
เลขที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด รหัส

1 นาย กรกฎ มณีนาค 595/2 ในเมือง เมือง กาฬสินธุ์ 46000 092 3269745

2 นาย กฤษลักษณ์ ปริศิริ 164/9 ไผ่ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 093 3503968

3 นาย กันต์ณัชชา กันบุรมย์ 292 ล าพาน เมือง กาฬสินธุ์ 46000 088 0660992

4  น.ส ขวัญศิริ พิชัยเชิด 151/9 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 062 1561381

5  น.ส ชนิตา สมอินเอก 66 ม.9 บ้านโนนภักดี นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 063 1316341

6  น.ส ฑิตยา พิงพิน 121/2 หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 094 3745136

7  น.ส ณัชชาวรรณ รัตนาธิวัฒ์ิ 154 ม.7 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 064 1541610

8  น.ส ณัฎชา ภูอ่อนโสม 24/4 นาจารย์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 062 9876283

9 นาย ณัฐกมล  ศรีโยธี  11/8 หลุบ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 062 1231464

เบอร์โทรศพท์
ทีอ่ยู่ทีส่ำมำรถตดิตอ่ได้
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10  น.ส ณัฐธิดา ภูมีแสง 101 อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 065 3349187

11  น.ส นัฐมล ละมัยวงษ์ 8 ม.8 ส าราญใต้ สามชัย กาฬสินธุ์ 46180 096 2692782

12 นาย ธนกฤต วงอนันต์ 43/2 หนองล้ินจี่ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 086 3296721

13  น.ส ธนัชยา นนลือชา 395 ม.10 สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 098 5162625

14  น.ส ธิญาดา พิมพ์เป้าธรรม 30/2 นามน นามน กาฬสินธุ์ 46230  080 6702023

15 นาย ธีรสิน ภูสง่า 182/7 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 064 0096764

16  น.ส บุดศฎา นิลอ าไพ 19/6 บ้านโคกใหญ่ ขมิ้น เมือง กาฬสินธุ์ 46000 098 2155032

17  น.ส บุษบา ภูทองทิพย์ 189/8 บ้านโปร่งแค บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 093 3576180

18  น.ส ใบเฟิร์น สิทธิชัย 39/8 บ้านโปร่งแค บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 099 2258253

19  น.ส ปภารัตน์ จันทร์พุธ 82/13 บ้านดงเมือง ล าพาน เมือง กาฬสินธุ์ 46000 064 2024766

20 นาย ปรเมศ ถินวิลัย 97/3 บา้นหนองหวัช่าง กลางหมื่น เมือง กาฬสินธุ์ 46000 086 3357566
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21  น.ส ปาริชาติ พรมภักดี 132/8 นาจารย์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 065 6055891

22  น.ส ปิยวรรณ กาทอง 124/5 น้านโคกศรี อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 092 7433050

23  น.ส พรนภา เขจรดวง 200/2 บ้านหนองแคน คอนจาน คอนจาน กาฬสินธุ์ 46000 090 3452369

24  น.ส แพรวนภา เหล่าน้ าใส 162/4 น้านเหล่าสูง ห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 064 1931914

25 นาย ภัทร์ฐากร ภูขมร 54 บ้านปอแดง นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 063 8767537

26  น.ส ยลดา ค าไสย์ 218/10 ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 098 1941434

27  น.ส รัตน์ตะวัน ญาณพิพัฒน์ 53/6 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 093 5722217

28  น.ส รัติยา ผลชื่น 91/6 ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 082 1322926

29  น.ส ฐิติพร อินทรรัศมี 17/9 ห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 081 0511530

30  น.ส วรรณภา วงศ์ละคร 95/8 นาจารย์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 064 3065574

31 น.ส. วรรณา ไชยเดือน 10 ม. 3 หนองกรุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 084 3937833
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32  น.ส วริศา ภูเทพค า 193/4 นาจารย์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 092 7637249

33  น.ส รุ้งลาวัลย์ ศรีกุตา 118/7 หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 099 2035486

34 นาย วัชรินทร์ ขันโอฬาร 242/7 บ้านหนองแสง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 083 8212010

35  น.ส วันวิสา วงค์เสนา 12/4 บ้านป่านกขาบ ภูปอ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 064 4192703

36  น.ส วารี สินธุเดช 79/4 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 088 7282928

37 นาย วิรุฬห์ นนทะน า  7/9 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46120 062 3846043

38  น.ส วิลัยลักษณ์ โพธิข์าว 134/3 หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 061 0386537

39 นาย ศตวรรษ ติธัง  20/4 กลางหมื่น เมือง กาฬสินธุ์ 46000 061 4398294

40  น.ส สุดารัตน์ โพธิช์ัย  3/9 ล าปาง เมือง กาฬสินธุ์ 46000 093 3367246

41  น.ส สุดารัตน์ บาเรือน  130/1 กลางหมื่น เมือง กาฬสินธุ์ 46000 063 7989840

42 นาย สุพีระฎา ค ามะณี  25/6 หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 064 0096764
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43 นาย อนันต์โชค ศรีจ าปา 91/3 ม.ปอแดง นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 098 9570864

