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1 ด.ญ. กกกรกฎนภา  คงเรองราช โนนอุดม

2 ด.ญ. กชกร  ทองกา เมืองโดน

3 ด.ญ. กนกนภา  เยียมไธสง กระทุม่ราย

4 ด.ญ. กนกวรรณ  สมจติร คูขาด

5 ด.ญ. กมลชนก  ชา่งเกวยน ประทาย

6 ด.ช. กมลภู  พรมสาบตุร ทุง่สวา่ง

7 ด.ญ. กมลลักษณ์  พลศร เมืองโดน

8 ด.ช. กรณพัฒน์  หอมฟุง หนองค่าย

9 ด.ญ. กรณัฐณิชา  พาลา ทุง่สวา่ง

10 ด.ญ. กรรณิภา  โสดนอก โนนเพ็ด

11 ด.ช. กฤตภาส  พลดงนอก ประทาย

12 ด.ญ. กฤติกา  ศรจนัษา โนนเพ็ด

13 ด.ช. กฤษฎา  เรองรตันธรรม กระทุม่ราย

14 ด.ช. กฤษฎากรณ์  เบยีดนอก ดอนมัน

15 ด.ญ. กวนทรา  มาสอน นางราํ

16 ด.ญ. กวนทพิย์  ชยัรส โคกกลาง

17 ด.ช. กวนเทพ  เลิศสีดา ดงมูล

18 ด.ช. กวพัฒน์  ศรนาค ประทาย

19 ด.ช. ก้องเกียรติ  เจนบา้นผือ ดอนมัน

20 ด.ญ. กัญญาพัชร  จาํซุย ตลาดไทร

21 ด.ญ. กัญญาพัชร  ทมุวารย์ หันห้วยทราย

22 ด.ญ. กัญญาพัชร  สณฑ์สกุณา ประทาย

23 ด.ญ. กัญญาพัชร  แสนปรชา หนองพลวง

24 ด.ญ. กัญญารตัน์  โตทองหลาง ทุง่สวา่ง

25 ด.ญ. กัญญาวร ์ นาเมืองรกัษ์ กระทุม่ราย

26 ด.ญ. กัญญาวร ์ ยางนอก กระทุม่ราย

27 ด.ช. กัณฑ์เอนก  พลยางนอก ตลาดไทร

28 ด.ช. กันต์กว  แก้วหนองห่าง หันห้วยทราย

29 ด.ช. กันตเทพ  นครชยั ทุง่สวา่ง

30 ด.ช. กันตพงศ์  โยกแปน เมืองโดน

31 ด.ช. กันตภัทร  แสงชา นางราํ

32 ด.ช. กันตวชญ์  ทับศรลักษณ์ วงัไม้แดง

33 ด.ญ. กัลยรตัน์  ไฝงาม โคกกลาง

34 ด.ญ. กัลยาณี  ยินดี ชอ่งสามหมอ

35 ด.ญ. กาญจนภรณ์  สุดทอง โนนเพ็ด

รายชอืนัดฉีดวัคซนีปองกันโรคโควด-19  กลุ่มเด็ก 5-11 ปวัคซนีไฟเซอร ์(ฝาส้ม) เข็ม2 (เรยงชอืตามตัวอักษร)
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36 ด.ญ. กานต์ธดิา  ลุ่มนอก หนองพลวง

37 ด.ช. การณัย  วงวาล ดอนมัน

38 ด.ช. กิตติกวน  อุตส่าห์การ ตลาดไทร

39 ด.ช. กิตตินันท ์ ยุงสันเทยี นางราํ

40 ด.ช. กิตติศักดิ  โมธรรม ดอนมัน

41 ด.ญ. กีรติกา  พลพูีล หนองเยือง

42 ด.ช. กีรวฒัน์  แสงกล้า หนองค่าย

43 ด.ญ. กุลธรา  เกียรตินอก หนองค่าย

44 ด.ญ. เกศินี  พระวนันัง โคกกลาง

45 ด.ช. เกียรติธนพัฒน์  สรสิทธิ หนองพลวง

46 ด.ญ. แก้วกัลยา  สิทธนิอก นางราํ

47 ด.ญ. เขมจริา  วลัวาล หนองค่าย

48 ด.ช. คงกระพัน(น้อง)  การเพียร หนองพลวง

49 ด.ช. คณาวฒิุ  อาญาเมือง ดอนมัน

50 ด.ญ. คันธมาส  จรงไธสง ดอนมัน

51 ด.ญ. จตุพร  อภัยศิลา เมืองโดน

52 ด.ญ. จรรยพร  วรยันต์ ประทาย

53 ด.ญ. จรสัรว  ศิลปศักดิ กระทุม่ราย

54 ด.ช. จกัรภพ  รตันแก้ว โคกกลาง

55 ด.ช. จาตุรนัต์  หล่อกลาง ทุง่สวา่ง

56 ด.ช. จารุวทย์  จามะตุลี ตลาดไทร

57 ด.ญ. จณัิฐตา  ยอดเถือน โคกกลาง

58 ด.ญ. จริฐา(แฝดพี)  อัยลา ประทาย

59 ด.ญ. จริดา  ดอกไม้ หันห้วยทราย

60 ด.ช. จริเมธ  วงษ์เจยีม ประทาย

61 ด.ญ. จริวรรณ  เมินหา หันห้วยทราย

62 ด.ช. จริวฒัน์  แจจ้สัตุรสั หันห้วยทราย

63 ด.ช. จริายุ  ฉิมนอก โคกกลาง

64 ด.ช. จริายุ  เพ็ชรกระโทก ทุง่สวา่ง

65 ด.ช. จริายุส  เทนไธสง ดอนมัน

66 ด.ญ. จริาวรรณ  สวนสุข ดอนมัน

67 ด.ญ. จรีนันท ์ เนืองจาํนงค์ วงัไม้แดง

68 ด.ญ. จุฑาทพิย์  ทองถิน หนองค่าย

69 ด.ช. เจษฏาภรณ์  แก้วพรม หนองนาใส

70 ด.ช. เฉลิมชยั  เทียมไธสง ดอนมัน
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71 ด.ญ. ชญานันท ์ จนัทนนท์ หนองพลวง

