
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล ตําบล โรงเรียน ชั้นเรียน

1 เด็กชาย มังกร ทุยไธสง นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

2 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ปญญาสิทธ์ิ โนนอุดม เจาคุณปริยัติมุนวีิทยา ป.4

3 เด็กหญิง อภิญญา อัมวัน เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

4 เด็กหญิง ณัฐวรา ประสาทนอก นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

5 เด็กหญิง นัยนปพร จันศิริ เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

6 เด็กหญิง ณัฐมน ชางเกวียน ทุงสวาง เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

7 เด็กหญิง อนันทา บวกโพธิ์ หนองพลวง เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

8 เด็กชาย ชงศกร พลดงนอก หนองตาดใหญ เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

9 เด็กหญิง สชุานันท พลดงนอก หนองตาดใหญ เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

10 เด็กหญิง ดาว ทบอุต โพนทอง เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

11 เด็กชาย วสุพล ชมพูนมิิตร กระทุมราย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

12 เด็กชาย จักรพันธ คนรู โบสถ เจาคุณปริยัติมุนวีิทยา ป.4

13 เด็กหญิง วีรลักษณ เบียดนอก เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

14 เด็กชาย นราธิป ไปแดน หนองบัวสิม เจาคุณปริยัตมิุนีวิทยา ป.4

15 เด็กหญิง ปยรัตน เข็มเล็ก นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

16 เด็กหญิง กัญญาณัฏฐ เวทยโส หนองตาดใหญ เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

17 เด็กชาย วัชรวิทย เดชศริิ หนองตาดใหญ เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

18 เด็กหญิง ปยะนนัท จากนอก ประทาย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

19 เด็กชาย กฤตเมธ สุขไพศาล หวยบง เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

20 เด็กหญิง กุลิสรา เจริญใจ ในเมือง เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

21 เด็กหญิง กชกร จิตรภาพ ประทาย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

22 เด็กชาย สงกรานต แชเปา นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

23 เด็กหญิง คณิศร ปนคํา นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

24 เด็กชาย ฤทธิรงค แสงหัวชาง นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

25 เด็กหญิง กัญญาพัชร ยางนอก นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

26 เด็กหญิง เกวลิน ยางนอก นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

27 เด็กชาย ธนวัฒน แกวโกย นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

28 เด็กชาย ธนากร อยูโยธา โนนอุดม เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

รายชื่อนัดฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 เด็กอายุ 5 - 11 ป ฉีดในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2565  ( เรียงตามตัวอักษรโรงเรียน )

วัคซีนไฟลเซอร สําหรับเด็กอายุ 5 - 11 ป   ตั้งแตเวลา 13.00 -15.00 น  ณ  อาคารอุดม - บุญมี  โรงพยาบาลประทาย
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29 เด็กหญิง สชุาดา วนมา หนองพลวง เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

30 เด็กชาย พงศสวัสดิ์ ทองมวง ในเมือง เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

31 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ บุตรศรภีูมิ นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

32 เด็กหญิง พัชรียา ตีกั่ว นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

33 เด็กชาย ญาณวัฒน แสงมะณีย โนนอุดม เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

34 เด็กชาย นันทพัฒน บุญโถ โนนอุดม เจาคณุปริยัติมุนีวิทยา ป.4

35 เด็กหญิง ธีรารัตน ชาแป ประทาย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา ป.4

