
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล ตําบล โรงเรียน ช้ันเรียน

1 เด็กชาย ธีรยุทธ พลดงนอก หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร ป.2

2 เด็กชาย วสุธา จงนอก หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร ป.2

3 เด็กหญิง อธิชา คงแสนคํา หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร ป.2

4 เด็กหญิง มาลียา คสูุข หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร ป.2

5 เด็กชาย ณัชพล กองศรี หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร ป.1

6 เด็กชาย กฤษดา วันสา หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร ป.1

7 เด็กชาย ปรีชา แตมตอ หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร ป.1

8 เด็กชาย ปภังกร ออนสุวรรณ หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร ป.1

9 เด็กชาย อตคิณุ แหลมไธสง หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร ป.1

10 เด็กชาย นัฐวัฒน โพธิ์แสง หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร ป.1

11 เด็กชาย วุฒิภัทร กังขรนอก หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร ป.1

12 เด็กชาย ณเดชน จงนอก หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร ป.1

13 เด็กชาย เศรษฐี พลใหม ประทาย เจาคุณปริยัติมุนวีิทยา ป.1

14 เด็กชาย อนุศษิฎ ประทารมย นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

15 เด็กหญิง จรรยาพร สุพันจิตร ประทาย เจาคณุปริยัติมุนีวิทยา ป.1

16 เด็กชาย จาลี มนตรี ประทาย เจาคุณปริยัติมุนวีิทยา ป.1

17 เด็กชาย เดชายศ จันทปะขาว นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

18 เด็กชาย ศภุกร สุขลอม หันหวยทราย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

19 เด็กหญิง ณัฐธิดากร เสนคราม ประทาย เจาคุณปริยัตมิุนีวิทยา ป.1

20 เด็กหญิง กัญญพัชร ไชยไธสง ประทาย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

21 เด็กชาย นทัธพงค เปรื่องนา ประทาย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

22 เด็กหญิง ชลธิชา ขันแข็ง นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

23 เด็กหญิง พัชรา จันปญญา หนองตาดใหญ เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

24 เด็กชาย คณุภัทร มีหมั่น ประทาย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

25 เด็กชาย วัชรพงษ เตตานัง โนนเพ็ด เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

26 เด็กหญิง กัญนิภา ใจดี โนนเพ็ด เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

27 เด็กชาย นธิิศภูมิ จันทรสูงเนิน โนนเพ็ด เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

28 เด็กชาย กันตกมล เนนเลิศ หนองตาดใหญ เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

รายชื่อนัดฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 กลุมเด็ก 5-11 ป วัคซีนไฟเซอรสําหรับเด็ก(ฝาสม) (เรียงตามตัวอักษรโรงเรียน)

ฉีดในวันท่ี 17 มีนาคม  2565 ตั้งแตเวลา  13.00 -15.00 น ณ อาคารอุดม -บุญมี  โรงพยาบาลประทาย
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29 เด็กหญิง วรัญญา วงศศิริ ประทาย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

30 เด็กหญิง ปวีณธิดา ใจดี ทุงสวาง เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

31 เด็กหญิง กิตติกานต ผองธัญญา หนองพลวง เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

32 เด็กหญิง กรภิรมย แพงไธสง ตลาดไทร เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

33 เด็กหญิง อรัญญา สําเนียงหงษ ทุงสวาง เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

34 เด็กชาย ธีระพงษ เปรมปรี ประทาย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.1

35 ด.ช อัครินทร คําชม ดอนมนั ชองแมวพิทยา ป.1

36 ด.ช คุณานนท ทุมนานอก ดอนมัน ชองแมวพิทยา ป.1

37 ด.ช ธนโชติ ชํานาญยา ดอนมนั ชองแมวพิทยา ป.1

38 ด.ญ. จุฬาลักษณ ชารี ดอนมัน ชองแมวพิทยา ป.1

39 ด.ญ. กันยารัต จรัญกลาง ดอนมัน ชองแมวพิทยา ป.1

40 ด.ญ. รุงรัศมี เกิดปญญา ดอนมัน ชองแมวพิทยา ป.1

41 ด.ญ. เบญญาภา ซานอก ดอนมัน ชองแมวพิทยา ป.1

42 เด็กชาย ปวีณ ชัยภูธร ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

43 เด็กชาย ศภุกร สุขยิ่ง ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

44 เด็กชาย ศริิพงศ การนอก ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

45 เด็กชาย อดิกันต แจมนอย ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

46 เด็กชาย ธีรเมธ บุญศรีภูมิ ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

47 เด็กชาย ณัฐภัทร แตมรู ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

48 เด็กหญิง ลินทรพิตา ทั่งนภากุล ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

49 เด็กหญิง ศิริรัตน ปทีปปรัชญานนท ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

50 เด็กหญิง กวินธิดา แลดไธสง ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

51 เด็กหญิง อนุธิดา กาละ ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

52 เด็กหญิง ณัจฉรียา ลาดแกว ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

53 เด็กหญิง เกวลี แกวคูนอก ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

54 เด็กชาย จิรายุ ชุดสงูเนิน ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

55 เด็กชาย ศภุกฤต แยมไธสง ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

56 เด็กชาย เจษณรงคชัย นาเมืองรักษ ประทาย ชุมชนประทาย ป.1
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57 เด็กชาย กิตติกวิน ดวงพรม ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

58 เด็กชาย อัศวิน เทิ่งไธสง ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

59 เด็กชาย นฤดล ไกรกล ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

60 เด็กชาย ปยะวัชร ศิริมนตรี ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

61 เด็กหญิง ณัฐชา เรืองเลขา ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

62 เด็กหญิง กัญญดา สงูยิ่ง ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

63 เด็กหญิง ธัชพรรณ สวุรรณวิชัย ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

64 เด็กหญิง บุญภัทร สุขโน ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

65 เด็กหญิง มนฑนชั พระจันทร ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

66 เด็กหญิง พิมพชนก แสงสุระ ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

67 เด็กชาย ณัฐวัตร พลแมน ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

68 เด็กชาย ธนกร สียางนอก ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

69 เด็กชาย กรวิชญ กองเงินนอก ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

70 เด็กชาย ปกรณ เต็งมิ่ง ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

71 เด็กชาย ชนาธิป นารถไธสง ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

72 เด็กชาย อชิระ ทัดไธสง ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

73 เด็กชาย พีรพัฒน โพยนอก ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

74 เด็กชาย ธนพล พิมพการ ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

75 เด็กหญิง ลัลนลลิต พลวิเศษ ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

