
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล ตําบล โรงเรียน ช้ันเรียน

1 เด็กหญิง  ณัฐณิชา  บุญเรือง หนองคาย  ชุมชนประทาย อ.2

2 เด็กหญิง อรอุมา หิรัญวัน ประทาย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา อนบุาล 3

3 เด็กชาย ณัฐพงค แทนมุกข รือเสาะ เจาคณุปริยัติมุนีวิทยา อนุบาล 3

4 เด็กหญิง ยุวนิดา จันทรเขียว โนนอุดม เจาคุณปริยัติมุนวีิทยา อนุบาล 3

5 เด็กหญิง วรรณิดา พุทธวงศษา โนนเพ็ด เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา อนุบาล 3

6 เด็กหญิง สุชาวดี แผลติตะ นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา อนุบาล 3

7 เด็กหญิง ดาวิกา ปจจัยโย หนองพลวง เจาคณุปริยัติมุนีวิทยา อนุบาล 3

8 เด็กหญิง กัญญาภัทร พ่ึงพรหม ประทาย เจาคณุปริยัติมุนีวิทยา อนุบาล 3

9 เด็กชาย ชนะพล ศรีใจ หนองตาดใหญ เจาคุณปริยัติมุนวีิทยา อนุบาล 3

10 เด็กชาย ณดล แฟนพิมาย ประทาย เจาคณุปริยัติมุนีวิทยา อนุบาล 3

11 เด็กหญิง อารดา เจริญใจ หันหวยทราย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา อนุบาล 3

12 เด็กหญิง อารียา หอมระรื่น ประทาย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา อนบุาล 3

13 เด็กชาย จรัสพงษ ใจดี ทุงสวาง เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา อนุบาล 3

14 เด็กหญิง ธีรนัท ชุดนอก นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา อนุบาล 3

15 เด็กหญิง กวินทรา ชางเกวียน นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา อนบุาล 2

16 เด็กหญิง มนฤดี โสนนอก ประทาย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา อนุบาล 2

17 เด็กชาย บุรินทร ประจิตร ตลาดไทร เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา อนุบาล 2

18 เด็กชาย วิศรุต อุตะมะ ประทาย เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา อนุบาล 2

19 เด็กหญิง ญาณี แปลนพิมาย นางรํา เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา อนุบาล 2

20 เด็กหญิง ภัคจิรา โคตรสมบัติ หนองพลวง เจาคุณปริยัติมุนวีิทยา อนุบาล 2

21 เด็กชาย ปญญากร เย็นดี ประทาย เจาคณุปริยัติมุนีวิทยา อนุบาล 2

22 เด็กหญิง วริศรา เวทยโส หนองตาดใหญ เจาคุณปริยัติมุนีวิทยา อนบุาล 2

23 เด็กหญิง นีรา จันทรคําวงษ ดอนมนั ชองแมวพิทยา ป.4

24 เด็กชาย ธิติศกัดิ์ บรรดาศักดิ์ ดอนมนั ชองแมวพิทยา ป.5

25 เด็กชาย ธนะเทพ เวรไธสง ดอนมนั ชองแมวพิทยา ป.5

26 เด็กหญิง กันยารัต จรัญกลาง ดอนมนั ชองแมวพิทยา ป.1

27 เด็กชาย พีรเดช ทุมนานอก ดอนมนั ชองแมวพิทยา ป.1

28 เด็กชาย คุณานนท ทุมนานอก ดอนมนั ชองแมวพิทยา ป.1

29 เด็กชาย ศุภกร สุขย่ิง ทุงสวาง ชุมชนประทาย ป.1

30 เด็กชาย ธีรุตม กลมนอก ตลาดไทร ชุมชนประทาย ป.1

รายชื่อนัดฉีดวัคซีนกลุมเด็ก 5 -11 ป วัคซีนไฟเซอร สําหรับเด็ก(ฝาสม)  (เรียงตามตัวอักษรโรงเรียน)