36 ด.ช กองฟา โนนตาสี ชองแมวพิทยา ป.5

37 ด.ช ทวีศักดิ์ ทองอม ชองแมวพิทยา ป.5

38 ด.ช ทวีเทพ ทองอม ชองแมวพิทยา ป.5

39 ด.ช จีรพัตน เมตตาชาติ ชองแมวพิทยา ป.5

40 ด.ญ. ศศนิา คํายาง ชองแมวพิทยา ป.5

41 ด.ญ. ชนิสรา มิ่งคะโน ชองแมวพิทยา ป.5

42 ด.ญ. น้ําหอม เวรไธสง ชองแมวพิทยา ป.5

43 ด.ญ. เปรมสุดา พรมวงศษา ชองแมวพิทยา ป.5

44 ด.ญ. เพ็ญพิชชา วรรณสินธ ชองแมวพิทยา ป.5

45 ด.ญ. ปนสุดา กรวยสวัสดิ์ ชองแมวพิทยา ป.5

46 ด.ญ. นันทัชพร ธรรมโส ชองแมวพิทยา ป.5

47 เด็กชาย เมฆา นาบํารุง โคกกลาง ดอนมนั ป.5

48 เด็กชาย วิทูรกฤติมา พละศักดิ์ โคกกลาง ดอนมนั ป.5

49 เด็กหญิง ปวีณรัตน เดชคุณมาก โคกกลาง ดอนมนั ป.5

50 เด็กชาย คงคา คงราช โคกกลาง ดอนมนั ป.5

51 เด็กหญิง ชรินรัตน จันหอม โคกกลาง ดอนมนั ป.5

52 เด็กชาย พชรพล เคลาเครอืสุดตา โคกกลาง ดอนมนั ป.5

53 เด็กชาย วริทธ์ิธร ประหาลาตา โคกกลาง ดอนมนั ป.5

54 เด็กชาย พีรพัฒน หินขาว ดอนมัน ดอนใหญพัฒนา ป.5

55 ด.ช สุนิสา ศรีชะนะ ดอนมัน ดอนใหญพัฒนา ป.5

56 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ ทองนาเมือง ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.5
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57 เด็กชาย ธนดล นามฤชัย ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.5

58 เด็กชาย พชรพล ปุราชะเก ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.5

59 เด็กชาย ธนากร จันทีนอก ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.5

60 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปตาระเก ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.5

61 เด็กชาย พงศกร โยโพธ์ิ ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.5

62 เด็หญิง ชลธิชาดา เครือบุญ ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.5

63 เด็หญิง อําไพพร นาหนองขาม ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารับพัฒนา) ป.5

64 เด็กชาย  ณัฐทวัฒน  จอดนอก หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี ป.5

65 เด็กชาย     พลวัฒน  ผลออ หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี ป.5

66 เด็กชาย      วงศธร   บุญไธสง หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี ป.5

67 เด็กชาย      อิทธิพล  ยัพราช หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี ป.5

68 เด็กหญิง   กันยารัตน โพธ์ินอก หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี ป.5

69 เด็กหญิง    ศศธิร     ศิริมนตรี หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี ป.5

70 เด็กหญิง   ศิรัญญา   ราชริน หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี ป.5

71 เด็กชาย อนุชา โพติยะ ประทาย บานเตยกะโตน ป.5

72 เด็กชาย อติเทพ อัตตฤทธ์ิ กระทุมราย บานเตยกะโตน ป.5

73 เด็กชาย อภิรักษ แกวคูนอก ประทาย บานเตยกะโตน ป.5

74 เด็กชาย อภินันท แกวคูนอก ประทาย บานเตยกะโตน ป.5

75 เด็กหญิง ชติุกานต ดอกจันทร ประทาย บานเตยกะโตน ป.5

76 เด็กหญิง นาลิตา พลยางนอก กระทุมราย บานเตยกะโตน ป.5

77 เด็กหญิง รุงลาวัลย ปตตังทานัง กระทุมราย บานเตยกะโตน ป.5

78 เด็กหญิง สกุฤตา ศรีษะนอก กระทุมราย บานเตยกะโตน ป.5

79 เด็กหญิง สชุาดา ถินนอก กระทุมราย บานเตยกะโตน ป.5

80 เด็กชาย ธราเทพ ภักดี หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.5

81 เด็กชาย สลา พลยางนอก หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.5

82 เด็กชาย ชยัธวัช ฐานะราช หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.5

83 เด็กชาย นราวิชญ สานอก หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.5

84 เด็กหญิง ทพิญาภรณ หมายถิ่นกลาง หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.5
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85 เด็กหญิง ศวิพร จันทะจร หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.5

