
ท่ี วนั เดือน ปีเกิด เลขประจาํตวั

ประชาชน บา้นเลขท่ี หมู่ท่ี ถนน ตาํบล อาํเภอ  จงัหวดั   โรงเรียน ชั้น ตาํบล อาํเภอ  จงัหวดั   

1 เด็กหญิง ภทรวรรณ สกุลวฒันา 25/08/2557 1209702915062 88/242 0เลียบคลองสอง บางชนั เขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร วดัพลงชา้งเผือก ป.1 ทางเกวียน แกลง ระยอง

2 เด็กหญิง อภิญญาพชัญเ์จริญศิริ 11/01/2557 1101000472008 38/18 13 - กระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร วดัพลงชา้งเผือก ป.2 วงัหวา้ แกลง ระยอง

3 เด็กชาย ภาคภูมิ ทองดาํ 04/11/2557 7104300044330 36 - - คนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร บา้นเนินสุขสาํรอง ป.1 คนันายาว เขตคนันายาวกรุงเทพมหานคร

4 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ผกาหอม 09/12/2557 1219800580405 1048/19 0พรานนก บา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ยกรุงเทพมหานคร วดัเกาะลอย ป.1 พงัราด แกลง ระยอง

5 เด็กหญิง กนกเนตร คาํยนต์ 09/09/2557 1102200398376 96/21 0 - ศิริราช เขตบางกอกนอ้ยกรุงเทพมหานคร วดัปากนํ้าพงัราด ป.1 ศิริราช เขตบางกอกนอ้ยกรุงเทพมหานคร

6 เด็กหญิง ชญานิน นิธิสุนทรปกฤต26/08/2557 1102200397159 81/791 - 79 ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บา้นหนองนํ้าขุ่น ป.1 วงัหวา้ แกลง ระยอง

7 เด็กหญิง ชุติมา ปัดกอง 22/07/2557 1219800574375 1/1079 0 - มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บา้นสองพ่ีนอ้ง ป.1 สองสลึง แกลง ระยอง

8 เด็กชาย พงศกร พร้อมจิตร 24/04/2557 1104301508101 5/24 0 - วงัทองหลาง เขตวงัทองหลางกรุงเทพมหานคร วดัคงคาวราราม ป.1 วงัทองหลางเขตวงัทองหลางกรุงเทพมหานคร

9 เด็กหญิง กิตินนัท์ เพชรสงัหาร 21/06/2557 1102004582224 58/320 0 - คนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร บา้นเขาช่องลม ป.2 คนันายาว เขตคนันายาวกรุงเทพมหานคร

10 เด็กชาย กิตติภูมิ สั่งสอนอาตย์ 01/09/2557 1719300042426 18/6 4 - ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี บา้นเนินสมบูรณ์ ป.1 กองดิน แกลง ระยอง

11 เด็กชาย ชินบุตร - 01/02/2557 0719300002493 88 3 - ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี ไทยรัฐวิทยา 43 (บา้นคลองเขต)ป.2 ป่ายบุใน วงัจนัทร์ ระยอง

12 เด็กหญิง ธนัยพร จนัทร์อาจ 29/09/2557 1719200073150 - 0 - บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี บา้นนํ้ากร่อย ป.1 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี

13 เด็กชาย รัชภูมิ จนัทร์แท่น 16/05/2557 1709902028855 204 7 - บึงวิชยั เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ บา้นมาบเหลาชะโอน ป.2 บึงวิชยั เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์

14 เด็กชาย ธนภทัธ ละสุวรรณ 25/11/2557 1469901047948 97 5 - ดงพยงุ ดอนจาน กาฬสินธุ์ บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

15 เด็กชาย ธนทตั ละสุวรรณ 25/11/2557 1469901047956 97 5 - ดงพยงุ ดอนจาน กาฬสินธุ์ บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

16 เด็กหญิง พรชิตา แจ่มแจง้ 26/06/2557 1720900414393 27/2 8 - วงัควง พรานกระต่าย กาํแพงเพชร วดัหนองกนัเกรา ป.1 วงัควง พรานกระต่ายกาํแพงเพชร

17 เด็กหญิง ศุภาวรรณ อินตาว 02/10/2557 1219800577706 206 2 - โป่งนํ้าร้อน คลองลาน กาํแพงเพชร วดัทุ่งควายกิน ป.1 ชา้งขา้ม นายายอามจนัทบุรี

18 เด็กหญิง ณิชา รุ่งเรือง 11/05/2557 1218800071518 - 10 - โนนธาตุ หนองสองห้องขอนแก่น วดัสุขไพรวนั ป.2 กองดิน แกลง ระยอง

19 เด็กหญิง วกุลทิพย์ ภูกดี 15/01/2557 1305300090480 779 2 - ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น วดัพลงชา้งเผือก ป.2 ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น

20 เด็กหญิง กมลวรรณ สินปรุ 30/10/2557 1219800578796 56 3 - วงัหิน หนองสองห้องขอนแก่น วดัสารนารถธรรมาราม ป.1 บา้นนา แกลง ระยอง

21 เด็กหญิง วริสรา ศรีเสวตร์ 03/12/2557 1409904371339 10 4 บา้นทุ่ม เมืองขอนแก่นขอนแก่น วดัชุมนุมสูง ป.1 บา้นทุ่ม เมืองขอนแก่นขอนแก่น

ช่ือ  -  สกุล ท่ีอยูต่ามสาํเนาทะเบียนบา้น กาํลงัศึกษาอยู/่ท่ีอยูปั่จจุบนั



22 เด็กชาย ชนะชยั ฤทธ์ิมนตรี 04/01/2557 1409904274384 99/74 0 - ในเมือง เมืองขอนแก่นขอนแก่น บา้นสองพ่ีนอ้ง ป.1 สองสลึง แกลง ระยอง

23 เด็กชาย ตะวนัฉาย เท่ียงคาม 22/11/2557 1409904368362 94 7 - ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น บา้นพลงตาเอ่ียม ป.1 ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น

24 เด็กชาย ศิวชั สายพนดั 29/06/2557 1229901521129 391/1 17 - ขุนซ่อง แก่งหางแมว จนัทบุรี บา้นคลองป่าไม้ ป.1 ขุนซ่อง แก่งหางแมวจนัทบุรี

25 เด็กหญิง พิชามญชุ์ มะลิวลัย์ 28/10/2557 1219800578737 123/15 12 - นายายอาม นายายอาม จนัทบุรี บา้นยางงาม ป.1 นายายอาม นายายอามจนัทบุรี

26 เด็กชาย นนทพทัธ์ รัตนแสง 19/01/2557 1220800085198 48 9 - พวา แก่งหางแมว จนัทบุรี บา้นยางงาม ป.2 พวา แก่งหางแมวจนัทบุรี

27 เด็กหญิง ขวญักมล ศึกษา 20/11/2557 1219901571738 41 6 - กระแจะ นายายอาม จนัทบุรี ชุมชนวดักลางกร่ํา ป.1 กร่ํา แกลง ระยอง

28 เด็กหญิง ณฏัฐณิชา คมสนั 05/01/2557 1228200007321 43 13 - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จนัทบุรี ชุมชนวดักลางกร่ํา ป.2 ทางเกวียน แกลง ระยอง

29 เด็กชาย ธนภทัร สมคะเน 01/02/2557 1219800568014 4/47 2 - ท่าชา้ง เมืองจนัทบุรี จนัทบุรี วดัชากมะกรูด ป.2 กร่ํา แกลง ระยอง

30 เด็กหญิง กวินนาถ วงษบ์ุบผา 08/12/2557 1229901541634 11/8 1 - นายายอาม นายายอาม จนัทบุรี วดัสุขไพรวนั ป.1 นายายอาม นายายอามจนัทบุรี

31 เด็กหญิง อาทิตยา ดีการ 30/11/2557 1104301544272 12/367 8 - นายายอาม นายายอาม จนัทบุรี วดัสุขไพรวนั ป.1 นายายอาม นายายอามจนัทบุรี

32 เด็กชาย ชนกนัต์ พรมคาํ 30/11/2557 1220900069348 93/6 6 - วงัใหม่ นายายอาม จนัทบุรี วดัสุขไพรวนั ป.1 วงัใหม่ นายายอามจนัทบุรี

33 เด็กหญิง บณัฑิตา จาํเนียร 09/09/2557 1229901530314 112 10 - นายายอาม นายายอาม จนัทบุรี วดัสุขไพรวนั ป.1 นายายอาม นายายอามจนัทบุรี

34 เด็กหญิง รดานลิน หงษษ์า 13/03/2557 1220800085546 68 3 สามพ่ีนอ้ง แก่งหางแมว จนัทบุรี วดัสุขไพรวนั ป.2 ชา้งขา้ม นายายอามจนัทบุรี

35 เด็กหญิง ญฐัชยา แสงทอง 12/01/2557 1220900067744 53/2 10 - นายายอาม นายายอาม จนัทบุรี วดัสุขไพรวนั ป.2 นายายอาม นายายอามจนัทบุรี

36 เด็กหญิง ดาริน โลน 11/11/2557 G622100001757 42 2 - เขาวงกต แก่งหางแมว จนัทบุรี บา้นหนองคุย ป.1 เขาวงกต แก่งหางแมวจนัทบุรี

37 เด็กชาย อรรคพนัธ์ หิรัญ 20/08/2557 1229901527968 47 7 - นายายอาม นายายอาม จนัทบุรี วดัเขาสาํรอง ป.1 กองดิน แกลง ระยอง

38 เด็กชาย ณฐัวฒิุ สาวหยดุ 17/09/2557 1220800086704 5 10 - สามพ่ีนอ้ง แก่งหางแมว จนัทบุรี วดัเขาสาํรอง ป.1 สามพ่ีนอ้ง แก่งหางแมวจนัทบุรี