76 เด็กหญิง วรรณดา เซียมเป ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

77 เด็กหญิง ขวัญใจ พลดงนอก ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

78 เด็กหญิง เกณิกา กุลเมืองโดน ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

79 เด็กชาย กิตติภพ หลาคําคง ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

80 เด็กชาย ปยพงศ เกียนนอก ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

81 เด็กชาย บารมี นามบุตร ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

82 เด็กชาย มหาศาล เฟองนา ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

83 เด็กชาย ธนโชติ ธราจารวัตร ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

84 เด็กชาย วรวุฒิ โลหะกุล ประทาย ชุมชนประทาย ป.1
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85 เด็กชาย ภาณุสรณ มาพิจารณ ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

86 เด็กชาย วรชัย จันทรกลา ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

87 เด็กชาย ณรงกรณ ตรีวิเศษ ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

88 เด็กชาย เหมราช โคตรสมบัติ ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

89 เด็กหญิง บัณฑิตา บุญค้ํา ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

90 เด็กหญิง พิชามณช สะแกทอง ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

91 เด็กหญิง แจมจันทรงาม อุทัยรัตน ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

92 เด็กหญิง วารีรัตน คณะมะ ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

93 เด็กหญิง ฐิติชญา ชนะคา ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

94 เด็กหญิง ญาณิดา ดวงแกว ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

95 เด็กหญิง ฉันทชนก เกษทองมา ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

96 เด็กหญิง รัญชิดา งามตะคุ ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

97 เด็กหญิง พิชญธิดา เบียดนอก ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

98 เด็กชาย ธวัชชัย ขวัญสวัสดิ์ ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

99 เด็กชาย คณพศ แกวพุม ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

100 เด็กหญิง เกวลิน ตลอดไธสง โคกกลาง ชุมชนประทาย ป.3

101 เด็กหญิง จิณดาทิพย จงเทพ เมืองโดน ชุมชนประทาย ป.3

102 เด็กชาย ภากร โกมาลย โคกกลาง ชุมชนประทาย ป.3

103 เด็กชาย ศิวกร แสงโทโพธิ์ เมอืงโดน ชุมชนประทาย ป.3

104 เด็กหญิง ธัญชนก สุวรรณ ดอนมัน ชุมชนประทาย ป.3

105 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา โมกอารัน โนนเพ็ด ชุมชนประทาย ป.3

106 เด็กหญิง วิลาสินี บุญแยม หนองพลวง ชุมชนประทาย ป.3

107 เด็กหญิง พิชชาภา ยุตวัน โนนเพ็ด ชุมชนประทาย ป.3

108 เด็กชาย วันพิทักษ จันทีนอก ทุงสวาง ชุมชนประทาย ป.3

109 เด็กชาย ชัยวัฒน ศิริป ประทาย ชุมชนประทาย ป.3

110 เด็กหญิง พินทองทา แรกะสินธุ ประทาย ชุมชนประทาย ป.3

111 เด็กหญิง ภคพร กังขอนนอก หนองพลวง ชุมชนประทาย ป.3

112 เด็กชาย จิรายุ ผิวสําโรง ประทาย ชุมชนประทาย ป.3
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113 เด็กชาย แฮรี่ เดนเนฮี ประทาย ชุมชนประทาย ป.3/4

114 เด็กชาย รัชชานนท เบียดนอก ประทาย ชุมชนประทาย ป.2/1

115 เด็กชาย ภคิน ชัยภูธร ประทาย ชุมชนประทาย ป.2/1

116 เด็กหญิง กนกพร เดชบุรีรัมย กระทุมราย ชุมชนประทาย ป.2/1

117 เด็กชาย นนทกร ปุราทะกา หันหวยทราย ชุมชนประทาย ป.2/2

118 เด็กชาย ธราธร ผิวสําโรง ประทาย ชุมชนประทาย ป.2/2

119 เด็กชาย เจรมายาไวยวิก ภูสีฤทธิ์ หันหวยทราย ชุมชนประทาย ป.2/3

120 เด็กหญิง ณัฐชยา ออนนอก กระทุมราย ชุมชนประทาย ป.2/3

121 เด็กหญิง พรกนก เสาแพง ประทาย ชุมชนประทาย ป.2/3

122 เด็กชาย จิรภัทร พัฒศรีเรือง หนองคาย ชุมชนประทาย ป.2/3

123 เด็กหญิง ธันชนก หาญณรงค หนองพลวง ชุมชนประทาย ป.2/4

124 เด็กชาย จิรเมธ ชังเกวียน ทุงสวาง ชุมชนประทาย ป.2/4

125 เด็กชาย ธนกิจ ไกรจันทร ประทาย ชุมชนประทาย ป.2/4

126 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ สุระศรี ประทาย ชุมชนประทาย ป.2/3

127 เด็กชาย ชนาธิป สําราญ ประทาย ชุมชนประทาย ป.3/4

128 เด็กชาย พีชญะ นนยะโส หนองพลวง ชุมชนประทาย ป.2/4

129 เด็กหญิง จิราพรรณ เพ็งไชย กระทุมราย ชุมชนประทาย ป.2/3

130 เด็กชาย ชวนากร เมืองไทย โนนเพ็ด ชุมชนประทาย ป.3

131 เด็กชาย สมศักดิ์   ทบศรี หนองพลวง ดอนกอกเกตสมบูรณสามัคคี ป.1

132 เด็กชาย รัชชานนท  จํานงคนอก หนองพลวง ดอนกอกเกตสมบูรณสามัคคี ป.1

133 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พวงกมลพงศ หนองพลวง ดอนกอกเกตสมบูรณสามัคคี ป.1

134 เด็กชาย อุมบุญ ลอดแกว ดอนมัน ดอนใหญพัฒนา ป.1

135 เด็กหญิง กาญพิชญา เพ่ิมพูน ดอนมัน ดอนใหญพัฒนา ป.1

136 เด็กหญิง กรรณิกา ศรีชะนะ ดอนมนั ดอนใหญพัฒนา ป.1

137 เด็กชาย เรืองกิตติ์ มีทรัพย ดอนมัน ดอนใหญพัฒนา ป.1

138 เด็กชาย กฤษดา ทุมนานอก ประทาย ดอนอีลุม (ประชารัฐพัฒนา) ป.2

139 เด็กชาย รัชชานนท ลุมนอก ประทาย ดอนอีลุม (ประชารัฐพัฒนา) ป.2

140 เด็กชาย วีรภัทร คณูนาเมือง ประทาย ดอนอีลุม (ประชารัฐพัฒนา) ป.2
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141 เด็กหญิง กัญญาภัค ศิริปุ ประทาย ดอนอีลุม (ประชารัฐพัฒนา) ป.2