นัดมาฉีดในวันที่ 24  มีนาคม 2565 ตั้งแตเวลา 13.00 - 15.00 น ณ อาคารอุดม - บุญมี โรงพยาบาลประทาย
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รายชื่อนัดฉีดวัคซีนกลุมเด็ก 5 -11 ป วัคซีนไฟเซอร สําหรับเด็ก(ฝาสม)  (เรียงตามตัวอักษรโรงเรียน)
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31 เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา คาํเถิน ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

32 เด็กหญิง เมธชิตา กองเงินนอก หนองพลวง ชุมชนประทาย ป.1

33 เด็กหญิง ภัทริน ทิพยคูนอก ทุงสวาง ชุมชนประทาย ป.1

34 เด็กชาย ปภัสชล จันทีนอก ตลาดไทร ชุมชนประทาย ป.1

35 เด็กหญิง ฐิตาพร มูลจัด หนองคาย ชุมชนประทาย ป.1

36 เด็กชาย ธราเทพ ภูมินา ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

37 เด็กชาย ปรีชาวิชญ รุงเปา ประทาย ชุมชนประทาย ป.3

38 เด็กหญิง ฐิติกานต พิพิธ ตลาดไทร ชุมชนประทาย ป.2

39 เด็กชาย ธนพล พิมพการ ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

40 เด็กชาย กิตติพัฒน คุณวุฒิ สีดา ชุมชนประทาย ป.3

41 เด็กชาย เรยสมิท ไพรเขียว ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

42 เด็กชาย ชนาธิป นารถไธสง นางรํา ชุมชนประทาย ป.1

43 เด็กชาย ชุติพนธ บุตรศรีภูมิ กระทุมราย ชุมชนประทาย ป.1

44 เด็กหญิง ณัฐกฤตา หมั่นสุจริต ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

45 เด็กหญิง มนฑนัช พระจันทร ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

46 เด็กหญิง ณัฐชา เรืองเลขา ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

47 เด็กชาย พิทักพงษ คํามูล โคกกลาง ชุมชนประทาย ป.1

48 เด็กชาย ปพนธีร คงศลิา ชุมชนประทาย ป.1

49 เด็กหญิง ชวัลนุช จัตรโสม หนองพลวง ชุมชนประทาย ป.1

50 เด็กชาย ทินกร วองวัฒนา ประทาย ชุมชนประทาย ป.2/1

51 เด็กชาย วีรวุฒิ พันโนราช โคกกลาง ชุมชนประทาย ป.1

52 เด็กหญิง อภิญญา สีลาดหา เมืองโดน ชุมชนประทาย ป.2/1

53 เด็กหญิง วรกานต อยูชุมพล หันหวยทราย ชุมชนประทาย ป.2/1

54 เด็กชาย กิตติพัฒน ทุมมานอก ประทาย ชุมชนประทาย ป.2/2

55 เด็กหญิง จารุวรรณ ขันโท ประทาย ชุมชนประทาย ป.2/2

56 เด็กหญิง ฐิตชญา ชนะคา โคกกลาง ชุมชนประทาย ป.1

57 เด็กชาย อัครพรรษา พาภักดี กระทุมราย ชุมชนประทาย ป.1

58 เด็กชาย เกียรติศกัดิ์ ขึงโพธิ์ ประทาย ชุมชนประทาย ป.3

59 เด็กชาย เชี่ยวชาญ กาญจนวงศ ประทาย ชุมชนประทาย ป. 4 / 3

60 เด็กชาย นิชคณุ ธรรมรงค ประทาย ชุมชนประทาย ป. 4 / 3
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61 เด็กชาย ธนวัฒน ถินนอก ประทาย ชุมชนประทาย ป. 4 / 3

62 เด็กชาย ฐิติศกัดิ์ ศรีษะนอก ประทาย ชุมชนประทาย ป. 4 / 3

63 เด็กหญิง วรัทยา ผอนพิมาย ประทาย ชุมชนประทาย ป.4 / 2

64 เด็กหญิง ณภัทรมล ขาวสุข ประทาย ชุมชนประทาย ป.4 / 2

65 เด็กหญิง ญาณิศา ศริิโสม ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

66 เด็กชาย ภาคภูมิ นามประสพ ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

