
 เปาหมายเด็กที่มีโรคเร้ือรัง 7 กลุมโรคและ เด็กอายุตั้งแต 5  ป  ถึง 11 ป  11 เดือน  29  วัน(ไมเกิน 12 ป)

ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล ช่ือโรงเรียน
หมายเหตุ

(ชั้น)

1 เด็กชาย กตัญู เฉลิมพล ชุมชนประทาย ป.6

2 เด็กหญิง กนกกาญจน  กลวยกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.6/3

3 เด็กหญิง กนกพร เหมือนไทย บานทุงมนวิทยาคาร ป.5

4 เด็กหญิง กนกพร เย็นประเสริฐ วัดบานหนองขาม ป.6

5 เด็กหญิง กนกพร คัทจิต วัดบานข้ีเหล็ก ป.6

6 เด็กหญิง กนกวรรณ นาบํารุง สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.6

7 เด็กหญิง กมลชนก เจริญมา วัดบานสี่เหลี่ยม ป.5

8 เด็กหญิง กรรณิกา  นนตานอก บานประทาย ป.4

9 เด็กหญิง กรรวี โนนยะโส วัดบานหนองคึม ป.6

10 เด็กชาย กฤตภาส ปุระสะโก อุดมวิทยานุสรณ ป.6/1

11 เด็กหญิง กวินธิดา จันทกุล บานตลาดไทร ป.5

12 เด็กชาย กองภพ ศรีบุญเรือง วัดบานสี่เหลี่ยม ป.5

13 เด็กหญิง กัญยารัตน ทูลไธสง ดอนใหญพัฒนา ป.6

14 ด.ช กําเนิดโชค คชรินทร ชองแมวพิทยา ป.6

15 เด็กชาย กิตติทัต     มูลติปฐม วัดปลักแรต ป.6

16 เด็กชาย กิตติพศ สารีพันธ วัดบานทุงสวาง ป.6

17 เด็กหญิง กุลธิดา มวงใส วัดบานหนองกก ป.5

18 เด็กหญิง เกวลิน แทนแดง วัดบานข้ีเหล็ก ป.6

19 เด็กชาย คงกะพัน อินทรจันทร บานโคกลามขี้เหล็ก ป.5

20 เด็กชาย จตุรเทพ รุงเปา บานเขวาวิทยา ป.5

21 เด็กชาย จักรภพ ตาวงศ ชุมชนประทาย ป.5

22 เด็กหญิง จิตรกัญญา  ครองโปรงเกตุ บานหญาคา ป.5

23 เด็กชาย จิรเมธ เปนสุข หนองกุงวันชาติ ป.5

24 เด็กชาย จิรสิน พรมดวง วัดบานดอนตะหนิน ป.5

25 เด็กชาย จิระศิลป  ศรีเศรษฐา วัดปลักแรต ป.1

26 เด็กหญิง จิรัชญา มนตรี เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.6

27 เด็กหญิง จิรัชญา บุญเฮา อุดมวิทยานุสรณ ป.6/1

รายชื่อนัดฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19  ปรับปรุง (อายุเกินเงื่อนไข)

ฉีดวัคซีนสําหรับเด็กวัคซีนไฟเซอร(ฝาสีสม) ฉีดในวันท่ี 4 กุมภาพันธ  2565 เวลา 13.00-15.00 น.  ณ อาคารอุดม-บุญมี โรงพยาบาลประทาย



 เปาหมายเด็กที่มีโรคเร้ือรัง 7 กลุมโรคและ เด็กอายุตั้งแต 5  ป  ถึง 11 ป  11 เดือน  29  วัน(ไมเกิน 12 ป)

ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล ช่ือโรงเรียน
หมายเหตุ

(ชั้น)

รายชื่อนัดฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19  ปรับปรุง (อายุเกินเงื่อนไข)

ฉีดวัคซีนสําหรับเด็กวัคซีนไฟเซอร(ฝาสีสม) ฉีดในวันท่ี 4 กุมภาพันธ  2565 เวลา 13.00-15.00 น.  ณ อาคารอุดม-บุญมี โรงพยาบาลประทาย

