
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ สกุล ตําบล โรงเรียน ชั้นเรียน

1 เด็กชาย ธนภัทร มะนาวนอก หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร อ.3

2 เด็กชาย วทันยู ลาตะนุ หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร อ.3

3 เด็กชาย ลือชา วาเสนัง หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร อ.3

4 เด็กชาย กิตติกรณ ไธสง หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร อ.3

5 เด็กชาย จิตติพัฒน ดํารงกิจเจริญ หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร อ.3

6 เด็กหญิง ปณิดา ออนสุวรรณ หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร อ.3

7 เด็กหญิง มินตรา ชัยปญหา หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร อ.3

8 เด็กหญิง วิรินทิพย ตาลไธสง หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร อ.3

9 เด็กหญิง วิลาสินี ออนสุวรรณ หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร อ.3

10 เด็กชาย จตุภัทร ออนสุวรรณ หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร อ.2

11 เด็กหญิง วรรณวิภา ตวงกระโทก หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร อ.2

12 เด็กชาย วีระยุทธ ทะชาดา หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร อ.2

13 เด็กหญิง วีรปริยา ทะชาดา หันหวยทราย คมเพชรวิทยาคาร อ.2

14 เด็กชาย ศุภวัทน ประจักษ ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

15 เด็กชาย พงกร ศรีนาค ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

16 เด็กหญิง ณดา โคเคน ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

17 เด็กหญิง สุภัชชา พะนะลาภ ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

18 เด็กชาย วชิรวิชย ทองเพ็ชร ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

19 เด็กหญิง อรัญญา ทาพิลา ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

20 เด็กชาย ภาคภูมิ นามประสพ ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

21 เด็กหญิง พัชลิตรา สิงหฉลาด ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

22 เด็กหญิง วราพร พังไธสง ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

23 เด็กชาย วีรภาพ เนตรอ่ิม ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

24 เด็กชาย ณกัญญา สุขประเสริฐ ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

25 เด็กหญิง ภัทราวรรณ การัมย ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

26 เด็กชาย มิ่งขวัญ ศรีบุญเรือง ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

27 เด็กชาย พัสกร นานอก ประทาย ชุมชนประทาย อ.2

28 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญเรือง ประทาย ชุมชนประทาย อ.2

29 เด็กหญิง ญาณิศา ไชยมงคล ดอนมัน ดอนใหญพัฒนา อ.3

30 เด็กชาย สําเรือง แสนมี ดอนมัน ดอนใหญพัฒนา อ.3

รายชื่อนัดฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 กลุมเด็ก 5 -11 ป  วัคซีนไฟเซอร สําหรับเด็ก (ฝาสม) (เรียงตามตัวอักษรโรงเรียน)

ฉีดในวันที่ 18  มีนาคม  2565  ต้ังแตเวลา  13.00 -15.00 น  ณ อาคารอุดม -บุญมี  โรงพยาบาลประทาย
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31 เด็กชาย เมธี ศรีเสนาศักดิ์ ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) อ.3

32 เด็กหญิง กัญญาภัค ชินวงศ ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) อ.3

33 เด็กหญิง ณัฐรินีย นวลผอง ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) อ.3

34 เด็กหญิง นิพาดา กระฉอดนอก ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) อ.3

35 เด็กหญิง กรวรรณ พาชื่นใจ ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) อ.2

36 เด็กหญิง ณัฐณิชา จอดนอก ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) อ.2

37 เด็กหญิง ณัฐธิดา สมนอก ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) อ.2

38 เด็กชาย ธนาธิป    ภูแขงหมอก หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี อ.3

39 เด็กชาย กิตติศกัดิ์   ปกไธสง หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี อ.3

40 เด็กชาย ธนบูรณ   อินนอก หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี อ.3

41 เด็กชาย อนุชิต      โพธิ์รอด หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี อ.3

42 เด็กหญิง    สุนิษา  แสนนอก หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี อ.3

43 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  แสงกลา หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี อ.3

44 เด็กชาย อรรถวุฒิ  ปตตาระโพธิ์ หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี อ.2

45 เด็กหญิง ณัฐณิชา  บุญสิน หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี อ.2

46 เด็กหญิง ปริยากร  แสนนอก หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี อ.2

