
 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๑๒๓/ว 3406                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  ๓ 
              ถนนโพนทอง-หนองพอก อ าเภอโพนทอง  
                                                     จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๑๐ 

                      29   ตุลาคม   2563 

เรื่อง   ข้อมูลเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 3 – 15 ปี)  ปีการศึกษา ๒๕63  
 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ข้อมูลเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับฯ     
 

                 ดว้ย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลเด็ก 
ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 3 – 15 ปี) ปีการศึกษา 2563  ที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการ 
ของโรงเรียนในสังกัด   
 

       ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓  ขอแจ้งข้อมูลเด็กในวัยการศึกษา 
ภาคบังคับฯ ที่เข้ามาเรียนโรงเรียนในสังกัด โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี www.roiet3.go.th  เมนูดาวน์โหลด 

หัวข้อ “เด็กที่มีภูมิล าเนานอกเขตพ้ืนที่บริการ ปีการศึกษา 2563” 
  

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
   

                        ขอแสดงความนับถือ                                               
 

 
                (นายประดู่ นามเหลา)  

               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 
                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

 
 
                

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

 

 



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงปกฉตัต ์ เปล่งพานิช 1459901692029 2 ต.ค. 58 23 บางคอ้ จอมทอง กรุงเทพฯ อ. 2 บา้นหนองสิม ท่าม่วง เสลภูมิ

2  เด็กหญิงอิงฟ้า อาจหาญพิชิต 1104700606642 6 ธ.ค. 57 210/1203 สีกนั ดอนเมือง กรุงเทพฯ อ. 3 สีดากระพ้ีประชาสรรค์ อุ่มเม่า โพนทอง

3  ด.ญ.พรวรินทร์  สุวรรณทา้ว 1103704962969 28 ก.พ. 57 387/741 คลองเจา้คุณสิงห์ วงัทองหลาง กรุงเทพฯ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

4  เด็กชายกฤติพงค ์ ผยุดี 1103400306263 18 เม.ย. 57 16 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพฯ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

5  เด็กหญิงอารยา  ฉลูศรี 1104301480541 2 พ.ย. 56 1111/14 คลองสองตน้นุ่น ลาดกระบงั กรุงเทพฯ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

6  เด็กหญิงปรายฟ้า  แสงศรี 1909701209451 12 ก.ย. 53 238 บางบอน บางบอน กรุงเทพฯ ป. 2 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

7  เด็กหญิงรินรดา  บญุประคอง 1103704854449 19 ก.พ. 56 240 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพฯ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

8  ด.ญ.รัชดารินทร์ พิพฒันบวรกุล 1103400238021 24 เม.ย. 55 3/38 ทรายกองดินใต้ คลองสามวา กรุงเทพฯ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

9  เด็กหญิงนิรวรรณ โกสีลารัตน์ 1458700071085 15 ก.ค. 54 72/421 กระทุง่ราย หนองจอก กรุงเทพฯ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

10  เด็กชายสิงขร  เพ่ิมพนู 1250101814573 1 ม.ค. 55 916/202 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

11  เด็กชายธนภูมิ  ใจเก้ือ 2110301072651 1 ก.ค. 54 2/1 บางบอน บางบอน กรุงเทพฯ ป. 3 เหล่าขุมมนัท่าสะอาด ผาน ้ายอ้ย หนองพอก

12  ด.ญ.สุภชัชา  วงศร์าชพรม 1100704267621 16 เม.ย. 54 26/57 หนองคา้งพลู หนองแขม กรุงเทพฯ ป. 3 เหล่าขุมมนัท่าสะอาด ผาน ้ายอ้ย หนองพอก

13  เด็กชายชุติพนธ์  โคตรวาส 1101000364507 7 ต.ค. 54 59/41 27 ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ ป. 3 บา้นหนองสองห้อง เมยวดี เมยวดี

14  เด็กชายชยัสิทธ์ิ  ผลมีบญุ 1458800055685 6 เม.ย. 53 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพฯ ป. 4 หนองค าวิทยา ภูเขาทอง หนองพอก

15  เด็กชายพิชญุตย ์ บตุรพรม 1102500097584 22 ก.ค. 54 667 บางบอน บางบอน กรุงเทพฯ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น
ท่ี ช่ือ-สกุล

สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน
ชั้น



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

16  เด็กหญิงกมลชนก  วิเศษเสริม 1102004177371 12 ก.ค. 53 4 วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

17  เด็กชายหสัณุ  พิพฒันบวรกลุ 1104400077214 23 ก.ย. 53 3/38 ทรายกองดินใต้ คลองสามวา กรุงเทพฯ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

18  เด็กหญิงวชัรีภรณ์  โพธ์ิผา 1103704483041 2 พ.ย. 52 68/13 พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

19  เด็กหญิงวรพิชชา  เหง่าแกว้ 1102004103903 2 ต.ค. 52 54 2 บางแค บางแค กรุงเทพฯ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

20  เด็กหญิงวิภาภรณ์  เบิกบานดี 1103704410681 16 มี.ค. 52 10 ทุง่พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

21  เด็กชายศกัด์ิศิริ  องักาบ 1104200652681 30 ส.ค. 51 467 สายไหม สายไหม กรุงเทพฯ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

22  เด็กหญิงขนิษฐา  บวัต๊ิบ 1101100297364 17 ก.ค. 52 350/88 คลองสองตน้นุ่น ลาดกระบงั กรุงเทพฯ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

23  ด.ญ.ธิติสุดา  วงศร์าชพรม 1100704078951 27 พ.ย. 51 26/57 หนองคา้งพลู หนองแขม กรุงเทพฯ ป. 6 เหล่าขุมมนัท่าสะอาด ผาน ้ายอ้ย หนองพอก

24  เด็กชายปิยวฒัน ์ เทียบถึง 1129902008931 11 ม.ค. 50 129/72 ทุง่สองหอ้ง หลกัส่ี กรุงเทพฯ ม. 2 บา้นหนองเด่ิน ชุมพร เมยวดี

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น
ชั้น

สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน
ท่ี ช่ือ-สกุล



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายปัญณวิชญ ์ ทิพยศ์รี 1209703007071 27 ก.ย. 58 9 4 ร่องค า ร่องค า กาฬสินธุ์ อ. 2 สีดากระพ้ีประชาสรรค์ อุ่มเม่า โพนทอง

2  ด.ช.พรตะวนั  โพธิหะนาม 1459100125487 3 ก.ค. 57 73 9 ร่องค า ร่องค า กาฬสินธุ์ อ. 3 โคกกุงหนองหงษห์นองไฮขามเป้ีย โพธ์ิชยั

3  ด.ญ.กลุญาณชั  ศรีประทมุ 1469200024739 28 มิ.ย. 57 23 4 สามคัคี ร่องค า กาฬสินธุ์ อ. 3 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

4  ด.ญ.ณฐัธิดา  สืบพนัธโ์พธ์ิ 1459901656197 2 ก.พ. 58 49 1 เจา้ทา่ กมลาไสย กาฬสินธุ์ อ. 3 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

5  เด็กชายจิรโชติ  จงลือชา 1469200024593 22 เม.ย. 57 118 4 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ ป. 1 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

6  เด็กชายพีรสิทธ์ิ  นิละดาห์ 1469200024623 7 พ.ค. 57 95 9 สามคัคี ร่องค า กาฬสินธุ์ ป. 1 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

7  ด.ช.วิวฒันช์ยั  นาสิงห์ทอง 1469900908924 9 ต.ค. 53 14 3 สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ ป. 4 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

8  ด.ญ.ธิดารัตน ์ ฐานโอภาส 1469900913650 6 ม.ค. 54 79 5 ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ ป. 4 เหล่าขุมมนัท่าสะอาด ผาน ้ายอ้ย หนองพอก

9  ด.ญ.อมรรัตน ์ หงษรั์ญญา 1469900919780 23 มี.ค. 54 170 4 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ ป. 4 บา้นโพธ์ิศรี โพธ์ิศรี โพธ์ิชยั

10  เด็กชายณฐัวฒัน ์ วิเศษนนัท์ 1469900845824 2 ก.พ. 52 31 10 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

11  เด็กหญิงกิติกานต ์ แก่นอินทร์ 1469900845603 2 ก.พ. 52 74 5 โพนทอง เมือง กาฬสินธุ์ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

12  เด็กหญิงวราอรณ์  จงเรียน 1129701470700 13 เม.ย. 52 65 12 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1
(อ าเภอเมือง กมลาไสย ร่องค า สหัสขนัธ์ ดอนจาน สามชัย)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงเพชรรุ้ง  ศรีวะรม 1468700092538 13 ก.ย. 54 84 9 อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุ์ ป. 3 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2
(อ าเภอห้วยเม็ก หนองกุงศรี ท่าคนัโท ยางตลาด ฆ้องชัย)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายชนะชยั  นาแล 1458700089120 26 ก.ย. 57 107 6 ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ อ. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

2  เด็กชายศุภกร  พลเยีย่ม 1469000110909 23 ม.ค. 57 112 3 เหล่าไฮงาม กฉิุนารายณ์ กาฬสินธุ์ ป. 1 บา้นโป่งประชาพฒัน์ บุ่งเลิศ เมยวดี

3  เด็กชายวชิรวิทย ์ วิเศษศิลป์ 1469000096671 28 ก.ค. 55 100 1 จุมจงั กฉิุนารายณ์ กาฬสินธุ์ ป. 2 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

4  ด.ญ.ธารประเสิรฐ กมลวิบลูย์ 1458700079787 27 พ.ย. 55 7 1 คุดกา้ว กฉิุนารายณ์ กาฬสินธุ์ ป. 2 บา้นหนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ

5  เด็กหญิงญาดา  ไชยปัญญา 1459100101006 22 เม.ย. 55 90 6 สมสะอาด กฉิุนารายณ์ กาฬสินธุ์ ป. 3 โคกล่ามวิทยาคาร หนองใหญ่ โพนทอง

6  เด็กหญิงณฐันิชา  กลา้หาญ 1451500109597 21 มิ.ย. 54 67 4 เหล่าไฮงาม กฉิุนารายณ์ กาฬสินธุ์ ป. 3 บา้นหนองสองห้อง เมยวดี เมยวดี

7  เด็กหญิงเพชรา  ตาลวงศ์ 1219901337620 31 ต.ค. 53 150 10 สามขา กฉิุนารายณ์ กาฬสินธุ์ ป. 4 บา้นนางาม ค าพอุง โพธ์ิชยั

