลายยาว ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายกฤษกร ภูพันนา ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายนฤเทพ พละมาตย์
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายศรายุทธ คุ้มถินแก้ว

่

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายกฤตนัย ภูพันนา
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายณรงค์ชัย บาไสย์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงวิราวรรณ พันธ์ดี
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงวันวิสา เบ้าชะนะ
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงนัชริญา พจนิตย์ ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงณัฐวดี นามทัศน์
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงอรปรียา ภูศรีโสม
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร คำคง ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงมีถณา พลบำรุง
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงภัสดาพร ภูผิวฟา

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ พันธ์เทศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงอุมากร ภูผิวฟา
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงสุนิษา แทนพรม
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายก้องภพ ภูนากลม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายธีราธร อาจฤทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายนราธิป ไทยทองหลาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายยศกร ภูทะวัง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงชามา ภูคงสด
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงปาลนัดดา พิงบูรณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๒ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงสมิตรา ภูมิเหล่าม่วง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงอรอุมา ดีจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายสหรัฐ ภูเนตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงสภาพร เกิดพงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายธีรเดช ภูถาดลาย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายธีรวุฒิ ภูยาฟา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายธนายุต ภูงามเขียน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายพีรพงศ์ ธารเพิม

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายปริญญา ภูวิเศษ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายสวพล ลาดละคี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงธัญชนก ภูหมันกอง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงภัทรสุดา ปรีกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงรัตนพร นนทะขันธ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงยุภาพร การคาน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงปณิดา ภูสมพงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงชาลิสา คำตัน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายวันเฉลิม ชิดบุตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายชานน อุ่นกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายพิพัฒน์ ฆารวิพัฒน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายปริวัฒน์ ภูดอนนาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายธีระ อุ่นผ่อง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายอัครนนท์ ร้อยแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ เนือทอง

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงนำผึง

้

ทินบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๘๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ แต้มศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงพิมพ์นภา ภูหมันรู้

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงจารุภา ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ภูทะวัง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายวัชระ จุระยา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายพิเชต มาตงามเมือง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายอนุชิต พิมพ์ตะครอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงนิตยา ภูแล่นคู่
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงพรทิตา ยอดเอือ

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีมงคล
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีสุวัฒน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายยุทธนา จำนงนิตย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายดุลยวัต อุปกา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายอภินัน คำคูณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายสมชาย อินทปตย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายทศพล ศรีสุวัฒน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ภูพาดทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงอาทิตยา นิมอนงค์

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงปรียพร หงสากล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงสุพิชา เนืองชมภู

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงผกามาศ ภูพานแดง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงยุวธิดา ปูเวสา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงสุภาพร อุดดวง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายธีรพล ไชยสีหา

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายศุภวิชญ์ บุญก่อน

๒๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายตะวันชัย ทองโลม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายธนพล วงวิเศษ

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายเด่นดนัย โยทะสิงห์
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายธีรนันท์ คำไพ
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายสุรวุธ ศรีปญญา ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายตะวัน ก้อนมณ๊
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงพิชชา พงษ์พานิช
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงแพรวา สีกาลุน ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายธนากร ภูครองตา ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายวรวิทย์ สุระจัน ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายวัชรพล พอใจ
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายสิโรดม ชิตะบุตร

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายอภิชาติ จำปาจันทร์
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงเกวลิน ชาติบัวใหญ่
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงจรรยาพร แจ่งแสง ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงปาริตา กุญชนะรงค์
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยศรีหา
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงชาลิตา พรมโชติ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงรัชฎาพร สิงห์ธวัช ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงโยษิตา ผาลา ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงวิริยา สุริสาร ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายนริน บุบผา

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายพิชิตพงษ์ วาจาดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายคีตภัทร ยานเพิม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายพลวัฒน์ ภูฉายา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ภูแสงสี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงจิดาภา ชัยณรงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงบุณณดา ภูสมนึก
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ เหวชัยภูมิ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงศุชาดา ประมาโย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงปาริชาติ อุดมนิวิ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงณิชกมล ไชยกำบัง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายจตุรพัฒน์ ภูสำเภา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายอำนาจ สนิทปะโค
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายนัฐพล ภูจอมเพรช
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายไพศาล พลแสน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงพิยะดา ภูต้ายผา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พันเทศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ทวินันท์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายวินุกรณ์ ทวินันท์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายอมรเทพ ภูปง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายโยธิน แพชัยภูมิ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายอครพนธ์ สนิทปะโค

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๕๒
เด็กชายวรรณลักษณ์ อุดแบน

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ตาหล้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงอภิญญา นาธงชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงกรรริการ์ ศิริสุรักษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายจักริน มณีวรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายณัฐดนัย ภูกองสังข์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายพุฒิเมธ ภูแซมแสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายเมธาวัชร ภูมะลัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายวรรณราม วัตถุประโส

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายอภินันท์ ภูดินขาว
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๖๒

นางพิชญานันท์ ภูแซมแสง
๒๐/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายณัฐภูมิ ภูผายาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายนันธชัย ภูชะหาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายทินกร ทระคำหาร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายพีระพัฒน์ ภูชะหาร
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายปริญญา ลันทูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงปนิดา ภูชะหาร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงพิจิตรา คำศิลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงสุธาวี ภูชะหาร

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงวะริน ภูประวิง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงรุ้งนภา ภูผากา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงสุพรรัตน์ ทองพิลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงอรปรีญา จรทะผา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๗๕

นางสาวอาทิตย์ยา ทองพิลา
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงกฤษณา ภูชะหาร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงกัลยา อนุเวช
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงภาวิณี ภูงามเชิง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายณัฐพล ภูอ่อนโสม
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายกวี ภูผากา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายทินกร ภูจัตตุ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายธนกร ศึกขากิจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายธีรเทพ ศรีชมภู
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายธีระพงษ์ พิมพิสาร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายวรเมธ ภูชะหาร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

ภาภิรมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายสมเดช ภูประวิง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายอาทิตย์ ภูลมเขา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงกิตติยา ภูมิวัตร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงชาลิสา อังคะนิด

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงนฤพร ภูมันนา

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงมะลิษา ภูชะหาร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงวิมลสิริ คงศรีบุตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงอริษา ภูชะหาร
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงอรสา ภูวันเสาร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงยศสินี ภูชะหาร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายพิทวัฒน์ เสือพรหม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายภาคิน ภูเชิดสาย
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายภูรินท์ คูเมือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายลิขิต ภูผากา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายสุประการณ์ โคกขาม

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงศศิวิมล ภูมันนา

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายปยพนธ์ ภูยางสิม

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายณัฐพล ทองพิลา

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายวัลลภ ภูลงเขา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กชายชัยณรงค์ ภูยอดผา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงพัชรา ภูประวิง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายจักรพงษ์ ภูแดงงาม

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายณัฐพล อันทะศรี

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายภาณุพงษ์ ภูครองตา

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายจิตกร อินรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายพงศธร ทองขาว
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายวีระชน เหล่าแสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงกมลวรรณ พรมศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงจิรดา ดอนโค
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงจรรยพร ภูพันนา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงชลดา แสงสายภัคดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงพรเทวี ภูสีดิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๑๙
เด็กหญิงฟาประทาน สมบูรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงภัทราวดี ธรรมปทม์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๒๑
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ครองยุติ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงโศภิษฐา ภูจอมเดือน
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ อารีล้น
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงพนิดา จำเริญไกร
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายณัฐนันท์ ภูแข
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายปราโมทย์ ภูบานเช้า
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายฐาปกรณ์ ชาฬสาร
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายชาญชัย บุญหล้า
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายอัคคเดช ชาราษฎร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายธรา ชูพันธุ์