142 เด็กหญิง จิรดา รอยลา ประทาย ดอนอีลุม (ประชารัฐพัฒนา) ป.2

143 เด็กหญิง บุญญิสา บุตรวิเศษ ประทาย ดอนอีลุม (ประชารัฐพัฒนา) ป.2

144 เด็กหญิง ศรันยภัทร โนนตานอก ประทาย ดอนอีลุม (ประชารัฐพัฒนา) ป.2

145 เด็กหญิง อรวรรณ รัญอะรัญ ประทาย ดอนอีลุม (ประชารัฐพัฒนา) ป.2

146 เด็กหญิง จรรยาภรณ ศรีเสนาศักดิ์ ประทาย ดอนอีลุม (ประชารัฐพัฒนา) ป.2

147 เด็กชาย วิสวัท คําเสียง ประทาย ดอนอีลุม (ประชารัฐพัฒนา) ป.2

148 เด็กชาย วิทกร สุขสําราญ ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.1

149 เด็กชาย ไกรวิทย ศรีเสนาศักดิ์ ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.1

150 เด็กชาย ปกรณเกียรติ ไชยสุวรรณ ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.1

151 เด็กหญิง สุชานันทื สัมมาสะโก ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.1

152 เด็กหญิง ขวัญพร บัวกลาง ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.1

153 เด็กหญิง กัญญาภัทร มูลติปฐม ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.1

154 เด็กหญิง จิรัชญา ลุมนอก ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.1

155 เด็กหญิง พิชญาภา คําสิงหนอก ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.1

156 เด็กหญิง พรหมพร พูลเพิ่ม ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.1

157 เด็กหญิง  ธัญพิชชา ศรีษะนอก ประทาย ไตรราษฎรสามัคคี ป.1

158 เด็กชาย  นัทธพงศ   ราชริน หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี ป.1

159 เด็กชาย ภูชิต ปจจัยเก โนนเพ็ด โนนเพ็ดวิทยา ป.2

160 เด็กชาย ชินกฤษ หารประชุม โนนเพ็ด โนนเพ็ดวิทยา ป.2

161 เด็กชาย ชนะชัย สูตรสนธ์ิ โนนเพ็ด โนนเพ็ดวิทยา ป.2

162 เด็กชาย ดรัณพัฒน อินพรม วังไมแดง บานคึมหญานาง ป.2

163 เด็กหญิง ภัทราพร ขุมเกาะ วังไมแดง บานคึมหญานาง ป.2

164 เด็กหญิง อาทิมา คาํอู วังไมแดง บานคึมหญานาง ป.2

165 เด็กหญิง ปทมพร เสนาแสง วังไมแดง บานคึมหญานาง ป.2

166 เด็กหญิง นิลมล ฉากกุดฉิม วังไมแดง บานคึมหญานาง ป.2

167 เด็กชาย จารุวิทย ทิพยลม วังไมแดง บานคึมหญานาง ป.1

168 เด็กหญิง ชลิตา ทัดมาลา วังไมแดง บานคึมหญานาง ป.1
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169 เด็กหญิง สิริกัญญา ใจเด็ด วังไมแดง บานคึมหญานาง ป.1

170 เด็กหญิง ณัฐณิชา คําตัน วังไมแดง บานคึมหญานาง ป.1

171 เด็กหญิง ณัฐธิดา คําตัน วังไมแดง บานคึมหญานาง ป.1

172 เด็กหญิง อัญชิสา ฤทธิพูล ประทาย บานโคกลามขี้เหล็ก ป.1

173 เด็กหญิง วิชุดาภา นพเกา ประทาย บานโคกลามขี้เหล็ก ป.1

174 เด็กชาย ยูซา ปเตอร ประทาย บานโคกลามขี้เหล็ก ป.1

175 เด็กชาย สืบพงษ สีมันตะ เมืองโดน บานดอนวัว ป.2

176 เด็กชาย ปญญากร ภูนอก เมืองโดน บานดอนวัว ป.2

177 เด็กชาย กันตธนัท สาวิชัย เมืองโดน บานดอนวัว ป.2

178 เด็กชาย ธนเดช เมกไธสง เมอืงโดน บานดอนวัว ป.2

179 เด็กชาย วรินทร วงศสวาสดิ์ เมืองโดน บานดอนวัว ป.1

180 เด็กชาย ธนาธิป นาบํารุง เมอืงโดน บานดอนวัว ป.1

181 เด็กชาย นนทวัฒน วุฒิพงษเดชา เมืองโดน บานดอนวัว ป.1

182 เด็กชาย บุญฤทธิ์ บํารุง เมืองโดน บานดอนวัว ป.1

183 เด็กชาย ธนากร ภูนอก เมืองโดน บานดอนวัว ป.1

184 เด็กชาย มงคล ก้ังกลาง เมืองโดน บานดอนสามัคคี ป.2

185 เด็กชาย เอกลักษณ โสมสุพรรณ เมืองโดน บานดอนสามัคคี ป.2

186 เด็กหญิง ชนิสรา นากุดนอก เมืองโดน บานดอนสามัคคี ป.2

187 เด็กชาย อนิรุทธ ภูมิวิเศษ เมืองโดน บานดอนสามัคคี ป.2

188 เด็กชาย ฉัตรดนัย ปตาระภา เมืองโดน บานดอนสามัคคี ป.1

189 เด็กชาย ศุภกรณ คําไข เมอืงโดน บานดอนสามัคคี ป.1

190 เด็กชาย ณัฏฐภัทร ชางไชย เมืองโดน บานดอนสามัคคี ป.1

191 เด็กหญิง จรรยารัตน ทากุดเรือ เมืองโดน บานดอนสามัคคี ป.1

192 เด็กหญิง ณัชชา เพ็ชรวิเศษ เมืองโดน บานดอนสามัคคี ป.1

193 เด็กหญิง ณัฐรินีย ชัยไธสง เมืองโดน บานดอนสามัคคี ป.1

194 เด็กหญิง เบญญาภา มาตยนอก เมืองโดน บานดอนสามัคคี ป.1

195 เด็กหญิง นิชานันท แสนสุด เมอืงโดน บานดอนสามัคคี ป.1

196 เด็กหญิง อภิวดี ไวสูศึก เมืองโดน บานดอนสามัคคี ป.1
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197 เด็กชาย อิทธิพัทธ สวัสดิ์รักษ ตลาดไทร บานตลาดไทร ป.1