28 เด็กหญิง จิรัชยา ฤทธิ์วิชัย วัดบานถนนโพธิ์ ป.6

29 เด็กชาย จิรายุ มารศรี วัดบานหนองกก ป.5

30 เด็กหญิง จุฬาลักษณ พรมมานอก วัดบานหนองคึม ป.6

31 เด็กหญิง เจนจิรา  บรรดาศักดิ์ ดอนกอกเกตสมบูรณสามัคคี ป.5

32 เด็กชาย ฉัตรมงคล  ชนิดไทย อุดมวิทยานุสรณ ป.6/1

33 เด็กหญิง ชฎาพร พลดงนอก เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.6

34 เด็กชาย ชนเทพ วิไธสง เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.6

35 เด็กชาย ชนะชัย  ฤทธ์ิไธสง สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.6

36 เด็กชาย ชนะพล ใจทน วัดบานข้ีเหล็ก ป.6

37 เด็กชาย ชยากร ยิ่งยวด วัดบานดอนตะหนิน ป.5

38 เด็กชาย ชลธร เสริมนอก วัดบานหนองสะแบง ป.5

39 เด็กหญิง ชลธิดา สมชาย บานหนองแสง ป.6

40 เด็กชาย ชวนากร ศรีมหาพรม บานโคกลามขี้เหล็ก ป.5

41 เด็กหญิง ชัมพูนุท มอไธสง บานเขวาวิทยา ป.5

42 เด็กชาย ชัยชนะ รุงแจง สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.6

43 เด็กชาย ชัยวัฒน เฉ่ือยนอก บานเขวาวิทยา ป.5

44 เด็กชาย ชายชล  ยางนอก บานหญาคา ป.5

45 เด็กชาย ชินดนัย โรจนรักษ บานเขวาวิทยา ป.5

46 เด็กหญิง ชุติกาญจน พันธภูมิ วัดบานดอนตะหนิน ป.5

47 เด็กหญิง ชุติกาญจน  ทิพราช อุดมวิทยานุสรณ ป.6/3

48 เด็กหญิง ชุติกาญน สิทธิศรีจันทร ดอนใหญพัฒนา ป.6

49 ด.ญ. ชุติมล สนิทนอก ชองแมวพิทยา ป.6

50 เด็กหญิง ชุติมา ลิ่งไธสง วัดบานถนนโพธิ์ ป.6

51 เด็กชาย ไชยพศ ดอกกุหลาบ บานหันหวยทราย ป.6

52 เด็กชาย ฐนกร นิยมพันธ บานฝาผนัง ป.6

53 เด็กหญิง ฐิตาพร  ปุราสะกา บานหนองแวง ป.5

54 เด็กชาย ฐิตินัย สวัสดิ์มงคล ปราสาทหินนางรํา ป.5



 เปาหมายเด็กที่มีโรคเร้ือรัง 7 กลุมโรคและ เด็กอายุตั้งแต 5  ป  ถึง 11 ป  11 เดือน  29  วัน(ไมเกิน 12 ป)

ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล ช่ือโรงเรียน
หมายเหตุ

(ชั้น)

รายชื่อนัดฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19  ปรับปรุง (อายุเกินเงื่อนไข)

ฉีดวัคซีนสําหรับเด็กวัคซีนไฟเซอร(ฝาสีสม) ฉีดในวันท่ี 4 กุมภาพันธ  2565 เวลา 13.00-15.00 น.  ณ อาคารอุดม-บุญมี โรงพยาบาลประทาย

55 เด็กหญิง ณัฎฐิญา โสมนาม วัดบานทุงสวาง ป.6

56 เด็กหญิง ณัฐชา กัวหมื่นไว ชุมชนประทาย ป.6

57 เด็กหญิง ณัฐณิชา หวยนอก วัดบานดอนตะหนิน ป.5

58 เด็กหญิง ณัฐธิดา เทียบไชย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.6

