
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาค ๙

ส่งสอบ ๔,๓๕๑ คน ขาดสอบ ๑,๑๔๑ คน คงสอบ ๓,๒๑๐ คน สอบได้ ๒,๕๒๗ คน สอบตก ๖๘๓ คน (๗๘.๗๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๐๐๑
นางสาวจุฑารัตน์ ญาณสถิตย์ ๑/๖/๒๕๒๗ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายทัณฑกร ศรีนอก ๒/๙/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เพชรสังหาร

๑๓/๗/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงจารวี ภูแลศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีวัฒนกุล

๒๕/๘/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายจักรินทร์ ถินสะอาด

่

๓/๔/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายรัฐภูมิ พานเขจร

๑๓/๒/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายธราธร แซ่เชียว

๒๙/๗/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายภานุพงษ์ นันต้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายวีระพล ภูงามดาว ๒/๕/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายนิติรัฐ เคราะห์ดี ๗/๒/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายธีรภัทร ฉายจรัส

๑๐/๒/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายพิชชากร วังเสนา

๑๑/๓/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายปรัชญา สุนา

๑๕/๒/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายวิสิทธิศักดิ

์

สนอุทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงกรกมล ภูเงินงาม ๗/๕/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ยลถวิล

๑๐/๕/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงชนิกานต์ ไชยโส

๑๐/๒/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงศิรภัสสร พันธุ์เหหล็ก

๑๘/๙/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

อินทระ
๑๒/๕/๒๕๔๙

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงจินตนา ปานกลาง

๒๘/๖/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงรวิพร ยุทธยงค์ ๑/๒/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงพรนัชชา มันคงดี

่

๒/๕/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ขอดเมชัย ๗/๒/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑ / ๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงพัชราภา บุตรอุดร

๒/๑๑/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงอภิญญา จองคำ

๑๑/๓/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงปณฑิกา ไร่ไสว

๑๐/๒/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงวิศรุตา มะราชารี

๑๑/๓/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงอธิติยา ภูแสนศรี

๒/๑๒/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงจีรนาฏ ถิตย์สมบูรณ์

๑๑/๓/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงเพียงอัมพร มะลิต

๑๕/๒/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงนฤนาถ นามมงคล ๒/๕/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงธิธชา สาธุชาติ ๗/๕/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงศิริกร นันสมบัติ

๑๐/๗/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงสุชาดา ชัยภูธร ๒/๙/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงไออุ่น สำราญพงษ์

๑๒/๕/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงณิชาบูล พรมโยธา

๓/๑๑/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงยลดา โพธิรัตน์

๑๐/๒/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงปยพร ฆารไสว

๑๐/๕/๒๕๔๙
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงเพียงฟา นาใจคง ๕/๑/๒๕๔๙ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงขวัญชนก เพ็ชรคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๔๒
นายเกษม ปตุฝาย

๑๖/๒/๒๕๑๖
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๔๓
นายวิเชียร พรรณาสุระ

๑๔/๓/๒๕๑๕
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๔๔
นางสาวอรทัย ปรีวิชัย

๒๕/๗/๒๕๑๖
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๔๕
นางสาวสุกัญญา ภูใบบัง ๒/๕/๒๕๓๓ วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๔๖
นางสาวกฤษณา กาพังเทียม

๑๒/๗/๒๕๓๕
วัดกลาง กลาง  

กส ๔๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงปรีดาภรณ์ ถิตย์รัศมี

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

วัดดงสว่างใน ดงสว่างใน  

กส ๔๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงวนารี ถิตย์สิทธิ

์

๑๙/๙/๒๕๕๐
วัดดงสว่างใน ดงสว่างใน  

กส ๔๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงวรัทยา ปรีพูล ๙/๕/๒๕๕๐ วัดดงสว่างใน ดงสว่างใน  

กส ๔๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงณัฐพร สารฤทธิ

์

๒/๔/๒๕๕๐ วัดดงสว่างใน ดงสว่างใน  

กส ๔๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงอิงอร สาระผล ๑/๕/๒๕๕๑ วัดดงสว่างใน ดงสว่างใน  

กส ๔๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายกฤตกร จันโทภาส

๑๙/๔/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายดนัย พิมล

๑๗/๕/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายเรืองศักดิ

์

วิลาชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายวชิระ สีกานิชย์

๔/๑๑/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายวิชชากร ประทุมพัว

่

๒๗/๘/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายวุฒิกร อ่อนชุ่ม

๒๑/๗/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายอนุวัฒน์ สตารัตน์ ๘/๗/๒๕๔๗ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงชลิดา อุ่นเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒ / ๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงวรรณธิวา ทองเจริญ

๒๕/๑/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงวันณิสา นันบุญ

๘/๑๐/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงวัลยา ผิดผาด

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงนำเพ็ชร ดิษยนันท์

๒๘/๑/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ อินทร์เจ๊ก

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ฉายจรุง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายต้นตระการ บุญเลิศ

๒๘/๘/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายทนิกร สีภูธร

๒๙/๔/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายประสงค์ ฆารบุรมย์

๒๑/๙/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายปยราช ไชยพิลา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายพรรษา พูนกวินทิพย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายภราดร ไชยการ

๒๒/๙/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายรติกร ศรเยียม

่

๘/๖/๒๕๔๖ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายอโนทัย นันต์ชมชืน

่

๔/๑๑/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายอรรฆพร ตะเภาเงิน ๓/๓/๒๕๔๖ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงกนกอร บุญล้อม ๔/๘/๒๕๔๕ วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงนิราวรรณ สกลไกรศร

๑๑/๙/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงแพรวา ฉายเพิม

่

๒๖/๒/๒๕๔๗
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงสุภัสสรา ทับทอง

๔/๑๒/๒๕๔๖
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองสกุล

๒๖/๓/๒๕๔๕
วัดสว่างคงคา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายคณิสสร กังวะโล

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายปรีติปกรณ์ ปรีพูล

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายรัตภูมิ แซ่อึง

้

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ปรีการ

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายชราวุธ โพธิกมล

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายสิทธิชัย นรมาตย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายปายมนัส สารฤทธิ

์

๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายเปรมชนันท์ ลาภบุญเรือง ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงกัลยกร นารินรักษ์

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงปยธิดา ปรีจำรัส

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงธนัชชา ยุ่งยุคา ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงฬุริยา ตาลเลียม

่

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงประวลิษา ปรีวิลัย ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๙๓
นายแก่นจันทร์ สิมคร

๓๐/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๙๔
นางสมบัติ มอร์

๑๔/๙/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๐๙๕
นายคำไร้ น้อยชืน

่

๑๖/๔/๒๔๘๙
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๙๖
นางพรรณี ปองสุวรรณ

๒๐/๖/๒๔๙๖
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๙๗
นายคำพันธ์ ลาภบุญเรือง ๑/๑/๒๔๙๐ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๙๘
นางพิมพา วิเชียรไชย ๗/๖/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๐๙๙
นางทอง พิมพ์โคตร ๙/๘/๒๔๙๘ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สว่างโพธิศรีอรุณ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายภีรภัทร สารบุตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายพัฒพงศ์ ราชพลแสน

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงรุจิรา ภูสายเสมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงแคทรียา จรี ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายรัฐภูมิ วรวะลัย

๑๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายณัฐพล มีศิริ

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายฤทธิเดช ถิตย์เจริญ ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงสุขกานดา ยลวิลาศ

๑๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงอภิชญา กระแสเทพ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สว่างสามัคคี  

กส ๔๕๖๐/๐๑๐๙
นางกอง นันทสมบูรณ์

๒/๑๒/๒๕๐๒
วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๕๖๐/๐๑๑๐
นางบุญชู ภูพาดแร่

๑/๐๑/๒๔๙๕
วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๕๖๐/๐๑๑๑
นางทองนาง ฤทธิจำรัส

์

๒๒/๐๘/๒๔๘๙

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๕๖๐/๐๑๑๒
นางหมิง

่

บุญเพ็ง
๑/๐๑/๒๔๗๗

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๕๖๐/๐๑๑๓
นางทองนาค กิงชา

่

๑/๐๑/๒๔๙๓
วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๕๖๐/๐๑๑๔
นายสกา ฤทธิรักษา

์

๑/๐๑/๒๔๘๔
วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๕๖๐/๐๑๑๕
นางคูณ ปจฉิมา

๑/๐๑/๒๔๘๓
วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๕๖๐/๐๑๑๖
นายปรเมศร์ บุญเพ็ง

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๕๖๐/๐๑๑๗
นางอ่อนจันทร์ ฤทธิประดิษฐ์

์

๑/๐๑/๒๔๙๒
วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๕๖๐/๐๑๑๘
นางอำนวย ฤทธิวงศ์

์

๑/๐๑/๒๔๘๙
วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๕๖๐/๐๑๑๙
นางทองหล่อ ภูใบบัง

๑/๐๑/๒๔๙๔
วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๕๖๐/๐๑๒๐
นางสมาน ธารเจือ

๑/๐๑/๒๔๘๗
วัดเกาะแก้วพิศดาร เกาะแก้วพิศดาร  

กส ๔๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายสักริน สินธุโคตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงณิชา รักษ์การ

๒๖/๓/๒๕๔๙
ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายระพีวิทย์ ผดุงเวียง ๔/๘/๒๕๔๘ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายวรวุฒิ จันทร์คำจร ๗/๓/๒๕๔๙ ชัยสิทธาราม ชัยสิทธาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงสุฐิตา วิลาไชย

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงสิตาพร จำเริญไกร ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายยศพร พันธุ์สอาง ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงปรินดา บึงสพาน ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายกฤษดา การเลียง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายพงษ์เดช เทียนสุรรณ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายเจษฏภรณ์ พันธุ์วัตร์

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงรุจิรา จำเริญไกร

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงวรรณรวี ภูลบผา

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายธีรเทพ พันธุ์ผาด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงนิชากรณ์ เรืองรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงชลธิชา จำปาธิ

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โนนไฮวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงอินทิรา มุตนาเวท

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงภัทรวดี พันธ์โยศรี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงพิริสา ดาด

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงกนกพร บุญมา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงรัชนีย์ อิมสำอาง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงกรนิภา อิมสะอาด

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงกัญญาณัท

รัตนไพบูลย์วัฒนา ๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงวรรญา ถินมีผล

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงธานินทร์ มุดดาเวท

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงนัฐมล อิมเจือ

่

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงอรอนงค์ ลาภจิตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงพิมพ์ จันทร์แพง ๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงกานต์ธีรา ยุระตา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงจุฑาพร พงษ์สวัสดิ

์

๑๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายชุมพร ดวงแก้ว

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายสุระเพชร วรรณมล

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายอิทธิพล ถินจำลอง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๕๔
นางสาวจินตนา การรักษา ๙/๗/๒๕๑๙ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๕๕
นางสาวกรณษา อ่อนณะนัย

๒๓/๗/๒๕๑๓
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงนภสร บุญมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๕๗
นายณัฐพงษ์ ผ้าใต้

๒๓/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๕๘
นายหอม จุธาศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๐๕

วัดประสิทธิไชยาราม

์

ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๕๙
นางสุภาวดี วงศ์อนุ

๑๔/๐๕/๒๕๐๑

วัดประสิทธิไชยาราม

์

ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๖๐
นายยุทธศักดิ

์

อิมพันธ์

่

๒๓/๖/๒๕๐๗
วัดประสิทธิไชยาราม

์

ประสิทธิไชยาราม

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายพงษ์ภัค ภูพิทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

วัดปากล้วย ปากล้วย  

กส ๔๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงภาวินี พิชัยเชิด

๑๔/๓/๒๕๔๘
วัดปากล้วย ปากล้วย  

กส ๔๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายกิตติพงษ์ ยานจรัส

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดปากล้วย ปากล้วย  

กส ๔๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายภูเบศร์ สายโสภา

๓๐/๘/๒๕๔๙
วัดปากล้วย ปากล้วย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ กลินหอม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดปากล้วย ปากล้วย  

กส ๔๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายภานุวัตร สุวรรณพล

๑๒/๔/๒๕๔๗
วัดปากล้วย ปากล้วย  

กส ๔๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายรณชัย บุญจรัล ๔/๕/๒๕๔๗ วัดปากล้วย ปากล้วย  

กส ๔๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงสุชานันท์ สินโพธิ

์

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงดานีนุช บุญมา

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงพรนภา เทพบำรุง

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ พรรสินตระ

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายกฤษณะ นันบุญคลอง ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายพีระภัทร ฆารผุด

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายศุธีชัย อิมสง่า

่

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงอรนุช บุญสาร

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงชริดา บุญมา ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงญาริดา โสภักดี ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงนภัสสร อิมสะอาด

่

๑๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงเกษทิพย์ ศุภกิจ

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร มหามัจฉาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายวายุ นามมงคล

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ เวฬุวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายกลวัชร อิมสว่าง

่

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ เวฬุวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงศุภรัตน์ ภูพบบุญ

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ เวฬุวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงนภาพร จันทร์โสดา

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ เวฬุวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายไกรวิชย์ ขันชารี

๑๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ เวฬุวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายสุรบดินทร์ ศรียันต์

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ เวฬุวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายก๊อต ถิตย์กุล ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ เวฬุวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายพิสิษฐ์ กุลนาค

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ เวฬุวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายชัยวัฒน์ ภูพันเดียว

๑๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายจิรพันฒ์ สัวบุตร

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายอิมรอน กายแก้ว

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงแพรพรรณ วรรณวงษา

๓๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงวิภาวรรณ ไชยหม้อ

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงรัตน์ชะนี เสนาธง

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงวันวิสาข์ ภูดวงเดือน ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงราชาวดี นางแพง

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงวิภา ภูแท่งแก้ว ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงณัฐการณ์ ณ กลองดี

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สะอาดนาทม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายเฉลิมชัย จันทรวงศา

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงมารีญา กุศล ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงพลอยชมพู ท้าวบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงอรุณี ญาณเสถียร ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงพัชรี เรืองชัย

๑๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงสุนิศา ภูนางาม ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายภานุพงษ์ สุริยันต์

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงสริลนุช ทิพโชติ

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงปริยากร ทรงกลด

๒๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงสุพิชญา ช่วยปด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงชไมพร อัมพวา ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงปทมา พรหมโสภา

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสว่าง สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงใบเตย ญานอาสา

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงทิฆัมพร บุญใหญ่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงสุปราณี ทิพเสน

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงรุ้งนภา พาขวัญอ่อน

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายชัยรุ่งโรจน์ ศิริเลิศ

๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สิทธิไชยาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๒๑๕
นายยุวดี หมันรู้

่

๓๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม หนองกุงเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๒๑๖
นายสิทธิพล สุขพรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม หนองกุงเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายจักรี บรรณสาร

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม หนองกุงเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๒๑๘
นายพงษ์พัฒน์ บุญสร้อย ๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม หนองกุงเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๒๑๙
นายองอาจ ถินไผ่บูลย์

่

๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม หนองกุงเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๒๒๐
นายสมภพ ถาวรเลิศ ๔/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม หนองกุงเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๒๒๑
นายจตุพณ เวียงวะลัย

๓๑/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม หนองกุงเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๒๒๒
นายภาคิน ถินรัศมี

่

๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม หนองกุงเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๒๒๓
นางสาววิภาวี ภูบุญศรี

๑๕/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม หนองกุงเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๒๒๔
นางสาวฉัตรดา ถาวรเลิศ ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม หนองกุงเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๒๒๕
นางสาวศิพร นันต้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม หนองกุงเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จำเริญเจือ

๒๒/๘/๒๕๔๙
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงเกวลิน จันทะสี

๓/๑๐/๒๕๔๙
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายมนัส การรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายวรเชษฐ มิโสภา

๔/๑๑/๒๕๔๘
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายวัชรพล วงค์ม่วง

๒๘/๙/๒๕๔๘
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายวิภาวรรณ์ จราฤทธิ

์

๓๐/๑/๒๕๔๙
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงณัฐณิชา มาตมุงคุณ ๖/๓/๒๕๔๙ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายเปนไท ภูผาผุย

๒๓/๓/๒๕๔๘
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายธนากร แวดไชยสง

๒๕/๖/๒๕๔๙
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายธนวุฒน์ จันทร์อ่อน

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายนภนล แสงยันต์

๒๘/๙/๒๕๔๙
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายอภิชัย พันยิงเลิศ

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายนวพล เรียบรันดร

๒๑/๗/๒๕๔๙
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายจักรรินทร์ ฉังเย็น

๑๓/๖/๒๕๔๙
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๔๐ เด็กหญิงประทุมทิพย์ ศรีวิบูลย์
๑๑/๖/๒๕๔๙

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงสุธิดา ศรีวิบูลย์

๒๓/๘/๒๕๔๙
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญฤทธิ

์

๕/๑/๒๕๕๐ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายธนา พลเสนา

๒๑/๓/๒๕๔๘
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายอนวัฒน์ จำเริญพัฒน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงสุนิสา คำดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงอาทิตยา บุญดำ