198 เด็กชาย ทิฆัมพร สมการณ ตลาดไทร บานตลาดไทร ป.1

199 เด็กชาย ณัฐพล สมภาร ตลาดไทร บานตลาดไทร ป.1

200 เด็กชาย อดเิทพ อารอน ตลาดไทร บานตลาดไทร ป.1

201 เด็กหญิง สุภาพลอย ชัยภูธร ประทาย บานเตยกะโตน ป.1

202 เด็กหญิง อทิตญาภรณ คําศรี ประทาย บานเตยกะโตน ป.1

203 เด็กชาย ภาณุพงษ อุนเกิด หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.1

204 เด็กชาย ณัฐวัฒน คาํสมัย วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.2

205 เด็กชาย ปยวัฒน ดูสันเทียะ วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.2

206 เด็กหญิง กรวิภา เพื่อนพิมาย วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.2

207 เด็กชาย กรภัทร อินทองคํา วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.1

208 เด็กชาย คามิน โพธิ์ขี วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.1

209 เด็กชาย อิทธิศักดิ์ คาํภากุม วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.1

210 เด็กชาย ธนายุต ใจใส วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.1

211 เด็กชาย เตชินท ทัดมาลา วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.1

212 เด็กชาย ปกรณเกลา แจมใส วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.1

213 เด็กชาย วัชรพล พานนท วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.1

214 เด็กหญิง ชาลิสา คําสมยั วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.1

215 เด็กหญิง ธมลวรรณ ไชยปญหา วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง ป.1

216 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เหล็กเพ็ชร นางรํา บานโนนสูง ป.1

217 เด็กชาย นนธวัช เถาลอย นางรํา บานโนนสูง ป.1

218 เด็กหญิง กรณิภา สาหรายเพชร นางรํา บานโนนสูง ป.1

219 เด็กหญิง จิดาภา จันทะรี นางรํา บานโนนสูง ป.1

220 เด็กหญิง ปุณยวีร ฤทธิ์ไธสง นางรํา บานโนนสูง ป.1

221 เด็กหญิง เมษา นนยะโส นางรํา บานโนนสูง ป.1

222 เด็กชาย ชัพวิชญ   จิตรนอก ตลาดไทร บานประทาย ป.1

223 เด็กชาย ณัฐกรณ    ไชยพร ตลาดไทร บานประทาย ป.1

224 เด็กชาย ธนภัทร   คุมผล ตลาดไทร บานประทาย ป.1
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225 เด็กชาย ธนภูมิ   ประสพบัว ตลาดไทร บานประทาย ป.1

226 เด็กชาย กิตพิณัฎฐ    สุมาลุย ตลาดไทร บานประทาย ป.1

227 เด็กชาย สรวิชญ   กองสูงเนิน ตลาดไทร บานประทาย ป.1

228 เด็กหญิง กุลธิดา   ชาญตะกั่ว ตลาดไทร บานประทาย ป.1

229 เด็กหญิง ชญาดา   สุทธิรัตน ตลาดไทร บานประทาย ป.1

230 เด็กหญิง ณัฐธิดา  สินเจริญ ตลาดไทร บานประทาย ป.1

231 เด็กหญิง ปยธิดา เข็มกลาง ทุงสวาง บานฝาผนัง ป.1

232 เด็กหญิง ขวัญฤดี สิริลึก ทุงสวาง บานฝาผนัง ป.1

233 เด็กชาย ภัทรินทร ตระกูลศรี โคกกลาง บานละเลิงหิน ป.1

234 เด็กชาย คณพศ  นาบํารุง หนองหลัก บานละเลิงหิน ป.1

235 เด็กหญิง นันทิตา มิตรชอบ ทุงสวาง บานวังมวง ป.1

236 เด็กชาย คณกฤษ  เพชรจันทร นางรํา บานหญาคา ป.1

237 เด็กชาย เจษฎากร  กุดแสน นางรํา บานหญาคา ป.1

238 เด็กหญิง ชนิกานต  เย็นดี นางรํา บานหญาคา ป.1

239 เด็กหญิง ณัฐชยา  โมลานิล นางรํา บานหญาคา ป.1

240 เด็กหญิง ปยะธิดา  โลไธสง นางรํา บานหญาคา ป.1

241 เด็กหญิง วริศรา  นาจันทอง นางรํา บานหญาคา ป.1

242 เด็กหญิง ศรินธร  ทองดีนอก นางรํา บานหญาคา ป.1

243 เด็กหญิง สิริขวัญ  โตทองหลาง นางรํา บานหญาคา ป.1

244 เด็กหญิง สิริณัฐกุล  ทาวไธสง นางรํา บานหญาคา ป.1

245 เด็กหญิง อริศรา  วิเศษรัตน นางรํา บานหญาคา ป.1

246 เด็กหญิง อาภัสรา  ตันนอก นางรํา บานหญาคา ป.1

247 เด็กหญิง อิงดาว  ปาสาเท นางรํา บานหญาคา ป.1

248 เด็กหญิง กันณิกา  กองทองนอก นางรํา บานหญาคา ป.1

249 เด็กหญิง พรพรรณ เย็นวัฒนา นางรํา บานหญาคา ป.1

250 เด็กหญิง นริณทรทิพย  สงนอก นางรํา บานหญาคา ป.1

251 เด็กชาย นัธทวัฒน จันทรสมบัติ โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค ป.2

252 เด็กชาย สุทธิพงษ ภิรมกิจ โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค ป.2
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253 เด็กชาย ธนาวุฒิ หงษคํา โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค ป.2

254 เด็กหญิง รัตนาวดี ยอดสงา โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค ป.2

255 เด็กหญิง วันวิสา เคียนคุม โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค ป.2

256 เด็กหญิง รติภรณ พาชีชีพ โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค ป.2

257 เด็กหญิง กชนุช แดนพรม โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค ป.2

258 เด็กชาย ชัยวัฒน  วงศรีแกว โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค ป.1