67 เด็กหญิง พัชลิตรา สิงหฉลาด ประทาย ชุมชนประทาย อ.3

68 เด็กชาย ฐิติวัสส สิงหฉลาด ประทาย ชุมชนประทาย ป.2

69 เด็กหญิง กรรณิการ พันธุสารคาม ประทาย ชุมชนประทาย ป. 4 / 1

70 เด็กชาย รุงโรจน  รักสงบ หนองพลวง ชุมชนประทาย อ.3

71 เด็กหญิง  ศศวิิมล ไกรจันทร กระทุมราย ชุมชนประทาย อ.3

72 เด็กชาย ศิวกร รักสนิท ประทาย ชุมชนประทาย ป.5

73 เด็กหญิง เมษา ทิสุข หันหวยทราย ชุมชนประทาย ป.2/4

74 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ศรีจันทร หนวงพลวง ชุมชนประทาย ป.3

75 เด็กหญิง วชิรญาณ ถินนอก ทุงสวาง ชุมชนประทาย ป.3

76 เด็กหญิง ภัทรนิตย สายเมือง ตลาดไทร ชุมชนประทาย ป.3

77 เด็กชาย กฤตวัฒน ปุราสะโก หนวงพลวง ชุมชนประทาย ป.3

78 เด็กชาย วิชชากร แซอึ้ง เมืองโดน ชุมชนประทาย ป.2/1

79 เด็กชาย ภวิศ แทนไธสง โคกกลาง ชุมชนประทาย ป.5

80 เด็กชาย ภูมิธนพัฒ บุตรศรีภูมิ นางรํา ชุมชนประทาย ป.5

81 เด็กชาย เมธิชัย อุนรีรัมย ประทาย ชุมชนประทาย(อยูระหวางยายเขา ป.2

82 เด็กหญิง กัณญณัฐฑ ศรีจันทร เมืองโดน ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3

83 เด็กชาย กานตกวี อันทะเกต ประทาย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3

84 เด็กหญิง จิราวรรณ ศนัสนียพันธุ ประทาย ดงเคง็ศกึษา อนบุาล 3

85 เด็กชาย ภัทรศรัณย เอื้อผลบุญ บางรักพัฒนา ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 3

86 เด็กชาย ณัฐพัชร ปุราโต กระทุมราย ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 3

87 เด็กหญิง ปญญาพร ประสาทไทย กระทุมราย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3

88 เด็กชาย สิรภพ กุลวงศ ประทาย ดงเคง็ศึกษา อนุบาล 3

89 เด็กหญิง ณัฎฐพร แกวดวงดี เมืองโดน ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3

90 เด็กหญิง พิณนารา จัตุรงค หันหวยทราย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3
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91 เด็กหญิง พิชญาภรณ พลยางนอก หนองพลวง ดงเค็งศึกษา อนุบาล 3

92 เด็กชาย ธนพล สุทธิสน กระทุมราย ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 3

93 เด็กชาย ภูวนัตถ รักษาชาติ เมืองโดน ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 3

94 เด็กหญิง ชนิศา นนตะสี ประทาย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3

95 เด็กชาย ปกรณ จันทรกลม หนองพลวง ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3

96 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ ฤทธิภา บางบัวทอง ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3

97 เด็กหญิง พิชชาภา แกวหนองหาง หันหวยทราย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3

98 เด็กชาย กฤษกร มากแกว ประทาย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3

99 เด็กชาย ธนวัชร พันธงาม ประทาย ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 3

100 เด็กหญิง กรกมล จอดนอก ประทาย ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 3

101 เด็กหญิง กัญวรา โชตินอก โคกกลาง ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3

102 เด็กหญิง บุณยาพร จันทีนอก ประทาย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3

103 เด็กหญิง กุลจิรา สียางนอก ดงเคง็ศึกษา อนุบาล 2

104 เด็กชาย ณัฐนันท วงษสุวรรณ ดงเค็งศกึษา อนุบาล 2

105 เด็กหญิง ธารา ตูธีระ ประทาย ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 2

106 เด็กชาย นที ตูธีระ ประทาย ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 2

107 เด็กชาย ธนาธิป จันโตนด ทุงสวาง ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 2