8  เด็กชายจกัรกฤษณ์  วิรินไพ 1449600068504 11 ก.พ. 52 97/4 2 กดุสิมคุม้ใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ ป. 5 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

9  เด็กหญิงณฐัณิชา  พรชยั 1639900500451 2 ต.ค. 51 13 7 จุมจงั กฉิุนารายณ์ กาฬสินธุ์ ป. 6 บา้นหนองไผ่หนองหวา้ ศรีวิลยั เสลภูมิ

10  เด็กหญิงนภสัสร  ชมภูเขา 1490700107732 25 พ.ย. 51 68 8 เหล่าไฮงาม กฉิุนารายณ์ กาฬสินธุ์ ป. 6 บา้นโป่งประชาพฒันา บุ่งเลิศ เมยวดี

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
(อ าเภอกุฉินารายณ์ เขาวง ค าม่วง นาคู นามน สมเดจ็ ห้วยผึง้)

สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน
ท่ี ช่ือ-สกุล

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น
ชั้น



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายเพชรกลา้  ตรีภพ 1629900974037 24 ก.พ. 55 63/2 5 ปางตาไว ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร ป. 3 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2
(อ าเภอคลองขลุง ทรายทองวฒัา ชาณุวรลักษบุรี ปางศิลาทอง คลองลาน บึงสามัคคี)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงนิชาภสัญ ์ แปงสี 1102004062786 3 มิ.ย. 52 141 7 หนองประดู่ เลาขวญั กาญจนบรีุ ป. 6 บา้นท่าลาดหนองผกัตบ เหล่านอ้ย เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
(อ าเภอบ่อพลอย เลาขวญั หนองปรือ)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงสุชญัญา  นิรพนัธ์ 1409904473204 2 ธ.ค. 58 209/12 8 บา้นเป็ด เมือง ขอนแก่น อ. 2 บา้นหนองเด่ิน ชุมพร เมยวดี

2  ด.ญ.อชิรญา  สุขษาเกษ 1409400044172 26 พ.ย. 56 38 5 โคกงาม บา้นฝาง ขอนแก่น ป. 1 บา้นภูเขาทอง ค าพอุง โพธ์ิชยั

3  ด.ญ.ปราณปริยา กิตติพะวงษ์ 1409903940852 16 พ.ย. 53 408/69 13 ศิลา เมือง ขอนแก่น ป. 4 บา้นโคกใหญ่ ค าพอุง โพธ์ิชยั

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
(อ าเภอเมือง บ้านฝาง พระยนื)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายธนาธิป  หม่องสอน 1408100030230 27 ธ.ค. 56 69 9 ขามป้อม เปือยนอ้ย ขอนแก่น ป. 1 บา้นหนองแวงใหญ่ ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

2  เด็กชายรชต  คูสกลุรัตน์ 1409904126482 21 ส.ค. 55 84/6 10 โนนสมบรูณ์ บา้นแฮด ขอนแก่น ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

3  เด็กหญิงณยฎา  คูสกลุรัตน์ 1409903960225 27 ม.ค 54 84/6 10 โนนสมบรูณ์ บา้นแฮด ขอนแก่น ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
(อ าเภอบ้านไผ่ ชนบท มัญจาครีี เปือยน้อย บ้านแฮด โคกโพธ์ิไชย)

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงอภิชญา  พิมเสน 1407700082337 10 ธ.ค. 57 105 2 นาหวา้ ภูเวียง ขอนแก่น อ. 3 บา้นท่าลาดหนองผกัตบ เหล่านอ้ย เสลภูมิ

2  เด็กหญิงอภิรดี  พิมเสน 1409903811904 9 ส.ค. 52 105 2 นาหวา้ ภูเวียง ขอนแก่น ป. 5 บา้นท่าลาดหนองผกัตบ เหล่านอ้ย เสลภูมิ

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
(อ าเภอชุมแพ ภูผาม่าน ภูเวยีง เวยีงเก่า สีชมพู หนองนาค า หนองเรือ)

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายธนวฒัน ์ พนัปลาโด 1458800071222 6 ก.พ. 57 23/1 8 วงัสรรพรส ขลุง จนัทบรีุ ป. 1 บา้นเหล่าโพนงาม ภูเขาทอง หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
(อ าเภอขลุง มะขาม แหลมสิงห์ โป่งน า้ร้อน สอยดาว เขาคชิกุฎ)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายพีรพฒัน ์ จางวางแกว้ 1129902190933 20 พ.ย. 52 51/75 6 คลองหลวงแพง่ เมือง ฉะเชิงเทรา ป. 5 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
(อ าเภอเมือง บางปะกง บางน า้เปรี้ยว บ้านโพธ์ิ)

ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ท่ี



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายจิราย ุ อภิวฒันโยธิน 1209000718658 14 มี.ค. 56 53/29 5 นาป่า เมือง ชลบรีุ ป. 1 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี

2  เด็กชายปัญญา  อารีย์ 1209000625170 8 พ.ย. 54 69 2 บา้นสวน เมือง ชลบรีุ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
(อ าเภอเมือง หนองใหญ่ บ้านบึง)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายภคพล  กมล 1209000717317 6 มี.ค. 56 401 5 พวงทอง บอ่ทอง ชลบรีุ ป. 1 โคกล่ามวิทยาคาร หนองใหญ่ โพนทอง

2  เด็กหญิงองัสุมาลี  พทุธานุ 1339901232819 1 ต.ค. 56 306 1 บอ่ทอง บอ่ทอง ชลบรีุ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
(อ าเภอพนสันคิม พานทอง บ่อทอง เกาะจันทร์)

ท่ี ช่ือ-สกุล

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียนท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น
ชั้น



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงจินดารัตน ์ เขียแกว้ 1209601935378 11 ต.ค. 58 1/17 2 นาเกลือ บางละมุง ชลบรีุ อ. 2 เหล่าขุมมนัท่าสะอาด ผาน ้ายอ้ย หนองพอก

2  ด.ญ.พิชชานนัท ์ประจกัษอ์มรชยั 1103704917491 20 ก.ย. 56 451/165 12 หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

3  เด็กชายตุลา  มาเยอะ 1209601658064 9 ต.ค. 52 157/77 5 นาเกลือ บางละมุง ชลบรีุ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

(อ าเภอเกาะสีชัง ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ)

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ท่ี



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายยศกร  บวัคร้าม 1189900572502 19 ธ.ค. 54 176 8 วงัหมนั วดัสิงห์ ชยันาท ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

2  เด็กหญิงกรภทัร  โห้คลงั 1189900531172 19 เม.ย. 53 13 3 หนองขุ่น วดัสิงห์ ชยันาท ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
(อ าเภอเมือง มโนรมย์ สรรพยา สรรคบุรี หันคา วดัสิงห์ หนองมะโมง เนนิขาม)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงบญุญาภา  จรบรุมย์ 1100704571878 28 ก.ค. 58 179 3 วงัชมภู หนองบวัแดง ชยัภูมิ อ. 2 สีดากระพ้ีประชาสรรค์ อุ่มเม่า โพนทอง

2  เด็กชายณฐัชพล  การหวา้ 1458700064771 11 ส.ค. 53 75 8 แหลมทอง ภกัดีชุมพล ชยัภูมิ ป. 4 บา้นบุ่งเบา้ห้วยเจริญ นาแซง เสลภูมิ

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

(อ าเภอเมือง คอนสวรรค์ บ้านเขว้า หนองบัวแดง ภักดชุีมพล)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงสายธาน  จนัทคตั 1368100103505 3 ม.ค. 57 26 7 เก่าฮ่าดี แกง้คร้อ ชยัภูมิ อ. 3 บา้นหนองบก หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

2  เด็กหญิงอภิสรา  ฐานเจริญ 1369200074249 27 ส.ค. 52 22 9 บา้นเด่ือ เกษตรสมบรูณ์ ชยัภูมิ ป. 5 บา้นหนองสองห้อง เมยวดี เมยวดี

3  เด็กหญิงสุจิตตรา  สายแขก 1368100063350 24 ธ.ค. 51 85 7 เก่าฮ่าดี แกง้คร้อ ชยัภูมิ ป. 6 บา้นหนองบก หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

4  เด็กชายนวรัตน ์ จนัทคตั 1458800059567 15 เม.ย. 54 26 7 เก่าฮ่าดี แกง้คร้อ ชยัภูมิ ป. 6 บา้นหนองบก หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
(อ าเภอภูเขยีว แก้งคร้อ บ้านแท่น คอนสาร เกษตรสมบูรณ์)



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายพรชดนยั  กนัธอินทร์ 1508700114212 7 ธ.ค. 53 39 3 ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่ ป. 4 บา้นเหล่าโพนงาม ภูเขาทอง หนองพอก

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
(อ าเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว เวยีงแหง)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงม่ิงกมล  ทบัตุ่น 1219901456921 1 พ.ย. 55 46 7 สะตอ เขาสมิง ตราด ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

(อ าเภอเมือง เขาสมิง คลองใหญ่ แหลมงอบ บ่อไร่ เกาะกูด เกาะช้าง)

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ
1  เด็กชายชนนน  นพพลั้ง 1104000383954 9 พ.ย. 58 11/1 7 บา้นยาง เมือง นครปฐม อ. 2 บา้นภูเขาทอง ค าพอุง โพธ์ิชยั

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
(อ าเภอเมือง ก าแพงแสน ดอนตูม)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายศุภกร  พรมภกัด์ิ 1739902548620 1 ก.ย. 54 24 4 เพนียด นครชยัศรี นครปฐม ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

2  ด.ญ.เพียรพอเพียง เลิศกมลสิน 1458800063441 23 ก.พ. 55 152 10 กระทุม่ลม้ สามพราน นครปฐม ป. 3 เหล่าขุมมนัท่าสะอาด ผาน ้ายอ้ย หนองพอก

3  เด็กชายภานุวิชญ ์ ปทมุสูตร 1738700115748 27 ต.ค. 54 128/3 2 บางกระทึก สามพราน นครปฐม ป. 3 บา้นนาวีนอ้ยสามคัคีฯ ศรีวิลยั เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ชั้น

(อ าเภอนครชัยศรี สามพราน บางเลน พุทธมณฑล)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงวชิรญา  อินดูวา 1479901010891 4 ก.พ. 55 7 12 หนองสงัข์ นาแก นครพนม ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