๓/๑๐/๒๕๔๘
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายโกวิทย์ กะริยะ ๒/๑/๒๕๔๙ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายจารุพิชญ์ สาราจันทร์

๑๘/๖/๒๕๔๙
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายยุทธสาน การวิชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายสุรกิจ บุญสนาม

๑๙/๗/๒๕๔๙
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายสถาพร พันธ์สำอางค์ ๘/๙/๒๕๔๘ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงปนัดดา ทุมไข

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงอุมากร ไชยเกรินทร์

๒๑/๘/๒๕๔๘
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายพงศกร ไร่สงัด

๑๑/๒/๒๕๔๙
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงธัญชนก จินดามาตร ๓/๓/๒๕๔๙ วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงปยากร ประเสริฐ

๑๒/๗/๒๕๕๐
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายศุภวิชญ์ นิกร

๘/๑๒/๒๕๕๐
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงจิตรกัญญา การประเสริฐ

๒๔/๗/๒๕๕๐
วัดอินทรประทานพร อินทรประทานพร  

กส ๔๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงพัชราพร ภารสุวรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงดอกแก้ว มูลลารักษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงสุพัตรา นันบุญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงกานต์สินี ภารไสว

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงมิรันตรี ภารไสว

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงเนาวรัตน์ วังคะฮาด

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงภัครมัย เฉลิมศิลป

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงฏรินรัตน์ กุนายา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงญาดา สีสม

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายถาพร ภารสุวรรณ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภารไสว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายธีรภัทร การรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงปรียาพร อัปมะไต

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงวัชราพร นันบุญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงศิริขวัญ ห้วยไผ่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงอารียา กำจัดภัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายฉัตรชัย ภารสำเร็จ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงอรุณี ทองผดุง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงดลยา ภารกุล

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายชัยวิวัฒน์ ผลประสาท

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายณัฐพงศ์ สุขมานพ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายยอดกล้า จารุจิต

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงพรชิตา พาพุทธา

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงพัชนิดา ภารกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายอรรถภูมิ ภารสำเร็จ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงขวัญตา ภารสำเร็จ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงมันทนา ภารพิบูลย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงอมิตา ภารพิบูลย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงสุชาดา ถินกาไสย์

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงรสสุคนธ์ นามโยธี

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายมนต์มนัส มังสุไร

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ ศาลางาม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายธนภัทร แสนหาญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายสุรัฐชัย ไชยนามล

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายไตรรัตน์ ประทุมศรีขจร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายวันชัย จรทผา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายนพรัตน์ นาท่งมล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายสุวันชัย การเลิศ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงวราภรณ์ วรรณเสน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงสุจิรา ระวิชัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงสุจีรา พรมดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงชยาภรณ์ เชาว์นามน

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงประภาสิริ ระวิสิทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ เฮงพลอย

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายปรเมศวร์ จันทคัด

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงชนนิภา ยะระพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๙ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงปณิตา สินพรมราช

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงวรัญญา บุตรไสย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงสุกัญญา ทฤษฎี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงณัฏฐพร แปมจำนัก

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๐๙ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แดนกมล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายกฤษณพงษ์ ย่อมไธสง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สมสะอาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายสราวุฒิ อนุวาลย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงอัยระดา ผลภักดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงสุวรี โคตรศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายนนทกานต์ เขจรรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายสิรภัทร ปากวิเศษ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาจำปา มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายณัฐพงษ์ รัตนพลแสน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดไชยศรี มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายสุริยะ แดนกาไสย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดไชยศรี มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงณัฐชา พิโกศล

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดไชยศรี มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงณิชาภัทร ขันนาเลา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดไชยศรี มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงธัญญาเรศ แดนกาไสย

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดไชยศรี มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงรวิพร วงษ์ศิลป

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดไชยศรี มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงอภิญญา อาษาไชย

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดไชยศรี มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายต้นตะวัน เดชประเสริฐ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายปฏิวัตร ปรีนาขาม

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายภานุพงษ์ ดวงคำเหลา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ ไชยนามล

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงกัลญา หม่องคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงจันจิรา จันทคัด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงณัฐริกา ภารสุวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยเดช

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงบุษกร บุญยะบุตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงปนัดดา สุดสมศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงพัชรพร สุขลักคีนี

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงอัญญาณี ระวิชัย

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงอาภัสรา ชินามน

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงรชกร ชาดา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน มณีนพรัตน์  

กส ๔๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงวิภาดา ไชยสงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ศรีจันทร์โพธาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๓๙
นายนิทัศน์ กัวนามน

้

๑๑/๐๓/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๐ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๓๔๐
นายตติพจน์ ภารพัฒน์

๒๒/๐๘/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๔๑
นายจิรพงศ์ ผันผ่อน

๐๙/๑๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๔๒
นางสาวจิตรวรรณ คลองกลาง

๐๙/๑๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๔๓
นางสาวสุรินันท์ พิมพ์รัตน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๐
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๔๔
นางสาวสุพัตรา ประชารุ่ง

๑๘/๐๓/๒๕๔๐

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๔๕
นางสาวศิริลักษณ์ มอมุงคุณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๐
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๔๖
นางสาวเนตรนภา ศรีจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๐
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๔๗
นางสาวขนิษฐา ทิศจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๔๘
นางสาววิไลวรรณ พรมศรี

๒๘/๐๗/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๔๙
นางสาวธิดาภรณ์ บุตรอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๕๐
นางสาวปยพัชร์ สุขทวี

๑๑/๐๗/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๕๑
นางสาววราพร โสมเกษตรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๕๒
นางสาววิภาคา ธะวาติ

๐๔/๐๒/๒๕๔๐
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๕๓
นางสาวจริยา คำยศ

๐๔/๑๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๕๔
นางสาวเจนจิรา นันทเขต

๒๐/๐๕/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๕๕
นางสาวสร้อยสุดา โพธิไชยศรี

์

๑๔/๑๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๕๖
นางสาวชุติมา มาตพงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๕๗
นางสาวเปรมวดี ไชยรักษา

๒๔/๐๗/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๕๘
นางสาวสตรีรัตน์ คำเพ็ง

๐๗/๑๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๕๙
นางสาวอาจรีย์ นาโสก ๙/๙/๒๕๓๖ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๖๐
นางสาวชลธิชา ขวาธิจักร

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๖๑
นางสาวพรสุดา จอมชายสงค์

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๖๒
นางสาวเกศราภรณ์ ทุมบรรเทา

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๖๓
นางสาววราภรณ์ ชมภูเพชร

๑๓/๐๗/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๖๔
นางสาวสุธาทิพย์ ด่างเกษี

๑๒/๐๖/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๖๕
นางสาวเจนจิรา เจินยุหะ

๒๑/๐๓/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๖๖
นางสาวเมวดี ทองฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๖๗
นางสาวสุรีธร ต่างโอฐ

๒๖/๐๒/๒๕๔๐

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๖๘
นางสาวสาวิตรี รัตนวิเศษ

๑๘/๐๖/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๖๙
นางสาวนริษา ลดเกษ

๐๗/๐๗/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๗๐
นางสาวนราภรณ์ งามสิทธิ

์

๓/๘/๒๕๓๙ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๗๑
นางสาวอารียา สร้อยเพชร

๐๒/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๗๒
นางสาวเจนจิรา ก้อนดินจี

่

๒๘/๔/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๗๓
นางสาววิภาดา กุลสอนนาน

๒๓/๐๘/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๗๔
นางสาวอุไรวรรณ มุ่งสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๓๗๕
นางสาวชนาภา วรรณสังข์

๐๘/๑๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๗๖
นางสาวละอองดาว มาตช่วง

๒๑/๐๓/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๗๗
นางสาวศริญา บุญมา

๒๔/๐๔/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๗๘
นางสาววิมลรัตน์ แสนมหาชัย

๑๖/๗/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๗๙
นางสาวเกวลิน เคนมี

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๘๐
นางสาวนฤมล อุดมผล

๒๐/๑๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๘๑
นางสาวอุลัยภรณ์ ประสีระเตสัง

๑๙/๐๔/๒๕๔๐

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๘๒
นางสาวกมลทิพย์ ดงภูยาว

๐๒/๐๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๘๓
นางสาววราภรณ์ เทศารินทร์

๒๒/๙/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๘๔
นางสาวสิวิตา พรหมกุล

๒๔/๐๗/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๘๕
นางสาวอัจฉรา ปดถาวโร

๓๐/๗/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๘๖
นางสาวจรัญญา ศิริโส

๒๘/๐๕/๒๕๔๐

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๘๗
นางสาวจิฬาพร เขจรจิตร

๑๘/๐๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๘๘
นางสาววิภาภรณ์ ไชยมัฌชิม

๒๕/๐๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๘๙
นางสาวภัสรา อาจมนตรี

๑๘/๐๖/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๙๐
นางสาวสุวิมล ภูวิจักร์

๒๘/๑๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๙๑
นางสาวปารวี ศรีชมภู

๑๔/๑๒/๒๕๓๗

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๙๒
นางสาวคริษฐา เหง้าน้อย

๑๒/๐๓/๒๕๔๐

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๙๓
นางสาวอรพินท์ ใจทอง

๒๓/๐๖/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๙๔
นางสาวอลิตตา คตสีทา

๐๙/๐๒/๒๕๔๐
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๙๕
นางสาวเกษร เพ็งพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๙๖
นางสาวอรอนงค์ ดรอิศวร

๐๖/๐๔/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๙๗
นางสาวนงลักษณ์ สุทธิประภา

๒๗/๐๑/๒๕๔๐

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๙๘
นางสาวนงนุช อาจดวงดี

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๓๙๙
นายชัยวัฒน์ ไหมทอง

๑๓/๐๘/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๐๐
นายเรืองฤทธิ

์

มันอาษา ๑/๐๘/๒๕๔๐ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๐๑
นายเวชภิสิทธิ

์

บัวอ่อน
๔/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๐๒
นายพนาเชนท์ วงศ์กาฬสินธุ์

๒๕/๑๐/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๐๓
นายภานุวัฒน์ สายสินธุ์

๑๙/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๐๔
นายศิวเขม อาจวิชัย ๙/๐๑/๒๕๔๐ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๐๕
นายเอกรัตน์ ไพศาล

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๐๖
นายไชยวัฒน์ เหลาแหลม

๑๖/๐๔/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๐๗
นายวัชรพงษ์ ภูผาแพว

๑๒/๐๘/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๐๘
นายกฤษฎาวัฒน์ ทรัพย์กุล

๑๒/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๐๙
นายนวพล สีหราช

๗/๑๐/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๒ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๔๑๐
นายเสกสิทธิ

์

กองณรงค์
๑๙/๐๔/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๑๑
นายรัฐกรณ์ ปดตาระโพธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๑๒
นายเดชาวัต โพธิขาว

์

๒๕/๐๖/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๑๓
นายณัฐรัฐ ยะโก๊บ

๑๓/๐๕/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๑๔
นายพงศกร สุกสีกรี

๑๘/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๑๕
นายสุรศักดิ

์

ต่างสี
๒๔/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๑๖
นายไกรวิทย์ ทาระจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๑๗
นายชลิต ธรรมวงษา

๐๒/๑๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๑๘
นายภูวมินทร์ จันปุม

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๑๙
นายวรวุธ สารวงษ์

๒๒/๐๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๒๐
นายสิทธิกร วังคพฮาต

๑๕/๐๒/๒๕๔๐

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๒๑
นายศราวุฒิ ไทยลาว

๑๗/๐๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๒๒
นางสาวนิตยา ศิลงาม

๕/๐๙/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๒๓
นางสาวพัชรพร โทอิง

้

๒๗/๐๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๒๔
นางสาวญาณิศา พิกุลศรี

๒/๐๙/๒๕๓๘
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๒๕
นางสาวลลิตา ปราบพาล

๓๐/๐๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๒๖
นางสาวตะวันฉาย จอมศรี ๖/๐๑/๒๕๔๐ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๒๗
นางสาวพวงเพชร บันโสภา

๑/๑๐/๒๕๓๘
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๒๘
นางสาวสิริรัตน์ แก่วหนองแก

๒๗/๐๔/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๒๙
นางสาวกาญจนา จ้งจันสี

๒/๐๙/๒๕๓๘
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๓๐
นางสาวปสิชา คชสีห์

๒๖/๐๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๓๑
นางสาวสุพัฒตรา จินดามณี

๒๙/๐๖/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๓๒
นางสาวพรพิมล รังหอม

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๓๓
นางสาวเฟองฟา มาตรา

๗/๐๗/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๓๔
นางสาวทัศวรรณ ผาบุตรา

๒๐/๑๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๓๕
นางสาวณัฐวรา นิละดา

๑๗/๐๓/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๓๖
นางสาวจิระประภา คำแสน

๑๖/๑๐/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๓๗
นางสาวมัลลิกา สว่างวงศ์

๒๙/๐๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๓๘
นางสาวเดือนเพ็ญ ด้วยโชติ

๒๔/๐๓/๒๕๔๐

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๓๙
นางสาวศิริรัตน์ เวียงปฏิ

๒/๐๓/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๔๐
นางสาวณัฐชยา ภูจอมนิล

๑๘/๐๗/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๔๑
นางสาวจริยา สอนสกุล

๑๕/๐๓/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๔๒
นางสาววารุณี ยอดยศ

๑/๐๘/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๔๓
นางสาวราตรี สีโพน

๕/๐๙/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๔๔
นางสาวอมรรัตน์ นาพรมเทพ

๒๐/๑๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๔๔๕
นางสาวอลิษา สีแดง

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๔๖
นางสาวดัชณีกร บุตรคำ ๓/๐๑/๒๕๔๐ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๔๗
นางสาวกาญจนาวดี ผาลี

๑๗/๐๗/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๔๘
นางสาวกาญจนา จำรองพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๔๙
นางสาวนุชธิดา เถ้าหัวษา

๑๔/๐๘/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๕๐
นางสาวจินจนา ปญญา

๒๐/๐๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๕๑
นางสาววิลัยวรรณ พรมรักษา

๗/๐๖/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๕๒
นางสาวลลิตา คาดีวี

๓๐/๐๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๕๓
นางสาวขวัญฤดี วินไธสง

๑๕/๐๔/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๕๔
นางสาวจิดาภา อริยวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๓๘

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๕๕
นางสาวพิมพ์ชนก ทัศนพงศ์

๒๕/๐๗/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๕๖
นางสาวสุวิมล ธานประเสริฐ

๑๔/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๕๗
นางสาวพรนภา การถัก

๔/๐๒/๒๕๓๘
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๕๘
นายจิตรภาณุ ภาวงค์

๘/๐๕/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๕๙
นายประสิทธิ

์

แกมนิรัตน์
๒๙/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๖๐
นายวัชรพล ผิวนิล

๑๗/๐๕/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๖๑
นายปยพันธ์ กำเสริฐ

๒๓/๑๐/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๖๒
นายทศพร ระหุภา

๒๘/๐๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๖๓
นายปฏิภาณ ภูสามารถ

๑/๑๐/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๖๔
นายอชิตพล ดีเลิศ

๒๐/๑๐/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๖๕
นายชัยลา นันทะศรี

๓๑/๑๐/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๖๖
นายธีธัช คำชนะ

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๖๗
นายธวัชชัย มาตเรียง

๑๘/๐๔/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๖๘
นายวิรุฬ หาชืน

่

๒๘/๐๔/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๖๙
นายธนบดินทร์ คะอังกุ

๐๗/๑๐/๒๕๓๗

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๗๐
นางสาวยลดา อุ่นสา

๑๔/๐๘/๒๕๓๘

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๗๑
นางสาววาสนา นาใจยงค์

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๗๒
นางสาวรุ่งตะวัน ไตรราษฎร์

๑๓/๐๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๗๓
นางสาวสุพรรษา บุญแสน

๗/๑๒/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๗๔
นางสาวมนัญญา หมู่แสนกอ

๒๓/๐๕/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๗๕
นางสาวอรอุมา แก้วอุ่น

๑๐/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๗๖
นางสาวรัชนีกร เชือคมตา

้

๑๔/๐๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๗๗
นางสาวจริยา รัตประเสริฐ

๒๑/๐๖/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๗๘
นางสาวประวิณา ชะโยปญ

๑๓/๐๘/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๗๙
นางสาวปยะธิดา โสมศรี

๑๓/๐๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๔ / ๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๔๘๐
นางสาวหทัยชนก สายสินธ์

๒๓/๐๖/๒๕๓๘

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๘๑
นางสาววิลาลินี น้อยมณี

๖/๑๑/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๘๒
นางสาวนัทธ์สุดา เคนคำพัน

๓๑/๐๑/๒๕๔๐

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๘๓
นางสาวพนัสดา พรมดง

๓๐/๐๓/๒๕๓๘

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๘๔
นายธีรภัทร์ อุดมเดช

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๘๕
นายคิม สำราญ ๓/๒/๒๕๓๙ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๘๖
นายศรัญ นามนทา