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายพาชุชิด อิชเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายโกสินทร์ ภูครองตา ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายธีรวัตร อุ่นทะยา
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายสัญชัย ไชยศรีหา
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ ภูกองไชย
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายพีรวัส สุริสาร
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายชโนทัย จอกชาด
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงรัชฎาพร พลตือ

้

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงเอมิตรา ลีใส
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงชัชทินี เอกนุช

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงจิดาภา อดกลัน

้

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายวีระภาพ หาญมาก
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายกันตวัฒน์ โทหารวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายธชากร ภูครองทุ่ง
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายพงศธร อาจดวงดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายธนภูมิ เชืองกัชยา

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายอภินันท์ ลาสงยาง
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายศิริพงษ์ เจริญธรรม
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายณรงศักดิ

์

เจริญธรรม
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายไชยวัฒน์ ภูแช่มโขติ

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายชิษณุชา ภูงามนิล
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายญาณวุฒิ ภูงามนิล

๑๑/๑๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายปยะพงษ์ คงสมบัติ
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายคฑาวุฒิ บุตรวงศ์
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายภูริทัศน์ ภูจอมจิตร
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายภูมิภัทร ภูครองตา
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงฐิติพร ภูชมศรี
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงณัฐวรา ศรีสังข์ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๕๙ เด็กหญิงประกายกานต์
ภูยาทิพย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงณรินธร ปาปะขำ

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงเอกธิดา อุ่นทะยา
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงพรรณิภา นิตยาชิต

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงณัฐชา ภูชมศรี ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงอาทิตยา แซ่เตีย ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงสุณิศา ภูชาดึก
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงวิทยา สว่างโนนสูง  

กส ๔๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ภูกองชนะ
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงอารยา ศรีระโท

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงมัฑนา ภูกองชนะ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แสนภูมิ
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงกนกพร อาสาสนา

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายโกวิทย์ ภูกิงนา

่

๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงประดิษฐา ภูพันนา
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงชลธิชา ภาระสุข
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายเชฏฐวิทย์ สถิระ
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงเบญจภา ภูมาวิชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงกชกร มากมูล
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงสิรินาฏ ทสยันไชย
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายเอกลักษณ์ พิลุน
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายธนกฤต พลอาจ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายจารุมน มาตโสภา

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงสิลินทิพย์ อินฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายครรชิตพล ภูมิคอนสาร ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงพรรณภา ศรีคงเพชร
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงอรวรรณ พรมสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายอดิสร ผาลา
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายเจษฎา ภูผิวฟา
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายบุญยฤทธิ

์

ภูทองเงิน ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงนิภารัตน์ อาคราช

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายวรวุฒิ ภูทองเงิน
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายเสฏฐพงษ์ บุญมี

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายธนากร ภูพันนา ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายธีระวุฒิ ภูทองเงิน
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายศักดิภัทร มีธรรม
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายกฤษนัย แจ่มกระมล
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงพันธษา จันทร์ลา ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายภิรภพ อ่อนชาติ ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายวุฒิกร ภูกองชนะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงดรุณี ภูชมชืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๕๙/๑๖๙๙
เด็กชายเจษฏาภรณ์ พรมหลวง ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายชลชาติ คำศิลา ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงเมธาวดี สัมมาแก้ว ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงเมษา เหล่าขัติยะ ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงธุมาวดี ภูชัน ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงภัทริดา วิชาชัย ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงขันแก้ว สีมาเขต ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ชินศรี ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงจรินยา ภูธาตุเพชร ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายภูริเดช แสงสวาศ ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ กุลชโมรินทร์ ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายรพีภัทร์ แสงสวาศ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ภูธาติเพชร
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายอชิระ ภูผานี
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ภูเก้าแก้ว
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายอธิป สุกมลวิลัย
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายวราธร สีดา
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงวราภรณ์ วิลัย ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงวนิดา วสุพลกุล ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ กุลชะโมรินทร์ ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๑๙

นางสาวดลพร ศิริเลียง

้

๒๐/๑/๒๕๑๒
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๒๐ นางสาวเบญญาลักษณ์
เชือประทุม

้

๑๑/๖/๒๕๓๔
โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๒๑

นางสุปน ภูกก
๒๕/๒/๒๕๑๖

โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายอดิศร ภูชะหาร ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายจันทิชา สีวงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงดลยา ภูคำกอง
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายระพีภัทร ภูแข่งสี ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายนฤพล แก้วมาลา ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงปทุมมาศ บ่อกว้าง ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงอภิชญา แพงไทสงค์ ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงประภาสิริ สายพงษ์
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงกนกอร ภูนี

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงนพรัตน์ ภูอิศาสตร์
๒๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงสุธาสินี ศรีกุตา
๒๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายสุรยุทธ ภูผายาง
๒๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายอภิยุทธ เหมกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงวราศิณี แสนชัย

๓๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงกิตติศักดิ

์

เทพกิจ
๒๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงปภาดา ศรีกุตา
๒๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงนภัสกร ภูชะหาร
๒๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๓๙

นายธนากร ทองพา
๑๘/๔/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

สว่างอุทัยดอนยูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายเจญฏากร อิศาสตร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายอนุชา แสนสุข
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงสิรินดา อิศาสตร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงจิราวัลย์ ภูมันนา

่

๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงสุทธิพร ศรีวิไล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายนภสินธุ์ กะมิมูล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ ภูอุทัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงญาดา หินคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายคมกฤต พันธุมาก
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายทักษ์ดนัย สวรรณบุปผา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายนราธิป ทีรักษา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายวรากรณ์ โคตรธรรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๕๒
เด็กหญิงภิญญารัตน์ สวรรค์สุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายคุณณากร ปรางทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงสมิตา ทองเปลว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงนิชา คำบับภา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงนภัสสร ภูหนองโอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ซ้าย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ มะลาศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงสุนิสา มูลเซ่อร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๖๐
เด็กชายพงศกร โนจิต

๐๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายอัจฉริยะ ศรีไตรภูมิ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๖๒ เด็กหญิงธัญญากาญจน์
ถวิลเดช

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายยุทธศาสตร์ ภูงามเชิง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายศุภกรณ์ โนนตูม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายภาคิน อโณวัณฑ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายธานินท์ อุ่นทะยา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายธนฤติ พลขันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายธีรภัทร์ อุปภา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ภูจอมขำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายพงษ์ศิริ ภูครองทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วงศ์มามี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงอณุชณา สาสีเมือง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงจิราพร สิมราช
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายทัศนะ ภูสีเงิน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายอัถพล ครุผาด
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายเอกราช เหล่าโคตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ บัวพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงปณณพร ภูจอมจิตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ ลงกลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายธนากร ศรีปญญา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงณกัญญา สอรชัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ พากุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงศรสวรรค์ มูลเอิก
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายธีรภัทร ศรีจันอัด
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงปาณิศา ชนะน้อย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงอภิญญา ภสูสี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงนันท์นภัส สมรูป
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงวิลาศิณีย์ ศรีเพียแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงเจตวริน พลเทพ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายธีรภัทร รัตนพล

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ ภูผาพลอย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงพิชนก ภูต้องสี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงรัชนี โอสถศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงตามฤทัย บุญบุตตระ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงสุธิดา นุสีวอ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงปยาพัชร แจ่มเจิง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายธนภรณ์ ชิมโพคลัง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายธนาวุฒิ มากมณี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายสิรสิทธิ

์

ศรีเมืองเดช

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายทินกร ศรีอินทร์น้อย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายชยณัฐ มูลมาตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ หน่อสีดา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กชายอภิลักษ์ รัตนพล

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายชัยสิทธิ

์

สิมโพธิคลัง

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงธาราดา ภูแอบหิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๘๐๖
เด็กหญิงทิพย์จุฑา รัตนพล