2  เด็กหญิงชลธิชา  ยะสาธะโร 1480501348900 11 ก.ย. 51 172 1 ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
(อ าเภอเมือง ธาตุพนม เรณูนคร นาแก ปลาปาก วงัยาง)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายชนาธิป  หอมหลาย 1110201420896 7 ส.ค. 55 3 7 เวินพระบาท ทา่อุเทน นครพนม ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(อ าเภอศรีสงคราม บ้านแพง นาทม นาหว้า โพนสวรรค์ ท่าอุเทน)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายคชพฒัน ์ วงศแ์สง 1305300059566 6 พ.ย. 52 735/47 1 หนองไผ่ เมือง นครราชสีมา ป. 5 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
(อ าเภอเมือง โนนสูง)

สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงสุดารัตน ์ บญุสมบติั 1308400086118 4 พ.ย. 57 267 6 โชคชยั โชคชยั นครราชสีมา อ. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
(อ าเภอจักราช  ห้วยแถลง  เฉลิมพระเกียรติ  โชคชัย  หนองบุนนาก)

ท่ี
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงจิราภทัร  อยูอุ่่นพะเนา 1309903803830 15 ก.ค. 53 67 6 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา ป. 4 สีดากระพ้ีประชาสรรค์ อุ่มเม่า โพนทอง

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
(อ าเภอครบุรี  เสิงสาง ปักธงชัย วงัน า้เขยีว)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงนงลกัษณ์  เสริงก าปัง 1309903902480 8 ก.ค. 54 207 4 ก าปัง โนนไทย นครราชสีมา ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
(อ าเภอด่านขุนทด ขามทะเลสอ โนนไทย ขามสะแกแสง พระทองค า เทพารักษ์)

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น
ชั้น

สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน
ท่ี ช่ือ-สกุล



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายกนัติพสั  ใจอารีย์ 1609901140865 13 ก.ย. 56 74 10 บา้นมะเกลือ เมือง นครสวรรค์ ป. 1 บา้นหนองสองห้อง เมยวดี เมยวดี

2 ด.ช.ปณุณกณัย ์ บญุมี 1609901033937 20 ก.ค. 54 2 5 ยางขาว พยหุะคีรี นครสวรรค์ ป. 3 บา้นโพธ์ิศรี โพธ์ิศรี โพธ์ิชยั

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
(อ าเภอเมือง เก้าเลีย้ว โกรกพระ พยุหะครีี ชุมแสง)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  ด.ญ.อญัชิสา  เกณเกษกรณ์ 1168300183482 29 ต.ค. 55 158 10 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
(อ าเภอลาดยาว บรรพตพิสัย แม่วงก์ ชุมตาบง แม่เป็น)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1 เด็กหญิงพรลภสั  ใบชา 1459000046828 27 มิ.ย. 54 550/1 3 หนองกลบั หนองบวั นครสวรรค์ ป. 2 บา้นโพธ์ิศรี โพธ์ิศรี โพธ์ิชยั

2 เด็กหญิงธญัชนก  มะละปะที 1149901163754 20 มิ.ย. 53 121/2 6 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ป. 3 อนุบาลโพนทอง แวง โพนทอง

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

(อ าเภอหนองบัว ไพศาลี ตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงอยัยา  ขดัทรายขาว 1129902207968 14 มี.ค. 53 5/326 5 บางกระสอ เมือง นนทบรีุ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

(อ าเภอเมือง บางกรวย)



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงจุฬาลกัษณ์  พลเยีย่ม 1439000060146 28 ก.ย. 53 176 2 โซ่ โซ่พิสยั บึงกาฬ ป. 4 โคกล่ามวิทยาคาร หนองใหญ่ โพนทอง

2  เด็กหญิงสุธามณี  พลเยีย่ม 1439000051389 3 ม.ค. 52 176 2 โซ่ โซ่พิสยั บึงกาฬ ป. 5 โคกล่ามวิทยาคาร หนองใหญ่ โพนทอง

3  เด็กชายชชัชานนท ์ นาทนัตอง 1439900620199 19 มิ.ย. 51 101 3 โซ่ โซ่พิสยั บึงกาฬ ป. 6 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

(อ าเภอเมือง ศรีวไิล พรเจริญ เซกา บึงโขงหลง บุ่งคล้า โซ่พิสัย ปากคาด)

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายภูมิธนยศ  มดัหา 1318700134461 25 ส.ค. 55 50 1 หนองโดน ล าปลายมาศ บรีุรัมย์ ป. 2 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

2  เด็กชายกิตติกวิน  หาญโสตร์ 1319901399128 12 มิ.ย. 54 12/5 ในเมือง เมือง บรีุรัมย์ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ท่ี
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
(อ าเภอเมือง ล าปลายมาศ ช าน ิบ้านด่าน)

ช่ือ-สกุล



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายณิติภูมิ  เทศจนัดา 1103705058131 19 ม.ค. 58 248 10 คูเมือง คูเมือง บรีุรัมย์ อ. 3 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี

2  เด็กหญิงรัตนาวลี  จริตรัมย์ 1318600052098 8 พ.ย. 52 48 6 สะแก สตึก บรีุรัมย์ ป. 5 บา้นหนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ

3  เด็กชายกิตติพฒัน ์ จริตรัมย์ 1318600032569 4 ก.ย. 49 48 6 สะแก สตึก บรีุรัมย์ ป. 5 บา้นหนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
(อ าเภอพุทไธสง นาโพธ์ิ บ้านใหม่ไชยพจน์ คูเมือง แคนดง สตึก)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายพงศกร  ดีวาจา 1103000272213 8 เม.ย. 56 46/306 16 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี ป. 1 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

2  เด็กหญิงสมฤทยั  ยอดจนัทึก 1139900633765 25 ม.ค. 53 20/7 4 บางขะแยง เมือง ปทมุธานี ป. 5 เหล่าขุมมนัท่าสะอาด ผาน ้ายอ้ย หนองพอก

3  ด.ญ.สุวรรณี  สุขภูมิ 1139900618553 4 ส.ค. 52 46/132 4 บางเตย สามโคก ปทมุธานี ป. 5 บา้นโพธ์ิศรี โพธ์ิศรี โพธ์ิชยั

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
(อ าเภอเมือง สามโคก คลองหลวง ลาดหลุมแก้ว)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงปภาวีร์  มะลิงาม 1139700131740 11 ส.ค. 57 59/200 2 คูคต ล าลูกกา ปทมุธานี อ. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

2  เด็กชายณฐัพล  ศรีทอง 1139900723101 22 พ.ย. 55 54 4 บึงค  าพร้อย ล าลูกกา ปทมุธานี ป. 2 ไทยรัฐวิทยา 36(บะตากา) หนองใหญ่ โพนทอง

3  เด็กชายภูวรัตน ์ มะลิงาม 1139700110394 9 ต.ค. 55 59/200 2 คูคต ล าลูกกา ปทมุธานี ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

4  เด็กหญิงทิชานนัท ์ พิมพบ์ลูย์ 1260401226871 8 เม.ย. 54 119/53 1 ล าผกักดู ธญับรีุ ปทมุธานี ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
(อ าเภอล าลูกกา ธัญบุรี หนองเสือ)

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงอภิษฎา  สีสุข 1770500144968 10 ก.ย. 52 12/3 8 ทรายทอง บางสะพานนอ้ย ประจวบคีรีขนัธป์. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขนัธ์ เขต 1
(อ าเภอเมือง ทบัสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย)

ท่ี



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  ด.ญ.แพรวพิชา  เฉียดหนองยงู 1348700071515 23 มิ.ย. 51 116 18 บา้นพระ เมือง ปราจีนบรีุ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
(อ าเภอเมือง บ้านสร้าง ศรีมโหสถ ศรีมหาโพธิ ประจันตคาม)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายกฤษณะ  ทองจนัทา 1259500160869 3 ก.พ. 53 73 2 วงัตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบรีุ ป. 5 บา้นภูเขาทอง ค าพอุง โพธ์ิชยั

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
(อ าเภอกบินทร์บุรี นาดี)



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายพีรพฒัน ์ โอสถ 1149901446136 2 ธ.ค. 58 188 5 บอ่ตาโล่ วงันอ้ย พระนครศรีอยธุยาอ.2 ไทยรัฐวิทยา 36(บะตากา) หนองใหญ่ โพนทอง

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1
(อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ นครหลวง บางปะหัน บ้านแพรก ภาชี มหาราช วงัน้อย อุทยั)

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงพิรญาณ์  อินค า 1749800497881 14 พ.ย. 52 42 5 บา้นไร่ หล่มสกั เพชรบรูณ์ ป. 5 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
(อ าเภอหล่มสัก หล่มเก่า น า้หนาว เขาค้อ)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายภรันย ู กอ้นเทียน 1678700102698 1 ก.ค. 58 47 3 บวัวฒันา หนองไผ่ เพชรบรูณ์ อ.2 โคกล่ามวิทยาคาร หนองใหญ่ โพนทอง

ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
(อ าเภอบึงสามพัน วเิชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่)

ท่ี



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงนิตยา  ผดุงไสย์ 1449901179216 23 ธ.ค. 58 25/1 ตลาด เมือง มหาสารคาม อ. 2 โคกกุงหนองหงษห์นองไฮขามเป้ีย โพธ์ิชยั

2  เด็กหญิงวรัณญา  ผดุงไสย์ 1449901045465 10 มิ.ย. 55 25/1 ตลาด เมือง มหาสารคาม ป. 2 โคกกุงหนองหงษห์นองไฮขามเป้ีย โพธ์ิชยั

3  เด็กชายกฤษฎต์พชั  บญุภิละ 1449901037802 23 มี.ค. 55 187 5 หนองโก บรบือ มหาสารคาม ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
(อ าเภอเมือง กันทรวชัิย แกด า บรบือ)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงวิมล  เดชโม 1490501219077 26 ม.ค. 57 73 5 บา้นซ่ง ค าชะอี มุกดาหาร ป. 1 บา้นภูเขาทอง ค าพอุง โพธ์ิชยั

2  เด็กชายวีระพล  เดชโม 1490501212161 10 มี.ค. 52 73 5 บา้นซ่ง ค าชะอี มุกดาหาร ป. 6 บา้นภูเขาทอง ค าพอุง โพธ์ิชยั

