ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ส่งสอบ ๔,๔๘๕ คน ขาดสอบ ๖๐๒ คน คงสอบ ๓,๘๘๓ คน สอบได้ ๓,๐๐๐ คน สอบตก ๘๘๓ คน (๗๗.๒๖%)
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กชายอโนชา
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กชายปญะพัฒน์
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กชายใบบุญ
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กชายณัฐวุฒิ
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กชายพฤฒินันท์
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายสิทธิชัย
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กชายกีรติ
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กชายศรันธ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กชายธีรเดช

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กชายอภิสิทธิ์

เด็กชายทวนทอง
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒ เด็กหญิงโซฟย๊ะห์
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓ เด็กหญิงสรัญญา
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔ เด็กหญิงอรุโณทัย
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕ เด็กหญิงภัทรมนวรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔

เด็กหญิงทิพย์อุษา
เด็กหญิงวนัสนันท์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงวรปภัสร์
เด็กหญิงนัยเนตร
เด็กหญิงณัฐกาญ

นามสกุล
มาลี
ฆารไสว
แดงวันศรี
สุจริต
ฤทธิ์ประดิษฐ์
คำโสภา
ภูเทพคำ
เหมกุล
วงศ์ศรี
รัตนกำเหนิด
จันทวงศ์
ฆ้องวงศ์
ประทุมวิง
ญาณแผ้ว
ศรีผุย
อุ่นเจริญ
ไวสู้ศึก
ภูมณฑล
พรมรัตน์
ภูจิตนาค
พื้นผากิจรุ่ง
มุสิกา
ภูใบบัง
นะระแสน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง

๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕

เด็กชายยุทธนา
เด็กชายสุรพิชญ์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์
เด็กชายศิรดนัย
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายชัยดล
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงอัญชัน
เด็กหญิงไกยวัลย์
เด็กหญิงติญาพร
เด็กหญิงพุธิตา
เด็กหญิงธัญสินี
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงดาริกา
เด็กหญิงทักษอร

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑ เด็กหญิงจรูญลักษณ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗

เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงศุพีรดา
เด็กหญิงอนงค์นาฎ
เด็กหญิงพีรดา
เด็กชายนวพล
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายวิรัตน์
เด็กชายรัตภูมิ
เด็กชายธิติกร
เด็กหญิงศุภดา
เด็กหญิงสุกานต์ดา
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงชดานุช
เด็กหญิงสายธาร

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙ เด็กหญิงกนกภรณ์

นามสกุล
ดลปดชา
พรมกัลยา
ภูนางาม
แสงมณี
วรวรรณ
มุ่งยุทธกลาง
รักธรรม
บุญมี
ชาคำฤทธิ์
บุญถาวร
อุ่นโสภณ
พลคาม
ภูตีกา
ฉายอำไพ
วงค์จอม
ภูตาคม
ไปดง
พัฒนโพธิ์
ภูถมดี
คำมุด
ศรีบุญ
คงพิบูลย์
กาฬสอน
คำโสภา
หนองหลอด
ผลผ่อง
โพธิ์บำรุง
การสะอาด
ไพรัตน์
อินอุ่นโชติ
กั้วศรี
ขันธบูรณ์
ชัยเกรินทร์
สินธุประวัติ
สงวนชม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง

๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ วัดกลาง
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

วัดเศวตวันวนาราม
วัดเศวตวันวนาราม
วัดเศวตวันวนาราม
วัดเศวตวันวนาราม
วัดเศวตวันวนาราม
วัดเศวตวันวนาราม
วัดเศวตวันวนาราม
วัดเศวตวันวนาราม
วัดเศวตวันวนาราม
วัดเศวตวันวนาราม
วัดเศวตวันวนาราม
วัดเศวตวันวนาราม
วัดเศวตวันวนาราม
วัดเศวตวันวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กชายแสงตะวัน ยันชมภู

๑๔/๐๑/๒๕๕๓ วัดสว่างสามัคคี

เด็กชายวีรภัทร
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒ เด็กชายธนาดล
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓ เด็กชายวีระศักดิ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔ เด็กชายพินิจ

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ วัดสว่างสามัคคี

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔

เด็กหญิงพีรดาภร
เด็กหญิงขวัญอุมา
เด็กหญิงอรุณี
เด็กชายธนัญชัย
เด็กชายสิงหนาท
เด็กชายอติชาติ
เด็กชายธุรกิจ
เด็กหญิงสุกานดา
เด็กหญิงจุฬารักษ์
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายรภีภัทร
เด็กชายภัทรนนท์
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงธนิดา
เด็กหญิงกันยา
เด็กหญิงนิลเนตร
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายมนัสนัน
เด็กชายภูษิต
เด็กชายปยะภูมิ
เด็กหญิงปรียานุช
เด็กชายนวพล
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงณิญาภร
เด็กหญิงนรินทร
เด็กชายเตชวัน
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายธนากร

ต้นกาบ
ทาธิสา
แว่เจีย
สีคช
สนธิรักษ์
ชุมศรี
วิเชียรชัย
ไชยพิมพ์
เถาตาจันทร์
กั้วศรี
แสงคอนจิต
พรมรักษา
แดนไกล
จำเริญพูล
พันปนเปา
โพทิพย์วงศ์
อ็อดหมี
สุทธภูธร
สิงห์เจริญ
มณีชวด
วงศ์อุดม
พิงพิน
ชิดแก้ว
พุ่มทอง
ติโลกะวิชัย
โพทิพย์วงศ์
กัลยาเนทร์
จำรัสรักษ์
คารมหวาน
พันธ์สนิท
สาวิสิทธิ์
ศรีนาเมือง
จันทะมนตรี
บุญเพิ่ม

๑๒/๐๙/๒๕๕๓ วัดสว่างสามัคคี

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ วัดสว่างสามัคคี
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ วัดสว่างสามัคคี

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ วัดสว่างสามัคคี
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ วัดสว่างสามัคคี
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ วัดสว่างสามัคคี
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ วัดสว่างสามัคคี
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ วัดสว่างสามัคคี
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ วัดสว่างสามัคคี

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ วัดสว่างสามัคคี
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ วัดสว่างสามัคคี
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ วัดสว่างสามัคคี

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ วัดสว่างสามัคคี
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ วัดสว่างสามัคคี
๐๒/๐๕/๒๕๕๕ วัดห้วยสีทน
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ วัดห้วยสีทน
๐๗/๐๘/๒๕๕๔ วัดห้วยสีทน
๐๔/๐๕/๒๕๕๔ วัดห้วยสีทน
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ วัดห้วยสีทน
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ วัดห้วยสีทน
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ วัดห้วยสีทน
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ วัดห้วยสีทน
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ วัดห้วยสีทน
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ วัดห้วยสีทน
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ วัดห้วยสีทน
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ วัดห้วยสีทน
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ วัดห้วยสีทน
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ วัดห้วยสีทน
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ วัดห้วยสีทน
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ วัดห้วยสีทน

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ วัดห้วยสีทน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ วัดห้วยสีทน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ วัดห้วยสีทน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสายธาร
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖ เด็กชายวีรศักดิ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗ เด็กชายธนพล
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘ เด็กชายวุฒินันท์
กส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕

กส ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙ เด็กหญิงดาวประดับเพชร

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐ เด็กชายพัฒน์ชัย
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓

เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงภัทรภรณ์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายธนฑัต
เด็กหญิงดารินทร์
เด็กหญิงไอยดา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงธารทิพย์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงเอมมิญา

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงเยาวภา
เด็กหญิงอติภา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงลดา
เด็กชายธนากร
เด็กชายคมนภัค
เด็กหญิงกลอยใจ
เด็กชายวีรยุทธ
เด็กชายดนุวัฒน์
เด็กชายสยุฒน์
เด็กชายชัยธร
เด็กชายพงษ์ธกร
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายพงศกร

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

จำรัสรักษ์
หะติง
คำบุญเรือง
อุดมวงษ์
สำราญสม
อิ่มประสงค์
ทินรัตน์
บุตรพรม
โคตรเศรษฐี
กาละมหา
บัวนาค
มัดสิมโม
ปญญา
สาวิสิทธิ์
ญาณสิทธิ์

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ วัดห้วยสีทน
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ วัดห้วยสีทน

ศาลาดำ
แสงจันทร์
ชะนะบัว
ภูสัมพลี
อำศรี
ถนอมสมบัติ
ขุนแท้
ออมสิน
ออมสิน
มาลัยทอง
ภูปาทา
ฉายถนอม
จักรพล
งามวิจิตรวัฒนกุล
ศิริกุล
สังรวมใจ
ดงรุ่ง
นันภัคดี
วิเศษชาติ
ผีพวนนอก

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ วัดห้วยสีทน
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ วัดห้วยสีทน
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ วัดห้วยสีทน
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน

๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน

๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดห้วยสีทน
วัดปากล้วย
วัดปากล้วย
วัดปากล้วย
วัดปากล้วย
วัดปากล้วย
วัดปากล้วย
วัดปากล้วย
วัดปากล้วย
วัดปากล้วย
วัดปากล้วย
วัดปากล้วย
วัดปากล้วย
วัดปากล้วย
วัดปากล้วย
วัดคลองรังสิตท่าแสง
วัดคลองรังสิตท่าแสง
วัดคลองรังสิตท่าแสง
วัดคลองรังสิตท่าแสง
วัดคลองรังสิตท่าแสง
วัดคลองรังสิตท่าแสง
วัดคลองรังสิตท่าแสง
วัดคลองรังสิตท่าแสง
วัดคลองรังสิตท่าแสง
วัดคลองรังสิตท่าแสง
วัดคลองรังสิตท่าแสง
วัดคลองรังสิตท่าแสง
วัดคลองรังสิตท่าแสง
วัดคลองรังสิตท่าแสง
วัดคลองรังสิตท่าแสง
วัดวิเศษไชยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐

เด็กชายอนุชิต
เด็กชายทัดเทพ
เด็กชายธีระพงศ์
เด็กชายพุฒิพงษ์
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายปรเมศวร์
เด็กหญิงพรรณิชา
เด็กหญิงณัฏฐนิชา
เด็กหญิงนิชนันท์

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙ เด็กหญิงพัทราภรณ์

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐ เด็กหญิงนันท์นภัส
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗

เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงปฐมพร
เด็กหญิงวรนุช
เด็กชายทักษกร
เด็กหญิงฉันท์ชนก
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กชายโชติวัฒน์
เด็กหญิงพิรดา
เด็กหญิงปวริษา
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กหญิงณัฐธัญญา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายศุภชัย

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘ เด็กชายพันธ์ทนศักดิ์

เด็กหญิงชลกร
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐ เด็กหญิงณภาพร
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑ เด็กหญิงวิลาวัลย์
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒ เด็กหญิงอิศราภรณ์

เด็กหญิงพัชติยา
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔ เด็กหญิงลลิตา
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

นิเวช
หม่อมสละ
วงศ์ชาลี
นามวงศ์
โคตรบุญครอง
บุญพิทักษ์
บุญหาญ
กรกัน
ไทยเหนือ
มินาเริง
ภูสมจิตร
ญาณประเสริฐ
อิ่มภักดิ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

ธารวิจิตร
เศษวงศ์
ชื่นนอก
บุญจันทร์ศรี
สุสูงเนิน
สุสูงเนิน
ไชยโส
อิ่มแมน
ราชพินิจ
นรากุล
การเรียง
คำรัศมี
ถิ่นวิมล
เลาไชย
อิ่มแมน
ไชยโส
โพธิ์ย้ิม
อิ่มภักดิ์
จันทร์โรกุณ
นรนิล
สิงห์นาม
ทรัพย์พงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

๐๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕ เด็กหญิงเพ็ญมณีรัตน์

เด็กชายธราเทพ
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗ เด็กชายภานุพงศ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗

เด็กชายธนทัต
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายวัชรากร
เด็กชายภูมิ
เด็กชายปฏิพาน
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กหญิงละลิตวดี
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงอรทัย
เด็กหญิงพีชญา
เด็กหญิงบงกชพร
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายสุรธัช
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายมงคล

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘ เด็กหญิงปทมวรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙

เด็กหญิงกวินตรา

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐ เด็กหญิงพลอยปภัส
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖

เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงวาริดา
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงณทิชา
เด็กชายเทพพิทักษ์

กส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗ เด็กชายฟาประทาน

เด็กชายวิกรณ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙ เด็กชายธนวัฒน์
กส ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘

นามสกุล
อัคเนตร
ขันฑจำนงค์
นิระภาพ
คำนาดี
จำเริญบุญ
แพงอุด
อิ่มสะอาด
ภูบุญมี
ยานอาษา
อัครินทร์
คนสูง
สอนพิมพ์
จิตติวัฒน์
อิ่มเสถียร
ภูบรม
กลิ่นสมหวัง
ภูแสนศรี
ลุนชัย
ภูทองแหลม
ยานจรัส
ทวาศรี
พาขวัญอ่อน
นันนาเชือก
วิเชียรชัย
นาเจริญ
คำโสภา
นาเจริญ
ภูบุญเติม
ศิริมา
สมบัติตรา
จันทร์ผำ
วัฒโน
พรรณขาม
ศรีสุภาลักษณ์
คะนิกา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่าง
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่าง

๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่าง
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่าง
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่าง
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่าง
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่าง

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่าง

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่าง
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่าง

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดวิเศษไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงสุปราณี
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖

เด็กชายอภิชาต
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายธนาดล
เด็กชายสิรยุทธ
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กหญิงนันทพร

กส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗ เด็กหญิงกนกวรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายปภาวิทย์
เด็กชายปองคุณ
เด็กหญิงโชติกา
เด็กชายปยะพงษ์
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายอาณาจักร
เด็กหญิงสุมารินทร์
เด็กชายอชิตะ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายศุภชัย
นางสาวภิรินดา
เด็กชายนิติพงษ์
เด็กชายอานนท์
เด็กชายสายลม
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงเพชรลดา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงผนิตา
เด็กหญิงเพชรรดา
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กหญิงฮาร่า
เด็กชายสุระพล
เด็กหญิงทักษอร

นามสกุล
บทมาตร
ลำพันธ์
ฉายรัศมี
สมบูรณ์
อุตอามาตร
ไชยกาฬสินธุ์
ภูแสนศรี
ภูแสนศรี
ภูแสนศรี
สาระงาม
เพียงกระโทก
ภูกาสอน
อุ่นมีศรี
ไชยเดือน
น้อยติ
พรมชัย
คำนึงกิจ
บุตรสิงห์
กรมสิงห์
มณีนาถ
เสนากิจ
เหมวงษ์
ไชยศรีโฆ
ถิ่นไผ่บูลย์
ศรีแพงมน
ถินรัศมี
สิทธิสาร
ไชยอินทร์
บุญสูง
มนคาถา
พิมล
ค่อมชาติง
บุญหล้า
ยลสำอาง
ศรีสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง

๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง
๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์
๒๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์
๑๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์

๐๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์
๒๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ วัดหนองกุงเหนือ
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ วัดหนองกุงเหนือ
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ วัดหนองกุงเหนือ
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ วัดหนองกุงเหนือ

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ วัดหนองกุงเหนือ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ วัดหนองกุงเหนือ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ วัดหนองกุงเหนือ
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ วัดหนองกุงเหนือ

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ วัดหนองกุงเหนือ
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ วัดหนองกุงเหนือ
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ วัดหนองกุงเหนือ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ วัดหนองกุงเหนือ

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ วัดหนองกุงเหนือ
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ วัดหนองกุงเหนือ
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ วัดหนองกุงเหนือ

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ วัดหนองกุงเหนือ
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ วัดหนองกุงเหนือ

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ วัดโพธิศ์ รีสว่างอำนวย
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ วัดโพธิศ์ รีสว่างอำนวย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดสิทธิไชยาราม
วัดเวฬุวนาราม
วัดเวฬุวนาราม
วัดเวฬุวนาราม
วัดเวฬุวนาราม
วัดเวฬุวนาราม
วัดเวฬุวนาราม
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดหนองกุงเหนือ
วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวย
วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวย

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กหญิงธิชา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กหญิงปาร์มี
เด็กหญิงปุษยา
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงมลิวรรณ
เด็กหญิงนิธิดา
เด็กหญิงอภัสสร
เด็กชายภพธนพล
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายปยะวัฒน์.
เด็กหญิงปรีญาตรี
เด็กชายธนทัต
เด็กหญิงปรียาพร
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายราชานนท์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายพิชคุณ
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงเนวิกา
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณรงศักดิ์
เด็กชายยธนากร
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายวีระกรานต์
เด็กชายศิราพัฒน์
เด็กชายโอปอ

กส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙

นามสกุล
พิกุลพงษ์
ยุบลชู
แน่นอุดร
พุทธสวัสดิ์
อินทร์แก้ว
หรเพิด
นาห้วยนาค
พลสองที
พันธ์สถิตย์
พันธ์วาสนา
ผลบุบพ
แดงนำคู้.
กิตชัย
สินธุโคตร
คำหงษา
ทองดี
ภูสีสม
แก้วสีหา
วีระพัง
เกตประกอบ
หอมไสย
จันนวน
สุขยิ่ง
ไชยงยศ
ศาลารักษ์
มั่นคง
นามกุล
ธรรมปด
ญาณผาด
สาริถี
ภารจรุง
อาจดวงดี
ชนะพาล
คำมัจฉา
มาตผุด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๔/๒๕๕๓ วัดโพธิศ์ รีสว่างอำนวย
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ วัดโพธิศ์ รีสว่างอำนวย
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ วัดโพธิศ์ รีสว่างอำนวย
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ วัดโพธิศ์ รีสว่างอำนวย
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ วัดโพธิศ์ รีสว่างอำนวย
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ วัดโพธิศ์ รีสว่างอำนวย

๒๑/๐๓/๒๕๕๒ วัดโพธิศ์ รีสว่างอำนวย

๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์

๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์

๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์

๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวย
วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวย
วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวย
วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวย
วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวย
วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวย
วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวย
วัดหาฤทธาราม
วัดหาฤทธาราม
วัดหาฤทธาราม
วัดหาฤทธาราม
วัดหาฤทธาราม
วัดหาฤทธาราม
วัดหาฤทธาราม
วัดหาฤทธาราม
วัดหาฤทธาราม
วัดหาฤทธาราม
วัดสะอาดนาทม
วัดสะอาดนาทม
วัดสะอาดนาทม
วัดสะอาดนาทม
วัดสะอาดนาทม
วัดสะอาดนาทม
วัดสะอาดนาทม
วัดสะอาดนาทม
วัดสะอาดนาทม
วัดสะอาดนาทม
วัดสะอาดนาทม
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายพีรชัย สายบัว
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑ เด็กชายวงศกร
คำภูมี
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒ เด็กหญิงกนกอร สินธุแสง
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ญาณสถิตย์
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔ เด็กหญิงกฤติยา พลนาคู
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕ เด็กหญิงคณิศร พะวิงรัมย์
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖ เด็กหญิงปรียาภรณ์ ช่างเพาะ
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗ เด็กหญิงอริศรา ทองเชื้อ
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘ เด็กหญิงปณิตา ฉุนกล้า
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙ เด็กหญิงกวินนาถ ขานพิมาย
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐ เด็กชายศุภกร
กั้วเสถียร
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑ เด็กชายภูมิพิพัฒน์ บุญหมื่นไวย
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒ เด็กชายภูมิระพี บุญหมื่นไวย
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓ เด็กชายวชรกฤต คำแสน
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔ เด็กชายวีระศักดิ์ ชัยพิทักษ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕ เด็กชายธนพนธ์ มาตสะอาด
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖ เด็กชายธนากร
มาตสะอาด
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗ เด็กชายธนพนธ์ ปองวิชัย
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘ เด็กชายวัฒนา
แสงจันดา
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙ เด็กชายอธิบดี
เปลี่ยนเที่ยงธรรม
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐ เด็กชายโกวิท
อินทร์ขำ
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑ เด็กชายศุภชัย
ภูผาจง
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒ เด็กชายกรวิชญ์ นาคศรี
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓ เด็กหญิงเพชรรัตดา บุญมาตย์
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔ เด็กหญิงพัชราภรณ์ คัดนาหงษ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕ เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ศรีรักษา
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖ เด็กหญิงปยธิดา ขุ่มด้วง
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗ เด็กหญิงชุติกานต์ กะตะจิต
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘ เด็กชายคุณานนท์ พินิจ
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙ เด็กชายนิชคุณ
อำพินธ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐ เด็กชายอดิศักดิ์ อินทร์กรุงเก่า
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑ เด็กชายอิทธิพล ไสยกุล
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒ เด็กชายธนกฤต ญาณสถิตย์
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓ เด็กชายอัครพงษ์ กั้วนามน
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔ เด็กชายธีระเดช ดำขุนทด
กส ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕ เด็กชายศรันยพงศ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒

เด็กชายสมบัติ
เด็กหญิงกัญญรัตน์
เด็กหญิงจิรติการ
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงพรมณี
เด็กหญิงเรวดี
เด็กหญิงศิรินวลี

กส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔

เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กหญิงศิรดา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายนันทวุฒิ
เด็กชายกวิน
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงนัฐพร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฎฐพล
เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กหญิงบุญธิชา
เด็กหญิงทิพย์วา
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงนันธิดา

นามสกุล
นาชัยเพชร
ขันอาษา
เค้าแคน
สาระคำ
ประอ้าย
มูลลือ
ทองผลา
คำภูมี
อาษากลาง
เขจรฤทธิ์

โค้วอารีย์
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖
อ่างทอง
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗
เหลี่ยมสุพรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘
บัวสิงห์
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙
จรูญศรี
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐
ไสลจิตร
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑
วงษ์เจริญ
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒
จันทะมูล
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓
ชื่นศิริ
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔
ศรีจรัญ
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕
มาตผุด
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖
กั้วอาจนา
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗
กั้วอำไพ
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘
อ่อนสี
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙
ฤทธิ์รุ่ง
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐
สิงห์เจือ
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑
เหลาเพิ่ม
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒
มาตสอาด
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓ เด็กหญิงแพรวพราว ดวงวงษา
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔ เด็กหญิงวรินทร ลี้พล
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕ เด็กหญิงสุชานันท์ ฉิวรัมย์
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖ เด็กหญิงอัญชัณ จรูญศรี
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗ เด็กหญิงชลธิชา มาตผุด
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘ เด็กชายสุวิจักร หนีเมืองนอก
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙ เด็กชายรชต
โยธา
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน

๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐

เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายศิริโชค
เด็กชายภัทวัต
เด็กชายคงกะพัน
เด็กชายศิรวัส
เด็กชายปยะทรัพย์
เด็กชายสมชัย
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงคณพรณ์
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ
เด็กหญิงพรศิริ
เด็กหญิงสถาภรณ์
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพลนิยม
เด็กชายธิติ
เด็กชายปกรณ์กิต
เด็กชายปริยนนท์
เด็กชายอินทรเดช
เด็กชายณัฏฐพล
เด็กชายฑีฆายุ
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กหญิงพัชราภา

กส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖

กส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗ เด็กหญิงเจษฎาภรณ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กหญิงพรรษา
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงสุกานดา
เด็กหญิงโณริยะ
เด็กหญิงกวินทิพย์

นามสกุล
ตาลอำไพ
พิมพ์มีลาย
กาชัย
มาตจรุง
คำเอี่ยม
ขันตรี
กลิ่นหอม
ดิษบุตร
สีรักษา
ชันแก้ว
กั้วพิทักษ์
สะภา
กั้วจรัญ
มูลรัตน์
จันทร์ดี
มาศภูมี
ภูงามนิล
สุขสงค์
อุ่นสิงหา
เกิดศรี
กั้วกำจัด
เสริฐเลิศ
โฮมละคร
คำสมจิต
กั้วสิทธิ์
จงเทพ
กันยามา
มาตฤทธิ์
มาตจรัญ
แสงทอง
ทองเชื้อ
สุกสีกรี
กั้วกำจัด
พฤษฎี
เศตวงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๓๐/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๒/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๐๓/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๖/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕

เด็กหญิงนาตาลี
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายชนะภัย

กส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐ เด็กชายปุญญพัฒน์
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายปวริศ
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายจตุพร
เด็กหญิงพัชรมาศ
เด็กหญิงเบญจรัตน์
เด็กหญิงทิพปภา
เด็กหญิงกวิณทิภา
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์
เด็กหญิงรัชดา
เด็กหญิงพลอยจิต
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวรฤทธิ์
เด็กชายพีรกร
เด็กหญิงสู่ขวัญ
เด็กหญิงชนิตา
เด็กหญิงภาสินี
เด็กหญิงศรัญพร
เด็กหญิงชนิดา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงพรนิภา
เด็กหญิงบุตตรี
เด็กหญิงเมย์สา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงวรัญุตา
เด็กหญิงชลดา

นามสกุล
ศรีลำพัง
พงประดิษฐ์
มาตพงษ์
ศาลาแดง
คำภูมี
ศิริเวช
ปะละมัดทาโส
โต่งจันทร์
ราชจำปา
เสนาจิตร
พิมวิลัย
แทนสอ
น้อยหอม
ทวิวิน
ธรรมษา
มาตผุด
กั้วขจัด
หาวะฤทธิ์
วังชัย
อินทร์จุ้ย
พัศดร
ภารสมบูรณ์
ภูช่างทอง
แก้วพิกุล
มหาพรม
กังวะโร
พันนาค
ศรีสงคราม
ศรีล้าเลิศ
นาสมใจ
กมลเรือง
สอาดชื่อ
หรเพิด
คำพรมมี
ศรีหาบุตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดศรีสะอาดนามน
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๗/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๑/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๐๔/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๔/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๒/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

๑๐/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๐๓/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๐๖/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๑/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๒๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงกันยาวีร์ บุตรศาสตร์
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑ เด็กหญิงปภาวดี ศรีสงคราม
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒ เด็กหญิงจิรานันท์นลิน แก้วศิริ
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓ เด็กชายทักศิณาวัฒน์ จุดทะนุช
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔ เด็กหญิงอารยา ปรีดีวงศ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕ เด็กหญิงนาเดียร์ ช่างยันต์
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖ เด็กหญิงปริญญา นาสอ้าน
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗ เด็กชายธนวัฒน์ ดิษฐ์เจริญ
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘ เด็กชายอิทธิมนต์ มีจินดา
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙ เด็กชายภควัต
ภูคงนำ
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐ เด็กชายสบาย
จันทะคัด
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑ เด็กหญิงจันทร์ฉาย จุดทะนุช
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒ เด็กชายสิทธิพล แสนคำสอ
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓ เด็กชายสุชาณัฐ ภารดิลก
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔ เด็กชายหาญรัช ศรีสวัสดิ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐

กส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔

เด็กหญิงสิริกันต์
เด็กหญิงเมทนี
เด็กชายจุลการ
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวัชกรณ์
เด็กชายอานนท์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายเดชภวิศ
เด็กชายพสุ
เด็กชายปฐกรณ์
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายภูริน
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายนพรักษ์
เด็กชายมนุเชษฐ์
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงดีน่า
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงไอริน

แก้วมณีไชย์
ราศี
กั้วประดับ
กั้วพูล
คงสมมาต
นพวาลศรี
อันไฮ
แจ่มพงษ์
โสภา
โคตรโพนสูง
ตลับทอง
สมบัติกำไร
โชติประเสริฐ
สัตนาโค
ปญญา
โชติมงคล
โชติกุล
คาดประคอง
นริสาร
เขจรลาภ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองโพนสูง

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองโพนสูง
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองโพนสูง

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองโพนสูง
๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองโพนสูง
๐๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองโพนสูง
๓๐/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองโพนสูง
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองโพนสูง
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองโพนสูง
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองโพนสูง

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองโพนสูง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองโพนสูง

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวงัววิทยาคม
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวงัววิทยาคม
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหัวงัววิทยาคม
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหัวงัววิทยาคม
๑๑/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนหัวงัววิทยาคม

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหัวงัววิทยาคม
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน

๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดอโศการาม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดศรีสุมังคลาราม
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงวรรณิสา
เด็กหญิงอนัญตญา
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กชายพงศธร
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายภูรินทร์
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงพรลภัส
เด็กหญิงรัชชานนท์
เด็กหญิงปนัสยา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายณัฐชนนท์
เด็กชายธนัญกร
เด็กชายทรงภพ
เด็กชายพงศ์สุภา
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

กส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔

กส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕ เด็กหญิงพลอยณัชชา
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖ เด็กหญิงศิรินทร์พร
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗ เด็กหญิงธาราทิพย์
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙

เด็กชายปติโชค
เด็กชายปุณยากร
เด็กชายเยี่ยมยุทธ์
เด็กชายสรวิศ
เด็กชายเตชสิทธิ์
เด็กชายจิณภพ
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายธีรพล
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายวิวัฒน์ชัย
เด็กชายทีปกร
เด็กชายคณพศ

นามสกุล
สีบัณดิษฐ์
โชติประเสริฐ
โชติประเสริฐ
บุญเลิศ
พรมชัย
กองอุดม
ใจมั่น
ไชยทองศรี
ใจถวิล
สร้อยชมภู
รอดภัย
จันทพิมพ์
สารีคำ
สายจันทร์
เจียมตัว
พิมรินทร์
กลักกันแสง
พิสมัย
ทองออน
ศรีโพนทอง
อาจยิ่งยง
ชูสงฆ์
ทองน้อย
ไชยโสดา
เข็มรัมย์
กุโรรัตน์
ศึกขยาด
เหล่าพิลัย
เจียมตัว
ทุหา
แก้วกัณหา
ใจศิริ
ไชยทองศรี
วรรณศรี
พรหมราช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองบัวใน
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกกตาล
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกกตาล

๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกกตาล
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกกตาล
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกกตาล

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกกตาล
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกกตาล

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกกตาล
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบ้านกกตาล
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เถาว์แสน
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑
ชาฎา
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒
สุขงาม
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓
ยันตบุตร
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔
มูลสาร
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕
สอนภักดี
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖
พิลาทา
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗
งามเลิศ
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘
เพิ่มขึ้น
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙
สุวรรณพาน
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐
ชมปากเกลี้ยง
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑
กินเส่ง
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒
พรมศรี
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓
วีระพงษ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔
โมลาขาว
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕
ชัยสงคราม
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖
ศรีไพวรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗
ชรโรจน์
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘
ชินโท
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙
จันทะบูรณ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐
สุขปญญา
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑
บุริภักดิ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒
มาตจุฬา
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓
วรรณสา
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔
พลอยวิเลิศ
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕
สกุลเดช
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖
ปกกะสาตัง
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗
วิเศษขลา
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘
ยันตบุตร
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙
โยพันธ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐
วรชัย
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑ เด็กชายนนทิวรรธน์ นนท์สระเกต
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒ เด็กชายจิรเมธ
เสียงลำ
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓ เด็กชายวณิช
สมชาย
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔ เด็กชายภราดร
กาสาว์
กส ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐

เด็กชายปญญวัต
เด็กชายยุติวัชญ์
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายวรเทพ
เด็กชายภัทรชนน
เด็กชายโชคชัย
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายพิษณุ
เด็กชายพัญวิสิษฎ์
เด็กชายรชต
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวรายุส
เด็กชายถภัสสร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายปราการ
เด็กชายวัชชรวัตร
เด็กชายเจนวิทย์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายชินวัตร
เด็กชายปยชนม์
เด็กชายธันวา
เด็กชายพชรดนัย
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายบัญญวัต
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายจิณณวัตร
เด็กชายสุรเดช
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กชายพุทธรักษ์
เด็กชายนภัทร
เด็กชายพิชญ์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กชายณัฐวัชร
เด็กชายชยังกูร
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายกรกนก
เด็กชายพรช
เด็กชายนนทพันธ์
เด็กชายอินทัช
เด็กชายปพนวิชญ์
เด็กชายยศพล
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายมาศโพยม
เด็กชายธนภณ
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายธนดล
เด็กชายนำไทย
เด็กชายศิรากร
เด็กชายสุกฤษฏิ์
เด็กชายรัชพล
เด็กชายพรรษา
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายนพดล
เด็กชายกัปตัน

กส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐ เด็กหญิงอัญมณีรัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙

เด็กหญิงรินลดา
เด็กหญิงสุชญา
เด็กหญิงกุลปริยา
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กหญิงสุกฤตตา
เด็กหญิงศราณีย์
เด็กหญิงอภิชญา

นามสกุล
วิเศษดี
อุ่นหลวง
อุปชัย
ไชยศิรินทร์
ศรีกันยา
ฉิมชาติ
ศรีโยธี
พลกุล
ดาวังปา
ประสงค์มณี
ปกโคหัง
เกตทองหลาง
พรมภักดี
เอกพันธ์
โสภาชื่น
พลอยวิเลิศ
พงษ์ทอง
เกิดโภคา
บัวทอง
ทิพย์มะณี
เพรชสังหาร
มาลัย
เผ่าชวด
โมลาขาว
มงคลศิริ
รัตน์สุขสงค์
ทวีแสง
อ่อนโคกสูง
คำทอง
แสงสุริย์
โคตรุชัย
ขัดทรายขาว
กิ่งพลอยเดิม
โคตรวิถี
ว่องไว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐

เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงกิ่งกานต์
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงศลิษา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงนัชชา
เด็กหญิงปลายฝน
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กหญิงทิพปภา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงธีรตา
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงชนาภัทร
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงมุตธิตา
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงธัญรัตน์
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงนันท์ธิชา
เด็กหญิงพรนิภา
เด็กหญิงมนชนก
เด็กหญิงอรรวี
เด็กหญิงเกวลีน
เด็กหญิงยุวธิดา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กหญิงสุรีรัตน์

กส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗

กส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘ เด็กหญิงละอองดาว
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔

เด็กหญิงจริยา
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงอรทัย
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงกัญญาวีร์

นามสกุล
ภูพานเพรช
สารโพคา
ไขยเพ็ง
ศรีรักษา
อินทร์จันทร์
แสงพิศาล
หนวดคำ
พุฒทอง
กาฬหว้า
แย้มไสย
เวชมานิชย์
อุดรแผ้ว
เทศศรีเทือง
ปตลา
นิยมรัมย์
สำราญมนต์
ภูมิสาขา
ไชยกิจ
ตาลเอี่ยม
ภูมิสาขา
ภูจารึก
อุดมผล
วงษ์ศรีชา
ต่อมกระโทก
มาคำ
ราชบัณฑิต
เจิมทอง
ธารวาวแวว
เกลี้ยงเกลา
สุวรรณเพ็ชร
จันทะคาม
ชื่มสร้อย
ชมปากเกลี้ยง
ใจตรง
ชูกิจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

กส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กหญิงจุทานัน
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงธมกร
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงวราลี

สายันต์
ศรีแนน
ชิณศิริ
ศิริเคน
วิเชียรเขต
สุพานโช
ชมระกา
ปตตาเคนัง
วงศ์วันนา
วงศ์ก๋องแก้ว
สอนนวล
โขติจรุง
แสงนาโก
ชิณเทศน์
โพธิ์ทา
แก้วประทุมศิริกุล
หาญกุล
ภาระสาร
วรรณจำปา
ประสานญาติ
ก้อนเงิน
ศรีเกาะ
ไกยวรรณ์
ขุนพิลึก
ทานันท์นอก
ตรีกุล
อำนาจ
ภูมิไชยา
สาลิสุทธิ์
รุ่งสว่าง
หอมสมบัติ
ตาลประเสริฐ
ศรีบรรเทา
ลุมชะเนาว์
เพียรดวงศรี

กส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑

กส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒ เด็กหญิงปทมาภรณ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕

เด็กหญิงปณฑารีย์
เด็กหญิงสุธาทิพย์
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กหญิงมะลิวัลย์
เด็กหญิงธัญญาเรศ
เด็กหญิงสุภานัน
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงผลิตา
เด็กหญิงอินทุภา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงพิชยาพา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงสาริตา
เด็กหญิงพิชฎา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงอิศริยา
เด็กหญิงณัฐรินีย์
เด็กหญิงภวิตา
เด็กหญิงภาวินีย์
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงพัชราวลัย

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖ เด็กหญิงชวัลลักษณ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗ เด็กหญิงปญญษพร

เด็กชายอภิชาต
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙ เด็กชายยศภัทร
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจอมทอง
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจอมทอง
๑๗/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจอมทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดบุณฑริกาวาส
วัดจอมทอง
วัดจอมทอง
วัดจอมทอง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสิวรักษ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑ เด็กชายเจนวิทย์
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒ เด็กหญิงพัฒน์นรี
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓ เด็กชายภัทรพล
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔ เด็กหญิงธมนพรรณ

เด็กชายวรายุส
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖ เด็กชายธนกร
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗ เด็กหญิงนิรัญญา
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘ เด็กชายกิตติศักดิ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕

เด็กชายธนกร
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐ เด็กชายวรวรรธน์
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑ เด็กชายเกียรติปภัทร์
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔

เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กชายภาสกร
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายเตชทัต
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงรัชชุดา
เด็กหญิงขวัญเรือน
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายวัชระ
เด็กชายทิวัตถ์
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายศักดินนท์
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงนรินทิพย์
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงลลิตา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

วงดี
กรีบรัง
นวนกันยา
เลิศลำ
ตาทิพย์
แสนใจวุฒิ
อุตสาหะ
ฉิมวัย
แสงชมภู
ทวีโชติ
ไชยฤทธิ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจอมทอง

กำศร
คนกล้า
กันยาประสิทธิ์
ผักกระโทก
นิลจำเริญ
เอกสุข
จิตสวา
พันมะวงศ์
จิตรจักร
มะโนขันธุ์
พรหมทอง
แสงนาโก
จิตจักร
จ้องสละ
อุปชีวะ
นันทพันธ์
กาฬหว้า
สอนจันทร์
ไชยเอนก
แสงชมภู
เรืองศรี
ภิรมย์
แสงชมภู
แสนจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง

๑๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดฝงแดง
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง

๒๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจอมทอง
วัดสีสุกกุดฝงแดง
วัดสีสุกกุดฝงแดง
วัดสีสุกกุดฝงแดง
วัดสีสุกกุดฝงแดง
วัดบ้านโนนยาง
วัดบ้านโนนยาง
วัดบ้านโนนยาง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕ เด็กหญิงปตติยากร

เด็กหญิงวันวิสา
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗ เด็กหญิงบัณฑิตา
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘ เด็กหญิงแพรพลอย
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙ เด็กหญิงจรรยาภรณ์

เด็กชายสุทิวัส
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑ เด็กชายอรรคนิต
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒ เด็กหญิงกัญญารัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓

เด็กหญิงทยานันท์

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔ เด็กหญิงพิชชานันท์
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕ เด็กหญิงวนิชญ์ชญา
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑

เด็กหญิงชยานันท์
เด็กชายพุฒิพงษ์
เด็กชายเทวนพ
เด็กชายวรชิต
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายธนวัฒน์

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒ เด็กชายณัชชานนท์

เด็กชายพงศพัฒน์
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔ เด็กชายภูธฤทธิ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕ เด็กชายบัญญวัต
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖ เด็กชายธีรภัทร์
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗ เด็กหญิงปภาวรินทร์
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงจิรพรรณ
เด็กหญิงจันทิรา
เด็กหญิงอภิรดา
เด็กหญิงวรัชญา

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔ เด็กหญิงกมลลักษณ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕ เด็กหญิงอนันนตพร

เด็กชายภัทรดนัย
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗ เด็กชายศุภนัฐ
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘ เด็กชายจิรายุทธ
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙ เด็กชายธนกฤต
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖

นามสกุล
สารบรรณ
สีกานิล
เจริญไชย
พลกุล
ไชยยขันธุ์
อุทรักษ์
หงษ์พงษ์
อัฐนาค
อุทรักษ์
หนองสูง
กันธิยะ
มาลา
แก้วหาญ
พันธุโพธุ์
บุญลือ
บุญลือ
อุทรังษ์
ทองดีธัญญ์นิธิ
บุญนิรันดร์
ชัชรัตน์
กาฬหว้า
อาจวิชัย
บุตสีทอง
บุตสีทอง
ศรีละบุตร
ไชยเอนก
ไชยเอนก
ไชยฤทธิ์
อาจหาญ
อุทรักษ์
สุระพร
อัฐปน
อุทรักษ์
อุทรักษ์
อุทรักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังมน
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังมน
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังมน

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังมน
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังมน

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังมน
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังมน
๑๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์

๑๐/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๒๐/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๒๐/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๑๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๒๗/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๒๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๒๖/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๒๗/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๒๗/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์

๒๙/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๑๓/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๑๓/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์

๐๓/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๒๐/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๒๘/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๑๓/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์

๑๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์

๐๗/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๒๒/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๑๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดกกต้อง
วัดบ้านวังมน
วัดบ้านวังมน
วัดบ้านวังมน
วัดบ้านวังมน
วัดบ้านวังมน
วัดบ้านวังมน
วัดบ้านวังมน
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐

เด็กชายธนศาสตร์
เด็กชายณัฐภาส
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายปญญพนต์
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายอรรถพร
เด็กหญิงเพลินพริม
เด็กหญิงนัทธนันท์
เด็กหญิงฐิตาภรณ์
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายสุทธิวัฒน์
เด็กชายวทันยู
เด็กชายนรวิชญ์
เด็กชายนวพล
เด็กชายปภาคิน
เด็กชายกันตพงศ์
เด็กชายธีระ
เด็กชายธนากร
เด็กชายวงศธร
เด็กชายสรธร
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายสุรกิจ
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงณิชาดา
เด็กหญิงบุญสิตา
เด็กหญิงนันยาง
เด็กหญิงนิลภัทร์
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงจีราภา
เด็กหญิงอาทิมา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงเปรมกลม

กส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔

นามสกุล
อุทรักษ์
คำปะอาว
ศรีกำพล
เกลี้ยงสมร
อุทรักษ์
วงแสนคำ
จันทรา
แซ่ล้ี
จันทร์เปรม
รองไชย
อุทรักษ์
หงษ์บุญเรือง
อายุชัย
ดลจำรัส
ตาลชัย
แก้วศรี
เชื้อวงค์
หนูรัตน์แก้ว
โพธิสาเกตุ
ดลสถิตย์
ดลรุ่ง
หาญสมบัติ
กาบกลอน
ดลเอี่ยม
ศรีภูวงษ์
กิริมิตร
ดลชื่น
ดลลม
พลเยี่ยม
ดลชม
ดลพันธุ์
กิ่งพลอยเดิม
ปนทองมา
พรมสอน
โฉมเกิด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๒๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๒๔/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์

๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๑๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๒๐/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๓๐/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๐๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๒๓/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคุย
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดปากุดหว้า
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
วัดศรีสมสนุกบ้านคุย
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เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธีร์ธวัช ศรีธานี
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖ เด็กหญิงทิฆัมพร บุ่งเสน่ห์
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗ เด็กหญิงธัญญารัตน์ มูลการ
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘ เด็กหญิงนลินนิภา วงค์เพ็ชรชัย
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙ เด็กหญิงปุณวีร์ บุ่งเสน่ห์
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐ เด็กหญิงพัทธนันท์ ดลวิชัย
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑ เด็กหญิงพีชญา จิตโสภา
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒ เด็กหญิงภัทรภร สุดศักดา
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓ เด็กหญิงภัทรมน โสระธิวา
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔ เด็กหญิงศิวลี
พลเยี่ยม
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕ เด็กหญิงสุชัญญา จตุเทน
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖ เด็กหญิงสุนันทา อนันตะภูมิ
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗ เด็กชายจิรายุ
อาจประจัน
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘ เด็กชายทินภัทร ถาวรกุล
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙ เด็กชายวุฒิภัทร พลเยี่ยม
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐ เด็กชายอัครชัย ผลเลิศ
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑ เด็กชายอานนท์ วงค์ละคร
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยปดถา
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓ เด็กหญิงโยษิตา พานทอง
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔ เด็กหญิงฐิติรัตน์ ดลแผ้ว
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕ เด็กหญิงทิพวรรณ ขันธวุธ
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖ เด็กหญิงธนนันท์ อำไพศรี
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗ เด็กหญิงนันท์นภัส ดลกุล
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘ เด็กหญิงปรมัตถ์ นนท์ทา
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙ เด็กหญิงวรรณณิสา ตาลพันธุ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐ เด็กชายวรพงษ์ ก้อนใหม่
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑ เด็กชายพงศกร กองฝาย
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒ เด็กชายภไทรัตน์ คนซื่อ
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓ เด็กชายวรรณชัย ปยะพงศ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔ เด็กชายศุภณัฐ
จันเรือง
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕ เด็กหญิงวันทนา ปกไคหัง
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖ เด็กหญิงปลายฟา จิตปรีดา
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗ เด็กหญิงขวัญฤทัย โสภาคะยัง
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘ เด็กหญิงสวนันท์ สายันเกนะ
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙ เด็กหญิงฐิติมา
อัฐนาค
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามวิทยา

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามวิทยา
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามวิทยา

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามวิทยา
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามวิทยา
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามวิทยา

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามวิทยา
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามวิทยา
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามวิทยา
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาขามวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
๒๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
๐๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
๒๔/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
๒๗/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

