
 
 
 
ท่ี ศธ ๐๔๑๒๓/ว 3522                          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  ๓ 
              ถนนโพนทอง-หนองพอก อําเภอโพนทอง  
                                                     จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๑๐ 

                      22  ตุลาคม  2562 

เรื่อง   การขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕62   
 

เรียน   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกเขต  
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ข้อมูลเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับฯ   จํานวน  1  ชุด 
 

                 ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้กําหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย 
ด้านขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง  ซ่ึงได้กําหนดแนวทาง 
การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้เข้าเรียนและเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยให้สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสํารวจข้อมูลนักเรียนในสังกัดท่ีมีภูมิลําเนานอกเขตพ้ืนท่ีบริการแจ้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา      
ท่ีเก่ียวข้องทราบ นั้น   

 

        ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓   ได้ดําเนินการจัดทําข้อมูล 
เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี www.roiet3.go.th   
เมนูดาวน์โหลด  หัวข้อ “เด็กท่ีมีภูมิลําเนานอกเขตพ้ืนท่ีบริการ ปีการศึกษา 2562” 
  

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
   

                        ขอแสดงความนับถือ                                               
                                                                               

 

                   (นายประดู่ นามเหลา)  
               รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 

                 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
         

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โทร  ๐-๔๓๕๗-๒051   
โทรสาร  ๐-๔๓๕๗-๒342   
 
 

 



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงอิงฟ้า  อาจหาญพิชิต 1104700306642 6 ธ.ค. 57 310/1203 สีกนั ดอนเมือง กรุงเทพฯ อ. 2 สีดากระพี5ประชาสรรค์ อุ่มเม่า โพนทอง

2 เดก็ชายเจย ์ มิลลิงทอล 1104700299646 16 ส.ค. 57 8 บางนา บางนา กรุงเทพฯ อ. 2 ชุมชนบา้นบุ่งเลิศ บุ่งเลิศ เมยวดี

3 เดก็หญิงมุกระดา  แซ่ลอ้ม 1102004463209 30 เม.ย. 44 19/92 ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ ป. 1 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

4 เดก็ชายเตม็ธนทั  จนัทา 1101801622113 16 ส.ค. 52 92 แสมดาํ บางขนุเทียน กรุงเทพฯ ป. 4 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

5 เดก็ชายอนุวฒัชยั  เมืองมุงคุณ 1100401451906 24 ธ.ค. 51 52/17 รองเมือง ปทุมวนั กรุงเทพฯ ป. 5 อนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก

6 เดก็ชายจิรภทัร  แยบดี 1102003905887 6 ต.ค. 50 1371 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพฯ ป. 6 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

7 เดก็ชายนราธิป  นุ่มนอ้ย 1103100935141 31 ต.ค. 49 8 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพฯ ม. 1 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

8 เดก็ชายปิยวฒัน์  เทียบถึง 1129902008931 11 ม.ค. 50 129/72 ทุ่งสองห้อง หลกัสี� กรุงเทพฯ ม. 1 บา้นหนองเดิ�น ชุมพร เมยวดี

9 เดก็ชายเสกสรรค ์ งามเสน่ห์ 1119902297444 10 มี.ค. 49 298 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพฯ ม. 2 บา้นคาํพอุง(ประชาราษฎร์บาํรุงคาํพอุง โพธิ= ชยั

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงศุภลกัษณ์  ขนัพิมล 1469900974527 25 ก.ย. 55 146 3 สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ ป. 1 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

2 เดก็ชายโกมินทร์  เยาวขนัธ์ 1469200021292 5 ต.ค. 53 62 2 ร่องคาํ ร่องคาํ กาฬสินธุ์ ป. 3 บา้นสะอาด(สะอาดวทิยาคารสะอาด โพธิ= ชยั

3 เดก็หญิงภชัราพร  ศรีทอง 1479900884587 17 ก.ค. 52 13 4 นาจาํปา ดอนจาน กาฬสินธุ์ ป. 4 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

4 เดก็ชายธนากรณ์  จตัวาที 1104301189715 31 มี.ค. 52 22 1 ห้วยโพธิ= เมือง กาฬสินธุ์ ป. 5 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

5 เดก็ชายสราทร  ขนัพิมล 1469900776288 1 พ.ค. 50 146 3 สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ ป. 6 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

6 เดก็ชายเจษฎา  ธะนาสินธ์ 1459000024701 7 มิ.ย. 47 57 13 หลกัเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ ม. 2 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

7 เดก็ชายเจษฎา  ธะนาสินธ์ 1459000024701 7 มิ.ย. 47 57 13 หลกัเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ ม. 2 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

8 เดก็ชายพงศธร  ศรีประทุม 1399200031591 30 มิ.ย. 48 62 4 เหล่าออ้ย ร่องคาํ กาฬสินธุ์ ม. 2 บา้นคาํพอุง(ประชาราษฎร์บาํรุงคาํพอุง โพธิ= ชยั

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

(อาํเภอเมือง กมลาไสย ร่องคาํ สหัสขนัธ์ ดอนจาน สามชัย)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายสารพฒัน์  ธาตุไพบูลย์ 1489901006850 7 ก.ย. 56 28 19 บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ ป. 1 ถนนชยัสามคัคี นาอุดม โพนทอง

2 เดก็หญิงเพชรรุ้ง  ศรีวะรม 1468700092538 13 ก.ย. 54 84 9 อิตื5อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ ป. 2 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

(อาํเภอห้วยเม็ก หนองกงุศรี ท่าคนัโท ยางตลาด ฆ้องชัย)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายจิรภทัร  เยน็วฒันา 1469901069151 30 ก.ค. 57 158 10 นาขาม กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์ อ. 2 บา้นหนองหิ�งหาย พรมสวรรค์ โพนทอง

2 เดก็ชายวรวิช  ภูนํ5 าเยน็ 1469000104666 22 พ.ค. 56 12 7 จุมจงั กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์ อ. 3 บา้นหนองโน ชมสะอาด เมยวดี

3 เดก็หญิงกมลกานต ์ วเิวกวนิ 1459100114221 30 มิ.ย. 56 20 3 สมสะอาด กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์ อ. 3 บา้นหนองแวงแห่ หนองใหญ่ โพนทอง

4 เดก็ชายเกียรติคุณ  พรรคพล 1469000099727 4 พ.ย. 55 25 16 นาขาม กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์ ป. 1 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

5 เดก็หญิงภูริทตั  นิลดอนหวาน 1469000101969 20 ม.ค. 55 46 4 จุมจงั กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์ ป. 1 บา้นหนองโน ชมสะอาด เมยวดี