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๘๗
นายศตวรรษ ทองประทัด

๑๗/๐๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๘๘
นายคณิต แย้มไสย

๐๕/๐๔/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๘๙
นางสาวอริยา แสนสี

๐๑/๑๐/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๙๐
นางสาวเอือการย์

้

บาแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๙๑
นางสาวจีราภร มาตสวิง

๓๑/๐๓/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๙๒
นางสาวลลิตา พุฒโสม

๐๕/๐๖/๒๕๓๘

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๙๓
นางสาวเจนจิรา วะดีศิริศักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๙๔
นางสาวอรญา มาศงามเมือง

๓๐/๑๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๙๕
นางสาวศิริลักษณ์ นาวัลย์

๒๕/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๙๖
นางสาวหฤทัย ทีบุญ ๑/๐๓/๒๕๔๐ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๙๗
นางสาวสุวิมล เสนสุข

๒๒/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๙๘
นางสาวจุฑาทิพย์ จำรักษา

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๔๙๙
นางสาวกัลยาณี ศรีคุณแสน

๒๗/๐๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๐๐
นางสาวสิริพร เกือกูล

้

๐๑/๐๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๐๑
นางสาวอรณี ก้องเวหา

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๐๒
นางสาวพิมลวรรณ หัดรัดชัย

๒๔/๐๓/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๐๓
นายปฏิภาณ ปรีชากรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๐๔
นายก่อสกุล บุญสาร

๒๑/๐๘/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๐๕
นายจิราวัฒน์ พุฒมาก

๒๑/๐๘/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๐๖
นายณัฐชนน เสนาคูณ

๒๔/๐๑/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๐๗
นายธุรพงษ์ หงษ์ศรีหม่น

๒๘/๐๒/๒๕๔๐

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๐๘
นางสาววรรณภา ศรียาฤทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๐๙
นางสาวสุภัทธา แก้วสมุทร์

๑๓/๐๘/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๑๐
นางสาวปรียาภรณ์ จันทรโคตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๐

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๑๑
นางสาวปรียากร ศักดิจริพาพงษ์

์

๑๑/๐๕/๒๕๓๒

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๑๒
นางสาววรินธร พรมสอน

๐๓/๐๗/๒๕๓๘

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๑๓
นางสาวศิวพร บุญประดม

๑๓/๐๗/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๑๔
นางสาวเจนจิรา จันทวะลิต

๐๙/๐๒/๒๕๔๐
วัดอโศการาม อโศการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๕ / ๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๕๑๕
นายอภิวัฒน์ สุภาทอง

๙/๐๕/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๑๖
นายณัฐนันท์ หลินภู

๐๑/๐๗/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๑๗
นายมงคล สีหอม

๒๕/๐๕/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๑๘
นายณัฐนันท์ เพ็ญพิชัย

๓๐/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๑๙
นายปยพนธ์ ชารี

๒๑/๑๐/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๒๐
นางสาวพัชรี จันทร์กุล

๑๓/๐๙/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๒๑
นางสาวรัชดาวรรณ มูลประดี ๖/๐๒/๒๕๔๐ วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๒๒
นางสาวพรพิมล โถแพงจันทร์

๒๙/๐๒/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๒๓
นางสาวนำฝน นันทกุลรา

๓/๐๖/๒๕๓๙
วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๒๔
นางสาวณิชนันทน์ แสงจันทร์

๒๐/๒๐/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๒๕
นางสาวบุษบาวรรณ บุญศรีนาค

๓๑/๐๘/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๒๖
นางสาวศุภลักษณ์ วรรณโนมัย

๒๐/๒๐/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๒๗
นางสาวเนตรนภา บรรเทา

๓๑/๐๘/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๒๘
นางสาวพณัฐดา รูปชาติ

๐๑/๐๕/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๒๙
นางสาวกัลยรัตน์ ไกยะฝาย

๑๐/๐๗/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๓๐
นางสาวมริสา ภูบังดาว

๑๘/๐๖/๒๕๓๙

วัดอโศการาม อโศการาม  

กส ๔๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายปรเมศ อาจหาญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายปุณยกร โคตรแสงศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายอชิรวัฒน์ บุญเรือน

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายกิตติเทพ กุลอำคา

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงสุพัตรา จันอะลัน

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงชมภู

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงกุลนันท์ มโนขันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงเยาวภา อุทรักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงอริสา แสงชมภู

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงกุลนิภา ปตถาทุม

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายวิวัฒน์ อัฐนาค

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กกต้อง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายภีรพงศ์ กุลกัง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายแทนคุณ รูไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายจักริน เถาว์ชาลี

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงสุพรรษา แสงกล้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๕๖๐/๐๕๔๖ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
พูลศิริบวรฉัตร

๒๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงลลิตา ไชยสุข ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กลางอุดมวารี  

กส ๔๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายธนัช ลาแพงดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายบัญชา วรรณจำปา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๖ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงจุฑาพร เฉยฉิว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงปพิชญา ศรีบุญมา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงประภาศิริ อนันตะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงศศิภา แก้วพันจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงชลธิชา ราชโยธา

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงวิภาพร ไชยทองศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายพลทัต ดลรุ่ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายคามิน คะบุตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายจารุพงษ์ มหานาม

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายเดชาธร กลักกันแสง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา แจนแลนใต้  

กส ๔๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายธนพล แสนณรงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายศรศิลป อุดมจิตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงจิรสุดา มาตรจุฬา

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงไหมแก้ว อุทัยแสง

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงมาริศา เพ็ญเนตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงธาวรี ศรีกุดหว้า

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงเพ็ญภา ยุทธโส

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกตาล บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายภูวดล บึงโส

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายจักรพงษ์ โสริบุตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายยศธนา บุตรทิพย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายไชยพร สอนอาจ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายสันติ แม้นสถิต

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายศุภสิน ชินโท

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายรวิพล นนทะคำจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงชนาพร ใจถวิล

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงจิรัชญา คนซือ

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงกานต์ธีรา วิชาผา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงชรินรัตน์ เสียงสาย

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงนภากานต์ กิงโพธิ

่ ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงพิณนภา ไกยวรรณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง บ้านกกตาล  

กส ๔๕๖๐/๐๕๘๑
นางสาวสุทธิดา เพ็งศรีโคตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๘๒
นางสาวณัฐชา ศรีธานี

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๘๓
นางสาวชลิตา อุปสาร

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๘๔
นางสาวภัสสุดา ภัยระงับ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านโนนยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๗ / ๗๓
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กส ๔๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายณภัทร เจริญพืช

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายอนุชา เสนาเพ็ง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายปุณณภพ วรรณสา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายภูวนาถ พาลีรักษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายปยะณัฐ พาลีรักษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ อินทพงศธร

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายวีรภัทร ไชยคีรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงกมลนันท์ มณีศรี

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงยลดา ประกอบสาย

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงวรัญญา สุพานโช ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงรติรส เกตุโกศล

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงพัตรพิมล ศรีสัมพันธ์ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงสุภัสตรา ปองศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงชญานิน บุ่งหล้า

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงพรพิมล ศรีรังษ์

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนยาง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายณัฐพนธ์ ครุวรรณ์

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๖๐๑
นายอนุชิต ศรีวิชา

๑๒/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายภูมรินทร์ ขำคม

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายระวี ชมเชย ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายภูรินทร์ ชมศรีภา

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายจักริน คามวัลย์

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายกฤติพงษ์ ไชยศรี ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง บ้านโนนยาง  

กส ๔๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายทินกร ทะเสนฮด

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน  

กส ๔๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายธนพล วรรณสา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน  

กส ๔๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายเริงชัย กาฬหว้า

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน  

กส ๔๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายสรวิศ ปุณขันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน  

กส ๔๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายวสุรัตน์ บุญนิยม

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน  

กส ๔๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายปญณวัฒน์ วรรณสา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน  

กส ๔๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงจันดารัตน์ ปุณขันธ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน  

กส ๔๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงเนตรดาว อัฐนาค

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน  

กส ๔๕๖๐/๐๖๑๕ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
จิตจักร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน  

กส ๔๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงพัชรีพร อุทรักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน  

กส ๔๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงณัฐชญาดา กุลบุตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน  

กส ๔๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงญาณภา ศรีแนน

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน  

กส ๔๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงเมทินี ทะเสนฮด

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๘ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายจิรภัทร อุปนิ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายชนม์ปติ โพธิขันซ้าย

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายวรัญู เพริศแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายณัฏฐพล ชาฎา

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายภานุวัฒน์ จันทะโยธา

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายธนกฤต สีไต้

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายวีรภัทร กองอุดม

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายวัชระพล ทะมานนท์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายนิติธร พรนิคม

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายพงษธร เถาวัลย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายภานุ กิติศรีวรพันธุ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายอานนท์ พรมสาขา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายณัฐดนัย ศรีหลิง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญประดิษฐ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายธนกฤต เหลารืน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๓๕ เด็กชายสุรยุทธ  ซิตดิด
วิชัยโย

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายธนะสิทธิ

์

กิงเกษม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ วุฒิสาร

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายพงศภัค วิรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายวิชยุตม์ แสงชมภู

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายวรภพ วิเวกวิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายราชวันรบ ศักดิวงศ์

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจเติม

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายบูรพา ตาลวงษ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายเพลงธรรม พงษ์ทอง

๒๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายกฤตพันธ์ สิงหาแผด

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายจักรพรรดิ ศรแผลง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายกมล ศรีทาหาร

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายอนวิทย์ ไชยขันธุ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายกฤษณพงศ์ นิลดอนหวาย

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายธนบูลย์ สุพรรณ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายพีรพล เพ็ญสุต

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายก้องเกียรติ เพริดฤทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายชัยอนันต์ บรรทัดเรียน

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายผดุงเกียรติ นาไชยเวียง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายราชพฤกษ์ ศรีทาหาร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายชิณดนัย น้อยเสลา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายสิรภพ ทวีการ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายวชิรวิทย์ สีเทา

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายทศพร โอษะคลัง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายทศพร กุลบุตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายณัฐพล กลนาม

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายพริทธิกร บุตรศรีรักษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายนพกร ศรีชำนาจ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายฐิตินันท์ คำเบ้าเมือง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายวุฒิชัย ชินโน

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายพงศกร ณ  ถลาง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายณัชพล แช่มชืน

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายรัฐวีร์ เถาว์ชาลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายภาคิน สิงหาแผด

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายภัทรพล จึงตรงศักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ สุดสน

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายชวนันท์ ชมพลัง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายกันต์กวี พงษาศิลป

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายสันติสุข ศักดิวงศ์

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายจิรวัฒน์ วรรณสิงห์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายคิมภกรณ์ ไชยขันธุ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายจิรายุ วรรณพฤกษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายภาวัต โชคกิจตระกูล

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายกฤษฎา บัวผัน

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายศราวุธ เชือเมืองพาน

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายวรพล ใจหมัน

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายธนวัช สุพรรณ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายศุนากร โพธิศรี

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายธีรภัทร กิงโพธิ

่ ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายชานน เอกบุตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายกฤษฎาธาร จำปาลี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายภูพาน งามเลิศ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุตรโคตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายชนะศึก โนนทิง

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๐ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายนนทพันธุ์ ขุนภักดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายทิพากร ฤทธิพรม

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายธนนพ บุญอาษา

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงวลรรธร

วีรยะสบประสงค์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงธัญพร โชติจำรัส

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงอรปรียา หงษ์บุดดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงเนวิตรา มันปาน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงสิรามล แสงโคตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงพิมพ์ภาดา จันทะเมนชัย

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงวริยา แจ่นประโคน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงกชพร ใจหมัน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงจิรสุดา วะสัตย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงกฤติยา ชาไกรยะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ไชยวงศ์คต

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงพรพรรษา อิมหมืนไวย์

่ ่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงพรนิภา ไชยแสง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงวรกานต์ ไชยเพ็ง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงวิศรุตา ศิริชัยราวรรณ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงธัญชนก ชมปากเกลียง

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงกวิสรา ชมชืน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์เหลือง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงณัฐรินทร์ แสนณรงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงพลอยรัชฎา พุ่มทับทิม

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ จอมคำสิงห์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงชญานันท์ ศรีโพนทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงวิชญาพร สุไชยชิต

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงเปรมจิต ข่าทิพย์พาที

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงปพิชญา กุลชัย

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงชนกันต์ ศรีทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงทัดพิชา วารีบ่อ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงกนกนิภา ใจหมัน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงวริดา จะเชิญรัมย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงรัตนวารี พิมพ์เก

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงปราณปรียา อุปนิ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงจีรณา เชือตาหมืน

้ ่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๑ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงจิตรกัญญา สาระวัน

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อะสุชีวะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงกชกร วา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงอุมาพร วิชัยโย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงกษมา พลอยวิเลิศ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงรัชทิญาพร ศรีเลิศ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงวิรยา ใจหมัน

่

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงธัญมน ตรีโอษฐ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงปภัสรา เจิมขุนทด

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงสโรชินี ยันทะแย้ม

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงปนัทดา หินเทา

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงศศิชา แก้วตา

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงมินตยา คนหาญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงปภาวี วงษ์ศรีชา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๓๙ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
ทาระชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงพรชนก สุทธิอาคาร

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงอรชุดา ไชยนาเมือง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงชนกนันท์ ใจหมัน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงเกตมณี บุตตะนิตย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีพลพา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงฐิติพร ดลกุล

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงอริสรา ดวงดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กุลเสนชัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงศศิธร ไพโสภา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงชนาพร อุปนิ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงอารยา ทองไชย

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงชนิตา พุ่มกาหลง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๕๒ เด็กหญิงประภาวรรณ
โพธิศรี

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ แสงจันดา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงปาลิตา เฉยไสย

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงสุนิสา ฮาบสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงเพ็ญทิพย์ ทรงคาศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงณัฐริกา ดีดวงพันธ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงเพชรสุดา ดวงดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงโสภิตา จิตจักร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๒ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงวาริน วิชัยโย

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงกมลชนก พันธานนท์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อุปนิ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงณัฐกมล บัวทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงปภานัน ทัศบุตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงกัญญ์วรา วณิชชากรกูล

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงธิษณามดี วงษ์เบาะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงปทิตตา เหลือมศรี

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงญาณิศา รุจินาถ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงปนัดดา มาลัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงณัฐวดี เรืองกสิกิจ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงนรินทร์พร เรืองกสิกิจ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงวิรุณา สุตรีศาสตร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงวรรรณษา นิลโคตร

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงชนาพร สนุกค้า

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงวรกมล เนือนุ่น

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงอลิศรา เล็นเตือง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงชนากานต์ ศรีชำนาจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงอนันตญา กุลบุตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงชลพินท์ จันทุดม

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงปยะมาส มงคลสิริ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงจารวี อาลากุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงบุณยาพร ทะมานนท์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงพรทิตรา ทะมานนท์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงศิราณี เชิญบ่อแก

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงภารุจีธ์ ไกยวรรณ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงชนาภัทร ใจเร็ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โชติประสาท

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงสกาวรัตน์ สิงห์โคตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงอาทิตยาพร บูรณะกิติ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงนิชนันท์ ใจอ่อน

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ดันตนรัมย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงภาสินี โสภากาลณ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงกชกร ดุลชาติ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงกนกรดา มาตศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๓ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงวราภรณ์ อมรวงศ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงณัฐภัทร โอษะคลัง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บุณฑริกาวาส  

กส ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงจุทาทิพย์ พุฒทา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายวิษณุวัฒน์ ลุนสอน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายพงศธร ไชยวารี

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายพงศกร ดอกเทียน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายนันทภัทร ไทรเกิดศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงอภิญญา แสงเทพ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงณัฐพร พลหาญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงนฤภร ทองเติม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงชนิกานต์ พิทักษ์วงศ์จินดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงพิมมาดา ภูศรีฐาน

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงศิรประภา สกุลฮูฮา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงสุภัสสรา สุระเสียง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงรัชนีกร คนซือ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ฝูงพิลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายรัชตพล โสภาคะยัง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายพิชัยยุทธ ศรีพอ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองห้างพิทยา บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายบุญพิทักษ์ สุระเสียง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายกำพล กุลวงศ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายกฤษณะ บุดดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายกิตติพันธุ์ เนตรคุณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายภัทรพล จิตจักร

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายภูเบศว์ แพงพุด

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายยุทธภูมิ โคตรพัฒน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายวรวิช ศรีกำพล

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายศิริพงษ์ พรหมศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายธิติวุฒิ ปกไคหัง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายอดิศร ศรีจำพลัง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายศุภกร ใจหาญ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงสุธิมนต์ โนนงาม

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงปรียาภรณ์ พรหมชนะ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงพลอยนภา อินไชยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงอภิชญา แพงยา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงฉัตรระพี อุทโท

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๔ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงบัณฑิตา มิกะราช

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ บูรพาวนาราม  

กส ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายธนกฤต เทพสกุล

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายธนากร ศรีกุดหว้า

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายศรุต กาฬหว้า

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ วิเศษศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายปนภัทร ภูริชาติ