59 เด็กหญิง ณัฐนารี     ลือเลิศ วัดปลักแรต ป.6

60 เด็กชาย ณัฐวุฒิ รัตนา บานโคกลามขี้เหล็ก ป.5

61 เด็กหญิง ณิชากร ผินนอก บานเขวาวิทยา ป.5

62 เด็กหญิง ณิชากานต จันทีนอก ดอนใหญพัฒนา ป.6

63 เด็กหญิง ดวงแกว นาเจริญ อุดมวิทยานุสรณ ป.6/1

64 เด็กชาย เตชิต บรรดาศักดิ์ วัดบานทุงสวาง ป.6

65 เด็กชาย เตชินต พระจันทร ชุมชนประทาย ป.6

66 เด็กชาย ทัตเทพ บุญสอน อุดมวิทยานุสรณ ป.6/3

67 เด็กหญิง ทับทิม บุญพรม ชุมชนประทาย ป.6

68 เด็กชาย เทพทัต ผิผวนนอก บานโนนสูง ป.5

69 เด็กชาย ธนกร แหยมดอนไพร บานตลาดไทร ป.5

70 เด็กชาย ธนดล กลาหาญ ชุมชนประทาย ป.6

71 เด็กชาย ธนพัฒน  ดอนเซ็นแกว บานหญาคา ป.5

72 เด็กชาย ธนภัทร คํางาม ชุมชนประทาย ป.5

73 เด็กชาย ธนภูมิ แรกไธสง วัดปลักแรต ป.2

74 เด็กชาย ธนวรรธน อินทิรถ ชุมชนประทาย ป.6

75 เด็กชาย ธรรมโชติ  กลาหาญ บานหญาคา ป.5

76 เด็กหญิง ธัญชนก บุตรศรีภูมิ บานหญาคา ป.5

77 เด็กหญิง ธัญญารัตน  จอดนอก อุดมวิทยานุสรณ ป.6/3

78 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ  อนนอก ดอนกอกเกตสมบูรณสามัคคี ป.5

79 เด็กหญิง ธัญทิชา วังกลาง วัดบานสี่เหลี่ยม ป.5

80 เด็กชาย ธันวา ภูมหา บานโคกลามขี้เหล็ก ป.5

81 เด็กชาย ธันวา ใจชอบสันเทียะ บานเขวาวิทยา ป.5



 เปาหมายเด็กที่มีโรคเร้ือรัง 7 กลุมโรคและ เด็กอายุตั้งแต 5  ป  ถึง 11 ป  11 เดือน  29  วัน(ไมเกิน 12 ป)

ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล ช่ือโรงเรียน
หมายเหตุ

(ชั้น)

รายชื่อนัดฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19  ปรับปรุง (อายุเกินเงื่อนไข)

ฉีดวัคซีนสําหรับเด็กวัคซีนไฟเซอร(ฝาสีสม) ฉีดในวันท่ี 4 กุมภาพันธ  2565 เวลา 13.00-15.00 น.  ณ อาคารอุดม-บุญมี โรงพยาบาลประทาย

82 เด็กชาย ธาวิน มาระศรี บานตลาดไทร ป.5

83 เด็กหญิง ธิดารัตน ไปนา วัดบานสี่เหลี่ยม ป.5

84 เด็กหญิง ธิริศรา แสงวันดี อุดมวิทยานุสรณ ป.6/3

85 เด็กชาย ธีรวิชญ วิชิตธนานนท ดอนมนั ป.6

86 เด็กชาย ธีรเวชช วิชิตธนานนท ดอนมนั ป.6

87 เด็กหญิง ธีริศรา แสงวิเชียร บานโคกลามขี้เหล็ก ป.5

88 เด็กชาย นนทพัทธ พลยางนอก บานทุงมนวิทยาคาร ป.2

89 เด็กชาย นพจักร  กุลอุดมโภคากุล อุดมวิทยานุสรณ ป.6/3

90 เด็กชาย นพเดช โยโช เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.6

91 เด็กชาย นรินธร     ลอมกลาง วัดปลักแรต ป.6

92 เด็กชาย นวพล มูลหา สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.6

93 เด็กชาย นวภัทร กระทูนัน ชุมชนประทาย ป.6

94 เด็กชาย นัฐพงศ นิวัฒุวงศ วัดบานข้ีเหล็ก ป.6

95 เด็กชาย นัธทพงษ จันวิเศษ บานเขวาวิทยา ป.5

96 เด็กหญิง นาริกานต ฉัตรไธสง ชุมชนประทาย ป.6

97 เด็กหญิง นิชานันท สุขสําราญ เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.6