6 เดก็หญิงอุดมจิตร  พรรคพล 1469000089624 6 ต.ค. 54 25 16 นาขาม กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์ ป. 2 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

7 เดก็หญิงธนพร  คล่องแคล่ว 1239900524493 24 ม.ค. 54 66 4  เหล่าไฮงาม กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์ ป. 2 หนองคาํวิทยา ภูเขาทอง หนองพอก

8 เดก็หญิงเพชรา  ตาลวงศ์ 1219901337620 31 ต.ค. 53 150 10 สามขา กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์ ป. 3 บา้นนางาม คาํพอุง โพธิ= ชยั

9 ด.ญ.จิรภญัญา  หาญคาํภา 1459901411402 21 ธ.ค. 53 109 10 เหล่าไฮงาม กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์ ป. 3 อนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก

10 เดก็หญิงณัฐณิชา  พรชยั 1639900500451 2 ต.ค. 51 13 7 จุมจงั กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์ ป. 5 บา้นหนองไผห่นองหวา้ ศรีวิลยั เสลภูมิ

11 เดก็ชายทวีชยั  การนิตย์ 1730201474842 28 มิ.ย. 51 95 12 หนองแวง สมเดจ็ กาฬสินธุ์ ป. 5 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

12 เดก็หญิงธิดารัตน์  ดอนราชลี 1103200176561 12 เม.ย. 52 365 7 นิคมห้วยผึ5ง ห้วยผึ5ง กาฬสินธุ์ ป. 5 บา้นสะอาด(สะอาดวทิยาคารสะอาด โพธิ= ชยั

13 เดก็ชายนพดล  บูรภกัดิ= 1104300850876 22 เม.ย. 48 66 4 เหล่าไฮงาม กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์ ม. 1 หนองคาํวิทยา ภูเขาทอง หนองพอก

14 เดก็หญิงสุภาภกัดิ=   ทองผดุง 1459000025952 24 ก.ย. 47 173 1 นาบอน คาํม่วง กาฬสินธุ์ ม. 3 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

(อาํเภอกฉุินารายณ์ เขาวง คาํม่วง นาคู นามน สมเด็จ ห้วยผึ.ง)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงพิชญส์ินี  แกว้นอ 1609901110265 25 ม.ค. 56 99/5 1 คลองลาน คลองลาน กาํแพงเพชร ป. 1 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

2 เดก็ชายเพชรกลา้  ตรีภพ 1629900974037 24 ก.พ. 55 63/2 5 ปางตาไว ปางศิลาทอง กาํแพงเพชร ป. 2 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี

3 เดก็ชายภูวิศ  แกว้นอ 1609900966719 24 ก.พ. 53 99/5 1 คลองลาน คลองลาน กาํแพงเพชร ป. 3 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2

(อาํเภอคลองขลุง ทรายทองวฒัา ชาณุวรลกัษบุรี ปางศิลาทอง คลองลาน บึงสามัคค)ี

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงกรมล  มาสนา 1409903858561 11 ม.ค. 53 60/447 26 ศิลา เมือง ขอนแก่น ป. 4 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

(อาํเภอเมือง บ้านฝาง พระยนื)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงนิภาวดี  จนัทรเสนา 1749901153885 30 เม.ย. 50 88 8 ปอแดง ชนบท ขอนแก่น ป. 6 โคกสวา่งหาญไพรวลัย์ โคกสวา่ง หนองพอก

2 เดก็หญิงญาดา  ทาแป้ง 1869900677898 26 ต.ค. 50 14 3 ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น ป. 6 บา้นนางาม คาํพอุง โพธิ= ชยั

3 เดก็ชายอธิวฒัน์  เตโพธิ= 1104200596871 31 ส.ค. 50 109 4 เมืองเพลีย บา้นไผ่ ขอนแก่น ป. 6 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

(อาํเภอบ้านไผ่ ชนบท มัญจาครีี เปือยน้อย บ้านแฮด โคกโพธิCไชย)

ที�



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 ด.ญ.ณัฎฐณิชา  แสงประกาย 1408200065019 3 ต.ค. 51 381 4 ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น ป. 5 ชุมชนบา้นชมสะอาด ชมสะอาด เมยวดี

2 เดก็ชายตุลาการ  ขนันาเลา 1409903340995 17 ต.ค. 47 294 11 หนองโก กระนวน ขอนแก่น ม. 3 บา้นสะอาด(สะอาดวทิยาคารสะอาด โพธิ= ชยั

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

(อาํเภอนํ.าพอง เขาสวนกวาง อุบลรัตน์ กระนวน ซําสูง)



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงณภทัร  วิชยัรัตน์  1248100032625 28 ก.พ. 48 73 6 เกาะชนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ม. 3 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

(อาํเภอบางคล้า พนมสารคาม สนามชัยเขต ราชสาส์น แปลงยาว ท่าตะเกยีบ คลองเขื อน)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายจิราย ุ อภิวฒันโยธี 1209000718658 14 มี.ค. 56 53/29 5 นาป่า เมือง ชลบุรี อ. 3 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี

2 เดก็ชายศรพรหม  มาตยา 1209000617932 29 ก.ย. 54 33/2 5 หนองขา้งคอก เมือง ชลบุรี ป. 3 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

3 เดก็หญิงวริศรา  มาตยา 1209000461134 30 ธ.ค. 51 45/5 2 นาป่า เมือง ชลบุรี ป. 5 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

(อาํเภอเมือง หนองใหญ่ บ้านบึง)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงฐิติพร  จนัทร์โพธิ= 1200901663462 18 ก.ค. 55 106/2 1 บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี ป. 1 โคกสวา่งหาญไพรวลัย์ โคกสวา่ง หนองพอก

2 เดก็ชายจกัรี  สุขเกษม 1459100090187 6 เม.ย. 54 178/14 6 บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี ป. 3 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น
ชั5น

สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

(อาํเภอศรีราชา บางละมุง สัตหีบ)

ที� ชื�อ-สกลุ



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงเมธาพร  แซ่เตีย 1170601278493 14 ก.ย. 53 38 10 ดงคอน สรรคบุรี ชยันาท ป. 3 อนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

(อาํเภอเมือง มโนรมย์ สรรพยา สรรคบุรี หันคา วดัสิงห์ หนองมะโมง เนินขาม)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายรัชชานนท ์ บุญสินชยั 1368900074593 25 พ.ค. 56 81 1 โคกเพชรพฒันา บาํเหน็จณรงค์ ชยัภูมิ อ. 3 บา้นหนองแสงสวา่งวิทยห์นองตาไก้ โพธิ= ชยั