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายธีราทร พันธุโพธิ

์

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายอานัส ชำสูงเนิน

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายกฤษนัย แย้มไสย

๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายธนวัฒน์ กองเงินนอก

๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายธีระพงษ์ ไชยขันธุ์ ๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายสิงหนาท สาคำแสง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๔๒
นางประกายเพชร อุทรังษ์

๒๗/๑/๒๕๐๓
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงชัญญานุช ว่องไว

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงกนกวรรณ แสงธิ

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงชนัชญา แสงสุริย์

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงชนิภา ศรีกำพล

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงกัญญา ใสยาเย็น

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงชลดา แสงชมภู

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงณัฐฐิดา ว่องไว

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงเพชรลดา พลหงษ์ ๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงรินลดา เพชรฟู

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงวรัทยา ศรีแนน ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงกชพร อุทรักษ์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงวัชรินทร์ แสงชมภู

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงอาริสา มะโนขันธ์

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ปากุดหว้า  

กส ๔๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายนพรัตน์ พารีรักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายศุภกฤต อัฐปน

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายคุณากร นนท์จุมจัง

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายศุภวิชญ์ ขุลาศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ สนามเหล่า

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

จันทร์ปรางค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายธนากร ไหวดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายยุทธภูมิ แก้วสอาด

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายยศภัทร ขันทจักร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๕ / ๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายทัศนัย สุสาระโพธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายธนพนธ์ สุริยะกมล

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายสุริยะเดช รพไพรินทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายดุษฎี กิติวรรณสิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายสิรภัทร กุณราช

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายอมรินทร์ สุริโยชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โสระธิวา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ ใจซือ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายธิติวุฒิ จุ้ยทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ร่วมใจ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงณิชารีย์ แก้วใส

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ โคตรประจิน ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงลดารัตน์ ปดคาม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงกนกวรรณ สิมพร

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงนภาพร สิทธิอมร

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงวรฐิตา เขจรสัตย์ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะกมล ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงสุพรรษา คำบอน

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงธัญรดี โสระธิวา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงชญณี นิลนิตย์ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงขัตติยา อุทรักษ์ ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงนันทกานต์ หวายสุด

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงจิรัชญา บุญรอด

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงธัญวรรณ ดวงศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงศศิภา หลงหนองคูณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงพรกนก ธุระพันธ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงพิมลลักษณ์ คชภูธร

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงธันวรัตน์ ศรีแพน

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงนภัสสร อุ่นทะโคตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงสุภาพร พรมศรีลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงศุภานัน จันทะคัต

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงปริยากร นระทีทาน

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงนิตติยา แสงโคตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงสุนิตา เวโสวา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงณัฐพร ชัชรัตน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๖ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงธิญาดา เติมกระโทก

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงลลิตา ฝอยสูงเนิน

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงวารุณี ภักษา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงอภิญญา โสระธิวา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงพรชนก น้อยจินดา

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงวสุธิดา ไชยยนต์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงณัฐธิดา คุ้มจุมจัง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายวีระกุล แสงสุวรรณ

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายศาสตรา วงศ์ระโห

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายระวี พรมแดน

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายอภิชาด ภูยาฟา

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายวรัญญ สกุลไทย

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายธราเทพ ประสีระดา

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายนฤเบธ หวังสมนึก

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายจีรวัฒน์ สุริยะเสน

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายวศิน กางนาน

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายจารุเดช ชัชรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายจารุทัศน์ ชัชรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายวรินทร์ ใจซือ

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายศิริราช จิจุบาล

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายเศรษศิริ หงษ์อาจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายอรรณพ ชลธี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายอนุวัฒน์ คุ้มจุมจัง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายพิจักษณ์ กัวมาลา

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายพิชัยยุทธ คำสีเขียว

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายศุภกิตติ

์

ทองพูน
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายเจษฎากรณ์ บุญสำโรง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายไชโย ภูเขียว

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายวิภพ บำรุงถิน

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายมงคลชัย อุปชีวะ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายธนภรณ์ สิทธิ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายยุทธภูมิ หาญสินธุ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายนันทวี เพชรเจริญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายสมพงษ์ จุ้ยทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายก้องเกียรติ สิงห์ภักดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๗ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายตุลยวัต หาญสินธุ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มงคลชัยทรัพย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายภานุพงศ์ เพ็งศรีโคตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

เติมกระโทก
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงวราภรณ์ นิลบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงรัญชิตา สิทธิอมร

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงรดา สุริยะเสน ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงปภิณญา หาญสินธุ์

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงเบญจพร บอนบุตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาตรี ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงเต็มตอง พลคีรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา นวนพี

้

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงดวงนภา จรูญราช

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ประดับเสริฐ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงวรนุช บุญนาสำโรง

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงกนกอร แพงจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงปรมาภรณ์ อุตมะโหรา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงปกิตตา หวายฤทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงทิพย์วารี คงน้อย

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงรดา เฉิดฉาย

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงอภิญญา ไหลบุดดา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงภัทรปภา ช่อพะยอม

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงวรรณรดา หงส์อาจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงปริญญา กันหาณะวงษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงนัดดาพร ไชยศีรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงปยดา สุภารักษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจซือ

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงจิระนันท์ นิลนิตย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงสายรุ้ง จิตรักษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป ปานาเหนือ  

กส ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายธีรภัทร ขันธะหงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ โพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายปราโมทย์ ไชยสวาท

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ โพธิชัยดงเหนือ

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายกรวิทย์ ติงทอง

่

๒๔/๙/๒๕๕๒
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายพีรวิชญ์ เจริญชาติ

๒๒/๑/๒๕๕๒
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายรัตนศิลป กุลชาติ

๑๙/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายพชรพล บุตรมงคล

๒๐/๘/๒๕๕๒
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๘ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายประวีร์ วรรณรส

๑๕/๕/๒๕๕๒
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายจิตริน วิศรียา ๘/๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงภัทรธิดา เพิมพูน

่

๒๑/๙/๒๕๕๒
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงรสนันท์ วรรณมัย

๒๘/๓/๒๕๕๒
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงรสริน วรรณโนมัย

๒๘/๓/๒๕๕๒
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงธัลพิมล กุลชาติ

๒๘/๔/๒๕๕๒
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงโสภาพิศ ใจศิริ

๒๐/๘/๒๕๕๒
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร ทัศคำพูล

๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายภานุมาศ กุลชาติ

๒๔/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี โพธิชัยบ้านหวาย

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๗๙
นางบัว โคตรุชัย

๑๔/๐๔/๒๔๗๒

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๘๐
นางจันทร์ โคตรุชัย

๒๘/๐๘/๒๔๗๓

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๘๑
นางวารุณี สังธรรมมา

๒๑/๐๕/๒๕๒๓

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๘๒
นางกองศรี บุ่งอุทุม

๙/๐๒/๒๔๘๒
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๘๓
นางประยงค์ บุ่งเสน่ห์

๒๓/๐๙/๒๕๑๐

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๘๔
นางกอง ชิณโสม

๒๓/๐๓/๒๔๙๖

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๘๕
นางบุษบา ชมวีระ

๕/๐๔/๒๔๗๒
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๘๖
นางสุรารักษ์ ชมวีระ

๒๔/๐๔/๒๕๑๘

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๘๗
นางสาวธนัชญา ตุ่มเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๓๗

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๘๘
นางทองเลียม

่

เพ็งพุฒ
๑/๐๙/๒๔๙๙

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๘๙
นางสาวแคธริยา เพ็งพุฒ

๒๑/๑๐/๒๕๒๔

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๙๐
นางเสน บุ่งนาม

๓/๐๙/๒๔๘๕
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๙๑
นางเปลือง

่

บุ่งนาม
๑๐/๐๕/๒๔๙๓

วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๙๒
นางวนิดา อุทัยแสง

๕/๑๒/๒๕๓๔
วัดโพธิชัยบุ่งคล้า

์

โพธิชัยบุ่งคล้า

์

 

กส ๔๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายภูริณัฐ เทียงพูลโภ

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายกลวัชร พลเยียม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายธนัช โพธิศรี

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายเจตริน บาดาล

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายศรายุทธ ดลสะอาด

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายธีระเทพ ไสยรส

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายชรยิน สุขจิตร

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายพสุธร ดลเอียม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายดุลยวัตร การะเกด

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายวีรชิต โครตชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายชวลิต โชติบุญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายบุรวิชญ์ ศรีอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๙ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายยศพล ตาลเจิม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายธีรวัฒนี ดลชม

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายกลวัชร วรรณพฤกษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายธีรภพ ฉายพูล

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายดดนุพล ดลสถิตย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายมรุพงษ์ โพธิศรี

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายดนุพล ดลพูล

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายพีระพัฒน์ ญาณปญญา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายณัฐการุณ ดลรุ่ง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายศิริมงคล แสงคำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายเพชร งามดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายเศณษฐพงษ์ น่าบรรดิษฐ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายธราเทพ กลินจันทร์

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงลลิตา คชอาจ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงสิรามล ดลชม

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงสุนิสา ละอองทรง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงลลิตา ดลละออ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงสุพิชญา กุลสุวรรณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจซือ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ตาลรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงอารยา พัฒนโชติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงมาลินี ดลชม

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ดลพันธุ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร สอนดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงพิยะดา โพธิศรี

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุย ศรีสมสนุกบ้านคุย  

กส ๔๕๖๐/๑๐๓๐
นายยิม

้

จันทบูลย์
๑๐/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงรุ่งไพลิน หนันดำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงสุพรรษา กองอุดม

๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงจิตรวรรณ เพชรนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงตรีทิพย์ ไชยสะอาด

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ โนนแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงรัชณิดา พิลาษี

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายจิรายุ ไชยสะอาด

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายวีระพล กุลอาจศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายอภินันท์ ศิริโสม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๐ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายพลกฤต เพชรโรจ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายอภิวัฒน์ กองอุดม

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายจิรกิตติ

์

สุวัฒ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายรุ่งนที พลเยียม

่

๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายภัทรกร โพธิชัย

๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายคณิน สุวรรณเวียง

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายวงศกร ชมปากท้าง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๔๗
นายภานุพงศ์ โพธิชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายชิษณาพงศ์ แวงโสม

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายศุภชัย วันภูงา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด  

กส ๔๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายธีรโชติ ศรีกระสุน

๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายวัชระพงษ์ คันธมาตร์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายปริญญา กุลม่วง

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายอลงกรณ์ สุพร

๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงปาริดา กิจแสวง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงสุวิมล ตาลจำลอง

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงบุณฑริก สุทวา

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงนุชวรา จันทะแสน

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงกัญญาภัทร อุทัยชาติ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงขัตติยา อินทราช

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงชนิดา ชมภูวิเศษ

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงสุภาพร พิมรินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงอโนมา จันทะแสน

๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงวิชิตา โอ๊ะดำ

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงธนัชพร ตาลเลิศ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงธีราพร หนวดคำ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายลัทธพล โชติมงคล

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายสิทธา ฉายแม้น

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายสรวิศ บุญขันธ์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายวีรพงษ์ ขจรฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายพลกฤต ผลาโชติ

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายธราเทพ ศรีสมชัย

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายอนุชา ว่องไว

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงนิลมณี มูลประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงณัฐชุตา สายทรัพย์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๑ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงพิชชาภา ดีต่อ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงปณิตา มีกำลัง

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงวรกลม จันทร์เปรียง

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จุฑาผาด

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงอริสา ศรีเขียวรัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุภาษิต
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายกิตติพณ จันทะคาม

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายกฤษดา สงวนรัตน์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายยิงศักดิ

่ ์

โกมารย์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายภูฃิต สุทธิท้าว

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงจิราภา สมนำคำ

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเดือ

่

สว่างบึงทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๐๘๖ ร้อยตำรวจโทจิรวัฒน์ ภูโปร่ง
๑๒/๙/๒๕๑๘

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๕๖๐/๑๐๘๗
นายธเนศ สุทธิรารักษ์ ๑/๗/๒๕๓๒ วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๕๖๐/๑๐๘๘
นายอนุรักษ์ นุ่นสีดา

๑๔/๔/๒๕๒๕
วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๕๖๐/๑๐๘๙
สิบเอกธีรัช ไชยวรรณ

๒๖/๐๒/๒๕๒๘

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๕๖๐/๑๐๙๐
จ่าสิบตำรวจจรัญ กงมหา

๑๖/๐๒/๒๕๒๔

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๕๖๐/๑๐๙๑
นายพิทักษิณ แฝงจันทร์ ๔/๗/๒๕๓๙ วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๕๖๐/๑๐๙๒
นายสมภาร วิเศษศรี ๙/๒/๒๕๐๕ วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๕๖๐/๑๐๙๓
นายอนุวัฒน์ นราชรัมย์

๒๔/๗/๒๕๓๒
วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๕๖๐/๑๐๙๔
นายภูมิ วิภักดิ

์

๑๙/๓/๒๕๓๒
วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๕๖๐/๑๐๙๕
นายนราศักดิ

์

ตราซู
๒๐/๑๑/๒๕๓๖

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๕๖๐/๑๐๙๖
นางสาวชุติมา มาตทองจันทร์

๑๖/๒/๒๕๒๕
วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๕๖๐/๑๐๙๗
นางนำผึง

้

แสงกล้า
๒๖/๐๑/๒๕๒๙

วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๕๖๐/๑๐๙๘
นางวนิดา ไสยาสน์

๒๘/๙/๒๕๓๑
วัดสิมนาโก สิมนาโก  

กส ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ขันธะหงษ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายคุณากร ชัยทองศรี

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แสงเพชร

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายภวัต นิลโคตร

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายพงศกร ระบาเลิศ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายภัทรชาดา เมธีปราชญางกุร

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายธีรเดช แช่เฮ้ง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

ฤทธิเดช

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ พลขำ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงอริสรา ไชยสวาท

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงอัณศยา ฟาคุณ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๒ / ๗๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงพัชรศิริ แสงเพชร

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงณิชาภัทร ชาญประโคน

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงวิชญาดา บุญแท้

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายสมคิด ศรีบรรเทา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงจิรัชยา นามโคตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงชนาภัทร คงสมบัติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงภัทรธิดา พิลาวรรณ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงทิพปภา ปญญา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายสมเกียรติ ช่างยา

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายชนะภัย พรมวงศ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทอง หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายวีรพัฒน์ ใจศิริ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายสุริยัน แสงกล้า

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายรัฐพล จิตจักร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายภัทเรศ ศรีโพน

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายคุณานนต์ ก้องเวหา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายเจษฎา จิตจักร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายธนวัฒน์ จิตปรีดา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายธนาคาร ใจศิริ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายพิพัฒน์ เจริญดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายศุภกิจ นิลโฉม

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงขวัญชนก จึงประวัติ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงธิดามาศ แจดไธสง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงชมภู

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงพิชชาพร เนตคุณ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงพิมพ์พจี ศรีพอ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงรินรดา เลิศสงคราม

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงอภิรดี ตาทิพย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงพิชชาภา นนทมาตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงวรนุช มูลกิตติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงเนตรนภา ถวายนิล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

หอไตรเหล่าใหญ่  

กส ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายปรเมท มูลมี ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายกฤษณะ พลชัยยา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายกษิดิเดช

์

พรมคำบุตร
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ พลนาดี

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายธีรเดช ศรีแดงลาด ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๓ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายวิทวัฒน์ มองเพชร ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายวีระเทพ เสนาวัง ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายศตวรรษ ตังสลุง

้

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายวันชนะ ยวนใจ ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงกิรณา มองเพชร ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงขวัญข้าว สุขบุตร

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงจิรารัตน์ เทพวงษ์

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงธัญญชลต์ มะลิต้น

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงบุศรินทร์ ปะติตังโข ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงเพ็ญพัชชา รินนายรักษ์ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงวิภาวรรณ รนกระโทก ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายธนกร เรณูร่วง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายฐิติชัย จอมทอง ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงอาริสา วรชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงอัญชลี อ่อนทุม

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงเขมจิรา ระบาเลิศ

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงแพรวนภา โพธิอำพล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงพัชรี ภูบุญพา ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายคมกิรช จันทะนะ

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายพีรพัฒน์ แก่นสา ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายธีรเดช สวนหนองกุง

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายพีรภัทร สิงห์ทอง

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๖๗ เด็กชายมาเตียรัฒภูมิเด
อันเจริส

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายชาญชัย ไวแสน ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายณัฐชา สีเลิศ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายภูริช กิตติคุณนิธิ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงณัฐพร มาลาศีร ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผึง

้

ไค้นุ่นสุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ภูนาเรียง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงกุลนัดดา วงศ์สนิท

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงฟาใส ชืนช้อย

่

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงวาสนา ประทุมชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงชลดา สุขเดิม ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๗๗
นายมณี บรรลือเสียง ๕/๖/๒๔๘๙ ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๗๘
นายลำทอง เชิดชน