98 เด็กหญิง บุญยานุช  โพธิ์ชัยเลิศ บานหนองแวง ป.5

99 เด็กหญิง เบญญาภา  มุงดี บานหนองแวง ป.5

100 เด็กหญิง ปนัดดา นาอาง อุดมวิทยานุสรณ ป.6/3

101 เด็กหญิง ปพิชญา ประทุมโม บานตลาดไทร ป.5

102 เด็กชาย ปภณธีร ศรีจันทรกํ่า วัดบานหนองกก ป.5

103 เด็กหญิง ปภิชญา  นามฮุน บานหนองแวง ป.5

104 เด็กชาย ประธานพงษอรุณ สรสิทธ์ิ บานตลาดไทร ป.6

105 เด็กหญิง ปริตรา ประพฤตินอก วัดบานสี่เหลี่ยม ป.5

106 เด็กหญิง ปลายฝน ภาวกลาง ชุมชนประทาย ป.5

107 เด็กชาย ปวริศ หลุมเจริญภักดี วัดบานสี่เหลี่ยม ป.5

108 เด็กชาย ปวริศร คดิถูก บานเขวาวิทยา ป.5



 เปาหมายเด็กที่มีโรคเร้ือรัง 7 กลุมโรคและ เด็กอายุตั้งแต 5  ป  ถึง 11 ป  11 เดือน  29  วัน(ไมเกิน 12 ป)

ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล ช่ือโรงเรียน
หมายเหตุ

(ชั้น)

รายชื่อนัดฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19  ปรับปรุง (อายุเกินเงื่อนไข)

ฉีดวัคซีนสําหรับเด็กวัคซีนไฟเซอร(ฝาสีสม) ฉีดในวันท่ี 4 กุมภาพันธ  2565 เวลา 13.00-15.00 น.  ณ อาคารอุดม-บุญมี โรงพยาบาลประทาย

109 เด็กชาย ปาฏิหาริย โชติพงษ ชุมชนประทาย ป.6

110 เด็กหญิง ปาริฉัตร สีวัง บานตลาดไทร ป.5

111 เด็กหญิง ปาริฉัตร  ประจิต อุดมวิทยานุสรณ ป.6/3

112 เด็กชาย ปติกร การสราง ชุมชนประทาย ป.6

113 เด็กชาย ปติคุณ ออนพุทธา บานโนนสูง ป.5

114 เด็กหญิง ปยธิดา  ปุราสะดึง บานหนองแวง ป.5

115 ด.ช ปยะพงษ พรธิระ ชองแมวพิทยา ป.6

116 เด็กหญิง ปยะพร  พรมภา บานหนองแวง ป.5

117 เด็กหญิง ปุณยวีร แสงจักร บานเขวาวิทยา ป.6

118 เด็กชาย พงศกร นาหนองขาม ชุมชนประทาย ป.6

119 เด็กชาย พงศกร พันธศรี บานเขวาวิทยา ป.5

120 เด็กชาย พงศพิพัฒน โทหลา บานเขวาวิทยา ป.6

121 เด็กหญิง พจนินท เพ็ญสุข เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.6

122 เด็กหญิง พรทิตา ทองสุขกลาง ปราสาทหินนางรํา ป.5

123 เด็กหญิง พรรณอร สุขกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.6/1

124 เด็กชาย พรรณุภัทร  ริวแดง บานหญาคา ป.5

125 เด็กหญิง พราวลดา คงธนกฤตกร บานเขวาวิทยา ป.5

126 เด็กชาย พลกฤต จอดนอก บานโคกลามขี้เหล็ก ป.5

127 เด็กชาย พลวัฒน อุปแสน วัดบานหนองสะแบง ป.5

128 เด็กชาย พัชรพล แผนศิลา วัดบานดอนตะหนิน ป.5

129 เด็กชาย พัชรพล ดงวัง บานหนองแสง ป.6

130 เด็กหญิง พัชราภรณ แวนศีลา วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา ป.6

131 เด็กชาย พันธกานต เสนหา หนองกุงวันชาติ ป.6

132 เด็กหญิง พิชญธิดา อินทรนอก ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.6

133 เด็กหญิง พิชญธิดา บุญชื่น บานโนนสูง ป.5

134 เด็กหญิง พิชญา  พรหมวงศ อุดมวิทยานุสรณ ป.6/2

135 เด็กหญิง พิชญา เขียวนอก บานเขวาวิทยา ป.5
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136 เด็กหญิง พิณรภัทร จันทะปะขาว บานเขวาวิทยา ป.5