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

(อาํเภอจตุรัส บําเหน็จณรงค์ เทพสถิต หนองบัวระเหว เนินสง่า ซับใหญ่)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงทิพวรรณ  ประทุมชยั 1239900551636 22 มิ.ย. 55 46/8 4 ชาํราก เมือง ตราด ป. 1 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาตราด

(อาํเภอเมือง เขาสมิง คลองใหญ่ แหลมงอบ บ่อไร่ เกาะกดู เกาะช้าง)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายศราวธุ  ลูกจนัทร์แป้น 1149901047568 8 มิ.ย. 51 28 1 ท่าสายลวด แม่สอด ตาก ป. 4 โคกสวา่งหาญไพรวลัย์ โคกสวา่ง หนองพอก

สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน
ชื�อ-สกลุ

ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น
ชั5น

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

(อาํเภอแม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยยาง พบพระ อุ้มผาง)

ที�



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงศิริพร  เงินนาค 1103704475511 8 ต.ค. 52 52/1 5 ศรีกะอาง บา้นนา นครนายก ป. 4 บา้นหนองเดิ�น ชุมพร เมยวดี

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษานครนายก

(อาํเภอเมือง บ้านนา องครักษ์ ปากพล)ี

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 ด.ญ.จนัทราวรรณ  โคระชาติ 1459901556079 19 พ.ค. 55 93 13 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม ป. 1 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

(อาํเภอนครชัยศรี สามพราน บางเลน พุทธมณฑล)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงพชัราวดี  นครังสุ 1479900771707 21 เม.ย. 50 138 4 บา้นเสียว นาหวา้ นครพนม ป. 6 บา้นดงหวาย เกาะแกว้ เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

(อาํเภอศรีสงคราม บ้านแพง นาทม นาหว้า โพนสวรรค์ ท่าอุเทน)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายนิติคุณ  เสนามนู 1300101313611 24 ม.ค. 55 3064/1 ในเมือง เมือง นครราชสีมา ป. 1 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

2 เดก็หญิงณัชริญา  ไทยนอ้ย 1309904007506 13 พ.ค. 55 633 ในเมือง เมือง นครราชสีมา ป. 2 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

3 ด.ญ.วรรณรภา  สอดโคกสูง 1309903803619 1 ส.ค. 53 179 13 พดุ เมือง นครราชสีมา ป. 3 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี

4 เดก็หญิงจุฬาลกัษณ์  ภูมิภาค 1102900127901 12 มิ.ย. 50 222/110 15 จอหอ เมือง นครราชสีมา ป. 6 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

(อาํเภอเมือง โนนสูง)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงอญัชลีพร  ยรุะปักษ์ 1129902434123 7 ส.ค. 57 96 11 หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา อ. 2 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

2 เดก็หญิงเสาวลกัษณ์  ศรีวะรา 1459100048831 15 ธ.ค. 49 63 10 หนองบุนนาก หนองบุนนาก นครราชสีมา ม. 1 ชุมชนบา้นชมสะอาด ชมสะอาด เมยวดี

3 เดก็หญิงจิริญา  มลารวม 1308500033113 25 ส.ค. 48 331 3 เมือง ห้วยแถลง นครราชสีมา ม. 2 บา้นสะอาด(สะอาดวทิยาคารสะอาด โพธิ= ชยั

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

(อาํเภอจักราช  ห้วยแถลง  เฉลมิพระเกยีรติ  โชคชัย  หนองบุนนาก)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงจิราภทัร  อยูอุ่่นพะเนา 1309903803830 25 ก.ค. 53 67 6 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา ป. 3 สีดากระพี5ประชาสรรค์ อุ่มเม่า โพนทอง

ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น
ชั5น

สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน
ที� ชื�อ-สกลุ

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

(อาํเภอครบุรี  เสิงสาง ปักธงชัย วงันํ.าเขยีว)



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายภูตะวนั  เฟื� องฟู 1301101133215 16 ก.ค. 53 23 4 ชีวึก ขามสะแกงแสง นครราชาสีมา ป. 3 บา้นคาํพอุง(ประชาราษฎร์บาํรุงคาํพอุง โพธิ= ชยั

2 เดก็ชายสรชชั  จนัมา 1103200114450 29 ม.ค. 50 94 1 คา้งพลู โนนไทย นครราชสีมา ม. 1 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

(อาํเภอด่านขุนทด ขามทะเลสอ โนนไทย ขามสะแกแสง พระทองคาํ เทพารักษ์)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงพิมพช์นก  เสลานอก 1309701372323 28 ก.ย. 55 17 10 สามเมือง สีดา นครราชสีมา ป. 1 บา้นพรหมจรรย์ โคกกกม่วง โพนทอง

2 เดก็ชายวิวรรธน์  เสลานอก 1309701331741 7 มี.ค. 51 17 10 สามเมือง สีดา นครราชสีมา ป. 5 บา้นพรหมจรรย์ โคกกกม่วง โพนทอง

ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น
ชั5น

สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

(อาํเภอบัวใหญ่ บัวลาย สีดา คง บ้านเหลื อม แก้งสนามนาง)

ที� ชื�อ-สกลุ



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายธนพนธ์  ยิ5มสูงเนิน 1801900069688 7 ม.ค. 56 14/3 1 ทุ่งโพธิ= จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช ป. 1 สะอาดเจริญใหม่สามคัคีนาอุดม โพนทอง

สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

(อาํเภอเชียรใหญ่ หัวไทร ปากพนัง ชะอวด จุฬาภรณ์ ร่อนพบิูลย์)

ที�



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงนิรมยั  พิมพิลา 1104100048359 18 พ.ย. 53 บางพดู ปากเกร็ด นนทบุรี ป. 3 ชุมชนบา้นชมสะอาด ชมสะอาด เมยวดี

2 เดก็หญิงจิรภิญญา  ชุดชอง 1458800045337 2 ต.ค. 50 288/30 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี ป. 6 อนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

(อาํเภอบางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายถิรยทุธ์  ทศัศรี 1430301390597 12 เม.ย. 48 242 5 ถํ5าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ ม. 3 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

(อาํเภอเมือง ศรีวไิล พรเจริญ เซกา บึงโขงหลง บุ่งคล้า โซ่พสิัย ปากคาด)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายเจษฎา  สุระสมบูรณ์ 1104301393215 1 มิ.ย. 55 144 9 สะเวี5ย ประโคนชยั บุรีรัมย์ ป. 1 บา้นภูเขาทอง คาํพอุง โพธิ= ชยั

2 เดก็หญิงศศิภา  เสียงวงัเวง 1319901351681 18 ก.ย. 53 131 1 ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ ป. 3 งิ5วหวา่นศึกษาคาร โนนชยัศรี โพนทอง