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
(อ าเภอเมือง ค าชะอี ดอนตาล นคิมค าสร้อย ดงหลวง หว้านใหญ่ หนองสูง)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ชั้น



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงกิจสริน  เฮา้กอก 1350102035887 5 มี.ค. 57 189 ในเมือง เมือง ยโสธร ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

2  เด็กหญิงกวิสรา  เฮา้กอก 1350102006399 18 มี.ค. 56 7 11 เดิด เมือง ยโสธร ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

3  เด็กชายกฤษฎากร  สารเศวก 1350101999157 29 ธ.ค. 55 17 9 เดิด เมือง ยโสธร ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

4  เด็กชายวีรภทัร  ทมุชาลี 1103200263137 26 พ.ย. 54 35 9 เดิด เมือง ยโสธร ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

5  เด็กหญิงณฐันนัท ์ มาตขาว 1359900183113 16 ธ.ค. 54 9/10 ตาดทอง เมือง ยโสธร ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

6  ด.ญ.ภทัรวรินทร์  ระดาบตุร 1350101959872 5 พ.ย. 54 51 11 ในเมือง เมือง ยโสธร ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

7  เด็กชายพิพฒัน ์ พนัธห์อม 1369300002002 30 ส.ค. 54 80 11 เดิด เมือง ยโสธร ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

8  เด็กชายณฐัวีร์  นิลปะกะ 1459901478931 9 ก.พ. 55 27 4 เข่ืองค  า เมือง ยโสธร ป. 3 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

9  เด็กชายเขมนนัท ์ ทองอ่อน 1869900775385 31 ก.ค. 53 106 8 ขมุเงิน เมือง ยโสธร ป. 4 บา้นโคกใหญ่ ค าพอุง โพธ์ิชยั

10  เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีสงวน 1350101940551 7 เม.ย. 54 102 11 เดิด เมือง ยโสธร ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

11  เด็กหญิงอาภสัรา  ศรีสงวน 1350101895297 21 ต.ค. 52 102 11 เดิด เมือง ยโสธร ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

12  เด็กชายภาณุวฒัน ์ จตุรงค์ 1350101880753 14 พ.ค. 52 67 9 ดู่ทุง่ เมือง ยโสธร ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

13  เด็กชายภาณุเดช  จตุรงค์ 1350101880745 14 พ.ค. 52 67 9 ดู่ทุง่ เมือง ยโสธร ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ช่ือ-สกุล

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
(อ าเภอเมือง ค าเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย ค้อวงั)

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น
ชั้น

สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน
ท่ี



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงสร้อยอุมา  ในจิตร 1359800035520 11 ก.ย. 58 91 7 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร อ. 2 บา้นทรายขาวหนองแป้นฯนาเมือง เสลภูมิ

2  เด็กหญิงวรัญญา  เนินทราย 1350102067223 24 มิ.ย. 58 25/1 5 กระจาย ป่าต้ิว ยโสธร อ. 2 บา้นนาเมือง นาเมือง เสลภูมิ

3  เด็กหญิงนนัธิดา  ค  ารัง 1458700081421 22 ก.พ. 56 45 4 นาเวียง ทรายมูล ยโสธร ป. 2 บา้นหนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ

4  เด็กชายธนพล  บรูณะพล 1458700053851 23 ธ.ค. 51 59 4 หอ้งแซง เลิงนกทา ยโสธร ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

5  เด็กหญิงณฐัริกา  ผกูจิตร 1458800049189 3 ก.ค. 51 14 3 หว้ยแกง้ กดุชุม ยโสธร ป. 6 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

(อ าเภอเลิงนกทา ไทยเจริญ กุดชุม ทรายมูล ป่าติว้)



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายชญัญา  นาสมรูป 1459901703489  9 ธ.ค. 58 134 9 โนนรัง เมือง ร้อยเอด็ อ.2 ไทยรัฐวิทยา 36(บะตากา) หนองใหญ่ โพนทอง

2  เด็กหญิงณฐัณิชา  นราธร 1459400020711 5 มิ.ย. 58 24 3 พระเจา้ เชียงขวญั ร้อยเอด็ อ. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

3  เด็กชายจกัรภทัร  ชุมแวงวาปี 1459901672061 30 พ.ค. 58 56 6 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ อ. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

4  เด็กชายกฤติเดช  ชา้งวงษ์ 1459901672818 5 มิ.ย. 56 174 4 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ อ. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

5  ด.ญ.ชนญัชิดา  สุวรรณศรี 1129701664628 25 เม.ย. 58 43/1 4 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ อ. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

6  เด็กหญิงกญัชพร  โพพาฤทธ์ิ 1459901687041 3 ก.ย. 58 48 2 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ อ. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

7  เด็กหญิงอรอนงค ์ อตัภูมิ 1459901670050 21 พ.ค. 58 33 3 ในเมือง เมือง ร้อยเอด็ อ. 2 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

8  เด็กชายอคัรวฒัน ์ เศษจนัทร์ 1459901627740 11 ส.ค. 57 24 5 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ อ. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

9  เด็กชายอภิวชัญ ์ฤาชา 1458700089855 13 พ.ย. 57 48 4 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ อ. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

10  เด็กหญิงกญัชพร  พิมพดี์ 1459901633405 15 ก.ย. 57 158 4 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ อ. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

11  เด็กหญิงจิณฐัตา  สุติวงษ์ 1102004601792 30 ก.ย. 57 22 6 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ อ. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

12  เด็กชายจิตติพฒัน ์ ธรณี 1459901644458 18 พ.ย. 57 13 3 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ อ. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

13  เด็กหญิงกานตธิ์ดา  สรภูมิ 1459901651748 2 ม.ค. 58 16 9 เทอดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ อ. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

14  ด.ญ.จนัทร์สุดา  แพทยร์าช 1458700089421 21 ต.ค. 57 45 15 อุ่มเมา้ ธวชับรีุ ร้อยเอด็ อ. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น
ชั้น

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 1
(อ าเภอเมือง จตุรพักตรพิมาน จังหาร ศรีสมเดจ็ ธวชับุรี ทุ่งเขาหลวง เชียงขวญั)

สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน
ท่ี ช่ือ-สกุล



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

15  ด.ช.เกียรต์ิกลา้  กลางบวั 1459901622497 11 ก.ค. 57 112 6 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ อ. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

16  ด.ญ.ปภาวรินทร์  ประพฤติใน 1459901666940 27 เม.ย. 58 134 6 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ อ. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

17  เด็กหญิงกญัญาวีร์  ผาลา 1168300230189 20 ก.พ. 57 43 6 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ อ. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

18  ด.ช.บวรลกัษณ์ อินทรจกัรพงศ์ 1459901657142 9 ก.พ. 58 107 4 นิเวศน์ ธวชับรีุ ร้อยเอด็ อ. 3 บา้นหนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ

19  ด.ญ.วชิราภรณ์  โคตรภกัดี 1459901648372 11 ธ.ค. 57 124 11 พระเจา้ เชียงขวญั ร้อยเอด็ อ. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

20  เด็กหญิงศุภกานต ์ มูลภกัด์ิ 1459901565523 17 ก.ค. 56 289 17 รอบเมือง เมือง ร้อยเอด็ ป. 1 บา้นหนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ

21  ด.ญ.กญัณชัชา  เนตรถาวร 1459901576975 26 ก.ย. 56 86 7 สีแกว้ เมือง ร้อยเอด็ ป. 1 บา้นทรายขาวหนองแป้นฯนาเมือง เสลภูมิ

22  เด็กหญิงวชัราภรณ์  สมลิคุณ 1459901595473 13 ม.ค. 57 365 ในเมือง เมือง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

23  เด็กหญิงสุพรรษา  บวัทอง 7459900023173 10 ก.ค. 57 33 1 ในเมือง เมือง ร้อยเอด็ ป. 1 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

24  ด.ช.ธีรภทัร  สุวรรณสิงห์ 1459901577238 28 ก.ย. 56 46 7 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

25  ด.ช.เมธาสิทธ์ิ  ชนะโชติ 1459901565710 19 ก.ค. 56 1 4 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

26  เด็กชายอภิชาติ  ธาตุสุวรรณ์ 1458700083709 11 ส.ค. 56 5 4 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

27  เด็กชายพงศพศั  มะลาขนัธ์ 1459901565647 18 ก.ค. 56 158 2 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

28  เด็กหญิงจาตุพร  ศรีสุระ 1458700083601 29 ก.ค. 56 35 5 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

29  เด็กหญิงจิรัชยา  น่าบรรดิษฐ์ 1459901594485 7 ม.ค. 57 56 8 เหล่า ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

30  เด็กหญิงขวญัณภา  อินทรักษ์ 1399900475785 14 ธ.ค. 55 117 10 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

31  เด็กชายพีรณฐั  ศรีอาภรณ์ 1459901584650 7 พ.ย. 56 59 9 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

32  เด็กหญิงธนฐัพร  สูงเนิน 1459901602224 3 มี.ค. 57 63 2 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

33  เด็กหญิงอญัชิสา  วิเศษเสริม 1102004539019 2 ก.พ. 57 16 4 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

34  เด็กชายธีรโชติ  จาระซอน 1459901560891 20 มิ.ย. 56 73 10 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

35  เด็กชายไผทเทพ  ศรีสุระ 1609901165230 26 มี.ค. 57 36 5 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

36  เด็กหญิงอริส  ประจนัตะเสน 1459901591834 20 ธ.ค. 56 34 5 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

37  เด็กชายธีรดลย ์ ศรีสุระ 1459901586601 19 พ.ย. 56 128 3 บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

38  เด็กชายชนะพล  ธรณี 1259500234307 19 ต.ค. 56 10 10 มะบา้ ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

39  เด็กชายศุภกร  ดิษด า 1549900913853 7 พ.ย. 56 9/1 7 เทอดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

40  เด็กชายอานติั  เกาะน ้าใส 1458700083695 11 ส.ค. 56 41 1 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

41  เด็กหญิงอภสัรา  กิจจ ารูญ 1459901558861 7 มิ.ย. 56 37 9 เทิดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

42  เด็กหญิงสุวฒันา  สมชาติ 1349500082514 17 ธ.ค. 56 164 9 เทิดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

43  เด็กหญิงกมลชนก  ฝางแกว้ 1459901611584 4 พ.ค. 57 82 9 เทิดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

44  เด็กหญิงปาณิสรา  ดารุณิกรณ์ 1459901597794 30 ก.ค. 57 87 8 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 1 บา้นหนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ

45  ด.ญ.ชชัฎาภรณ์ สาคะรินทร์ 1459901561838 26 มิ.ย. 56 38 6 พระเจา้ เชียงขวญั ร้อยเอด็ ป. 1 บา้นหนองแวงใหญ่ ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

46  เด็กชายปริยวิศร์  พฤฒิจิระวงค์ 1459901578188 2 ต.ค. 56 9 9 บึงนคร ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 1 บา้นท่าม่วง ท่าม่วง เสลภูมิ

47  ด.ช.ประเสริฐพร เนตรติยะสกุล 1459901580131 14 พ.ย. 56 149 5 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

48  เด็กชายคมศกัด์ิ  บสุดี 1459901583424 1 พ.ย. 56 134 5 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

49  เด็กชายวาย ุ วงัคะฮาด 1459901612696 11 พ.ค. 57 34 1 ธวชับรีุ ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 1 บา้นหนองสองห้อง เมยวดี เมยวดี

50  เด็กชายสรวิชญ ์ ธรณี 1459901501924 5 ก.ค. 55 572 23 เหนือเมือง เมือง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

51  เด็กชายวริทธินนัท ์ โกมินทร์ 1459901530100 4 ธ.ค. 55 90 1 รอบเมือง เมือง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

52  เด็กชายธีรเดช  สมสะอาด 1459901516344 24 ก.ย. 55 54 9 เทิดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

53  เด็กชายอลงกต  แสนยะบตุร 1129701590209 15 พ.ย. 55 100 3 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

54  เด็กชายรณกฤต  โจทจนัทร์ 1459901531009 9 ธ.ค. 55 38 6 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

55  เด็กชายคุณากร  ภาคภูมิ 1459901530312 6 ธ.ค. 55 11 11 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

56  ด.ช.นนัธิพฒัณ์  สุดาทิพย์ 1459901539786 5 ก.พ. 56 32 6 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

57  เด็กหญิงยิหวา  สนองเดช 1459901489924 25 เม.ย. 55 6 11 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

58  เด็กหญิงภานิชา  แสนเหล่ียว 1209501305160 23 พ.ย. 55 19/1 10 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

59  เด็กหญิงธนญัญา  ช่ืนมณี 1459901483411 10 มี.ค. 55 91 3 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

60  เด็กหญิงพิมพรรณ  พรรคพล 1459901522956 29 ต.ค. 55 43 11 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

61  เด็กหญิงณฐัณิชา  บญุยิง่ 1459901509917 22 ส.ค. 55 70 11 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

62  เด็กชายศกัด์ิสิทธ์ิ  พงษเ์ดช 1459901510869 27 ส.ค. 55 11 3 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

63  เด็กหญิงลดัดาวลัย ์ วรวงค์ 1459901536116 11 ม.ค. 56 158 9 เทอดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

64  เด็กชายมงักร  ฤทธิวุฒิ 1458700076401 1 พ.ค. 55 104 4 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

65  เด็กชายภุชงค ์ ศรีลาวงษ์ 1459901519807 11 ต.ค. 55 178 7 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

66  เด็กชายธนภทัร  สุวรรณศรี 1459901498958 20 มิ.ย. 55 34/1 1 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

67  เด็กชายพทุธชาติ  ค  าภกัดี 1459901515364 19 ก.ย. 55 64 10 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

68  เด็กหญิงชนญัชิดา  จ  านงคจิ์ตร 1459901505636 27 ก.ค. 55 39/1 4 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

69  เด็กหญิงภทัทิยา  ศิริสาร 1101000405581 4 ส.ค. 55 4 4 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

70  เด็กชายเทพพิทกัษ ์ พลเยีย่ม 1458700082150 18 เม.ย. 56 72 3 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

71  เด็กหญิงอภิชญา  พงษเ์อก 1458700078870 15 ต.ค. 55 5 5 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

72  เด็กชายธนพฒัน ์ แกว้นอก 1459901520384 15 ต.ค. 55 60 2 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

73  ด.ช.ปรินซ ์ไดมอนด์ นครินทร์ 1459901499717 26 มิ.ย. 55 64 9 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

74  เด็กหญิงศุภกานต ์ เถระวฒัน์ 1459901509151 18 ส.ค. 55 152 3 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

75  เด็กหญิงมะลิวลัย ์ ศรีชยัวาน 1459901535276 5 ม.ค. 56 93 2 เทอดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

76  เด็กชายมาหมูด  พฤกษชาติ 1459901539913 4 ก.พ. 56 81 6 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

77  เด็กหญิงปณุยาพร  ประเสริฐ 1459901523791 1 พ.ย. 55 50 6 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

78  เด็กชายวุฒิชยั  บญุพนัธุ์ 1459901504753 23 ก.ค. 55 119 9 บึงนคร ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

79  เด็กหญิงภทัรศยา  บญุวงษ์ 1101000397626 5 มิ.ย. 55 27 9 บึงนคร ธวชับุรี ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

80  เด็กหญิงนภสัภรณ์  นราธร 1459400018392 3 ก.ย. 55 17 6 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

81  เด็กชายตฤณ  ตะเชนทน 1459901493638 15 พ.ค. 55 38/59 ในเมือง เมือง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี

82  เด็กหญิงชุติกาญจน ์ พลยทุธ์ 1459901436081 10 มิ.ย. 54 491 ในเมือง เมือง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

83  เด็กชายเหมรัชต ์ กลมเกลียว 1459901437223 17 มิ.ย. 54 27 7 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

84  เด็กหญิงอคัรมณี  พรมลี 1459901445021 4 ส.ค. 54 3 13 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

85  ด.ญ.ยิง่ลกัษณ์  แกว้สะเทือน 1458700071557 8 ส.ค. 54 38 7 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

86  เด็กหญิงกนกอร  ไข่ษรศกัด์ิ 1459901440917 11 ก.ค. 54 36 7 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

87  เด็กหญิงพภสัสร  โชติรัตน์ 1459901483683 12 มี.ค. 55 9/1 7 เทอดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

88  เด็กหญิงณฐิตา  เดชพละ 1459901464565 20 พ.ย. 54 33 3 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

89  เด็กหญิงพิชามญฎ ์ สุภาวนี 1458700070372 11 มิ.ย. 54 107 1 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

90  เด็กชายปฏิภาน  พระเสนา 1459901492909 15 พ.ค. 55 117 4 เทอดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

91  เด็กชายธีรภทัร  ฉ ่ามณี 1104301379948 7 มี.ค. 55 40 7 เทอดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

92  เด็กชายพงศกร  ขนัธวิธี 1103704656281 27 มิ.ย. 54 4 1 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

93  เด็กหญิงพิรญาณ์  สูงเนิน 1459901464743 20 พ.ย. 54 63 2 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

94  เด็กชายธีรภทัร  วินิยม 1458700076460 6 พ.ค. 55 103 4 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

95  เด็กชายวรวุฒิ  กอผจญ 1459400017299 21 ก.ย. 54 95 2 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

96  เด็กชายปิติพงศ ์ สุวรรณสิงห์ 1458700075692 9 มี.ค. 55 46 7 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

97  ด.ญ.อารยา  ประจนัตะเสน 1459901478175 15 ก.พ. 55 34/1 5 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

98  เด็กหญิงเกศรินทร์  โพพาฤทธ์ิ 1458700076052 15 เม.ย. 55 48 2 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

99  เด็กหญิงอุรัสยา  อรุณปรีย์ 1104301378224 27 ก.พ. 55 129 10 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ
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ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

100  เด็กหญิงทรัพยศิ์ดี  เวียงสงค์ 1458700072847 29 ก.ย. 54 88 3 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

101  เด็กหญิงสุธีมน  คอ้ชากลุ 1459901432906 20 พ.ค. 54 44/1 11 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

102  เด็กหญิงกลัยากร  กาละรัตน์ 1459901453407 20 ก.ย. 54 52 11 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

103  เด็กหญิงอรพิมล  แกว้บญุเรือง 1458700070593 21 มิ.ย. 54 40/1 3 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

104  เด็กชายจนัธิเดช  ดวงบบุผา 1459901462236 7 พ.ย. 54 26/1 6 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

105  เด็กชายพชัรพล  ดวงจินดา 1102004302515 27 ก.ย. 54 25 4 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

106  เด็กชายชุติพนธ ์ นิจกรรม 1459901434038 29 พ.ค. 54 41 4 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

107  เด็กหญิงสิตานนั  เหล่อคะยอน 1459901471723 21 ธ.ค. 54 50 5 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

108  เด็กหญิงสินิทธา  เหล่อคะยอน 1459901471731 21 ธ.ค. 54 50 5 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

109  เด็กหญิงนารีรัตน ์ นิลผาย 1459901458166 14 ต.ค. 54 124 11 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

110  เด็กชายเจตนิพทัธ์ิ  กะอาจ 1458700073771 11 พ.ย. 54 128 7 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

111  เด็กหญิงวรรณรดา  มะรานอ 1459901484680 21 มี.ค. 55 1123 3 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

112  เด็กหญิงธนพร  ศรีสุระ 1600102106838 24 ต.ค. 54 36 5 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

113  เด็กหญิงปิยะฉตัร  ศรีสุระ 1458700074149 30 พ.ย. 54 29 5 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

114  เด็กชายวชิรวิทย ์ อาจศกัด์ิ 1459901477128 28 ม.ค. 54 49 1 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

115  เด็กชายณฐกร  อ่อนพทุธา 1103704666812 1 ส.ค. 54 31 7 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 บา้นหนองตุ ภูเงิน เสลภูมิ

116  เด็กชายฑณกร  อ่อนพทุธา 1103704666821 1 ส.ค. 54 31 7 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 บา้นหนองตุ ภูเงิน เสลภูมิ
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117  เด็กหญิงมนสันนัท ์ ไชยคุณ 1458700065336 5 ก.ย. 53 136 7 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 บา้นหนองตุ ภูเงิน เสลภูมิ

118  เด็กหญิงพิมพิกา  อ่อนพทุธา 1110501719269 9 ต.ค. 52 31 7 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 3 บา้นหนองตุ ภูเงิน เสลภูมิ

119  เด็กหญิงจิรัชยา  บญุเสริม 1458700071131 14 ก.ค. 54 144 6 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

120  เด็กชายโกวิทย ์ คชราช 1459901480579 20 ก.พ. 55 32 8 บึงนคร ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