137 เด็กชาย พุฒิพงศ ดานนอก วัดบานทุงสวาง ป.6

138 เด็กหญิง เพ็ญศิริ   จั่นเพชร บานหญาคา ป.5

139 เด็กหญิง แพรวรุง ยันไธสง บานเขวาวิทยา ป.5

140 เด็กชาย ภัทรพงษ พวงพลอย วัดบานสี่เหลี่ยม ป.5

141 เด็กหญิง ภัทราวดี ไกรมณี สระประดู ป.6

142 เด็กชาย ภาคิน สนกันหา วัดบานข้ีเหล็ก ป.6

143 เด็กชาย ภาคิน แทนรินทร บานเขวาวิทยา ป.5

144 เด็กชาย ภาณุวัฒน  นวลฉวี อุดมวิทยานุสรณ ป.6/3

145 เด็กชาย ภูริณัฐ จัตุรงค ชุมชนประทาย ป.6

146 เด็กชาย ภูวเนศ  คําวิไล บานหนองแวง ป.5

147 เด็กชาย มงคล กังขอนนอก ชุมชนประทาย ป.6

148 เด็กชาย เมธัส สระแกว สัมพันธมิตรวิทยา ป.6

149 เด็กหญิง เมศญา โยนสิงห สระประดู ป.6

150 เด็กชาย ยศกร พรหมบุตร บานหนองบัวนาค ป.6

151 เด็กหญิง โยษิตา แวนไธสง ชุมชนประทาย ป.6

152 เด็กหญิง โยษิตา สืบนุสนธ์ิ บานโนนสูง ป.5

153 เด็กหญิง รชาดา  สุวรรณสังขโส อุดมวิทยานุสรณ ป.6/2

154 เด็กหญิง รดามณี คุณาจารย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.6

155 เด็กหญิง ลลิตา กองทุงมน บานตลาดไทร ป.5

156 เด็กชาย วชิรวิทย จิตรนอก วัดบานหนองกก ป.5

157 เด็กชาย วทัญู กลอนไธสง วัดบานหนองกก ป.5

158 เด็กหญิง วนิดา วิมุกตะลพ วัดบานสี่เหลี่ยม ป.5

159 เด็กหญิง วรกาญจน ยะปะตัง บานตลาดไทร ป.5

160 เด็กชาย วรรณลภย ทบดาม วัดบานถนนโพธิ์ ป.6

161 เด็กหญิง วรรษวิษา สุรพยัคฆพงษ วัดบานหนองสะแบง ป.5

162 เด็กหญิง วรัญญา สงวนนาม อุดมวิทยานุสรณ ป.6/3
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163 เด็กชาย วราเมธ โพยนอก วัดบานดอนตะหนิน ป.5