39 เด็กชาย ธีรวฒัน์ กะหมายสม 15/05/2557 1220900068732 18 9 - นายายอาม นายายอาม จนัทบุรี วดัเขาสาํรอง ป.1 กองดิน แกลง ระยอง

40 เด็กหญิง นิศาชล แกว้ประโคน 31/08/2557 1229901529138 43 5 - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จนัทบุรี วดัเขาสาํรอง ป.1 แก่งหางแมวแก่งหางแมวจนัทบุรี

41 เด็กชาย เมธานนัท์ ชยัชนะ 11/10/2557 1219800578044 149/1 3 - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จนัทบุรี บา้นเนินสมบูรณ์ ป.1 แก่งหางแมวแก่งหางแมวจนัทบุรี

42 เด็กหญิง เพชรลดา หนูหอม 14/11/2557 1229901538595 52 6 - ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จนัทบุรี บา้นเนินสมบูรณ์ ป.1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

43 เด็กชาย อนุวฒัน์ หงษมื์ด 13/07/2557 1228900064114 67/5 1 ทบัไทร โป่งนํ้าร้อน จนัทบุรี วดัหนองกนัเกรา ป.1 กระแสบน แกลง ระยอง

44 เด็กหญิง ภคัวลญัชญ์ ดวงทิพยจ์นัทร์03/11/2557 1229901537912 59/306 1 - นายายอาม นายายอาม จนัทบุรี วดัพลงชา้งเผือก ป.1 นายายอาม นายายอามจนัทบุรี



45 เด็กชาย พีรวิชญ์ พิรุณ 14/08/2557 1219901555074 149/1 3 - พวา แก่งหางแมว จนัทบุรี วดัพลงชา้งเผือก ป.1 พวา แก่งหางแมวจนัทบุรี

46 เด็กชาย พีรณฐั พิรุณ 04/08/2557 1219901555082 149/1 3 - พวา แก่งหางแมว จนัทบุรี วดัพลงชา้งเผือก ป.1 พวา แก่งหางแมวจนัทบุรี

47 เด็กชาย วรกิตต์ิ ศิริรัตนบวร 15/03/2557 1229600016069 460/25 1 - ปะตง สอยดาว จนัทบุรี วดัสารนารถธรรมาราม ป.2 ปะตง สอยดาว จนัทบุรี

48 เด็กชาย ธีรพงษ์ ฉลวยทรง 07/06/2557 1220900068546 16 8 มะขาม มะขาม จนัทบุรี วดัมงคลวฒุาวาส ป.1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

49 เด็กชาย ชลาดล บงัเกิดลาภ 20/04/2557 1229901512812 37/97 6 - เกาะขวาง เมืองจนัทบุรี จนัทบุรี วดัมงคลวฒุาวาส ป.2 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

50 เด็กชาย พชรพล รัตขุนทด 03/02/2557 1219800568057 25/2 3 ขุนซ่อง แก่งหางแมว จนัทบุรี วดัชุมนุมสูง ป.2 ขุนซ่อง แก่งหางแมวจนัทบุรี

51 เด็กชาย รัชชานนท์ หน่วงนา้ว 17/05/2557 1229901516265 53 2 - วงัใหม่ นายายอาม จนัทบุรี วดัเนินเขาดิน ป.2 วงัใหม่ นายายอามจนัทบุรี

52 เด็กชาย ณฐัสิทธ์ิ ชยัรัตน์ 28/05/2557 1229901517512 89/39 2 - ท่าชา้ง เมืองจนัทบุรี จนัทบุรี วดัหนองกะพอ้ ป.1 ท่าชา้ง เมืองจนัทบุรีจนัทบุรี

53 เด็กหญิง ฉตัรชนก ฉํ่านิท 23/08/2557 1103200347870 20/1 11 - ขุนซ่อง แก่งหางแมว จนัทบุรี วดับา้นนา ป.1 ขุนซ่อง แก่งหางแมวจนัทบุรี

54 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เวียนตา 18/01/2557 1219800567361 35/3 8 - เขาแกว้ ท่าใหม่ จนัทบุรี วดับา้นนา ป.2 เขาแกว้ ท่าใหม่ จนัทบุรี

55 เด็กหญิง กรกนก ผากา 30/11/2557 1219800593655 153/3 1 เขาวงกต แก่งหางแมว จนัทบุรี บา้นทุ่งเค็ด ป.1 เขาวงกต แก่งหางแมวจนัทบุรี

56 เด็กหญิง สุพตัรา ป้องพิมาย 05/10/2557 1229901533712 148 12 พวา แก่งหางแมว จนัทบุรี บา้นทุ่งเค็ด ป.1 บา้นนา แกลง ระยอง

57 เด็กหญิง รัตนา โยธี 22/06/2557 1220800086135 111/1 20 - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จนัทบุรี บา้นทุ่งเค็ด ป.1 แก่งหางแมวแก่งหางแมวจนัทบุรี

58 เด็กชาย เทพฤทธ์ิ พลราช 06/05/2557 1228500071709 73 5 - ปะตง สอยดาว จนัทบุรี บา้นห้วงหิน ป.2 บา้นนา แกลง ระยอง

59 เด็กหญิง ปวนัรัตน์ ร่ืนเริง 13/07/2557 1219901550102 41/1 8 แก่งหางแมว แก่งหางแมว จนัทบุรี วดัเกาะลอย ป.1 พงัราด แกลง ระยอง

60 เด็กชาย ธีระภทัร เจริญกิจ 07/01/2557 1860401376371 30/11 6 - ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จนัทบุรี วดัเกาะลอย ป.2 วงัใหม่ นายายอามจนัทบุรี

61 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ มานะวงษ์ 15/04/2557 1229901512235 56/8 7 - นายายอาม นายายอาม จนัทบุรี บา้นวงัหิน ป.2 วงัหวา้ แกลง ระยอง

62 เด็กหญิง ภคัจิรา จนัทสิทธ์ิ 11/02/2557 1229901505204 20/3 18 - ขุนซ่อง แก่งหางแมว จนัทบุรี วดัวงัหวา้ ป.2 ขุนซ่อง แก่งหางแมวจนัทบุรี

63 เด็กชาย วีรวฒิุ เทพบุรี 10/07/2557 1220900068716 27/1 1 - ชา้งขา้ม นายายอาม จนัทบุรี บา้นหนองนํ้าขุ่น ป.1 ชา้งขา้ม นายายอามจนัทบุรี

64 เด็กหญิง กมลเนตร สีมา 09/03/2557 1219800569291 203/2 3 - ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จนัทบุรี วดัคงคาวราราม ป.1 ห้วยยาง แกลง ระยอง

65 เด็กชาย เตโชดม - 29/08/2557 0219800000877 90/1 9 - ขุนซ่อง แก่งหางแมว จนัทบุรี บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

66 เด็กชาย เตชิน - 29/08/2557 0219800000869 90/1 9 - ขุนซ่อง แก่งหางแมว จนัทบุรี บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

67 เด็กชาย ณฐัมน สมแสน 12/02/2557 1218800071003 40/3 4 - พวา แก่งหางแมว จนัทบุรี บา้นแก่งหวาย ป.2 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง



68 เด็กหญิง ศิริวรรณ รัตนะ 04/03/2557 1229901530306 77 1 เกวียนหกั ขลุง จนัทบุรี บา้นศรีประชา ป.1 เกวียนหกั ขลุง จนัทบุรี

69 เด็กชาย เจตน์สฤษฎ์ิ พิมพะ 29/01/2557 1220800085309 371 12 พวา แก่งหางแมว จนัทบุรี บา้นเขาช่องลม ป.1 พวา แก่งหางแมวจนัทบุรี

70 เด็กหญิง พิชญม์ญ ไชโย 23/12/2557 1220800087514 376 1 - พวา แก่งหางแมว จนัทบุรี บา้นเหมืองแร่ ป.1 หินตั้ง เมืองนครนายกนครนายก

71 เด็กหญิง พิมพนิ์ภา เคนเคา้ 06/05/2557 1240600342502 173/8 1 - พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา วดัสุขไพรวนั ป.1 สามพ่ีนอ้ง แก่งหางแมวจนัทบุรี

72 เด็กหญิง ปทิตตา แซ่ตัง๊ 18/03/2557 1240401277182 36/4 13 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา วดัสุขไพรวนั ป.2 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

73 เด็กหญิง กลัยกร บวัวนั 18/12/2557 1219800580707 158 12 - คูย้ายหมี สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา วดัสารนารถธรรมาราม ป.1 คูย้ายหมี สนามชยัเขตฉะเชิงเทรา

74 เด็กชาย ณฐนนท์ ศรีเมือง 20/03/2557 1249901102673 98 0 - หนา้เมือง เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา บา้นวงัหิน ป.1 คลองบา้นโพธ์ิบา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

75 เด็กชาย พงษพ์ฒัน์ ศรีทรงวร 25/06/2557 1241000108101 113 6 - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา บา้นหนองม่วง ป.1 คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา

76 เด็กชาย วชัรพล วดับุญลือ 16/06/2557 1249901110650 115/3 2 - หมอนทอง บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา วดัป่ายบุ ป.1 ป่ายบุใน วงัจนัทร์ ระยอง

77 เด็กชาย ธีรพงศ์ นอ้ยมณี 24/12/2557 1218800073031 168 12 - ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา บา้นเขาชะอางคร่อมคลองป.1 เขานอ้ย เขาชะเมา ระยอง