259 เด็กหญิง จิรัชญา  สิงหทอง วังไมแดง บานหนองพลวงนอย ป.2

260 เด็กหญิง วริศรา  ชวนดี วังไมแดง บานหนองพลวงนอย ป.2

261 เด็กหญิง กัญญาณัฐ  สงศรี วังไมแดง บานหนองพลวงนอย ป.2

262 เด็กชาย กัณภพ  นาชิน วังไมแดง บานหนองพลวงนอย ป.1

263 เด็กชาย กฤษดา  กรองกําธร วังไมแดง บานหนองพลวงนอย ป.1

264 เด็กชาย ภัควัฒน  ประพาศพงศ วังไมแดง บานหนองพลวงนอย ป.1

265 เด็กหญิง อนุธิดา  อนุโยธา วังไมแดง บานหนองพลวงนอย ป.1

266 เด็กหญิง วรรณวิษา  บุตรศรีภูมิ กระทุมราย บานหนองแวง ป.1

267 เด็กหญิง วาสิตา กลาหาญ กระทุมราย บานหนองแวง ป.1

268 เด็กหญิง ปภาดา  ทิพยมาตย กระทุมราย บานหนองแวง ป.1

269 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แสนภักดี กระทุมราย บานหนองแวง ป.1

270 เด็กหญิง พิชามณช อาจสามารถ กระทุมราย บานหนองแวง ป.1

271 เด็กหญิง อุไรพัณณ จิตสม กระทุมราย บานหนองแวง ป.1

272 เด็กหญิง พิมพพิศา แกวระหัน กระทุมราย บานหนองแวง ป.1

273 เด็กชาย วรินทร  สงครามรอด โคกกลาง บานหนองแสง ป.1

274 เด็กหญิง พิมพชนก  คาํนุช โคกกลาง บานหนองแสง ป.1

275 เด็กหญิง สุทัตตา  บุญญาศิริ โคกกลาง บานหนองแสง ป.1

276 เด็กชาย เตชิต  ชํานาญสิงห โคกกลาง บานหนองแสง ป.1

277 เด็กหญิง กัญญาพัชร  วงษรักษ โคกกลาง บานหนองแสง ป.1

278 เด็กชาย ชัยพร ศรีถาวร โนนเพ็ด บานหนองหาง ป.1

279 เด็กชาย อดิศักดิ์ ปะระทัง โนนเพ็ด บานหนองหาง ป.1

280 เด็กชาย ชนะพล ปานาลาด โนนเพ็ด บานหนองหาง ป.1
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281 เด็กชาย กนกชาติ หาญพยัคฆ โนนเพ็ด บานหนองหาง ป.1

282 เด็กหญิง เกวลิน ผองแผว โนนเพ็ด บานหนองหาง ป.1

283 เด็กหญิง วริธิสา แสงสิมมา โนนเพ็ด บานหนองหาง ป.1

284 เด็กชาย กิตติพัฒน วัชรหิรัญ ประทาย บานหันเตย ป.1

285 เด็กชาย จิรากร สุวรรณะ ประทาย บานหันเตย ป.1

286 เด็กชาย วริทย มีแกว ประทาย บานหันเตย ป.1

287 เด็กชาย ศุภกร จันทรแจม ประทาย บานหันเตย ป.1

288 เด็กชาย กิตติกวิน สันโดษ ประทาย บานหันเตย ป.1

289 เด็กหญิง ธัญทิพย จันทรแจม ประทาย บานหันเตย ป.1

290 เด็กหญิง ปริยฉัตร หันแจด ประทาย บานหันเตย ป.1

291 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สียางนอก ประทาย บานหันเตย ป.1

292 เด็กชาย อรรณพ ปุราทะกา หันหวยทราย บานหันหวยทราย ป.2

293 เด็กหญิง สุดารัตน อุทัยรัตน หันหวยทราย บานหันหวยทราย ป.2

294 เด็กชาย จักรพงษ  ทิพยดี หันหวยทราย บานหันหวยทราย ป.1

295 เด็กชาย ธนวัฒน ทองภู หันหวยทราย บานหันหวยทราย ป.1

296 เด็กชาย สิรภพ บุราณรักษ หันหวยทราย บานหันหวยทราย ป.1

297 เด็กหญิง กัญญาพร โพธ์ิศรี หันหวยทราย บานหันหวยทราย ป.1

298 เด็กหญิง อรจิรา ยุบไธสง หันหวยทราย บานหันหวยทราย ป.1

299 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เนยสูงเนิน หันหวยทราย บานหันหวยทราย ป.1

300 เด็กชาย ณัฏฐพล หินกลาง นางรํา ปราสาทหินนางรํา ป.1

301 เด็กชาย กษิดิ์เดช อดทน เมอืงโดน เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) ป.2

302 เด็กชาย ทินภพ ซารัมย เมอืงโดน เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) ป.2

303 เด็กชาย ธรรมสรณ ศรีภักดี เมืองโดน เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) ป.2

304 เด็กชาย วายุพัฒน แกวไกล หนองคาย เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) ป.2

305 เด็กหญิง ปภาวรินท สีลาดหา หนองคาย เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) ป.2

306 เด็กหญิง พรชิตา คําเสียง หนองคาย เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) ป.2

307 เด็กชาย อัคณี พงษมา เมืองโดน เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) ป.1

308 เด็กหญิง ศริิญณิภากร คลายนาค หนองคาย เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) ป.1
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309 เด็กชาย ธนพนธ เผื่อนกลาง หนองพลวง รร.บานหนองพลวง ป.1

310 เด็กชาย กิตติวินท ทัดมาลา หนองพลวง รร.บานหนองพลวง ป.1

311 เด็กชาย ศุภกิตติ์ สมอออน หนองพลวง รร.บานหนองพลวง ป.1

312 เด็กชาย ณัฐพงษ พิบูลย หนองพลวง รร.บานหนองพลวง ป.1

313 เด็กชาย วัชรศักดิ์ วิลัย หนองพลวง รร.บานหนองพลวง ป.1

314 เด็กชาย กฤษกร ปะตาสโก หนองพลวง รร.บานหนองพลวง ป.1

315 เด็กชาย กฤตนัย นวลศรี หนองพลวง รร.บานหนองพลวง ป.1

316 เด็กหญิง ธัญวรัตม แวงนอย หนองพลวง รร.บานหนองพลวง ป.1

317 เด็กหญิง บัณฑิตา จันทรโพรัง หนองพลวง รร.บานหนองพลวง ป.1

318 เด็กชาย ภูมิภัทร สีหานอก โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา ป.2

319 เด็กชาย กฤติเดช สุขชาติ โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา ป.2