๑๑/๑๒/๒๔๙๖

ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๗๙
นายพูลศรี วรชัย

๒๖/๗/๒๕๐๑
ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๔ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๑๘๐
นายประยงค์ ร่องไชยเมือง

๒๓/๔/๒๕๑๑
ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๘๑
นางพัฒ เรืองนุช ๙/๑/๒๔๘๖ ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๘๒
นางเคลือน

้

เพียรสบาย ๕/๔/๒๔๘๖ ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๘๓
นางใส ชืนมาลา

่

๘/๙/๒๔๘๖ ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๘๔
นางวาโย ถาวรฟง

๑๒/๙/๒๔๘๗
ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๘๕
นางไพบูลย์ นางสะอาด ๘/๗/๒๔๘๘ ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๘๖
นางสด ศรีเรือง

๑๙/๒/๒๔๘๘
ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๘๗
นางมณี เรืองนุช

๒๐/๑/๒๔๘๙
ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๘๘
นางสมฤดี ชืนช้อย

่

๑๐/๑๒/๒๔๙๐

ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๘๙
นางสวาท วิหางหงส์ ๗/๕/๒๔๙๑ ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๙๐
นางลำพูล บรรลือเสียง ๙/๕/๒๔๙๑ ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๙๑
นางนาด สีโนรักษ์ ๒/๑/๒๔๙๒ ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๙๒
นางแทน เอกพันธุ์

๒๔/๑๑/๒๔๙๒

ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๙๓
นางเขียน สุรินทร์เลิศ ๓/๒/๒๔๙๓ ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๙๔
นางวิไล โชติประเสริฐ

๑๕/๑๒/๒๔๙๔

ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๙๕
นางราญ ใจเอือ

้

๙/๑๒/๒๔๙๔
ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๙๖
นางเรียง รัตนวรรณี

๑๘/๗/๒๔๙๕
ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๙๗
นางนุ่ม เบิกบาน

๑๒/๑๒/๒๔๙๕

ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๙๘
นางประหยัด ศิริษา ๘/๖/๒๔๙๗ ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๑๙๙
นางจันทร์เพ็ญ เชิดชน

๙/๑๐/๒๔๙๙
ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๐๐
นางสีทน เถาวันดี ๖/๑/๒๕๐๐ ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๐๑
นางเทียมทัศน์ สกุลโพน

๑๙/๒/๒๕๐๑
ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๐๒
นางทา พิมเภา ๒๐/๑/๒๕๐๒ ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๐๓
นางดวงพร กัววิจารย์

้

๑๐/๑๒/๒๕๐๒

ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๐๔
นางสายชล สีโนรักษ์ ๗/๕/๒๕๐๓ ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๐๕
นางผ่องศรี เมฆฤกธิ

์

๙/๕/๒๕๐๔ ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๐๖
นางกองศรี สยองเดช ๒/๑/๒๕๐๔ ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๐๗
นางสาวนุชลีพร เชิดชน

๑๙/๔/๒๕๐๔
ศพอ.วัดทุ่งสว่างโพธิไทร

์

ทุ่งสว่างโพธิไทร

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายกิตติพงษ์ พลเยียม

่

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ยุระเทศ

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายเจตนิพิฐ ใจประสงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายฉัตรชัย โอษคลัง ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายเทวฤทธิ

์

สายโรจน์ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายทิฐินันท์ หลักคำพันธ์ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายพัชรพล สายสมบัติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๕ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายภาคิน วรรณสัมผัส ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายสุทธิสิทธิ

์

รัตนะคุณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายอภิวิชญ์ มะลิต้น

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงกชกร ทาษวงค์

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงนำฝน สาระโพธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงปภาวดี ครุฑวงษ์ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงพัชราลักษณ์ ภูสนิท

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงวิชญาดา ศรีลำเนา ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงวริษรา สีโทมี

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงวนิดา แวงวรรณ

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงอนาวิลา สรรพเลิศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายปวริศ ถวิลการ ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายเตวิช โชติสวัสดิ

์

๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงอดิสา สินนคำ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายศุภณัฐ สายสมบัติ

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายกิตติพงษ์ มองเพชร ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายคฑาวุฒิ มะลิต้น

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ทิพย์เจริญ
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายนิธกร พิศนอก

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายสถาพร ศรีชาติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายสิทธิพล เงียบสดับ ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายสุภากรณ์ นวลวิลัย

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงกัลยา นวลอินทร์ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทร์ไชยา ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงนิชากร แซ่เจีย

่

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงนำฝน ประทุมชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงอัมพิชญา บุ่งนาแซง

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงมัสยา สุขคุ้ม ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงศุภนิดา เลิศศรี

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายยงยุทธ มะลิต้น ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายเจษฏา ทองปาน ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงกุลลดา อุดมรักษ์ ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายวีระเกียรติ สีหลิง

่

๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายศุภกานต์ บุญพงษ์

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยผึง

้

นิคมห้วยผึง

้

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายกฤศวรรธน์ เชืออุ่น

้

๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๖ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายนิพัทธ์ อ่อนบัว ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงชนิสรา จันทะมูล

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงวันวิสา อุ่มภูธร ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กชายคณิศร วรรณรังษี ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายเสฏฐวุฒ อ้วนแก้ว ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายรัฐศาสตร์ จันทะคาม

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายชัชวาล ลาโพ ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายยศกร โสมทอง

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายทัตดนัย กัวพิจิตร

้

๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายธนภัทร โทนุการ

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายธราเทพ ชืนใจ

่

๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายชัยเมธ คำปญญา

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายจักพรรดิ จันทะขันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๖๓
นางสมพาน วิลอาจ

๒๖/๗/๒๔๙๖
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๖๔
นางจุฬา จิตสบาย

๒๓/๔/๒๔๙๖
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๖๕
นางบุญร่วม เรียงทำ ๙/๑/๒๔๙๗ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๖๖
นางหรัน

่

หลวงแหล่ม ๕/๔/๒๔๙๗ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๖๗
นางภา ร่องวารี

๑๒/๙/๒๔๙๘
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฮาตไชย

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ทำกินดี

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงศิรินทรา พิริยะ

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงรืนฤดี

่

รัตนพลแสน
๑๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงธัญชนก ทับแสง ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงบัวชมภู วรรณพฤกษ์ ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงพรนภา สิงห์วารี

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงโสมวรี สีจำปา

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงฐิติยา วิชา

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๗๗
นายสมควร ยุทธหาญ ๕/๖/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๗๘
นายไฉน ทมานนท์

๑๑/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๗๙
นายธนาคิด ยะสะภะ

๒๖/๗/๒๕๑๓
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๘๐
นายสิทธิชัย ไชยศิริ

๒๓/๔/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๘๑
นางสาวรัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ ๕/๔/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๘๒
นางสาวอุไรพร ไวแพน ๘/๙/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงพงศกรณ์ บู่ยืน

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงนัฐฐา เขตบ้าน ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ปทุมคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๗ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงจิดาภา สีสุขา ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ปทุมคงคาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๒๘๖
นายพรพรหม พิมอุบล

๒๖/๗/๒๕๐๑
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายธนกฤต นาภูรัตน์ ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายอธิป ศรีไว ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายนิติธรรม ประวันนวน

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายนวพรรษ สีโท

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายธนทัต ภูสนิท ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายเดชาวัฒน์ ภูวะนะผา ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายวุฒิภัทร กุลมงกฏ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายเหมวิทย์ สีหลิง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายสุรชัย ธนาไสย์ ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายคัมภีร์ สุขประเสริฐ

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายวาศุ นะวะสิมมา

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายนพรัตน์ เห็มชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายปยังกูร แก่นสำโรง ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายณัฐพล ไพบูรณ์

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๐๑
นางอรวรรณ วรรณแสง ๙/๕/๒๔๙๕ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๐๒
นางลัคนาพร โคตรพัฒน์ ๒/๑/๒๔๙๘ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๐๓
นางฤทัยรัตน์ โสภาคะยัง ๑๕/๓/๒๕๐๐ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๐๔
นางสาวสุภาพร ผิวนิล ๕/๑/๒๕๑๖ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๐๕
นางสาวมณีรัตน์ นามแสง

๓/๑๒/๒๕๒๐
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๐๖
นางสาวสุรีรัตน์ ยัติสาร

๑๓/๙/๒๕๒๕
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๐๗
นางสาวจีราพร ไผ่พุทธ

๗/๑๐/๒๕๒๙
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ วรสาร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงสุธาทิพย์ กิติพงษ์

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงจุธามาศ พิมพะวะ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงนิจวิภา ทองแดง ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงอรวรา โพธิวัตร

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงปภาดา บุปผาเห้า ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงชรินทิพย์ แก้งวงษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงกาญจนา ศรีอุดร

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงศศิวิมล ตาทิน ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ เกลียงเกลา

้

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงเยาวเรศ กัวพิสมัย

้

๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงสุรางคนา หาคำ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๘ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงกมลชนก ปองสนาม ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงอัยยิกา คำชมภู ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงณฤดี กิจเอือ

้

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงภัทราพร จันทร์สมบัติ

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคำบงพิทยาคม ประสิทธิโพธิชัย

์ ์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๒๔
นางเวียงจันทร์ กัวมาลา

้

๕/๒/๒๔๙๘ วัดปยะมงคล ปยะมงคล  

กส ๔๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายอนุชา กัววงษ์

้

๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายวงศกร คงอาจ

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายชิษณุชา ฆารประเดิม ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายธีระเทพ มาตรเลียม

่

๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายชลชาติ กัวประดับ

้

๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายนนทวัฒน์ ฉลาด

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายอดิเทพ คงคูณ ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายพีรวิชญ์ การประกอบ

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายวิทยา สิงห์พละ ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายตะวัน โพศรี

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายอนันดา พรมบุตร ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายนิธิ เสริฐผล

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายปฏิภาณ โสดี ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณศรี

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงอรปรียา เพียกคะ

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงพัทราภา ลุนพัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงเขมจิรา รัตน์พลที ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงภาวินี คงคูณ ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงอมลวรรณ ไสวเนาว์ ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สุทธาวาส  

กส ๔๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงพรลภัส เอกพันธุ์ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงเมย์ฐิตา ศรีหลิง

่

๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงนันทวดี สังสีแก้ว ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายกฤตพัฒน์ ไร่บูลย์ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายณัฐนันท์ เพียรภูเขา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายณัฐพล การปญญา

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายนภัสกร จังหัน

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายภูรินทร์ ไชยทองศรี ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายวิชยุตม์ บรรเลงชืน

่

๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายวิทยา เพาะนาไร่ ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายศิวกรณ์ พันทัง

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓๙ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายศิวัฒน์ เถาวันดี ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายอาทิตย์ แสงนาโก

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงขวัญกมล ศรีเลิศ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงณัฐฉริยา อำพรรณทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงธัญชนก นระฤทธิ

์

๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงธัญชนก พอกพูน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงปริญญา สมมิตร

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงปทมพร วันทอง

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงพรวลัย เกษี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร  

กส ๔๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายนราวิชญ์ เพิมผล

่

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

กส ๔๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงปุณยพร ศรีกระหวัน

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

กส ๔๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงมนฑกานต์ เหล่าหว้าน

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

กส ๔๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงรมิตรา ใจอ่อน

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

กส ๔๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ละราคี ๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

กส ๔๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร เหลือมศรี

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

กส ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงณัฐฐา เกตุมาตย์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

กส ๔๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงสาริณี เหล่านายอ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

กส ๔๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงวิภาพร ศรีทิน

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร หินลาด  

กส ๔๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายสัจนันท์ ไชยคำนวน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายปฐพี ทิพอาสน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายนริศร์ ชมเชียวชาญ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายมาฆวัฒน์ กุดโอภาส

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายศราวุธ ไสยจรูญ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายธนกฤษ สวัสดิเอือ

์ ้

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงณัฐวดี ระดาสาร

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงอาทิตยา คำแสนกุล

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงฑิฒัมพร เขียวขำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเหลือ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงคณิตตา กุดวิฬา

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงวัลภา มุ่งสูงเนิน

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายณัฐโชค อ่องละออ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายณัฐพงษ์ กุดวิเทศ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายกฤษดา บัวหาร

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายอาทิตย์ ปรีวาสนา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายธรรมรัตน์ บัวโชติ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๐ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายเดชดนัย วิเศษชู

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายชลินธร ผ่านจังหาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงฑิตฐิดา ดอนสมจิตร

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงดาราวดี ชาญนอก

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงสรัลนุช นามตาแสง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงจิรนันท์ สวัสดิเอือ

์ ้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๙๖
นางเพียงพิศ ขจรโมทย์

๐๒/๐๘/๒๕๐๗
โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๙๗
นางพงษ์ญดา จีนมัชยา

๒๘/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๙๘
นางรัตนากร เขตวิทรย์

๑๗/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๓๙๙
นางภัคพร พลรักษา

๐๘/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๐๐
นางพิกุล ทิพอาสน์

๑๔/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๐๑
นางภัสร์สร ประวะศรี

๑๓/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๐๒
นางพรสวรรค์ ผลทวี

๐๑/๐๙/๒๕๐๓
โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๐๓
นางสาวสุญาดา ผลทวี

๑๔/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๐๔
นางจำป นาชชัยลาน

๐๙/๑๐/๒๕๐๗
โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๐๕
นางทองเลือน

่

ผ่านสำแดง
๒๓/๐๓/๒๕๑๐

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๐๖
นางละมัย นิเทียนศรี

๒๑/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๐๗
นางสมบูรณ์ ไชยสาร

๐๑/๑๐/๒๕๐๖
โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๐๘
นางคำปุน ปองคำ

๑๓/๐๙/๒๔๙๘

โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงวรรณา ดอนภักดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ตามะนาว
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายธรกร นพนงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายศรัณย์ รุ่งเรือง

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงชยาภา กล้าขยัน

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงประภาพร จิตจักร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงกนกอร กันทิศักดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายวัชระ บุญโคกกรวด

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายสมดุล นิระราช

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายสุรภัศ ครำดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายชัชชัย วรเวณุชม์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงธันย์ชนก รัตนวงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงกนกอร ทองอุดม

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายอิทธิพล อักขะราษา

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายโชคชัย ชมมร

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายกิตติคุณ ทุมมา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๑ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายวีรภัทร นาวิชัย

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงศิรประภา โพธิชา

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงอังสุมา คิมหาญรัมย์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงนริสรา จำปา

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๒๙
นายสำรอง วิศรีสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๓๐
นางสมพิน วิศรีสิทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๓๑
นายพิเชษฐ์ ธารพันธุ์

๑๒/๐๘/๒๕๐๐
โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๓๒
นางสาวอาภาพร ก้านสัญไชย

๐๙/๐๕/๒๕๒๕ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย

โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๓๓
นางสาวอุไรวรรณ ผาสุขเลิศ

๓๑/๐๘/๒๕๒๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย

โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๓๔
นางสาวนัฎฐาพร ตคงมัน

่

๐๕/๐๘/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย

โพธิบึงไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายนิรุทธ์ เห็มวิจิตร

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายนิรนทร์ อินทนนท์

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายปฐมพงษ์ แน่นอุดร

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายรัฐชาติ เหมศรี ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายวีระยุทธ อุดมรัตน์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายสิรภพ ศรีวิเศษ ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายชาญชัย วิชัยผิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายธนกฤต อรัญเพิม

่

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายพลากร ดอนสินเพิม

่

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายศรัณย์ธรรศ ไวพจน์

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ยุบลพริง

้

๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายปราชญ์ หัดประกอบ

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายกันตพิชญ์ งามเสริฐ

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ กันทวงศ์

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงเวธนี ศรีเสมอ

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงธมนวรรณ เจียงวิเศษ

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชยบุญเสริฐ

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงนำฝน อุดมรัตน์

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงสุนิฎา ศรีเสมอ

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงอุดมพร สิงห์จารย์

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงใกล้รุ่ง บุญวิเศษ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงรมิดา นิตุทอน

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงศุภัสสรณ์ ภูดาจดัน

้

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายธนกฤต ยุบลพริง

้

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

กส ๔๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายวิริทธิพล

์

ยุบลพริง

้

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สวนโคก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๒ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายถิรายุ ไชยชนะ

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายปญญา ภูจอมแก้ว

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายภูเดช ภูสอดศรี ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายรพีภัทร์ ภูชมศรี

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายสุภัทร คณะพรม

๑๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายอิทธิพล ไชยสีหา ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายอภิรักษ์ สงครัง ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายสมใจ ภูสอดศรี ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายกรวิชญ์ แก้วฝาย ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงจิราพร ชาสีโห

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ภูกองไชย

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงชลธิชา อัมลา ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงทักษพร พันเทศ ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงศุภิศรา ภูกองไชย ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงสิรีธร เหล่าทัย ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงอรนิชา เสียศรี ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงปญดา นารินนท์ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงจิราภา แซ่ลี

้

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงบังอร ศรฤทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงมาลิสา วังสันต์ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ ภูจิตรทอง