78 เด็กหญิง พิรัลพชัร โตงาม 21/10/2557 1249901122267 85/3 5 - เสมด็ใต้ บางคลา้ ฉะเชิงเทรา บา้นห้วยทบัมอญ ป.1 ห้วยทบัมอญเขาชะเมา ระยอง

79 เด็กหญิง นารีรัตน์ แซ่อ๊ึง 08/03/2557 1200601531376 53/3 6 - หนองปรือ พนสันิคม ชลบุรี ชุมชนวดักลางกร่ํา ป.1 กร่ํา แกลง ระยอง

80 เด็กหญิง ศรินทร์ทิพย์ วอนเมือง 01/11/2557 1209601891354 195 6 - ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี ชุมชนวดักลางกร่ํา ป.1 เนินฆอ้ แกลง ระยอง

81 เด็กชาย วิรุฬห์ เสริมศรี 30/09/2557 1209000826400 8/2 1 - เสมด็ เมืองชลบุรี ชลบุรี ชุมชนวดักลางกร่ํา ป.1 ชากพง แกลง ระยอง

82 เด็กชาย ธีรติ เสาวปั์ญญา 03/10/2557 1208600027060 323 8 - บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี วดัชากมะกรูด ป.1 กร่ํา แกลง ระยอง

83 เด็กหญิง ไอรดา ทศันมณเฑียร 29/04/2557 1209000795229 775/27 0เจตน์จาํนงค์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี วดัคลองปูน ป.2 คลองปูน แกลง ระยอง

84 เด็กชาย ชดัชวาล สุวะโก 13/12/2557 1209501334402 4/45 0 - บา้นบึง บา้นบึง ชลบุรี วดัหนองกนัเกรา ป.1 บา้นบึง บา้นบึง ชลบุรี

85 เด็กชาย ภิธิวฒัน์ ชยักูล 02/07/2557 1559600093036 561/50 11 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี วดัหนองกนัเกรา ป.1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

86 เด็กหญิง ธิดา ซอน 05/11/2557 0020951030507 195 10 - หนองอิรุณ บา้นบึง ชลบุรี วดัโพธ์ิทอง ป.1 หนองอิรุณ บา้นบึง ชลบุรี

87 เด็กหญิง สรินญา ราชพิทกัษ์ 03/06/2557 1200901741023 19/37 6 - พลูตาหลวง สตัหีบ ชลบุรี วดัพลงชา้งเผือก ป.1 บา้นนา แกลง ระยอง

88 เด็กหญิง พิมพภ์ทัรา ธิลุน 04/03/2557 1219800569240 444 2 - หนองเสือชา้ง หนองใหญ่ ชลบุรี วดัพลงชา้งเผือก ป.2 ป่ายบุใน วงัจนัทร์ ระยอง

89 เด็กชาย ปราบอริน บุตรแกว้ 16/09/2557 1749901525618 33/2 7 - นาจอมเทียน สตัหีบ ชลบุรี วดัสารนารถธรรมาราม ป.1 พลงตาเอ่ียม วงัจนัทร์ ระยอง

90 เด็กชาย ยา ยอน 18/06/2557 0208600001941 222 8 - บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี วดัเนินเขาดิน ป.1 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี



91 เด็กหญิง ธีรกานต์ ก่ิงวงค์ 11/01/2557 1209601853771 - 6 - นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี บา้นหนองไทร ป.2 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

92 เด็กหญิง หลีเฮียง ลง้ 13/03/2557 G622000008717 41/5 7 - หมอนนาง พนสันิคม ชลบุรี บา้นเจริญสุข ป.1 วงัหวา้ แกลง ระยอง

93 เด็กหญิง ปาลิดา มธุรส 20/09/2557 1209000823893 163/9 3 - เสมด็ เมืองชลบุรี ชลบุรี บา้นสองสลึง ป.1 ชากพง แกลง ระยอง

94 เด็กชาย ปวรรุจ ผมธรรม 03/02/2557 1207500063900 145 8 - บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี บา้นเตา้ปูนหาย ป.1 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี

95 เด็กหญิง กมลชนก ศรีสุวรรณ 20/01/2557 1208600025610 261/1 3 คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี บา้นเตา้ปูนหาย ป.1 คลองพลู หนองใหญ่ชลบุรี

96 เด็กชาย ไม้ - 24/08/2557 0208600000601 0 0 - หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

97 เด็กหญิง ภทัรณนัย์ ไพรวลัย์ 22/09/2557 1209601884862 4/12 5 - นาจอมเทียน สตัหีบ ชลบุรี บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

98 เด็กชาย นพตัธร อรชร 06/07/2557 1210101192556 60/2 1 - โป่ง บางละมุง ชลบุรี บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

99 เด็กชาย ชาย - 12/07/2557 0218800000205 105 3 - เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี บา้นหนองม่วง ป.1 เขาซก หนองใหญ่ชลบุรี

100 เด็กหญิง กนกพร เงางาม 09/06/2557 1207500065171 111 1 - บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี บา้นหนองม่วง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

101 เด็กหญิง ดาว - 04/10/2557 G612100008166 105 3 - เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี บา้นหนองม่วง ป.1 เขาซก หนองใหญ่ชลบุรี

102 เด็กชาย ธีรภทัร์ เพ่ิมพลูกิจ 24/06/2557 1209000805569 63/3 1 - มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี บา้นบึงตะกาด ป.1 ป่ายบุใน วงัจนัทร์ ระยอง

103 เด็กชาย เล็ก - 12/01/2557 G622000008440 3 7 - เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี บา้นบึงตะกาด ป.2 เขาซก หนองใหญ่ชลบุรี

104 เด็กชาย วโรดม เวียงแวง 01/10/2557 1219800577579 535 6 - หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี บา้นเขาตาอ๋ิน ป.1 หนองใหญ่ หนองใหญ่ชลบุรี

105 เด็กชาย ณชัสรณ์ ชูอาํนาจ 04/08/2557 1209000813642 105/65 2 - หนองซํ้าซาก บา้นบึง ชลบุรี บา้นคลองไผ่ ป.1 หนองซํ้าซากบา้นบึง ชลบุรี

106 เด็กชาย ศุภกฤต ทา้วนอ้ย 01/05/2557 1218800071496 215 0 - คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี ไทยรัฐวิทยา 43 (บา้นคลองเขต)ป.2 คลองพลู หนองใหญ่ชลบุรี

107 เด็กชาย อภิชล พรมทอง 27/03/2557 1208600025997 13 1 - หนองเสือชา้ง หนองใหญ่ ชลบุรี ไทยรัฐวิทยา 43 (บา้นคลองเขต)ป.2 คลองก่ิว บา้นบึง ชลบุรี

108 เด็กหญิง ธนารีย์ รุ่งศิริดาํรงวิทย์22/02/2557 1209000783115 9/1 3 - หนองเสือชา้ง หนองใหญ่ ชลบุรี วดัป่ายบุ ป.2 ป่ายบุใน วงัจนัทร์ ระยอง

109 เด็กชาย ธนวรรธน์ เมา้มีศรี 03/11/2557 1209702933877 549/427 3 - หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี บา้นพลงตาเอ่ียม ป.1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

110 เด็กชาย ภาณุพงษ์ อาจม่วง 19/09/2557 1218800072468 238 9 - เกาะจนัทร์ เกาะจนัทร์ ชลบุรี ชุมชนบา้นวงัจนัทน์ ป.1 เกาะจนัทร์ เกาะจนัทร์ชลบุรี

111 เด็กหญิง กญัญพชัร แสนขาํ 03/03/2557 1218800071119 128 4 - เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี บา้นเขาชะอางคร่อมคลองป.1 เขานอ้ย เขาชะเมา ระยอง

112 เด็กหญิง พรนภา อุประทุม 18/01/2557 1219800567417 213/557 5 สุรศกัด์ิ ศรีราชา ชลบุรี บา้นชาํฆอ้ ป.2 สุรศกัด์ิ ศรีราชา ชลบุรี

113 เด็กชาย สิริวฒัน์ จนัทร์เสน 03/12/2557 1209702941128 429/2 3 - หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี บา้นศรีประชา ป.1 ชาํฆอ้ เขาชะเมา ระยอง



114 เด็กหญิง ชมพู่ ดา 16/06/2557 0208600000511 0/89 2 - หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี บา้นเขาช่องลม ป.1 หนองใหญ่ หนองใหญ่ชลบุรี

115 เด็กหญิง สุภาพร สุขแจ่ม 16/02/2557 1200901729228 3/67 7 - พลูตาหลวง สตัหีบ ชลบุรี บา้นสามแยกนํ้าเป็น ป.1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

116 เด็กหญิง อริสา ทองใบ 13/05/2557 1209601868476 392/2 12 - หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี บา้นสามแยกนํ้าเป็น ป.2 นํ้าเป็น เขาชะเมา ระยอง

117 เด็กหญิง ณฐัณิชา สมบูรณ์ 28/04/2557 1209601866317 - 6 - นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี บา้นสามแยกนํ้าเป็น ป.2 นํ้าเป็น เขาชะเมา ระยอง

118 เด็กชาย สุเมธ แซ่เล่ียว 09/09/2557 1209000821114 110 4 - บา้นบึง บา้นบึง ชลบุรี บา้นห้วยทบัมอญ ป.1 ห้วยทบัมอญเขาชะเมา ระยอง

119 เด็กชาย ธนดล ชาวพม่า 14/09/2557 7207500002799 111 1 - บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี บา้นห้วยทบัมอญ ป.1 ห้วยทบัมอญเขาชะเมา ระยอง

120 เด็กหญิง อินทิรา สวนเมือง 11/08/2557 1189900635997 63 3 - ไพรนกยงู หนัคา ชยันาท วดัมงคลวฒุาวาส ป.1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