86 เด็กชาย จิตรเทพ  สนามกลาง ตลาดไทร บานประทาย ป.5

87 เด็กชาย อนันตไชย  พลยางนอก ตลาดไทร บานประทาย ป.5

88 เด็กชาย อนาวิน  จองภูเขียว ตลาดไทร บานประทาย ป.5

89 เด็กชาย กันตกมล  กุลนอก ตลาดไทร บานประทาย ป.5

90 เด็กหญิง ชนานันท  นนตานอก ตลาดไทร บานประทาย ป.5

91 เด็กหญิง รุงดาริน  โพยนอก ตลาดไทร บานประทาย ป.5

92 เด็กหญิง อริสรา  คําสิงหนอก ตลาดไทร บานประทาย ป.5

93 เด็กหญิง จุฑามาศ  เสริมนอก ตลาดไทร บานประทาย ป.5

94 เด็กหญิง ฐิติรัตน   พรมสอน ตลาดไทร บานประทาย ป.5

95 เด็กชาย ภรันยู   บุญเฮา ตลาดไทร บานประทาย ป.5

96 เด็กชาย ไมคเคลิ เขียนโคกกรวด หนองหลัก บานละเลิงหิน ป.5

97 เด็กชาย ตอศักดิ์   บรรเทากุล โคกกลาง บานละเลงิหิน ป.5

98 เด็กหญิง พิมพร  อินทรเสนา โคกกลาง บานละเลิงหิน ป.5

99 เด็กหญิง กัญญาภัค  โยธิกา หนองหลัก บานละเลงิหิน ป.5

100 เด็กหญิง สุภาวดี  ดีเร็ว โคกกลาง บานละเลิงหิน ป.5

101 เด็กหญิง พัณณิตา  โมมขุนทด โคกกลาง บานละเลิงหิน ป.5

102 เด็กชาย เอกรัตน ใจแจง ทุงสวาง บานวังมวง ป.5

103 เด็กชาย ภาณุวิชญ เพ็ชรนอก ทุงสวาง บานวังมวง ป.5

104 เด็กหญิง วิภาดา ทองออน ทุงสวาง บานวังมวง ป.5

105 เด็กหญิง วรรณวิษา เหล็กกลา ทุงสวาง บานวังมวง ป.5

106 เด็กหญิง ณัฐวรา ดชีุม ทุงสวาง บานวังมวง ป.5

107 เด็กชาย เจตนิพัทธ วานิชกลาง ทุงสวาง บานวังมวง ป.5

108 เด็กชาย ณภัทร จังอินทร ทุงสวาง บานวังมวง ป.5

109 เด็กชาย ณัฐกฤต บุญลาภ โคกกลาง บานหนองแสง ป.5

110 เด็กชาย ภานุพงศ  หนูตะกั่วนอก โคกกลาง บานหนองแสง ป.5

111 เด็กชาย ธนกฤต  ดอกพอง โคกกลาง บานหนองแสง ป.5

112 เด็กหญิง เขมจิรา   แกนมาลี โคกกลาง บานหนองแสง ป.5
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113 เด็กหญิง ปยกร  ภูถนนนอก โคกกลาง บานหนองแสง ป.5

114 เด็กชาย จารุพัฒน คําสิงหนอก ประทาย บานหันเตย ป.5

115 เด็กชาย พงศธร ไทยนอก ประทาย บานหันเตย ป.5

116 เด็กชาย ราเมศร กองทุงมน ประทาย บานหันเตย ป.5

117 เด็กชาย วรินธร สมนอย ประทาย บานหันเตย ป.5

118 เด็กชาย วรากร บรรดาศกัดิ์ ประทาย บานหันเตย ป.5

119 เด็กชาย ชัยรัตน หวยหอง ประทาย บานหันเตย ป.5

120 เด็กชาย กิตตพิงษ สีทาสี ประทาย บานหันเตย ป.5

121 เด็กหญิง ภัคจิรา ดวงพรม ประทาย บานหันเตย ป.5

122 เด็กหญิง ณัฐรินทร วราคํา ประทาย บานหันเตย ป.5

123 เด็กหญิง พัชรภร บรรดาศักดิ์ ประทาย บานหันเตย ป.5

124 เด็กชาย ภูริทัต วันทา หนองพลวง รร.บานหนองพลวง ป.5

125 เด็กหญิง ชลธิชา มคีลาย หนองพลวง รร.บานหนองพลวง ป.5

126 เด็กหญิง โสรยา ชาวนา หนองพลวง รร.บานหนองพลวง ป.5

127 เด็กชาย จิรายุ พันนา กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.5