108 เด็กชาย ปโยรส บัวจันอัฐ ทุงสวาง ดงเค็งศกึษา อนุบาล 2

109 เด็กหญิง กรวรรณ สมนอย ประทาย ดงเคง็ศึกษา อนุบาล 2

110 เด็กหญิง ณัจฉรียา เมืองแสน ในเมือง ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 2

111 เด็กชาย นพกร หวะสุวรรณ ตลาดไทร ดงเค็งศกึษา อนุบาล 2

112 เด็กชาย ชานนท ใจกลา โนนเพ็ด ดงเค็งศกึษา อนุบาล 2

113 เด็กชาย ชยณัฐ เสริมนอก ประทาย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 2

114 เด็กหญิง ไอลดา สวางจิรวงศ หันหวยทราย ดงเคง็ศึกษา อนุบาล 2

115 เด็กชาย ภูมิพัฒน อัครพันธยศ โนนแดง ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 2

116 เด็กชาย วรภัทร จําปา กระทุมราย ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 2

117 เด็กหญิง นงฌฏพรรษ ดอนนอก นางรํา ดงเค็งศกึษา อนุบาล 2

118 เด็กหญิง จันทกานต ประภัสสร ประทาย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 2

119 เด็กหญิง กมลทิพย แวนไธสง ประทาย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 2

120 เด็กหญิง วรรณรดา ไกรศาสตร ประทาย ดงเคง็ศึกษา อนุบาล 2
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121 เด็กชาย ธนกฤต กรรณลา เมืองโดน ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 2

122 เด็กหญิง ณิศรา ชัยศรี หนองคาย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 2

123 เด็กหญิง ธัญรัตน รักษาภักดี โนนเพ็ด ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 2

124 เด็กชาย ปุณณวิช โพยนอก ตลาดไทร ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 2

125 เด็กชาย อาชวิน ปฏิมาประกร หนองพลวง ดงเค็งศกึษา อนุบาล 2

126 เด็กหญิง กันยารัตน นาชัยเพชร กระทุมราย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 2

127 เด็กชาย พุฒิพัชร โคตรสมบัติ กระทุมราย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 2

128 เด็กชาย ณัฐพงศ เฮาโฮม ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา) ป.5

129 เด็กชาย ภูมินทร โพธ์ิขํา ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา) ป.5

130 เด็กชาย กิตติพศ สีทานอก ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา) ป.5

131 เด็กหญิง ปนัดดา สุภาพ ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา) ป.5

132 เด็กหญิง บุณยาพร ศิริปรุ ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา) ป.5

133 เด็กชาย ภูภูมิ โสภา ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา) ป.3

134 เด็กหญิง อริษรา ทองเสาร ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา) ป.3

135 เด็กหญิง พิชญาภา คําสิงหนอก ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา) ป.1

136 เด็กชาย ไพศาล ทนไธสง ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา) อนุบาล 3

137 เด็กหญิง จีรนันท ภูมิลูน ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา) ป.4

138 เด็กหญิง นิพัชษราคราม เชื้อจํารูญ ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา) ป.4

139 เด็กหญิง สุนิดา แสงสุข ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา) ป.5

140 เด็กชาย ธนาธิป ภูแขงหมอก หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี อ.3

141 เด็กชาย ธนบูรณ อินนอก หนองคาย ไตรราษฎรสามัคคี อ.3

142 เด็กชาย ปณณวิชญ เผาสังข หันหวยทราย ถนอมพิศวิทยา ป.2

143 เด็กหญิง วรัทยา ปยจัยโย ประทาย นครราชสีมา อ.3

144 เด็กหญิง วรัญญา  งามมะเริง กระทุมราย นิคมพัฒนา ป5

145 เด็กชาย กิตติทัต วังหาญ ทุงสวาง บานโคกลามขี้เหล็ก ป.4

146 เด็กชาย ธนวัฒน เหล็กดี ทุงสวาง บานโคกลามขี้เหล็ก ป.3

147 เด็กหญิง พิชญธิดา สมนอย หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.1