121 เด็กชาย วรากร วงคศ์รี 02/04/2557 1219901535308 110 5 - รังงาม เนินสง่า ชยัภูมิ บา้นทุ่งเค็ด ป.2 เชิงเนิน เมืองระยองระยอง

122 เด็กชาย นิธิกร สุขสุวรรณ 19/03/2557 1869900915039 5 2 - นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร ชุมชนวดัตะเคียนงาม ป.2 ปากนํ้ากระแสแกลง ระยอง

123 เด็กชาย นนธวชั เรืองวิลยั 17/09/2557 1577000021334 72/2 2 - บุญเรือง เชียงของ เชียงราย วดัหนองกนัเกรา ป.1 ทางเกวียน แกลง ระยอง

124 เด็กหญิง จุฑามาศ ยนืนาน 06/11/2557 1579901687008 41 10 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย วดัหนองกนัเกรา ป.1 ทางเกวียน แกลง ระยอง

125 เด็กหญิง ณฐัณิชา กรศร 12/12/2557 1579901693172 247 5 - ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย วดัสารนารถธรรมาราม ป.1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

126 เด็กชาย ปัณณพฒัน์ แซ่เล่า 25/08/2557 1570800165008 142 11 - แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย วดัเนินทราย ป.1 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย

127 เด็กชาย ภูบดินทร์ ชยัภูมี 01/05/2557 1909400070136 62 7 - ตาดควนั พญาเมง็ราย เชียงราย บา้นแก่งหวาย ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

128 เด็กชาย พิจกัขณา โพชศิริ 03/04/2557 1239300038857 226/3 2 - บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด ชุมชนวดักลางกร่ํา ป.1 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด

129 เด็กหญิง ชญาดา คุณคง 30/05/2557 1220900068490 30 0 - วงักระแจะ เมืองตราด ตราด วดัเขานอ้ย ป.1 วงักระแจะ เมืองตราด ตราด

130 เด็กหญิง ณฐัณิชา สุวรรณมณี 02/09/2557 1239900590631 240/18 3 - วงักระแจะ เมืองตราด ตราด วดัพลงชา้งเผือก ป.1 วงักระแจะ เมืองตราด ตราด

131 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ สุขสอาด 21/05/2557 1239900585905 136/1 3 - คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด วดัพลงชา้งเผือก ป.2 คลองใหญ่ คลองใหญ่ตราด

132 เด็กชาย ณฐันนท์ เพชรรัตน์ 13/06/2557 1239900586812 18/3 4 - อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด วดัเนินเขาดิน ป.1 อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด

133 เด็กหญิง พรลดา เข็มปก 27/04/2557 1229901514009 95 3 - ชาํราก เมืองตราด ตราด วดัเนินเขาดิน ป.2 ชาํราก เมืองตราด ตราด

134 เด็กชาย พิธาน ฟมูบุญ 02/12/2557 1239900595501 255/2 1 - หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

135 เด็กหญิง กญัญาพชัร ทุ่งตากแดด 25/10/2557 1239300039756 457/3 0 - หนองบอน บ่อไร่ ตราด วดัป่ายบุ ป.1 ป่ายบุใน วงัจนัทร์ ระยอง

136 เด็กหญิง สุภสัสร ฉิมงามขาํ 15/10/2557 1239900592839 95/5 4 - ไมรู้ด คลองใหญ่ ตราด บา้นห้วยทบัมอญ ป.1 ไมรู้ด คลองใหญ่ตราด



137 เด็กชาย อชิระ แซ่ทา้ว 01/05/2557 1219800571368 603 5 รวมไทยพฒันาพบพระ ตาก วดัเนินทราย ป.2 รวมไทยพฒันาพบพระ ตาก

138 เด็กหญิง ศรัณญา สืบนุช 03/04/2557 1103400304741 103 4 - โป่งแดง เมืองตาก ตาก บา้นเนินหยอ่ง ป.1 วงัหวา้ แกลง ระยอง

139 เด็กชาย วนัชนะ รุจะโคม 14/08/2557 1659600046673 202/4 8 เชียงทอง วงัเจา้ ตาก บา้นห้วยยาง ป.1 บา้นดง ชาติตระการพิษณุโลก

140 เด็กชาย กลวชัร สกุลกสิกร 20/12/2557 1638900094702 90/308 7 - วาเล่ย์ พบพระ ตาก บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

141 เด็กชาย ชาตรี ปฏิบติัการอมร15/04/2557 1630500301070 211/พ 6 - แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก บา้นบึงตะกาด ป.2 แม่อุสุ ท่าสองยางตาก

142 เด็กหญิง อรวรรณ พนัธุ์ตาวงษ์ 06/04/2557 1749800617410 36-76 1 - ออ้มใหญ่ สามพราน นครปฐม วดัพงัราด ป.2 นครชยัศรี นครชยัศรี นครปฐม

143 เด็กชาย ปรวตัร - 15/09/2557 0021881006085 132/23 6 บางเลน บางเลน นครปฐม บา้นหนองม่วง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

144 เด็กหญิง โฟน - 08/08/2557 7739100002381 1 - บางเลน บางเลน นครปฐม บา้นหนองม่วง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

145 เด็กชาย จิรโชติ แถลงดี 12/01/2557 1489900775389 2 6 - เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม บา้นยางเอน ป.2 ห้วยทบัมอญเขาชะเมา ระยอง

146 เด็กหญิง กสุมา อยูสุ่ข 11/11/2557 1269900557910 614/22 7 - ท่าอ่าง โชคชยั นครราชสีมา วดัพลงไสว ป.1 ท่าอ่าง โชคชยั นครราชสีมา

147 เด็กชาย ธนภทัร์ จิบกระโทก 27/01/2557 1300201366261 248 1 - อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา วดัพลงไสว ป.2 อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา

148 เด็กหญิง ปัณฑิตา กองพล 21/06/2557 1219901546857 20 20 - ช่องแมว ลาํทะเมนชยั นครราชสีมา วดัพลงชา้งเผือก ป.1 ทางเกวียน แกลง ระยอง

149 เด็กหญิง พนิดา มุ่งเยน็กลาง 21/05/2557 1300901268475 104 3 - ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา วดับา้นนา ป.1 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา

150 เด็กหญิง เนตรนภา มีพาหนะ 18/09/2557 1302801011121 11/1 3 - พระพทุธ เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา บา้นสองสลึง ป.1 ชากพง แกลง ระยอง

151 เด็กหญิง สุมาลี อินทะจกัร์ 19/05/2557 1550701233200 42 5 - หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

152 เด็กหญิง สุกญัญา นนัทบุตร 03/10/2557 1219901563603 101 10 - ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา บา้นหนองม่วง ป.1 เขาแกว้ ท่าใหม่ จนัทบุรี

153 เด็กชาย ธญันพ สนนา 27/01/2557 1219800567751 258 2 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา ชุมชนบา้นวงัจนัทน์ ป.2 วงัจนัทร์ วงัจนัทร์ ระยอง

154 เด็กชาย ศกัดินนท์ ใสดี 03/10/2557 1219800577668 105 5 - หนองบุนนาก หนองบุนนาก นครราชสีมา บา้นสีระมนั ป.1 หนองบุนนากหนองบุนนากนครราชสีมา

155 เด็กหญิง มนสัพร คาํสตัย์ 04/06/2557 1609901173445 9/17 11 - บา้นไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ วดัชากมะกรูด ป.1 กร่ํา แกลง ระยอง

156 เด็กชาย เซ้ียง ไม่ทราบนามสกุล01/11/2557 G616000000060 222/2 5 - หนองกรด เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ วดักองดิน ป.1 หนองกรด เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์

157 เด็กชาย ธนพล โพธ์ิม่วง 06/10/2557 1219800577781 21/1 7 - ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ วดัมงคลวฒุาวาส ป.1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

158 เด็กหญิง มนทิรา สุดสวาด 08/04/2557 1218800071305 153/1 13 - หนองกรด เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ วดัท่ากง ป.2 หนองกรด เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์

159 เด็กชาย ณฐันนัท์ พฒัน์ชนะ 10/03/2557 1103704965836 71/111 3 บางรักนอ้ย เมืองนนทบุรี นนทบุรี วดัพลงชา้งเผือก ป.2 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง



160 เด็กชาย ณฐันนท์ พฒัน์ชนะ 10/03/2557 1103704965844 71/111 3 บางรักนอ้ย เมืองนนทบุรี นนทบุรี วดัพลงชา้งเผือก ป.2 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

161 เด็กชาย ณฎัฐกิตต์ิ ไสยวฒิุ 03/01/2557 1129902407509 152/15 5 - เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี บา้นเนินหยอ่ง ป.1 วงัหวา้ แกลง ระยอง

162 เด็กชาย รณกฤต พลชนพิสุทธ์ิ 24/09/2557 1559900672899 71 6 - สะเนียน เมืองน่าน น่าน บา้นห้วยทบัมอญ ป.1 ห้วยทบัมอญเขาชะเมา ระยอง

163 เด็กหญิง แคทรียา บุญเจียม 07/11/2557 1319200138280 119 2 - ละเว้ีย ประโคนชยั บุรีรัมย์ ชุมชนวดักลางกร่ํา ป.1 กร่ํา แกลง ระยอง

164 เด็กชาย ศุภากร ผงสินสุ 11/10/2557 1219800578010 43 10 - ทรัพยพ์ระยา นางรอง บุรีรัมย์ วดัสุขไพรวนั ป.1 ทรัพยพ์ระยานางรอง บุรีรัมย์