3 เดก็ชายศกัรินทร์  จนัทวิพนัธ์ 1102003880370 17 ก.ค. 50 17 14 ปังกู ประโคนชยั บุรีรัมย์ ป. 6 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

(อาํเภอประโคนชัย กระสัง ห้วยราช บ้านกรวด พลบัพลาชัย)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายชวกร  แสวงสุข 1209601763666 20 ก.พ. 55 130 11 ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ ป. 2 บา้นป่าขีหนองขุ่น นาเมือง เสลภูมิ

2 เดก็ชายชวลิต  แสวงสุข 1209601687081 22 มิ.ย. 53 130 ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ ป. 3 บา้นป่าขีหนองขุ่น นาเมือง เสลภูมิ

3 เดก็หญิงรัตนาวลี  จริตรัมย์ 1318600052098 8 พ.ย. 52 48 6 สะแก สตึก บุรีรัมย์ ป. 4 บา้นหนองกงุ ภูเงิน เสลภูมิ

4 เดก็ชายกิตติพฒัน์  จริตรัมย์ 1318600032569 4 ก.ย. 49 48 6 สะแก สตึก บุรีรัมย์ ม. 1 บา้นหนองกงุ ภูเงิน เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

(อาํเภอพุทไธสง นาโพธิC บ้านใหม่ไชยพจน์ คูเมือง แคนดง สตึก)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายพีภทัร  บุตรมงคล 1139600686031 28 ธ.ค. 55 203/215 1 หลกัหก เมือง ปทุมธานี ป. 1 หนองคาํวิทยา ภูเขาทอง หนองพอก

2 ด.ญ.รัชยจ์ิรา  วงศอ์ามาตย์ 1139400080015 28 ก.พ. 56 145/636 14 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี ป. 1 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

3 เดก็ชายนรกร  พิมพิลา 1139400050922 12 ม.ค. 53 4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี ป. 4 ชุมชนบา้นชมสะอาด ชมสะอาด เมยวดี

4 เดก็หญิงสุวรรณี  สุขภูมิ 1139900618553 4 ส.ค. 52 46/132 4 บางเตย สามโคก ปทุมธานี ป. 4 บา้นโพธิ= ศรี โพธิ= ศรี โพธิ= ชยั

5 เดก็ชายวรวสั  พลผูช้่วย 1139600514221 21 ม.ค. 52 20/110 18 คลองหนึ�ง คลองหลวง ปทุมธานี ป. 5 อนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก

6 เดก็หญิงอภสัรา  พนัสุรินทร์ 1459901205934 1 เม.ย. 50 55/153 3 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี ป. 6 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

7 เดก็ชายวนัชาติ  โสขมุา 1139900534813 25 มี.ค. 50 153/9 1 คูขวาง ลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี ม. 1 ชุมชนบา้นบุ่งเลิศ บุ่งเลิศ เมยวดี

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

(อาํเภอเมือง สามโคก คลองหลวง ลาดหลุมแก้ว)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายยศวรรธน์  พลผูช้่วย 1458800066628 9 ต.ค. 55 20/110 18 คูคต ลาํลูกกา ปทุมธานี ป. 1 อนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก

2 เดก็หญิงพรฤทยั  สุทธิประภา 1500701496545 8 ม.ค. 55 119/174 1 บึงสนั�น ธญับุรี ปทุมธานี ป. 2 บา้นดงหวาย เกาะแกว้ เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

(อาํเภอลาํลูกกา ธัญบุรี หนองเสือ)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงณัฐนิชา  ค ํ�าคูณ 1728500032130 20 ส.ค. 56 101/3 9 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ= ปราจีนบุรี อ. 3 โคกสวา่งหาญไพรวลัย์ โคกสวา่ง หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

(อาํเภอเมือง บ้านสร้าง ศรีมโหสถ ศรีมหาโพธิ ประจันตคาม)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายนนทพทัธ์  จั5นวนัดี 1104300878967 2 ต.ค. 48 42/2 1 ทบันํ5 า บางปะหัน พระนครศรีอยธุยาม. 2 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1

(อาํเภอพระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ นครหลวง บางปะหัน บ้านแพรก ภาชี มหาราช วงัน้อย อุทัย)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงสุมิตรา  แสนสง 1149600214627 4 มิ.ย. 53 19/3 9 ไมต้รา บางไทร พระนครศรีอยธุยาป. 3 หนองคาํวิทยา ภูเขาทอง หนองพอก

2 เดก็หญิงเบญญาภา  เงินเยน็ 1567700015124 13 มิ.ย. 53 25/17 เชียงรากนอ้ย บางปะอิน พระนครศรีฯ ป. 3 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2

(อาํเภอบางซ้าย บางไทร บางบาล บางปะอนิ ผกัไห่ ลาดบัวหลวง เสนา)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงอรดา  ทบัทิม 1749901175544 9 ก.ย. 50 25 9 ไผล่อ้ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก ป. 6 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก  เขต 2

(อาํเภอวงัทอง บางกระทุ่ม เนินมะปราง)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงเนตรนภา  วฒันาพนัธ์ 1839902387994 30 ม.ค. 58 199/21 5 เทพกระษตัรี ถลาง ภูเกต็ อ. 2 โคกสวา่งหาญไพรวลัย์ โคกสวา่ง หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

(อาํเภอเมือง กะทู้ ถลาง)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงณัฐธิตา  ดวงปฏิ 1449901088245 7 ก.ค. 56 217 3 เขวา เมือง มหาสารคาม อ. 3 บา้นหนองไผห่นองหวา้ ศรีวิลยั เสลภูมิ

2 เดก็หญิงณัธิดา  ดวงปฏิ 1449901088237 7 ก.ค. 56 217 3 เขวา เมือง มหาสารคาม อ. 3 บา้นหนองไผห่นองหวา้ ศรีวิลยั เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

(อาํเภอเมือง กนัทรวชิัย แกดํา บรบือ)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงพิมพช์นก  พตัภกัดิ= 1440901351991 25 พ.ย. 50 152 8 งวับา วาปีปทุม มหาสารคาม ป. 6 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

(อาํเภอวาปีปทุม นาเชือก นาดูน พยคัฆภูมิพสิัย ยางสีสุราช)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงวิมล  เดชโม 1490501219077 26 ม.ค. 57 73 5 บา้นซ่ง คาํชะอี มุกดาหาร อ. 3 บา้นภูเขาทอง คาํพอุง โพธิ= ชยั