47 เด็กชาย เตชิต แสงจักร กระทุมราย บานเขวาวิทยา อ.3

48 เด็กชาย ศุภโชค ผินนอก กระทุมราย บานเขวาวิทยา อ.3

49 เด็กชาย อนาวิน เพียราษฎร วังไมแดง บานคึมหญานาง อ.3

50 เด็กหญิง วันวิสา โยนอก วังไมแดง บานคึมหญานาง อ.3

51 เด็กชาย วรรณวิสา อยูชุมพล วังไมแดง บานคึมหญานาง อ.3

52 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทุงจันทร วังไมแดง บานคึมหญานาง อ.3

53 เด็กหญิง อัณณญาดา นนตะสี วังไมแดง บานคึมหญานาง อ.3

54 เด็กชาย ปณณวัฒน หลวงนา วังไมแดง บานคึมหญานาง อ.2

55 เด็กชาย ธนวัฒน ชํานาญรบ วังไมแดง บานคึมหญานาง อ.2

56 เด็กชาย สุภทัต ทัดมาลา วังไมแดง บานคึมหญานาง อ.2

57 เด็กชาย วรพล โคตรศรี วังไมแดง บานคึมหญานาง อ.2

58 เด็กชาย กวินภพ หลาคําคง วังไมแดง บานคึมหญานาง อ.2

59 เด็กชาย ชนะพล โยนอก วังไมแดง บานคึมหญานาง อ.2

60 เด็กหญิง กัญญาภัทร ประทุมไพร วังไมแดง บานคึมหญานาง อ.2
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61 เด็กหญิง พรรณปพร ขุมเกาะ วังไมแดง บานคึมหญานาง อ.2

62 เด็กชาย ธนกฤต แหวไธสง วังไมแดง บานคึมหญานาง อ.2

63 เด็กชาย จิรวัฒน พิรักษา เมืองโดน บานดอนวัว อ.3

64 เด็กหญิง อทิตยา แสนวันดี หนองสองหอง บานดอนวัว อ.3

65 เด็กหญิง พิมประภัทร สีมันตะ เมืองโดน บานดอนวัว อ.3

66 เด็กชาย จุลภพ สียางนอก เมืองโดน บานดอนวัว อ.2

67 เด็กชาย ปติภัทร บุญเปรี่ยม เมืองโดน บานดอนวัว อ.2

68 เด็กชาย ณัฐวรรธน สาวิชัย เมืองโดน บานดอนวัว อ.2

69 เด็กชาย ภูวรานนท จะแรบรัมย เมืองโดน บานดอนสามัคคี อ.3

70 เด็กหญิง ภัทราภรณ ดารา เมืองโดน บานดอนสามัคคี อ.3

71 เด็กหญิง ศรธนบงกช มีโส เมืองโดน บานดอนสามัคคี อ.3

72 เด็กหญิง สุณิชา แสงสารวัตร เมืองโดน บานดอนสามัคคี อ.3

73 เด็กชาย วรโชติ ไตรแกว เมืองโดน บานดอนสามัคคี อ.2

74 เด็กหญิง จันทรรัตน หมายถิ่นกลาง เมืองโดน บานดอนสามัคคี อ.2

75 เด็กหญิง ชุติมา สีสวาสดิ์ เมืองโดน บานดอนสามัคคี อ.2

76 เด็กหญิง ปภาวดี ประจิตร เมืองโดน บานดอนสามัคคี อ.2

77 เด็กหญิง ปภาวรินท แชมรัมย เมืองโดน บานดอนสามัคคี อ.2

78 เด็กหญิง กรรณเกลา รมยไธสง เมืองโดน บานดอนสามัคคี อ.2

79 เด็กหญิง ณัฐธิดา บรรดาศักดิ์ ตลาดไทร บานตลาดไทร อ.3

80 เด็กชาย วรินทร จํ้านอก ตลาดไทร บานตลาดไทร อ.3

81 เด็กชาย จักรพงค จอดนอก ตลาดไทร บานตลาดไทร อ.3

82 เด็กชาย ภานุชัย จอดนอก ตลาดไทร บานตลาดไทร อ.3

83 เด็กชาย ปติภัทร กองทุงมน ตลาดไทร บานตลาดไทร อ.3

84 เด็กชาย ชนาธิป ทะระวิเศษ ตลาดไทร บานตลาดไทร อ.3

85 เด็กชาย ธนวิชญ นครไธสง หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร อ.3

86 เด็กชาย ธีรภัทร คาํภูนา วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง อ.3

87 เด็กชาย ศุภณัฐ อามาตร วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง อ.3

88 เด็กหญิง แกมทิพย คาํษาวงษ วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง อ.3

89 เด็กหญิง เพ็ญณภา ราชบุรี วังไมแดง บานโนนภิบาลโคกกลาง อ.3

90 เด็กชาย นนทกานต เถาลอย นางรํา บานโนนสูง อ.2
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91 เด็กชาย พีรณฐั ขอใบกลาง นางรํา บานโนนสูง อ.3