๒๔/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
๑๒/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
๑๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดสว่างบึงทอง
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐

เด็กหญิงภัทรา
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงณันันฐ์
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายภูริวัชร
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพิณชญา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงเจตปรียา
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กหญิงจิราพัชร์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายยศรัตน์
เด็กชายภวัต
เด็กชายปยพนธ์

กส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑

กส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒ เด็กหญิงกนกวรรณ

กส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓

เด็กหญิงสุภิวรรณ์
เด็กหญิงศิราพัชร
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงตรีรัตน์
เด็กหญิงวรินท์นิภา
เด็กหญิงกมลพร
เด็กหญิงกันต์ฤทัย
เด็กหญิงกุลปยา
เด็กชายอภิเดช
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายสุกฤษฎิ์

กส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔

เด็กหญิงพีรดา

กส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒

นามสกุล
อัฐนาค
ทองอันตัง
ไกรนิวรณ์
มรกฎ
ศรีพอ
จิตจำเริญ
มีภาทัศน์
นามบุรี
ไชยอเนก
วานิชสุจิต
คำผุย
อาจะ
จิตจักร์
ชาญชัย
ศรีดาพันธ์
ฉลองภาค
ศรีทะรัง
สมมาตร
เฟนดี้
ปทมารัง
วะสัตย์
มหาชัย
คำสว่าง
บุญแจ้ง
อุทโท
ศรีหาญ
ลาภมูล
จิตจักร
หิรัตพรม
เจริญศิริ
เครือเทียน
จิตจักร
กุลชาติ
อิ่มอุรัง
ทับภูเดช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์

๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์

๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๘๗
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กหญิงวาทินี
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงพิชญ์สินี
เด็กหญิงทิพรดา
เด็กชายอดุลวิทย์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายธนชัย
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายธนพล
เด็กชายนวัตกรณ์
เด็กหญิงชญาภา
เด็กหญิงปณฑารีย์
เด็กหญิงวรรณวิลัย
เด็กชายอดิเทพ

กส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒

กส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓ เด็กหญิงชุติกาญจน์
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙

เด็กชายปรเมท
เด็กหญิงนวพรรณ
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงพิมพ์พิกา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวราพร
เด็กชายธวัฒน์
เด็กชายยศพัต์
เด็กชายพัสกร
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายปฐมพร
เด็กชายพีรภาส
เด็กหญิงหทัยรัตน์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อุทโท
คำภูมี
อุทโท
จันศิริสา
ช่อมะลิ
มูลอุดม
มาศเกษม
รัตนวรรณี
รัตนวรรณี
อิ่มอุรัง
เถาว์ชาลี
นามไว
บุตรสุริย์
ต้นโพธิ์

๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

สิงหาแผด
นิสิงข์รัมย์
นิลบุตร
โคตรุชัย
มีภาทัศน์
มูลอุดม
เถาว์ชารี
บาลศรี
ศรีประทุม
ศรีธรรมมา
แสงกล้า
พลกล้า
บุ่งเหลา
ศรีเครือดง
ซ่อนกลิ่น
ทาลอด
ศรีทวีกาศ
กุลชาติ
ศรีตะบัติ
บุตรมงคล
ยิ้มแย้ม

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร

๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
๒๓/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
๒๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
๑๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดบูรพาวนาราม
วัดกลางอุดมวารี
วัดกลางอุดมวารี
วัดกลางอุดมวารี
วัดกลางอุดมวารี
วัดกลางอุดมวารี
วัดกลางอุดมวารี
วัดกลางอุดมวารี
วัดกลางอุดมวารี
วัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย
วัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย
วัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย
วัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย
วัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย
วัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย
วัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย
วัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐

เด็กหญิงบุณญนุช
เด็กหญิงปภาวี
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กชายทนากร
เด็กชายเตชิต
เด็กชายคมกริช
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายกฤตยชญ์
เด็กหญิงกิตติยาพร
เด็กหญิงพิมพ์ชญา
เด็กหญิงภัทรศยา
เด็กหญิงพานิดา
เด็กหญิงนลิน
เด็กชายกฤตยชญ์
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายชลภัทร
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายชานุชิต
เด็กหญิงฐิติรัตน์

กส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑

กส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒ เด็กหญิงทิพย์ยวรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔

เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนสร
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายปรเมศวร์
เด็กชายปองคุณ
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายมนตรี
เด็กชายมหาชัย
เด็กหญิงรพีพรรณ
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวรพล

นามสกุล
ใจศิริ
เพียนาม
เพิ่มพูล
ชินแข
บุบผาสังข์
สีโต
บุญราช
เวียงอินทร์
ชมระกา
พัฒมี
ปลากลาง
สุขรี่

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี

๑๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
๑๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์

๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์

ภูทัด
โพธิ์แสง

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์

ไกรสูนย์
ศรีประไหม
ว่าวภูเขียว
เยี่ยมเจริญ
ปกติ
แก้วกล้า
สอรักษา
ต่อประโยชน์
แลผดุง
บุญแสน
เพียรภายลุน
วรรณโส
ไกรสินธุ์
ไชยรัง
ลือไกรษี
มงคล
ศรีประทุม
พิลาศรี
วรรณทอง
ระลาคี
เกษกรม

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด

๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด

๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด

๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย
วัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย
วัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย
วัดสมสะอาด
วัดสมสะอาด
วัดสมสะอาด
วัดสมสะอาด
วัดสมสะอาด
วัดสมสะอาด
วัดสมสะอาด
วัดสมสะอาด
วัดสมสะอาด
วัดสมสะอาด
วัดสมสะอาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕

เด็กชายวสุพล
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กหญิงสกลสุภา
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายสุวิจักขณ์
เด็กชายอธิพัฒน์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอินธิรา

กส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔

กส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙

เด็กชายจิตนทัส
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายธรรมรงค์
เด็กหญิงนันทพร
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงเนตรฤทัย
เด็กหญิงปวิญญา
เด็กชายปติศักดิ์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพลอย
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงพิมลรัตน์
เด็กชายภัควุฒิ
เด็กชายภูวเนศวร์
เด็กหญิงมะปราง
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงวัจนีย์
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสิริรัตน์
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กชายสุดเขต
เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กชายอนุชิต

นามสกุล

ยั่งยืน
แสงเจริญ
วันจันทร์
กองนาคู
แผลงศร
ดาเลิศ
การร้อย
เจริญร่วง
มันทลา
สุขนึก
ทองอู๋
เพียรภูเขา
เถาว์ชาลี
ฐานระษา
พิมพ์หล่อ
ศิริสม
นิลคำ
วัดแผ่นลำ
คันทจันทร์
รื่นระรส
ละราคี
ศีลวัลย์
กุลซื่อ
สาระไชย
บุดสีภูมิ
ศรีประทุม
ยั่งยืน
ชิณโน
เหลี่ยมสิงขร
พืชทองหลาง
รังรส
นาใจคง
รื่นละรส
สุริยโคตร
อุตะโม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด

๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด

สังกัดวัด

วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กชายอัครพล
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑

เด็กชายอินทัช
เด็กหญิงกรกัญญา
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายณัฏฐกิตติ์
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนัน
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายนนทวัฒน์

กส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒ เด็กหญิงประกายดาว
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕

เด็กหญิงปอรรัตน์
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงพิณลดา
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงมณิภา
เด็กชายรังสิต
เด็กหญิงรัชนี
เด็กหญิงรุจจิรา
เด็กหญิงรุจิษยา
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายวีรเดช
เด็กชายศิวกร

กส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖ เด็กหญิงศิวะรัญญา
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔

เด็กหญิงสนิตตา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงเอื้อมพร
เด็กหญิงณัฏฐณิชา

นามสกุล
เกิดผล
สกุลซ้ง
อุตะโม
ตะวันคำ
วงษ์ศรีจันทร์
ไกรสินธุ์
วรรณทอง
ศรีระมาตร
คุ้มบ้านชาติ
โสนาคู
ชัยมัชชิม
แดงจันดี
บุญแสน
จันทกุล
พลขยัน
ทำนาผล
บัวเปรม
พันภู
พันธุ์พู
รื่นระรส
ระลาคี
เหลื่อมศรี
บุญแสน
พลขยัน
บุญแสน
ไชยบุตร
แสงใส
เครือไชย
ศรีวะโสม
บุตตะวงษ์
ต่อประโยชน์
ศรีส่อง
คำมา
ละราคี
ยืนยง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมศรี

สังกัดวัด

วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด
วัดจอมศรี

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๘๗
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพรไพลิน พลทา
เด็กชายพลราเชนทร์ เปรมปรี
เด็กชายธีรัตน์
มรกตศรีวรรณ
เด็กชายพชรทนากร ภูวิเลิศ
เด็กชายอรรธพล วิชาชัย
เด็กชายอาชิตะ ร่องวารี
เด็กชายกฤษศักดิ์ดา ภูวิเลิศ
เด็กหญิงขวัญชนก จรัสแผ้ว
เด็กชายภัทรวรรธน์ หาญพรม
เด็กหญิงมนัสชนก ดวงภูเมฆ
เด็กชายสายธาร อุดมจิตร
เด็กชายกฤษฎา ไกรสุข
เด็กชายกฤษณะ ศรีประไหม
เด็กหญิงปทมาวรรณ แสวงผล
เด็กชายรัชชานนท์ ดีศาสตร์
เด็กหญิงวิภาวิณี กุลภู
นางกรุงเทพ
ชินโน
นางกว้าง
ทองปลิว
นายเชกา
นามโนน
นางนิสัย
นิลคำ
นายประยงค์
กุลเกี้ยง
นายพันธกานต์ ไพบูลย์
นายพิภพ
วิชาหา
นางเพ็ง
เตรียมกรม
นางสาวรัตนา
ชัยนาวา
นางวงเดือน
บอนเขียว
เด็กชายกฤษฎา กลิ่นศรีสุข
เด็กหญิงจรรยาพร สิงห์ลอ
เด็กชายชัชวาลย์ พรมพานิจ
เด็กชายธนาคาร เสนชัย
เด็กหญิงนันทิกา ชลไพร
เด็กหญิงพาขวัญ ศรีหนองแสง
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ลุนนาแซง
เด็กหญิงพิมลพิชญ์ ใจคุ้มเก่า
เด็กชายพีรศักดิ์ แสนพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมศรี
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมศรี
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ กศน.อำเภอนาคู

๒๐/๐๓/๒๕๐๗ กศน.อำเภอนาคู
๐๑/๐๒/๒๕๑๑ กศน.อำเภอนาคู
๐๘/๐๒/๒๕๐๓ กศน.อำเภอนาคู
๒๖/๐๓/๒๕๐๗ กศน.อำเภอนาคู
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ กศน.อำเภอนาคู

๐๑/๐๑/๒๕๐๔ กศน.อำเภอนาคู
๒๐/๐๗/๒๕๐๗ กศน.อำเภอนาคู
๐๒/๐๓/๒๕๔๒ กศน.อำเภอนาคู
๒๑/๐๘/๒๕๐๕ กศน.อำเภอนาคู
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกนาดี
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกนาดี

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกนาดี
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกนาดี
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกนาดี

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกนาดี
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกนาดี

๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกนาดี
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกนาดี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจอมศรี
วัดจอมศรี
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านนายอ
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายวิรัตน์
สุขทวี
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑ เด็กชายศุภลักษณ์ ชูอารมณ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒ เด็กชายสัญติชัย ชินโน
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓ เด็กหญิงกมลพรรณ ศรีสุทอ
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔ เด็กชายกฤษดา ภูทำมา
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕ เด็กชายกิตติธาดา เตรียมกรม
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖ เด็กหญิงชไมพร ทำนาผล
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗ เด็กชายธนากร
ศรีนอ
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘ เด็กชายธีรภัทร์ จรัสแผ้ว
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙ เด็กหญิงปวรา
ศรีโคตร
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐ เด็กชายพรรษา ภูเดช
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑ เด็กหญิงพรฤดี
สาระวิทย์
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒ เด็กหญิงเพชรนารี สุขทวี
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓ เด็กหญิงรสรินทร์ ตาแก้ว
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔ เด็กหญิงรัชดาพร ละราคี
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕ เด็กชายวิทยา
ศรีโคตร
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖ เด็กชายสุพัตน์
เพ็ญเลี้ยง
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗ เด็กชายสุภากร การปญญา
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘ เด็กชายเอกคณิต เชิดชู
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙ เด็กหญิงเกวลิน เกิดผล
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐ เด็กชายคณิศร
มูลนารักษ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑ เด็กชายทิวากร สุขทวี
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒ เด็กชายธนกฤต อรงค์เดช
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓ เด็กหญิงนำเพ็ชร บวบมี
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔ เด็กชายเนตรนรินทร์ พรมมี
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕ เด็กหญิงปรางค์ธิดา เตรียมกลม
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖ เด็กหญิงปญญาพร หาชื่น
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗ เด็กหญิงพีรดา
สุทธิรักษ์
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘ เด็กหญิงแพรวนภา อุทรกิจ
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙ เด็กหญิงวรรณภา สุขทวี
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐ เด็กหญิงวริศรา ศรีน้อย
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑ เด็กชายเอกชัย
พิมพิชัย
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒ เด็กชายจิรโรจน์ จันทร์วันดี
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓ เด็กหญิงฐานิกา รังรส
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔ เด็กชายฑีฆวัฒน์ เพ็ชรไชย
กส ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกนาดี

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกนาดี
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกนาดี
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกนาดี
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกนาดี

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกนาดี
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกนาดี
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกนาดี

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกนาดี
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกนาดี
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกนาดี
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกนาดี
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกนาดี
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกนาดี
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกนาดี

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกนาดี
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกนาดี

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดบ้านม่วงนาดี
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๘๗
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เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕

เด็กชายณัฏฐวัฒน์
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายธนสิทธิ์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปราณรวี
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงพรสุดา
เด็กชายภัทรดนย์
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงลักขณา
เด็กหญิงศุภสุตา
เด็กหญิงโสรญา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงอัญชัน
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงจิณณพัต
เด็กหญิงชนาพร
เด็กชายชเนตร
เด็กชายชยานุวัฒน์
เด็กหญิงชลธิดา
เด็กชายฐนกร
เด็กหญิงณัฐฐิชา
เด็กหญิงทิพย์ธิดา
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงนุชนาฎ
เด็กชายพงษ์พัฒน์
เด็กชายพีรเดช
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายภิญโญ
เด็กหญิงมัลลิกา

กส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๓๙

นามสกุล
เคะนะอ่อน
เพียรภายลุน
กุมวิจิตร
ภูดี
เพ็งพรรณ์
เสนาผล
กุลสอนนาน
จิตเหลื่อม
สีโมคา
โสทะโน
โถปญญา
ศรีเมือง
แสงตาล
ศรีภักดี
คงอยู่สุข
จิตคะเน
ฉำสบาย
นาสมใจ
โพธิ์แสวง
จิตรเหลื่อม
เสนาผล
แลผดุง
ท้าวบุตร
กองอำไพ
มาศรี
สิมสาร
วุฒิยา
แสงเจริญ
สาริกา
เชื้อดี
แสงเจริญ
ศรีนอ
โพธิ์แสวง
เนินหงษ์
เสนาผล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา

๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๐

เด็กหญิงเมยาดา
เด็กชายวงศ์ศิริ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวริศ
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงศุภักษร
เด็กหญิงสุมิตรตรา
เด็กชายอภิสิทธิ์

กส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๗

กส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๘ เด็กหญิงกนกวรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๓

เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กหญิงโกลัญญา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายณภัทธ
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงทิชานันท์
เด็กชายธนพัต
เด็กหญิงธาราทิพย์
เด็กหญิงบัณทิกา
เด็กหญิงปภาวี
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงพิรดา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวรรณกร
เด็กหญิงวราภัทร
เด็กหญิงศิรินาถ
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายสุชานนท์
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กหญิงสุวรัญญา
เด็กชายอธิชนม์
เด็กหญิงอรกัญญา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายชัยศิริ

กส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๔ เด็กชายณภัทรพงษ์

นามสกุล
นุมัติ
คุ้มหินลาด
อุตตะโชติ
คงชาวนา
คลาจันทึก
จดชัย
ยศคำลือ
บุญแสน
ศรีพอ
คุณปญญา
คุณปญญา
อันสีลา
ไชยขันธุ์
เอกชมภู
ประทุม
ยศสมบัติ
อัยสูญ
วิชาดี
จันวัน
พิวะศักดิ์
สุราษ
ยอแสง
เม็ดอำมาตย์
เจริญล่วง
คนซื่อ
ศรีภักดี
สอนสูญ
รังรส
สาอุด
รังรส
งามศรี
แก้วชัยภูมิ
ผาสุกรี
ชรินทร์
จรัสแผ้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา

๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนางามวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนางามวิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดนางาม
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๕

เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงณิฌาภรณ์
เด็กชายดำรงศักดิ์
เด็กหญิงธัญญานุช
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวรินทร
เด็กหญิงวรุณยุภา
เด็กชายศักดิภัทร
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายสุรสินธุ์
เด็กชายอภิชัย
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายขอบเขต
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายดนุพร
เด็กชายธีรสิทธิ์
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายประกาศิต
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กชายสตางค์
เด็กชายสุทธิพงศ์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายกิตติกรณ์
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงชฎาภรณ์
เด็กหญิงชีรณัฐ
เด็กชายณรงค์เดช
เด็กชายทินกรณ์
เด็กชายธนวัตน์
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนพดล

กส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๐๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๐๙

นามสกุล
สุพร
ใจใส
อ้วนละมัย
สางาม
พิษสุวรรณ
วรรณทอง
ผาแสน
ดุลชาติ
ภูผาศรี
ลีตี
ชัยบุตร
เยี่ยมเจริญ
อุดมนา
สุคนธมาศ
อ่อนภูเขา
ไชยบุตร
บุญแสน
วาจาชื่น
มุ่งสวัสดิ์
ศรีหนองแสง
เพ็งลุน
นิตอินทร์
ไชยชาญ
พลนาคู
อุ่นเพชร
สีนวล
โคตรสุวรรณ
ภูผาศรี
ศรีเมือง
ลีตี
สีนวล
เคนท้าว
คะรัมย์
ราชภักดี
แก้วมาก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๐

เด็กหญิงนิรชา
เด็กหญิงนุสรา
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงสิริณี
เด็กหญิงอาริยา
เด็กชายต้นกล้า
เด็กชายตนุภัทร
เด็กชายธเนศพล
เด็กชายปฏิพัฒน์
เด็กหญิงปานระพี
เด็กหญิงพณิดา
เด็กหญิงพนิชดา
เด็กชายพิษณุกร
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กชายศักดา
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายศิวพงษ์
เด็กหญิงศุลีพร
เด็กชายสนันชา
เด็กหญิงสุภิญญา
เด็กหญิงอมิตา
เด็กชายอัครเดช
เด็กชายกัณฑ์อเนก
เด็กชายเข็มทิศ
เด็กหญิงชญาณี
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กหญิงณัฐชญา
เด็กชายณัฐณุพล
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงปุณิกา
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กชายพิชิตพงษ์

กส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๔

นามสกุล

เยี่ยมเจริญ
ราชคุต
เมฆมีลาภ
ไชยบุตร
สอนล้อม
สื่อสวน
อภัยรัตน์
วรพันธุ์
จิตรจง
สายสินธ์
ลาศรี
พิมพ์มหา
เหล่าหว้าน
เตรียมกรม
สีขัน
จันทะแพน
สิงหาราโท
ชาติโก
แก้วอินทะจักร
พันธ์พู
เหล่านายอ
อาจวิชัย
ราศรี
ประวันนวล
แสบงบาน
เหล่าหว้าน
หินสุข
สุขทวี
ทิต๊ิบ
หินสุข
เพ็ชรไชย
เหล่าขันตรี
เหลาแหลม
เนินปญญา
คณาธนวัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ่อแก้ว
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๕

เด็กชายรัชพล
เด็กชายฤทธิชัย
เด็กชายวรชิต
เด็กชายวรภัทร
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงวิจิตรตรา
เด็กชายศิรสิทธิ์
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายสกุลเกียรติ
เด็กหญิงสุดาทิพย์
เด็กชายสถาปตย์
เด็กชายสุธี
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐวุธ
เด็กหญิงนัยนุช
เด็กหญิงนุสญา
เด็กชายปรมินทร์
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กชายสุทธินันท์
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนากรณ์
เด็กหญิงพรศิริ
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงชรินรัตน์
เด็กชายชาตรี
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายเนติภูมิ
เด็กชายศิวกร
เด็กชายกันต์ระพี
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงปริญญา

กส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๗๙

นามสกุล
ภูดี
ศรีแก้ว
พูลมะณี
เฉลิมชาติ
วิลาศรี
ภูวิเลิศ
ทองปลิว
เหลาแหลม
โวหาญคล่อง
สอนล้อม
กาญจนะแก้ว
ขันอาสา
โพธิ์งาม
พันธ์พล
ปองนางไชย
วิทยากร
พันธุ์ดี
แลผดุง
สาธิสัตร
ภูผาศรี
มูลประสาร
เชื้อดี
โพธิ์แสวง
มูลประสาน
พิมพ์เภา
โวหาญคล่อง
ศรีจันทร์
ใจศิริ
วรรณี
ชมภูสิงห์
นรภาร
โอทารัมย์
พินธะ
อุฒตะพัฒน์
นุสะนา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงกุล
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนศาลา

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศาลา

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศาลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดบ้านม่วงกุล
วัดหินลาด
วัดหินลาด
วัดหินลาด
วัดหินลาด
วัดหินลาด
วัดหินลาด
วัดหินลาด
วัดหินลาด
วัดหินลาด
วัดหินลาด
วัดหินลาด
วัดหินลาด
วัดหินลาด
วัดกลางภูแล่นช้าง
วัดกลางภูแล่นช้าง
วัดกลางภูแล่นช้าง
วัดกลางภูแล่นช้าง
วัดกลางภูแล่นช้าง
วัดกลางภูแล่นช้าง
วัดกลางภูแล่นช้าง
วัดกลางภูแล่นช้าง
วัดกลางภูแล่นช้าง
วัดกลางภูแล่นช้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๐

เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายพูลทรัพย์
เด็กหญิงยลดา
เด็กชายวุฒิพงศ์
เด็กหญิงญานิศา
เด็กหญิงนาขวัญ
เด็กหญิงบัณธิตา
เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายวัชพล
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงศศลักษณ์
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายสุทธิทัศน์