320 เด็กชาย ฐิติวุฒิ เสริญไธสง โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา ป.2

321 เด็กชาย ปกรณ จงเทพ โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา ป.2

322 เด็กหญิง ปภัสสร เขตสิม โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา ป.2

323 เด็กหญิง กัลยกร โยธาการ โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา ป.2

324 เด็กชาย จรัสรวี สํานักดี โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา ป.1

325 เด็กชาย ธัญญากรณ หาญณรงค โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา ป.1

326 เด็กชาย ประทาน เพ็ชรรักษา โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา ป.1

327 เด็กหญิง ภัทราวดี ผาสุข โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา ป.1

328 เด็กหญิง มาริสา ทวมไธสง โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา ป.1

329 เด็กหญิง นัทธมน ยังแวง โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา ป.1

330 เด็กหญิง ชุติมา ขามปอมนอก โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา ป.1

331 เด็กหญิง อัญรินทร เกยแกว โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา ป.1

332 เด็กหญิง กวิสรา นําประภา กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.1

333 เด็กชาย ยศกร ทองจํานงค กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.1

334 เด็กชาย สุรชัย แอนนอก กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.1

335 เด็กหญิง มณีรินทร วัชระวานิตย กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.1

336 เด็กชาย พิชฌพัฒน ทัดมาลา วังไมแดง วัดบานโคกพระ ป.2
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337 เด็กชาย จิรายุ คามทิพย วังไมแดง วัดบานโคกพระ ป.2

338 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ อุปการะ วังไมแดง วัดบานโคกพระ ป.2

339 เด็กหญิง ชุติมา ปุลาโส วังไมแดง วัดบานโคกพระ ป.2

340 เด็กหญิง ณัฐนันท ปาดวน วังไมแดง วัดบานโคกพระ ป.2

341 เด็กหญิง กันยสุดา หว่ังผล วังไมแดง วัดบานโคกพระ ป.2

342 เด็กหญิง เพลงภัสสร บัวนาค วังไมแดง วัดบานโคกพระ ป.2

343 เด็กหญิง อาทิตยา ลิมปผลไพบูลย วังไมแดง วัดบานโคกพระ ป.1

344 เด็กชาย ชวัลวิทย นาทุงหมื่น วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง ป.2

345 เด็กชาย วุฒธิภัทร ธรรมวัตร วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง ป.2

346 เด็กชาย บุญญฤทธิ์ พลเสน วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง ป.2

347 เด็กชาย ศรุพฒ สวนศรี วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง ป.2

348 เด็กหญิง ชลดา เที่ยงผดุง วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง ป.2

349 เด็กหญิง วรรจชนก สนธิเส็ง วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง ป.2

350 เด็กชาย รัชชานนท นาทุงหมื่น วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง ป.1

351 เด็กชาย เชิดศักดิ์ พลเสน วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง ป.1

352 เด็กชาย สุทธิภัทร คาํภูเงิน วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง ป.1

353 เด็กชาย วรภัทร พากเพียร วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง ป.1

354 เด็กหญิง ศศิชา เหลารัตน วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง ป.1

355 เด็กหญิง ปยาพร โชติขันธ วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง ป.1

356 เด็กหญิง จินณภัทร นาทุงหมื่น วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง ป.1

357 เด็กชาย ธีรเดช จันทจร วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง ป.1

358 เด็กชาย ปรวัฒน แสวงชัย กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.1

359 เด็กชาย พุฒิพงศ สอนใต กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.1

360 เด็กชาย ธีรศักดิ์ จิตรโสม กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.1

361 เด็กหญิง กมลเนตร แผนอก กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.1

362 เด็กหญิง ภัคธิมา พิษพิชัย กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.1

363 เด็กหญิง มนัญชยา คําทุม กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.1

364 เด็กหญิง สุธิดา มะนะศรี กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.1
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365 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ อินทรนอก หนองคาย วัดบานตําแย ป.1

366 เด็กชาย ภูมิภัทร สมพงษ หนองคาย วัดบานตําแย ป.1

367 เด็กชาย ปารเมศ คเูขตตไพศาล หนองคาย วัดบานตําแย ป.1

368 เด็กชาย ทินกฤต ดิษเกษม หนองคาย วัดบานตําแย ป.1

369 เด็กชาย กฤตพัฒน ตับสันเทียะ หนองคาย วัดบานตําแย ป.1

370 เด็กชาย นติิพล ดวยนางรัมย หนองคาย วัดบานตําแย ป.1

371 เด็กชาย ภัคนัย จอดนอก หนองคาย วัดบานตําแย ป.1

372 เด็กหญิง วรวรรณ ทะเนจร หนองคาย วัดบานตําแย ป.1

373 เด็กหญิง ชุติกาญจน สอนแกว หนองคาย วัดบานตําแย ป.1

374 เด็กหญิง วรกัญญา นาคโนนไทย หนองคาย วัดบานตําแย ป.1

375 เด็กหญิง ชดาพร สุวรรณมาลัย ประทาย วัดบานถนนโพธิ์ ป.1

376 เด็กชาย รัชชานนท ศรทัธาคลัง ประทาย วัดบานถนนโพธิ์ ป.1

377 เด็กชาย ภูตะวัน เสริมนอก ประทาย วัดบานถนนโพธิ์ ป.1

378 เด็กชาย ธนภัทร ปุราสะกา ประทาย วัดบานถนนโพธิ์ ป.1

379 เด็กชาย พุฒิภัทร ลูกอินทร ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.1

380 เด็กหญิง ปวรรัตน หางภัย ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.1

381 เด็กหญิง พิชญาภา ธรรมษา ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.1

382 เด็กชาย วชิราวุติ วรประเสริฐ ประทาย วัดบานนางิ้ว ป.1

383 เด็กชาย จิรายุ อนุศริิ ประทาย วัดบานนางิ้ว ป.1

384 เด็กชาย ทีปกร สืบพันธุ ประทาย วัดบานนางิ้ว ป.1

385 เด็กหญิง ศภุิสรา กมลกลาง ประทาย วัดบานนางิ้ว ป.1

386 เด็กหญิง ณัฐธิดา แกวจันลา ประทาย วัดบานนางิ้ว ป.1

387 เด็กหญิง เกษมณี เบียดนอก ประทาย วัดบานนางิ้ว ป.1

388 เด็กหญิง ปุญญจิต ศรีวรรณา ประทาย วัดบานนางิ้ว ป.1

389 เด็กชาย จักรพงษ คูโคกสูง กระทุมราย วัดบานสี่เหลี่ยม ป.1

390 เด็กชาย ดุลยวัต สีอั่ง กระทุมราย วัดบานสี่เหลี่ยม ป.1

391 เด็กชาย รัชวิน จงจิตร กระทุมราย วัดบานสี่เหลี่ยม ป.1

392 เด็กหญิง จรินทรพร แสงอะโน กระทุมราย วัดบานสี่เหลี่ยม ป.1
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393 เด็กหญิง พิมพชนก นามทาว กระทุมราย วัดบานสี่เหลี่ยม ป.1