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงวรัญญา แสงอุรา ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงสาลิณี ภูพันนา ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงพีระดา เผือกฉุย

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงพิยดา ลาจ้อย ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงจิราพร ภูยาทิพย์ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงสุกัญยา อาจดวงดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงเมษา ยอดสิงห์ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงสุกฤตา เทพบรรหาร

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงโสระยา ภูสอดศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงพิรัชญา ภูแช่มโชติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงเยาวพา เหล่าไทย ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนขีวิทยา ดอนสวรรค์วนาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายกฤษณะ ภูกิงพลอย

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายสุทธิกร พานทอง

๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายธนวุฒิ นครพรม

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๓ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงขนิษฐา เหล็กหลิม

่

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๙๖
นางไพบูลน์ นะคะสอน

๐๙/๐๕/๒๕๑๐ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๙๗
นางเสียน

่

ภูสีคุณ
๐๖/๑๐/๒๕๐๐ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๙๘
นางประมวล ภูสีคุณ

๐๘/๐๗/๒๔๙๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๔๙๙
นางเพ็ญศรี ภูมิชูชิต

๑๕/๐๘/๒๕๐๕ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๐๐
นางสุพาพร ภูเลือนลอย

่

๐๗/๐๑/๒๕๑๗ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๐๑
นางวิจิตรา ภูบุญเรือง

๐๙/๐๓/๒๕๑๖ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๐๒
นางขวัญมนัส ศิลาชัย

๑๑/๐๘/๒๕๑๖ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๐๓
นางสวาท ภูสุจริต

๑๐/๐๒/๒๕๒๐ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๐๔
นายสมบูรณ์ ศิลาชัย

๑๕/๐๗/๒๕๐๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๐๕
นายสุพจน์ ภูสีคุณ

๐๙/๐๘/๒๕๐๑ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๐๖
นายประยูร นะคะสอน

๒๓/๐๕/๒๕๐๗ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๐๗
นายสันติ ภูดินทราย

๑๔/๐๙/๒๕๐๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๐๘
นายจำป แสนกันยา

๒๔/๐๓/๒๕๐๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๐๙
นายบุญส่วน ภูกาสอน

๑๙/๐๔/๒๔๘๗ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๑๐
นายสาย ภูบุญเรือง

๐๗/๐๑/๒๔๘๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๑๑
นายประภาส ไชยภู

๑๕/๑๐/๒๕๑๑ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๑๒
นายประยงค์ ภูดินทราย

๐๓/๑๒/๒๕๐๒ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๑๓
นางนุชนภา พรหมสะวัน

๑๑/๐๑/๒๕๐๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๑๔
นางลำไพ ภูสีคุณ

๓๐/๐๔/๒๔๙๗ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๑๕
นางหนูเล็ก ภูจงกุล

๐๘/๐๒/๒๔๙๗ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๑๖
นางวนิดา จงดี

๑๘/๐๗/๒๕๐๓ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๑๗
นางบัวทอง ภูวิภาค

๐๙/๐๒/๒๕๐๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๑๘
นางระอองดาว ภูมิชูชิต

๒๔/๐๑/๒๕๑๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๑๙
นางประเสริฐ ภูอ่อนโสม

๐๘/๐๙/๒๕๐๙ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๒๐
นางยุพิน สิงวะราช

๑๗/๐๒/๒๕๐๕ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๒๑
นางละมัย เขียวผาบ

๐๗/๐๕/๒๔๙๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๒๒
นางสุมารี ภูกาสอน

๑๓/๐๙/๒๕๑๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๒๓
นางทองจันทร์ ชารีรักษ์

๒๘/๐๘/๒๕๐๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๒๔
นางสมพร มนต์คาถา

๒๓/๐๘/๒๕๐๘ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ท่าพระงาม  

กส ๔๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายอภิรักษ์ เหล่าทอง ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายภานุพงษ์ ภูเลียมคำ

่

๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายบดินทร์ ภูพะสี

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายภิญโญ ไชยบล ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายรัฐภูมิ นกหนู

๒๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๔ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายวงศกร ภูมิงดาว

่

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายบารมี โพธิสิงห์

์

๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงพจน์จนา พิณพงษ์

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงจินตนา ภูครองตา

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงวิชุดา ภูเงิน

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงวิราวรรณ ภูเงิน

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงปนมณี จุลศรี

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ทุ่งสว่างดอนกลาง  

กส ๔๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงวิภาดา อุปฮาด ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงนัชรินทร์ พจนิตย์ ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงศิราภรณ์ ภูกองชนะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงอรอนงค์ คนขยัน

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงญาดา พูนไธสง

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงรวิพร ภูกองชนะ

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงอภิญญา สีโคอุ่น ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายฐาปกรณ์ รักษาภักดี ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายปวัน บุดดา

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

แห่กระสินธุ์ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายศตายุ ภูผิวฟา ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายธีนะพฒน์ มีคำ

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปรัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายต่อศักดิ

์

สินธุโพด ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงศศิกร แจ่มถนอม

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายธีรพงษ์ แหยมเกิด

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายปติภัทร ภูสิมมา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายรณชัย สายเนตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายวรเวช ญาณเสถียร

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายวราพงษ์ ไทยท้าว

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายวัชรเดช คำโสม

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายศุภกร ภูโยธา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายสงกรานต์ คำบุญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายสุธิวงศ์ การมงคล

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงปาลิตา ภูดอนนาง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงฐิตินันท์ วงศ์นคร

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงปรียาภัทร ศรีคันธะรักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงพรนภา ภูทองก้าน

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๕ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงศุภดา จิตรเทียง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงศศิประภา เทพคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกคำวิทยา โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายวชิรวิทย์ ภูอองทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ภูกัน

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายภูษิต อุ่นสิม

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายฉลองราชย์ กุดวงค์แก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายรัตนพล ภูครองผา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กชายศิรภัทร บุญเกตุ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงอัฉราพรรณ ภูชานิ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงสาวิกา สิงหมาตย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงพิรารัตน์ อวนศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงปรีมงคล ถมหนวด

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงกัลยา ช่างจันทึก

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงสุกัญญา วงศ์ศิริ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภูใบบัง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงสาวิตรี ภูนาป

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงอรอุมา ทองดวง

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงชนิดา ภูสิมมา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล โพธิชัยโคกใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายอัครเดช สีบุรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายสุทธิพงศ์ สุขคล้าย

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายรัฐสิทธิ

์

ภูถำแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายรุ่งฤทธิ

์

ภูบุญคง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายไกรสร จันทิรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายพีรพงษ์ ภูแล่นไว

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายธัฐนพล ภูสีดวง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงอภิชญา เขียวเชย

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงวารุณี ภูแบ่งไม้

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงนิตยา ชาดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงฐิติกานต์ ทัพโยธา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงกุลยา โคตรแสงอ่อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงเพชรลัดดา ภูบุญคง

๒๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงอารยา ภูหลักด่าน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงพิจิตรา เคนภาวะ ๑๖//๒๕๔๘ โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงภูสุดา ภูหัวไร่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคำไฮวิทยา โพธิศรีคำไฮ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายภาคิณ สิงห์เครือ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายสุจินดา ภูจอมจิตร ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายวิษณุกร ภูจอมจิตร ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายสุรยุทธ ภูพานเพชร

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายอนาวิล บัวหงษา

๒๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงบุญรักษา บำรุง

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงอินธิฌา อิมตะคุ

่

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงอธิชา ภูชืนชม

่

๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงนรินทิพย์ เทพธานี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงอภิญญา บุญช่วย

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายพงศกร บัวกลาง

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงชัชชญา พิมเภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางคำวิทยา โพธิศรียางคำ

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายกฤษดา ปรางทอง ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายกระยาหงัน ชิตะบุตร ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายโชคชัย ภูครองทุ่ง ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายณพงศ์ บุญคุ้ม

๑๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายฐิติพงศ์ ศรีปญญา

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายพีรเดช ศรีวิเศษ

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายนิติพล ก้องสูงเนิน

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายเพชรรัตน์ เรืองสมบัติ ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายณัฐชดา จำเก้า

๒๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ ไชยศรีหา

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงพัชธิดา ภูครองหิน ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงพีรดา ภูริมนาค ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงภัทรนันท์ ภูผาบ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงเวธกา ศรีปญญา ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงอรปรียา บุตรหาญ

๒๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงอินทิราพร ภูครองหิน ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงนภัสสร แสนมนตรี ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว โพธิศรีหนองแวง

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายพีรัชชัย รัตแมต

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายบาส คำหารพล

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายเอกรินทร์ สายสัน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายวุฒิชัย คำไข

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงรดา ด่านประจำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงพรพรรณ ภูขลิบม่วง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงอาริยา สิทธิเสนา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๗ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงส้มโอ รุณยา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงนภาภัช ธัญญเจริญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงเพิมพร

่

ภูฉลอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงปยะภรณ์ มาดาโต

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงสิรินทิพย์ ภูบุญภา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงเดือนฉาย ภูนาวัน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงปฌัฏฏา แสนแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา วารีราษฎร์หนองกุง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายสวิตต์ ภูเหลือม

่

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงสุมิตตรา ปรีวาสนา

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงกนกพร ชูตากแดด

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงพัชริดา ภูสีดวง ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงสุมจิตรา ภูงามหมอก

๓๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ ศรีธาตุกุดสังข์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๔๗
นางจิตลดา ฆารกุล

๒๒/๗/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายปธานิน อาจดวงดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายภูตะวัน ภูลมเขา

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายวศิน ทินวัน

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายวัชรินทร์ เพลินพร้อม

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายธันวา ภูจัตตุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงภนิตา พูลอ่อน

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงอจิรา ทินวัน

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงเปมิกา อาจดวงดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงปภาวดี ไชยทองศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงมณฑิตา เทพกิจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงอภิวันท์ แซ่หลัว

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายชัยณรงค์ ชัยบุตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายทัศนัย ทองพิลา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สระบัวบ้านสา  

กส ๔๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายพีระพงศ์ ภูจอมจิตร

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายภูผา ภูสีนำ

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายศุภสิทธิ

์

ภูพานเพชร
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายปรียะพงษ์ มุงคอน

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ สาระศรี

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงตวิษา เข็มจรุญ

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

ภูด่านงัว ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ภูครองจิตร

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วอำภา ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๘ / ๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ คำทอง

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงวีรยา เติมภักดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงทัตพร ภูสีนำ

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงขนิษฐา ภูศรีโสม

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงอุมากร ภูพานเพ็ชร

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนดงบังวิทยา สวนพร้าวดงบัง  

กส ๔๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงอัมรา มาพร

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายจักรพงษ์ วงศ์สมศรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายณัฐพล นิลดรหวาย

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายพูลทรัพย์ บูรณะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงชลธิชา ชุมกาแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงปพิชญา ปาละนิตย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ ปญจิตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ภูบัวนาค

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงเมขลา สำราญพงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงนิลารัตน์ ชันสูง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๘๕
นายเทวินทร์ ดีจรัส

๒๙/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๘๖
นางวรนันต์ มัจจุปะ

๓๐/๐๓/๒๕๑๐
โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๘๗
นายไตรภพ ภูบุญอบ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายธนพล หัสวงศ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงจิดาภา พ่วงคุ้ม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงธนัญญา ภูบุญอบ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงสุพิชชา รองสุพรรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายนิลภัทร ภุมี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สว่างนิวรณ์  

กส ๔๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายจิรายุ อุ่นสมัย ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายต่อศักดิ

์

ผาลา ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายวรพจน์ ภูผิวฟา

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายชนะชัย ภูลายยาว

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายบุรินทร์ คำฟู

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

กองสำลี
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายภานุพันธุ์ ทองไพรวรรณ ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายวันแสวง เรืองชัย

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายนวัฒน์ โคตะมูล ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายวศิน ทองนิล

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายชาญชิต ภูกองชนะ

๑๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายกฤษฎา ภูกองชนะ

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๙ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายนันท์ธิวุฒิ อ้ายใหม่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงสิริณญา ภูลายยาว

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงวรรณภา สีโสดา

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงสมฤดี ศิลคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ ภูลายยาว

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงมาริสา ภูพันนา

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงปยดา กองสำลี ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงธนพร แพนสมบัติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงพรรณอำไพ จารุนัย

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงสุชาวดี ไชยลัด

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงสรัญญา ภูลายยาว

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงศรีสุดา แก้วมะ

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา สีกระแจะ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงปนมณี ยางน้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงมนัสวี เทียนสุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงลลิตา ศรศักดิดา

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงวรรณภา คำสีมา ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงศศิการณ์ คำผือ

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงนิศานาถ บำรุงกุล

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงณัฐชา โปยทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงทิพย์สุดา เนียมหอม

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงสุนิสา มัครมย์

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงเกวลิน นัยนิตย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงกุลธิดา แสงจันทร์

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงวราภรณ์ พรมจันทร์

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป สว่างหัวนาคำ  

กส ๔๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายพงศกร ปอแดง

๑๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงพีรดา ภูโทสุด

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงเพชรพร ศรีขุมทรัพย์

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงเกวลิน เชตะวัน

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงวรลักษณ์ อุไรพันธ์

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายอนุชา นามภูษา

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงพิริษา เลิศเอียม

่

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายเกียรติภูมิ ภูยางสิม

๓๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงปยามาศ เทียนยี

่

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรี สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายศุภนัฐ เทพกิจ ๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
สว่างอุทัยดอนยูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๐ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายปริพัตร์ เทียนมา

๑๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายศักดิศิริ

์

แพงสาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายอิทธิพล วงศ์จอม ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายกิตติภณ ภูประวัติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงปณิตา พันปนเปา

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงปาลิตา มะโนชาติ

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายทรงพล ยาทา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายกฤษฏากร ชิณวงศ์

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงศิรประภา คุณแทกอง

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงขณิษฐา ทองพิลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายอภิลักษณ์ อิศาสตร์ ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายธนพัฒน์ ภูอย่างดี

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัว สว่างอุทัยดอนยูง  

กส ๔๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายพงศกร โนจิต ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงธวัชชัย สุขสนิท

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ซาดาเม็ก

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงพรธิดา ภูพันใบ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงธาราทิพย์ การร้อย

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ จำปา

๒๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายเกษฎากร วรรณจักร์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงกมลสุดา มธุรส

๐๒/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายจิรายุ ภูเขม่า

๒๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงอารียา หาญคำภา

๑๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา สุธรรมาราม  

กส ๔๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีคำผวย ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงยุภาพัฒน์ รัตนบุตร ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงปยดา วิชาชัย ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงภัทรวดี วันหากิจ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงอริสา นวนทา ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงณัฏฐกมล ลุนดาพร ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายนวมินทร์ ภูสีเงิน ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงญาณิศา จันดา ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงรัตติกาล เคนลี ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายพลพล แจ่มรุ่งเรือง ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงปญจรัตน์ อ่างคำ ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ นุสีวอ

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายจารุภัทร พลับฉิม ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๑ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงเมธินี บรรเทา

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายจักรพงษ์ สิทธิจันทร์

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายวรศักดิ

์

เพ็งจันทร์ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงเปรมสินี ภูครองแถว ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กชายภานุวัฒน์ พินิจสอน ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายภูริทัต ภูจักเพชร

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายวิชญพงค์ ภูชมศรี

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายกริชเพชร ภูจอมทอง

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กชายอชิรวัฒน์ ชวนจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผลวิสุทธ์ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงยศศักดิ

์

มณีจักร ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายกิตติกวิน จันบุตราช ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงวริญญา ภูสิงห์ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงธนิษฐา จันทร์สว่าง ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีนวน ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา กลางห้วยเม็ก  

กส ๔๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงศิริมากร ฤาชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายนนทภร ศรีปญญา

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายวีระพงษ์ นาสมบูรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายจิรพัฒน์ จันบุตราช

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีนวลลี

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงมุกชมพู ไหเราะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงสนธยา มะปะตัง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงกันธนา สองเมือง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พลตือ

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงศศิธร อุ่นทะยา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นวมจิตย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร อำพาพร

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๐๒
นายศราวุธ อันลูกท้าว

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงพัชรพร สมมิตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงพัชรพรรณ สมมิตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๐๕
นางสาวชนกวนันท์ ภูมิสายดร

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงภรณ์ชนก ภูเหมือนบุต

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายภูมิพุทธา แสงหิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายอลงกรณ์ ดอนละคร

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายสพล แสนโครต

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม ธรรมพิทักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๒ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายเสกสันต์ แสงหิน

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงวิทยา ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๑๑
นางสาวสโรชา พิศลาจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๑๒
นางสาวอนินลิตา ไชยโคตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๑๓
นางสาวสุนันทา ภูประวัติ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๑๔
นางสาวศสิญาพร ศรีไตรภูมิ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๑๕
นางสาวรุ่งนภา ใจกล้า