148 เด็กชายพ พสุธาร วงสุโท หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.1

149 เด็กชาย ธนวินท สียางนอก หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.4

150 เด็กชาย สลา พลยางนอก หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.5
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151 เด็กชาย ชัยธวัช ฐานะราช หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.5

152 เด็กชาย ธนโชติ เเสนนอก หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.2

153 เด็กชาย นาธาน เทิงชน หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.2

154 เด็กชาย นฤภพ พลวิเศษ หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.2

155 เด็กชาย ปกรณ กองทุงมน หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.2

156 เด็กชาย กฤตธน พุงธิราช หนองคาย บานทุงมนวิทยาคาร ป.2

157 เด็กชาย นําโชค บุไธสง ตลาดไทร บานประทาย ป.2

158 เด็กชาย นครินทร ตลอดไธสง ตลาดไทร บานประทาย ป.2

159 เด็กชาย พงศภัค ทองทา ตลาดไทร บานประทาย ป.2

160 เด็กชาย ธนพล เฉลิม ตลาดไทร บานประทาย ป.2

161 เด็กชาย พศวัต เตาทอง ตลาดไทร บานประทาย ป.2

162 เด็กชาย พุฒิพัตน กอนพร ตลาดไทร บานประทาย ป.2

163 เด็กหญิง กัญญาณัฐ นนตานอก ตลาดไทร บานประทาย ป.2

164 เด็กหญิง กชพรรณ พิชญปภากร ตลาดไทร บานประทาย ป.2

165 เด็กหญิง กัญญาพัชร อุปโก ตลาดไทร บานประทาย ป.2

166 เด็กหญิง กัญญาพัช ศรีภา ตลาดไทร บานประทาย ป.2

167 เด็กหญิง เกศศริิ โพยนอก ตลาดไทร บานประทาย ป.2

168 เด็กหญิง ดวงกมล รุงไธสง ตลาดไทร บานประทาย ป.2

169 เด็กหญิง ปภาวรินท ศิริแวว ตลาดไทร บานประทาย ป.2

170 เด็กหญิง พิชญาภา ดุสะนอก ตลาดไทร บานประทาย ป.2

171 เด็กหญิง อธิชา สังวาลนุช ตลาดไทร บานประทาย ป.2

172 เด็กหญิง อมรรัตน เทินสะเกษ ตลาดไทร บานประทาย ป.2

173 เด็กชาย อนุวัฒน การสราง ตลาดไทร บานประทาย ป.3

174 เด็กชาย ณฐกฤต ตั้งวงศยุทธ นางรํา บานหญา คา ป.3

175 เด็กชาย ปพนทัศน เจษฎาพงศภรณ นางรํา บานหญาคา ป.4

176 เด็กชาย สวิตต มานอก ประทาย บานหนองโน ป.3

177 เด็กชาย อนุชา อุดร ประทาย บานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา) ป.1

178 เด็กหญิง ณัฐนิชา โยพันดุง ประทาย บานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา) ป.2

179 เด็กชาย ปวรปวัชญ ผากุล ประทาย บานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา) ป.2

180 เด็กชาย ธนพนธ แผนพงศ ประทาย บานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา) ป.4
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181 เด็กหญิง ธนิศา ทับอาษา ประทาย บานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา) ป.1

182 เด็กหญิง น้ําฟา ชัยรัตน ประทาย บานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา) ป.4

183 เด็กชาย ปุญญพัฒน มาตรนอก ประทาย บานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา) ป.2

184 เด็กหญิง ภัทรวดี จอดนอก ประทาย บานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา) ป.2

185 เด็กหญิง กรกนก จอดนอก ประทาย บานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา) ป.1

186 เด็กชาย กมลภพ ชุมจิตร ประทาย บานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา) ป.4

187 เด็กหญิง รินรดา ศรีมหาพรม ประทาย บานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา) ป.5

188 เด็กชาย คีระติ จันทรพิทักษ ประทาย บานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา) ป.2