165 เด็กชาย นพพล บุญต่อ 07/04/2557 1103200337904 187 9 - สะเดา พลบัพลาชยั บุรีรัมย์ วดัหนองกนัเกรา ป.2 กระแสบน แกลง ระยอง

166 เด็กหญิง วาสนา บิลสนัเทียะ 24/07/2557 1219800574685 103 3 - สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์ วดัเกาะลอย ป.1 กองดิน แกลง ระยอง

167 เด็กชาย อานนท์ พลพทุธา 16/03/2557 1219800570302 133 6 หนองบวัโคก ลาํปลายมาศ บุรีรัมย์ บา้นห้วยยาง ป.2 ห้วยยาง แกลง ระยอง

168 เด็กชาย ศิวณฐั เกิดผล 26/12/2557 1219800580979 141/11 9 - คูคต ลาํลูกกา ปทุมธานี บา้นเนินหยอ่ง ป.1 วงัหวา้ แกลง ระยอง

169 เด็กชาย ศุภณฏัฐ์ ยิม้แยม้ 11/12/2557 1139600759941 99/18 6 - คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี บา้นชุมแสง ป.1 พลงตาเอ่ียม วงัจนัทร์ ระยอง

170 เด็กหญิง ศิริพร ร่ืนรมย์ 14/11/2557 1770600426361 88/4 1 - ปากนํ้าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ วดัหนองกนัเกรา ป.1 กระแสบน แกลง ระยอง

171 เด็กหญิง กญัญารัตน์ พงษไ์ผ่ 08/11/2557 1258800023998 40/1 3 - ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี วดัสุขไพรวนั ป.1 ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถปราจีนบุรี

172 เด็กหญิง ลลิดา วรรณสวสัด์ิ 18/02/2557 1259500240447 44/2 5 - เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี วดัเขานอ้ย ป.2 เมืองเก่า กบินทร์บุรีปราจีนบุรี

173 เด็กหญิง ชลนิภา เชาวดี์ 21/10/2557 1259500253417 24/10 8 - เขาไมแ้กว้ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี วดัโพธ์ิทอง ป.1 เขาไมแ้กว้ กบินทร์บุรีปราจีนบุรี

174 เด็กหญิง แพรวา ชยัราช 07/05/2557 1250101887597 158/1 15 - โพธ์ิงาม ประจนัตคาม ปราจีนบุรี วดัมงคลวฒุาวาส ป.2 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

175 เด็กชาย ธนกฤต เลือกช้ินเงิน 31/01/2557 1259500239708 97 5 - วงัตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ชุมชนบา้นวงัจนัทน์ ป.2 วงัจนัทร์ วงัจนัทร์ ระยอง

176 เด็กชาย เพียะตรา ชยั 30/09/2557 0094991113164 288/25 6 - สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี วดัคงคาวราราม อ.3 สะบารัง เมืองปัตตานีปัตตานี

177 เด็กชาย ธนกร กลีบยีสุ่่น 03/08/2557 1140300117202 61/14 7 - บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยธุยา วดัสารนารถธรรมาราม ป.1 ทางเกวียน แกลง ระยอง

178 เด็กชาย ณฐักรณ์ ศรีทองเอ่ียม 18/09/2557 1149901384947 48/9 7 บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยธุยา บา้นเนินหยอ่ง ป.1 วงัหวา้ แกลง ระยอง

179 เด็กหญิง ธิติกานต์ บุญสม 26/10/2557 1148300034771 1/1 3 - โคกชา้ง ผกัไห่ พระนครศรีอยธุยา บา้นคลองไผ่ ป.1 โคกชา้ง ผกัไห่ พระนครศรีอยธุยา

180 เด็กชาย วชิรเมธี เทพทอง 05/03/2557 1560301562273 21 6 - ขุนควร ปง พะเยา วดัมงคลวฒุาวาส ป.2 ขุนควร ปง พะเยา

181 เด็กชาย นธัวฒัน์ ดอนเลย 17/09/2557 1560301570055 69/1 5 - ปง ปง พะเยา วดัเนินเขาดิน ป.1 ปง ปง พะเยา

182 เด็กชาย กนัติทตั ซ่ือตรง 04/04/2557 1219800570183 42 11 - ฝายกวาง เชียงคาํ พะเยา วดัวงัหวา้ ป.2 ทางเกวียน แกลง ระยอง



183 เด็กชาย วีรรักษ์ คาํสหะ 12/05/2557 1931001099524 12 8 - ลานข่อย ป่าพะยอม พทัลุง บา้นยางงาม ป.2 บา้นเก่า พานทอง ชลบุรี

184 เด็กชาย คุณากร แกว้แดง 03/09/2557 1219800576319 408/2 2 - หารเทา ปากพะยนู พทัลุง บา้นหนองม่วง ป.1 หารเทา ปากพะยนู พทัลุง

185 เด็กหญิง เขมิกา นยันา 10/05/2557 1659902814924 31 4 - คนัโชง้ วดัโบสถ์ พิษณุโลก บา้นชาํสมอ ป.2 คนัโชง้ วดัโบสถ์ พิษณุโลก

186 เด็กหญิง สุภสัสรา มว้นสุธา 14/08/2557 1768900030479 38/1 5 - บา้นแหลม บา้นแหลม เพชรบุรี บา้นวงัหิน ป.1 สูงเนิน กระสงั บุรีรัมย์

187 เด็กชาย ภากรกวิน หิงวงั 07/05/2557 1679900928191 83 5 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ บา้นชาํสมอ ป.2 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์

188 เด็กชาย กนัตภณ บุญเยื้อน 07/11/2557 1219800579121 51 12 - ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ วดัสารนารถธรรมาราม ป.1 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์

189 เด็กหญิง ปภสัสร เผ่าเพง็ 24/11/2557 1218800072875 146/1 8 - วงัหิน วงัโป่ง เพชรบูรณ์ บา้นหนองนํ้าขุ่น ป.1 วงัหิน วงัโป่ง เพชรบูรณ์

190 เด็กหญิง นิชาดา เปรมเขียว 28/05/2557 1209601870781 88 8 - กนัจุ บึงสามพนั เพชรบูรณ์ วดัป่ายบุ ป.1 ป่ายบุใน วงัจนัทร์ ระยอง

191 เด็กหญิง ญาดาการ พน้เคราะห์ 10/05/2557 1219800571643 88/1 5 - แม่ปาน ลอง แพร่ ชุมชนวดักลางกร่ํา ป.1 แม่ปาน ลอง แพร่

192 เด็กหญิง ขวญัจิรา เพช็รัตน์ 18/08/2557 1839800057782 161 0 ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต บา้นทุ่งเค็ด ป.1 ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

193 เด็กชาย ธนากร จนัทร 16/05/2557 1348900342296 41 1 โคกก่อ เมืองมหาสารคามมหาสารคาม บา้นวงัหิน ป.1 โคกก่อ เมืองมหาสารคามมหาสารคาม

194 เด็กชาย ประวนัวิทย์ ไชยศรีจนัทร์ 29/03/2557 1219800569975 158 9 - แกง้แก โกสุมพิสยั มหาสารคาม บา้นวงัหิน ป.1 แกง้แก โกสุมพิสยัมหาสารคาม

195 เด็กหญิง วรัญญา ราชดา 31/05/2557 1218800071658 186 9 - แกง้แก โกสุมพิสยั มหาสารคาม บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

196 เด็กชาย ธารณ์ สงัคอ่์อนดี 25/03/2557 1219800569819 68 18 - ท่าสองคอน เมืองมหาสารคามมหาสารคาม บา้นพลงตาเอ่ียม ป.1 ท่าสองคอน เมืองมหาสารคามมหาสารคาม

197 เด็กหญิง วรรณกานต์ กา้นบวั 26/01/2557 1218800070881 9 0มหาชยัดาํริห์ ตลาด เมืองมหาสารคามมหาสารคาม บา้นพลงตาเอ่ียม ป.1 ตลาด เมืองมหาสารคามมหาสารคาม

198 เด็กชาย ธชัชวิน เสนานอ้ย 20/05/2557 1490400175759 46 12 - ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ชุมชนวดัตะเคียนงาม ป.1 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร

199 เด็กหญิง ปัญญาวี เครือสิงห์ 19/10/2557 1219800578435 7 1 - สาํราญ เมืองยโสธร ยโสธร ชุมชนวดักลางกร่ํา ป.1 ชากพง แกลง ระยอง

200 เด็กชาย วีรภทัร มุขสิกสาร 05/10/2557 1209601863504 336 2 - สระนกแกว้ โพนทอง ร้อยเอ็ด ชุมชนวดักลางกร่ํา ป.2 ชากโดน แกลง ระยอง

201 เด็กชาย วรวฒิุ เสถียรรัตน์ 26/02/2557 1219800568936 53 4 - โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด วดัสารนารถธรรมาราม ป.2 โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

202 เด็กหญิง นิศามน พลหลง 03/09/2557 1219800576297 52 11 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด วดัมงคลวฒุาวาส ป.1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

203 เด็กหญิง นิภารักษ์ พิมพพ์า 05/10/2557 1219800577714 52 11 - นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด วดัมงคลวฒุาวาส ป.1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

204 เด็กหญิง ศรัณรัชต์ สิงห์วิสุทธ์ิ 04/08/2557 1219901553586 81 3 - โคกล่าม จตุรพกัตรพิมานร้อยเอ็ด วดัคงคาวราราม ป.1 โคกล่าม จตุรพกัตรพิมานร้อยเอ็ด

205 เด็กหญิง ธญัสินี โตเขียว 03/12/2557 1459901646540 209 5 - ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง



206 เด็กหญิง ภทัรนนัท์ สามพนัธ์ 21/10/2557 1458800073519 115 8 หนองขุ่นใหญ่หนองพอก ร้อยเอ็ด บา้นชาํฆอ้ ป.1 หนองขุ่นใหญ่หนองพอกร้อยเอ็ด

207 เด็กชาย พีรเดช แดขุนทด 06/07/2557 1309801741703 350 1 - นิคมพฒันา นิคมพฒันา ระยอง วดักระแส ป.1 นิคมพฒันา นิคมพฒันาระยอง

208 เด็กชาย ภูวิสิฏฐ์ วงษอ์าษา 16/01/2557 1219700087201 38/138 - - มาบตาพดุ เมืองระยอง ระยอง วดักระแส ป.2 กระแสบน แกลง ระยอง

209 เด็กชาย อาณฐัพงษ์ เดชอุดม 05/03/2557 1103704964414 96 0 สมุทรคงคาท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง ชุมชนวดักลางกร่ํา ป.1 ชากโดน แกลง ระยอง

210 เด็กชาย ณฐัปพน พิริยะวณิชย์ 16/05/2557 1219901542215 50/16 2 กะเฉด เมืองระยอง ระยอง ชุมชนวดักลางกร่ํา ป.1 กร่ํา แกลง ระยอง

211 เด็กหญิง สุมินตรา ถนอมรอด 08/10/2557 1219901523644 201 2 - เพ เมืองระยอง ระยอง ชุมชนวดักลางกร่ํา ป.2 เพ เมืองระยองระยอง

212 เด็กหญิง ปนดัดา จาํปานิล 24/10/2557 1218700060930 6 5 ชากบก บา้นค่าย ระยอง บา้นหนองคุย ป.1 ชากบก บา้นค่าย ระยอง

213 เด็กหญิง สุวิชญา ป้องขนัท์ 11/06/2557 1219800572895 39/34 2 - นิคมพฒันา นิคมพฒันา ระยอง บา้นหนองคุย ป.1 แม่นํ้าคู ้ ปลวกแดง ระยอง

214 เด็กหญิง อวิกา เสือสูงเนิน 22/10/2557 1219901567064 64 0 ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง บา้นคลองทุเรียน ป.1 ชากพง แกลง ระยอง

215 เด็กชาย กฤตภาส หมายเทียมกลาง25/04/2557 1219901538811 1/64 6 - เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง บา้นมาบเหลาชะโอน ป.1 ชากพง แกลง ระยอง

216 เด็กหญิง ปณฎัฎา เจ๊ะวงัมา 30/12/2557 1219901577655 87/57 3 - แกลง เมืองระยอง ระยอง บา้นมาบเหลาชะโอน ป.1 แกลง เมืองระยองระยอง

217 เด็กหญิง ทกัศิณา พรไทย 27/07/2557 1219901552121 40/32 3 - เพ เมืองระยอง ระยอง บา้นมาบเหลาชะโอน ป.1 เพ เมืองระยองระยอง

218 เด็กหญิง ปิยมาศ เนินพระ 14/10/2557 1219901565592 172/1 3 - แกลง เมืองระยอง ระยอง บา้นมาบเหลาชะโอน ป.1 แกลง เมืองระยองระยอง

219 เด็กชาย ธนา อู 03/01/2557 0219900007628สาํนกังานทอ้งถ่ินเทศบาลนครระยอง0 - ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง วดัคลองชากพง ป.2 ชากพง แกลง ระยอง

220 เด็กชาย อามีน ทา้ยรักษ์ 22/10/2557 1219901566769 146/10 7 - เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง วดัหนองกนัเกรา ป.1 วงัจนัทร์ วงัจนัทร์ ระยอง

221 เด็กชาย ธนพล ฐิติเมฆินทร์ 24/11/2557 1219901572211 18/6 0 สุขุมวิทเนินพระ เมืองระยอง ระยอง วดัพลงชา้งเผือก ป.1 เขานอ้ย เขาชะเมา ระยอง

222 เด็กชาย อาทิตย์ สุทธิสถิตย์ 30/10/2557 1219901568826 13/5 0 ซ.1 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง วดัพลงชา้งเผือก ป.1 บา้นนา แกลง ระยอง

223 เด็กชาย ภาคิน คงจนัทร์ 19/02/2557 1219901529294 115/92 1 - เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง วดัพลงชา้งเผือก ป.2 พงัราด แกลง ระยอง

224 เด็กชาย อดิศกัด์ิ อุตตะพนัธ์ 24/01/2557 1219901526074 113 4 - มาบข่า นิคมพฒันา ระยอง วดัพลงชา้งเผือก ป.2 ทางเกวียน แกลง ระยอง

225 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ นารถมณี 24/04/2557 1210101191347 122/8 1 - เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง วดัพลงชา้งเผือก ป.2 วงัจนัทร์ วงัจนัทร์ ระยอง

226 เด็กชาย สงกรานต์ ฟคูณะ 07/04/2557 1219901537441 125/2 0 ตากสินมหาราชท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง วดัพลงชา้งเผือก ป.2 ปากนํ้ากระแสแกลง ระยอง

227 เด็กชาย ฐานาพฒัน์ ประไพพงษ์ 30/04/2557 1219901539681 2/50 - โขดทิน-เขาไผ่เนินพระ เมืองระยอง ระยอง วดัพลงชา้งเผือก ป.2 ชากโดน แกลง ระยอง

228 เด็กชาย อภิวิชญ์ จนัทร์ตรี 06/03/2557 1210101190561 4/213 - วดัโขดหิน-เขาไผ่เนินพระ เมืองระยอง ระยอง วดัพลงชา้งเผือก ป.2 นํ้าเป็น เขาชะเมา ระยอง



229 เด็กชาย เมธาสิทธิ ศรีคงรักษ์ 11/04/2557 1219901536487 7/10 3 - กะเฉด เมืองระยอง ระยอง วดัพลงชา้งเผือก ป.2 วงัหวา้ แกลง ระยอง

230 เด็กหญิง ณิชา สุริยะ 30/09/2557 1219901563387 300/80 5 - เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง วดัสารนารถธรรมาราม ป.1 ทางเกวียน แกลง ระยอง

231 เด็กชาย จารุกิตต์ิ คงศิริ 29/06/2557 1219901548027 54 2 - เพ เมืองระยอง ระยอง วดัสารนารถธรรมาราม ป.1 เกาะชา้ง เกาะชา้ง ตราด

232 เด็กชาย ธณทรัพย์ อุทา 07/09/2557 1219901558502 9/1 6 - เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง วดัสารนารถธรรมาราม ป.1 เชิงเนิน เมืองระยองระยอง

233 เด็กหญิง ทิติมา อามาตยส์มบติั 09/04/2557 1104301505536 73 6 - มาบข่า นิคมพฒันา ระยอง วดัสารนารถธรรมาราม ป.2 มาบตาพดุ เมืองระยองระยอง

234 เด็กชาย เทวา บวัขาว 11/06/2557 1219800572861 13/98 - วดัมาบตาพดุมาบตาพดุ เมืองระยอง ระยอง วดัมงคลวฒุาวาส ป.1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

235 เด็กหญิง อชิรญา พุม่ทอง 30/06/2557 1219901548213 155/3 7 - ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง วดัชุมนุมสูง ป.1 ท่าประดู่ เมืองระยองระยอง

236 เด็กชาย ภคัพงษ์ จวนม่ิง 02/08/2557 1219901553322 148/3 1 เพ เมืองระยอง ระยอง วดัเนินเขาดิน ป.1 เพ เมืองระยองระยอง

237 เด็กหญิง สุพิชชา ประดิษฐพฤกษ1์9/07/2557 1219901551028 132/6 11 ตะพง เมืองระยอง ระยอง บา้นหนองไทร ป.1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

238 เด็กชาย อรรถพร รัตตานนท์ 03/09/2557 1219901558014 64/4 6 - กะเฉด เมืองระยอง ระยอง วดับา้นนา ป.1 กะเฉด เมืองระยองระยอง

239 เด็กหญิง ฐิติมน สุทธิสถิตย์ 16/05/2557 1219901542193 167/4 0 ราษฎร์บาํรุงเนินพระ เมืองระยอง ระยอง บา้นห้วงหิน ป.2 บา้นนา แกลง ระยอง

240 เด็กชาย ชญานน แสงกระจ่าง 03/09/2557 1219800576335 139/7 1 - เพ เมืองระยอง ระยอง บา้นวงัหิน ป.1 เพ เมืองระยองระยอง

241 เด็กหญิง นุชญาพร โมด 19/10/2557 0021981041516 81/5 4 กะเฉด เมืองระยอง ระยอง บา้นเขาหินแท่น ป.1 กะเฉด เมืองระยองระยอง

242 เด็กชาย ณฐัวฒิุ สมอโพรง 15/02/2557 1219901528735 26 6 - กะเฉด เมืองระยอง ระยอง บา้นสองสลึง ป.1 กะเฉด เมืองระยองระยอง

243 เด็กหญิง พิชชามนธุ์ อุปภาค 22/07/2557 1219901551788 79/1 10 - กะเฉด เมืองระยอง ระยอง บา้นสองสลึง ป.1 กะเฉด เมืองระยองระยอง

244 เด็กหญิง กมลเนตร ศิริอินทร์ 29/03/2557 1219901534506 57 6 - กะเฉด เมืองระยอง ระยอง บา้นสองสลึง ป.1 กะเฉด เมืองระยองระยอง

245 เด็กหญิง สุนิศา ศิลาสลบั 21/03/2557 1219901533283 45/6 6 - กะเฉด เมืองระยอง ระยอง บา้นสองสลึง ป.1 กะเฉด เมืองระยองระยอง