128 เด็กชาย เดนดนัย แกวสัยสังข กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.5

129 เด็กชาย พีรพัฒน มะลา กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.5

130 เด็กชาย ณัฐนัย แสงนวล กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.5

131 เด็กชาย ตรีภพ อุดมสขุ กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.5

132 เด็กชาย ณัฐภัทร ยักขะลา กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.5

133 เด็กชาย อลงกรณ ตะไวไธสง กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.5

134 เด็กหญิง ณัฐพร แสนวันดี กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.5

135 เด็กหญิง สกุันยา สพีาชัย กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.5

136 เด็กหญิง ธันยพร เสนาเงิน กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.5

137 เด็กหญิง ธนพร หินโม กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.5

138 เด็กหญิง พรรณปพร ผลนอก กระทุมราย โรงเรียนบานกระทุมราย ป.5

139 เด็กหญิง พิมพลดา ศรีหาเทพ ประทาย โรงเรียนบานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา)

140 เด็กหญิง ศิริรัตน ฝากชัยภูมิ ประทาย โรงเรียนบานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา)

141 เด็กหญิง กุสุมา โยโธ ทุงสวาง วัดบานขี้เหล็ก ป.5

142 เด็กชาย จิรายุทธ ขวาซยุ ทุงสวาง วัดบานขี้เหล็ก ป.5

143 เด็กหญิง ธาราทิพย นิวัฒุวงศ ทุงสวาง วัดบานขี้เหล็ก ป.5

144 เด็กชาย รุงเรือง ยาแกว หนองคาย วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา ป.5

145 เด็กหญิง อตินุช เสาวลัย หนองคาย วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา ป.5

146 เด็กหญิง อรุโณชา ภูเลี่ยมคํา หนองคาย วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา ป.5

147 เด็กหญิง พลอยแกว แกวสีโท หนองคาย วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา ป.5

148 เด็กหญิง กัณติชา รัญเจริญ หนองคาย วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา ป.5
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149 เด็กหญิง ศิริญา ไชยสินธุ หนองคาย วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา ป.5

150 เด็กชาย จิรสิน พรมดวง กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.5

151 เด็กชาย กรวิชญ  บุญวงศ หนองคาย วัดบานตําแย ป.5

152 เด็กชาย ชนกนันท  ตั้งทอง หนองคาย วัดบานตาํแย ป.5

153 เด็กชาย นิชคุณ สุทธรัตน หนองคาย วัดบานตาํแย ป.5

154 เด็กชาย นัฐพล เรืองภวา หนองคาย วัดบานตําแย ป.5

155 เด็กชาย รัฎฐพิชญ เบาทอง หนองคาย วัดบานตําแย ป.5

156 เด็กหญิง พรชนก  ใจแนน หนองคาย วัดบานตําแย ป.5

157 เด็กหญิง ปทมาวดี  รักษาชาติ หนองคาย วัดบานตําแย ป.5

158 เด็กหญิง กันตินันท  เวินเสียง หนองคาย วัดบานตําแย ป.5

159 เด็กหญิง ชนิสรา แสนหอม หนองคาย วัดบานตําแย ป.5

160 เด็กหญิง สชุานันท  สุขเจริญ หนองคาย วัดบานตําแย ป.5

161 เด็กหญิง อริสา บัวพัฒร ประทาย วัดบานถนนโพธิ์ ป.5

162 เด็กหญิง นาราทิพย ยางนอก ประทาย วัดบานถนนโพธิ์ ป.5

163 เด็กหญิง ขวัญขาว ยางนอก ประทาย วัดบานถนนโพธิ์ ป.5

164 เด็กชาย พีรพัฒน แอนนอก ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

165 เด็กชาย สภุเดช วินทะไชย ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