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงสิริภัทร อิมสำอางค์

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงอารยา โยธะคง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายอลงกรณ์ แก้งวันทา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๒ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๘๑๐
เด็กชายสิทธิเดช ผาผง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงอารียา โยทะคง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงชญวดา กาลภูธร
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงณิชยา นามโส
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ภูครองนาค
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงชิราภรณ์ พรหมเศก

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงสุวรรณษา บุตรวงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายรัฐพล ทานทอด
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายสิทธิโชค หินศิลา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายวุฒิชัย ภูผาผิว
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายพงศกร อุ่นทะยา

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายแทนคุณ สุวรรณพันธุ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงวรรณพร นาสีเคน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ รอสูงเนิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงวริศรา สุทธิประภา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงปยะธิดา สิงหาราม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงนิรมล ทระคำหาร
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงพัชนี ภูวาดสาย
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ตองอ่อน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงวันนิดา ภูชะหาร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงอาทิตยา ภูลายเรียบ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงสาริยา พรสุรินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงศิรินันท์ โพธิงาม

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายศักดิกมล

์

ภูสีเงิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายธีรนันท์ รัตนบุรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายนนทวัฒน์ อิศาสตร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายศรีสวัสดิ

์

นาเสงียม

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงวิทยา ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายรพีภัทร นิสีดา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงวิทยา ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงนฤภร นาทองถม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงวิทยา ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงเมธาวดี อาษาราช
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงสุภัสสร นาสุริวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๕๙/๑๘๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชุมแวงวาป

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงสกาวเดือน ชุมแวงวาป
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงกุลสตรี บุตรพรม
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์แจ่มใย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงกัญญานัฐ กลางจันทา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายศักดิมงคล

์

พลตือ

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงกานติมา พิมพา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงจิราพร ก้านทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงอริสา พ่อสาร
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายคมกริช ชมภูเพชร

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายนันธวัช สีไตรลืม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายนัฐกร ภูงามตา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงกนกนิภา เลพล
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงปพรรณวดี สีไชยทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงอรัญญา เนืองกันยา

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายพิทักษ์ ภูงามนิล
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายพีระพล พิชัยช่วง ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายเอกวิทย์ รัตนพล
๑๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายธนภัทร กลินจันทร์

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายพันกร เรืองจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายประทิน ภูแช่มโชติ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายพงศกร วงษ์ละคร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พินทา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายเกษฎา บุญหล้า
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๖๕
เด็กชายวิริยะปราชญ์ วิริยะปานนท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายธนาวุฒิ สายแสน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายภูชิสส์ จารัตน์
๓๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายวายุ ภูกำจัด
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายสิทธิพล มาแสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงจีรวรรณ สุวรรณพงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงทิราภรณ์ บุญหล้า
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงวรัญญา พลเสนา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงศุภาวรรณ แสนชัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงอรวรรณ แก้วศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงวรรณิภา ภูสีทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงกันยาภรณ์ พานิกรณ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงสุทาวรรณ นาโล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงวีรยา ภูทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงนิรชา จารัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงอุมากรณ์ เหมกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ อาสนาจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงนิรดา มาบริบูรณ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อาจดวงดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายทรัพย์เจริญ สงข์คีรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายอภิชาติ ลำไพพัด
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงปยะวรรณ บุญจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงพรรณวดี ภูมิตรชัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงกานติมา ปะวะรัง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ใจ อัมภรัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงนริศราภรณ์ บุญหล้า

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ กวนศรีรักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงวรรณภา วันสูทะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายสิทธิพร สีรอด
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายอรรถพร กระแสตาด
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงนันทิญา ปกชาติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงสโรชา มุ้ยขาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงณัฐติยา อนุสี
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปาหวายศึกษา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ยอดดำเนิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปาหวายศึกษา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายวีรชาติ โพธิหล้า

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปาหวายศึกษา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงนุชจิรา ดอนกวนเจ้า

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาหวายศึกษา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงภูมิรินทร์ บุญเคลือบ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

บุญบุตตะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายณพงษ์ อนุมาตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายพงพัฒน์ ภูครองพลอย

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายจารุวัฒน์ รุ่งปฐมฤกษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงสกุลกาญน์ สีสุพล

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ธารศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงสุนิษา ภูครองตา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงพรวิภา จันประภานนท์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงเกษแก้ว ศรีนาค

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๑๑
เด็กหญิงเบ็ญญารัตน์ ภูจอมทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงอัจฉรา พิมพิสาร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงศตพร เหล่าประชา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สีลุน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายอิศรา เสนากลาง
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายวายุ พันธุ์สถิต
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายคมกฤช เหมกุล
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายอภิวัฒน์ พงษ์สูสย์ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายศรัน สนิทพจน์
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายศรายุทธ สนิทพจน์

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายทองนพเก้า สีทา
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คังเดช
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายธนากร ภูจอมทอง
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายธันวา เหมกุล
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ พงษ์ภักดี ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายวิทยา กระแสโสม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายปรวัตร ภูสีทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงนำฝน เหมกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงวิชตา เหมกุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงจุตินันท์ จันทร์พิทกพ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงพิชญาภา อาจดวงดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ภูดินแคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงดารณี เหมกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงสุชาดา ไชยดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงรัตนา จันทรส
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายอนุรักษ์ แก้วโสม
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ ภูถูกเงิน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายปริญญา ภูอาราม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กันหาสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงญาณภัทร พิลามาตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หันทยุง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงณิฌาภรณ์ มาตรา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงณิฌาภัค มาตรา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงนราวดี พลขันธุ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายพงศธร มูลพรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายยอดดอย ภูครองนาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายศิริชัย สิทธิเดช
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายจักภพ พินิจ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงพรเพชร โยติสาร
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงปณิตา ภูนาแร่

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายศิวกร ศรีมามาศ ๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

กลางมาลัย  

กส ๔๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายกรกช วังระหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ราชาไกร ๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

กลางมาลัย  

กส ๔๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายวีระชัย วิชาผา ๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

กลางมาลัย  

กส ๔๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายธนบัตร บุญสา ๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

กลางมาลัย  

กส ๔๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงกชพร สำราญเริง ๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

กลางมาลัย  

กส ๔๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงภาวนา ไสยวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

กลางมาลัย  

กส ๔๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงสุพรรณี โชติวิเชียร ๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

กลางมาลัย  

กส ๔๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงนิภาพร นาคมี ๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

กลางมาลัย  

กส ๔๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายฉลองราช ปรีจำรัส ๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ภูประธรรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายกณวรรธ์ วิภักดิ

์

๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

กลางมาลัย  

กส ๔๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายฑิคัมพร สุวลักษณ์ ๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

กลางมาลัย  

กส ๔๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายพรชัย โพธิกมล ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายชลธี ครองสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายภูมินันท์ ไคร้คำ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายรุ่งรวิน โพธิขาว

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายศราวุธ กาเหว่า
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายภานุเดช สารพัฒน์
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายธันยธรณ์ ปญญาโส

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายธีระพงษ์ ไกยสิทธิ

์

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๕๙/๑๙๗๒

นางวรรณภา คนบุญ ๑/๖/๒๕๑๕ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงวริสา ดีลุนชัย
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายสุรชัย อิมสง่า

่

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงรุ่งนภา เทพนา
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายทรงพล อันชัยศรี
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายเทวา ชีวาจร
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายเอกชัย โสหา
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงอัมพร ศรีกำพล
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงทัตพิชา วงษ์แก้ว ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงนิพาดา บุระณะพล
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงรมิตา พรมโสภา
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงภานุมาศ พิกุลดก
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงวิรดา พิผ่วนนอก
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงวรรณวลี พ่อสียา
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงสิริกร ปนเมือง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีวิเศษ
๒๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงงามพรรณ บุญโพธิ

์

๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงปนอนงค์ จุฑาเสียง ๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงวิลาสินี อันทรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงพรนิภา พิวะศักดิ