121  เด็กหญิงกลุลดา  สรภูมิ 1459901453270 19 ก.ย. 54 7 8 บึงนคร ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

122  ด.ช.ปิยวฒัน ์ อินทรจกัรพงศ์ 1459901484817 21 มี.ค. 55 107 4 นิเวศน์ ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 3 บา้นหนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ

123  เด็กชายพงศภคั  ทิพยม์ะณี 1209601768153 28 มี.ค. 55 26 8 บึงนคร ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

124  เด็กชายณฐัภณ  จนัทร์ศิริ 1459901399321 4 ต.ค. 53 51 2 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

125  เด็กหญิงกนกพร  นิจกรรม 1459901387099 19 ก.ค. 53 13 7 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

126  เด็กหญิงธนภรณ์  มาสศรี 1409200041781 17 ม.ค. 54 157 9 เทอดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

127  เด็กหญิงจอมขวญั  พงเจริญ 1458700065867 24 ก.ย. 53 1 8 เหล่า ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

128  เด็กชายธนวรรธน ์ บญุขนัธ์ 1102004182056 30 ก.ค. 53 114 6 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

129  เด็กชายเอกชยั  นิสยัเสริม 1458700064682 6 ธ.ค. 53 7 3 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

130  เด็กชายถินวฒัน ์ คามวลัย์ 1458700064119 3 ก.ค. 53 36 3 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

131  เด็กหญิงสุทดัตา  ผานุกลุ 1458700064381 16 ก.ค. 53 61 9 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

132  เด็กหญิงธญัพร  ป้องค าสิงห์ 1459901416587 24 ม.ค. 54 162 3 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

133  เด็กชายวรภพ  รัตนภกัดี 1459901383697 28 มิ.ย. 53 116 6 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

134  เด็กหญิงอญัชฏาภร  แสนวงั 1459901431594 12 พ.ค. 54 31 11 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ
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135  เด็กหญิงเกสรา  สีจาด า 1458700067011 9 ธ.ค. 53 9 2 เทอดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

136  เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยบุล 1459901414100 5 ม.ค. 54 5 13 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

137  เด็กชายณรงคฤ์ทธ์ิ  ตะตินุช 1458700065590 15 ก.ย. 53 52 4 มะบา้ ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

138  เด็กชายณรงคช์ยั  ธินบตุร 1458700066588 18 พ.ย. 53 65 3 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

139  เด็กชายฤทธิไกร  แกว้ประสาน 1458700065875 27 ก.ย. 53 64 4 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

140  เด็กชายศิวกร  ลาวิชยั 1100704237978 11 พ.ย. 53 12 7 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

141  เด็กชายนนทวฒัน ์ เหล่ายา 1458700061977 8 มี.ค. 53 80 8 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

142  เด็กชายภทัรพงศ ์ ประโยชนมี์ 1459901390120 9 ส.ค. 53 5 6 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

143  ด.ญ.อมลวรรณ  กลุโพนเมือง 1459901395008 9  ก.ย. 53 113 3 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

144  เด็กหญิงจริยา  ชยับณัฑิต 1458700069846 12 พ.ค. 54 85 3 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

145  เด็กชายพงศกร  สมสะอาด 1459901400052 8 ต.ค. 53 54 9 เทิดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 4 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

146  เด็กหญิงจิรัสย ์ คชมิตร 1459400016195 14 ต.ค. 53 33 6 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

147  เด็กชายณฐักานต ์ คชมิตร 1459901427422 13 เม.ย. 54 79 8 บึงนคร ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

148  ด.ญ.กลุวรินทร์  คุณากรนิติธร 1459901399640 4 ต.ค. 53 33 5 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

149  เด็กชายณฐัวุฒิ  สุดเสน่ห์ 1459901412361 26 ธ.ค. 53 153 9 บึงนคร ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

150  เด็กชายภูเมศ  เพียรธญักร 1459901392611 24 ส.ค. 53 58 5 ธวชับรีุ ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

151  เด็กหญิงภานรินทร์ ปู่ หว้ยพระ 1459901417567 1 ก.พ. 54 33 6 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ
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152  ด.ช.พนัธวิศ  สิทธิพฒันพ์งษ์ 1459901354417 28 พ.ย. 52 24 5 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

153  เด็กชายปณุณกนัต ์ จนัทะไทย 1100704180381 21 ม.ค. 53 178 9 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

154  เด็กชายอิทธิเดช  ศรีสองเมือง 1459901338543 4 ก.ย. 52 13 7 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

155  เด็กหญิงชลิตา  เขตเจริญ 1301502158600 10 ก.ค. 52 6/1 2 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

156  เด็กหญิงศศิธร  เหล่ามาลา 1459901378618 21 พ.ค. 53 137 4 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

157  เด็กหญิงมรกต  วรวงค์ 1468700069561 2 ก.ค. 52 158 9 เทอดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

158  ด.ญ.ณรินทรา  อินทรักษณ์ 1458700062779 11 เม.ย. 53 117 10 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

159  เด็กชายภูวดล  พลนนัท์ 1458700057295 6 ก.ค. 52 49 3 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

160  เด็กหญิงสิรินทรา  สีหาราช 1459901368981 14 มี.ค. 53 55 10 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

161  เด็กหญิงพรประภา  ร่มศรี 1458700060261 6 ธ.ค. 52 61 7 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

162  เด็กชายรชต  อรรคนิมาตย์ 1489900648034 21 ก.ค. 52 17 9 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

163  เด็กชายศิวชั  บตุรฤทธ์ิ 1459901363611 7 ก.พ. 53 5 1 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

164  เด็กชายอรุพงศ ์ คอ้ชากลุ 1147200018624 1 ก.ย. 52 56 7 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

165  เด็กชายธณากร  แหล่งสนาม 1458700057660 24 ก.ค. 52 77 4 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

166  เด็กหญิงถิรวดี  นินไชย 1459901352333 21 พ.ย. 52 71 8 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

167  ด.ญ.พลอยไพลิน  เพียรชนะ 1459901350268 11 พ.ย. 52 111 2 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

168  เด็กชายธนภูมิ  ยองรัตน์ 1458700057686 18 ก.ค. 52 16 13 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ
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ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

169  เด็กชายปกป้อง  พละสุ 1459901335552 17 ส.ค. 52 10 10 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

170  ด.ญ.จุฑามาศ  มะศิริยานนัท์ 1576900000774 7 พ.ค. 53 2 4 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

171  เด็กหญิงเขม็นิจ  ทองพาศ 1102900223285 15 เม.ย. 53 16/1 9 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

172  เด็กหญิงจิราพร  ประสาร 1459901378201 18 พ.ค. 53 92 9 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

173  เด็กชายศุภวฒัน ์ ทายงั 1458700060181 30 พ.ย. 52 104 11 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

174  เด็กชายดนุพล  ตน้สูง 1103704505614 18 ม.ค. 53 142 6 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

175  ด.ญ.ณฐัณิชา  จนัทร์ขอนแก่น 1459901378987 21 พ.ค. 53 63 13 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

176  เด็กหญิงณฎัฐณิชา  สุวเพชร 1459901328726 3 มิ.ย. 52 120 3 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

177  ด.ญ.เพชรค าภรณ์  นิจกรรม 1100401487641 29 ต.ค. 52 55 5 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

178  เด็กหญิงไทฤทยั  ทองภู 1350101910784 25 เม.ย. 53 98 14 อุ่มเมา้ ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

179  ด.ช.กิตติคมน ์ แกว้แสงทอง 1459400015300 1 ม.ค. 53 107 5 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

180  เด็กชายธนดล  จนัโทภาศ 1459901345108 12 ต.ค. 52 13/1 8 บึงนคร ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

181  เด็กหญิงณฐัวิภา  เจือบวัขาว 1459400014711 21 มิ.ย. 52 145 5 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

182  เด็กชายศกัด์ิสิทธ์ิ  ศรีค  าภา 1459400014320 11 ม.ค. 52 59 5 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

183  เด็กหญิงณิชานนัท ์ ประเสริฐ 1459901331255 19 ก.ค. 52 50 6 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

184  เด็กหญิงพิมพล์ดา  บวันวล 1459901335129 13 ส.ค. 52 43 6 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

185  เด็กชายวีระพงศ ์ พนัธะมา 1458700058071 14 ต.ค. 52 77 2 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

186  เด็กชายวีระศกัด์ิ  พนัธะมา 1458700068062 14 ส.ค. 52 77 2 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 5 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

187  ด.ญ.กมลลกัษณ์  พลยทุธ์ 1459901284214 4 ก.ย. 51 49/1 ในเมือง เมือง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

188  เด็กหญิงณชัชาอร  นิชกลุ 1100704054571 28 ส.ค. 51 114 9 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

189  เด็กชายปิยะพงษ ์ ไทยนาทม 1100501707376 2 ต.ค. 51 35 10 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

190  เด็กชายพฒิุพงษ ์ ชนะบญุ 1459901318470 22 เม.ย. 52 24 10 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

191  เด็กชายธนกร  สรรพวุธ 1458700053125 3 พ.ย. 51 95 1 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

192  เด็กชายมนสิช  อนนัตภูมิ 1458700053427 25 พ.ย. 51 121 7 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

193  เด็กหญิงลกัษิกา  พรมโสภา 1458700056566 28 พ.ค. 52 34 5 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

194  เด็กหญิงสุภทัรตรา  ทินบตุร 1159900527051 13 ธ.ค. 51 78 3 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

195  เด็กชายปิติวตั  ทินบตุร 1459901283137 27 ส.ค. 51 46 7 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

196  เด็กชายณฐัวุฒิ  ชุมพล 1101501402495 9 พ.ย. 51 25 4 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

197  เด็กหญิงธนัยพร  สุภารี 1458700054539 7 ก.พ. 52 216 6 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

198  เด็กหญิงณฐัชา  แหล่งสนาม 1149901030983 21 ก.พ. 51 26 2 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

199  เด็กหญิงภวิตรา  ฤทธิโภค 1459901315641 2 เม.ย. 52 121 5 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

200  เด็กชายพงศศ์รัณย ์ ผิวจนัทร์ 1103101053142 30 มี.ค. 52 35 2 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

201  เด็กชายธนโชติ  ไชยเลิศ 1717900024923 1 ก.ค. 51 36 5 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

202  เด็กชายชนดิษฐ ์ ทะนะเวช 1739300035420 16 เม.ย. 52 1 3 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