2 เดก็ชายวิธวินท ์ ชายทวีป 1459100098668 1 ก.พ. 55 38 11 นิคมคาํสร้อย นิคมคาํสร้อย มุกดาหาร ป. 2 บา้นหนองแวงแห่ หนองใหญ่ โพนทอง

3 เดก็หญิงณิชาพฒัน์  ผดุงสันต์ 1300101304906 13 ธ.ค. 52 173 6 หนองแวง นิคมคาํสร้อย มุกดาหาร ป. 4 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

4 เดก็ชายวีระพล  เดชโม 1490501212161 10 มี.ค. 52 73 5 บา้นซ่ง คาํชะอี มุกดาหาร ป. 5 บา้นภูเขาทอง คาํพอุง โพธิ= ชยั

5 เดก็ชายปกป้อง  ปันต๊ะ 1139600524383 16 เม.ย. 52 1 1 บา้นเป้า คาํชะอี มุกดาหาร ป. 5 อนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก

6 เดก็ชายนภสัสร  สายสา 1101801414693 9 เม.ย. 48 1/12 ศรีบุญเรือง เมือง มุกดาหาร ม. 2 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2561

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

(อาํเภอเมือง คาํชะอ ีดอนตาล นิคมคาํสร้อย ดงหลวง หว้านใหญ่ หนองสูง)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายทศพร  บุญมั�ง 1739902384627 15 ก.ย. 51 128 1 ขมุเงิน เมือง ยโสธร ป. 5 บา้นหนองอิโล หนองตาไก้ โพธิ= ชยั

2 เดก็ชายอภิชาติ  ทองหิน 1103704185521 18 เม.ย. 50 1 6 สงเปือย คาํเขื�อนแกว้ ยโสธร ป. 6 บา้นดงหวาย เกาะแกว้ เสลภูมิ

3 เดก็ชายศิริพงศ ์ นยักลู 1350101770451 22 ธ.ค. 48 43 9 ทุ่งแต้ เมือง ยโสธร ม. 2 บา้นแห่ประชานุกลู นาเลิง เสลภูมิ

4 นายอนนัต ์ นยักลู 1350101685101 7 ก.ค. 46 43 9 ทุ่งแต้ เมือง ยโสธร ม. 3 บา้นแห่ประชานุกลู นาเลิง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2561

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

(อาํเภอเมือง คาํเขื อนแก้ว มหาชนะชัย ค้อวงั)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 ด.ญ.กญัยณัฐ์  เมฆนามนิตย์ 1359200125013 10 ก.พ. 57 132 15 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร อ. 3 โคกสวา่งหาญไพรวลัย์ โคกสวา่ง หนองพอก

2 เดก็หญิงปวนัรัตน์  ทรัพยอ์รัญ 1350102026535 14 พ.ย. 56 179 2 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร อ. 3 อนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก

3 เดก็หญิงวิภาวดี  ระมงคล 1350101885361 9 ก.ค. 52 122 9 หนองแหน กดุชุม ยโสธร ป. 4 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

4 เดก็หญิงรุจิราภร  วนัทอง 1359700046244 30 ธ.ค. 51 27 5 หนองแหน กดุชุม ยโสธร ป. 5 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

5 เดก็หญิงวิชญาพร  กาลจกัร 1350101845478 2 เม.ย. 51 128 14 กดุชุม กดุชุม ยโสธร ป. 6 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

6 ด.ช.พนัธวฒัน์  บุญประเสริฐ 1101700448452 15 พ.ค. 51 11 5 โพนงาม กดุชุม ยโสธร ป. 6 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

7 เดก็ชายณัฐวฒุิ  สุทธิประภา 1458700034121 21 มี.ค. 49 151 13 เดิด เมือง ยโสธร ม. 2 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

8 เดก็หญิงสงกรานต ์ ทองลา 1350108779441 14 เม.ย. 49 109 9 โคกนาโก ป่าติ5ว ยโสธร ม. 2 บา้นคาํพอุง(ประชาราษฎร์บาํรุงคาํพอุง โพธิ= ชยั

9 นายชูเกียรติ  วลยัศรี 1103100792707 29 ก.ค. 46 58 3 โพนงาม กดุชุม ยโสธร ม. 3 บา้นหนองเดิ�น ชุมพร เมยวดี

(อาํเภอเลงินกทา ไทยเจริญ กดุชุม ทรายมูล ป่าติ.ว)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 ด.ช.บวรลกัษณ์ อินทรจกัรพงศ์ 1459901657142 9 ก.พ. 58 107 4 นิเวศน์ ธวชับุรี ร้อยเอด็ อ. 2 บา้นหนองกงุ ภูเงิน เสลภูมิ

2 ด.ช.เวสาวชัชธ์ปราชญ ์วนัทอง 1409904396803 28 ก.พ. 58 85 8 บึงนคร ธวชับุรี ร้อยเอด็ อ. 2 บา้นดงหวาย เกาะแกว้ เสลภูมิ

3 เดก็หญิงยพุเรศ  มะลาสาร 1459901498052 14 มิ.ย. 55 399 11 ในเมือง เมือง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก

4 เดก็ชายธีรเดช  สมสอาด 1459901516344 24 ก.ย. 55 54 9 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

5 เดก็ชายวชิรวิทย ์ อาจศกัดิ= 1459901477128 28 ม.ค. 55 49 1 ทุ่งเขาหลวง ธวชับุรี ร้อยเอด็ ป. 2 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

6 ด.ช.ปิยวฒัน์  อินทร์จกัรพงศ์ 1459901484817 21 มี.ค. 55 107 4 นิเวศน์ ธวชับุรี ร้อยเอด็ ป. 2 บา้นหนองกงุ ภูเงิน เสลภูมิ

7 เดก็ชายพงศกร  สมสอาด 1459901400852 8 ต.ค. 53 54 9 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

8 เดก็หญิงสุวิชาดา  บุญเขม็ 1459901324941 6 มิ.ย. 52 56 5 สะอาดสมบูรณ์ เมือง ร้อยเอด็ ป. 4 บา้นดงหวาย เกาะแกว้ เสลภูมิ

9 เดก็หญิงภูริภทัร  ชินวงค์ 1103704590093 27 ต.ค. 53 28/93 ดอนเมือง เมือง ร้อยเอด็ ป. 4 ชุมชนนาทมโคกก่อง ภูเงิน เสลภูมิ

10 เดก็ชายปริญญา  ศรีศาลา 1458700053443 26 พ.ย. 51 56 2 มะบา้ ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 โคกสวา่งหาญไพรวลัย์ โคกสวา่ง หนองพอก

11 ด.ญ.ชลนภา  ชมโพธิ= สอน 1459901253181 1 ก.พ. 51 43/2 8 ในเมือง เมือง ร้อยเอด็ ป. 5 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