์

๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงนันท์นภัส มณีใหญ่
๑๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงวัลภา ผลสวิง
๑๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงชนิกานต์ บุญจรัญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงกรกนก อินธิศาสตร์
๓๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงอรจิรา ธรรมสูงเนิน ๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายสิทธิกร ฉายจรัส
๒๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายธนภัทร ศรีโยธี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายพงศกร ภูแล่นเร็ว
๑๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายภานุวัฒน์ สู้รักรัมย์ ๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายศิรภัทร วิชาชัย ๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายชญานันท์ หาญอาษา ๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงพัชราภา ศรีโยธี

๑๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงจริยา บุตรโคตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงสิริราชย์ อุทานิตย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงสุพัฒตรา พงษ์สิริ ๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงพัชราภา นมภูเขียว

๑๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงพรนภา ศรีโยธี

๑๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงฐิตาภา ศรีสมบัติ ๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงวารุณี พันธ์พละ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน จันโทศรี

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ ครีวิฆาร

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงกมลชนก สุโพธิ

์

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงศิริญา แข่งขันธ์ ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงอรอนงค์ สะอาดซือ

่

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงปานเพชร จันโทศรี

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายชยุตพงศ์ ศิริภักดิ

์

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายนพดล รอดจุ้ย

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายนันทกร บุตรโคตร

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายไกรษร อิมพร

่

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงวริศรา กุลศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายเจษฎาภร ภูตาคม

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กชายวรินทร จันทนวน

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายธนากร ผิวผุย ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายเฉลียว ฤทธิจำรัส

์

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงวรนุช ธูปนำคำ ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายคณิสร พลเยียม

่

๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายบรรดิษฐ์ บุญเลืองลือ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายสิทธิพร พันธ์พละ

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายพงค์พัทษ์ บริบูรณ์ ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงปวรรณษา แสนวงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงสิริมา พรมจิต

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงฐานัดดา โพธิสุวรรณ

์

๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงเบญญาภา เดชวัน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงวริศรา คงจำนงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงมณิกา คำผง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงธวิพร วรรณวิลัย ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงสุวนันท์ บุราณผาย

๑๘/๕/๒๕๕๒
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงพิมพิดา สมคะเณย์

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายวัฒนชัย จันทศิลป

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กชายธรรมศักดิ

์

ณธรรม
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายทักษ์ดนัย สาแขม ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงกมลพร ภูผิวแก้ว

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงดวงพร สาแขม ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงอินทิพร ภูตาเพิด

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายราชันย์ จันทร์เทพ

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายณัฐพล ภูนาชำ

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายวรากร วงศ์คำจันทร์

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กชายมนูญ บุตรแสน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงวรัญญา ไชยสาร ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงอนงค์นาฎ โคตวงษ์

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงสวรินทร์ พรมวงษ์ ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงพิมพิกา ศิลาพัฒน์ ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงจิรนัน ภูมิพฤกษ์

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๙ / ๘๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงกัลยากร ฉายประดับ

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายธนาวัฒน์ อนุมาตร ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายชญานนท์ ผลรุ่ง

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กชายอนาวิน ขูรูรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายนพวิชัย มะติยะภักดิ

์

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ สมคะเณย์

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายเตวิช อารีเอือ

้

๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงพิมลวรรณ นรสิงห์ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงวัชราภรณ์ สายโรจน์ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงพรกนก พิมพิลา ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงสุวนันท์ พิมสาร ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงพัชรพรรณ พิมสาร

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงพรนภา พันนาดี

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงนัญพร จำปาหาญ ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายชาญวิชญ์ ผลสวิง

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายปริญญา โพธิชะลาแสง

์

๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๗๑
เด็กชายนพวินทร์ ใจสว่าง ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๗๒
เด็กชายมาร์ค บุญอำ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๗๓
เด็กชายอชิตพล โพธ์ขาว

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงกานสุดา สิริชาติ

๒๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงศตพร พันนาดี ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายกิตติชัย เห็มวิจิตร ๓/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายสุกัณฑ์ มาศประสงค์ ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายอนิรุต ลาภบุญเรือง ๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายสุรชาติ อังครุฑ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายเจตรินทร์ ภูครองผา ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงวิภาดา ภูหล่มแก้ว

๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงนิภาพร เรืองงาม

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงชนากานต์ พิมสาร ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงกิดาการ ทรัพย์พงษ์ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงสิริยุพา กองงาม

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

กิงทุม

่

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายปยวัฒน์ อันชัยศรี

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายพันธกาญจน์ ธรรมานอก

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงกนกพร สีดา

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๐ / ๘๐

้
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กส ๔๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงผกามาศ ภูเด่นผา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงภัทรภร แก้วหล้า ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงยุพา หงษ์ชูตา

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๕๙/๒๐๙๓
เด็กหญิงบัณฑิตา มังมี

่

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๕๙/๒๐๙๔
พันตำรวจโทภัค ผลเดช ๙/๒/๒๔๙๒ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงยุพาวรรณ ชมภูราช

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายชยากร ศิลาคร

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายภูริพัฒน์ นวสุขกุล

๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายภูวนาถ ปตะโน

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายอภิรักษ์ ธรรมศิริ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายอนุชิต ชมภูราช

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กหญิงณัฐพร สุราฤทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงนรีรัตน์ ยียวน

่

๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงศวิตา พินิจมนตรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เบ้ารัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงเนตรนภา สุขประสอน

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๐๖
เด็กหญิงรินรดา กุลบุตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงศศิมา สุราฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กชายชัยชนะ เทพช่วย

๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายธีรพล เนืองมัจฉา

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายจักรภัทร วรขัตร์

๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายทัตสุระ วงษ์จวง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ วงค์ไชยา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายราเชน ศาสตรา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายวิสุทธิพงษ์ ภูชมชืน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงกัลยา ปจจัยคา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ธรรมศิริ
๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงจิดาภรณ์ อัควงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงต้นฝน วรขัตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงนิสรา จันทร์ศรี
๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงณัฐภัสสร ขันดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงพรวนัช แก้วอินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงวิธิดา สุราฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงสุวัจริน ชมภูราช
๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๒๔
เด็กชายกฤษณพรรณ พิมพัฒน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายจิระวัฒน์ สุระวิทย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นันทะมิตร
๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายธนากร ชมภูราช
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายปฐมพงค์ ปตโน
๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายชาญชัย เพิมทอง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายอรรคพล เนืองมัจฉา

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายธีรวัฒน์ ทาปลัด
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงกุสุมาสพ์ แสงส่อง
๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ เบ้าเฟอย
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงสุภัสสรา สิทธิวงษา
๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงรุจิรา ชมภูราช
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงทัชชา พุทธัยสงค์
๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงนุสรา การุณรักษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงอารยา เอกตาแสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๓๙
เด็กหญิงสุรางคนางค์ ศรีอุตม์

๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงวีรยา บุตรกุล

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงสุติมา ปตะโน
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงพรรภษา สุราฤทธิ

์

๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงวิรากานต์ บุตรกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงสุรีพร วงค์กลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายสุริยะ แสงส่อง
๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงณิชา ศีลาคร
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายธนากร ชมภูราช
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายพงศธร จันทรังษี
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงพัชราพร ทองไชย
๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงปรียานุช บาฬสี

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สันติธรรม  

กส ๔๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงนัตตพร ธารเพิม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงตะวัน กล้าหาญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายวิชาญยุทธ มันคง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงชลธิชา วงศ์วิพัฒน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายธนพัฒน์ ทับสมบัติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายธนากร กล้าหาญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายจักรกรี นระแสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๕๕๙/๒๑๕๘

นายสนิต โพธิพรม

์

๒๑/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๕๕๙/๒๑๕๙

นายประดิษฐ์ ศรีอินทร์น้อย
๐๒/๐๖/๒๔๙๘

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๒ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๑๖๐
นายวีรพงษ์ ภูนำจิต