44  น.ส อภิญญา วงศ์กาแพง 33/5 ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000 098 8950125

45 นาย วรวุฒิ   ดลสมบูรณ์  155/3 ไผ่ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 065 1109230

46  น.ส อรุณี อิ่มสว่า 59/5 ล าคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 46000 062 1189259

47  น.ส อารดา วงศ์กาแพง  33/5 ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000 062 5174465

48  น.ส อารียา  วิเชียรซอย 86 ม.10 ห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000  062 1127371

49 น.ส. ธนิตา ไร่ประเสริฐ 276 สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 061 0177019

50 นาย นนท์ชานันท์ วงสอาด 80/11 เหนือ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 064 1431317

51 นาย จิรดิดด์ ด าธนา 193/3 สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 093 3488161

52 น.ส. รัญจิรา จันทะค าภา 268 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 096 7217193

53 น.ส. นราพร กุยหมุด 123 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 085 7387971
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54 น.ส. ปนัดดา ประโลม 9 ล าคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 46000 064 032 161

55 น.ส. ธันยพร ศรีริพันธุ์ 51 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46120 098 6209506

56 น.ส. ทัศวรรณ ทองสุข 127 โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46120 063 7920807

57 น.ส. กัญญาณี ยอดเกตุ 2 ม.5 ล าคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 46000 088 0360306

58 น.ส. อารดา มีผิว 143 เหนือ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 0636452492

59 น.ส. ฉัตรแก้ว ฉัตรทอง 107 ผ้าขาว เมือง กาฬสินธุ์ 46000 091 3627449

60 น.ส. วริษดา ซ้ายขวา 78 ล าคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 4600 063 8459328

61 น.ส. ธิดารัตน์ สินธุชัย 125 หลุบ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 096 2652842

62 น.ส. ชุติมา ภูเฮือง 189/11 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 082 8584417

63 น.ส. ภิราดี มารไสว 64/6 ภูปอ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 084 7817817

64 น.ส. กนกกร วัตธนพจน์ 85 ม.5 กลางหมื่น เมือง กาฬสินธุ์ 46000 062 1286966
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65 น.ส. ร าไพ รุจอมจิตร 82 ม.8 อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120          - 

66 น.ส. พันธิยา คะอังกุ 118 ม.6 สหขันธ์ สหชันธ์ กาฬสินธุ์ 46140 080 7361882

67 น.ส. ฉัตรสุดา พันธ์ภักดี 69 กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 4600 080 7350906

68 น.ส. พัทธนันท์ กมลภพ 136 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 098 5983983

69 น.ส. อรัญญา นามวงศ์ 48          - ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 065 6345660

70 น.ส. ชลดา มูลศรี 87          - เมือง กาฬสินธุ์ 46000 093 5644805

71 นาย อวิรุทธิ์ ฤทธิเ์รือง 32/11 ล าพาน เมือง กาฬสินธุ์ 46000 065 3485323

72 นาย สุทธิพงษ์ ดวงอาจพา 579          - เมือง กาฬสินธุ์ 46000 098 6457954

73 น.ส. กฤษณา บุญมา 251          - ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 080 7307812

74 น.ส. วรานุช จันทานคร 64 ม.2 โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140 094 7025854

75 น.ส. ศิริพร ศรีหล่ิง 254 ม.9 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 086 4906709

76 น.ส. ศิริวรรณ แดนดงเมือง 23 ม.11 เชียงเครือ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 062 4727867
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77 นาง นาตยา จุตาทิศ 89 ม.1 เหนือ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 064 7351217

78 นาง สายยงค์ เพาะเจริญ 50 ม.4 นิคมห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 46240 062 5366478

79 นาง จันทร์เพ็ญ โสมิตร 235 ม.2 ค าบง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 46240 062 5366478

80 นาง จ าปี ศรีชัย 8 ม.3 หนองอีบุตร ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 46240          -

81 น.ส. อัจฉรา ลีล าดวน 83 ม.2 ค าบง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 46240          -

82 น.ส. ส า บอนเขียว 38 ม.7 ค าบง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 46240          -

83 นาง จันใด ศรีสมยา 31 ม.9 ส าราญใต้ สามชัย กาฬสินธุ์ 46180          -

84 นาง สุริยา ขุนใหญ่ 86 ม.14 ค าบง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 46240 063 1311035

85 น.ส. นัชรียา ไร่รัตน์ 27/1 กลางหมื่น เมือง กาฬสินธุ์ 46000 064 7042423

86 น.ส. ชุติมณตน์ ก่อผจญ 611/1 กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 460001 081 9659637