189 เด็กชาย กิตติวินท ทัดมาลา หนองพลวง บานหนองพลวง ป.1

190 เด็กชาย ณฐพงศ กองทองนอก หนองพลวง บานหนองพลวง ป.1

191 เด็กชาย ทินภัทร สนรอด หนองพลวง บานหนองพลวง ป.1

192 เด็กชาย พีรกานต สุดใจ หนองพลวง บานหนองพลวง ป.1

193 เด็กชาย วัชรศักดิ์ วิลัย หนองพลวง บานหนองพลวง ป.1

194 เด็กหญิง ณัฐชนันท บัตรยางนอก หนองพลวง บานหนองพลวง ป.1

195 เด็กหญิง วรัญญา ดาวะศรี หนองพลวง บานหนองพลวง ป.1

196 เด็กชาย ธีรพิชญ เทพวงศ หนองพลวง บานหนองพลวง อ.3

197 เด็กชาย สรวิศ ดวงจิตร กระทุมราย ประทาย ป.2

198 เด็กหญิง วริทธ์ินันท พูลมา นางรํา พีระวิทยา ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จอนุบาล3

199 เด็กชาย วริทธ์ิธร พูลมา นางรํา พีระวิทยา ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จอนุบาล3

200 เด็กชาย เศรษฐพร เดิมทําลํา โนนอุดม ภูมิสิทธ์ิวิทยา ป.5

201 เด็กชาย จิรสิน พรมดวง กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.5

202 เด็กชาย ปติภัทร วัฒโก กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.2

203 เด็กชาย เจษฎากร ภูสิภิต กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.2

204 เด็กหญิง พานพลอยแท มีระแวง กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.2

205 เด็กหญิง วรรณวิศา จ๋ิวพัฒนกุล กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.2

206 เด็กหญิง สตรีเพ็ชร สาโสภา กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.2

207 เด็กหญิง จินตภา จาภา กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.2

208 เด็กหญิง กัญญารัตน จอดนอก กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.2

209 เด็กชาย วัณฉัตร ไมเกตุ กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.2

210 เด็กชาย ชินกรณ สุดทอง กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.3
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211 เด็กหญิง กัญญาพัชร จันดา กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.3

212 เด็กหญิง อารายา กอบสันเทียะ กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.3

213 เด็กหญิง จิดาภา เวชพันธ กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.3

214 เด็กหญิง ชญานิศ หงษบุญมี กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.3

215 เด็กหญิง สุภิตรา มะนะศรี กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.3

216 เด็กหญิง ปรางทิพย อิสาบุตร กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.3

217 เด็กชาย ธนาณัติ สิงหวิสุทธ์ิ หนองคาย วัดบานตําแย ป.4

218 เด็กหญิง ธันยพร สิทธิเทศ ทุงสวาง วัดบานทุงสวาง ป.3

219 เด็กชาย ปณณวิชญ ศรีวรรณา ประทาย วัดบานนางิ้ว ป.3

220 เด็กชาย ธีรพล ละจา ประทาย วัดบานนางิ้ว ป.3

221 เด็กชาย กมลเกียรติ ก่ิงพาน ประทาย วัดบานนางิ้ว ป.4

222 เด็กชาย กันตดนัย เพ็ญการ ประทาย วัดบานนางิ้ว ป.1

223 เด็กหญิง สาวิณี รักษาชนม หนองพลวง วัดบานหนองขาม อนุบาล 3

224 เด็กชาย นัทธพงศ เย็นประเสริฐ หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.1

225 เด็กชาย นันธพัทธ เย็นประเสริฐ หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.1

226 เด็กชาย พีรัชชัย รักษาชนม หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.2

227 เด็กชาย สิรภพ สุวรรณนอก หนองพลวง วัดบานหนองขาม

228 เด็กหญิง ธวัลรัตน เทพวงค หนองพลวง วัดบานหนองขาม ป.1

229 เด็กหญิง ทัศณีย สียางนอก กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น ป.2

230 เด็กหญิง ปณณิกา แดงสี กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น ป.2