12 เดก็ชายเกียรติภูมิ  มูลวรรณ 1459100069447 1 มี.ค. 52 62 7 ธงธานี ธวชับุรี ร้อยเอด็ ป. 5 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

13 เดก็หญิงพิชชานนัท ์ ศิริเวช 1458800046422 13 ธ.ค. 50 51 5 หนองแกว้ เมือง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก

14 เดก็ชายพีรพงษ ์ ประตูคาํ 1459901103104 29 พ.ค. 48 111 13 ในเมือง เมือง ร้อยเอด็ ม. 2 บา้นดงหวาย เกาะแกว้ เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

(อาํเภอเมือง จตุรพกัตรพมิาน จังหาร ศรีสมเด็จ ธวชับุรี ทุ่งเขาหลวง เชียงขวญั)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายชยัมาลา  รังใส 1459100115716 16 ส.ค. 56 321 6 เหนือเมือง เมือง ร้อยเอด็ อ. 3 บา้นปลาโด หนองพอก หนองพอก

2 เดก็ชายวีรภทัร  จรบุรมณ์ 1459901557709 30 พ.ค. 56 88 5 บา้นดู่ อาจสามารถ ร้อยเอด็ อ. 3 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

3 เดก็หญิงวรัญญา  เหวียงสกลุ 1456800075704 25 พ.ย. 57 1 1 ศรีสวา่ง โพนทราย ร้อยเอด็ อ. 3 บา้นภูเขาทอง คาํพอุง โพธิ= ชยั

4 เดก็หญิงประภสัพร  อ่อนศิลา 1459200089253 28 ส.ค. 55 144 6 หนองหมื�นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอด็ ป. 1 บา้นสะอาด(สะอาดวทิยาคารสะอาด โพธิ= ชยั

5 เดก็หญิงดาวิกา  พนัไชยหอม 1100401494109 15 ธ.ค. 53 33 4 สระบวั ปทุมรัตต์ ร้อยเอด็ ป. 4 งิ5วหวา่นศึกษาคาร โนนชยัศรี โพนทอง

6 เดก็ชายธนวรรธน์  อยูไ่พร 1459901285288 9 ก.ย. 51 5 5 สามขา โพนทราย ร้อยเอด็ ป. 5 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

7 เดก็ชายสุพตัรา  สารบรรณ์ 1459100061284 11 เม.ย. 51 76 3 โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอด็ ป. 6 บา้นพรหมจรรย์ โคกกกม่วง โพนทอง

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

(อาํเภอสุวรรณภูมิ อาจสามารถ ปทุมรัตต์ พนมไพร โพนทราย เมืองสรวง เกษตรวสิัย หนองฮี)

ที� ชื�อ-สกลุ

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น
ชั5น

สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายตะวนั  พุม่เผือก 1200901523808 25 พ.ค. 51 3 4 ราชกรูด เมือง ระนอง ป. 5 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

2 เดก็ชายอคิราภ ์ ชินวงค์ 1102900167741 27 ก.ย. 51 31/1 5 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง ป. 6 ชุมชนนาทมโคกก่อง ภูเงิน เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

(อาํเภอเมือง กระบุรี กะเปอร์ ละอุ่น สุขสําราญ)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงกฤตวรรณ  บรรจง 1200901592010 8 ก.ย. 53 16/49 เนินพระ เมือง ระยอง ป. 3 หนองคาํวิทยา ภูเขาทอง หนองพอก

2 เดก็หญิงณัฐชญา  ภูวนันา 1459901391878 20 ส.ค. 53 3 สาํนกัทอ้น บา้นฉาง ระยอง ป. 3 อนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก

3 เดก็หญิงเครือฟ้า  ลั�นอาลนั 1458800051159 26 ธ.ค. 51 19 3 เนินพระ เมือง ระยอง ป. 5 หนองคาํวิทยา ภูเขาทอง หนองพอก

4 เดก็ชายธนภทัร  ถินคาํไสย 1459000037535 17 ธ.ค. 50 208/33 1 ปลวกแดง ปลวกแด ระยอง ป. 6 บา้นคาํพอุง(ประชาราษฎร์บาํรุงคาํพอุง โพธิ= ชยั

5 เดก็ชายรัชชานนท ์ พรคาํเดช 1458800043474 23 พ.ค. 50 111/1049 4 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง ป. 6 อนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

(อาํเภอเมือง บ้านฉาง บ้านค่าย นิคมพฒันา ปลวกแดง)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงนรกมล  คาํนวณ 1215800058621 1 ก.ค. 56 62/1 8 บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี อ. 3 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

2 เดก็หญิงพณัณิตา  คูณนาเมือง 1160800091032 19 เม.ย.56 131 3 มหาโพธิ= สระโบสถ์ ลพบุรี ป. 1 บา้นภูเขาทอง คาํพอุง โพธิ= ชยั

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

(อาํเภอชัยบาดาล พฒันานิคม ลาํสนธิ ท่าหลวง สระโบสถ์ โคกเจริญ หนองม่วง)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงอรชพร  ชาติมุข 1429300047382 17 ก.ย. 55 287 5 เชียงกลม ปากชม เลย ป. 1 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

2 เดก็ชายมงคลชยั  งานอุตสาห์ 1841901013953 12 พ.ย. 50 174 6 ห้วยบ่อซีน ปากซม เลย ป. 6 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1

(อาํเภอเมือง นาด้วง เชียงคาน ท่าลี  ปากชม)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายพิศวฒัน์  คาํนคร 1339901019996 7 มี.ค. 52 74 7 ทาม กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ ป. 4 บา้นคาํพอุง(ประชาราษฎร์บาํรุงคาํพอุง โพธิ= ชยั

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

(อาํเภอเมือง กนัทรารมย์ นํ.าเกลี.ยง โนนคูณ พยุห์ วงัหิน ยางชุมน้อย)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงนพรัตน์  สีมาทอง 1104301262943 26 เม.ย. 53 35 23 เมืองจนัทร์ เมืองจนัทร์ ศรีสะเกษ ป. 3 ชุมชนบา้นชมสะอาด ชมสะอาด เมยวดี

2 เดก็ชายเฉลิมชยั  อาจยาทา 1339100068841 20 ส.ค. 51 133 3 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ป. 5 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

(อาํเภออุทุมพรพสิัย ห้วยทับทัน เมืองจันทร์ ราษีไศล โพธิCศรีสุวรรณ ศิลาลาด บึงบูรพ์)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายธีรโชติ  จงใจสิทธิ= 1330501506549 6 มี.ค. 55 45 7 นิคมพฒันา ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ ป. 2 อนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก

2 เดก็หญิงพิชยา  พรมบุญเรือง 1331700135029 14 ธ.ค. 53 82 8 ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ป. 3 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

3 เดก็ชายวีรภทัร์  ประเสริฐสังข์ 1459901381538 12 มิ.ย. 53 81 13 ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ป. 3 บา้นดงหวาย เกาะแกว้ เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

(อาํเภอขุขนัธ์ ภูสิงห์ ไพรบึง ปรางค์กู่)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงชยดุา  มงคุณ 1458800070561 19 พ.ย. 56 103/1 6 รุง กนัทรลกัษณ์ ศรีสะเกษ อ. 3 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

2 เดก็ชายธนโชติ  ตาลบุญ 1339200054256 4 ต.ค. 48 94 10 ละลาย กนัทรลกัษณ์ ศรีสะเกษ ม. 2 บา้นหนองเดิ�น ชุมพร เมยวดี

สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

(อาํเภอกนัทรลกัษ์ ขุนหาญ ศรีรัตนะ เบญจลกัษ์)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายหัฎฐกร  ชายสวสัดิ= 1479900872210 9 เม.ย. 52 100/351 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร ป. 4 บา้นหนองเดิ�น ชุมพร เมยวดี

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

(อาํเภอเมือง กสุุมาลย์ โคกศรีสุพรรณ โพนนาแก้ว เต่างอย ภูพาน กดุบาก)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายวิทยา  สาวาปี 1478600238239 14 พ.ย. 55 127 2 บา้นดา้ย สวา่งแดนดิน สกลนคร ป. 1 หนองคาํวิทยา ภูเขาทอง หนองพอก

ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น
ชั5น

สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

(อาํเภอสว่างแดนดิน ส่องดาว นิคมนํ.าอูน พรรณานิคม พงัโคน วาริชภูมิ เจริญศิลป์)

ที� ชื�อ-สกลุ



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายณรินทร์ทร  ดอนปราบ 1140601262881 13 ธ.ค. 48 216 10 ดงหมอ้ทองใต้ บา้นม่วง สกลนคร ม. 2 บา้นสะอาด(สะอาดวทิยาคารสะอาด โพธิ= ชยั

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

(อาํเภอวารนรนิวาส บ้านม่วง คาํตากล้า อากาศอาํนวย)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายณกร  พลศรีเมือง 1909803494252 19 พ.ย. 52 63 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา ป. 3 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

(อาํเภอหาดใหญ่ ควนเนียง รัตภูมิ บางกลํ า คลองหอยโข่ง)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายพงศกร  นิรพงษ์ 1910501236937 14 ก.พ. 52 332 1 เขาขาว ละงู สตูล ป. 4 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาสตูล

(อาํเภอเมือง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า ควนโดน ควนกาหลง มะนัง)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายพงษพ์ิพฒัน์  ปัญสมคิด 1459901675574 18 มิ.ย. 58 2/10 8 สาํโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ อ. 1 บา้นภูเขาทอง คาํพอุง โพธิ= ชยั

2 เดก็ชายพรพิพฒัน์  ปัญสมคิด 1100704440196 31 ก.ค. 56 2/10 8 สาํโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ อ. 3 บา้นภูเขาทอง คาํพอุง โพธิ= ชยั

3 เดก็ชายทวีคูณ  รูปสวย 1102170196096 3 ม.ค. 57 296/22 4 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ อ. 3 บา้นดงหวาย เกาะแกว้ เสลภูมิ

4 เดก็หญิงพีรดา  ฤกษง์าม 1119701192874 2 ก.ย. 51 41 7 แหลมฟ้าผา่ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ป. 5 บา้นพรหมจรรย์ โคกกกม่วง โพนทอง

5 เดก็ชายโชคชยั  พนัทะวี 1459000031839 20 เม.ย. 49 58 11 สาํโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ ม. 2 บา้นสะอาด(สะอาดวทิยาคารสะอาด โพธิ= ชยั

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

(อาํเภอเมือง พระประแดง พระสมุทรเจดีย์)

สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายภูมิพฒัน์  จนัทร์สุภาพ 1119902851557 5 เม.ย. 58 100/26 3 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ อ. 2 โคกสวา่งหาญไพรวลัย์ โคกสวา่ง หนองพอก

2 เดก็หญิงวุน้เส้น  โพธิ= เมือง 1103101069294 25 ก.ค. 52 61/297 3 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ ป. 4 โคกสวา่งหาญไพรวลัย์ โคกสวา่ง หนองพอก

3 เดก็ชายดนยั  สารบรรณ 1103704327252 23 มิ.ย. 51 64/464 1 ราชาเทว บางพลี สมุทรปราการ ป. 5 บา้นพรหมจรรย์ โคกกกม่วง โพนทอง

4 เดก็หญิงพรทิพย ์ พกุรอด 1104301059625 1 ต.ค. 50 22 12 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ ป. 6 อนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก

5 เดก็หญิงณัฐธิดา  ตั5งมั�นภูวดล 1110301449667 21 ม.ค. 50 13 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ ม. 1 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

(อาํเภอบางพล ีบางบ่อ บางเสาธง)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 ด.ญ.กญัญณ์ัชชา  เหลืองศิริกลุ 1101000239885 30 ธ.ค. 51 105 2 วงันํ5 าเยน็ วงันํ5 าเยน็ สระแกว้ ป. 5 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

(อาํเภอเมือง เขาฉกรรจ์ คลองหาด วงันํ.าเยน็ วงัสมบูรณ์)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงอญัญา  วรรณโส 1279800309658 7 เม.ย. 55 340 7 อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว้ ป. 1 หนองคาํวิทยา ภูเขาทอง หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

(อาํเภออรัญประเทศ วฒันานคร ตาพระยา โคกสูง)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงพิชญส์ินี  บวัภา 1849901837317 1 ส.ค. 49 33/4 4 ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ม. 1 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

(อาํเภอเมือง กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เกาะสมุย เกาะพะงนั)



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงฟารีดา  ผกานวน 1841901011951 1 มี.ค. 49 17/1 9 ตะกกุเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี ม. 2 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

(อาํเภอพุนพนิ ครีีรัฐนิคม ไชยา ท่าฉาง ท่าชนะ บ้านตาขุน พนม วภิาวดี)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงธนชัชา  รัตนวิจิตร 1849801225719 9 ธ.ค. 49 4 ท่าชี บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี ม. 1 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

2 เดก็หญิงปัทมาพร  ดุจนาคี 1849901825271 2 มิ.ย. 49 272/1 3 คลองปราบ บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี ม. 2 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