246 เด็กหญิง ธนิดา ทะนง 18/07/2557 1219901550935 22/3 10 - หนองบวั บา้นค่าย ระยอง บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

247 เด็กหญิง นราพร ทองพลู 27/12/2557 1209702946715 5/5 0 - เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

248 เด็กหญิง นภสัสร บุญชู 07/05/2557 1219901540280 38/7 7 บางบุตร บา้นค่าย ระยอง บา้นชุมแสง ป.2 บางบุตร บา้นค่าย ระยอง

249 เด็กหญิง ฉตัรพร ภูวนันา 05/05/2557 1218800071488 99/10 5 - กะเฉด เมืองระยอง ระยอง บา้นชุมแสง ป.2 หนองบวั บา้นค่าย ระยอง

250 เด็กชาย รชานนทร์ แซ่เต้ือง 28/12/2557 1219901577019 119/15 4 - กะเฉด เมืองระยอง ระยอง บา้นเขาตาอ๋ิน ป.1 กะเฉด เมืองระยองระยอง

251 เด็กหญิง ธิติมา พนัธ์จนัทร์ 20/06/2557 1229901520327 36/1 7 - บางบุตร บา้นค่าย ระยอง บา้นเขาตาอ๋ิน ป.1 บางบุตร บา้นค่าย ระยอง



252 เด็กหญิง ณฐัณิชา บุญทาทอง 19/01/2557 1218800070813 31 7 - บางบุตร บา้นค่าย ระยอง บา้นคลองไผ่ ป.1 บางบุตร บา้นค่าย ระยอง

253 เด็กหญิง พะโลน ชงั 13/04/2557 G612100010314 999/12 3 - แม่นํ้าคู ้ ปลวกแดง ระยอง บา้นคลองไผ่ ป.2 แม่นํ้าคู ้ ปลวกแดง ระยอง

254 เด็กชาย ประกาศิต สงคสุ์วรรณ์ 05/08/2557 1209000813961 19/44 6 - บา้นฉาง บา้นฉาง ระยอง ไทยรัฐวิทยา 43 (บา้นคลองเขต)ป.1 สตัหีบ สตัหีบ ชลบุรี

255 เด็กชาย เลิศพิพฒัน์ สมวงษา 12/04/2557 1219800570841 76/4 4 - ชากบก บา้นค่าย ระยอง บา้นยบุตาเหน่ง ป.2 ชากบก บา้นค่าย ระยอง

256 เด็กหญิง ปลายฟ้า ชอบสาน 01/11/2557 1219901568800 700/1 1 ละหาร ปลวกแดง ระยอง บา้นพลงตาเอ่ียม ป.1 ละหาร ปลวกแดง ระยอง

257 เด็กหญิง ปลายชมพู ชอบสาน 01/11/2557 1218500066110 700/1 1 ละหาร ปลวกแดง ระยอง บา้นพลงตาเอ่ียม ป.1 ละหาร ปลวกแดง ระยอง

258 เด็กหญิง วาสนา บุบผาพฤกษ์ 20/07/2557 1218700060271 188 1 - แม่นํ้าคู ้ ปลวกแดง ระยอง บา้นมะเด่ือ ป.1 แม่นํ้าคู ้ ปลวกแดง ระยอง

259 เด็กชาย ณภทัร เพาะปลูก 01/09/2557 1219901557760 115 - หลกัเมืองท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง บา้นสามแยกนํ้าเป็น ป.1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

260 เด็กหญิง ชลธิดา เอ่ียมอ่อน 09/09/2557 1209000821360 99/9 1 - แกลง เมืองระยอง ระยอง บา้นห้วยทบัมอญ ป.1 ห้วยทบัมอญเขาชะเมา ระยอง

261 เด็กชาย อิทธิพทัธ์ ผ่องใส 12/04/2557 1700200181817 550 3 - จอมบึง จอมบึง ราชบุรี วดักระแส ป.1 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี

262 เด็กชาย ปริพฒัน์ หสักุลณี 07/11/2557 1219800579091 251 1 - ดอนคลงั ดาํเนินสะดวก ราชบุรี บา้นสองสลึง ป.1 ดอนคลงั ดาํเนินสะดวกราชบุรี

263 เด็กหญิง กนัตฤ์ทยั แสงทอง 26/04/2557 1700401459251 86 9 - แพงพวย ดาํเนินสะดวก ราชบุรี บา้นศรีประชา ป.2 สตัหีบ สตัหีบ ชลบุรี

264 เด็กหญิง ชนญัชิดา อุตทาลี 24/06/2557 1709700463542 27/2 6 - บา้นเลือก โพธาราม ราชบุรี บา้นสีระมนั ป.1 ห้วยทบัมอญเขาชะเมา ระยอง

265 เด็กชาย พทุธิพงษ์ พงศพ์ฒันโสภณ13/01/2557 1219901524063 191/1 3 - นิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรี ลพบุรี บา้นนํ้าใส ป.2 นํ้าเป็น เขาชะเมา ระยอง

266 เด็กหญิง จริญญา ใจเรือง 25/09/2557 1219901562364 163 8 ชมพู เมืองลาํปาง ลาํปาง วดัหนองกนัเกรา ป.1 ห้วยยาง แกลง ระยอง

267 เด็กชาย จิรพนธ์ ใจจิตร 27/01/2557 1219800567743 3/6 5 - บา้นออ้น งาว ลาํปาง วดัเนินเขาดิน ป.2 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

268 เด็กชาย ธีรพฒัน์ บุตวงค์ 02/05/2557 1420501265893 120 1 - แสงภา นาแห้ว เลย วดัพลงชา้งเผือก ป.2 ทางเกวียน แกลง ระยอง

269 เด็กชาย สุปัญญา ลุนสิน 03/06/2557 1218800071674 15 3 - ละเอาะ นํ้าเกล้ียง ศรีสะเกษ บา้นคลองป่าไม้ ป.1 กระแสบน แกลง ระยอง

270 เด็กหญิง กญัญาพชัร ธรรมสิงห์ 02/02/2557 1220800085317 41 2 - ตะเคียน ขุขนัธ์ ศรีสะเกษ วดัเขาสาํรอง ป.2 วงัใหม่ นายายอามจนัทบุรี

271 เด็กชาย ปัณณธร สมภาร 01/01/2557 1103200331248 97 9 ซาํ เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ บา้นวงัหิน ป.2 ห้วยยาง แกลง ระยอง

272 เด็กชาย ศิริพงศ์ เลิศศรี 15/05/2557 1219800571945 56 7 - โพธ์ิกระสงัข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ บา้นเจริญสุข ป.2 ทางเกวียน แกลง ระยอง

273 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ทองสุข 17/10/2557 1219800578346 41 2 - ธาตุ วงัหิน ศรีสะเกษ บา้นหนองนํ้าขุ่น ป.1 ทางเกวียน แกลง ระยอง

274 เด็กหญิง กมลชนก ไชยปัน 08/09/2557 1248100126328 172 3 - หนองอ่ึง ราษีไศล ศรีสะเกษ บา้นบึงตะกาด ป.1 ป่ายบุใน วงัจนัทร์ ระยอง



275 เด็กชาย ณฐักิตต์ นมสัการ 27/06/2557 1218800071852 100 10 - ตะเคียน ขุขนัธ์ ศรีสะเกษ บา้นเขาตาอ๋ิน ป.1 ตะเคียน ขุขนัธ์ ศรีสะเกษ

276 เด็กหญิง สุพรรณี เจ๊าะ 17/09/2557 0034151005269 155/9-11 6 - หนองครก เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ วดัป่ายบุ ป.1 ป่ายบุใน วงัจนัทร์ ระยอง

277 เด็กหญิง ดวงจนัทร์ เกษหอม 18/01/2557 1330501521386 86 3 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ วดัป่ายบุ ป.2 ป่ายบุใน วงัจนัทร์ ระยอง

278 เด็กหญิง ไอริณ มะโนธรรม 05/02/2557 1338700065795 17 6 - ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ วดัป่ายบุ ป.2 ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

279 เด็กหญิง สวิตตา จนัทร์พอม 11/01/2557 1331700147361 85 15 - ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ บา้นเขาชะอางคร่อมคลองป.2 เขานอ้ย เขาชะเมา ระยอง

280 เด็กหญิง สุภาพร ปล้ืมหอม 19/11/2557 1339600334159 124 10 - ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ บา้นมะเด่ือ ป.1 ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

281 เด็กหญิง พิมพพิ์ศา สิทธิพร 06/10/2557 1100202183707 41/2 3 - ละเอาะ นํ้าเกล้ียง ศรีสะเกษ บา้นเขาช่องลม อ.3 ละเอาะ นํ้าเกล้ียง ศรีสะเกษ

282 เด็กหญิง จนัทิมา ลีกะชา 03/01/2557 1331500130546 190 3 ละเอาะ นํ้าเกล้ียง ศรีสะเกษ บา้นเขาช่องลม ป.2 ละเอาะ นํ้าเกล้ียง ศรีสะเกษ

283 เด็กหญิง พชรพรหมพรสุขเอ่ียม 27/06/2557 1709902034081 45 9 - เด่ือศรีคนัไชย วานรนิวาส สกลนคร วดับา้นนา ป.1 เด่ือศรีคนัไชยวานรนิวาสสกลนคร

284 เด็กหญิง นนทพร หาญละคร 25/08/2557 1219800575959 100 1 - ตองโขบ โคกศรีสุพรรณสกลนคร บา้นเจริญสุข ป.1 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณสกลนคร

285 เด็กชาย ศกัรนนัทน์ ทุมสิงห์ 15/09/2557 1218800072352 108 10 - นาซอ วานรนิวาส สกลนคร บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