166 เด็กชาย อติคุณ จอดนอก ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

167 เด็กชาย เจษฎา สิงหครุธ ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

168 เด็กชาย อภิชน รัตนา ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

169 เด็กชาย กฤษฎา บรรดาศกัดิ์ ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

170 เด็กชาย ณฐนนท นาคา ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

171 เด็กชาย ศริาพัชร ทรัพยวรรณา ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

172 เด็กหญิง สาวิตรี อยูจงดี ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

173 เด็กหญิง กมลชนก คําสะอาด ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

174 เด็กหญิง อภัสรา คิดถูก ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

175 เด็กหญิง ภัทรวดี สิทธิเทศ ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

176 เด็กหญิง สรณสิริ สมเพราะ ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

177 เด็กหญิง รุจิรา ทิพยคูนอก ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

178 เด็กหญิง ณัฐิดา งามจิตร ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

179 เด็กหญิง เสาวลักษ ออนหวาน ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.5

180 เด็กชาย ภาณุพงศ กองนอก ประทาย วัดบานนางิ้ว ป.5

181 เด็กหญิง ปวีณสุดา ไกรศาสตร ประทาย วัดบานนางิ้ว ป.5

182 เด็กชาย ชนภัทร สีหาภาค หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.5

183 เด็กชาย ชัยภัทร ทองรักษ หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.5

184 เด็กชาย ศวินาถ นิติชัยตระกูล หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.5

185 เด็กชาย ณัฐพงษ นามเดช หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.5
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186 เด็กหญิง ณัฐวดี ดวงชาง หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.5

187 เด็กหญิง สธุิดา สีสิงห หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.5

188 เด็กหญิง กุลกันยา ชัยจะโปะ หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.5

189 เด็กหญิง อโนชา บุตรศรีภูมิ หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.5

190 เด็กหญิง สภุัชชา พลดงนอก หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.5

191 เด็กหญิง วรัญญา กองทองนอก หนองคาย วัดบานหนองคึม ป.5

192 เด็กหญิง พิชญาพร ออมนอก หนองพลวง วัดบานหนองคมึ ป.5

193 เด็กหญิง นภสร ศรสีนิท หนองพลวง วัดบานหนองคมึ ป.5

194 เด็กหญิง ฐติิกานต กังขอนนอก หนองพลวง วัดบานหนองคมึ ป.5

195 เด็กหญิง วิภาวี ศรีมูลราช หนองพลวง วัดบานหนองคมึ ป.5

196 เด็กหญิง ณัฐมล สพีี หนองพลวง วัดบานหนองคมึ ป.5

197 เด็กหญิง ศมนีย นามสมโภชน หนองพลวง วัดบานหนองคมึ ป.5

198 เด็กชาย ตั้งปณิธาน มาหามแห หนองพลวง วัดบานหนองคมึ ป.5

199 เด็กชาย อัษฎาวุธ จันขุนทด หนองพลวง วัดบานหนองคมึ ป.5

200 เด็กชาย พงศกร สมพงษพันธ หนองพลวง วัดบานหนองคมึ ป.5

201 เด็กหญิง ยิหวา สุทธิสําราญ หนองคาย วัดบานหนองคึม ป.5

202 เด็กชาย จักรกฤษ ฝอยเงิน หนองพลวง วัดบานหนองคมึ ป.5

203 เด็กหญิง พรกนก อัตตฤทธ์ิ หนองคาย วัดบานหนองคึม ป.5

204 เด็กหญิง กัญญาณัท   สงนอก กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น ป.5

205 เด็กชาย ศภุโชติ  แพนไธสง กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น ป.5