231 เด็กชาย สุทธิพงศ คงแสนแกว กระทุมราย วัดบานหนองเดิ่น ป.2

232 เด็กหญิง กานตชนิต ทีวะรัตน ดอนมนั สระประดู ป.1

233 เด็กหญิง กนกวรรณ บุไธสง ดอนมนั สระประดู อบ.3

234 เด็กชาย วัชรพล สายนวลเวช ดอนมนั สระประดู อบ.2

235 เด็กชาย ธนโชติ อุทะกะ ดอนมนั สระประดู อบ.3

236 เด็กหญิง วรีรัตน บุไธสง ดอนมนั สระประดู อบ.3

237 เด็กชาย ปภาวินท แกววงกต ดอนมนั สระประดู อบ.3

238 เด็กหญิง เบญญาภา ปนะทาโน ดอนมนั สระประดู อบ.3

239 เด็กชาย ณัฐวรรธน โพธิจักร ดอนมนั สระประดู อบ.3

240 เด็กหญิง กชกร อุทะกะ ดอนมนั สระประดู อนุบาล 3
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241 เด็กชาย พงษพิทัก แกวคูนอก หันหวยทราย สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.4

242 เด็กชาย ชนะพล ปุผาโล หันหวยทราย สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.5

243 เด็กชาย ธนวัฒน กองแดงนอก หันหวยทราย สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.5

244 เด็กหญิง พีรกานต หลักเปา หันหวยทราย สี่แยกศรีอรัญวิทยา ป.1

245 เด็กชาย เจษฎา ทอง ดี หนองพลวง หนอง กุ ง วัน ชาต ิ ป5

246 เด็กชาย พรเทพ  รามศรี หนอ งพลวง หนองกุง วันชาติ ป.3

247 เด็กหญิง จรรยมณฑน พรมมิราช ประทาย อนุบาลจินดา อนุบาล3

248 เด็กหญิง มนธิชา อยูจุมพล หันหวยทราย อัมพวันวิทยา ป.3

249 เด็กชาย กิตติภพ วัดพล ทุงสวาง อุดมวิทยานุสรณ ป.1/1

250 เด็กชาย นทีบดี วิศิษฐชัยยากุล ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.2/1

251 เด็กชาย คณินทนิค ประจง ทุงสวาง อุดมวิทยานุสรณ ป.2/2

252 เด็กหญิง กานตพิชชา นาเมืองรักษ ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.2/2

253 เด็กชาย ปารวี บุบผาสุข หนองพลวง อุดมวิทยานุสรณ ป.3/3

254 เด็กชาย อัษศดณิย อุบลบาล หนองพลวง อุดมวิทยานุสรณ ป.3/3

255 เด็กหญิง ปรมินทรญา เพชรนอก ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/3

256 เด็กชาย ณัฐพงศ การบรรจง หนองคาย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

257 เด็กชาย วีรวิชญ รวยกระบือ นางรํา อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

258 เด็กชาย จรัสรวี สีกลม กระทุมราย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

259 เด็กชาย พงศกร แพนไธสง ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

260 เด็กชาย จิรพงษ มุงกลาง วังกระแจะ อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

261 เด็กชาย กรวิชญ ภาษี หันหวยทราย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

262 เด็กชาย พงศภาคภูมิ พรมจันทร โคกกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

263 เด็กชาย วิชชากร บาลไธสง ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

264 เด็กหญิง นัชชา หงษฟอน นางรํา อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

265 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ปานแกว หนองบัวศาลา อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

266 เด็กหญิง กนกทิพย กุลชัย ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

267 เด็กหญิง ภัควลัญชญ วงษสุวรรณ ตลาด อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

268 เด็กหญิง ญาณิศา พันโสภา กระทุมราย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

269 เด็กหญิง จิรณัฐ โพตะโก โนนเพ็ด อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

270 เด็กชาย อภิชัย ศรีแกว กระทุมราย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1
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271 เด็กชาย ฐิติศักดิ์ ประสพบัว กระทุมราย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

272 เด็กชาย อัฒฑกร รุงเปา ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

273 เด็กชาย อธิการ พองเสียง ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

274 เด็กชาย ภราดา อุปชฌาย โคกกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

275 เด็กชาย ญาณเวทย เดชศิริ ทุงสวาง อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