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๑๖
นายธนา บุญประถม

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๑๗
นางสาวจิรฐา ลีลอด

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๑๘
นางสาวสุกัญญา หมืนปลา

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๑๙
นางสาวณัชชา ภูพานทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๒๐
นางสาวหนึงฤทัย

่

ต้นเตย
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๒๑
นางสาวปนัดดา ขอนทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๒๒
นางสาวศิริประภา ภูผาดวง

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๒๓
นายโชคทวี มาตรา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงกุลณัฐ พลดง

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๒๕
นางสาวปรีญารัตน์ งาจอม

๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๒๖
นางสาวปยะดา ดีแก่นทราย

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๒๗
นายพลกฤต ภูแพง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๒๘
นางสาวพลอยชมภู พิศนุ

๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๒๙
นางสาวพัชยา ภูครองตา

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๓๐
นางสาวพิมผกา ภูเหมือนบุตร

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๓๑
นายภูมินทร์ ภูครองหิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๓๒
นางสาวลัดดาทิพย์ ภูแสงศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๓๓
นางสาววณิศรา ด้วงทอง

๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๓๔
นายศุภกรณ์ หมืนพล

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๓๕
นางสาวอนุษรา ภูชมศรี

๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ธรรมพิทักษ์  

กส ๔๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงกัลยาณี ลาวงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา แสงโลกีย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงชลดา ไชยมตรา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ ซาทุม

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงลลินดา หมวดธรรม

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงปยาพร พรมโยธา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายเดชอนันต์ พลเสนา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ

์

โพธิชัยคำใหญ่

์

 

กส ๔๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงศศิธร ชัยฤาชา

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายชิษนุ ศุกเสาร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๓ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงลีลาวดี ดอนดี

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายธวัชชัย จิตหาญ

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงวิภาลัย เหล่าลาภะ ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงกานดา ชะนะบุญ

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงธัญรดา โคจร

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ศรีนวลทรายทอง  

กส ๔๕๖๐/๑๘๕๐
นายฤทธิ

์

รัฐวงษา
๐๑/๐๒/๒๕๑๓

กศน.อำเภอห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๕๑
นายคำตัน อรรคมูล

๑๒/๑๑/๒๕๐๙

กศน.อำเภอห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายธภัทร ภูอันวะลี

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายภัทรวิทย์ ทิพย์บุปผา

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงณิชา ภูสีนำ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กชายธีรพล ชัยยะ

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายพงศธร อาสนาจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายชีวิน อรรคฮาดศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายณัฐพงษ์ อาจดวงดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายปริญญวัฒน์ รัตนพล ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายพชร บุญหล้า

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายณรงค์เดช ดาหลวงมาตร

๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายพัทธพล คำแหงพล ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายธนภูมิ กลินจันทร์

่

๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายระพีพัฒน์ กองเพชร

๒๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ ตันทะตุ่น

๑๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กชายปรเมศ เย็นใจมา

๑๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายภัทรพงษ์ รัตนพล

๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงภัทรธิดา กวนศรีรัก

๒๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงธิวาพร บุญหล้า

๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงสุภาพร เหมกุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงกรกนก ภูจอมเพชร

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ จอมไชสง ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงปุณยพร จันทร์ศรี

๑๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงกรวลัย โคตะนนท์

๒๐/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงเขมิกา สันพันธ์

๑๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงศิริรัมภา แสนเห็มทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงชุติมา ไผ่ชอบ ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ไชยโสดา

๒๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงฐิตา บุญหล้า

๒๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๔ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ จิตมาตย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายณัฐพร บุญเดช

๑๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงเกษรา พักละ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ จันทร์ศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายจักรกฤษ วงศ์อนัน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายธีรพัฒน์ วงศ์พาน

๐๗/๐๘/๒๕๕๒
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายภูมิพิภัทร ภูพาที

๐๖/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ สมสุข

๐๔/๐๗/๒๕๕๒
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายณฐพงศ์ สิมมาลา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายธีระเดช คำควร

๐๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงนุศราวรรณ ชาแสน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงวรรณิภา ภูสีทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายเอกพล เสียสี

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินทร์จันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายนวพล คุ้มทรัพย์

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายอัมรินทร์ เรืองศรีอรัญ

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงปยะธิดา มูลทรัพย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายจีระศักดิ

์

ภูแช่มโชติ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป

์

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงนิลภา บุญเคลือบ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายกฤษฎากร บุญหล้า

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พิชัยช่วง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงมุธิตา ตามศรีวรรณ

๒๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงสุวิมล อาจดวงดี

๑๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงอศิริญา ไพศาล

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๙๐๔
นางสาวธาริกา อาจดวงดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๙๐๕
นางสาวเขวิกา อาจดวงดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๙๐๖
นางสาวสุนันทา บัวจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๙๐๗
นางสาวปริศนา คุณทะวงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๙๐๘
นางสาวอริสรา ภูจอมแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๙๐๙
นางสาววราภรณ์ เหมกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายอินทนนท์ ปกชาติ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังลินฟาวิทยาคม

้

สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงธัชภรณ์ อุ่นทะยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลชุลีพร สว่างคำเหมือดแก้ว  

กส ๔๕๖๐/๑๙๑๒
นางสาวจินดาหรา ศิริโยธา

๐๒/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงรัญชิตา ศรีกุตา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงสรัญชนก จันทะจักร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๕ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงวาเลนไทน์ ภูชัยยัง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร สีดีวงศ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงอภิญญา ไชยสีหา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงลำมลาย มาตรา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงนิภาพร นามโส

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงภาวิดา ศรีพลหงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงสุพิญญา เมืองมา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงนำฤทัย เหมกุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงปยนุช อาจดวงดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงเจนจิรา พุทไชสงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายปรัญชัย พงษหิงษา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กชายนนทกานต์ เมฆขำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายวีระชัย ภูงามนิล

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายทรงยศ พลขันธุ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงนิชาดา สิทธะจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงจิรนันท์ ใหญ่สาร

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงปภัสรา อินทรานุรักษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงกชพร พูนไธสง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงณัฐพร พลขันธุ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงมาริษา วงค์สอาด

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อุทัยกุดโดน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงวิลัยพร กล้าขยัน ๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงรัฎญาภรณ์ ภูผาสุข ๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงนิตินันท์ สุนทรวัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายจักรพรรดิ ภูดงน้อย

๑๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายสิรภพ ไชยคำ

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายพงศกร ระหารพงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายกฤษณะ ทองแดง ๒๐/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
กลางมาลัย  

กส ๔๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายสุภสวัสดิ

์

คงศรี
๒๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

กลางมาลัย  

กส ๔๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายธนดล ผลพฤติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายเอกรินทร์ เสริฐวาสนา

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายนครินทร์ บูรณะพล

๑๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายธนากร ไชยศิริน

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายวันชัย สีผึง

้

๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายนำโชค ศรีวิบูลย์

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายวัชระ บุตรโคตร ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๖ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายสุรธัช จัตวากุล

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงเอมอร ยุคะรัง

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงนฤมล แคนบุญจันทร์

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงปรียดา กองคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงปวีณา อุ่นบุรมย์

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงณรินธร มาคประสงค์

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงสายธาร ผลบุญ

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ กัลยาณบริหาร  

กส ๔๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายกฤษณะ พิมพิลา

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายพิสุทธิศักดิ

์

ไพรัตน์
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายอรรษฎา สอนปญญา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายปชา โสนาพน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงชัยภา ศรีบุรัมย์

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงปยธิดา สีอ่อนดี

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงสุวิดา สารพัฒน์

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงสาธิกา จันทะมุด ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงเอวิตรา คำจันทร์ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน คำเชียงวัน  

กส ๔๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงอนัญญา เทพวงศ์ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงกมลชนก ผึงศรี

้

๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงอนิศรา มุขพรม

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงลัดดาวรรน หาญอาษา

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายทรงวุฒิ หาญอาษา ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายนิธิพัฒน์ สุจริต

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายนพรัตน์ ภูปุย

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายพุทธกาล ศรียี

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายธนกร อินนนท์

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายธนธรณ์ สาชำนาญ

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายปริวัฒน์ ภูนิคม ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายกฤษฎา หารอาษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายเจษฏา สระทองซัง

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายฉัตรมงคล สันประเภท

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายวุฒินันท์ มะลาสี

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงสุจิมา อะโน ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงวีณา ภูนาเงิน

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงกชกร ตุงคะเทพี

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงขนิษฐา โพธิชัยแสน

์

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๗ / ๗๓

้
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กส ๔๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงพิชญธิดา เขตต์จำนงค์ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงอริสา กระชับกลาง

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ อุปภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงเพชรลดา แก้วอำลา

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงชมพู่ โทธิลาด ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายเกรียงไกร ขอบทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายชลวิทย์ จิตจำนงค์

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายปติพงษ์ บอนคำ

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายอนนต์ จวงสมุทร์

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายวีรวัฒน์ เฉลิมรัมย์ ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จันทร์แรม ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายปญญาพล พุฒพัน

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ดลเจิม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงอภิญญา ภูรักถิน

่

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงวิจิตรา คำทา

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ฟองเสียง

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงนิสา นาพรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงพรวิสา ตะพองมาตร

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายรดิษย์ ชวนคำ

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายหัสดิน ศรีโยธี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายขันติยะ ภูผิวเหลือง

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายกฤษณะ โพธิกมล ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายบุญจันทร์ คำเสนาะ

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงปาริตา เฉลิมรัมย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงดาวนิล ถินวิสัย ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงนันธิญา สุทธิโคตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายปญญา ภูนาเงิน

๑๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายคฑาวุธ พงษ์เภา

๑๘/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ แพงห่อพาน

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายปภาวิน สินธุกูด

๒๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายเอกภพ สุขประเสร็ฐ

๒๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายนันทวัฒน์ การรัตน์

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายภานุวัฒน์ โทเพ็ชร

๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงลัดดาภรณ์ หมืนราช

่

๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนดงน้อยวิทยา ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายนครินทร์ มณีศรี ๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๘ / ๗๓
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กส ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงวิระดา ไชยเทพ

๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายรัฐพงศ ดิษฐเนตร

๑๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงสิรินทิพย์ ภูอาจสูง

๒๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงชนม์นิภา บุญศิริ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงพิราวรรณ ขันธ์ศิลา

๒๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงสิรินทร มีวงค์

๑๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงนิจชยา ด่านพงษ์

๑๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงสุชานันท์ ทองชา

๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงวรรัตน์ ยมศรีเคน

๑๖/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายพิพัฒน์ คำโสกเชือก ๓๐/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงขวัญภิรมณ์ คำวงษา

๑๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายพีระพล ทองเชือ

้

๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายธนายุทธ ไชยเม็ง

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงรัตนา พลเยียม

่

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงปาริฉัตร บุญมี

๓๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงปาริชาติ เสนารักษ์ ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงพัชริยาภรณ์ ไชยคำสิง

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงสุนิสา ยุคะรัง

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงวันวิสาร์ สระบัว ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงอรวรรยา โพธิรัตน์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ระหารพงษ์ ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายพุฒิพงษ์ งอนงาม ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายพงสกร ไชยคำมิง

่

๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายรัตนสิทธิ

์

เพชรสังหาร
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายอนุชิต หงษ์ทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายอนุพงษิ

์

นินประโคน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายตรีจักร ไชยยงค์

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายธีระพงษ์ ขันธ์จำนง

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายฉลองราช ปรีจำรัส ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายนราวิชญ์ ญาณจรัส

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงศิริกร วิเชียรไชย ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายณรงฤทธิ

์

ฆารไสย์
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายพัฒนากร โตทัพ

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายภาคิน วิชาชัย

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงวรันยา ทุทุมมา

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๙ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายชินวัตร ภูชมบ่อ

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายบดินทร์ นามประไพ

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายภาคภูมิ ทองทวี

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายปริญญา ถินวาสนา

่

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายอติชาติ ปานคอน ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายศุภกร บุญทัน ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงพรณิภา ภูพานแดง

๒๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงสุรีมนต์ จันทร์สอน

๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงวรนุช ภูซ้ายสี

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงปายอ้อ วงศ์สุโท

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายพิสิษฐ์ สอนไสย ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์สะอาด ไตรภูมิ  

กส ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายก้องภพ กินรี ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายภัทรพล มาศประสงค์ ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายรัฐภูมิ แสงมูล ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงสฤษญาพร โยทาสี ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงอัญรินทร์ อริยคุณาทวีสิน ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงพิมลวรรณ สมคะเณย์ ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงเอมมิกา เสริฐวาสนา ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายสรวิชญ์ ขามช่วง ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ผลเรือง ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ หมันเรียน

่

๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนถำปลาวิทยายน ถำปลา  

กส ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายธีระชัย ฉรวยศรี

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายวรพงษ์ พลวงศ์ษา

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายอดิสรณ์ โมฆรัตน์ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายกิติพงษ์ ธะวาติ

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายชาติกล้า ภิรมย์ชม ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายจิรายุ พัฒนสาร

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายกิตติขัย บุญราศี

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงดวงกมล ภูเด่น

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงพัชราพร ใจภักดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายสมพงษ์ ลดสีดา

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงรัตติญาพร ด่านลำมะจาก

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายจักรภัทร วงศ์มโน ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายณภัทร จงเทพ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ฉลวยศรี

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๐ / ๗๓
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กส ๔๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายพันธนกฤต เศษวงค์ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายนิติธร การสรรพ์

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายนฤสรณ์ นันไชย ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายชัชวาล ม่วงนิกร

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงธิดาพลอย เอียมศรี

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงประภาวดี โพธิศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงศิริวิมล คารภูมิ

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงภัณฑิรา มหาอุป

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ม่วงกุญชร  

กส ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายนนทกร ตาลสถิตย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงนฤมล พลแสน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงปานไพริน นามโนริน

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงสุภัสสรา ภูคงคา

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงปาลิตา ญาณสิทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายโภคิน บุญศรีเลิศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายอานนท์ เหลารืน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงธิญาดา การสรรพ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงนรินทิพย์ รัตนอนันต์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงพิมพิดา ใคร่นุ่นสิงห์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงพิชญา จงภูเขียว

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงพิมพิศา จงภูเขียว

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงวนัชนก เอือทัดทาน

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายภูรินทร์ นพคุณ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายธีระชัย ศรีประเสริฐ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายบรรณวิชญ์ จงสมัคร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงกิตติยา องคะกาศ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงนงลักษณ์ มะละการ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงพัชรธิดา ศรีมี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงสโรชา แฉล้มชาติ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงอรอนงค์ ดอนถวิล

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงธนัชชา แท่งทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายธนชาติ ตินะคัต

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย อโศกธรรมมาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายดารากร วงค์แสนสุข

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายนันภัส วงค์แสนสุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายวันชนะ ภูยาทิพย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงวรรณวิสา เหล่าพักสาร

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๑ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ไชยนคร

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงเอมอร อันทะปญญา

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงศิโรชา ประณามวงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงปณิตา นาพรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายวราวิน นิตยาชิตร

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายโชตยากร นาชัยฤทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงษศิธร โนนแดง

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงอธิชา อินภูมิ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ภูงามนิล

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๓๔
นางหนูเจน เหล่าพักสาร

๐๑/๐๑/๒๔๙๖

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๓๕
นางสำลี ดีรักษา

๐๑/๐๑/๒๔๘๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๓๖
นางติกน้อย ไชยโสดา

๒๗/๐๗/๒๕๐๗

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๓๗
นางติม

๋

ศุภฤกษ์
๒๙/๑๒/๒๕๐๙

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๓๘
นางไอ่ ดีรักษา

๐๑/๐๑/๒๔๙๖

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๓๙
นายสุตัน ก้านกำ

๐๓/๑๐/๒๕๐๑
ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๔๐
นางไพรัช ภูบรรทัด

๐๑/๐๑/๒๔๙๗

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๔๑
นางคำไพ ภูแช่มโชติ

๐๕/๐๘/๒๔๙๔

ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๔๒
นางไพบูรณ์ ภูงามนิล

๐๑/๑๐/๒๕๐๔
ศพอ.วัดคำไฮ คำไฮ  

กส ๔๕๖๐/๒๑๔๓
นายทองอาน ตระการ

๒๒/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๔๔
นายอำนาจ หงษ์ศรี

๐๑/๐๔/๒๔๙๘

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมงอย

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายณัฐพล ศิริกุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายรเมศ ศรีบุญรอด

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายอาทิตย์ เครือคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๔๙
นายณัฐพันธ์ ภูผา

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๕๐
นายธีรภัทร กิลาวิต

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายภาณุวิชญ์ ภูโปร่ง

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายพิพัฒน์ แฝงด่านกลาง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายธีรภัทร คณาฮาด

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายจิรพงษ์ เหล่าจำปา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายจีรภัทร งอยภูธร

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายเดชดนัย สมอนา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายอนุสรณ์ นวนแสง

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายอัครเดช สวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายนัฐวุฒิ รินเสนา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๒ / ๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ ธ.น.โสม