92 เด็กชาย ศรายุติ จุฑารัตน นางรํา บานโนนสูง อ.3

93 เด็กชาย ณัฐพล สวาสดี นางรํา บานโนนสูง อ.3

94 เด็กชาย ธนาธิป แสงพรมชาลี นางรํา บานโนนสูง อ.3

95 เด็กชาย ณัฏฐากร นิ่มใหม นางรํา บานโนนสูง อ.3

96 เด็กชาย สรัล แปลนพิมาย นางรํา บานโนนสูง อ.3

97 เด็กหญิง สุภัสสร แข็งขัน นางรํา บานโนนสูง อ.3

98 เด็กหญิง สิริวิมล สอนพรรณนอก นางรํา บานโนนสูง อ.3

99 เด็กหญิง พิจักขณา แพงศรีรักษา นางรํา บานโนนสูง อ.3

100 เด็กหญิง อังศุมาลิน เชิดสูงเนิน นางรํา บานโนนสูง อ.3

101 เด็กหญิง ภัทรวดี โปรงเจริญ นางรํา บานโนนสูง อ.3

102 เด็กชาย วสุพล เกตุพิชิตกุล นางรํา บานโนนสูง อ.2

103 เด็กชาย ธวัฒชัย อินทองหลาง นางรํา บานโนนสูง อ.2

104 เด็กหญิง อริสสา วงศกิตติกุล นางรํา บานโนนสูง อ.2

105 เด็กชาย กฤตปภัช   พนเสน ตลาดไทร บานประทาย อ.3

106 เด็กชาย จักรินทร  มาลาศรี ตลาดไทร บานประทาย อ.3

107 เด็กชาย จิตติพัฒน   สมีแจม ตลาดไทร บานประทาย อ.3

108 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ   ศิริแวว ตลาดไทร บานประทาย อ.3

109 เด็กชาย ปกรณช   โพยนอก ตลาดไทร บานประทาย อ.3

110 เด็กชาย ปณณวัฒน   ผินโพธิ์ ตลาดไทร บานประทาย อ.3

111 เด็กชาย สุรบดินทร   พลายงาม ตลาดไทร บานประทาย อ.3

112 เด็กหญิง อภิชญา  ประสบบัว ตลาดไทร บานประทาย อ.3

113 จิรายุ   เสริมนอก ตลาดไทร บานประทาย อ.3

114 เด็กชาย ปรมินทร  โฮเมืองนอก ตลาดไทร บานประทาย อ.3

115 เด็กชาย แทวัง   แพทยมด ตลาดไทร บานประทาย อ.2

116 เด็กชาย นนนณธีร   เย่ียมสูงเนิน ตลาดไทร บานประทาย อ.2

117 เด็กชาย ธนัท  สุทธิรัตน ตลาดไทร บานประทาย อ.2

118 เด็กชาย รัฐพร  เนียนหุน ตลาดไทร บานประทาย อ.2

119 เด็กหญิง กชนันท  โคตรศรีวงศ ตลาดไทร บานประทาย อ.2

120 เด็กหญิง ชญาภา สุโพ ทุงสวาง บานฝาผนัง อ.3
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121 เด็กชาย พงศกร ปราบวิชิต ทุงสวาง บานฝาผนัง อ.3