276 เด็กชาย ธีรัตม ใจเผื่อแผ ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

277 เด็กหญิง ธนัชพร ปุราชะโก ทุงสวาง อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

278 เด็กชาย ชวิน โคเทพ ทายบาน อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

279 เด็กชาย ตั้งปณิธาน บุตรศรีภูมิ ไหลทุง อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

280 เด็กชาย ชัชชัยวิชช ชุมสินภูพงศา ทุงสวาง อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

281 เด็กชาย อิทธิพัทธ สิมมาตา โคกกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

282 เด็กหญิง อรอุภา โสภากุล กระทุมราย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

283 เด็กหญิง ณัชชาอร ทิพยอารักษ ดอนมนั อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

284 เด็กหญิง ภัทรวดี โฆษิตสุริยะพันธุ ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

285 เด็กหญิง ปุณณดา วรรณสุข ตลาดไทร อุดมวิทยานุสรณ ป.3/1

286 เด็กชาย กฤษติกุล กินไธสง โคกกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

287 เด็กชาย ณรงคศกัดิ์ สิทธิกุล ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

288 เด็กชาย ธนพัต เย็นวัฒนา โคกกลาง อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

289 เด็กชาย นพกร ตันนอก กระทุมราย อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

290 เด็กชาย ธนพร บุตรศรีภูมิ ตลาดไทร อุดมวิทยานุสรณ ป.4/2

291 เด็กหญิง ขญาภา โยธี ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.1/2

292 เด็กหญิง ธวัลรัตน นอนโพธิ์ ตลาดไทร อุดมวิทยานุสรณ ป.3

293 เด็กชาย ปณณวัฒน พลยางนอก ตลาดไทร อุดมวิทยานุสรณ ป.2

294 เด็กหญิง ขญาภา ประสพบัว ประทาย อุดมศึกษา ป2/2

295 เด็กชาย ภากร พาพลงาม โนนเพ็ด เอกดรุณ ป.1

296 เด็กหญิง ชรินทรทิพย   แสนใจ ประทาย อนบุาลจินดา

297 เด็กชาย ชิษณุพงศ   พิชพรม ประทาย อนุบาลจินดา

298 เด็กหญิง ศริญญา   โพยนอก ประทาย อนุบาลจินดา

299 เด็กชาย ออมสิน   เทียมดาว ประทาย อนุบาลจินดา

300 เด็กหญิง สิริกัญญา   เยี่ยมไธสง ประทาย อนุบาลจินดา
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301 เด็กหญิง ศศพิิมล   ศิริมนตรี ประทาย อนุบาลจินดา

302 เด็กหญิง จรัสรวี   โฆษิตสุริยะพันธุ ประทาย อนุบาลจินดา

303 เด็กชาย พงศนริศร   จั้นวันดี ประทาย อนุบาลจินดา

304 เด็กชาย ชยานันต   จันทีนอก ประทาย อนุบาลจินดา

305 เด็กหญิง ปุญญิศา   นัดไธสง ประทาย อนุบาลจินดา

306 เด็กชาย ศกัรนันทน   หินโม ประทาย อนุบาลจินดา

307 เด็กชาย วรเมธ   บุญยัง ประทาย อนุบาลจินดา

308 เด็กหญิง กัลยกร ศรีษะนอก ประทาย อนบุาลจินดา

309 เด็กหญิง อัญชลิกา   โพธินาม ประทาย อนุบาลจินดา

310 เด็กหญิง ชญาดา   แกวคุมภัย ประทาย อนบุาลจินดา

311 เด็กชาย จารุกิตติ์ อุปชฌาย ประทาย อนุบาลจินดา

312 เด็กหญิง กรรณรฎา   ธรรมไธสง ประทาย อนุบาลจินดา

313 เด็กชาย พชร   ทาวสูงเนิน ประทาย อนุบาลจินดา

314 เด็กหญิง วิชญาพร   นามประกอบ ประทาย อนุบาลจินดา

315 เด็กชาย คณพศ   เรืองเรื่อ ประทาย อนุบาลจินดา