๑๗/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๕๕๙/๒๑๖๑

นายคมสันต์ องอาจ
๐๖/๐๓/๒๕๐๙

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงหงษ์ฟา สืบจากเทียม
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายอติวัณณ์ แสงจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายพีระการณ์ รอบคอบ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๕๕๙/๒๑๖๕

นางจันทร์สุดา เสติ
๐๗/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา คำจันแก้ววนาราม

่

 

กส ๔๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายธีรภัทร นิตยาชิตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายปยวัฒน์ เดชอรัญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายวรากร ภูกาบทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงเยาวภา เสนฤทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงรัตนา พรรณลี

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงพรนิชชา วงค์แสนสุข
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงสุภนิดา วงค์แสนสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงวรารัตน์ ดีรักษา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงสิริยากร สีสมบัติ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๗๕

นางจันที พยุบุตร
๑๖/๐๗/๒๔๘๗

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๗๖

นายประยุทธ กุลาสา
๐๑/๐๑/๒๔๙๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๗๗

นางชา เนืองกัลยา

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๓

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๗๘

นางพวง ศรีปญญา
๐๗/๐๗/๒๔๙๐

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๗๙

นางเหลือ วงศ์ชาลี
๐๑/๐๑/๒๔๙๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๘๐
นางลี พลตือ

้

๐๑/๐๑/๒๔๙๐
ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๘๑

นางทองมี ฤทธ์มนตรี
๐๑/๐๑/๒๔๙๘

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๘๒

นางทองใบ โนนแดง
๐๓/๐๑/๒๔๙๖

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๘๓

นายจันทร์ บุญศิริกร
๑๓/๐๘/๒๔๙๒

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๘๔

นายบุญช่วย ภูงามนิล
๐๑/๐๑/๒๔๙๒

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๘๕

นางทองสิน ภูงามนิล
๐๑/๐๑/๒๔๙๖

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๘๖

นางสำราญ นาสมภักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๐๔
ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๘๗

นางจันทรจีรา สุวรรณแสง
๐๙/๐๙/๒๕๒๘

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๘๘

นางชม ผาละโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๔๙๒

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๘๙

นางสอน บัวใหญ่
๐๑/๐๑/๒๔๙๐

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๙๐
นางช้อน พยุบุตร

๐๑/๐๑/๒๔๘๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๙๑

นางจิม นิตยาชิตร
๑๐/๐๙/๒๔๘๖

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๙๒

นางบัวลา ดีรักษา
๐๑/๐๑/๒๔๙๒

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๙๓

นางคำเผย แก้วเกตุ
๑๗/๑๐/๒๔๘๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๙๔

นายนิคม นามโส
๑๑/๐๖/๒๔๙๖

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๓ / ๘๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๑๙๕

นายมงคล ชัยโสดา
๒๖/๑๒/๒๕๐๓

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๙๖

นางบุญถม สุวรรณแสง
๑๔/๑๑/๒๕๐๔

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๙๗

นายคำมูล ดีรักษา
๐๑/๐๑/๒๔๘๗

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๙๘

นางมะลิ เบ้าวรรณ
๐๑/๐๑/๒๔๘๑

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๑๙๙

นางจันทรลา ดีรักษา
๒๔/๐๙/๒๕๐๓

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๒๐๐
นายประนอม ภูงามนิล

๐๗/๐๑/๒๕๐๓
ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๒๐๑
นางชารี กองชนะ

๐๑/๐๑/๒๔๙๗

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายวิทวัส สีนธ์โสภา

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายธีระวัฒน์ พละศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๕๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายธนกฤต ทับสีแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายพงศกร สืบมา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๕๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงนิรชา ทับสีแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๕๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงอลงกต ธงหาร

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงอรุณี อุนจันตา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงอริสา ติโพธัง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๕๕๙/๒๒๑๐
เด็กหญิงนภาพร พระโนราช

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายรัฐภูมิ สาคำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงชนิดาพร ภูไสว
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ วงภักดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ  

กส ๔๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายอนิวัตติ

์

ภูเก้าแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

วัดไชยวาร ไชยวาร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายทักษดา เคียมก้อม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

วัดไชยวาร ไชยวาร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายเจษฎาพร มูลสาระ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

วัดไชยวาร ไชยวาร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายอนุรักษ์ ธงหาญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

วัดไชยวาร ไชยวาร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายวรพล ดีพรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

วัดไชยวาร ไชยวาร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายสมพงษ์ สมัคสิกิจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

วัดไชยวาร ไชยวาร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายอาทิตย์ เครือคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดไชยวาร ไชยวาร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายสุริยา ภูราศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

วัดไชยวาร ไชยวาร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๒๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กระธรรมะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ วัดหนองบัว  

กส ๔๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงชฎาพร ถินวาสนา

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ วัดหนองบัว  

กส ๔๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงธนัญญา คำสามารถ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ วัดหนองบัว  

กส ๔๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายรัชชานนท์ อัศวภูมิ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ วัดหนองบัว  

กส ๔๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงอินทิรา ภูผาผัน
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ วัดหนองบัว  

กส ๔๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงจิราพร พุ่มทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ วัดหนองบัว  

กส ๔๕๕๙/๒๒๒๘

นายกัญญารัตน์ สุขเสกสันต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๒๙

นายชรัญธรณ์ พิมพ์ดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๔ / ๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๒๓๐
เด็กหญิงพงศา ประโสตัง

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๓๑

นายพลอยชมพู เหล่าชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๓๒

นายภรณ์นิภา เปรมโพธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๓๓

นายรัชนีกร จันรอด
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๓๔

นายวรัญญา ภูสง่า
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๓๕

นายวาสนา คะสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๓๖

นายสุกัญญา ภิญโญภาพ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๓๗

นายอรทัย กันยา
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๓๘

นายอาทิตยา พรสมบัติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๓๙

นายเรณุกา นาคันรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายวัชรพงษ์ โยธาภักดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายพชรพล ภูมิสายดร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ โปะประนม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายนเรนทร เพียรชนะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีลาพัฒน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ อันศิริ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายวีรภัทร มหาพานต์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงนัฐธินันท์ ศรีละขันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงณัฐวิกา อารีเอือ

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงปยะธิดา เพ็งสกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงอินทิรา ทองสงคราม

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายนพกร ศรีลาพัฒน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายอานนท์ แม้นรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายณรงค์ชัย แก้วสิมมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายทินภัทร มหาพานต์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายภูมินันท์ เนตรมุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ภูพันหงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงกัญรัตน์ วรวะลัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงพรประวีณ์ กระพันธ์เขียว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงพิชชา นาพรม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงสราวดี นามวรรณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายกริช เหล่ารัตน์ศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายเจษฏา นามโส
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงทิชาดา ภูโค
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงสิริยากร ภูชมศรี
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๕ / ๘๐

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงจันทิมา ภูไพสิทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงราชาวดี ละม่อน
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๕๕๙/๒๒๖๗

นายเคน ปะนันโต
๐๓/๐๙/๒๔๙๒

ศพอ.วัดสะอาดนาดี สะอาดนาดี  

กส ๔๕๕๙/๒๒๖๘

นางบุญทัน รัศมีแก้ว
๐๒/๐๙/๒๔๙๐

ศพอ.วัดสะอาดนาดี สะอาดนาดี  

กส ๔๕๕๙/๒๒๖๙

นางเชือน

่

นามโครต
๐๑/๐๙/๒๔๙๘

ศพอ.วัดสะอาดนาดี สะอาดนาดี  

กส ๔๕๕๙/๒๒๗๐
นางสิริกาญจน์ อัครธัญสิทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๐๗

ศพอ.วัดสะอาดนาดี สะอาดนาดี  

กส ๔๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงพัชราภา นาเจริญ

๔/๑๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายวรพจน์ โคตรสมบัติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายจิระศักดิ

์

ชัยแสน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงอริสรา มะลิจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายวราเทพ ชนะเทพา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายอธิวัชร์ ภูสมมา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงสุจิรา นามนิยม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงสุพัตรา ราชา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายพิทักษ์ แสงคุณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงจิราพร นาพลเทพ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายคีตสาตร์ ต้นจาน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายภคิน ขุมทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายวราดล แก้วมะณีย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขุระพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงเจนจิรา บัวใหญ่รักษา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงอริศรา สีจัด
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงนฤทัย นินราชคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายก้องหล้า ปญญารักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายทรงพล มุสิกะรักษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงอาทิตยา ช่างสุระ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงสมฤดี เขียวนอก
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงวิลาสินี แก้วเลือมใส

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายณัฐพล นาคศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงพิมพา นินราชคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายธนา พินจอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงเรียงลดา ปุริเส
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงหรรษา พรมทา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงรัตนพร คู่กระสังข์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงชลลดา คำบุตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๖ / ๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงรินลดา วิชัยวงศ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงชลิฎา แก้วพิทูลย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายปริยาภัทร แก้วมา

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงกวินทิพย์ นามวงษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๐๔
เด็กชายรัชชานนท์ จันทะบาล

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายปริยากร แก้วมา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นามฮง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๐๗
เด็กชายธนากร ปราณีสอน

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๐๘
เด็กชายวีรพล ไกรเพชร

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงกมลชนก สีน้อยขาว

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๑๐
เด็กชายชินกร นาสมภักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายสุทีร์ ชมจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงสุจิตตรา สุขนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงวรัญญา จอมทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงกฤติมากร พละเดช

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงชาลิสา เดสันเทียะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ศุภสหกิจ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงปาลิตา ศรีบุญเรือง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงทองบูรณราม  

กส ๔๕๕๙/๒๓๑๘

นายคำตัน เทพาศิริ
๒๙/๐๕/๒๕๐๒

วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๕๕๙/๒๓๑๙

นายทองคูณ วังพิมูล
๐๑/๐๖/๒๔๘๒

วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๕๕๙/๒๓๒๐
นางไข่ วังพิมูล

๐๔/๐๗/๒๔๘๒

วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๕๕๙/๒๓๒๑

นายธนายุทธ บุตรคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๕๕๙/๒๓๒๒

นางสาวจำปา แฝงเมืองดุก
๒๕/๐๑/๒๕๐๕

วัดหนองไม้ตาย หนองไม้ตาย  

กส ๔๕๕๙/๒๓๒๓

นางถาวร จักรมานนท์
๑๕/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๒๔

นายบุญเพ็ง มะลิสา
๐๖/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๒๕

นางบุหงา เกษทองมา
๐๘/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๒๖

นางโฉมยง มะลิสา
๐๘/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๒๗

นางวิภาดา พลอาจทัน
๑๐/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๒๘

นางสาวพรรณี จันทรอุปรี ๐/๐/๒๕๑๐ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๒๙

นางกัลยา เลิศลำ
๑๖/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงบุษบา หงษ์แก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายรุ่งอรุณ บุญโต
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายนิตินัย ภูโสภา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายธนากุล ภูสมพงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงชลิดา ภูบัวเพชร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๗ / ๘๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงณัฐชริดา ทับธานี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๓๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำธานี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายพงค์ศธร คำบรรจง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายชาญวิทย์ ภูโทถำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายภัธรพล คำสุมาลี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๔๐
เด็กชายสุทินกร สีหามาตร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงนฤมล ภูครองพลอย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา มาตรา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงกัณฐิกา ภูแสงศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงช่อเอือง

้

ราชาพัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงณิชารีย์ บุรณะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงอรณิชา แพรเกษร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงพัณณิตา ธนารักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงวริศรา ภูโทถำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงพัชริดา พลขันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๕๐
เด็กหญิงบูรพา ภูสมพงษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงสุชาวดี ล้านพลแสน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายจิรพงษ์ อุดมรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงดวงเจริญ บุญชูหล้า
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงอดิวรรณ สท้อนเมือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๕๕
เด็กหญิงอักษรสวรรค์

อันวิเศษ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงขวัญกมล พิมนาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงภัทรวรรณ สีจุมพล
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายวิสุทธิพงษ์ ชมจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายภาสกร ภูนบทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๖๐
เด็กชายฉลอง ภูพิพัฒน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายทวีชัย อินทร์พยอม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงสิริยากร หอมวัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงพวงเพชร ภูนำเย็น
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงธัญพร คำหารพล
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายสรายุทธ ภูตอดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายกันติทัต ภูมิ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายต้นตกานต์ บุญเขตร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงอิสราภรณ์ อุทัยมาตย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงนรีกานต์ ช่างเหลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๘ / ๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๓๗๐
เด็กชายอรรถพร ทับศรีแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายนพกร ภูนาพัฒ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์อินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายพิษณุ นาสมวาส
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายสีหศักคิ

์

ละดาดาษ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายอิทธิชัย พรหมโคตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายณเรนธรณ์ พรมชิณวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายนนทิวากร ภูยอดนิล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายไพสิฐ เอียมชูเพชร

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายปยะวัฒน์ อาศัยรัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงณัฐรินทร์ จุตาทิศ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงวันวิษา ภูกองสังข์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงพรภิรมย์ เวียงคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงสุภัทรตา ชมภูราช
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงไอยรา นาสมภักคิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงสุชาวดี ภูเลียงแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงลลิตา นาคศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงสาริตา โวลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงพรรวษา พงศ์มัง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายพงศธร พลโคกก่อง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายธรรมธัช รักษาธรรม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายพงษ์ดนัย ภูบุตตะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายปยวัฒน์ หงษ์ยนต์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงณัฐมล พุทธวงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงกิงชบา

่

มาตสมบัติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงธนัชชา มูลแอด
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ไชยมาศ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงจิตรวรรณ แสงลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงสุตาภัทร สมสมัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงกฤษณา ศรีไสย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงวธนิดา เดชะคำภู

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงจีรวรรณ โพธิแปน

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายพุฒิพงษ์ บุญสมบัติ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายธนากรณ์ ปนแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงขวัญจิรา ภักดีวรรณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงกชกร โสเขว้า

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๐๖
เด็กหญิงอาทิตยา พิมพ์สังข์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงอรปรียา สุ่มมาตย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายเสกสรร ไชยวงษา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายคุณาวุฒิ ทุมรินทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายพีระพงษ์ แสนวอ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ จุนันท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายธีรภัทร ศรีครัง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายกฤติพงศ์ ปจมนตรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงอาภาพร นาพรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงสุชานาฏ กุมภวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ภูเก้าแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงวิมลฉวี รักษาธรรม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงภัทราพร นาชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงอัญชลิตา ศรีบุญเรือง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๕๙/๒๔๒๐
เด็กชายจักรพรรดิ คำหารพล

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายสุระชัย ศรีพอ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายศิวัช ศรีลาพัฒน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงพิมนิพา พิมพ์ศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายธนายุต สารบูรณ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายอิสระพงษ์ ศรีสมบัติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายกิตติพงษ์ รัตน์ธานี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงมุดตา เขียงสถุ่ง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงอรอมล ไฉนนุช
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงปนสุดา อุบลแย้ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๓๐
เด็กชายตะวัน หงษ์เวียงจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายพัทธพล คลังสมบูรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายตะวัน โตนดไธสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายตะวัน โคตรวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงนริศรา ภูผาพลอย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงยนลฎา ประทุมทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงสุภาวดี เสดสีกาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายสมชาย เงินขาว
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายจิรพัส พัฒคำตัน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงปนัดดา ดิสเทศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๔๔๐
เด็กชายเมธิส เหล่าวงโคตร

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายศิรสิทธิ

์

สีนวล
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายพีรณัฐ หอมดวง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายศิริพงษ์ บุตรวัง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายธนัช หินศิลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายทำนุรัฐ ภาพิรมภ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายธีรเทพ ชมภูคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายศุภกานต์ โรจน์พวง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายวัชรพงษ์ พวงปญญา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายวีรภาพ สุขสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายนิธิกร ศรีคำมูล