(อาํเภอเวยีงสระ พระแสง ชัยบุรี เคยีนชา บ้านนาเดิม บ้านนาสาร)



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงอรอนงค ์ งามแกว้ 1329901870181 26 ม.ค. 57 240 10 นาดี เมือง สุรินทร์ อ. 3 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

(อาํเภอเมือง ลาํดวน ศรีขรภูมิ สําโรงทาบ จอมพระ เขวาสินรินทร์)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายกฤชติพงษ ์โดยสาํราญ 1102004500732 13 ก.ย. 56 204 1 ตานี ปราสาท สุรินทร์ อ. 3 หนองคาํวิทยา ภูเขาทอง หนองพอก

2 เดก็ชายปฏิภาณ  โกยสาํราญ 1329400097412 5 ต.ค. 51 201 1 ตานี ปราสาท สุรินทร์ ป. 5 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

3 เดก็ชายณัฐพงษ ์ วิเศษอุด 1459901148191 15 มี.ค. 49 13 9 บา้นหลวง ปราสาท สุรินทร์ ม. 2 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน
ที� ชื�อ-สกลุ

ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น
ชั5น

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

(อาํเภอปราสาท กาบเชิง สังขะ บัวเชด พนมดงรัก ศรีณรงค์)

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงจิราวรรณ  พิมพิลา 1439900584265 18 ก.พ. 50 148 7 หาดคาํ เมือง หนองคาย ม. 1 ชุมชนบา้นชมสะอาด ชมสะอาด เมยวดี

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

(อาํเภอเมือง ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ สังคม สะไคร โพธิCตาก)



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายธนัวา  ไสยกลุ 1103101091036 16 ธ.ค. 52 58 5 บา้นตอ้น รัตนวาปี หนองคาย ป. 4 ชุมชนบา้นชมสะอาด ชมสะอาด เมยวดี

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

(อาํเภอโพนพสิัย เฝ้าไร่ รัตนวาปี)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายณัทพสิษฐ์  อุทรังษ์ 1370301074262 18 มี.ค. 55 10/1 7 นาหวา้ ปทุมราชวงศา อาํนาจเจริญ ป. 1 ชุมชนบา้นบุ่งเลิศ บุ่งเลิศ เมยวดี

2 ด.ญ.พรประกาย  สาจนัทร์ 1458800045086 18 ก.ย. 50 111 4 คาํโพน ปทุมราชวงศา อาํนาจเจริญ ป. 6 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 

(อาํเภอเมือง ชานุมาน พนา หัวตะพาน เสนางคนิคม ปทุมราชวงศา ลอือาํนาจ)

ที�



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงกลัยรัตน์  เวียงสมุด 1429900741387 15  พ.ย. 53 17 1 กดุหมาก หนองววัซอ อุดรธานี ป. 3 บา้นโพธิ= ศรี โพธิ= ศรี โพธิ= ชยั

(อาํเภอเมือง หนองววัซอ เพญ็ สร้างคอม)

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน
ชั5น

ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น
ชื�อ-สกลุที�

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงมริสศรา  สิงห์รอด 1619900508435 12 พ.ค. 50 116/1 อุทยัใหม่ เมือง อุทยัธานี ป. 6 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

ชั5น
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

(อาํเภอเมือง หนองขามหย่าง สว่างอารมณ์ ทัพทัน)

ที�
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ชื�อ-สกลุ



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงสาวิณี  คาํหิลาด 1348900247579 7 เม.ย. 54 136 1 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี ป. 3 บา้นคาํพอุง(ประชาราษฎร์บาํรุงคาํพอุง โพธิ= ชยั

2 เดก็หญิงดรุณี  คาํหิลาด 1349901481932 7 เม.ย. 50 136 1 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี ป. 6 บา้นคาํพอุง(ประชาราษฎร์บาํรุงคาํพอุง โพธิ= ชยั

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

(อาํเภอเมือง เขื องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก)



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 ด.ญ.พิชชานนัท ์ มณีกญัญ์ 1347900045126 9 พ.ย. 53 61 6 สองคอน โพธิ= ไทร อุบลราชธานี ป. 3 บา้นหนองกงุ ภูเงิน เสลภูมิ

2 เดก็ชายวิวิธชยั  จนัทเนตร 1348500057390 30 พ.ย. 47 34 2 ขามเปี5 ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี ม. 3 บา้นกกตาลดงบงัวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

(อาํเภอตระการพชืผล เขมราฐ โพธิCไทร กดุข้าวปุ้น นาตาล)

สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ที�

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็ชายจีรพฒัน์  ขนัใหญ่ 1209601752591 25 พ.ย. 54 98 4 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี ป. 2 ชุมชนบา้นบุ่งเลิศ บุ่งเลิศ เมยวดี

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

(อาํเภอพบิูลมังสาหาร ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม ตาลสุม สิรินธร)

สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงลลิตา  กองอุดม 1342200160254 6 ธ.ค. 55 39 16 คาํนอ้ย สาํโรง อุบลราชธานี ป. 1 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

2 เดก็ชายภานุวฒัน์  กองอุดม 1342200157181 29 ก.ค. 54 39 16 คาํนอ้ย สาํโรง อุบลราชธานี ป. 2 หนองพอกพฒันาประชานุสรณ์หนองพอก หนองพอก

3 เดก็หญิงไอศิกา  จิตตโ์กมล 1349901807854 2 ธ.ค. 54 วารินชาํราบ วารินชาํราบ อุบลราชธานี ป. 2 อคัคะวิทยา อคัคะคาํ โพธิ= ชยั

4 เดก็หญิงพรปวีรน์  มาคะวงค์ 1440601387443 23 ก.พ. 54 93/1 7 นาดี นาเยยี อุบลราชธานี ป. 3 บา้นหนองนกเป็ด สระนกแกว้ โพนทอง

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

(อาํเภอวารินชําราบ สําโรง นาเยยี สว่างวรีะวงศ์)



เลขประจาํตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขที� หมู่ที� ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ

1 เดก็หญิงภทัรวิรินทร์ ถินวิจารย์ 1348800044803 5 ธค. 50 183 13 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี ป. 6 บา้นคาํพอุง(ประชาราษฎร์บาํรุงคาํพอุง โพธิ= ชยั

ข้อมูลเดก็ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที  3 - 18 ปี)  ปีการศึกษา 2562

สังกัดสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ที มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื.นที บริการของสํานักงานเขตพื.นที การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

(อาํเภอเดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย นํ.ายนื นํ.าขุ่น ทุ่งศรีอุดม)

ที� ชื�อ-สกลุ
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั5น
สถานศึกษาที�ยา้ยไปเขา้เรียน