203  เด็กชายชาญวุฒิ  สะเทินรัมย์ 1259500130331 20 ก.ค. 51 132 4 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี
ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

204  เด็กชายภูมิพงษ ์ ปัดภยั 1459901290397 14 ต.ค. 51 9 1 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

205  เด็กชายฐปนกรณ์  อินทรักษ์ 1459901307117 2 ก.พ. 52 3 6 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

206  เด็กชายธีรภทัร  นิลธรัตน์ 1458700055314 13 มี.ค. 52 27 2 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

207  เด็กชายวีรพฒัน ์ มะณีค า 1458700051971 11 ก.ย. 51 10 7 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

208  เด็กชายชาญวิทย ์ สิทธิบรีุ 1459901312331 10 มี.ค. 52 21 5 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

209  ด.ช.พิสิษฐ์สรรค ์ ประกอบผล 1459901321071 10 พ.ค. 52 5/1 3 บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

210  เด็กชายณฐัพล  หตัถกรรม 1459901272968 23 มิ.ย. 51 86 4 เทอดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

211  เด็กหญิงอินทิมา  สรรพวุธ 1459901306366 27 ม.ค. 52 31 5 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

212  เด็กหญิงวราภรณ์  ใครเครือ 1458700052331 29 ก.ย. 51 99 2 มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

213  เด็กหญิงอารียา  ศรีแสง 1458700052960 27 ต.ค. 51 12 4 เทอดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

214  เด็กหญิงวรรณวิสา  ฝางแกว้ 1459901276505 16 ก.ค. 51 82 9 เทิดไทย ทุง่เขาหลวง ร้อยเอด็ ป. 6 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

215  เด็กชายรชฎ  เขียวมา 1459901295895 17 พ.ย. 51 60 8 บึงนคร ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

216  ด.ช.วชัรวิชญานนัต ์ พิมชาลี 1459901279687 8 พ.ค. 51 77 6 บึงนคร ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

217  เด็กชายณรงคฤ์ทธ์ิ  คชมิตร 1459901319247 27 เม.ย. 52 79 8 บึงนคร ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

218  เด็กชายวงศกร  ศรีชูยงค์ 1459901288872 5 ต.ค. 51 143 9 บึงนคร ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

219  เด็กหญิงเนตรนภา  กอเดช 1459901293442 1 พ.ย. 51 116 8 บึงนคร ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

220  เด็กหญิงวราภรณ์  ช านาญเอ้ือ 1459901306595 29 ม.ค. 52 138 5 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

221  เด็กหญิงอญัชิษฐา  กลางบวั 1459400013579 5 มิ.ย. 51 112 6 ธงธานี ธวชับรีุ ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น
ชั้นท่ี ช่ือ-สกุล

สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงวรัญญา  เหวียงสกลุ 1456800075704 15 พ.ย. 57 1 1 ศรีสวา่ง โพนทราย ร้อยเอด็ อ. 3 บา้นภูเขาทอง ค าพอุง โพธ์ิชยั

2  เด็กชายนครินทร์  ค  าตะพนัธ์ 1449500041337 19 เม.ย. 57 40 2 บวัแดง ปทมุรัตต์ ร้อยเอด็ อ. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

3  เด็กชายวีระพล  พรมชาติ 1840201349575 2 ธ.ค. 56 172 2 โนนสง่า ปทมุรัตต์ ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี

4  เด็กหญิงอาภาศิริ  หอมจนัทร์ 1139600713755 25 ก.ย. 56 18/1 5 โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอด็ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

5  ด.ช.ชชัรินทร์  นนทะจนัทร์ 1459901587063 20 พ.ย. 56 10 9 หนองแวง เกษตรวิสยั ร้อยเอด็ ป. 1 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

6  เด็กชายเป่ียมศกัด์ิ  จนัเจือ 1459901527672 21 พ.ย. 55 83 10 หวัโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอด็ ป. 2 บา้นหนองสองห้อง เมยวดี เมยวดี

7  เด็กหญิงวรินทร  โพธิสาขา 1459901408541 1 ธ.ค. 53 76 6 โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอด็ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

8  ด.ญ.นุชศรา  วงษจ์นัทร์แดง 1110201359089 30 ก.ค. 51 62 5 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

9  เด็กหญิงอินธิรา  อุปัชฌาย์ 1459901316850 8 เม.ย. 52 241 5 ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอด็ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2

(อ าเภอสุวรรณภูมิ อาจสามารถ ปทุมรัตต์ พนมไพร โพนทราย เมืองสรวง เกษตรวสัิย หนองฮี)



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  ด.ญ.ภทัรธิดา  เหล่าประภาพร 1219901625617 23 ธ.ค. 58 175/9 7 เพ เมือง ระยอง อ. 2 บา้นหนองแวงใหญ่ ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

2  เด็กหญิงอภิชญา  จนัทร์งาม 1219901238800 20 ก.พ. 52 121/62 1 เชิงเนิน เมือง ระยอง ป. 6 บา้นหนองสองห้อง เมยวดี เมยวดี

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

(อ าเภอเมือง บ้านฉาง บ้านค่าย นคิมพัฒนา ปลวกแดง)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายชชัชยั  มณีกญั 1168300291641 22 พ.ย. 58 32 10 เขาพระงาม เมือง ลพบรีุ อ. 2 บา้นหนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

(อ าเภอเมือง โคกส าโรง ท่าวุ้ง บ้านหมี่)



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงจุฑารัตน ์ คณะพรม 1169200101108 23 ก.ย. 51 37/2 6 นิคมล านารายณ์ ชยับาดาล ลพบรีุ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

(อ าเภอชัยบาดาล พัฒนานคิม ล าสนธิ ท่าหลวง สระโบสถ์ โคกเจริญ หนองม่วง)



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายกอ้งภพ  แหลมทอง 1459901710507 25 ม.ค. 59 51 3 โพธ์ิชยั อุทมุพรพิสยั ศรีสะเกษ อ. 2 บา้นโพธ์ิศรี โพธ์ิศรี โพธ์ิชยั

2  เด็กชายธนา  โพธิบตุร 1119902414637 23 ก.พ. 59 39 10 กงุ ศิลาลาด ศรีสะเกษ ป. 6 บา้นหนองขามบ่อแกว้วิทยา วงัหลวง เสลภูมิ

(อ าเภออุทุมพรพิสัย ห้วยทบัทนั เมืองจันทร์ ราษไีศล โพธ์ิศรีสุวรรณ ศิลาลาด บึงบูรพ์ )

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายภาคภูมิ  ศกัด์ิวงค์ 1139600633204 7 ก.ค. 54 118 14 หนองหวา้ เบญจลกัษ์ ศรีสะเกษ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

2  เด็กชายธ ารงกลุ  ศรีเนตร 1839902170936 5 ก.พ. 54 86 10 หนองฮาง เบญจลกัษ์ ศรีสะเกษ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

(อ าเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ ศรีรัตนะ เบญจลักษ์)



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายศุภกร  บญุตะหลา้ 1471700085675 18 มิ.ย. 54 308 7 บา้นโพน โพนนาแกว้ สกลนคร ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

2  เด็กชายหฎัฐกร  ชายสวสัด์ิ 1479900872210 9 เม.ย. 52 100/351 พระธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร ป. 5 บา้นหนองเด่ิน ชุมพร เมยวดี

3  เด็กชายศุภกฤษณ์  บญุตะหลา้ 1839800046764 8 พ.ค. 52 308 7 บา้นโพน โพนนาแกว้ สกลนคร ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ชั้น

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

(อ าเภอเมือง กุสุมาลย์ โคกศรีสุพรรณ โพนนาแก้ว เต่างอย ภูพาน กุดบาก)

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

ท่ี
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ช่ือ-สกุล



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงอรสา  วรรณไทย 1478600253726 28 ก.ค. 56 73 4 บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

2  เด็กชายณภทัร  สุวรรณไชยรบ 1479901047689 22 ต.ค. 55 357 18 ชา้งม่ิง พรรณานิคม สกลนคร ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

(อ าเภอสว่างแดนดนิ ส่องดาว นคิมน า้อูน พรรณานคิม พังโคน วาริชภูมิ เจริญศิลป์)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายธนพฒัน ์ อาสาเสนา 1749800591038 25 มี.ค. 56 91/760 5 ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมุทรสาคร ป. 2 บา้นหนองสองห้อง เมยวดี เมยวดี

2  เด็กหญิงสุชานนัท ์ จรัญญา 1129902250308 4 ธ.ค. 53 25 2 บางขนัแตก เมือง สมุทรสงคราม ป. 4 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี

3  เด็กชายศรุต  นามชารี 1749700172297 29 พ.ค. 52 363/10 4 ทา่ไม้ กระทุม่แบน สมุทรสาคร ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
(อ าเภอเมือง กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  ด.ช.พงษพิ์พฒัน ์ปัญสมคิด 1459901675574 17 มิ.ย. 58 2/10 4 ส าโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ อ. 2 บา้นภูเขาทอง ค าพอุง โพธ์ิชยั

2  เด็กหญิงพอใจ  กญัญพนัฎ์ 1119902792640 16 มี.ค. 57 369/116 3 บางปใูหม่ เมือง สมุทรปราการ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

3  เด็กชายชิตวนั  ทลูธรรม 1459901594159 4 ม.ค. 57 943/3 6 แพรกษา เมือง สมุทรปราการ ป. 1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

4  ด.ช.พรพิพฒัน ์ ปัญสมคิด 1100704440196 31 ก.ค. 56 2/10 4 ส าโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ ป. 1 บา้นภูเขาทอง ค าพอุง โพธ์ิชยั

5  เด็กชายกรธวชั  ปรีเปรม 1100801725027 8 เม.ย. 55 31/92 ปากน ้า เมือง สมุทรปราการ ป. 3 เมืองโพธ์ิชยั ขามเป้ีย โพธ์ิชยั

6  เด็กหญิงศิรินภา  กญัญาเงิน 1119902587019 9 พ.ย. 53 74/1 ปากน ้า เมือง สมุทรปราการ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

7  เด็กชายธวฒันช์ยั  ยินเสียง 1458700068432 27 ก.พ. 54 42/90 11 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

(อ าเภอเมือง พระประแดง พระสมุทรเจดย์ี)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายปิยะพล  ไกรสินธุ์ 1104700248952 6 เม.ย. 55 747/69 7 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

2  เด็กชายชีวานนท ์ ไกรสินธุ์ 1104700221809 9 ต.ค. 53 747/69 7 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