164 เด็กชาย วรายุทธ โพยนอก วัดบานดอนตะหนิน ป.5

165 เด็กหญิง วรารัตน ทาออน รร.บานหนองพลวง ป.6

166 เด็กชาย วริทธ์ิสนันท บาระมี ชุมชนประทาย ป.6

167 เด็กหญิง วริศรา ทางไธสง วัดบานถนนโพธิ์ ป.6

168 เด็กหญิง วริศรา กลิ่นศรีสุข ชุมชนประทาย ป.6

169 เด็กหญิง วริษา แสนปญญา ชุมชนประทาย ป.6

170 เด็กชาย วัชรอาสน เลขสันเทียะ บานเขวาวิทยา ป.5

171 เด็กหญิง วันทันยา อุทัยแสง วัดบานสี่เหลี่ยม ป.5

172 เด็กหญิง วิชญาพร มนตรี ชุมชนประทาย ป.6

173 เด็กชาย วิทวัส คะเรรัมย วัดบานข้ีเหล็ก ป.6

174 เด็กหญิง วิภาดา ยางนอก บานตลาดไทร ป.5

175 เด็กหญิง วิลาสินี มิตนอก บานเขวาวิทยา ป.5

176 เด็กชาย วิวิธชัย ภูศรีดิน วัดบานหนองกก ป.5

177 เด็กชาย วีระวัฒน วันทาพงษ บานโนนสูง ป.5

178 เด็กหญิง ศรัณยพร   พวงไธสง บานหญาคา ป.5

179 เด็กหญิง ศศกิารณ เอี่ยมศรี บานเขวาวิทยา ป.6

180 เด็กหญิง ศศิวิภา โหมดนอก วัดบานโคกสีโนนรัง ป.6

181 เด็กหญิง ศิรประภา หลงศรีภูมิ ชุมชนประทาย ป.6

182 เด็กหญิง ศิลาพัชร เบื้องไธสง บานหนองแวง ป.6

183 เด็กชาย ศิวกร โพยนอก วัดบานหนองกก ป.5

184 เด็กชาย ศุภกานต ศรีรัตนพันธ วัดบานสี่เหลี่ยม ป.5

185 เด็กชาย ศุภวิชญ เยี่ยมรัมย คมเพชรวิทยาคาร ป.6

186 เด็กหญิง ศุภักษร  อดทน อุดมวิทยานุสรณ ป.6/3

187 เด็กหญิง ศุภาพิชญ สารพันธ บานหนองแสง ป.6

188 เด็กชาย สงบ ศรีโยธี ดอนกอกเกตสมบูรณสามัคคี ป.5

189 เด็กชาย สมพงษ พุมจําปา ชุมชนประทาย ป.6
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190 เด็กชาย สันติภาพ ศรีนอก บานโคกลามข้ีเหล็ก ป.5

191 เด็กชาย สิทธิพงษ ปดไธสง บานเขวาวิทยา ป.5

192 เด็กชาย สิปปกรณ แสงเขียว บานตลาดไทร ป.5

193 เด็กชาย สิรภพ บัวลี วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา ป.6

194 เด็กชาย สิริคปุ   หวังครกลาง บานหญาคา ป.5

195 เด็กหญิง สิริลักษณ มะลิติไข เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.6

196 ด.ญ. สิริวิมล ชารี ชองแมวพิทยา ป.6

197 เด็กหญิง สุกัญญา มาพงษ บานเตยกะโตน ป.6

198 เด็กหญิง สุจิตรา ย้ิมละมัย บานโนนสูง ป.5

199 เด็กหญิง สุชัญญา แสงดาว บานหนองแวง ป.5

200 เด็กหญิง สุชานันท มลสิน วัดบานหนองสะแบง ป.6

201 เด็กชาย สุทธินัย ริมไธสง บานเขวาวิทยา ป.5

202 เด็กชาย สุวพัชร ประจง บานโนนสูง ป.5

203 เด็กหญิง อธิศา ศิริโภคานนท บานเขวาวิทยา ป.5

204 เด็กชาย อนันต จันทรรอด บานเตยกะโตน ป.6

205 เด็กชาย อนาวิล   แตงกระโทก บานหญาคา ป.5

206 เด็กหญิง อนุชธิดา เกิดผล บานโนนสูง ป.5

207 เด็กชาย อนุชิต แกวกลุม วัดบานสี่เหลี่ยม ป.5

208 เด็กหญิง อภิญญาพร  พิรักษา อุดมวิทยานุสรณ ป.6/2

209 เด็กหญิง อรจิรา จําเริญ บานเขวาวิทยา ป.6

210 เด็กหญิง อรนาฏ การนอก เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.6

211 เด็กหญิง อริสรา จันทรโพธ์ิ บานโนนสูง ป.5

212 เด็กชาย อัครชัย รักษี บานโนนสูง ป.5

213 เด็กชาย อัครพล กุงโพธิ์ ชุมชนประทาย ป.6

214 เด็กชาย อัครวินท ภูวงษ วัดบานหนองกก ป.5

215 เด็กหญิง อัฉริยดา คงพันธแสง ชุมชนประทาย ป.6

216 เด็กหญิง อัญรินทร เกยแกว รวมมิตรพัฒนา ป.1

217 เด็กชาย อาทิตย ภูบาลชื่น บานโนนสูง ป.5

218 เด็กชาย อาทิตย ถมยาปริวัฒน วัดบานหนองสะแบง ป.5
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219 เด็กหญิง อารยา หวานเส บานละเลิงหิน ป.6

220 เด็กชาย อิทธิฤทธ์ิ รุงเรือง ชุมชนประทาย ป.6

221 เด็กหญิง อินทิพร พรีพรม บานเขวาวิทยา ป.5

222 เด็กหญิง อินธิรา แสงกลา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.6

223 เด็กชาย เอกวิน อุดมโภชน บานโนนสูง ป.5

224 เด็กชาย ภูรภัช ศิริสุนทร นครราชสีมาปญญานุกูล ป.3