394 เด็กหญิง ปญฑารีย เกษี กระทุมราย วัดบานสี่เหลี่ยม ป.1

395 เด็กหญิง กวินตา ผิผวนนอก กระทุมราย วัดบานสี่เหลี่ยม ป.1

396 เด็กหญิง บุษบา มาประดิษฐ กระทุมราย วัดบานสี่เหลี่ยม ป.1

397 เด็กหญิง ปถยา พลนามอินทร ตลาดไทร วัดบานหนองกก ป.1

398 เด็กหญิง พิชญากร อุนรีรัมย ตลาดไทร วัดบานหนองกก ป.1

399 เด็กชาย ธนกฤต ไวไธสง หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.1

400 เด็กชาย พัชรพล อําไธสง หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.1

401 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ สียางนอก หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.1

402 เด็กชาย ทักษดนัย ศรีจันทึก หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.1

403 เด็กชาย นันทพัทธ เย็นประเสริฐ หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.1

404 เด็กชาย ชัชชานนท ทนสีหราช หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.1

405 เด็กชาย นัทธพงศ เย็นประเสริฐ หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.1

406 เด็กหญิง ธวัลรัตน เทพวงค หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.1

407 เด็กหญิง ภาวินี ศรีแกว หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.1

408 เด็กชาย ภูผา แสนนอย หนองพลวง วัดบานหนองคึม ป.1

409 เด็กหญิง ณัฐธิชา งามเลิศ หนองพลวง วัดบานหนองคึม ป.1

410 เด็กชาย อิทธิพล ค่ําคูณ หนองพลวง วัดบานหนองคึม ป.1

411 เด็กหญิง ศภุิสรา สียางนอก หนองพลวง วัดบานหนองคึม ป.1

412 เด็กหญิง กฤติมา ลบศรี หนองพลวง วัดบานหนองคึม ป.1

413 เด็กชาย ภูวสิษฐ  ออนโยน เมืองโดน วัดบานหนองคู ป.2

414 เด็กชาย ธีรวิทย  เคยีงไธสง เมืองโดน วัดบานหนองคู ป.2

415 เด็กชาย กฤษณะ  ศรีจอมพล เมืองโดน วัดบานหนองคู ป.2

416 เด็กหญิง รัชนีกร  ปุผาโล เมืองโดน วัดบานหนองคู ป.2

417 เด็กชาย ศุภกร  สุวิชานนท กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น ป.1

418 เด็กชาย กฤษดาการ  โภตะเภา กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น ป.1

419 เด็กหญิง ชุติกาญจน  คงดารา กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น ป.1

420 เด็กหญิง สุจิตรา   นาคําจันทร กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น ป.1



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล ตําบล โรงเรียน ช้ันเรียน

รายชื่อนัดฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 กลุมเด็ก 5-11 ป วัคซีนไฟเซอรสําหรับเด็ก(ฝาสม) (เรียงตามตัวอักษรโรงเรียน)

ฉีดในวันท่ี 17 มีนาคม  2565 ตั้งแตเวลา  13.00 -15.00 น ณ อาคารอุดม -บุญมี  โรงพยาบาลประทาย

421 เด็กหญิง สุนันทา   นาคําจันทร กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น ป.1

422 เด็กชาย พงศพล เศษสุวรรณ นางรํา วัดบานหนองสะแบง ป.1

423 เด็กชาย ณัฐพล ชนสยอง วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.2

424 เด็กชาย ปญญาพล พรมนอก วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.2

425 เด็กชาย นราวิชญ พรมสัตย วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.2

426 เด็กหญิง วิมลณัฐ คําสิงคะ วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.2

427 เด็กหญิง อภิสรา นานอก วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.2

428 เด็กหญิง ลักษมี หอมจู วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.2

429 เด็กหญิง อรวี เพ็งศรี วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.2

430 เด็กชาย พงศกร โสระเวช วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.1

431 เด็กชาย พชรพล บุญทรง วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.1

432 เด็กชาย ปรินทร ตรีกลาง วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.1

433 เด็กชาย โยธิน ชิดนอก วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.1

434 เด็กชาย ศรายุทธ กุตเสนา วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว ป.1

435 เด็กชาย กิตติพศ  ธงไธสง ดอนมนั วัดปลักแรต ป.1

436 เด็กชาย ธนากร  เรือนแกว ดอนมนั วัดปลักแรต ป.1

437 เด็กชาย ปรินทร  วรไธสง ดอนมนั วัดปลักแรต ป.1

438 เด็กชาย ภูรินท สดชื่น ดอนมนั วัดปลักแรต ป.1

439 เด็กชาย สุริยา  ยอดสงา ดอนมนั วัดปลักแรต ป.1

440 เด็กชาย อัครเดช  เวยรัมย ดอนมนั วัดปลักแรต ป.1

441 เด็กหญิง กัญญาพัชร  แกวสมศรี ดอนมนั วัดปลักแรต ป.1

442 เด็กหญิง ประภัสสร  พวงกลาง ดอนมนั วัดปลักแรต ป.1

443 เด็กหญิง พิชญาภา  แกวนิล ดอนมนั วัดปลักแรต ป.1

444 เด็กหญิง มนสันันท  สันกลาง ดอนมนั วัดปลักแรต ป.1

445 เด็กหญิง วิรดา  หาผล ดอนมนั วัดปลักแรต ป.1

446 เด็กหญิง อริสรา  นามนนท ดอนมนั วัดปลักแรต ป.1

447 เด็กหญิง อัญชญาดา  มาตรนอก ดอนมนั วัดปลักแรต ป.1

448 เด็กหญิง สิทธิโชค เมฆสุวรรณ ดอนมนั วัดปลักแรต ป.1
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449 เด็กชาย ปติภัทร เวียนไธสง ดอนมนั วัดปลักแรต ป.1