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายจีรายุทธ ศรีสงคราม

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายรัตนชัย ถานุกูล

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม ไชยวาร  

กส ๔๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายพรภวิทย์ ภูกาบเพชร

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายนภัทร ศรีสุพัฒน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายฉัตรมงคล นันทะศาสตร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีคุณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงศศิญาพร บุญไพ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงกนกพร สีพิมสอ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายจิรพัฒน์ ภูมิสายดร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายอนาวิล ภูนิคม

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายธาวิน วิบูลย์กุล

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุมี

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงชไมพร เหล่าพิเดช

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ อิมจำรัส

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายพีรภาส ฤทธิพงษ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายภานุวัฒน์ สินธุกูฎ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายธนายุทธ นาโสก

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ภูคงกิง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายภคินธร เลืองลือ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายนพรัตน์ จรทะผา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงพิกุลแก้ว เพียรชนะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงสราญรัตน์ แผนกระโทก

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายเมธี แสงทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงบุตธิดาทร อันศิริ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สว่างคงคา  

กส ๔๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายธนวัฒน์ จำปาบุรี

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายเจษฎา นามโส

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงราชาวดี ละม่อน

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงกานต์กนีย์ ศรีหาราช

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายอำนาจ กลมเกลียว

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายธนกร ภูทับทิม

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงพนิดา พันสุวอ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายรัชกร คำพิไสย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สะอาดนาดี  

กส ๔๕๖๐/๒๑๙๔
นางดาวเรือง ผิวคำ

๐๕/๑๒/๒๕๐๒

ศพอ.วัดสะอาดนาดี สะอาดนาดี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๓ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายกฤษฎากรณ์ อ่างคำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงสินีนาฎ ปริวันโต

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงเจนจิรา แก้วพิลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงปทุมรัตน์ งาหอม

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงศรสวรรค์ พรมทา

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงสิราวรรณ มหาอำมาตย์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายธิตินันท์ พาหนทัพ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายกฤษฎา พิลาโท

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงอารยา คู่กะสังข์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงชนิภรณ์ โพธิงาม

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงสิริวิมล นาสมพักดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงพิจิตรา นาบง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงธนิตา แม่นหมาย

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงสโรชา ประชุม

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ หนูจิตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายภานุวัฒน์ แวววงศ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงพิมพ์วิภา จำบามูล

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงขวัญเนตร โสมณวัฒร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายพนมกร ภูสีห์ทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายวชิรวิทย์ ดินงาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงนภัสรา ภะวะภูตานน

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงชนากานต์ พันธ์ชาติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายอดิศร ชัยตรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายทัพไทย จันทะสาร

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงภัทรธิดา วงษ์ประพันธุ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์โสม

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายกิตติกร วิเศษแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายคมสันต์ ทศหล้า

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายจิรศักดิ

์

สุขนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายทินภัทร ภูชาบุตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงขวัญจิรา รอดวินิจ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายวายุ อาสนไชย

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายธนบัตร บุริเส

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายชวนากรณ์ หมายงาม

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายรัชนนท์ แก้วมะณีย์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๔ / ๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ คำพร

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงปริชาติ แก้วพิฑูรย์

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงพรธิตา ราชา

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงยุภาพันธ์ จันทะสาร

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงวรรณวิสา สุดแสง

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงสุพัตตา ทวีโชค

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงอรดี ทองนาเมือง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงกรวรรณ โพธิหล้า

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายนาตยา หมายงาม

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงพิชิตพงษ์ ปานะโต

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายแพรวา ปรานีสอน

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงธนภูมิ โสมณวัฒร์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงปานิศรา รอดวินิจ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงณัฐรุจา อรุณดี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงนันธิตรา ภูแลนคู่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๔๕
นางสาวหนึงฤทัย

่

ชาติมนตรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๔๖
นางสาวสุจิตตรา สุขนา

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๔๗
นายเจชฎา รัชปตย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๔๘
นางสาวกุลนิทา ภูทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๔๙
นางสาวพัชรวดี แก้วม่วง

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม แสงสุวรรณรังสรรค์  

กส ๔๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงปยณัฐ หอมกลิน

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง หนองหอไตร  

กส ๔๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายโชคทวี รัตนแสง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงณัฐริกา ไหว้ครู

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุดมพร หนองหอไตร  

กส ๔๕๖๐/๒๒๕๓
นางคำปน อินภูมิ ๐/๐/๒๔๙๕ วัดหนองหอไตร หนองหอไตร  

กส ๔๕๖๐/๒๒๕๔
นางเพ็ญจันทร์ ธงหาร ๐/๐/๒๕๐๓ วัดหนองหอไตร หนองหอไตร  

กส ๔๕๖๐/๒๒๕๕
นางประไพ วงศ์แสนชุม ๐/๐/๒๔๙๓ วัดหนองหอไตร หนองหอไตร  

กส ๔๕๖๐/๒๒๕๖
นางบุญเรียน พิมพ์ภูธร

๐๑/๐๙/๒๔๙๙

วัดหนองหอไตร หนองหอไตร  

กส ๔๕๖๐/๒๒๕๗
นางสีดา ภูยอดตา

๑๙/๑๑/๒๕๑๕

วัดหนองหอไตร หนองหอไตร  

กส ๔๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายศักดินนท์ เพิมขึน

่ ้

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายนวพล คนงาม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายสุริยา นาประทุม

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายพีรพล ภูสมตา

๑๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงปราณ๊ แก้วมะเริง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงเตชินี รัตนเมือง

๐๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงอสมาภรณ์ โรจน์พวง

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๕ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๒๒๖๕
นางมะลิวัลย์ พละโพธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๐๒
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน  

กส ๔๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงพิมชนก ภูกองชนะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายฐิติโชค นารี

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน  

กส ๔๕๖๐/๒๒๖๘
นางสาวอรทัย ผลชืน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงอุมาพร อุดมพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายธีระพงษ์ ดวงพรม

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายภานุพงษ์ พูนไธสง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายภุชพงษ์ การศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายบวรวิทย์ วงศ์วิพัฒน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายอัครภูมิ โกษีย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายจรัญพัฒน์ ทิพย์มณี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงกันติศา สาระนัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงฐิติยา นาธงชัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงนุชฎา ระวิชัย

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงปยะดา พัสดร

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงพรชิตา มณีโชติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงดาริณี หรดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายทิชากรณ์ สืบพิมพ์สุนนท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ อิมพูล

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายบัญชา ตะเรียบ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายเมฆินทร์ ทำมะรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายวายุ วงศ์รินยอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายสุรเดช ปญญา

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายเอกพงษ์ ศรีหามาตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายพีรวิชญ์ สีวาดมา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงขนิษฐา ทองโคตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายกฤษฎา ศรีหามาตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายธีระบอล ศรีสุทัศน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายธีรภัทร สามท่า

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงอระยา แทนจอหอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงพัตรพิมล รัตธรรม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงวรนุช ไชยนาท

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์ชัยชาญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงจริญญา ไชยคูณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนชาด มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ คำทองสุข

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๖ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายอัฐพล พานสำราญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายชัชวาล ยุพานิช

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยคูณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เลียงโอฐ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงทิวาพร จันทะเสน

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงชลลดา สาวภักดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงสุวมล ขวัญสกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ชัยวรรณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม มัชฌิมาวาส  

กส ๔๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงอริษรา ชมภูทัศน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงพัชรา ชะริชน

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงสุภัสสร ขุมทิพย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงปวริษา นามมันทะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายวิรัตน์ มานพ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงจิตตา จันทร์เทพ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงวัชราลักษณ์ นามมุงคุณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงยุภา ศรีวิรัตน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงปริดา เลิศสงคราม

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ วิระศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงนิภารัตน์ ภูระนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีทน

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงสุภารัตน์ กุณสีโล

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๒๒
นายศุภชัย สินรักษา

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๒๓
นางสาวพรทิพย์ เนตรวงศ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๒๔
นางสาวเฟองฟา สันดาน

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๒๕
นางสาวเสาวลักษณ์ บุตรแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๒๖
นางสาวจิรนันท์ ชุมพล

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๒๗
นางสาวสุดารัตน์ ไผ่มี

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๒๘
นางสาวมณีรัตน์ บูรณะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๒๙
นางสาวทิพากร รัดที

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๓๐
นางสาวปยธิดา ศรีธรรม

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๓๑
นางสาวธาริณี แซ่ล้อ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๓๒
นางสาวชลธิชา ภูสีดวง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สระทอง  

กส ๔๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงประนัปดา กิจโส

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงดาปนีย์ กาวี

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๗ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญไสย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายธีรพัฒน์ ดวงแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายวัชรา หันชะนา

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายณัชชพล ศรีสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงธัญชนก นามปญหา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายภาณุพงษ์ บุญไสย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงวิภา ทองไชยา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายศุภวัฒน์ วงค์คำจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงจันจิรา ชานาตา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงมลิวัลย์ แกมนิรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงลออ ตระการจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา สุมุลละ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงศิริวรรณ กิงโพธิ

่ ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๔๘
นางสาวมะลิวัลญ์ บุตรวัง

๒๗/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๔๙
นางสาวอัจฉรา รัตนชัย

๐๗/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๕๐
นางกาญจนา มะหิพันธ์

๑๐/๐๓/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านคำหม่วย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายรัฐภูมิ การลุ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายปรินทร หอมมาลา

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายกำธร พานเจีย

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายพรเทพ แสนตาแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงอาริสา เทศารินทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงยุวดี วงสีดา

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงพัชรพร หงส์ภู

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงไข่ดาว แกมนิรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงอริยามาศ มากดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงเจนจิรา ผุยดานวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงปณิตา ศรีมาลา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงวิชญาดา มิงคำ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายศักดิชัย

์

รัดที
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายมงคล จันทะบุตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงสุพรรษา อุดรคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงชลธิชา ทองสุก

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายนิกร จันทะบุตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายสุทธิราช แกมนิรัตน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายนพพล แสนมา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๘ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ พลอยแดง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายธันยธรณ์ โพธิสุข

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สว่างโพธิชัย

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงนันทิยา ละราคี

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงภัศจิรา ศรีเมือง

๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา ผาละกัน

๐๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๗๕
นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ

๒๑/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๗๖
นางสาวอมร ไชยมัชณิม

๑๗/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๗๗
นางสาวสุดารัตน์ เสียงแจ่มใส

๑๖/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๗๘
นายภานุพงศ์ คำอุ่น

๓๐/๐๔/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๗๙
นางสาวมุธิตา จันทะเกตุ

๐๓/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๘๐
นายภูมิใจ ภูขยัน

๐๖/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายสุภจิตย์ สาระหงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายอนุชิต บุญปก

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายศิวกร ภูโพธิแสง

์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงสุภรัตน์ สารหงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงจอมขวัญ ทองดี

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายกฤษณะ อรรคจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายตะวัน พันสะอาด

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงสุธิดา สกุลรักษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายจีรนัน วิชาเงิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายวีรศรุต สุพรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายแสงอาทิตย์ คำแปง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงกรรณิกา สะภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงพัชรา ทองดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายกฤษบดินทร์ ศรีคัดเค้า

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงรัชฎา ศิลาพัฒน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ อันสีลา

.๑๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ อุปถัมภ์

,๒๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงวราภรณ์ วิระศรี

,๑๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กชายศราวุธ ไชยสาป

,๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายสุรเชษฐ์ สุรันนา

.๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายนลทวัช แก้วบุญไสย์

.๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายภูตะวัน บุญนำ

.๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงฟาใส แกมนิรัตน์

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงพิยดา หาญบาง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๖๙ / ๗๓
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เพ็ชรจันทึก

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงนิลรัตน์ แก้วคำจันทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ แสงสว่างโพธิทอง

์

 

กส ๔๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายนนทวัฒน์ เทียมทนงค์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วมาลา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงศิลาราม  

กส ๔๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงชญาสินี ไกรศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงนภากรณ์ คงแสนคำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงดลยา ไถวเลิศ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงณัฐพร กมลชิตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงปยะนัย จุทะบาล

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงกรชพร แก้วมณี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายพงศ์รพี เยาวเสริฐ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายธนัยนันท์ พลขันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายเนติธร ศรีอำนวย ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ นาทองคำ

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๑๙ เด็กหญิงปริญญานันท์
จันทร์ลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงสิริกร พลเสน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงอัมราวดี อรุณปรีย์

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงแพรวา อามาตมนตรี ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงพิฆเนตร กมลสินธุ์ ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายพงศกร หงษ์ฟอน

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายปรพล พลเวียง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายภูมิรพี หันประ

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงโยษิตา เหลือมลำ

่

๒๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงอรชัญญา กองษร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงมานิตา พิมสุคะ

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วันจะรวย

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงญพิภา ระดาไสย

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายเอกปวีร์ คำสุวรรณ

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงนภาวีร์ มณีเรือง

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงเพชรไพลิน เทศนาเรียง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงพรปวีณ์ พลเยียม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา มาพล

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงสิริโสภา อนุวงศ์

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงแก้วกาญจน์ ศรีแสนยงค์

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงสุธีกานต์ นามเวช

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๐ / ๗๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โสนะชัย

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงสุชานาถ คำสะอาด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงหทัยชนก แสนโบราณ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงอนงค์นาถ สอนโพนงาม

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงพรรวษา ศรีวิจารณ์

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงจิดาภา พุ่มลา

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงณิชา กลันบิดา

่

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงสิริยากร จันดาหัวดง

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงภัทจิดาภา พิมมะดี

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงธันยาภัทร์ เรืองโรจนพงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงวริญญา วิลา

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงสุภัสสรา สิงห์สา ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงนัฐธิดา จัดทะคัด ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงเขมาพร อรรคฮาตสี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงนภัคษร โคตะหา

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงศศิธร จงมีเดช

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงสุวิมล นามทอง

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงฌิณนิชา โททำ

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ เหล่าชรา

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงดารุณี แดนกมล

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงโชติมา เพชรมณี

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายสิริศักดิ

์

หนองสุธรรม
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ สารนาเรียง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายปาณรวัฐ ฉำมณี ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ  

กส ๔๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายรัชภูมิ เสนารักษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงณัฐชยา ชอุ่มทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงดวงดาว จรัญเสริฐ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
สว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงมณีวรรณ ภูยืด

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
สว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงวิรวรรณ ยุบลชิต

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
สว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงสุมัลตรา คำภูแสน

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงหฤทัย วิสูงเร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กชายศุภณัฐ บุญยัง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สว่างโสภาเหล่าเขือง
 

กส ๔๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงภัทรธิดา ถินวิลัย

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
สว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงพัชราภา สองใหม่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
สว่างโสภาเหล่าเขือง

 

กส ๔๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงกนกอร ลาประโคน

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๑ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงนริสรา เอกมาตย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ โพธิราช

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงสุพรรณณิกา

ศรีอ่อน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงสุพัฒตรา อันโนนจารย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงอริสรา ดำบรรณ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ หรสิทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายนาวิน เนียมประเสริฐ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายภานุวัฒน์ เอกมาตย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายกฤษณ์ดนัย พิมพ์สุคะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ชลารัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายวรโชติ เขือนแก้ว

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายอภิศักดิ

์

พลศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายสุริยา โพธิราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายปริวัฒน์ บุตรศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงสุพัตรา สุเทวี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงอคิราภ์ เทียงทัด

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงพิมลมาศ เวชพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงภัทราพร สงค์ทิม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงชลธิชา ปนเงิน

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงญาสุมินทร์ เพ็ชโรภาส

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ทะนีวัน

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายภูตะวัน หมันผดุง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายลัดชานนท์ ศรีอ่อน

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงเมยวดี สุเทวี

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายเจษฎา สัมมาชีพ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านใต้วิทยา สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงจตุรพร คูหานา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เห็มสมัคร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สอนโพนงาม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ขำไขแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สัตย์นาโค

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงปนัดดา โพธิจักร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สองห้อง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ พันธสา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายวุฒิชัย อึงเจริญ

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายชยุตม์ ยุบลชู

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายธาวิน ยุบลชิต

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ๗๒ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กส ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายธนชัย งามดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายศิวัช ชูศรีเสริฐ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายพรเกษม มุติมรรคา

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงจุธารัตน์ ชืนนิรันดร์

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงอัมรินทร์ สีสีฐาน

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงพิศตะวัน เนืองแก้ว

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงจิรภิญญา ยุบลชิต

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงทิพย์อาภา มาตนาเรียง

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงจุฑามาศ โภคาเพ็ชร

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายบุปผาชน ภักดีแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงศรัณยา พาลานาที

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายวัชระพงศ์ โคตรุโพธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายธนดล ขันเดช

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายคันธลักษ์ ภูแล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงกฤติยา ยุบลเพลิด

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กชายกิตติชัย แปทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงธนิยา สุขใส

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

กส ๔๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายอนุวัตติ

์

จอมทะรักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อุมังคละนาเรียง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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