(อ าเภอบางพลี บางบ่อ บางเสาธง)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงจิดาภา  วงษไ์กร 1999901585951 18 ก.ย. 58 6 4 เขาดินพฒันา เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ อ.2 โคกล่ามวิทยาคาร หนองใหญ่ โพนทอง

2  เด็กชายรณลกัษณ์  วงษไ์กร 1999901521294 22 พ.ค. 57 6 4 เขาดินพฒันา เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ อ.2 โคกล่ามวิทยาคาร หนองใหญ่ โพนทอง

3  เด็กชายธีรภทัร  ป้องสีดา 1199901253931 28 มี.ค. 52 63/1 3 ดงตะงาว ดอนพดุ สระบรีุ ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

(อ าเภอเมือง หนองแซง เสาไห้ บ้านหมอ พระพุทธบาท หนองโดน ดอนพุด เฉลิมพระเกียรติ)

ท่ี

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายบวรชยั  หงนัเป่ียม 1101000521653 2 มี.ค. 58 25 2 กุ่มหกั หนองแค สระบรีุ อ. 3 บา้นหนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ

2  เด็กหญิงธนภรณ์  หงนัเป่ียม 1101000521661 2 มี.ค. 58 25 2 กุ่มหกั หนองแค สระบรีุ อ. 3 บา้นหนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ

3  เด็กชายทินนกร  พนัธศ์รี 1199901411294 10 มี.ค. 55 4/1 8 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบรีุ ป. 3 บา้นหนองบก หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

4  เด็กชายรัฐศาสตร์  ชินค า 1199901292066 10 ธ.ค. 52 180/48 8 หว้ยทราย หนองแค สระบรีุ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(อ าเภอแก่งคอย วงัม่วง หนองแค วหิารแดง มวกเหล็ก)

ท่ี

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงขวญัฤทยั  ฉุนหอม 1102004310712 23 ต.ค. 54 188 4 ทา่เกษม เมือง สระแกว้ ป. 2 บา้นนากระตึบ ท่าม่วง เสลภูมิ

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

(อ าเภอเมือง เขาฉกรรจ์ คลองหาด วงัน า้เยน็ วงัสมบูรณ์)

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายธนัวา  เนตรถาวร 1909804221268 9 ม.ค. 59 68 1 บา้นโพธ์ิ เมือง สุพรรณบรีุ อ. 2 บา้นทรายขาวหนองแป้นฯนาเมือง เสลภูมิ

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

(อ าเภอเมือง บางปลาม้า  ศรีประจันต์)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายภูดนยั  จนัทวารีย์ 1720900432910 9 มิ.ย. 59 142 2 ดู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบรีุ อ. 2 บา้นดงประเสริฐ ขวญัเมือง เสลภูมิ

2  เด็กชายนฐัพลธ ์ วิมูลชาติ 1729800408306 28 ก.ย. 52 2 10 หวัโพธ์ิ สองพ่ีนอ้ง สุพรรณบรีุ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

(อ าเภออู่ทอง สองพี่น้อง ดอนเจดย์ี)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงอรอนงค ์ งามแกว้ 1329901870181 26 ม.ค. 57 240 10 นาดี เมือง สุรินทร์ ป. 1 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

(อ าเภอเมือง ล าดวน ศรีขรภูมิ ส าโรงทาบ จอมพระ เขวาสินรินทร์)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายจิระวฒัน ์ แสนดี 1320300370651 29 ส.ค. 52 16/2 15 กระโพ ทา่ตูม สุรินทร์ ป. 5 บา้นโพธ์ิศรี โพธ์ิศรี โพธ์ิชยั

2  เด็กหญิงสุธิดา  พิมพแ์มน 1320300367011 21 มี.ค. 52 28 1 โพนครก ทา่ตูม สุรินทร์ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

(อ าเภอรัตนบุรี สนม ชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์)



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงภทัรวดี  แขมภูเขียว 1218700038501 9 ก.ค. 57 21 5 ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ ป. 5 เหล่าขุมมนัท่าสะอาด ผาน ้ายอ้ย หนองพอก

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

(อ าเภอปราสาท กาบเชิง สังขะ บัวเชด พนมดงรัก ศรีณรงค์)

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงปิยะดา  บรรทอน 1349901693134 14 เม.ย. 53 200 8 นาทบัไฮ รัตนวารี หนองคาย ป. 5 บา้นหนองไผ่หนองหวา้ ศรีวิลยั เสลภูมิ

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

(อ าเภอโพนพิสัย เฝ้าไร่ รัตนวาปี)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายอุทยั  สุทธิประภา 1399900376680 29 ก.ย. 58 241 กดุจิก เมือง หนองบวัล าภู ป. 5 บา้นปลาโด หนองพอก หนองพอก

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1

(อ าเภอเมือง โนนสัง ศรีบุญเรือง)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายสุธาดา  บบุผาเทพ 1399900441627 1 ธ.ค. 54 107 3 เทพคีรี นาวงั หนองบวัล าภู ป. 3 ไทยรัฐวิทยา 36(บะตากา) หนองใหญ่ โพนทอง

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2

(อ าเภอนากลาง สุวรรณคูหา นาวงั)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงเบญจวรรณ  นาแล 1379900491926 31 ธ.ค. 54 129 2 นาป่าแซง ปทมุราชวงศา อ านาจเจริญ ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

2  เด็กหญิงวนสันนัท ์ กอเสนา 1379900438863 5 เม.ย. 53 127 9 นาแต้ เมือง อ านาจเจริญ ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น
ชั้น

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 

(อ าเภอเมือง ชานุมาน พนา หัวตะพาน เสนางคนคิม ปทุมราชวงศา ลืออ านาจ)

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

ท่ี
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ช่ือ-สกุล



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงกลัยรัตน ์ เวียงสมุด 1429900741387 15 พ.ย. 53 17/1 7 กดุหมากไฟ หนองววัซอ อุดรธานี ป. 4 บา้นโพธ์ิศรี โพธ์ิศรี โพธ์ิชยั

2  เด็กหญิงศุภธิดา  สีนาค 1419902704764 10 ก.ย. 53 457 1 นาข่า เมือง อุดรธานี ป. 4 เหล่าขุมมนัท่าสะอาด ผาน ้ายอ้ย หนองพอก

3  ด.ช.ณฐัคณินทร์  ฤทธิขนัธ์ 1419902660881 5 ก.พ. 53 2/17 2 หมากแขง้ เมือง อุดรธานี ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

4  ด.ช.อภิชาติ  งามผิวเหลือง 1419902531011 13 พ.ค. 51 89 14 กดุจบั เมือง อุดรธานี ป. 6 บา้นโพธ์ิศรี โพธ์ิศรี โพธ์ิชยั

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

(อ าเภอเมือง หนองววัซอ เพ็ญ สร้างคอม)

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  ด.ญ.ฉตัรชฎาภรณ์  ผลาชิด 1416200013149 18 ก.ย. 59 146 1 จ าปี ศรีธาตุ อุดรธานี อ. 3 บา้นโพธ์ิศรี โพธ์ิศรี โพธ์ิชยั

2  เด็กหญิงณฐัมณฑน ์ ฤทธิขนัธ์ 1418600161171 7 ก.ย. 54 74 16 พนัดอน กมุภวาปี อุดรธานี ป. 3 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

(อ าเภอกุมภวาปี ศรีธาตุ โนนสะอาด วงัสามหมอ หนองแดง ประจักษ์ศิลปาคม)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายธนชยั  เหล่าเงิน 1458800077573 5 พ.ค. 59 66 9 โพนงาม หนองหาน อุดรธานี อ. 2 บา้นปลาโด หนองพอก หนองพอก

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

(อ าเภอหนองหาน บ้านดุง พิบูลย์รักษ์ ไชยวาน ทุ่งฝน กู่แก้ว)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายธนพล  ตน้สีนนท์ 1417400114811 2 ก.ค. 54 49 5 บา้นคอ้ บา้นผือ อุดรธานี ป. 3 อนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

(อ าเภอบ้านผอื กุดจับ น า้โสม นายูง)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงณิชกลุ  วงเวียน 1539901110096 15 พ.ค. 54 151 13 ผาเลือด ทา่ปลา อุตรดิตถ์ ป. 4 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ์ เขต 2

(อ าเภอน า้ปาด ท่าปลา ฟากท่า บ้านโคก)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงวนัวิศา  ดาราโพธ์ิ 1350101978257 4 มิ.ย. 55 44 6 บา้นใหมค่ลองเคียน บา้นไร่ อุทยัธานี ป. 2 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

(อ าเภอหนองฉาง ห้วยคต ลานสัก บ้านไร่)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  ด.ญ.อมลวรรณ  อรุณโรจน์ 1349901675419 11 ม.ค. 53 250 3 แจระแม เมือง อุบลราชธานี ป. 5 บา้นโพธ์ิศรี โพธ์ิศรี โพธ์ิชยั

2  เด็กหญิงทิชานนัท ์ สงัยศ 1349901656309 13 ต.ค. 52 41 3 หวัดอน เข่ืองใน อุบลราชธานี ป. 5 บา้นหนองเด่ิน ชุมพร เมยวดี

3  ด.ญ.ธญัญาเรศ  จนัทะพงษ์ 1458700055110 7 มี.ค. 52 71/1 2 โนนรัง เข่ืองใน อุบลราชธานี ป. 6 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

(อ าเภอเมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก)

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กหญิงพิชชานนัท ์ มณีกญัญ์ 1347900045126 9 พ.ย. 53 61 6 สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี ป. 4 บา้นหนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

(อ าเภอตระการพืชผล เขมราฐ โพธ์ิไทร กุดข้าวปุ้น นาตาล)

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น

ข้อมูลเดก็ในวยัการศึกษาภาคบังคบั (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 15 ปี)  ปีการศึกษา 2563

สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน



เลขประจ าตวั วนั เดือน ปี

ประชาชน เกิด เลขท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โรงเรียน ต าบล อ าเภอ

1  เด็กชายวทนัญู  หวายรวงทอง 1458700058666 13 ก.ย. 52 127 12 บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี ป. 5 อนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ

ท่ี ช่ือ-สกุล
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น

ชั้น
สถานศึกษาท่ียา้ยไปเขา้เรียน

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
(อ าเภอเดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย น า้ยนื น า้ขุ่น ทุ่งศรีอุดม)