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายสุภรัตน์ แสนอยู่
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายเมธัส ศรีสมบัติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายพงศกร ยังสันเทียะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายยอด สุวรรณบุตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายนิพิฐพนธ์ มะโนสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายธาวิน ทวีวรรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีหงษ์ทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ภูถูกแสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงอรดา ขวัญคม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงณัฐนรี พิกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ช่างเกวียน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงมินตรา รอดนางรอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงอริษา ทองจินดา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายธีระวัฒน์ ศรีหานาถ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายสุธินันท์ ใจกล้า
๖๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายอานัส สอนคำหาร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายวีรพัฒน์ สุตะนา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายปฏิภาณ ภูนบทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายเสฐียรพงษ์ ภูขาว
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายอชิรวัฒน์ คำพา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายวันชัย หนืนศรี

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทรัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงระพีพรรณ อาญารักษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงอภิญญา ศรีอาราม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงสุพิชชา ภูคำใบ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงภัณทิลา กันยาวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงวิมลสิริ กระธรรมะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงกัญาเรศ จันทร์แท่น
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงกัญญารัศ จันทร์แท่น
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงนันทิตา สิงห์ลคร

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงสุจิตตรา นิลผาย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงรัชนีกร สอนนนฐี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงรัตน์ธิดา เบิกบานดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงจรรยาพร โสมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๘๕

นายชาย กองวงษา
๑๐/๐๖/๒๔๗๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๘๖

นายวิระ เทียบแสน
๒๐/๐๖/๒๔๙๑

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๘๗

นายผัด เรืองบุญ
๐๕/๐๓/๒๔๙๓

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๘๘

นายถวิล นาจอมทอง
๒๒/๐๗/๒๔๙๔

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๘๙

นายทองใบ บุตตะวงษ์
๑๑/๐๙/๒๔๙๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๙๐
นายประเสริฐ พยุงสุข

๓๐/๐๑/๒๔๙๖
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๙๑

นายคำตัน แสนผาบ
๑๒/๐๔/๒๔๙๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๙๒

นายบุญเติม พรดอนก่อ
๒๓/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๙๓

นายทองย้อย อำไพ
๑๐/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๙๔

นางสงกา ดงอุทิศ
๑๔/๐๑/๒๔๘๓

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๙๕

นางแก้ว ทรารักษ์
๑๒/๐๑/๒๔๘๓

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๙๖

นางจันทร์ บุญศิริกร
๐๕/๐๙/๒๔๘๔

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๙๗

นางคำปุน เรืองบุญ

๒๑/๑๒/๒๔๘๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๙๘

นางราตรี มิยะกรณ์
๐๔/๐๑/๒๔๘๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๔๙๙

นางสาวศศิญาพร แก้วศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๐๐
นายอฐิพันธ์ เอกตาแสง

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๐๑
นายสรายุทธ ขวัญคม

๑๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๐๒
นายญาณวุฒิ ซ้อนบุญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๐๓
นายธีรภัทร ปดชา

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๐๔
นายธฤต มิยะกร

๐๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๐๕
นายอนุพนธ์ สุวรรณศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กชายปรีชา ตืนชัยภูมิ

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กชายทักษิณ ภูสมตา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายธราดล คำสา

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอนอินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๒ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีคำมูล

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายญาณกร สารพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา ปญญาพิมพ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๑๓

นางเสงียม

่

เทียงสงค์

่

๓๐/๑๐/๒๔๙๘
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๑๔

นางคำตัน นาจอมทอง
๑๘/๐๔/๒๔๙๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๑๕

นางบานเย็น น้อยโพนทอง
๐๔/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๑๖

นางมาลา บุตตะวงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๑๗

นางถนอมขวัญ เนตรไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๑๘

นางสาวนันธิดา การนา
๐๒/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงสุปรียา วรรณสืบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงรสรินทร์ ปานสาลี

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงรสสุคลธ์ มูลวงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประเสริฐรัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ วรรณบุรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายศิริวัฒน์ อัศวภูมิ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายอันดา สารหงส์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายดลฤทธิ

์

พุทธเสน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายพิรภพ จันทรักษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายสุพินดา กันยาวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงภัทรวดี บุญชมพู
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงวรนุช บุญไสย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงนิตยา โทนหงษา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงรินนรี ปททุมมา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงจิรภิญญา ภูกิงเงิน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วสีหา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงนำริน ก้อนวิมล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงจิราพัชร พละโพธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงปรมาภรณ์ มาตรวังแสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงอารัญญา โคตรเสนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงนิววดี โตนดไธสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงญาณิศา พันชุมภู

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงชลธิชา แก้วสีหา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงจิรัญญาพร ศรีบาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงปริณดา พรมแสน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงมัลลิกา บุญตาราษฎร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงกัลณกา อันศิริ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงภัทรภรณ์ แผ้วกมล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายอภินัน สุดเนตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๔๘

นายศราวุฒิ แก้วสีหา
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๔๙

นายปฏิเวธร์ พลเสน
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๕๐
นายศราวุฒิ อนุสร

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๕๑

นายรณกร พันธ์วัตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายศราวุฒิ บุญหล้า
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายภฤเดช บุญเทียบ
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายวีรพงษ์ เทศนอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายทักษิณ แน่นอุดร
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายปยะวัฒน์ โนนสว่าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายธีรพัฒน์ แก้วกู่
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายพงษ์อมร โผ่ดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายศักรินทร์ ภูหลวง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายญาณวัฒน์ อัศวะภูมิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

เหล่าวอ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายพีรทัศน์ สายแสน
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายศิริสุทธา ศรีลาพัฒน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายราเมศ ระภักดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ภูบุญเติม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายอิสระ ยียวน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายภัทรนนท ศรีลาพัฒน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายธีรโชติ อาจนนลา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายสุรดิษ ราศี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายดนัยนพ การวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายพงษ์ภัค แก้วกู่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายอภิวัฒน์ วงษ์มาตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายณัชพล มากสมุด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายพงศธร ไชยสาร
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายณัฐภูมิ รินทร
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายขัฐติยะ ทำสาหา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายศุภวิชญ์ โคตรน้อย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๗๘
เด็กชายเปรมบดินทร์ แก้วสีหา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายภาคินทร์ โสภามาตร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๔ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายสาทร นาประทุม

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายกมลษร พึงจาบ

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายวราวุธ อำไพ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายโชติพงศ์ รัตนแสง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงกุสุมาลย์ เหลาดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๘๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จิตรเรขา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงอริษา ศรีคำมูล
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงเกวรินทร์ จันทร์ดวงศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงสุธิดา โคษารัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงในฝน เจริญหิรัญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงอภิญญา ภูสดศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิริภักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงยอดกมล ภูคะฮาด
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงอริศรา ทำแนบ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงปณณพร เมืองมัจฉา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงชัญญานุช อำไพ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงสุชาดา แปนปลัด
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงรัญสิตา กระธรรมมะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิริ
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงรุจิรัตน์ แก้วเคน
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงพรนภา โยธิเสน

๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๐๑
นางสาวณัฐิดา ศรีมงคล

๑๑/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๐๒
นางสาวสิริวิมล จันทะบุตร

๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๐๓
เด็กชายชนิตพล ประทุมชาติ

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคำหม่วย

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๐๔
เด็กชายอัครินทร์ ชานาตา ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหม่วย

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงรัตนา สะภา

๑๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคำหม่วย

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา มีแสง

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคำหม่วย

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงวรัญญา ศรีพอ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงวาสนา วิชัย ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงฐิติยา คะรุด