122 เด็กหญิง พรอมฉัตร บุญสอน ทุงสวาง บานฝาผนัง อ.3

123 เด็กชาย ธันยา ภูถนนนอก ทุงสวาง บานฝาผนัง อ.3

124 เด็กหญิง พรรณพัชร ถินนอก ทุงสวาง บานฝาผนัง อ.2

125 เด็กหญิง สุพัตรา บุญไทยกลาง ทุงสวาง บานฝาผนัง อ.2

126 เด็กชาย ศ๓ุสิน ศรีจันทร ทุงสวาง บานฝาผนัง อ.2

127 เด็กชาย พีรดนย โสภณ ทุงสวาง บานฝาผนัง อ.2

128 เด็กชาย เดชฤทธิ์ พิมพา หนองหลัก บานละเลิงหิน อ.3

129 เด็กชาย คณพล นาบํารุง หนองหลัก บานละเลิงหิน อ.3

130 เด็กหญิง มะลิวัลย ภูถนนนอก โคกกลาง บานละเลิงหิน อ.3

131 เด็กหญิง กวินธิดา ไชยะลา โคกกลาง บานละเลิงหิน อ.3

132 เด็กชาย เดชฤทธิ์  นาคสมบัติ โคกกลาง บานละเลิงหิน อ.2

133 เด็กชาย ณัฐวัฒน พรมมา โคกกลาง บานละเลิงหิน อ.2

134 เด็กหญิง นภิสา ออนใจ โคกกลาง บานละเลิงหิน อ.2

135 เด็กชาย พรภิสิทธิ์  รอดกลาง หนองหลัก บานละเลิงหิน อ.2

136 เด็กชาย กฤตนัย  โพยนอก นางรํา บานหญาคา อ.2

137 เด็กชาย จิรายุ  สุขดี นางรํา บานหญาคา อ.2

138 เด็กชาย จิรายุ จอดนอก นางรํา บานหญาคา อ.2

139 เด็กชาย ชัยนันทน  ไชยบุตร นางรํา บานหญาคา อ.2

140 เด็กชาย ธนกฤดิ  ดวงจิตร นางรํา บานหญาคา อ.2

141 เด็กชาย ธนภัทธ สรสิทธิ์ นางรํา บานหญาคา อ.2

142 เด็กชาย ปฏิภาณ นามศรี นางรํา บานหญาคา อ.2

143 เด็กชาย ศราวุธ วาทา นางรํา บานหญาคา อ.2

144 เด็กหญิง ณัชชา แยมศรี นางรํา บานหญาคา อ.2

145 เด็กหญิง ธัญญรัตน ภัคคินันทโภคิน นางรํา บานหญาคา อ.2

146 เด็กหญิง ประภัสสร  สีสิงห นางรํา บานหญาคา อ.2

147 เด็กหญิง พัชราภา อนขาว นางรํา บานหญาคา อ.2

148 เด็กหญิง มานิตา  ดอนเซ็นแกว นางรํา บานหญาคา อ.2

149 เด็กหญิง วัชราภรณ  บุตรจะโปะ นางรํา บานหญาคา อ.2

150 เด็กหญิง วิริยาภรณ  เชียวกชีวิต นางรํา บานหญาคา อ.2
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151 เด็กชาย กันตพัฒน ปานพูน โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.3

152 เด็กชาย ชินภัค ทํามิ โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.3

153 เด็กชาย ณัฐศักดิ์ ทวมไธสง โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.3

154 เด็กชาย พิเชฐธนกุล บุตรวัง โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.3

155 เด็กชาย อิทธิกร ปานพูน โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.3

156 เด็กหญิง กัลยกร จันทวงษ โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.3

157 เด็กหญิง พิมพลภัส แอบทองหลาง โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.3

158 เด็กหญิง เมริษา วัดวาป โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.3

159 เด็กหญิง ศศกิานต อะโน โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.3

160 เด็กชาย นิวเคลียร ปตตาเทสัง โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.3

161 เด็กชาย ธีรเมธ ประมูลจักโก โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.3

162 เด็กหญิง กชอร พลเสน โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.3

163 เด็กชาย  ธีรภัทร ปนะโต โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.2

164 เด็กชาย ปณณวัฒน หลุงเปา หนองแวงโสกพระ บานหนองบัวนาค อ.2

165 เด็กชาย เอ้ือการุณย ใจไธสง โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.2

166 เด็กหญิง ณัฐวดี ศรีวงศพนาเวศ โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.2

167 เด็กหญิง วรรณวิสาข ศรีบุญมี โนนเพ็ด บานหนองบัวนาค อ.2

168 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา  จิตราช วังไมแดง บานหนองพลวงนอย อ.3

169 เด็กชาย ณัฐวัฒน ผองแผว วังไมแดง บานหนองพลวงนอย อ.3

170 เด็กชาย ขวัญชัย  แกวสม วังไมแดง บานหนองพลวงนอย อ.3

171 เด็กชาย นิพพิชฌน  ชัวจิตร วังไมแดง บานหนองพลวงนอย อ.2

172 เด็กชาย พีระพล  พันธชัย วังไมแดง บานหนองพลวงนอย อ.2

173 เด็กหญิง ชัญญา จันทรสุด วังไมแดง บานหนองพลวงนอย อ.2

174 เด็กหญิง นภาวรรณ บุญญาศิริ โคกกลาง บานหนองแสง อ.3

175 เด็กชาย กฤตเมธ  ประจง โคกกลาง บานหนองแสง อ.3

176 เด็กหญิง นีนนารา  บุลันฉาย โคกกลาง บานหนองแสง อ.3

177 เด็กชาย นวพล คนชาญ โคกกลาง บานหนองแสง อ.2

178 เด็กหญิง ลลิตา  คํานุช โคกกลาง บานหนองแสง อ.2

179 เด็กชาย เกริกเกียรติ โพยนอก โนนเพ็ด บานหนองหาง อ.3

180 เด็กชาย พีรวัฒน วงคสิทธิ์ โนนเพ็ด บานหนองหาง อ.3
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181 เด็กชาย พีระพล เหินสวาง โนนเพ็ด บานหนองหาง อ.3