206 เด็กชาย ณัฐพงษ หนูพร ดอนมนั วัดปลักแรต ป.5

207 เด็กชาย ทินวุฒิ อาญาเมือง ดอนมัน วัดปลักแรต ป.5

208 เด็กชาย ธนพงศ จันทรแตงผล ดอนมัน วัดปลักแรต ป.5

209 เด็กชาย ธนกฤติ ปุเรสา ดอนมัน วัดปลักแรต ป.5

210 เด็กชาย นราวิชญ บุญทองโท ดอนมัน วัดปลักแรต ป.5

211 เด็กชาย ภูผา ยอดสงา ดอนมัน วัดปลักแรต ป.5

212 เด็กชาย ภูมินทร จริงไธสง ดอนมนั วัดปลักแรต ป.5

213 เด็กชาย สทุธินัย นภาโชติ ดอนมัน วัดปลักแรต ป.5

214 เด็กชาย อรรถพล ดวงพรม ดอนมัน วัดปลักแรต ป.5

215 เด็กหญิง กัญญารัตน แดนนอก ดอนมัน วัดปลักแรต ป.5

216 เด็กหญิง กานติ์ชนติ ทําไธสง ดอนมัน วัดปลักแรต ป.5

217 เด็กหญิง ธนวันต มหาไธสง ดอนมัน วัดปลักแรต ป.5

218 เด็กหญิง ศิรประภา จํานันอาจ ดอนมัน วัดปลักแรต ป.5

219 เด็กหญิง ศศิวิมล ทองถาวร ดอนมัน วัดปลักแรต ป.5

220 เด็กชาย ธันวา ทาโคตร ดอนมนั วัดปลักแรต ป.5

221 เด็กหญิง ภัทรศญา เวียนไธสง ดอนมัน วัดปลักแรต ป.5
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222 เด็กชาย ณิธสิทธ์ิ สียางนอก ดอนมัน สระประดู ป.5

223 เด็กชาย ธนกฤต แกววงกต ดอนมัน สระประดู ป.5

224 เด็กชาย ธีรวีร จันทรดารา ดอนมัน สระประดู ป.5

225 เด็กชาย นริศ หนูดี ดอนมัน สระประดู ป.5

226 เด็กชาย สกุฤษฎิ์ ศรวงษแกว ดอนมัน สระประดู ป.5

227 เด็กชาย สธุินนัท เฉิดจินดา ดอนมนั สระประดู ป.5

228 เด็กชาย อนันทพล สุวิชา ดอนมัน สระประดู ป.5

229 เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีโทนอก ดอนมัน สระประดู ป.5

230 เด็กหญิง เกตนนภา เกษมี ดอนมัน สระประดู ป.5

231 เด็กหญิง จิรัชยา เทียมไธสง ดอนมัน สระประดู ป.5

232 เด็กหญิง ณัฐณิชา สนีามัง ดอนมัน สระประดู ป.5

233 เด็กหญิง ศุภิสรา บุไธสง ดอนมนั สระประดู ป.5

234 เด็กหญิง สริิประภา ศรวงษแกว ดอนมัน สระประดู ป.5

235 เด็กหญิง อภิสรา มโนรมย ดอนมัน สระประดู ป.5

236 เด็กชาย ภาวิน หอมสุด หนองพลวง หนองกุงวันชาติ ป.5

237 เด็กหญิง กรกันยา วิสุภี หนองพลวง หนองกุงวันชาติ ป.5

238 เด็กชาย ณัฐกรณ อัยลา หนองพลวง หนองกุงวันชาติ ป.5

239 เด็กชาย ณัฐภูมิ อัยลา หนองพลวง หนองกุงวันชาติ ป.5

240 เด็กชาย พีรพันธ แสงสีงาม หนองพลวง หนองกุงวันชาติ ป.5

241 เด็กชาย จิรเมธ เปนสุข หนองพลวง หนองกุงวันชาติ ป.5

242 เด็กชาย นิธิพงษ แดงไธสง หนองพลวง หนองกุงวันชาติ ป.5

243 เด็กหญิง กัลยา ดวงประโคน หนองพลวง หนองกุงวันชาติ ป.5

244 เด็กชาย จักรพันธ ทุงไธสง ดอนมนั อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

245 เด็กชาย เพชรศิลา กองทองนอก หันหวยทราย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

246 เด็กชาย ชญานิน เที่ยงพร ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

247 เด็กชาย คุณานนต ไชยปญหา โนนเพ็ด อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

248 เด็กชาย คุณภัทร หมอกครบุรี ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

249 เด็กชาย อัครเดช แสนนอก หนองพลวง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