450 เด็กชาย ณัฐวัฒน วีระกุล ดอนมัน สระประดู ป.1

451 เด็กหญิง กมลรัตน โพธิ์ชัยเลิศ ดอนมัน สระประดู ป.1

452 เด็กหญิง จีรนันท จูมเกษ ดอนมัน สระประดู ป.1

453 เด็กหญิง ชญานิน สะแกทอง ดอนมัน สระประดู ป.1

454 เด็กหญิง ปพิชญา เจียมไธสง ดอนมัน สระประดู ป.1

455 เด็กหญิง สันตฤทัย ปญญาสิทธ์ิ ดอนมัน สระประดู ป.1

456 เด็กชาย รัชชานนท เกิดมะเริง ดอนมัน สระประดู ป.1

457 เด็กชาย อนาวิน สุปะมา ดอนมัน สระประดู ป.1

458 เด็กหญิง ชนิศา มะโนรมย ดอนมัน สระประดู ป.1

459 เด็กชาย กัณตวิชญ มาตยนอก ดอนมัน สระประดู ป.1

460 เด็กชาย ญาณภัทร นราศร ดอนมัน สระประดู ป.2

461 เด็กหญิง เพียงขวัญ สิงหทอง หันหวยทราย สัมพันธมิตรวิทยา ป.2

462 เด็กหญิง พัชราวดี ชางทองมะดัน หันหวยทราย สัมพันธมิตรวิทยา ป.2

463 เด็กหญิง อภิชญา บวนนอก หันหวยทราย สัมพันธมิตรวิทยา ป.2

464 เด็กหญิง ชลิดา ประโกสันตัง หันหวยทราย สัมพันธมิตรวิทยา ป.2

465 เด็กชาย กิตติกวิน นามหุม หันหวยทราย สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.2

466 เด็กชาย จิรายุ ชิดโคกกรวด หันหวยทราย สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.2

467 เด็กชาย ทิวัตถ พันธุมาศ หันหวยทราย สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.2

468 เด็กชาย ธีระภูบดินทร คําสีหา หันหวยทราย สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.2

469 เด็กหญิง กานตธิดา  ทัศไทย หันหวยทราย สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.2

470 เด็กชาย จักพรรดิ์ สมัครศรี หันหวยทราย สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.2

471 เด็กหญิง ธิดารัตน  วิเศษฤทธ์ิ หันหวยทราย สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.1

472 เด็กหญิง วิภาวี  พาสวัสดิ์ หันหวยทราย สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.1

473 เด็กหญิง สุภฤกษ  จันทโรจน หันหวยทราย สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.1

474 เด็กหญิง พีรกานต หลักเปา หันหวยทราย สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.1

475 เด็กหญิง อัญรินทร ภูศรี โคกกลาง หนองกรดวิทยา ป.1

476 เด็กหญิง สุภัทรราพร ทูลไธสง โคกกลาง หนองกรดวิทยา ป.1
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477 เด็กชาย พีรวิชญ พิมพา เมืองโดน หนองมวงหนองแวง ป.2

478 เด็กชาย ชัชชาฤทธ์ิ ชูชื่นพรม เมอืงโดน หนองมวงหนองแวง ป.2

479 เด็กหญิง จิตรกัญญา เหลาหวายนอก เมืองโดน หนองมวงหนองแวง ป.2

480 เด็กหญิง สุชานุช ศาลาแดง เมืองโดน หนองมวงหนองแวง ป.1

481 เด็กหญิง ใหมสิริวิมล รื่นกลาง เมืองโดน หนองมวงหนองแวง ป.1

482 เด็กหญิง พัชราภา มงัคลาด เมืองโดน หนองมวงหนองแวง ป.1

483 เด็กหญิง ธัญชนก สุวรรณชมภู เมืองโดน หนองมวงหนองแวง ป.1

484 เด็กชาย ธนอรรถ ดวดไธสง หันหวยทราย อัมพวันวิทยา ป.2

485 เด็กชาย วีรภัทร โพธิ์ละเดา หันหวยทราย อัมพวันวิทยา ป.2

486 เด็กหญิง วิลาวัลย พิมสา หันหวยทราย อัมพวันวิทยา ป.2

487 เด็กหญิง ปณฑารีย ขาวนอก หันหวยทราย อัมพวันวิทยา ป.1

488 เด็กชาย จีระศักดิ์ พิบูลย หันหวยทราย อัมพวันวิทยา ป.1

489 เด็กหญิง สุธิดา นาเจริญ หันหวยทราย อัมพวันวิทยา ป.1

490 เด็กชาย พัชรพล จิตรกลาง หันหวยทราย อัมพวันวิทยา ป.1

491 เด็กชาย กิตติภพ วัดพล ทุงสวาง อุดมวิทยานุสรณ ป.1/1

492 เด็กชาย แทนชีวิน ทูลไธสง หนองเยือง อุดมวิทยานุสรณ ป.1/1

493 เด็กชาย ปุณณภพ วรรณสุข ตลาดไทร อุดมวิทยานุสรณ ป.1/1

494 เด็กหญิง เกวลิน ทุงฤทธิ์ โคกกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.1/1

495 เด็กหญิง ชลดา เตม็หลาว หันหวยทราย อุดมวิทยานุสรณ ป.1/1

496 เด็กหญิง มณีรินทร ทุงฤทธิ์ โคกกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.1/1

497 เด็กหญิง กัลยา ศักดิ์กิตติวัฒน หนองคาย อุดมวิทยานุสรณ ป.1/1

498 เด็กชาย นทีบดี วิศิษฐชัยยากุล กระทุมราย อุดมวิทยานุสรณ ป.2/1

499 เด็กชาย ธนพล นานอก เมืองโดน อุดมวิทยานุสรณ ป.2/1

500 เด็กชาย คณินทนิค ประจง ทุงสวาง อุดมวิทยานุสรณ ป.2/2

501 เด็กหญิง กานตพิชชา นาเมืองรักษ ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.2/2

502 เด็กชาย เอราวัต ผิผอนนอก นางรํา อุดมวิทยานุสรณ ป.2/3

503 เด็กชาย ปารวี บุบผาสุข หนองพลวง อุดมวิทยานุสรณ ป.3/3

504 เด็กชาย อัษศดิณย อุบลบาล หนองพลวง อุดมวิทยานุสรณ ป.3/3
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505 เด็กหญิง ปรมินทรญา เพชรนอก ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/3