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงภคพร อำนักขันธ์

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงสิริยากร จรศรชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงชลลดา ภูพิมพ์ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงอลิสา เลานวดวัน
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงวรัญญา พาชนิด
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงออนนิกา แกมนิรัตน์
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงณัฐชยา จันทะงาม
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงวนิดา มีอำนาจ
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายศรายุทธ ไชยสาป ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงจิระวรรณ ประทุมทอง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๒๐
เด็กชายพีรภัทร จับอันชอบ ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ไตรพิษ
๑๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงกัลยา จันทะงาม
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ วรรณอาทิตย์ ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงวรวรรณ จันทงาม
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงภัทรธิดา การทาง ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายพศิน ติถา
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงสุวิษา ไชยนัด
๒๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายคมกฤษ แกมนิรัตน์ ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายวุฒิชัย ไตรพิษ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงพิสมัย ผุยลานวงศ์ ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายวันเฉลิม พรพนม
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายกันตพงษ์ ก้อนบุญใส ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ซ้อนกลิน

่

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์

วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายศุภเลิศ สะภา
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายศุภกิจ พัตตาสิงห์
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายจิรพันธุ์ จันทพันธ์
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ ไชยสา ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายปญญากร ไตรพิษ
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงธนาภา กงกาหน
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๔๐
เด็กหญิงสุภาพร โรจนาประพัฒน์ ๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงรจนา เหมือนทิพย์
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงวรินทราย สมมาตร
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายโชคทวี ทองขาว
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
วัดแสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายธนพล หงษ์ฟอน
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงมัญฑนากร ขนานแข็ง ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงพิสมัย คงบุญวาท
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงธนภัทร เทศนาเรียง ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงจารุภรณ์ หาทอน ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายสรายุธ ฉิงทองคำ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๖๕๐
เด็กชายฐิรวัฒน์ คำภักดี

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายภูธเนศ จันทชารี
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายสุรพิชญ์ แกล้วทนงค์
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายรัฐภูมิ บุญสมบัติ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายคฑาวุธ บุญสินพร้อม
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายชัยรัตน์ คำหิราช
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายอชิตะ มณีแผลง ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายศรัณยพงศ์ ชืนนิรันดร์

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายวิชชากร นราทร ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายชัชชัย ทองจรัส
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๖๐
เด็กชายถรวิทย์ เจียมตน ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เยาวะเรศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายภาณุ พันธ์ดี
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายสมเกียรติ ไทยทองหลาง
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายพิชิต บุญยังมี ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายกิตติภัฎ แวงวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายวิทวัส ทิพศร
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายสกลสินธุ์ ยุบลชิต
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ โคตะรุโพธิ

์

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายปริภัทร จันทะคัด
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายเอกวัฒน์ สีสวาท

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายอัครินทร์ นาห้วยล้วม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายคุณานันต์ ชูศรีเมือง
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายอภิรักษ์ รุ่งเรือง
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายดลฤทธิ

์

ปตยา ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายเตชวิทย์ นิมกลาง

่

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายศิวดล สาไชยันต์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายกฤษดากร จิตประสาร
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายวุฒิไกร หินนัน

้ ้

๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายณฐิวุฒิ บุญเวศ
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กชายบรรณวัฒน์ แจกกระโทก

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายนราธิป ภูดวงจิตร
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายสรภัทร กมลภาด ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงณัฐฐนันฑ์ ช่างติบ

๊

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงสิริเพ็ญ เทศสวัสดิ

์

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงจิดาภา หลาบศิริ
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พลอินทร์ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงปาลิไลยก์ ไชยโคตร
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงชลธร เยาวเรศ ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงสริยาภรณ์ ดุจประสงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงศิริวภา กมลสินธุ์

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงธนวรรณ บุญสินพร้อม ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงกาญจนา เยาวกรณ์
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงณัฐชา หงษ์ริญญา
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงสุภาพร ผดุงรัตน์
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงธัญพิชชา โพธิเปยศรี

์

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงศกุนตลา นารถศรีทา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยะลาไสย์
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงชนิกานต์ กมลเชือ

้

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงอรพรรณ ถาวรชาติ ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศรีละคร

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงนันทวรรณ ทนุการ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๐๒
เด็กหญิงพรพิมล คำศรีนวน

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงชนกนินาถ ภูหงษ์ทอง

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๐๔
เด็กหญิงปณิดา คำชืน

่

๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา ผลาเลิศ

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๐๖
เด็กหญิงกรชนก ผลรุ่ง ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงพิยดา มันจิตร

่

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๐๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ อรรคฮาตลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงชัญญา แพร์รี

่

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงปภาวิณี เยาวพันธ์

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทิพชัย
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงณัฐวดี พวงประดิษฐ์
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงพนิดา แดนวิบูรณ์
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงกฤษณษ บุปผารักษ์
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงธิญาดา เสียงทองคา

่

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงพิยชดา ไชยภา
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงจินตนา ฤทธิมนตรี

์

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงจิดารานุช ถวิลเดช
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงสุรัติกาลน์ บุญเสริม
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงศุภรัช นรสิงห์

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงภัทรวดี วงค์ชารี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงฐิติยา ภูหัตถการ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงเบญญาภา ศิลปชัย
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงชุลีพร บุตรสาลี ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงนิฐิวดี ไชยมาลี
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ทรัพย์สำราญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงพรทิพย์ แดนขนบ ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงวิมลนันท์ ปตทานนท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๒๗๒๙
เด็กหญิงประกายดาว บุรีรัตน์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงแพรวา ผ่องกาไสย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายรัชภูมิ สายโรจน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายอภิรักษ์ บุรีรัตน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายธัชพล แก้วคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ กระภูชัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายธีรภัทร โพธิชัยรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ชรด่านเหนือ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายกาญมณี วิวัฒนาการ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ วัดสว่างสามัคคี  

กส ๔๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายชันทพัฒน์ คงวิชัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงธนิสรา เสนารักษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๕๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงกาญจนา สารนาเรียง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงวิจิตรา คุ้มนาเรียง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงพัชราภา สองใหม๋

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๕๕๙/๒๗๔๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ชูศรีเสริฐ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายคุณานนต์ นาสิงห์ทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรดล วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายนครินทร์ วงศ์อินไทย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายรพีพัฒน์ ผ่องกาไสย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายชนะเกียรติ ลาดนาแพง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายบรรณชาติ มาตนาเรียง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายภัทรกร จอมทรักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายสุนทร ภักดีหาร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายอุดมศักดิ

์

มงคลศิลป
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

สายโรจน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายนิติกร ยุบลไสย
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายสรวิศ โสระเสริฐ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายพิพัฒนชัย ยุบลมาตย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

จอมทรักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายธนกฤต ทวีศักดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ภูคำกอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงดาวรวี ประทิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๖๐
เด็กหญิงอรอุมา สุเทวี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงดรัลพร ภูชะหาร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงวิลัยพร เทศนาเรียง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงจุฑามาศ จอมทรักษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ จรัญเสริฐ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงอาริสา สายโรจน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๖๖
เด็กหญิงอรอุมารินทร์

ยุบลพริง

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงบุษกร เขาเขจร
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ น้อยลาด
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายอัฐพล กมลรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม วัดอุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๕๙/๒๗๗๐
เด็กชายจารุกฤต โคตะหา ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สว่างเหล่าอ้อย  

กส ๔๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายปราการ โพธิจักร
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สว่างเหล่าอ้อย  

กส ๔๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายศิรัฏฐ์ สุเทวี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สว่างเหล่าอ้อย  

กส ๔๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงปยะวรรณ สุขภิบาล
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สว่างเหล่าอ้อย  

กส ๔๕๕๙/๒๗๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พักตรรัมย์

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สว่างเหล่าอ้อย  

กส ๔๕๕๙/๒๗๗๕
เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์

ฉายถวิล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สว่างเหล่าอ้อย  

กส ๔๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงนัฐวดี พลเยียม

่

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สว่างเหล่าอ้อย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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