182 เด็กหญิง อภิชญา สีสุทอ โนนเพ็ด บานหนองหาง อ.3

183 เด็กชาย ชนาธิป บุญดี ประทาย บานหันเตย อ.3

184 เด็กชาย ธนพนธ พรมหมื่นไวย ประทาย บานหันเตย อ.3

185 เด็กชาย ศุภรัตน หาญณรงค ประทาย บานหันเตย อ.3

186 เด็กชาย พีรพัฒน ธนบุรี ประทาย บานหันเตย อ.3

187 เด็กหญิง เกวลิน บุตรศรีภุมิ ประทาย บานหันเตย อ.3

188 เด็กหญิง พิมพพิศา เดชบุรีรัมย ประทาย บานหันเตย อ.3

189 เด็กชาย พีรภัทร ศรีนวลจันทร ประทาย บานหันเตย อ.2

190 เด็กชาย พีรพัฒน ขันตี ประทาย บานหันเตย อ.2

191 เด็กชาย ฐิติวุฒิ จอดนอก ประทาย บานหันเตย อ.2

192 เด็กชาย รัชชานน สลับสี ประทาย บานหันเตย อ.2

193 เด็กชาย หัสดี แพงลุนหลา ประทาย บานหันเตย อ.2

194 เด็กชาย ณัฐนนท คําสิงหนอก ประทาย บานหันเตย อ.2

195 เด็กชาย โชคพิพัฒน เหวนอก ประทาย บานหันเตย อ.2

196 เด็กชาย นรภัทร ทัพธมาตร ประทาย บานหันเตย อ.2

197 เด็กชาย ฐานาพัฒน โกยทรัพย ประทาย บานหันเตย อ.2

198 เด็กหญิง พิมผกา แสนจันทร ประทาย บานหันเตย อ.2

199 เด็กหญิง นันทติา โพธิขํา ประทาย บานหันเตย อ.2

200 เด็กหญิง กัญญพัชร อังกาบกิ่ง ประทาย บานหันเตย อ.2

201 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ชุดนอก ประทาย บานหันเตย อ.2

202 เด็กหญิง จิรารัตน สุวรรณะ ประทาย บานหันเตย อ.2

203 เด็กหญิง ณัฐนรี แสนนอก ประทาย บานหันเตย อ.2

204 เด็กชาย กันตธีร ชุดนอก หันหวยทราย บานหันหวยทราย อ.3

205 เด็กชาย กฤษณะ พุทธคาวี หันหวยทราย บานหันหวยทราย อ.2

206 เด็กหญิง วรัญญา รังไชย หันหวยทราย บานหันหวยทราย อ.2

207 เด็กชาย ธนวรรธ วิสุทธิยา นางรํา ปราสาทหินนางรํา อ.3

208 เด็กหญิง วนิษา เกษี นางรํา ปราสาทหินนางรํา อ.3

209 เด็กชาย ธีรพงษ เขียนนอก นางรํา ปราสาทหินนางรํา อ.3

210 เด็กชาย กิตติกวิน แกววิชัย นางรํา ปราสาทหินนางรํา อ.2
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211 เด็กชาย ธิติ ชางเกวียน นางรํา ปราสาทหินนางรํา อ.2

212 เด็กชาย โชติภัทร ภูนอก เมืองโดน เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) อ.3

213 เด็กชาย ศิริชัย ชางบุ เมืองโดน เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) อ.3

214 เด็กชาย อมรเทพ จันทรเพ็ง หนองคาย เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) อ.3

215 เด็กหญิง กวินทพิย บุตรหนองแสง เมืองโดน เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) อ.3

216 เด็กหญิง ทิฆัมพร ซารัมย เมืองโดน เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) อ.3

217 เด็กชาย กัปตัน ชวยการ เมืองโดน เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) อ.2

218 เด็กหญิง ธัญชนก หาญวงศ เมืองโดน เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) อ.2

219 เด็กชาย ธนกฤต แกวไกล หนองคาย เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) อ.2

220 เด็กหญิง ขวัญจิรา พรมขจร หนองคาย เมืองโดนสําโรง (รัฐประชานุกูล) อ.2

221 เด็กชาย ธีรพิชญ เทพวงค หนองพลวง รร.บานหนองพลวง อ.3

222 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ขามปอมนอก โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา อ.3