250 เด็กหญิง ปาริฉัตร บุญมา ทองหลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

251 เด็กหญิง นิรชา โชตินอก โคกกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

252 เด็กหญิง ฐิติกาญจน ยะบุญมี นางรํา อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

253 เด็กหญิง พรชิตา โพธิรัตน โคกกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

254 เด็กหญิง ปยพร ระวา หนองพลวง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

255 เด็กหญิง ปาณิศา ผานคาํ นางรํา อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

256 เด็กหญิง สุพรรณนิกาลาหนองแคน หนองคาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3
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257 เด็กชาย ปภังกร ทินจันทร กระทุมราย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

258 เด็กชาย ปญจมานนทพรมสีดา สุขไพบูลย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

259 เด็กหญิง กัญญาลักษณเปรมทาชาง หนองพลวง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

260 เด็กหญิง อัศมเดช มากแกว ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

261 เด็กหญิง ชญาณิศา กลาหาญ กระทุมราย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/3

262 เด็กหญิง กัญญาณัฐ จันทรรอด หันหวยทราย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

263 เด็กหญิง พิชญธิดา ฤทธิสิทธ์ิ โนนเพ็ด อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

264 เด็กชาย ฐนกร นนตรี กระทุมราย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

265 เด็กชาย ศุภกฤต จูมทา หนองพลวง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

266 เด็กชาย ชาคริต ฉิมโคกกรวด หนองพลวง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

267 เด็กชาย หงษจร ตาลไธสง ตลาดไทร อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

268 เด็กหญิง ชัญญานุช โฉมนอก หนองคาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

269 เด็กหญิง ชนิกานต โคตรโยธา ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

270 เด็กหญิง ณัฐฉัตรฑกรสมนาม หนองคาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

271 เด็กชาย คณิศร อนันตสุข โนนเพ็ด อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

272 เด็กหญิง อนันตญา ศรีจันทร ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

273 เด็กชาย ชยพล พลดงนอก ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

274 เด็กชาย ธราเทพ กองทุงมน ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

275 เด็กชาย เจนภพ ลําพาย ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

276 เด็กชาย จันทโชติ จันคง ทุงสวาง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

277 เด็กชาย ธนินทรัฐ วงศวิวัฒนเสรี ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

278 เด็กชาย ปญญนภัส สาฆอง โนนเพ็ด อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

279 เด็กชาย ภูมิอิทธิกร ปลอดสมบูรณ หนองคาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

280 เด็กชาย วชิรวิทย จิรศรัณยานนท ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

281 เด็กชาย รัชชานนท ปญญากอง โคกกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

282 เด็กชาย นิติรุท หยั่งบุญ โคกกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

283 เด็กชาย วัชรณัฐ แกวกําชัย โคกกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

284 เด็กชาย ชัญญาพัทธ ยันตะพันธ ตลาดไทร อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

285 เด็กหญิง ปณฐชนิษา ธนากรวิวัฒน ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

286 เด็กหญิง รภัสธวัล สุขมาก โนนเพ็ด อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

287 เด็กหญิง ปุญญาพร ปดกอง หันหวยทราย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

288 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ โพยนอก ตลาดไทร อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

289 เด็กหญิง วรนารี หงษคํามี หนองคาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1
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290 เด็กหญิง วิริฒิพา มาตยนอก ดอนมนั อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

291 เด็กหญิง ธนภรณ กลางนอก โคกกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

292 เด็กหญิง ยิ่งรัก ทักษิณพิลา ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

293 เด็กหญิง จิรัชญา สุเสนา โคกกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

294 เด็กหญิง ยิ้มหวาน ออมนอก นางรํา อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

295 เด็กหญิง ศิริลักษณ แสนโฉม ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

296 เด็กชาย ธนกฤต ทองดี กระทุมราย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

297 เด็กหญิง ศศกิานต มรกต ดอนมนั อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

298 เด็กหญิง อุรัษยา ขมไพรี กระทุมราย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1

299 เด็กหญิง ศิริวรรณทิพยรวีพันเทศ โนนเพ็ด อุดมวิทยานุสรณ ป.4/1