วรรณเสน
กุลวัตร
เรียงแก้ว
ผิวนิล
บุญนาค
อินทะนัย
สาครขันธ์
กุลบุตร
ชมภูสิงห์
โวหาญคล่อง
คำศรี
ผุยลานวงค์
เรืองนุช
นิลปะกะ
มุ่งสวัสดิ์

กส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๕ เด็กชายเจษฎากรณ์

บุญแสน
วงษ์ประเสริฐ
เขียวงาม
นามสีลี
บุญธิสาร
ศิริภักดิ์
บุญเรือน
ศรีชาติ
ดอนกระจ่าง
สวัสดิ์เอื้อ
ขันไสว
คำวิสิทธิ์
โพนเงิน
ขันประกอบ
โหมดนอก
ศรีวิรัตน์
เขียวงาม
ดอนกระจ่าง
ขันประกอบ
สำรวมใจ

กส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๑๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๔

เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายธิบดินทร์
เด็กชายนันทกรณ์
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงพรกนก
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงมนัญญา
เด็กชายวรกัณฑ์
เด็กชายวรโชติ
เด็กหญิงวิรชา
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงจิรากรณ์
เด็กชายจิรายุทธ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศาลา

วัดกลางภูแล่นช้าง
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
วัดกลางภูแล่นช้าง
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
วัดกลางภูแล่นช้าง
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
วัดกลางภูแล่นช้าง
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
วัดกลางภูแล่นช้าง
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
วัดกลางภูแล่นช้าง
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
วัดกลางภูแล่นช้าง
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
วัดกลางภูแล่นช้าง
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
วัดกลางภูแล่นช้าง
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
วัดกลางภูแล่นช้าง
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
วัดกลางภูแล่นช้าง
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
วัดกลางภูแล่นช้าง
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
วัดกลางภูแล่นช้าง
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
วัดกลางภูแล่นช้าง
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศาลา
วัดกลางภูแล่นช้าง
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์' วัดกลางภูแล่นช้าง
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์' วัดกลางภูแล่นช้าง
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วัดบ้านลาด
สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๕

เด็กชายชิณภัทร
เด็กหญิงณิฌาอร
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กหญิงนภาภรณ์
เด็กหญิงปารมี
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงสงกรานต์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายนฤเบธ
เด็กหญิงกัลลญา
เด็กชายนวพรรษ

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๗

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๘ เด็กหญิงปดทนะวัน
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๘

เด็กชายสุรเดช
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงจุฑามณี
เด็กหญิงจิรารัตน์
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายธันยา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายผู้กล้า
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพัชรพล

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๓๙ เด็กหญิงศศิกาญจน์

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๔๙

เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กหญิงอณัญญา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงไอลดา
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงเกตน์สิรี
เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายชนายุทธ
เด็กหญิงชาริดา
เด็กหญิงชิดชนก

นามสกุล
รัตน์วิชัย
บุญไชยแสน
มิสา
ขันประกอบ
กล่อมปญญา
ศรีข้อ
จอมหงษ์
สิงขรเขต
อ่อนเพ็ง
ไสยโชติ
ไสยโชติ
ไพบูลย์
ดวงกันยา
คำพืช
วันชูยง
กมลเลิศ
ไชยชิต
ลันสี
โยธาคึก
ชื่นชม
แก้วสีขาว
เพชร์อยู่
แนนสถิตย์
ผกานนท์
เขตบุญพร้อม
เขตอนันต์
กองอุดม
ไชยชิต
คามทิตย์
จงหาร
อรุณไพร
นวนแย้ม
อัคนิจ
วิเศษชู
สายพันธุ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนปากนำราษฎร์บำรุง
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านลาด
วัดบ้านลาด
วัดบ้านลาด
วัดบ้านลาด
วัดบ้านลาด
วัดบ้านลาด
วัดบ้านลาด
วัดบ้านลาด
วัดบ้านลาด
วัดโพธิ์บึงไฮ
วัดโพธิ์บึงไฮ
วัดโพธิ์บึงไฮ
วัดโพธิ์บึงไฮ
วัดโพธิ์บึงไฮ
วัดโพธิ์บึงไฮ
วัดโพธิ์บึงไฮ
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๐

เด็กชายณัฐภณ
เด็กหญิงทักษิณา
เด็กชายธนเดช
เด็กชายธนวินท์
เด็กหญิงธิดาวีร์
เด็กชายนิพพิชฌน์
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กชายอัครชัย
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายธันยา
เด็กชายเนติรัฐ
เด็กชายปติศักดิ์

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๗

เด็กชายพชธกร
เด็กหญิงพัดชา
เด็กชายพันธกร
เด็กชายภูมิพัทธ์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายอธิชาติ
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กชายกฤษติพงศ์
เด็กหญิงเกตนิภา
เด็กหญิงจันทนิภา
เด็กหญิงจิดารัตน์
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กชายณัฐวัศ
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธนดล

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๘ เด็กหญิงธัญญารัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๔

เด็กหญิงธัญสุดา
เด็กหญิงปยะวรรณ
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพิมชนก
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวชิรวิทย์

นามสกุล
โสเก่าข่า
เขตสินยิ่ง
เขตสนาน
เขตสินยิ่ง
ยุบลนิจ
เกตุเหม
หาญชัย
กิติวัตร์
อินทชาติ
มุ่งชอบกลาง
พิมวิเศษ
สุทธิทักษ์
ชารีแสน
ฐานสินเพิ่ม
จอมทรักษ์
สุขบรม
ยุบลมาตย์
แสนศิลา
บำรุง
จอมทรักษ์
วงค์ภา
ทำหินกอง
ธรรมม่วงไทย
โพธิกมล
จอมทะรักษ์
ปรีสวิง
จันทะโย
หวายพิมาย
ยุบลพันธุ์
คงแถลง
จอมทรักษ์
หัดจรวย
จงสำราญ
โพธิกมล
บรรพกลม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน วัดดอนทอง
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน วัดดอนทอง
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน วัดดอนทอง
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน วัดดอนทอง
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน วัดดอนทอง

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน วัดดอนทอง
๒๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน วัดดอนทอง
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน วัดดอนทอง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน วัดดอนทอง
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน

๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน

๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๕

ชื่อ
เด็กชายวรเมธ

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๖ เด็กชายเฉลิมเกียรติ
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๗ เด็กหญิงธรรมสรณ์

เด็กชายธีรวัชร์
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๙ เด็กหญิงปยธิดา
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๐ เด็กหญิงพัณณิตา
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๘๘

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๑ เด็กชายภัทรวรรธน์

เด็กชายมนเชษฐ์
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๓ เด็กชายศุภโชค
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๔ เด็กหญิงสมิตา
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๕ เด็กชายสิรสิทธิ์
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๒

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๖

เด็กชายสุทธิคุณ

กส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๗ เด็กหญิงสุพรรณิการ์
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๒๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๕

เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอัจฉราวดี
เด็กหญิงอาทิชา
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กชายธีระวุฒิ
เด็กชายกฤตมุข
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายดนัย
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธารา
เด็กชายนวคุณ
เด็กหญิงศรุตยา
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กหญิงสุนิศา
เด็กชายอนิรุจน์
เด็กชายอัครวินท์

กส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๖ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายกฤตเมธ
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๘ เด็กชายชิติพัทธ์
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๙ เด็กชายทัชกร
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๑๗

นามสกุล
จอมทรักษ์
จันทเรศ
พลกล้า
อำภิน
ยุบลพันธุ์
โพนชัยแสง
ยุบลมาตย์
คำอร่าม
ยุบลวัฒน์
ถานสินเพิ่ม
โหมดนอก
สุทธิทักษ์
ทาระเวท
ยุบลไสย
ฟุงเฟอง
อำภิน
มติยาภักดิ์
ทองสุข
กมลเลิศ
โคสมบูรณ์
ศิริภักดิ์
แสนท้าว
เจริญราช
เหนือกาฬสินธุ์
อารีเอื้อ
แซ่เล้า
ทิพย์สมบัติ
ภูหมื่น
ศรีสีถาน
วงศ์จันดา
บุตอัง
อรุณปรีด์ิ
นิยมคุณ
เชื่อมาก
อรัญถิตย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๒๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป วัดดอนหัน

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงธันยพร นิรมิตสุวรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๑ เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีสีถาน
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๒ เด็กหญิงพัชราพรรณ จงฤาชา
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๓ เด็กชายภูริณัฐ
ฤทธิแผง
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๔ เด็กชายวัชรินทร์ จงฤาชา
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๕ เด็กชายวุฒิชัย
เสนานาม
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๖ เด็กชายศราวุธ
ปนพัก
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๗ เด็กหญิงศิรินทิพย์ จงสำราญ
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๘ เด็กชายอภินันท์ อินทวันท์
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๙ เด็กหญิงอริสรา อรัญถิตย์
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๐ เด็กชายธนากร
วรรณทอง
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๑ เด็กหญิงธัญชนก ศรีประโชติ
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๒ เด็กชายธีธัช
จีระนาค
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๓ เด็กชายธีรภัทร ทองศรี
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๔ เด็กหญิงนวพร
ภูอ่อนศรี
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๕ เด็กหญิงนัทธ์ชวัล ดอนฉนวน
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๖ เด็กหญิงนิชานันท์ ปญญา
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๗ เด็กชายบวรสิทธิ์ หรพร้อม
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๘ เด็กชายปภาวิชญ์ ก้านสารชัย
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๓๙ เด็กชายปภาวิณ ก้านสารชัย
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๐ เด็กหญิงพรนภา ชูศรีย่ิง
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๑ เด็กหญิงพัชรมัย นาชัย
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๒ เด็กหญิงพัชรินทร์ หัดเขียน
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๓ เด็กหญิงพัทธรินทร์ คันธี
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๔ เด็กหญิงพิชามญชุ์ กมลมาลย์
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๕ เด็กชายมงคลพิตร อาตอามาตย์
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๖ เด็กชายรัฐศาสตร์ มาตยะศรี
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๗ เด็กหญิงวรัญญาพร ดอนเมือง
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๘ เด็กหญิงศศิวิมล อ่อนสาคร
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๔๙ เด็กชายศุภฉัตร โพนยงค์
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๐ เด็กหญิงอภิชญา ศรีวิพันธุ์
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๑ เด็กหญิงอารยา ทองผา
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๒ เด็กหญิงกันติชา ผกานนท์
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๓ เด็กชายธนาดล ภูกองเพชร
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๔ เด็กชายกรวิชญ์ บุญน้อย
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๒๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนามลวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๕

ชื่อ
เด็กชายกฤษฎา

กส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๖ เด็กหญิงกัญญาลภัส
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๕

เด็กชายคุณานนท์
เด็กชายจตุรวิทย์
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงชนกานต์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายชัชนรินทร์
เด็กชายทองดี
เด็กหญิงนภเกต
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศ์ดนัย
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงเพ็ญศรี
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงวนัสนันท์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายณัฐชนนท์
เด็กชายธนดล

กส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๖ เด็กชายกฤตติอนันท์

เด็กชายคาวิน
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๘ เด็กหญิงณัฐนันท์
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๗

กส ๔๔๑๖๓/๑๓๗๙ เด็กหญิงพัชราภรณ์

กส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๘๙

เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงตรีรัตน์
เด็กชายธัญพิสิษฐ์
เด็กชายเอกพล
เด็กชายรชต
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงอชิรกานต์
เด็กชายยศพร
เด็กชายณัฐพล

นามสกุล
จอมทรักษ์
ถิตย์เจือ
ฮวดเจริญกิจ
นาไชยลาน
มังสุไร
จอมทรักษ์
สุชัยยะ
เครือแวงมล
วงคำจันทร์
เทียมม่วง
จอมทะรักษ์
มังสุไร
ดาเหลา
บรรณามล
จตุรัง
เฉิดเจือ
สายกระสุน
ตรีกมล
โทศิริ
ภูแล่นปลิว
บุญนิตย์
องค์นาม
บุญฤทธิ์
ไทยภักดี
นาถมทอง
คำพิชิต
ทรงศรีสวัสดิ์
รักษาชาติ
อ่อนฉำ
มณีจันสุข
สิธิกัน
ภูถนนนอก
ไกยเกษ
สว่างศรี
พรมรส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๓๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนามลวิทยาคาร

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนามลวิทยาคาร

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนามลวิทยาคาร

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนามลวิทยาคาร

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนามลวิทยาคาร
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดสระแคนนามล
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๐ เด็กชายพรหมพิริยะ
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๖

เด็กหญิงแก้มใส
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงอัญชลีธร
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กชายธนทรัพย์
เด็กชายสิรภพ

กส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๗ เด็กหญิงภัทร์ชนพร
กส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๘

เด็กหญิงกมลรัตน์

กส ๔๔๑๖๓/๑๓๙๙ เด็กหญิงพิมพ์รัมภา

กส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๔

เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายทัตเทพ
เด็กหญิงชยาภรณ์
เด็กชายนราธิป
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กชายสกาย
เด็กชายวรวัตร
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงนิลปทม์
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายประวิชัย
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายปยะ
เด็กชายฐิติกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายณภัทร
เด็กชายอเนชา
เด็กชายปยะพงษ์
เด็กชายรัฐศาสตร์

นามสกุล
สุวรรณชัยรบ
ปฏิธันยธรณ์
สว่างศรี
ภูนำเย็น
จันทร์โฮง
อิศาสตร์
อาษาราช
หอมอ่อน
ศรีคงเพชร
ญาณกาย
ศรีคุณโคตร
เกี้ยมหู้
สุวรรณไตร
ภูแสนงาม
เต็กตระกูล
พันชาติ
พลเรือง
โพศรีไม
ภูสิงหา
วิวัฒนภัทร์
เกลี้ยงไธสง
ยานไกล
พลศรี
โขลา
ตรีสอน
ภูชะหาร
โผดนอก
จ้อยสูงเนิน
จันทเลิศ
ไตรดงพลอง
อินทร์พิทักษ์
อะโหสิ
ศรีวิชัยวงศ์
บุตรพรม
ภูกายะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๕

เด็กชายจักรกฤษ
เด็กชายนทีธร
เด็กชายธราวุธ
เด็กชายพชร
เด็กชายพิชุตม์
เด็กชายสุกฤต
เด็กชายวิรวัฒน์
เด็กหญิงอาภาศิริ
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กหญิงศิศิรา
เด็กหญิงกนกอร
เด็กหญิงกิตติยา

กส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๐ เด็กหญิงพลอยมณีโชติ

เด็กหญิงพรกนก
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๒ เด็กหญิงณัชญา
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๑

กส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๓ เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๔ เด็กหญิงอักษราภัค
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๕๙

เด็กหญิงปาณิตา
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายอมรพงศ์
เด็กชายธารินนท์
เด็กชายพงษ์ภัค
เด็กชายฐิติกุล
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายยศวีร์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กชายธนาศักดิ์
เด็กชายพุทธคุณ
เด็กชายวุฒิภัทร

นามสกุล
ญวนขันธ์
คงแปน
ภูเพ็งใจ
เขจรภักดิ์
แก้วอ่อน
ภูผิวผา
ภูหัวดอน
จันเปรียง
ภูสีนาค
แก้วกันยา
ฉายจรุง
โคระนำ
สุจริต
ภูสูสี
เพ็งทุมมี
สุระกา
สัจจาวาท
ธีรานุรักษ์
พันธ์แสง
บัวไชย์
นามมนตรี
ทองจำปา
ไชยลุม
กุลชะโมรินทร์
โสภาที
ภูอ่อน
ภูสมมา
อ่อนเหลือ
ลีนะพงศ์พานิช
นาชัยเวียง
พ่อไชยราช
ประสิทธิ์สุข
อธิกะ
ลาพร
ภูบรรทัด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๑๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๐

เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายโชติภูมิ
เด็กหญิงชนาพร
เด็กหญิงบุญรักษา
เด็กหญิงศลิษา
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงชนกภรณ์
เด็กหญิงวิภาดา

กส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๘

กส ๔๔๑๖๓/๑๔๖๙ เด็กหญิงทิพย์ประภา

กส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๐ เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๔

เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงศิริยากร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงสุกัลญา
เด็กชายวิลเลี่ยม
เด็กชายภัทรชัย
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายอดิศร
เด็กชายกิตติเทพ
เด็กชายปฏิภาน
เด็กชายศรัณย์
เด็กชายสายฟา
เด็กชายกรภัทร
เด็กชายภูเตชิต
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายชลากร
เด็กชายอัครพล
เด็กหญิงพิชาพร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงพิชามญช์
เด็กหญิงมนัสสินี

นามสกุล
ซ่อมภูเขียว
กลั่นแก้ว
ภูนะ
ตุ้มทองคำ
ชนะกาญจน์
อุดรรัตน์
ประสิทธิ์สุข
กตัญู
ภูบรรทัด
สีบุญลำ
แก้วกันยา
วารีศรี
ราวรัมย์
ภูเด่นผา
ภูผาผิว
โซเซกุ
แจนสัน
ภูนำเย็น
ภูประวัติ
ภูพิธาร
พิณพงษ์
ภูมิหล้า
โคตรประจิม
หาญนุภาพ
สีบุญลำ
ศรีคำพันธ์
บัวบาน
สุวรรณไตร
ภูม่ิงแก้ว
ธุสาวัน
สีพละธรรม
คำปอง
ก๋องแก้ว
คำแหงพล
ภูหัวดอน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๔๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๒๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงวรรณิดา แก้วอุดม
์ าดา พิสุทธิ์
เด็กหญิงกิตติญ
เด็กหญิงปนรัตน์ ชินรัมย์
เด็กหญิงนวพร สุมังเกษตร
เด็กหญิงณัฐณิชา ภูครองตา
เด็กหญิงณิชารี สมบุญญะ
เด็กหญิงปุณยนุช สีดาแก้ว
เด็กชายสุทธิภัทร ภูเกิดพิมพ์
เด็กชายศาสตราพัชย์ ธนาวรสิน
เด็กชายกันตินันท์ เวียงนนท์
เด็กชายชวนากร สมาน
เด็กชายกิมโม ตะวัน คอยวัวโฮ
เด็กชายรณกร นามนิตย์
เด็กชายวงศกร ประทุมวัน
เด็กชายปรเมฆ ภูพิพัฒน์
เด็กชายพีรวิชญ์ ลีลาสาร
เด็กชายฐากูร
ไกรพินิจ
เด็กชายทีปกร วังทะพันธ์
เด็กชายธนชิต คุณชื่น
เด็กชายดนุพร อินทรแสง
เด็กหญิงพิชามญธุ์ ปานทิม
เด็กหญิงนิรชา ภูเลื่อนลอย
เด็กหญิงปยะดา ภูแสนงาม
เด็กหญิงปานชนก สารฤทธิ์
เด็กหญิงนพมาศ ภูสุดสูง
เด็กหญิงณัฐชยากร กองเพชร
เด็กหญิงกาญจนา กองการ
เด็กหญิงลักษมีกานต์ แฝงศรีจันทร์
เด็กหญิงชลธิชา สิงหามาตร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภูหนองโอง
เด็กหญิงญารินดา ภูด่านงัว
เด็กหญิงพรหมพร พรพนม
เด็กหญิงศิวพร ไพรึก
เด็กหญิงสรันญา หารกำแพง
เด็กหญิงนรีกานต์ กุมขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๔/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๘๗
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๐

เด็กหญิงฑีราภรณ์
เด็กหญิงปรีชฎา
เด็กหญิงชนัญปภา
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กหญิงชฎาภรณ์
เด็กหญิงพุทธิดา
เด็กหญิงสุภัทรา
เด็กหญิงจรัญพร
เด็กหญิงภัคนันท์
เด็กหญิงบุณยวีย์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายณัฐธร
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงราชาวดี
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายนพคุณ
เด็กชายเตชินต์
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายอัครพล
เด็กหญิงอภิชยา
เด็กชายมินทร์ธดา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายภูรินท์
เด็กหญิงประรีวัลย์
เด็กชายปวีณ์กร
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงณัฐมล
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กชายนนภัทร
เด็กหญิงณัฐณิชา

กส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๔

นามสกุล

ภูศรีดวง
ตนตรง
ภูสิงหา
แสนกันยา
ภูสีนาค
ภูกองไชย
ผิวคำ
อาจคงหาญ
วงค์มาลัย
ศรีบุญ
สารสุข
ศรีอวน
ทิยะ
ภูอาจดั้น
วงศ์ชารี
ปนนวม
ภูสวัสดิ์
บุญญะสาร
คำสีลา
เหล่าวงศ์โคตร
ภูจิกมั่น
ผ่านสำแดง
งามแสง
ภูถ่ีถ้วน
สุริยันต์
ภูพันหงษ์
สำราญบุญ
สีมาศ
ภูเก้าแก้ว
ศรีจอมพล
มณีนพ
กุดวงแก้ว
สุขแสวง
เด็กหญิงปรายอรินทร์ รอดด้วง
เด็กหญิงสุภัชชา ภูบัวบาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๒๐/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๐๕/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๑๖/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน

๐๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดดอนตาปู
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๕

เด็กชายจิรพงศ์
เด็กชายจิราวุธ
เด็กหญิงเมย์ธาวี
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอรุโณทัย

กส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๐ เด็กหญิงพลอยไพลิน
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๕๙๙

เด็กชายพัชรพล
เด็กชายทัศนัย
เด็กชายธนาคม
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กชายอินทวงษ์
เด็กชายกรธวัช
เด็กชายสิทธิพร
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงวรางคนา
เด็กหญิงกุลวรินทร์
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงณัฐทิวา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายสุริยา
เด็กชายทินกร
เด็กหญิงทิพย์วิมล
เด็กชายพิชากร
เด็กชายธนภัทร์
เด็กชายวรายุ
เด็กหญิงอาภาสิริ
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายภาคิน
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กชายอภินัน
เด็กชายทวีโชค
เด็กชายทวีทรัพย์

นามสกุล
มุสิกาชัย
สอนคำหาร
ภูผานี
ภูถ่ีถ้วน
ยิ่งยงสันต์
ภูชะหาร
อิศาสตร์
ภูเมฆ
ทองโยง
สินธนู
สีวงษ์
ภูห้องเพชร
คำวงษ์
ทนสู้
พิมพา
สินปรุ
ภูนำทอง
สีบุญลำ
เที่ยงตรง
อิศาสตร์
ภูชะหาร
แข็งฤทธิ์
ภูถาดถม
ภูผายาง
ศรีกุตา
ภูสมหมาย
พูพิลึก
ภูผายาง
เทพกิจ
ภูวันเสาร์
ใจธรรม
ภูแล่นหยุด
ภูเดช
ตาตา
ตาตา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๑๒/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๑๓/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน

๐๑/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๐๑/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๑๓/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๑๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกศรี

๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกศรี

๐๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกศรี
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกศรี

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
๒๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
๐๓/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
๑๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดท่าพระงาม
วัดท่าพระงาม
วัดท่าพระงาม
วัดท่าพระงาม
วัดท่าพระงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายรชต
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๑ เด็กชายธนภัทร
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๒ เด็กชายจิรภัทร
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๐

กส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๓ เด็กชายเอกบดินทร์
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๓

เด็กชายอนิรุธ
เด็กหญิงธณาพร
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงฐิดาภรณ์
เด็กหญิงกรนภา
เด็กชายกรธวัช
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายชาญวิทย์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายภักคพงศ์

กส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงศรัณรัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๖ เด็กหญิงพิยะดา
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๗ เด็กหญิงศุภพิชญ์
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๘ เด็กหญิงพัชริญา
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๕

กส ๔๔๑๖๓/๑๖๑๙ เด็กหญิงเรือนเพชร

กส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๗

เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กหญิงนวพร
เด็กชายสุเมธัส
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงธันย์ชนก

กส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๘ เด็กชายพัฒน์ธพงษ์
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๔

เด็กชายธนพล
เด็กชายจิรพงษ์
เด็กชายธนาณัฐ
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายอภิชัย
เด็กหญิงชลธิชา

นามสกุล
ภูบุญเรือง
อยู่สุข
อาสานอก
เสนา
ชินวงค์
นวลบุญมา
แก้วสมบูรณ์
นระแสน
มนต์คาถา
โพธิ์ศรี
มูลทรัพย์
อุประ
กงทัพ
ภูถมดี
ภูกาบพลอย
ภูก่ิงพลอย
อินทร์ใย
ภูพิงคะ
หลวงสนาม
ทานชัย
กางการ
พลแสน
ภูเกิดพิมม์
ชูตากแดด
สีหาโบราญ
ตาหล้า
ภูมีแสง
บุตรวงค์
โมระพัฒน์
นาสิงห์คาร
ลุนละหุย
ออมสิน
เข็มพันธ์
สิบสูงเนิน
พัฒนะสาน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๐๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๐๕/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๑๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๑๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๑๑/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม

๐๑/๑๐/๒๕๕๕ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๐๔/๑๐/๒๕๕๕ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๒๒/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๑๕/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๑๖/๐๒/๒๕๕๖ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม

๓๐/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๑๒/๐๘/๒๕๕๕ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๑๗/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๑๓/๑๒/๒๕๕๕ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม

๑๒/๐๙/๒๕๕๕ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๒๙/๐๙/๒๕๕๕ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๒๑/๐๘/๒๕๕๕ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา วัดท่าพระงาม
๑๖/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์

๓๐/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์
๑๑/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์

๒๐/๐๖/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์
๐๓/๐๖/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์
๐๒/๐๗/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์
๒๒/๐๔/๒๕๕๖ โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์
๒๕/๐๒/๒๕๕๖ โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม

๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม

วัดศรีธาตุกุดสังข์
วัดศรีธาตุกุดสังข์
วัดศรีธาตุกุดสังข์
วัดศรีธาตุกุดสังข์
วัดศรีธาตุกุดสังข์
วัดศรีธาตุกุดสังข์
วัดศรีธาตุกุดสังข์
วัดศรีธาตุกุดสังข์
วัดศรีธาตุกุดสังข์
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงลัดดาวัลย์
เด็กหญิงณัฎฐธิดา
เด็กชายนรินทร์

กส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๐ เด็กหญิงกัญญาพัชร
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๕๙

เด็กชายนพณัฐ
เด็กชายสหรัฐ
เด็กหญิงภิญาดา
เด็กหญิงอินทุอร
เด็กหญิงไอรดา
เด็กชายณันธนากร
เด็กชายกิตติพัศ
เด็กชายนิติธาร
เด็กชายประมวล
เด็กชายนิพิฐพนธ์
เด็กชายมงคลชัย
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงศศิพร
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชลิดา
เด็กหญิงพิมพิชชา
เด็กหญิงลัดดา
เด็กหญิงสุภาวรรณ

กส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๐ เด็กหญิงลัดดาวรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๖๙

เด็กหญิงกรพิณธ์
เด็กชายธนา
เด็กหญิงพุทธรักษา
เด็กหญิงมลษิยา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงเพียงใจ
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายกวิน
เด็กหญิงสมหญิง

นามสกุล
ทันชม
ชูแก้ว
มะโนวัน
ภูสง่า
สระแก้ว
ใหม่คำมิ
ภูสมที
ภูนาป
อุ่นจรัส
วิรัญญโคตร
ยอดจันดา
ภูโยธา
นันอภัย
บุญถม
ภูผาผุด
บัวทอง
ภูโบราณ
ภูยาดาว
ประทุมวัน
ภูล้นแก้ว
นาสุรินทร์
ปจฉิมา
ศรีละวรรณ
ภูธรรมมะ
ภูกระทาน
อุ่มช่วง
ชัยนา
ชนะชัย
ประสานทอง
วงศ์จินดา
สูงดี
ภูสมยา
ภูพิพัฒน์
เชยชัยภูมิ
ภูทะวัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกคำวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกคำวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกคำวิทยา

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกคำวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกคำวิทยา

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกคำวิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโคกคำวิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกคำวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกคำวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกคำวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกคำวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกคำวิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกคำวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกคำวิทยา
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกคำวิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกคำวิทยา
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๐

เด็กชายพลาธิป
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงมิ่งขวัญ
เด็กชายนาวิน
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายภักดิ์พงษ์
เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กชายนรวีร์
เด็กชายวีรศักดิ์

กส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๖๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๔

นามสกุล

แสนชน
อุดรดัน
ลาจ้อย
อุ่นวิจิตร
ภูคำใบ
ภูสีดิน
อรัญภูมิ
ร่มซ้าย
ภูสดแสง
เหล่าทัย
เด็กชายพีระพัฒน์ ศิริเกตุ
เด็กหญิงเบญญาภา ภูครองทุ่ง
เด็กหญิงชญาดา สาวสิทธิ์
เด็กหญิงชลธิชา ไชยคำ
เด็กหญิงดวงนภา สายเนตร
เด็กหญิงอริสา ไชยสุข
เด็กหญิงอาจารีญา วงค์อนุ
เด็กชายธนัตถ์สิทธิ์ ไชยศรีหา
เด็กชายชนะพงษ์ ภูแช่มโชติ
เด็กชายนิพนธ์ ศรีบัญญา
เด็กชายอภิรักษ์ คำไพ
เด็กชายธนกฤต สรรพคุณ
เด็กชายวิทยา
ภูจักรเพชร
เด็กหญิงนันทิชา มหาชัย
เด็กหญิงโชติกา คำหารพล
เด็กชายกนกชัย ภูครองแง้
เด็กชายกรวิชญ์ ภูครองนา
เด็กชายธีรชัย
บุตรวงษ์
เด็กชายเมธา
มาพรม
เด็กชายสัณหพัฒน์ วัดหนูชิด
เด็กชายอิทธิกร ภักดีรักษ์
เด็กชายชลกร
ไชยสีหา
เด็กหญิงธมลวรรณ สารสี
เด็กหญิงธิดารัตน์ ลันศรี
เด็กหญิงนันทพร ไชยศรีหา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน

๐๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนขีวิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนขีวิทยา
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนขีวิทยา
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนขีวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนขีวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนขีวิทยา

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนขีวิทยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนขีวิทยา

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนขีวิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนขีวิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนขีวิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนขีวิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนขีวิทยา

๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดดอนสวรรค์วนาราม
วัดดอนสวรรค์วนาราม
วัดดอนสวรรค์วนาราม
วัดดอนสวรรค์วนาราม
วัดดอนสวรรค์วนาราม
วัดดอนสวรรค์วนาราม
วัดดอนสวรรค์วนาราม
วัดดอนสวรรค์วนาราม
วัดดอนสวรรค์วนาราม
วัดดอนสวรรค์วนาราม
วัดดอนสวรรค์วนาราม
วัดดอนสวรรค์วนาราม
วัดดอนสวรรค์วนาราม
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๕

เด็กหญิงปยาพร
เด็กหญิงวนิชชา
เด็กหญิงสุรารักษ์
เด็กหญิงเอราวัณ
เด็กหญิงกวินนา
เด็กหญิงขวัญธิดา
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงนิชานันท์
เด็กหญิงกุลิสรา
เด็กหญิงรัตนากร
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวีระพงษ์
เด็กหญิงนัทธิดา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายบุญยธร
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงอรนรินทร์
เด็กชายนันทิวัฒน์
เด็กชายภัทธพล
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายภัทธพล
เด็กหญิงรพีพรรณ์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายกิตติวุฒิ
เด็กชายจักรภพ
เด็กชายทศพร
เด็กชายกิตติศักดิ์

กส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๓๙

นามสกุล

บุญทองล้วน
ภูริมนาค
ขวาธิจักร
เพียแก้ว
นามทองต้น
วรรณภักดิ์
พันธุ์ศรี
นนบรรดิษฐ
หงิมจั่น
สอนเสนา
เพียชำนิ
ปราบมนตรี
โคระนำ
จำปาวดี
ช่างยันต์
ภูสมมา
โยธพล
นนบรรดิษฐ
ชุมชะ
มาตรบรรเทา
ชัยมาต
มะลิเลศ
สนิทนิตย์
ยุบลชิต
คงเปยม
ภูเดช
ภูกาบ
วรรณประเสริฐ
วันโพนทอง
ประจิต
สุนา
ภูเขม่า
ภูด่านวัว
นาบุญ
เด็กหญิงศณิศรา บุญเสนา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหลักด่านวิทยา
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหลักด่านวิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหลักด่านวิทยา

๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหลักด่านวิทยา

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหลักด่านวิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหลักด่านวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหลักด่านวิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหลักด่านวิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหลักด่านวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหลักด่านวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหลักด่านวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหลักด่านวิทยา
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหลักด่านวิทยา
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหลักด่านวิทยา
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหลักด่านวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหลักด่านวิทยา

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหลักด่านวิทยา
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดโนนตาล
วัดสุธรรมาราม
วัดสุธรรมาราม
วัดสุธรรมาราม
วัดสุธรรมาราม
วัดสุธรรมาราม
วัดสุธรรมาราม
วัดสุธรรมาราม
วัดสุธรรมาราม
วัดสุธรรมาราม
วัดสุธรรมาราม
วัดสุธรรมาราม
วัดสุธรรมาราม
วัดสุธรรมาราม
วัดสว่างนิวรณ์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๐

เด็กหญิงสุนิตา
เด็กชายบูรพา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธนธร
เด็กชายนฤเดช
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กชายภานุ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงกัลญา
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายพุทธินันท์
เด็กชายพลวัฒน์
เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายสกลินท์
เด็กชายปรีดากรณ์
เด็กหญิงมนัชญา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงณริดา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงบุญสิตา
เด็กชายภิสุทพงษ์
เด็กชายศรัญู
เด็กชายนภัส
เด็กชายธนพล
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายวัชรชัย
เด็กชายกฤตภาส
เด็กหญิงโยติกา

กส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๔

นามสกุล
ภูสง่า
ภูกองเม็ก
ภูม่ันนา
ภูม่ันนา
ภูชะหาร
จันทรุสอน
อุธรรมนี
ภูชะหาร
เหรียญทอง
ภูครองหิน
โทธรรมพาด
ทับวิเศษ
อาจดวงดี
ศาสนสุพิน
นกโยธิน
ภูสิงหา
ประทุมชัย
อัยจักษ์
ปาสาเขา
ภูตาโก
ภูกองสังข์
ที่บ้านบ่อ
จันทร์ศรีรัตน์
ภูแล่นนา
ภูเดชดี
เสาร์สูงยาง
สุขะ
ภูแล่นไว
ยอดเอื้อ
ลังกา
หัสพิมพ์
หงสากล
วงมาลัย
สัตนันท์
ภูจอมนาค

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง

๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตอกแปนวิทยา

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนคำไฮวิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนคำไฮวิทยา
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคำไฮวิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนคำไฮวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคำไฮวิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนคำไฮวิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนคำไฮวิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนคำไฮวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคำไฮวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างนิวรณ์
วัดสว่างนิวรณ์
วัดสระบัวบ้านสา
วัดสระบัวบ้านสา
วัดสระบัวบ้านสา
วัดสระบัวบ้านสา
วัดสระบัวบ้านสา
วัดสระบัวบ้านสา
วัดสระบัวบ้านสา
วัดสระบัวบ้านสา
วัดสระบัวบ้านสา
วัดสระบัวบ้านสา
วัดสระบัวบ้านสา
วัดสระบัวบ้านสา
วัดสระบัวบ้านสา
วัดสระบัวบ้านสา
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงหงษ์ฟา
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๖ เด็กหญิงอมรรัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๗ เด็กหญิงนภัทรตรา
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๘ เด็กชายจิติกร
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๕

กส ๔๔๑๖๓/๑๗๗๙ เด็กชายทรัพย์สถิตย์

เด็กชายอรรภพล
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๑ เด็กชายชัยพร
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๐

กส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๒ เด็กชายกานนรินทร์
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๔

เด็กชายอนุชาติ
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัญวุฒิ
เด็กหญิงวิภาสินี
เด็กชายปณิธาน
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงกานต์สิริ
เด็กชายพิษณุ
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กหญิงกุลจิลา
เด็กชายปูรณ์ปวีณ
เด็กหญิงเตชิตา

กส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๕ เด็กหญิงอุบลวรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๗๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๒

เด็กชายวงศ์ศกร
เด็กชายนพคุณ
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายกิติมงคล
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายรัฐชานนท์
เด็กชายธนโชติ

กส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๓ เด็กหญิงอาณันปภา
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๐๙

เด็กชายตุลยวัฒน์
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงดวมณี
เด็กชายจิรากร
เด็กหญิงพรทิวา

นามสกุล

แข็งฤทธิ์
อยู่บัว
โผดนอก
ไชยตาแสง
สีสาหัส
วันปรีดา
รามัญ
บุญไชย
กงซุย
ธงหาร
ภูจีวร
สารศรี
ขันธะศรี
ยามเย็น
ชัยศรี
ภูชมศรี
อุปแดง
ภูพุฒ
กองคำ
ฮะสูงเนิน
แพทย์หลักฟา
แก่นสาร
ภูขะมา
ลิมตะคุ
ชูปญญา
ภูบุตระ
พลตื้อ
ภูจอมจิต
ชัยจุมพล
ภูนำชุ่ม
วัดแผ่นลำ
ชินรัตน์
กรเกิด
สุวรรณวงค์
อุปฮาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคำไฮวิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคำไฮวิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนคำไฮวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนคำไฮวิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนคำไฮวิทยา
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามรักษา
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๑
ไชยภู
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๒
อัมภรัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๓
ศรีเมืองเดช
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๔
โสภาเลิศ
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๕
เสนาธง
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๖
ประทุม
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๗
ไชยมัจฉิม
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๘
ภูสมตา
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๙
เมืองโคตร
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๐
พละสาร
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๑
ภูก่ิงหิน
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๒
วิเศษสา
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๓
ไชยชนะ
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๔
สิทธิจันทร์
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๕
ภูธง
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๖
รัตนพล
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๗
ทาเวียง
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๘
ไผ่พุทธ
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๒๙
ลิดไธสง
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๐
คำแดง
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๑
ศรีฮาด
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๒
ภูสืเงิน
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๓
น้อยมณี
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๔
สาครเจริญ
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๕
ภูต้องสี
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๖
พงษ์จิตภักดี
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๗
ภูแล
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๘
มณีจันทร์
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๓๙
แกมนิรัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๐ เด็กชายปญญาปกรณ์ น้อยเสนา
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๑ เด็กชายชินวัตร เครือวรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๒ เด็กชายปฐพี
แสงปาน
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๓ เด็กชายภคพล
ภักดีจุ
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๔ เด็กชายปภาวิน เทอดพรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๑๐

เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงมนัสยาณี
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงภัทรปภา
เด็กชายกณวรรธน์
เด็กหญิงภัสอร
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายภูผา
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงนิชารัตน์
เด็กชายอติชาติ
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงญาตาวี
เด็กหญิงนวพร
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงพีรพร
เด็กหญิงกมินตรา
เด็กชายอภิชัย
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายสัจจานันท์
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายชญานน
เด็กชายภูธารา
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายธีระศักดิ์
เด็กหญิงชฎาพร
เด็กชายเฉลิมยศ
เด็กหญิงณัฐชา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๓๐/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๐๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๘๗
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายณัฐชากร สีสุขดี
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๖ เด็กชายบารมี
สิงห์สำราญ
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๗ เด็กหญิงกาญจน์เกล้า ศรีปญญา
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๘ เด็กหญิงวรัญญา เหมกูล
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๙ เด็กหญิงนิชานันท์ วังอาจ
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๐ เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชดจอหอ
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๑ เด็กหญิงพิกุลทอง ดีสันเทียะ
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๒ เด็กชายภัทรพงศ์ ภูแล
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๓ เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญกุล
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๔ เด็กหญิงอัญชลิกา แก้วสิมมา
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๕ เด็กชายเมธาสิทธิ์ ภูเก้าแก้ว
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๖ เด็กชายปยะราช ภูนิคม
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๗ เด็กชายธีระพงษ์ อาจดวงดี
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๘ เด็กชายไพสิฐ
เย็นพิทักษ์กุล
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๕๙ เด็กชายโชคสมาน นิตยาสิทธิ์
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๔๕

กส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๗๙

เด็กชายธีรพงษ์
เด็กหญิงทิพย์สุดา
เด็กหญิงกานดา
เด็กหญิงพิรุณญา
เด็กชายชินภัทร
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายอานนท์
เด็กชายกษิด์ิเดช
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กหญิงชนัญญา
เด็กหญิงปณฑิกา
เด็กชายนิติ
เด็กชายศิรศักดิ์
เด็กชายสรายุทธ
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายธีระพล
เด็กชายกิตติพัทธ์
เด็กชายนที
เด็กชายธีรดนต์
เด็กชายธนกฤต

แสนคุณเมือง
ประทุมตา
ดีรักษา
ปตตานิ
นาชัยสินธุ์
พละกล้า
น้อยชื่น
เปรมบางเขน
วงค์ชารี
ภูดานุ
ภูแสนศรี
ภูวงศ์ผา
ประสมทรัพย์
ปากศรี
ภูดวงจิตร
กุยหมุด
นามโส
จวงจันทร์
ภูขำ
ดอนชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๑๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแสงวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแสงวิทยา

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแสงวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแสงวิทยา

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแสงวิทยา
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแสงวิทยา
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแสงวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองแสงวิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแสงวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแสงวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแสงวิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแสงวิทยา

๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแสงวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดกลางห้วยเม็ก
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๘๗
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๐

เด็กหญิงปฐมาวดี
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงศีวาภรณ์
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงญดาพร

กส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๔

กส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๕ เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๔

เด็กชายวิพัฒน์
เด็กหญิงจันทร์ฉาย
เด็กชายพศิน
เด็กชายกิตติทัต
เด็กชายพงษ์พัฒน์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายวายุ
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงพุฒิธาดา

กส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๕ เด็กหญิงพิทยารัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๘๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๐๙

เด็กชายจิรภัทร์
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กชายปภาวิน
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงอรชพร
เด็กหญิงปารมี
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายณัชชา
เด็กชายฉกรรจ์
เด็กหญิงฉัตรกณิศ
เด็กหญิงศิริณภา
เด็กหญิงจิตรากร
เด็กหญิงวนิดา

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๐ เด็กหญิงธิดาลักษณ์

เด็กหญิงชัชฏาพร
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๒ เด็กหญิงสุชานันท์
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๓ เด็กชายกฤษฎากร
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๔ เด็กชายธีรวัฒน์
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๑

นามสกุล

พลตื้อ
ชัยพันธ์
ประสมทรัพย์
ประสมทรัพย์
อินแก้ว
บุษดี
จันทร์ไพรสน
พลลม
วรวะลัย
พงษ์เกษม
เสนิราช
คำมะมุน
ภูกองไชย
ถนอมเชื้อ
เหล่าสุนา
น้อยเสนา
พลตื้อ
ศรีนวลลี
ภูจอมจิตร
จารคร
วามะชาติ
เหล่ามาลา
ดลประเสริ
พิมชะอุ่ม
ประมุงคุล
ทองน้อย
สว่างศรี
ภูสมตา
ดอนแก้วญวน
โสภา
สมรูป
ทระคำหาร
จันทร์เขียว
ปยะวงค์
ภูผิวเมฆ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแสงวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองแสงวิทยา
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแสงวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองแสงวิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองแสงวิทยา
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแสงวิทยา

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์

๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแวงม่วง

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดธรรมพิทักษ์
วัดบูรพาห้วยยาง
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๕

เด็กชายชัยรัตน์
เด็กหญิงอรญา
เด็กหญิงปยะดา
เด็กชายณัฎฐภัทร
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายวีระพล
เด็กชายมาโนช
เด็กชายกมลวัฒน์
เด็กชายวัฒนา
เด็กหญิงวรดา
เด็กหญิงโสภิดา
เด็กหญิงวิภาพร

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๖

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๗ เด็กหญิงมณฑาทิพย์
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๔๙

เด็กหญิงธิชา
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กชายนพรัตน
เด็กหญิงนันท์ธิชา
เด็กชายจิรายุทธ์
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายธนากร
เด็กชายพงสพัฒน์
เด็กชายประธาน
เด็กหญิงณัฐริดา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงภานุมาศ
เด็กหญิงอริษา
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงจุฬามณี
เด็กชายเพทาย
เด็กชายนัฐพล
เด็กชายวายุ
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายชูชาติ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เหมกุล
ภูชะนะ
อุ่มน้อย
ภูสีทอง
ภูจอมทอง
เก่งผสานคุณ
เหง้าแก้ว
ภูจอมทอง
เสนากลาง
เหมกุล
แข็งฤทธิ์

๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงม่วง

เลือกศิริ
ปาระคะ
ภูจอมแก้ว
ศรีหาอาจ
พิรักษา
ภูชมชื่น
ศาลฤทธิ์
กอศักดิ์
ศรีนะ
พุทธวงษ์
อาจดวงดี
เหมกุล
นิตยาชิต
เหมกุล
อาจดวงดี
เริงอาจ
สิงหเสรี
พุทธวงษ์
ภูจอมแก้ว
ทะสิงห์ฆาร
ภูชมชื่น
แต้มงาม
ปรีจำรัส
ภูแม่นำ

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแวงม่วง
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม

๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ

๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
วัดอุทัยกุดโดน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๐

เด็กชายสุรชัย
เด็กชายสมภพ
เด็กหญิงวิมาลา
เด็กชายพิธิภัทร์
เด็กชายจักรรินทร์
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายภูมิรัตน์
เด็กชายจตุภัทร
เด็กชายพงษ์ศิริ
เด็กชายจตุพร
เด็กชายณัฐตชาติ
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายธนพล
เด็กชายกิตติศักดิ์

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๔

เด็กชายเขมรินทร์
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายจักรวุฒิ
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายเกรียงศักดิ์
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กหญิงธิชาพร
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงเกล้าแก้ว
เด็กหญิงมนัสนัมท์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กชายรัตนพล
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายนฤมิตร
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายพงศพัฒน์
เด็กหญิงวัชรมน

นามสกุล
สังฆธรรม
สันวงศ์
ภูสดสูง
น้อยเสนา
กาบคำ
อาจดวงดี
อินคำ
บุตรราศรี
กองเพชร
พิกุล
ไชยเสือ
บุญหล้า
มาสิงห์
กองทอง
อบภิรมย์
สมโชค
เวียงชัย
แก้วคง
ภูศรีฤทธิ์
เสาวกุล
นารีจันทร์
ศรีบาง
วาลุน
บุญหล้า
พลทำ
นาใจดี
กุลบอล
ศรีบุตร
เหมกุล
ภูลายขาว
เลพล
พันเดช
เคลือสวัสดิ์
พัดเย็นชื่น
อิศาสตร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๕

เด็กหญิงยุพารัตน์
เด็กชายปรพล
เด็กชายชัชวาลย์
เด็กหญิงศุภรดา
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายคิวกร
เด็กชายนิธิกร
เด็กหญิงวิภาสินิ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายสมชาติ

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๖

กส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๗ เด็กหญิงนภาปรันทร์

เด็กหญิงนภาพร
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๙ เด็กหญิงพัชรกร
กส ๔๔๑๖๓/๑๙๙๘

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๐ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงวารุณี
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๒ เด็กหญิงปทมพร
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๓ เด็กหญิงศิริญนา
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๔ เด็กหญิงกวิสรา
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๑

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๕ เด็กหญิงพัชราภรณ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๖

เด็กหญิงอภิญญา

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๗ เด็กหญิงมิณลพัตรา
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๑๙

เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงนันทัชพร
เด็กหญิงคีรภัทร์
เด็กหญิงพรธิชา
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายชยันต์ยุทธ
เด็กชายปญญา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายธราวุฒิ

นามสกุล
ไชยพิมูล
ฆารดา
ขาลพล
ดาระภา
ธนศรีวรฉัตร
หงมา
จันทร์เขต
สิงห์แก้ว
ละม่อม
รสโสดา
เหล่าพักสาร
เถื่อนสอน
ชัยรัตน์
เพียรไล
นาไชโย
คำนึง
ตำลึงทอง
พิมพิศาร
สมสีทำ
ผาดนอก
พัฒนาศรี
ละสุวรรณ
ศรีสุวงค์
ภูบุตตะ
ชินวุฒิ
กาญจน์วัฒกุล
มะลิสา
ดวงจันทร์
สุทธิ
ทองคำ
ทิพย์โยธา
เนื่องมัจฉา
จำปารัตน์
ทระคำหาร
มูลมาตร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์

๐๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์

๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๐

เด็กชายภาสกร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายณรงค์เดช
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายจารุวิทย์
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายพงษ์พัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายทัศนเดช
เด็กชายรุ่งโรจน์
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงเจตปรียา
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสุวีรดา
เด็กชายชิณวัตร
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายศุกลวัฒน์

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๐ เด็กหญิงปภาวรินทร์
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๒ เด็กหญิงชฎาพรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๘

เด็กชายวิศรุต
เด็กหญิงกตัญยุตา
เด็กชายวัชรพงค์
เด็กหญิงณัฐฐินันท์
เด็กชายพีรพัฒ
เด็กหญิงฐิตินันท์

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๔๙ เด็กหญิงณัฐมนกานต์

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๔

เด็กชายธนกร
เด็กชายธนชัย
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กหญิงกนกพร

นามสกุล
แขกอ่อน
พุ่มจันทร์
นิตย์คำหาญ
โพธิมนต์
ปญญา
คุณพิภาค
ศรีพล
พลเสนา
จันลอด
นุพพล
แจ่มแจ้ง
คันธา
สุเหร็น
ดวงพันนา
พุดบัวดง
ภารสมภพ
วงศ์ช่าง
บุญเลี้ยง
แก้วการไร่
หาญฟาเลื่อน
แสนตรี
ภูสมบัติ
ลาดี
ศรีปลัดกอง
ภูมิสุนทร
วงค์ช่าง
คำโสภา
เสริฐกุล
แก้วไชโย
อดทน
ยอดปองเทศ
พันทัง
สุขสมบัติ
ภูคำวงค์
โจภูเขียว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์

๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์

๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๒๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี

๒๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๒๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๒๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๕

เด็กชายรุ่งเจริญ
เด็กชายพงศธร
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงนัฐธยา
เด็กหญิงศุภนุช
เด็กหญิงพุทธิชา
เด็กหญิงนิชดา
เด็กชายณัฐดล

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๔

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๕ เด็กหญิงพัชญาภรณ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๘

เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายกัณฑ์อเนก
เด็กชายเมฆา
เด็กหญิงอารยาพร
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายสุที
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายธนรัตน์
เด็กหญิงณัฐชณิดา
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงปรียาพร
เด็กชายธราชนม์
เด็กหญิงพีรดา
เด็กชายพิชชญะ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กชายวรากร
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายเทพอมร
เด็กชายพีระวิชญ์
เด็กหญิงกานต์สินี
เด็กหญิงสุพิชชา

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๘๙ เด็กชายฮันต์เอากุสต์

นามสกุล
บุญเรือง
ชินวงค์สา
นามราช
โพธิ์ศรี
บุญปลูก
กุลเพชร
ศรทอง
ชมภู
ปสสามาลา
คงไทย
หานุสิงห์
มาไกล
พลเยี่ยม
ต้นศรี
กาสนิท
สังข์สูงเนิน
ภูดารัตน์
ปุยทอง
อยู่ทิม
กันคำแหง
เพียงพาน
ศิริวุฒวิริยกุล
ไชยเนตร
พลทอน
ฤทธิ์กำลัง
บัวชัย
ดวงประวัติ
สีโถ
สมบัติศิริ
ไกรเพชร
สุขสิงห์
ภูโททิพย์
พรรณลา
ดิษฐเนตร
เครเมอร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี

๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี

๒๐/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี

๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๒๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติรวี

๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติรวี
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดศรีนวลทรายทอง
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

เด็กชายกิติศักดิ์ เห็มชัย
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๑ เด็กชายภาณุภัทร เชตุราช
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๒ เด็กชายเสฎฐวุฒิ สิทธิศาสตร์
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๓ เด็กหญิงกันติมาภรณ์ คามพินิจ
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๔ เด็กหญิงกาญจนา มีวงศ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๕ เด็กชายปฐวี
ผดุงจันทร์
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๖ เด็กชายกฤชพล สุคนธมณี
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๗ เด็กชายวีระเมธ อินใจดี
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๘ เด็กชายกองพล โคษา
กส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๙ เด็กชายวรโชติ
โชติวิเชียร
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๐ เด็กชายภานุวัฒน์ ไสยวรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๑ เด็กหญิงสุวนันท์ กันภักดิ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ

เด็กหญิงสุพรรษา ปยะวงค์
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๓ เด็กหญิงกมลชนก จันโทศรี
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๔ เด็กหญิงอรดา
อรศรี
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๕ เด็กหญิงปริญญาภรณ์ ประโลมนาม
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๖ เด็กชายภัทรพล มาดหมาย
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๗ เด็กชายกิตติณัฎฐ์ ถินนารัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๘ เด็กชายคงคา
ผลสวิง
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๙ เด็กหญิงภัทรลดา ลีวะสุด
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๐ เด็กหญิงปาริฉัตร ประกอบเลิศ
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๑ เด็กหญิงอนิสรา ภูมิโคตร
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๒ เด็กชายพัชร
สันวิลาศ
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๓ เด็กชายภัทรศักดิ์ วิชาชัย
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๔ เด็กชายรณกฤต ธรรมโรจน์
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๕ เด็กหญิงช่อผกา ศรีโยธี
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๖ เด็กชายทินกร
ปองคำไหล
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๗ เด็กชายอภิเศรษฐ์ ธรรมนาม
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๘ เด็กชายปยกร
แสนมาโนช
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๑๙ เด็กชายอดิศร
ชะโยปน
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๐ เด็กหญิงภัทรวรรณ์ บริบูรณ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๑ เด็กชายดัชกร
หีมโต๊ะหมาน
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๒ เด็กชายวัฒนา
บุญโพธิ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๓ เด็กหญิงบรรธิตา มลสระคู
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๔ เด็กหญิงคณิศร สีผิวผาก

๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ

กส ๔๔๑๖๓/๒๐๙๐

กส ๔๔๑๖๓/๒๑๐๒

หมายเหตุ

๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ

๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๒๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วัดไตรภูมิ

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม

วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๘๗
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เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงดารินทร์ พิมูลมี
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๖ เด็กหญิงศรีสุดา ภูตอ้ งลม
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๗ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ทองจันทร์
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๘ เด็กชายธนรัฐ
อุ่นเจริญ
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๙ เด็กชายวรัญู
สุขประเสริฐ
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๐ เด็กชายธนโชติ
ตั้งเจริญทวีกิจ
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๑ เด็กชายอติชาติ คำเสนาะ
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๒ เด็กชายกิติคุณ
เจริญดี
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๓ เด็กชายพงษ์ศกร ม่วงศรี
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๔ เด็กชายมังกร
วงษ์จันทร์
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๕ เด็กชายตรีทัศน์ คันธารส
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๖ เด็กหญิงอภิญญา วงษ์สมศรี
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๗ เด็กหญิงนารากร อร่ามรัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๘ เด็กหญิงพรรณธิชา จันทะนวน
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๓๙ เด็กหญิงณีรชา
หวานเสนาะ
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๐ เด็กชายชวลิต
นนดารา
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๑ เด็กชายอาณัติ
พึ่งกุศล
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๒ เด็กชายณัฐวุฒิ
นามสอน
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๓ เด็กชายธาดา
ตีสอน
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๔ เด็กชายวุฒิกร
ดวงจันทร์โชติ
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๕ เด็กชายพสธร
นรทัศน์
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๖ เด็กชายชัยมงคล จันทศิลป
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๗ เด็กชายปรเมท
เกตษา
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๘ เด็กชายพัชระ
จันทโสก
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๔๙ เด็กชายชยากร
ฉายประดับ
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๐ เด็กหญิงรัญชนา จันทสิทธิ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๑ เด็กหญิงฟาใส
วรรณสิทธิ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๒ เด็กหญิงณิชาภัทร อนุมาตร
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๓ เด็กหญิงปภาดา ผ่องแผ้ว
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๔ เด็กหญิงยุวธิดา ทาปลัด
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๕ เด็กหญิงปวีณา
สุขันธ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๖ เด็กหญิงศิริลักษณ์ หมื่นรัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๗ เด็กชายนิติกร
เล่าทรัพย์
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๘ เด็กหญิงชนิกานต์ หมั่นคิด
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๕๙ เด็กชายกฤษดา ดูบัวนาค
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม

๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสิงห์สะอาด
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสิงห์สะอาด
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสิงห์สะอาด

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสิงห์สะอาด
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสิงห์สะอาด
๒๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนสิงห์สะอาด

๐๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนสิงห์สะอาด
๑๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนสิงห์สะอาด

๐๖/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนสิงห์สะอาด
๐๕/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสิงห์สะอาด
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสิงห์สะอาด

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสิงห์สะอาด
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสิงห์สะอาด
๐๑/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนสิงห์สะอาด
๐๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนสิงห์สะอาด
๑๗/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสิงห์สะอาด
๑๓/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสิงห์สะอาด

๐๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนสิงห์สะอาด
๐๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนสิงห์สะอาด
๒๖/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนสิงห์สะอาด

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดงน้อยวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
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กส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๐

เด็กชายรุ่งโรจน์
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายยติภัทร
เด็กชายนวดล
เด็กชายภูวเนตร
เด็กชายกรณ์
เด็กหญิงชณัญชิดา
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงปารมี
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กหญิงอฐิตา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงพิมชญา
เด็กหญิงรมิดา
เด็กชายชินวัฒน์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายนัฐกิตติ์
เด็กชายธนากรณ์
เด็กชายอัศนี
เด็กหญิงวิยะดา

กส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๑๘๐ เด็กหญิงกฤติการณ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๑๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๙๔

เด็กชายเจษฎา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายพิทวัส
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายนันทพัฒน์
เด็กชายรณชัย
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงจินดาภา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายธิติโชติ
เด็กชายพัชรพล

นามสกุล
ชาลีละหาน
บอนคำ
ฐานสนเพิ่ม
เนตรวัน
ม่วงศรี
ชาญณรงค์
ชาญณรงค์
ผดุงกิจ
มงคล
จันทุสอน
พุ่มเมือง
ม่วงศรี
ม่วงศรี
หลานวงค์
พุทพัน
สระทองซัง
จัตวากุล
สุขประเสริฐ
นาสงวน
แก้วกุมาร
วงษาเนาว์
ทาวันม่วง
ม่วงจันทรื
ปรีบุญพล
ม่วงนิกร
นระทัด
เมืองวงศ์
ภูกาเมศ
สีสุข
นนตรี
ธนะศรีรังกูล
แก้วอุดร
ทฤษดี
หงษาคำ
จ่าเห็ม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดงน้อยวิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดงน้อยวิทยา

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดงน้อยวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดงน้อยวิทยา

๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดงน้อยวิทยา

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนดงน้อยวิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดงน้อยวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดงน้อยวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดงน้อยวิทยา

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดงน้อยวิทยา
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดงน้อยวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดงน้อยวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดงน้อยวิทยา

๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดงน้อยวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดงน้อยวิทยา

๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดงน้อยวิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดงน้อยวิทยา

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนดงน้อยวิทยา
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดงน้อยวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดงน้อยวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดงน้อยวิทยา

๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดม่วงกุญชร
วัดม่วงกุญชร
วัดม่วงกุญชร
วัดม่วงกุญชร
วัดม่วงกุญชร
วัดม่วงกุญชร
วัดม่วงกุญชร
วัดม่วงกุญชร
วัดม่วงกุญชร
วัดม่วงกุญชร
วัดม่วงกุญชร
วัดสว่างเทพนาวราราม
วัดสว่างเทพนาวราราม
วัดสว่างเทพนาวราราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๑๙๕

เด็กชายพีระวิชญ์
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงสุภิตา
เด็กหญิงปยะวรรณ
เด็กหญิงสุรีพร
เด็กชายวีระชัย
เด็กชายดนุเดช
เด็กชายชโลปกรณ์
เด็กชายญาณพัฒน์
เด็กชายธีรยุธ
เด็กหญิงศิลา
เด็กหญิงชนาภา
นายวิศิษฐ์
เด็กชายเกรียติศักดิ์

กส ๔๔๑๖๓/๒๑๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๑๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๒๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๒๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๒๙

เด็กหญิงชลทิชา
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กชายพีระดนย์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงปภาวดี
เด็กหญิงพรทิพา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายมนัสกรณ์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายสุวรรณ
เด็กหญิงกัญญรัตน์
เด็กหญิงกันยาณี
เด็กหญิงขวัญธิดา
เด็กหญิงคุณัญญา
เด็กชายณัฐวีร์
เด็กหญิงทักสอร
เด็กชายธนกร

นามสกุล
คึมสูง
นาคแก้ว
หัดระสา
จันทรโคตร
อเวรา
ทองมา
ใจกล้า
มาตแม้น
การรัตน์
บรรณสาร
วังคะวิง
พิมสาร
ภูจอมจิตร
วันชูเพลิด
เห็มวิสัย
ลุนศรี
องคะกาศ
แสงวงค์
ศิริภักดิ์
ทาบุเรศ
ศรีมี
นวนบาง
ญาณสิทธิ์
จันทเสน
ภูวิชัย
แฉล้มชาติ
คำพิมูล
พรมรัตน์
ชัยบูรณ์
พลทองเติม
คำแสน
ศรีสวัสดิ์
ธรรมรักษา
สารบุญเรือง
สุขจันโท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์

๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนถำปลาวิทยายน
๐๑/๑๐/๒๕๑๖ โรงเรียนถำปลาวิทยายน
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างเทพนาวราราม
วัดสว่างเทพนาวราราม
วัดสว่างเทพนาวราราม
วัดสว่างเทพนาวราราม
วัดสว่างเทพนาวราราม
วัดคำเชียงวัน
วัดคำเชียงวัน
วัดคำเชียงวัน
วัดคำเชียงวัน
วัดคำเชียงวัน
วัดคำเชียงวัน
วัดถำปลา
วัดถำปลา
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๔ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๒๓๐

เด็กชายธิติวุฒิ
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กหญิงนิรมล
เด็กหญิงประวีณา
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายภาดา
เด็กหญิงมัญฑิตา
เด็กหญิงเมธาวินี
เด็กหญิงวรัญยา
เด็กชายสรศักดิ์

กส ๔๔๑๖๓/๒๒๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๒๔๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๒๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๒๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๖๔

นามสกุล

บุญภึก
เหมวิจิตร
ไชยฮะนิตย์
โสมูล
ภูโททิพย์
ตะนัดไชย
แพงวงษา
พรมคำมูล
หงษ์ภูมี
แก้วอำลา
บุญโส
เด็กชายสุกฤต ใจศีลธรรม
เด็กชายอนุชา
อุปภา
นายโชคชัย
แสงเดช
นายสัมพันธ์
ครามสูงเนิน
นายสงวน
ธรรมโส
นายอาคม
ชมภูราช
นายเรียน
ชมภูราช
นายภูมินทร์
อินทรพันธ์
นายไพบูลย์
บตรกุล
นางสุกันยา
บุตรกุล
นางสาวกลม
พิมพัฒน์
นางบุญเรียน
ชมภูราช
นางสาวพัง
วงศ์ไชยา
นายสมจิตร
รัตน์พลแสน
นางกานดา
นันทะมิตร
นางสาวสายฝน ชมภูราช
นายธีระวัด
ธรรมโส
นางสาวพุทธรักษา นันทะมิตร
เด็กชายวิสิษฐ์
ปริโส
นายปยะพงษ์
ชมภูราช
นายสรศิลป
สุทธิวงศ์
นายวาป
พิลึกเรือง
นายประจวบ
อุนารัตน์
นายบุญกอง
อุนารัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๑๐/๐๔/๒๕๐๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๙/๐๓/๒๕๑๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๖/๐๑/๒๔๘๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๑/๐๕/๒๕๓๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๗/๐๕/๒๔๙๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๙/๑๐/๒๕๒๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๙/๐๖/๒๕๑๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๗/๑๐/๒๕๒๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๒/๐๘/๒๔๙๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๕/๐๘/๒๔๘๔ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๑๑/๐๒/๒๕๐๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๐/๐๗/๒๕๑๔ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๐/๐๙/๒๕๑๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๔/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๔/๐๗/๒๕๒๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๑/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๑/๐๓/๒๕๒๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๒๙/๐๑/๒๕๐๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๑/๐๔/๒๔๙๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๙/๐๖/๒๕๑๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๑/๑๒/๒๕๑๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดอโศกธรรมมาราม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๕ / ๘๗
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เลขที่

ชื่อ

สิบยาอ่อน
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๖๖
ระวิโรจน์
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๖๗
ยโสธโร
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๖๘
สันจร
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๖๙
ธรรมโส
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๗๐ เด็กชายสิทธิดวงจารึก นามบุญ
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๗๑ นายจันทัย
อ่อนแสง
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๗๒ นายคำพันธ์
ภครองหิน
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๗๓ นายพุทธา
นาเมืองรักษ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๗๔ นายประวิทย์
พิมโคตร
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๗๕ เด็กชายเพ็ง
หนูคำ
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๗๖ นายสมดี
อุนารัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๗๗ นายเศียร
ภูครองนาค
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๗๘ นายประยูร
มังคละเสน
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๗๙ นายถาวร
คำพิมูล
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๘๐ นายทัชวี
นากองศรี
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๘๑ นายใครศรี
สุรวิค
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๘๒ นายสมศรี
นาใจครอง
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๘๓ นายทองดี
ภูคำใบ
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๘๔ นายจำป
อินทสร้อย
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๘๕ นายมนตรี
จรลี
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๘๖ นายพงษ์ศักดิ์
ศรีบุญจันทร์
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๘๗ นายวิรัตน์
ดารุญภัทดี
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๘๘ นายจิรวัฒน์
ปาจันทร์
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๘๙ นายธีรพล
ทมจันผา
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๙๐ นายทะนง
พันททัน
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๙๑ นายปยะ
โสดาวาป
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๙๒ นายสาย
แสวงเงิน
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๙๓ เด็กชายไกรทอง พานิช
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๙๔ เด็กชายณัธวัตร วงศ์ไชยา
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๙๕ เด็กชายบุญเลิศ ดวงทองทิพย์
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๙๖ นายสมพงษ์
ทองขาว
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๙๗ นายพิณโย
ศรีลาดหา
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๙๘ นายศุภสัณห์
หยุยไทยสงค์
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๙๙ นายสิงห์สมุทร
สีอ่อน
กส ๔๔๑๖๓/๒๒๖๕