223 เด็กชาย ณคเดช โรจนแจง โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา อ.3

224 เด็กชาย ณัฐภัทร แกวโยธา โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา อ.3

225 เด็กชาย ชลรพิพัฒน ภักดีอุทธรณ โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา อ.3

226 เด็กชาย ธนพนธ ภิรมกิจ โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา อ.3

227 เด็กหญิง กานตระวี ภูผานิล โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา อ.3

228 เด็กหญิง พรรณธิภา คําลุม โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา อ.3

229 เด็กชาย จารุพัฒน ปะวะกา โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา อ.2

230 เด็กชาย ชนันธร อินนอก โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา อ.2

231 เด็กหญิง วิภาดา กลดนอก โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา อ.2

232 เด็กหญิง กัญภัทร รักษาภักดี โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา อ.2

233 เด็กหญิง ณัฐกฤติยา ศิริดล โนนเพ็ด รวมมิตรพัฒนา อ.2

234 เด็กหญิง สุทธิลักษณ แอนนอก กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย อ.2

235 เด็กหญิง ณภัทรชา กลัดทอง ทุงสวาง วัดบานขี้เหล็ก อ.3

236 เด็กหญิง ปยมณี อินเปน ทุงสวาง วัดบานขี้เหล็ก อ.3

237 เด็กหญิง กวินธิดา ปะทิ ทุงสวาง วัดบานขี้เหล็ก อ.3

238 เด็กชาย ธนาวุฒิ โพธิ์ชัยเลิศ ทุงสวาง วัดบานขี้เหล็ก อ.3

239 เด็กชาย คมกริช สวัสดิมงคล ทุงสวาง วัดบานขี้เหล็ก อ.3

240 เด็กชาย ณัฐภัทร นิวัฒุวงศ ทุงสวาง วัดบานขี้เหล็ก อ.3
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241 เด็กหญิง นวรัตน มนทมาส ทุงสวาง วัดบานขี้เหล็ก อ.3

242 เด็กหญิง กัญญาภัค แสงภักดี ทุงสวาง วัดบานขี้เหล็ก อ.3

243 เด็กหญิง พิมพพิกา พลดงนอก ทุงสวาง วัดบานขี้เหล็ก อ.2

244 เด็กหญิง รุงนภา สีนาค ทุงสวาง วัดบานขี้เหล็ก อ.2

245 เด็กชาย กิตติทัต ออนสรอย ทุงสวาง วัดบานขี้เหล็ก อ.2

246 เด็กชาย กวินภพ บัวสูง ทุงสวาง วัดบานขี้เหล็ก อ.2

247 เด็กหญิง ดุจดังเพชร ดุจพันธ หนองคาย วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา อนุบาล3

248 เด็กชาย ชนรธี ทวมไธสง หนองคาย วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา อนุบาล3

249 เด็กหญิง กัลยกร   หาญกลา หนองคาย วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา อนุบาล3

250 เด็กหญิง ณัฏฐชญา สมอาจ หนองคาย วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา อนุบาล3

251 เด็กหญิง หฤทัย  ปดตังทานัง หนองคาย วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา อนุบาล2

252 เด็กหญิง ณัฏฐวลัญญ  นอยนาดี หนองคาย วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา อนุบาล2

253 เด็กชาย ศรัณยภัทร  นาคเอก หนองคาย วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา อนุบาล2

254 เด็กหญิง สุภาพิชญ สอนนอก หนองคาย วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา อนุบาล2

255 เด็กชาย ธนชัย ศลิปศาสตร วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง อ.3

256 เด็กชาย ปวรรุจ สวนศรี วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง อ.3

257 เด็กหญิง สุจิตรา ชวนจิต วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง อ.3

258 เด็กหญิง ยุวดี วิเศษพงษ วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง อ.3

259 เด็กชาย ธีรวัฒน มชัติมา วังไมแดง วัดบานโคกสีโนนรัง อ.2

260 เด็กหญิง ภทรพร เลนตะขบ กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน อ.3

261 เด็กหญิง วรรณวลี มณีสุวรรณ กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน อ.3

262 เด็กชาย กิตติศักดิ์ คาํภานุช หนองคาย วัดบานตําแย อ.3

263 เด็กชาย ไชยศ โคตรสมบัติ หนองคาย วัดบานตําแย อ.3

264 เด็กชาย ชยางกูร วัดไธสง หนองคาย วัดบานตําแย อ.3

265 เด็กชาย จิรายุ หลงพิมาย ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3