286 เด็กชาย ปัญญาโชติ มากชูชิต 28/11/2557 1907500230052 36/98 1 - พะวง เมืองสงขลา สงขลา บา้นหนองคุย ป.1 พะวง เมืองสงขลาสงขลา

287 เด็กหญิง อริสสรา หวงัเจริญ 15/07/2557 1119501142229 19/477 17 - บางหญา้แพรกพระประแดง สมุทรปราการ บา้นดอนสาํราญ ป.1 ทางเกวียน แกลง ระยอง

288 เด็กหญิง ธนัยชนก สงวนวิก 12/09/2557 1119902821097 196/16 2 - แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ บา้นชุมแสง ป.1 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

289 เด็กชาย นภรัตน์ชยั คงยอด 01/02/2557 1749901538167 930/24ข 0 เอกชยั มหาชยั เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร วดัชากมะกรูด ป.2 มหาชยั เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร

290 เด็กชาย ณฏักิตต์ิ พลเมืองดี 04/05/2557 1749800619331 283/23 12 - ออ้มนอ้ย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วดัพลงชา้งเผือก ป.2 กระแสบน แกลง ระยอง

291 เด็กชาย เตชสั เกตุเหลือ 21/11/2557 1749800632630 23/1 2 - แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วดัหนองกะพอ้ ป.1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

292 เด็กหญิง ณฐัณิชา มหาวิเชียร 02/07/2557 1749400176696 60/17 3 - บา้นบ่อ เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร วดัป่ายบุ ป.2 ป่ายบุใน วงัจนัทร์ ระยอง

293 เด็กชาย จิราวฒัน์ สีเขียว 26/02/2557 1219800568880 223 4 - ทุ่งมหาเจริญ วงันํ้าเยน็ สระแกว้ วดัสุขไพรวนั ป.2 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

294 เด็กชาย บวรวิชญ์ เจริญ 02/01/2557 1219800566763 95 6 - เบญจขร คลองหาด สระแกว้ วดัชุมนุมสูง ป.2 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

295 เด็กชาย สุธี ทบัทอง 06/10/2557 1819200038582 113 8 - หนองหวา้ เขาฉกรรจ์ สระแกว้ บา้นท่าลาํบิด ป.1 หนองหวา้ เขาฉกรรจ์ สระแกว้

296 เด็กชาย นนทธิ์วฒัน์ จนัวะดี 20/10/2557 1279800345783 137 8 - ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแกว้ บา้นพลงตาเอ่ียม ป.1 ป่าไร่ อรัญประเทศสระแกว้

297 เด็กชาย ฉตัรมงคล ปานคาํลี 05/05/2557 1219800571503 270 2 โคคลาน ตาพระยา สระแกว้ บา้นชาํฆอ้ ป.1 ทางเกวียน แกลง ระยอง



298 เด็กหญิง วิรดา ทองอาบ 09/04/2557 1219800570361 104/1 0 ซอย 15 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี บา้นคลองป่าไม้ ป.1 กระแสบน แกลง ระยอง

299 เด็กหญิง ไอยรา สร้อยเรืองศรี 24/05/2557 1209601870233 3/52 6 - ทบักวาง แก่งคอย สระบุรี บา้นห้วงหิน อ.3 บา้นนา แกลง ระยอง

300 เด็กหญิง หฤทยั ถูกจิต 01/10/2557 1179900596843 36 4 - สระแจง บางระจนั สิงห์บุรี วดัไตรรัตนาราม ป.1 สระแจง บางระจนั สิงห์บุรี

301 เด็กหญิง อนิสา บุญรอด 11/07/2557 1219901549911 1 2 - กง กงไกรลาศ สุโขทยั วดัพลงไสว ป.1 กง กงไกรลาศสุโขทยั

302 เด็กชาย นวพล พว่งรอด 10/02/2557 1648600103323 130 4 - บา้นด่าน บา้นด่านลานหอยสุโขทยั บา้นชุมแสง ป.2 ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง

303 เด็กหญิง วนัดี ลี 27/08/2557 G627200001117 318 2 - หวัโพธ์ิ สองพ่ีนอ้ง สุพรรณบุรี วดัสุขไพรวนั ป.1 หวัโพธ์ิ สองพ่ีนอ้งสุพรรณบุรี

304 เด็กชาย ดษักรณ์ ทองจิตร์ 25/02/2557 1729900987022 279/2 5 - สนามคลี เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี วดัพลงไสว ป.2 ชากพง แกลง ระยอง

305 เด็กหญิง อนนัตมินตราจนัทวาท 14/05/2557 1329200111781 83 6 - โนน โนนนารายณ์ สุรินทร์ วดัเขานอ้ย ป.2 โนน โนนนารายณ์สุรินทร์

306 เด็กหญิง พิชญา สิงขร 12/05/2557 1219800571783 88 14 - ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ วดัไตรรัตนาราม ป.2 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

307 เด็กชาย ณฐัพงศ์ พนัเมือง 12/02/2557 1219800568308 291 2 - กงัแอน ปราสาท สุรินทร์ วดัสารนารถธรรมาราม ป.2 ทางเกวียน แกลง ระยอง

308 เด็กหญิง ชนญัชิดา สร้อยพา 30/01/2557 1219800577447 15 3 - สะเดา บวัเชด สุรินทร์ บา้นวงัหิน ป.1 สะเดา บวัเชด สุรินทร์

309 เด็กชาย นภดล สุทธิวรรณา 27/06/2557 1439900772983 89 12 - วดัธาตุ เมืองหนองคายหนองคาย วดัสารนารถธรรมาราม ป.1 วดัธาตุ เมืองหนองคายหนองคาย

310 เด็กชาย คาถาเวท ชนะสิงห์ 22/12/2557 1439900786267 141 7 - รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย ชุมชนวดัตะเคียนงาม ป.1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

311 เด็กชาย ธนรัตน์ อคัรโสภา 08/11/2557 1219901569768 129 2 - ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย ไทยรัฐวิทยา 43 (บา้นคลองเขต)ป.1 ป่ายบุใน วงัจนัทร์ ระยอง

312 เด็กชาย นธัทวฒัน์ ทองชาติ 27/08/2557 1419903023051 123 6 - โคกม่วง โนนสงั หนองบวัลาํภู บา้นชาํสมอ ป.1 โคกม่วง โนนสงั หนองบวัลาํภู

313 เด็กหญิง ประภาพร สีเงินดี 21/09/2557 1219700089891 223 6 - สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบวัลาํภู วดัมงคลวฒุาวาส ป.1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

314 เด็กหญิง เกวลี สิงหฬ 16/01/2557 1150101091599 33 5 - มงคลธรรมนิมิตสามโก้ อ่างทอง บา้นหนองนํ้าขุ่น ป.2 มงคลธรรมนิมิตสามโก้ อ่างทอง

315 เด็กชาย พีรพฒัน์ นายกวงศ์ 20/06/2557 1209501327309 77 12 - โพนเมืองนอ้ย หวัตะพาน อาํนาจเจริญ วดัเนินเขาดิน ป.2 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง

316 เด็กหญิง วิมลรัตน์ นามปัญญา 24/10/2557 1219800578605 20 2 - เปือย ลืออาํนาจ อาํนาจเจริญ วดัท่ากง ป.1 เปือย ลืออาํนาจ อาํนาจเจริญ

317 เด็กชาย ณฐัวรรธน์ อนนัตภูมิ 28/10/2557 1370301076567 318 7 - คาํโพน ปทุมราชวงศา อาํนาจเจริญ บา้นพลงตาเอ่ียม ป.1 กรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี

318 เด็กหญิง ปิยะดา อินภกัดี 18/02/2557 1118700261316 116 2 - โนนทอง นายงู อุดรธานี วดัสมอโพรง ป.2 โนนทอง นายงู อุดรธานี

319 เด็กชาย ภาณุพงศ์ โพธิสาราช 12/11/2557 1219800579288 183 13 - บา้นแดง พิบูลยรั์กษ์ อุดรธานี วดัหนองกนัเกรา ป.1 ทางเกวียน แกลง ระยอง

320 เด็กชาย อาทิตย์ สอนง่าย 26/01/2557 1103704955580 29 4 - ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี บา้นห้วยยาง ป.2 ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี



321 เด็กชาย ชนที อนุชิต 27/07/2557 1218800072026 20/3 9 - เขากวางทอง หนองฉาง อุทยัธานี ไทยรัฐวิทยา 43 (บา้นคลองเขต)ป.1 นํ้าเช่ียว แหลมงอบตราด

322 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ ประทุม 23/05/2557 1219800572305 170 8 - โนนคอ้ บุณฑริก อุบลราชธานี วดัหนองกนัเกรา ป.1 กระแสบน แกลง ระยอง

323 เด็กหญิง ธญัพิชชา หาญทองชยั 07/09/2557 1348900351198 24 8 - โคกสะอาด นํ้าขุ่น อุบลราชธานี วดัหนองกนัเกรา ป.1 กระแสบน แกลง ระยอง

324 เด็กหญิง จรูญวรรณ วงศสุ์นา 09/09/2557 1348900351431 147 20 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี วดัจาํรุง ป.1 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี

325 เด็กชาย ธญัเทพ มัง่มี 12/11/2557 1349902015099 127 5 ปทุม เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี บา้นทุ่งเค็ด ป.1 ปทุม เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี

326 เด็กชาย วฒิุพฒัน์ อบคาํ 20/10/2557 1349700494077 99 4 - หนองบวัฮี พิบูลมงัสาหารอุบลราชธานี บา้นหนองนํ้าขุ่น ป.1 หนองบวัฮี พิบูลมงัสาหารอุบลราชธานี
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