นายมงคล
นายพิทักษ์
นายเสงี่ยม
นายวิทยา
นายดิ่ง

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๒/๒๕๑๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๕/๑๐/๒๕๑๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๕/๐๗/๒๕๑๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๖/๐๖/๒๕๑๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๑/๐๑/๒๕๑๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๒๐/๑๑/๒๕๓๔ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๓/๐๒/๒๕๒๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๗/๐๙/๒๕๑๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๘/๐๗/๒๕๐๑ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๓/๑๑/๒๕๒๑ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๕/๑๐/๒๕๑๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๑/๑๑/๒๕๓๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๑/๐๘/๒๕๑๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๐/๐๒/๒๕๑๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๑/๐๕/๒๕๓๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๖/๐๘/๒๕๐๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๓/๐๙/๒๕๒๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๒/๐๓/๒๕๑๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๖/๐๑/๒๕๑๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๐/๐๖/๒๕๑๔ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๖/๐๑/๒๕๓๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๒/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๓๑/๐๓/๒๕๒๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๒/๐๕/๒๕๑๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๓๑/๐๓/๒๕๐๑ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๓/๐๑/๒๕๑๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๑/๐๑/๒๕๑๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๙/๐๖/๒๕๒๑ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ภูกงษี
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๐๑
สีอุดม
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๐๒
บุญอุ้ม
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๐๓
แสงกล้า
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๐๔
สงนำมา
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๐๕
แสงกล้า
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๐๖
หลานวงศ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๐๗
งิ้วไธสง
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๐๘
กรามสูงเนิน
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๐๙
ธรรมโส
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๑๐
ธรรมโส
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๑๑
ธรรมโส
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๑๒
ชมภูราช
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๑๓
ชมภูราช
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๑๔
บาฬสี
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๑๕
เอกตาแสง
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๑๖
สุราฤทธิ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๑๗
ธรรมโส
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๑๘
พรมสันเทียะ
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๑๙
พรมสันเทียะ
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๒๐
ธรรมโส
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๒๑
สอนดี
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๒๒
ชมภูราช
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๒๓
มุงคุลแสน
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๒๔
มุงคุลแสน
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๒๕
ธรรมโส
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๒๖ นางสาวเสาวลักษณ์ เอกตาแสง
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๒๗ นางสาวสมพร
วรรณรักษ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๒๘ นางสาวอิสรา
ธรรมศิริ
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๒๙ นางสาวพิสมัย
ธรรมศิริ
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๓๐ นางติ่ว
บุตรกุล
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๓๑ นางสาวสุดารัตน์ บุตรกุล
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๓๒ นางสมมรรค
ชมภูราช
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๓๓ นางสาววรัญญา ธรรมโส
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๓๔ นางแดง
ธรรมโส
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๐๐

นายเคน
นายประเสริฐ
นายสมศักดิ์
นายอ่อย
นายประยูร
นายสันติ
นายสมจิตร
นายอุบล
นางบังอร
นางสาวกรกนก
นางสาวดอน
นางสาววาสนา
นางเหรียญ
นางหวาน
นางสาวปรีญา
นางกอง
นางสาวพิศ
นางลำเพียง
นางทิศ
นางสาวสันสนีย์
นางหมอง
นางสาวบัวขาว
นางดวงดาว
นางสาวพรรณกร
นางสาวพรรภษา
นางกวาง

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๗/๒๕๐๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๒/๐๑/๒๕๑๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๘/๑๒/๒๕๒๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๕/๐๘/๒๕๑๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๐/๐๒/๒๕๑๔ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๙/๑๒/๒๕๐๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๔/๐๕/๒๕๑๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๔/๐๔/๒๕๑๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๒/๐๒/๒๕๑๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๙/๑๒/๒๕๔๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๓๐/๐๔/๒๕๐๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๑/๐๑/๒๕๒๑ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๑/๑๐/๒๕๑๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๗/๑๒/๒๕๐๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๗/๐๗/๒๔๙๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๘/๐๘/๒๕๐๐
๐๕/๐๖/๒๕๐๓
๐๘/๐๑/๒๕๐๙
๐๓/๐๖/๒๕๓๓
๐๑/๐๙/๒๕๑๒
๐๕/๐๙/๒๕๒๐
๑๐/๐๔/๒๕๒๒
๑๗/๐๒/๒๕๑๙

๐๔/๑๐/๒๕๔๔
๐๖/๑๐/๒๕๑๓
๐๖/๐๒/๒๕๑๑
๑๘/๐๕/๒๕๑๙
๑๑/๐๓/๒๕๑๒
๑๖/๐๑/๒๕๑๗

๒๐/๐๓/๒๕๑๘
๒๖/๐๙/๒๕๔๖
๑๘/๑๒/๒๕๒๑

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

๐๗/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๗ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๓๓๕

นางนา
นางปา
นางเปาะ
นางนวล
นางทองไหล
นางเหลา
นางหวัน
นางคำแปลง
นางพวงเพชร
นางทองสุข
นางเป
นางบุญพันธ์
นางโซ่
นางสัง
นางลัดชนิดา
นางสาวปยะนันท์
นางนาค
นางทัศรินทร์
นางสาวบุดสกร
นางสาวภิลาวรรณ์
นางกิ่งดาว
นางสาวลำแพน
นางกุ้ม
นางฉวี
นางวรนุช
นางวรรณิกา
นางสาวสุดาวรรณ
นางเพียร
นางนันธะญา
นางสาวพรวิภา
นางดาง
นางสาวนวลศรี
นางสาวยุพา
นางก้วน
นางผอง

กส ๔๔๑๖๓/๒๓๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๓๔๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๓๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๓๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๖๙

นามสกุล
ชมภูราช
วงศ์ไชยา
วงศ์ไชยา
พิมพัฒน์
บุตรกุล
ศิริโยธา
ชมภูราช
ทุมมาลา
สมีพันธ์
วงศ์ไชยา
บรรดิษฐ์
ชมภูราช
ยี่ยวน
วงศ์ไชยา
ธรรมศิริ
ทุมมาตย์
ชมภูราช
ชมภูราช
ชมภูราช
สอนแสน
วงศ์ไชยา
วงศ์ไชยา
วงศ์ไชยา
จำปาแดง
พิมพัฒน์
พิมพัฒน์
พิมพัฒน์
จำป
จำป
วงศ์ไชยา
ธรรมศิริ
กุลบุตร
กุลบุตร
ธรรมศิริ
จิตพฤก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๔/๒๔๙๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๖/๐๑/๒๔๙๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๓๐/๐๔/๒๔๙๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๐/๐๑/๒๔๘๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๔/๐๙/๒๔๙๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๒/๐๔/๒๔๘๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๐/๑๐/๒๔๙๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๙/๐๓/๒๔๙๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๑๐/๐๗/๒๔๙๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๑/๐๑/๒๔๙๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๖/๐๑/๒๔๙๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๒๐/๐๙/๒๔๙๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๓/๐๔/๒๔๙๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๓/๐๔/๒๔๙๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๑/๐๑/๒๕๐๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๓/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๕/๐๔/๒๔๖๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๔/๐๑/๒๕๐๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๕/๐๒/๒๕๑๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๙/๐๒/๒๕๓๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๐/๐๙/๒๕๑๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๖/๐๕/๒๕๒๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๗/๐๖/๒๔๙๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๖/๐๑/๒๕๐๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๘/๐๕/๒๕๐๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๒/๐๔/๒๕๐๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๖/๐๕/๒๕๒๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๕/๐๑/๒๔๙๑ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๙/๐๘/๒๕๑๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๖/๐๖/๒๕๓๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๕/๐๔/๒๕๐๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๑/๐๔/๒๕๐๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๖/๐๖/๒๕๒๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๗/๐๓/๒๕๐๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๒/๐๓/๒๕๐๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๓๗๐

นางสาวสุดารัตน์
นางสาวปนัดดา
นางสาวนำผึ้ง
นางนวนันท์
นางสาวมณีรัตน์
นางสาวรัชนีกร
นางสาวสมสมัย
นางสาวบุญมา
นางสาวมณีวรรณ
นางสาวเทวี
นางสาวศิลธรรม
นางสาวต้องตา
นางสาวผ่องศรี
นางสาววันวิพา
นางสน
นางสาวสุภาพ
นางเลียง
นางสาววันวิสาข์
นางเวียนณา
นางแถม
นางสาวศิริรักษ์
นางบุญมา
นางน้อย
นางสาวอภิญญา
นางสาวปริศนา
นางคำพันธ์
นางสาวเดือนเพ็ญ
นางสาวพิชดา
นางสาวโสภิดา
นางสาวภัทรวดี
นางสาวณัฐพร
นางนิวรรณ
นางนิราวรรณ
นางสาวคำพันธ์
นางเต็มใจ

กส ๔๔๑๖๓/๒๓๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๓๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๓๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๓๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๐๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

จิตพฤก
พิมพัฒน์
วงศ์ไชยา
แก้วบุคดา
ธรรมศิริ
สุราฤทธิ์
วงศ์ไชยา
วงศ์ไชยา
กุลวิสามาตร
สุราฤทธิ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

ชมภูราช
ชมภูราช
ชมภูราช
ชมภูราช
บุตรกุล
ทาสะโก
ทาสะโก
ยี่ยวน
วงศ์ไชยา
สุราฤทธิ์
สุราฤทธิ์
แก้วเขียว
วงศ์ไชยา
นาราษฏร์
มาลาหอม
วรขัตร
ชาคำหลอย
แสนลือ
วรขัตร
วรขัตร
ชมภูราช
ชมภูราช
ชมภูราช
ชมภูราช
ชมภูราช

๓๐/๑๑/๒๕๒๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๑/๐๖/๒๕๓๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๐/๐๑/๒๕๑๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๐/๐๙/๒๕๑๔ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๘/๐๖/๒๕๓๑ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๕/๐๙/๒๕๑๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๐/๐๘/๒๔๙๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๑/๐๘/๒๕๓๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๐/๐๗/๒๕๑๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๑/๐๔/๒๕๑๔ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๒/๐๒/๒๕๐๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๑/๑๐/๒๕๓๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๕/๐๖/๒๔๙๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๕/๑๐/๒๕๒๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๓/๐๓/๒๔๙๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๔/๐๗/๒๕๓๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๑/๐๔/๒๔๙๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๗/๐๔/๒๕๐๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๕/๐๒/๒๕๓๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๐/๐๘/๒๕๐๑ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๖/๐๒/๒๕๐๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๘/๐๗/๒๕๓๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๘/๑๐/๒๔๙๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๔/๐๑/๒๕๔๑ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๒/๐๗/๒๕๒๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๘/๐๕/๒๕๓๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๕/๐๓/๒๕๒๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๔/๐๔/๒๕๒๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๔/๐๔/๒๕๒๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๗/๐๙/๒๕๐๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๐/๐๙/๒๔๙๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๐๕

นางหอมจันทร์
นางสาวเรณุ
นางสาวเตื้อ
นางพัฒนาการ
นางจินตะหรา
นางสาวแสงเดือน
นางสาวสุนิสา
นางสาวโชคชัย
นางสาวนิตนภา
นายภาคม
นายศรชัย
นายนิวัฒน์
นายสมศักดิ์

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๓๙

นามสกุล
บุตรกุล
สุราฤทธิ์
ธรรมศิริ
สุระวิทย์
มุงคุลแสน
นันทะมิตร
ชมภูราช
ปตะโน
วงศ์สีทา
แก้วระย้า
พงษ์เกษม
มาสูงเนิน
สาโยธา
สุดอุ่น
นาฤทธิ์

นายนิพนธ์
นายแมน
นายสุขสันต์
พิมโคตร
เด็กหญิงธิดาฟารุ่ง วิระศรี
เด็กหญิงอภิชญา จำปาศรี
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
เด็กหญิงสุชานุช พันธ์สำอาง
เด็กชายคณาธิป พาชนิด
เด็กชายณัฐภูมิ การสอน
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สะภา
เด็กหญิงรุจิรา
จันทะงาม
เด็กหญิงวิมลศิริ พรพนม
เด็กหญิงพลอยไพฑูรย์ เรืองราม
เด็กชายกฤษฏ์ ไร่ไสว
เด็กชายธนพล มาตรสวิ
เด็กชายปติภัทร อินท์รไชย
เด็กชายวรสรณ์ ผลรักษา
เด็กชายธีรพัฒน์ โพธิมณี
เด็กชายพีระพัฒน์ ธานี
เด็กชายรัฐภูมิ
หนึ่งคำมี
เด็กชายธีทัต
เสริฐสำราญ
เด็กหญิงเกษร การรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๑/๒๕๒๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๕/๐๘/๒๕๒๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๗/๐๔/๒๕๐๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๔/๐๘/๒๕๑๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๕/๐๙/๒๕๑๒ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๙/๑๐/๒๕๑๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๕/๐๙/๒๕๑๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๒/๐๕/๒๕๑๔ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๐๒/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๘/๐๒/๒๕๔๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๒๘/๑๑/๒๕๑๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๑๕/๐๓/๒๕๓๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๑๑/๐๗/๒๕๒๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๖/๑๒/๒๕๓๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๒๒/๐๔/๒๕๒๑ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
๑๒/๑๐/๒๕๓๓ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

๐๒/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๖ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
๑๐/๐๙/๒๕๕๕ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๕ โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนชาด

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนชาด
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนชาด
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนชาด

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนชาด
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนชาด
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม
วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง
วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง
วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง
วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง
วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง
วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง
วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง
วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง
วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๐ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๔๐ เด็กหญิงวรรณรดา
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๖๖

เด็กหญิงณัฐทิชา
เด็กหญิงนุชธิดา
เด็กชายรณกร
เด็กชายตะวัน
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายโยธิน
เด็กชายอรรคพันธ์
เด็กชายณัฐกร
เด็กหญิงวริสา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงเอมมิตา
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กหญิงปยนันท์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายเดชา
เด็กชายชุติเดช
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กชายศศิวัฒน์
เด็กหญิงปยดา
เด็กหญิงเพิ่มพร
เด็กหญิงณัฎฐชญา
เด็กหญิงชนาพร
เด็กหญิงสุกัญญา

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๖๗ เด็กหญิงปรีญากรณ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๗๔

เด็กชายภูรินทร์
เด็กหญิงกัลยากร
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายภีมพศ
เด็กชายวิรุฬห์ฉัตร
เด็กหญิงสเตฟานี่

นามสกุล
จำเริญพัฒ
โพธิ์สิทธิ์
จันทะนันท์
ผลสว่าง
เพชรบุรมย์
กิจตะสา
สมสนุก
สุวิชัย
นนท์นภา
ขจรมณี
บังขุนทศ
อุ่นศิริ
ภูแล่นเร็ว
เพ็งวิภาค
อ่อนศรี
อุ่นศิริ
รักคำมี
กุลสิโร
นาชัยเวท
นิตยโรจน์
สีวาดมา
ไร่เจริญ
อันทรศรี
รักกลัด
สุวรรณสรี
ธารศรี
ช่างทอง
มิคะ
โวหารลึก
มังษาอุดม
สิทธิศาสตร์
แสนชมภู
จันทะวัน
อังศรี
อีเมวู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม

๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี
๑๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคำเม็กวิทยา

๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคำเม็กวิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนคำเม็กวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดหนองแวงศิลาราม
วัดหนองแวงศิลาราม
วัดหนองแวงศิลาราม
วัดมุจรินทราราม
วัดมุจรินทราราม
วัดมุจรินทราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๑ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๗๕

เด็กชายธีระศิลป
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายตวพศ
เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายอรรคพล
เด็กชายอณาวิล
เด็กหญิงปาริตา

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๘๑

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๘๒ เด็กหญิงพัชรฌารัตน์

เด็กหญิงบุญธิดา
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๘๔ เด็กหญิงมิรดา
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๘๓

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๘๕ เด็กหญิงอัฐฒกานต์
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๙๗

เด็กหญิงรุจิรา
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายศักดิ์จกร
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายแดนไกล
เด็กชายอติชาติ
เด็กชายธนกร
เด็กชายภากร
เด็กชายนภัทร
เด็กหญิงเพชรลดา
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงธัญรดา

กส ๔๔๑๖๓/๒๔๙๘ เด็กหญิงธัญญาลักาณ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๔๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๕๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๐๙

เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงอรสา
เด็กหญิงศศิภา
เด็กหญิงณิชารีย์
เด็กหญิงพิมพ์วิมล
เด็กหญิงกมลพร
เด็กชายธณภัทร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงอลิสา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงมัสรินทร์

นามสกุล
อรรถประจง
สินมา
มีศรี
มังคะรัตน์
ชานาตา
สารวัน
ชาดำริห์
บุญทอง
บุญประเสริฐ
มังคะรัตน์
ช่วยแสน
ตาคำ
โชมขุนทด
จันทะวิชัย
อินทนา
ขุนสูงเนิน
จันทะงาม
จันทยุทธ์
อรัญมิตร
อำนักขันธ์
หลักคำ
ม่วงเมืองแสน
สิงหาวาสน์
บุญสมส่วน
ศรีสิงห์
ศรีสิงห์
จันทะงาม
วิชัย
บัวพันธ์
เรืองแสน
ภูดีทิพย์
ศรีมหาไชย
ไตรพิษ
สูตรชัย
จันทะขึ้น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเม็กวิทยา
๑๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเม็กวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเม็กวิทยา

๒๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเม็กวิทยา

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเม็กวิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเม็กวิทยา

๐๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเม็กวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเม็กวิทยา
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเม็กวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเม็กวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเม็กวิทยา
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนคำเม็กวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา

๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย
๑๙/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย
๐๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย
๒๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมุจรินทราราม
วัดมุจรินทราราม
วัดมุจรินทราราม
วัดมุจรินทราราม
วัดมุจรินทราราม
วัดมุจรินทราราม
วัดมุจรินทราราม
วัดมุจรินทราราม
วัดมุจรินทราราม
วัดมุจรินทราราม
วัดมุจรินทราราม
วัดมุจรินทราราม
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๒ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๑๐

ชื่อ
เด็กหญิงณฤชล

กส ๔๔๑๖๓/๒๕๑๑ เด็กหญิงอมลวรรณ

เด็กชายปรวีร์
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๑๓ เด็กชายศิวัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๑๔ เด็กหญิงชนาภา
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๑๒

กส ๔๔๑๖๓/๒๕๑๕ เด็กหญิงกมลวรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๕๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๕๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๕๔๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๔๔

เด็กหญิงนิภาภัทธ์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายพีรเดช
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายฐิตินันท์
เด็กชายแดนไทย
เด็กชายนุกูล
เด็กชายธติชา
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายธนดล
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายภูธเนศ
เด็กชายธนาวัฒน์
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายจอมพล
เด็กชายพลวัฒน์
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายนำเพชร
เด็กชายเปรมชนะ
เด็กชายอภิรมย์
เด็กหญิงปานิตา
เด็กหญิงชดาพร
เด็กหญิงรักษิณา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงวรดา

นามสกุล
แกมนิรัตน์
ศรีแพงมล
กาวี
วิไลศรี
กาวี
คนกลาง
พลบำรุง
มีบุตร
แสงภักดี
บุญไสย์
จันทะขึ้น
ไชยพจน์
ศรีสุราช
ขันธะ
ดอนถวิล
บุญมี
สุกโสม
ชมภูทัศน์
ชัยวิเศษ
สิงห์ทอง
ด้วงพวง
ชมพูทัศน์
อุ่นฤทธิ์
จันใด
ไชยทองศรี
ดาบสมศรี
มิ่งคำ
จิตจง
การเลี้ยง
ทองพลาด
ภูมิลา
พจนา
พรมโนนศรี
คำสุข
คำไสย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหม่วย
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหม่วย
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหม่วย
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหม่วย
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหม่วย
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหม่วย

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม

๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม

สังกัดวัด

วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๓ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๕๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๕๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๕๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๗๙

ชื่อ

นามสกุล

มั่งกูล
ภูบุญเติม
ใจไว
ดวงปญญา
ขวัญเนตรร์
มาตยา
ภูตองโขป
สาระวิถี
ก้อนบุญไสย
ภูม่ิงแก้ว
นิลผาย
สะภา
แสนกล้า
โตสะสุตร์
อ่อนอาจ
การรัตน์
นามมันทะ
สิมมาแก้ว
ชมภูทัศน์
กมลชาติ
เจริญวงค์
ปรัสพันธ์
บัวคำโคตร
กมลหัตถ์
สาระภาพ
กมลชิต
ราชภักดี
กมลสาร
ศรีสงคราม
วิรัตน์ศรี
สายโรจน์
กมลผาด
วิรัตน์ศรี
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โพธิ์สาจันทร์
เด็กหญิงมณฑกาญจน์ คูนาคำ
เด็กหญิงรัตนพร
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงหรินทิพย์
เด็กชายภานุวัตรน์
เด็กชายกิจติพงษ์
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงภรณ์ชนก
เด็กชายสุรพงษ์
เด็กชายธนิกร
เด็กหญิงรัมนภา
เด็กหญิงชนิภรณ์
เด็กชายเกษม
เด็กหญิงอารดา
เด็กหญิงสุวิมล
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กชายวัชรภูมิ
เด็กชายธนพล
เด็กชายจักรินทร์
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงสุพัดตรา
เด็กชายอาทิตพงศ์
เด็กหญิงกรนิศ
เด็กหญิงนรินทร
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงกนกอร
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายต่อพงศ์
เด็กชายธีรวุฒิ
เด็กหญิงปนิตา
เด็กชายพีรดนย์
เด็กชายพุฒิพัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสังวรวราราม
วัดสมศรีบูรพา
วัดสมศรีบูรพา
วัดสมศรีบูรพา
วัดสมศรีบูรพา
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสระทอง
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๔ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๕๘๐

เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวิชญะ
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสุปวีณ์
เด็กชายคุณากร
เด็กหญิงวิลัยพร
เด็กชายศรัณย์กร

กส ๔๔๑๖๓/๒๕๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๘๖

กส ๔๔๑๖๓/๒๕๘๗ เด็กหญิงกัญญาพัชร
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๕๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๙๖

เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงพรหมดา
เด็กชายพลพล
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายพูลภัทร
เด็กชายวีระวัฒน์

กส ๔๔๑๖๓/๒๕๙๗ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๕๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๖๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๐๘

เด็กชายศุภากร
เด็กหญิงอรทัย
เด็กชายธันย์ชนก
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กชายต่อลาภ
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงศิรภรณ์
เด็กหญิงกัญจนพร
เด็กชายกิตติคมน์
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายธีรภัทร

กส ๔๔๑๖๓/๒๖๐๙ เด็กหญิงประกายกาญจณ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๑๐ เด็กหญิงพรประกาย

เด็กชายพิพัฒน์
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๑๒ เด็กหญิงมณทิชา
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๑๓ เด็กชายรัฐศาสตร์
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๑๔ เด็กชายวัฒนา
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๑๑