266 เด็กชาย ประสิทธิ์ กวีศิลป ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3

267 เด็กชาย สิรวิชญ สารีสาย ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3

268 เด็กชาย วสุพล วินทะไชย ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3

269 เด็กชาย เจษฎา ตูพิมาย ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3

270 เด็กหญิง กัญญาพัชร ฝายจันทึก ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3
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271 เด็กหญิง กัญญาวดี ขุราษี ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3

272 เด็กหญิง เขมจิรา แกวจันทร ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3

273 เด็กหญิง ชญาภรณ ศรีผอง ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3

274 เด็กหญิง รชยา ไชยดํา ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3

275 เด็กหญิง กานดา เงนิสูงเนิน ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3

276 เด็กชาย ธนโชติ ทิพภูนอก ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3

277 เด็กชาย กิตธิเดช ขันธะมาตย ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3

278 เด็กชาย วุฒิภัทร แกวจันทร ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3

279 เด็กหญิง จิรัชญา อินทองหลาง ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3

280 เด็กหญิง พัชราภรณ ศรีนาเมือง ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง อ.3

281 เด็กชาย กวินท ศารทประภา กระทุมราย วัดบานสี่เหลี่ยม อ.3

282 เด็กชาย นัฐวุฒิ อุนรัตน กระทุมราย วัดบานสี่เหลี่ยม อ.3

283 เด็กชาย อดิศักดิ์ กลาหาญ กระทุมราย วัดบานสี่เหลี่ยม อ.3

284 เด็กชาย พงศกร แบบพิมาย กระทุมราย วัดบานสี่เหลี่ยม อ.3

285 เด็กหญิง กมลวรรณ พวงพลอย กระทุมราย วัดบานสี่เหลี่ยม อ.3

286 เด็กชาย สิทธิพล โคตรสมบัติ กระทุมราย วัดบานสี่เหลี่ยม อ.2

287 เด็กหญิง วนัสนันท พวงพลอย กระทุมราย วัดบานสี่เหลี่ยม อ.2

288 เด็กชาย นารีพัฒน นนทะสาร ตลาดไทร วัดบานหนองกก อ.3

289 เด็กชาย พิชิตชัย โพยนอก ตลาดไทร วัดบานหนองกก อ.3

290 เด็กชาย ธิเบต ทันไธสง ตลาดไทร วัดบานหนองกก อ.3

291 เด็กหญิง อนัญญา บุตรศรีภูมิ ตลาดไทร วัดบานหนองกก อ.3

292 เด็กหญิง วชิรญาณ ประทุมคาํ ตลาดไทร วัดบานหนองกก อ.2

293 เด็กชาย ฐิติกร นินาราช หนองพลวง วัดบานหนองขาม อ.3

294 เด็กชาย พัสกร เห็มราช หนองพลวง วัดบานหนองขาม อ.3

295 เด็กชาย กฤษณะ อินทรจันทร หนองพลวง วัดบานหนองขาม อ.3

296 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ประพงษ หนองพลวง วัดบานหนองขาม อ.3

297 เด็กชาย ชยากร ทนสีราช หนองพลวง วัดบานหนองขาม อ.2

298 เด็กหญิง ชนกนันท ทรัพยชาวนา หนองพลวง วัดบานหนองขาม อ.2

299 เด็กชาย อิสริยพงศ จันทะกิจ กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น อ.3

300 เด็กชาย อัครชัย แกวหาวงศ กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น อ.3
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301 เด็กชาย นัทธพงศ   ตนทอง กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น อ.3

302 เด็กชาย มงคล ยะแสง กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น อ.3

303 เด็กหญิง จันทรนภา   ภูแพง กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น อ.3

304 เด็กหญิง นริสรา   หริ่งฤกษ กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น อ.3

305 เด็กหญิง ณัฏฐา ปจฉิมานนท กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น อ.3

306 เด็กหญิง กัญญรัตน  สุวิชานนท กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น อ.2

307 เด็กชาย พีรวิชญ นามวิเศษ กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น อ.2

308 เด็กชาย อธิรัตน หนองสูง นางรํา วัดบานหนองสะแบง อ.3

309 เด็กชาย ประกร ตรีกลาง วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว อ.3

310 เด็กชาย พิชญะ อุตเสน วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว อ.3

311 เด็กชาย ภาคภูมิ สายบัวแดง วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว อ.3

312 เด็กชาย วีรภัทร กุตเสนา วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว อ.2