นามสกุล
วงษ์ชารี
ชำนาญยิ่ง
สีลาดเลา
เจริญศิลป
บำเพ็ญ
ระดากรณ์
ดีท่ัว
สุเทวี
เอกมาตย์
หอมหวล
โตสุข
กมลสินธุ์
เทาศิริ
ชูศรีนาค
ภักดีหาร
รอบดูดี
อรัญชัย
จันทร์ศักดิ์
เชื้อนาค
ประชาโชติ
ภูอาจสูง
อึ่งชื่น
นวมสูงเนิน
ไถวเลิศ
กมลช่วง
อนารัตน์
หัดระวี
ไชยโชติ
พันธุ์คุ้มเก่า
บัวชัยศิริกุล
คันธะมาตย์
ศรชัย
วงษ์ก้านตง
นาสมหมาย
ชาคำลอด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านใต้วิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านใต้วิทยา
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนด่านใต้วิทยา
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนด่านใต้วิทยา
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนด่านใต้วิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนด่านใต้วิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนด่านใต้วิทยา
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนด่านใต้วิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนด่านใต้วิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนด่านใต้วิทยา
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนด่านใต้วิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนด่านใต้วิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนด่านใต้วิทยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนด่านใต้วิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนด่านใต้วิทยา
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนด่านใต้วิทยา
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญมีวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญมีวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสว่างใต้
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวิทวัส
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๑๖ เด็กชายศิรสิทธิ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๑๗ เด็กชายศุกลวัชร
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๑๘ เด็กชายสินธุ์นคร
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๑๕

กส ๔๔๑๖๓/๒๖๑๙ เด็กหญิงอนันฐภรณ์

กส ๔๔๑๖๓/๒๖๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๒๙

เด็กชายอนันตพร
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กหญิงดูดี
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสีหราช
เด็กหญิงอาทิตญา
เด็กชายก้องเกียรติ

กส ๔๔๑๖๓/๒๖๓๐ เด็กหญิงกัญญาพัชร
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๖๔๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๔๓

เด็กหญิงกุลชนันณ์
เด็กหญิงไข่มุก
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัธกานต์
เด็กชายเตชินท์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธนวัณย์
เด็กหญิงธิญาดา
เด็กชายบารมี
เด็กหญิงปฏิมา
เด็กหญิงปณิดา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพีรพงษ์

กส ๔๔๑๖๓/๒๖๔๔ เด็กหญิงภัชดาภรณ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๔๕ เด็กหญิงภัทรพรรณ

เด็กชายมังกร
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๔๗ เด็กหญิงรพีพรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๔๘ เด็กชายรัชชานนท์
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๔๙ เด็กหญิงวรัทยา
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๔๖

นามสกุล
คำวิรัตน์
ภูมิภาค
ชัยนิคม
ยุบลชิต
สาหนองหม้อ
ขันวิเชียร
ไชยสิงห์
ดีแจ่ม
สีโยจารย์
อรัญเวศ
ชมภูพฤกษ์
วิเชียรเขต
อ้นโม
บรรพกลม
อรัญเวศ
บรรจโรจน์
กลิ่นศรีสุข
ปญญา
โพธิ์น้อย
แดนดงเมือง
กลิ่นจันทร์
สุพรรณวงศ์
อรัญเวศ
ซอนพา
ทวีโชติ
สีนาเรียง
สิงห์เสนา
พรมบุญเรือง
ทองผดุง
ยุบลเมฆ
สุภา
ยุบลชู
พลเตชะ
บรรจโรจน์
จับสังข์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญมีวิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญมีวิทยา

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญมีวิทยา

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญมีวิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญมีวิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญมีวิทยา

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา

๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา

๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา

๓๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๖๕๐

เด็กหญิงวรินทร
เด็กหญิงวารีญา
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายสุภวิชญ์
เด็กชายอุดมโชค
เด็กหญิงอุรัสยา
เด็กหญิงไอยวริญท์
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายกิตติกร
เด็กหญิงกุลนัดดา
เด็กหญิงจริยา
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายเฉลิมชนม์
เด็กชายชนาเมธ
เด็กชายชลันธร
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายโชติพงศ์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณฐภัทร
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณิชารีย์
เด็กหญิงดรุณี
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธเนศ

กส ๔๔๑๖๓/๒๖๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๖๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๖๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๖๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๘๔

นามสกุล
หงษ์พุง
มะอาจเลิศ
วิชาชัย
ปยะวงศ์
สุราทิพย์
ผะกากอง
เวียงสิมา
พรมบุญเรือง
รูจีพันธ์
ชมจันทร์
ระดาพัฒน์
ผดุงสัตย์
อันโนนจารย์
พรมกสิกร
วิลาจันทร์
ไพรึก
ศรีวิบูลย์
ลาวัลย์
อ่อนพุทธา
กมลช่วง
บัวคำโคตร
ศรีวิบูลย์
นาเมืองรักษ์
คำภักดี
พวงประดิษฐ
บุญเสงี่ยม
สุทธิทักษ์
ศรีจันทร์
ใจเกษม
น้อยอามาตย์
ทองทา
กมลผาด
สินเนือง
เปานาเรียง
เยาวเรศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา

๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบุญมีวิทยา

๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญมีวิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบุญมีวิทยา
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ

๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ

๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ

๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง
วัดสองห้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๗ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๖๘๕

เด็กหญิงธารทิพย์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายนพฤทธิ์
เด็กชายนภัทร
เด็กหญิงนลินธรา
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายปริญญา
เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายปวีณ์กร
เด็กชายปยะพัฒน์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงพิรดา
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายภูริภัทร

กส ๔๔๑๖๓/๒๖๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๖๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๖๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๐๒

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๐๓ เด็กหญิงภูษราภรณ์

เด็กหญิงมุทิตา
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๐๕ เด็กชายเมธาวัฒน์
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๐๔

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๐๖ เด็กชายเมธีภูมินทร์
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๑๖

เด็กชายรวิโชติ
เด็กหญิงรวีวรรณ
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กชายวิทวัช
เด็กชายศักรินทร์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภกิจ
เด็กชายสิปปกร

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๑๗ เด็กหญิงสิริเบญญาภา

เด็กชายสุทธิพงษ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๑๙ เด็กหญิงสุปรียา
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๑๘

นามสกุล
นาทองคำ
น้อยอามาตย์
ไสยวิจีณ
ผดุงเชื้อ
คำลัยวงค์
แดนประกรณ์
กมลชิตร
สุตะนา
ถวิลมาตย์
แดนประกรณ์
โพธิกุดไสย
คำศรี
เทียบจันทร์
แสงจันทร์
โพธิ์กุดศรี
เยาวเสริฐ
พิจารย์
บุรีรัตน์
คงบุญวาท
บุญสินชัย
ประชาโชติ
ไถวฤทธิ์
เหลี่ยมสิงห์ขร
บุญชัยมาต
ผ่องนานารถ
ปญญามูล
ทองยืน
ณรัฐกิจ
ราชนาแพง
ศรีโชค
ราชนาแพง
ไสยลักษณ์
คุณพรม
สิ่วสำแดง
คงบุญวาท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๘ / ๘๗
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๒๐ เด็กหญิงสุรัตติกาล
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๒๙

เด็กชายหริรักษ์
เด็กหญิงหฤทัย
เด็กชายอนุพล
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายอรรถพร
เด็กหญิงอาริสา
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายเอกภพ

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๓๐ เด็กหญิงกนกวรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๓๑

เด็กชายกรฤต

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๓๒ เด็กชายกฤษณวรรธน์
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๓๙

เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงกัญญ์วรา
เด็กหญิงกานต์มณี
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายกีรติ
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายคณิต

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๔๐ เด็กหญิงจันทกานติ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๔๑ เด็กหญิงจินดารัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๕๑

เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กหญิงชิดาณัฐ
เด็กชายฐากร
เด็กชายณธกร
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณัฐชนน
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐทิตา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพงษ์

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๕๒ เด็กหญิงณิชานันทน์

เด็กชายต่อเขต
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๕๔ เด็กชายเตชินท์
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๕๓

นามสกุล
ปะวะโน
พัฒยา
ขันตี
อินธิวงค์
จันไทย
เยาวไสย
จันทร
แก้วแสน
เลยกลาง
ไสยวิจีณ
มาตช่วง
ชูศรีทอง
บุรีรัตน์
จงรัมย์
เยาวะเรศ
จงฤาชา
ปนเงิน
อุปนิ
ทวีโชติ
บุรีรัตน์
โคตรนาแพง
ศรีเนตร
บุตรที
วรนาม
นามสง่า
รัตนภักดีเดชา
ปานทิม
แก้ววิศาสตร์
ละดาไสย์
กิจจารักษ์
ระดาชัย
กรพัชรี
หงษ์ทอง
พลเยี่ยม
น้อยคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๙ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๕๕

เด็กชายทัชกร
เด็กหญิงทิพย์กมล
เด็กชายแทนไท
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กชายธีรวุฒิ
เด็กชายธีรวุฒิ
เด็กชายธีริทธิ์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนารีรัตน์

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๖๔

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๖๕ เด็กชายนาวาอรรกษร
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๖๖

เด็กหญิงเนตรนภา

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๖๗ เด็กหญิงเนตรวิภาวรรณ
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๗๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๘๙

เด็กชายบดินทร์
เด็กชายบดินทร์
เด็กชายปฐมพงศ์
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงปภาณิน
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กชายพงษ์พัฒน์
เด็กชายพงอนัน
เด็กชายพัชรพงษ์
เด็กชายพัสกร
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงแพรวผกา
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภานุพล
เด็กชายภูริชกานต์
เด็กชายภูริทัต
เด็กหญิงมัลลิกา
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวนิสา

นามสกุล
สุนทรทิพากร
บุญใหญ่
จันทร์น้อย
อุดอาด
อุณารัตน์
โกสีนันท์
เยาวเรศ
เยาวพันธ์
ระดาพัฒน์
โคตะหา
กมลสินธุ์
กมลผาด
ชูศรีเมฆ
ทองยืน
นามวิเศษ
รักสกุล
ชะม้อยกลาง
สมบึงกลาง
ประธาตุ
นะวะสด
แดนนาเลิศ
เมฆวัน
ศิริภักดิ์
ศรีประทุม
จงชมผา
ประชาชิตร์
รัดที
คำศรีนวน
เทศนาเรียง
กมลสินธุ์
เปานาเรียง
สาธารณะ
เยาวบุตร
ผดุงไสย์
แดนวิบูรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๐ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๗๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๐๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๐๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๐๘

ชื่อ

เด็กชายวรศักดิ์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กหญิงศุภวรรณ
เด็กชายศุภากร
เด็กหญิงสิตธิดา
เด็กหญิงสุกัลยา
เด็กชายสุชล
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายสุวิจักษ์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายอาณัติ
เด็กชายอานุภาพ
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกริช

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๐๙ เด็กหญิงกฤติยารัตน์
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๒๒

เด็กชายกลทีป
เด็กหญิงกันติชา
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายคณิศร
เด็กชายจักรี
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายจิราภัทร
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงชนกกมล
เด็กหญิงชนัญดา
เด็กชายชัชรุทธิ์
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงญาณิศา

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๒๓ เด็กหญิงฐิติกาญจณ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๒๔

เด็กชายฐิติโชติ

นามสกุล
เยาวขันธ์
อินทรไพโรจน์
นังตลา
คุ้มกุดลิง
คำสุเรศ
วิสุงเร
ปกษา
กิ่งพุฒซา
บิน ซูไฮมี
บุญสินชัย
ไถวสินธุ์
วงค์ชารี
ศรีประทุม
น้อยอามาตย์
อาจสงคราม
วงศ์ประพันธ์
จันทะมิตร
บุบผาสร้อย
วันประภา
อรัญสาร
แปนชาวนา
พันธะไชย
เยาวนิจ
บุญเส็ง
มงคล
โฮมแพน
ไพรพฤษ
คันทจันทร์
ระดาสัย
วงศ์กมลาไสย
คำมุลนา
เจริญเขต
ยาวะนิล
เขตแวงควง
นาเรียงรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๙/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๙/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๑๒/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๔/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๑/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๙/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๖/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๑ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๒๕

เด็กชายฐิติโชติ
เด็กชายฐิติวัสส์
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงทยาวดี
เด็กหญิงธตรถ
เด็กชายธนณัฏฐ์
เด็กชายธนพัฒน์

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๒๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๓๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๓๒

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๓๓ เด็กหญิงธัญญ์นิรชา
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๔๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๕๖

เด็กหญิงธัญวีร์
เด็กชายนพคุณ
เด็กหญิงนภัสนันท์
เด็กชายนฤกร
เด็กชายนัฐพล
เด็กชายบุณยวัทน์
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายปรเมศวร์
เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงพรกรัณย์
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กหญิงพราวรวี
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงพิชาภรณ์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงมณทิชา
เด็กหญิงมณธิตา
เด็กหญิงมนัสนันท์

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๕๗ เด็กหญิงเมดารินทร์

เด็กหญิงเยาวภา
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๕๙ เด็กหญิงรมิดา
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๕๘

นามสกุล
วันนอก
มูลสานต์
ระดาเขต
ยุบลชิต
นันต๊ะ
คำจันทร์รัตน์
บุญโชติ
สายโรจน์
ชูศรีเสริฐ
ศรีดอกไม้
จากผา
บัวคำโคตร
โคตะหา
จอมทรักษ์
ย่อมสระน้อย
มะโฮงคำ
นาทองคำ
ศรีมงคล
แดนประกรณ์
ไชยรส
เพิ่มพูล
เชียงตุง
สุ่มมาตย์
อาทิตย์ต้ัง
มุสิกา
ระดาไสย
มะลิซ้อน
น้อยอามาตย์
พลเวียง
พลยะเรศ
เวียงสมุทร
ผดุงสัตย์
สังเกต
ประชาชิตร
มงคุณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๑/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๗/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๑/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๗/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๓๑/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๕/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๕/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๓/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๒ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๖๐

เด็กหญิงรวิภา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัตนพล
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายศุภวิทย์
เด็กชายสายธาร
เด็กชายสิริโรตม์
เด็กหญิงอนุสรา
เด็กหญิงอภัสนันท์
เด็กชายอานนท์

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๖๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๖๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๗๑

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๗๒ เด็กหญิงอิสริยาภรณ์
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๘๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๘๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๙๔

เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนากร
เด็กชายนราธิป
เด็กหญิงวิรัลพัชร
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงนันท์ลินีย์
เด็กหญิงนันธิญา
เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงเกษรินทร์
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายนพคุณ
เด็กชายพีรพงษ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายยศพัฒน์
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายกชนันท์
เด็กหญิงจุรีรัตน์
เด็กชายชนะชัย

นามสกุล
สายโรจน์
ประชาชิตร
คุ้มศรีไวย์
เยาวเรศ
สุดใจ
เหวนอก
เสร็จสวัสดิ์
ชนะชารี
กุลาศรี
กมลสาร
ขามชู
พลศักขวา
มุขภักดี
ระดาพัฒน์
นนทะภา
สุไชยะ
สุพร
ตากิ่มนอก
เพ็ชรด่านเหนือ
จอมทรักษ์
ตุ้มวิจิตร
สินพิมพ์
ทัดประไพ
ศรีจันทร์
ภูยาฟา
สารนาเรียง
เยาวะชัย
โลหะกุล
ภักดีหาร
ภักดีหาร
คูนาดี
คงบุญวาท
มาตนาเรียง
ยุบลชู
พันธ์สุริน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๑๔/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๐๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๖/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๒๒/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ วัดสองห้อง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสำเริงวิทยา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสำเริงวิทยา
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสำเริงวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสำเริงวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสำเริงวิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสำเริงวิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสำเริงวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสำเริงวิทยา

๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสำเริงวิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสำเริงวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสำเริงวิทยา
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสำเริงวิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสำเริงวิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสำเริงวิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสำเริงวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสำเริงวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสำเริงวิทยา

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสำเริงวิทยา
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์
๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์

วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดโคกสำเริง
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๓ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๙๕

เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนากร
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปนิดา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงรวิภา
เด็กชายอรัญ
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงนาเดีย
เด็กชายประทีป

กส ๔๔๑๖๓/๒๘๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๘๙๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๙๐๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๐๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๐๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๐๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๐๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๐๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๐๖

กส ๔๔๑๖๓/๒๙๐๗ เด็กหญิงพัทประภา
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๐๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๐๙
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๑๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๑๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๑๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๑๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๑๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๑๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๑๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๑๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๑๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๑๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๙๒๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๒๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๒๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๒๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๒๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๒๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๒๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๒๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๒๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๒๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ขำมณี
แสงบุญมี
โพธิ์ศรีรัตน์
คงบุญวาท
หงษ์ฟอน
อาจคำมูล
ศิริกิจ
ศรีสัตย์
สามารขึ้น
พรมบุญเรือง
สาระฤทธิ์

๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์

ดาศรี
โพธิคำ
อัลมอลเต้
ไสยนามล
พาบุตรดา
กากี
นันทเพชร
สายโรจน์
บัวจรูญ
ศิริธรรม
เดชบุรัมย์
คำไลวงค์
สาระฤทธิ์
ใสนามล
กองวิธี
วงษ์สิงห์
ชาวกล้า
อิ่มอุระ
รัตนวิจิตร
โพธิ์ชัยแก้ว
แดนระเบียบ
ธนะโชติ
สาระฤทธิ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

เด็กหญิงพิมนภา
เด็กชายภีรพล
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายสุธินันท์
เด็กชายสุริยันต์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายชาญณรงค์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงพรรณภัค
เด็กหญิงเมธีนี
เด็กชายเสกสรร
เด็กชายอัครณัฐ
เด็กชายเอกวิทย์
เด็กหญิงเอมิกา
เด็กชายจตุพล
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายนาคินทร์
เด็กชายปฐมพงษ์ โพนชัยแสง

๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างสามัคคี
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

กส ๔๔๑๖๓/๒๙๓๐

เด็กหญิงปทุมรัตน์
เด็กชายปยะวุฒิ
เด็กหญิงพินญพร
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายยุทธนา
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงทิพวัลย์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงประภาวดี
เด็กหญิงปาริยา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพีระญาณ์
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงรณิดา
เด็กหญิงวนัสนันท์
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กหญิงศิริวิมล
เด็กหญิงสรวรรณ
เด็กหญิงสิทธวลี
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอติชาติ
เด็กชายอัครเดช
เด็กชายก้องหล้า
เด็กหญิงจุฑานันท์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐพัชร์
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงนณิชา
เด็กชายภักดี
เด็กชายภาณุเดช
เด็กหญิงมนิสรา
เด็กหญิงยุรฉัตร
เด็กหญิงรัญชิดา

ยะราไสย
หระสิทธิ์
วระวงษ์
ภาชโน
คำหิราช
กาละพันธ์
ทวีการ
ฤทธิ์นันท์
หัดทะวี
น้วม
ทวีโชติ
อรัญทอง
ระดมทอง
สารนาเรียง
จอมทรักษ์
โตดตามี
แก้วกาหลง
ตาเขตรการณ์
จอมทะรักษ์
สายโรจน์
โพธิ์บานไพร
ถินวิชัย
โสระเสริฐ
ทาระเวท
กมลตรี
ยุบลชิต
บุญเวส
ธนาเกียรติเมธิน
โพนศรีสม
บุญภวา
ทวีโชติ
กมลสาร
กาลจักร์
ภักดีหาร
สุรพรม

กส ๔๔๑๖๓/๒๙๓๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๓๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๓๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๓๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๓๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๓๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๓๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๓๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๓๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๙๔๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๔๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๔๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๔๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๔๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๔๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๔๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๔๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๔๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๔๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๙๕๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๕๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๕๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๕๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๕๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๕๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๕๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๕๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๕๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๕๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๙๖๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๖๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๖๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๖๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๖๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
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เลขที่

ชื่อ

กส ๔๔๑๖๓/๒๙๖๕

เด็กหญิงวรรัญญา
เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายสรุจ
เด็กหญิงสิรามล
เด็กชายอรรคนันท์
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงกฎชกร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายก้องเกียรติ
เด็กชายจักริน
เด็กชายชินวัตร
เด็กชายณัฐพรรค์
เด็กชายทักษกร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายนันทกร
เด็กหญิงปนัดดา

กส ๔๔๑๖๓/๒๙๖๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๖๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๖๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๖๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๙๗๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๗๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๗๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๗๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๗๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๗๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๗๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๗๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๗๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๗๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๙๘๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๘๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๘๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๘๓

กส ๔๔๑๖๓/๒๙๘๔ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๘๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๘๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๘๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๘๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๘๙

กส ๔๔๑๖๓/๒๙๙๐
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๙๑
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๙๒
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๙๓
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๙๔
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๙๕
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๙๖
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๙๗
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๙๘
กส ๔๔๑๖๓/๒๙๙๙

เด็กหญิงภษุภรณ์
เด็กชายภูตะวัน
เด็กหญิงเมลดา
เด็กหญิงวารุณี
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายทัศนะ
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กชายฐิติวุฒิ
เด็กชายนิติพล
เด็กหญิงบุษราศิณี
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวันนิสา

นามสกุล
ปธิเก
คำหิราช
อุปนันท์
จงชมผา
คุ้มนาเรียง
สายโรจน์
ไชยนะมนต์
บุตรศรีภูมิ
ศรีธรรม
ยุบลพริ้ง
จรัญเสริฐ
พลเรียงโพน
ขามชู
จอมทรักษ์
เยาวะเสริฐ
สุขใส
คงนุรัตน์
ยุบลมาตย์
โพธิ์จันทร์
ศรีโศรก
น้อยลาด
ชูศรีเสริฐ
จงชมผา
มิ่งขวัญ
เกษทองมา
ศิบุญนันท์
ลือดารา
โคตะหา
บุรีรัตน์
คงเท
อรัญโชติ
สุวรรณศรี
ระดาฤทธิ์
เทพระ
จันทร์ชัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดอุมังคละนาเรียง
วัดสว่างเหล่าอ้อย
วัดสว่างเหล่าอ้อย
วัดสว่างเหล่าอ้อย
วัดสว่างเหล่าอ้อย
วัดสว่างเหล่าอ้อย
วัดสว่างเหล่าอ้อย
วัดสว่างเหล่าอ้อย
วัดสว่างเหล่าอ้อย
วัดสว่างเหล่าอ้อย

๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์

๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๖ / ๘๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

กส ๔๔๑๖๓/๓๐๐๐ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โคสมบูรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างเหล่าอ้อย

รับรองตามนี้
(พระธรรมรัตนดิลก)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๗ / ๘๗
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