313 เด็กชาย ธีระพงศ อาจมูลตรี วังไมแดง วัดบานอุมจานโนนงิ้ว อ.2

314 เด็กชาย ธนวัฒน เรียนไธสง ดอนมัน วัดปลักแรต อ.3

315 เด็กชาย ธนวินท กลมเกลี้ยง ดอนมัน วัดปลักแรต อ.3

316 เด็กชาย นัทธพงศ  ตันติสุข ดอนมัน วัดปลักแรต อ.3

317 เด็กชาย มงคล แกวคอนอก ดอนมัน วัดปลักแรต อ.3

318 เด็กชาย สิงหา ตองติดรัมย ดอนมัน วัดปลักแรต อ.3

319 เด็กชาย อัศมเดช ธงไธสง ดอนมัน วัดปลักแรต อ.3

320 เด็กหญิง จิดาภา  คํามีนา ดอนมัน วัดปลักแรต อ.3

321 เด็กหญิง ณัฐณิชา สุระศรี ดอนมัน วัดปลักแรต อ.3

322 เด็กหญิง ทิพยสุดา ฝาไธสง ดอนมัน วัดปลักแรต อ.3

323 เด็กหญิง นริศรา ศรีวิเศษ ดอนมัน วัดปลักแรต อ.3

324 เด็กหญิง ภัทรวดี คาวา ดอนมัน วัดปลักแรต อ.3

325 เด็กหญิง ศศิประภา หมายดี ดอนมัน วัดปลักแรต อ.3

326 เด็กหญิง อารดา  รัตนะผูก ดอนมัน วัดปลักแรต อ.3

327 เด็กหญิง อลิชา มาตรนอก ดอนมัน วัดปลักแรต อ.3

328 เด็กชาย กนตรพี แสนโคตร ดอนมัน วัดปลักแรต อ.2

329 เด็กชาย ชนกันต บุไธสง ดอนมัน วัดปลักแรต อ.2

330 เด็กชาย ธนดล แกวสองใส ดอนมัน วัดปลักแรต อ.2
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331 เด็กชาย ศักรินทร แสงอรุณ ดอนมัน วัดปลักแรต อ.2

332 เด็กหญิง กวินธิดา พาไธสง ดอนมัน วัดปลักแรต อ.2

333 เด็กหญิง กัญญาพัชร ไชยไธสง ดอนมัน วัดปลักแรต อ.2

334 เด็กหญิง ชนกานต ทดไธสง ดอนมัน วัดปลักแรต อ.2

335 เด็กหญิง ณัฏฐมนฑน เวยรัมย ดอนมัน วัดปลักแรต อ.2

336 เด็กหญิง ชัญญา ปะโสทานัง ดอนมัน สระประดู อ.2

337 เด็กชาย วาณิชพงษ คําพะโคตร หันหวยทราย สี่แยกศรีอรัญวิทยา อ.3

338 เด็กชาย ชยังกูร มาลาศรี เมืองโดน หนองมวงหนองแวง อ.3

339 เด็กชาย ภัทรเดช ทองใบ เมืองโดน หนองมวงหนองแวง อ.3

340 เด็กหญิง พรรณนารา อุดานนท เมืองโดน หนองมวงหนองแวง อ.3

341 เด็กชาย วัทธิกร ศาลาแดง เมืองโดน หนองมวงหนองแวง อ.3

342 เด็กหญิง เกวลี ศรีจันทร เมืองโดน หนองมวงหนองแวง อ.3

343 เด็กชาย อนุวรรตน พัดเพ็ง เมืองโดน หนองมวงหนองแวง อ.2

344 เด็กชาย กฤศ ศิริยม หันหวยทราย อัมพวันวิทยา อ.3

345 เด็กชาย จิรภัทร สุมมาตร หันหวยทราย อัมพวันวิทยา อ.3

346 เด็กชาย ธนกฤติ แสงประสาท หันหวยทราย อัมพวันวิทยา อ.3

347 เด็กชาย ภูริชญา เอ่ียมนอก หันหวยทราย อัมพวันวิทยา อ.3

348 เด็กหญิง พิมพนารา ศรีเศรษฐา หันหวยทราย อัมพวันวิทยา อ.3

349 เด็กชาย ศุภชัย ภูถนนนอก หันหวยทราย อัมพวันวิทยา อ.2

350 เด็กชาย สิรวิชญ คําแพงราช หันหวยทราย อัมพวันวิทยา อ.2

351 เด็กหญิง ปยทร ขาวนอก หันหวยทราย อัมพวันวิทยา อ.2

352 เด็กหญิง วิชญาดา แกวนอก หันหวยทราย อัมพวันวิทยา อ.2