72 ด.ญ. ชญานิช  วระวรฐั ตลาดไทร

73 ด.ญ. ชญานิน  อินทร กระทุม่ราย

74 ด.ญ. ชญานิศ  ไชยสุวรรณ์ บา้นแก้ง

75 ด.ญ. ชญานี  ทพิย์คูนอก ทุง่สวา่ง

76 ด.ญ. ชฎาพันธ ์ ภักดีจุ เมืองโดน

77 ด.ญ. ชนัญชดิา  อ๊อกตลาด นางราํ

78 ด.ช. ชนันธร  ใจเทยีง หันห้วยทราย

79 ด.ญ. ชนากานต์  จนัขาม เมืองโดน

80 ด.ช. ชนาธปิ  ชนิดนอก กระทุม่ราย

81 ด.ญ. ชรนพัชร  แสนบุญ เมืองโดน

82 ด.ช. ชลกร  ทมุวารย์ เมืองโดน

83 ด.ญ. ชวลัรตัน์  รตันะเลิศนภา ตลาดไทร

84 ด.ช. ชวลัลักษณ์  เคนประจง เมืองโดน

85 ด.ช. ชชัรนทร ์ เจก็นอก ทุง่สวา่ง

86 ด.ช. ชณิณวรรธน์  บุญโพธิ นางราํ

87 ด.ช. ชนิกรณ์  ศรโชค วงัไม้แดง

88 ด.ช. ชนิภัทร  จอดนอก หนองเยือง

89 ด.ช. ชษิณพุงศ์  แก้วบตุรสา โคกกลาง

90 ด.ญ. ชุติกาญจน์  เรองสวสัดิ วงัไม้แดง

91 ด.ช. โชคทวชยั  จูมเกษ ดอนมัน

92 ด.ญ. โชติกา  ยอดสงา่ ประทาย

93 ด.ญ. ฌัชนันญ์  มารศร ดอนมัน

94 ด.ญ. ฐดิาพร  โฮนอก โนนเพ็ด

95 ด.ช. ฐติิคุณ  นวลฉว โคกกลาง

96 ด.ญ. ฐติินันท ์ บตุราภักดี เมืองโดน

97 ด.ญ. ฐติิรตัน์  อินหาดกรวด กระทุม่ราย

98 ด.ญ. ณดา  ปตตาฝาย โคกกลาง

99 ด.ญ. ณพัชญา  สีนาค ทุง่สวา่ง

100 ด.ช. ณภทัร  วรรณปะเข ขามปอม

101 ด.ช. ณราวฒุิ  บุญศิร ประทาย

102 ด.ญ. ณัฏฐณิชา  วรรณะอยู่ สีดา

103 ด.ญ. ณัฐกมล  เพ็ชรต์ะกัว โคกกลาง

104 ด.ญ. ณัฐชยา  กิตติโรจน์รตันะ เมืองโดน

105 ด.ญ. ณัฐชยา  ปกกาโส หนองค่าย
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106 ด.ญ. ณัฐณฏา  ตามจะโปะ หนองพลวง

107 ด.ญ. ณัฐธนิสชา  จนัทรเสนา ตลาดไทร

108 ด.ญ. ณัฐธดิา  เสรมศร ตลาดไทร

109 ด.ญ. ณัฐนิชา  สระไพรวลัย์ ดอนมัน

110 ด.ช. ณัฐพงศ์  ขนัสาลี หันห้วยทราย

111 ด.ช. ณัฐพล  ราชคง วงัไม้แดง

112 ด.ญ. ณัฐรนีย์  ชาลีวรรณ โคกกลาง

113 ด.ช. ณัฐวชัต์  สานอก หนองค่าย

114 ด.ช. ณัฐวฒัน์  เจรญฤทธิ นางราํ

115 ด.ญ. ณิชานันท์  ภูมิไธสง กระทุม่ราย

116 ด.ช. ดนัยยุธ  ธริาช นาแก้ว

117 ด.ญ. ดรลัรตัน์  ปรุายะโก หันห้วยทราย

118 ด.ญ. ดวงทพิย์  แก้วประเสรฐ หันห้วยทราย

119 ด.ญ. ดาวกา  มิตรนอก นางราํ

120 ด.ช. ตะวนั  พลยางนอก หนองพลวง

121 ด.ช. เตชติ  ดวงดี กระทุม่ราย

122 ด.ช. ทรงวฒุิ  เทพจติร ทุง่สวา่ง

123 ด.ช. ทรพัย์สถิต  บญุไทย หันห้วยทราย

124 ด.ช. ทัตพงษ์  เผือนอก กระทุม่ราย

125 ด.ญ. ทิฆัมพร  จนัทสิงห์ ประทาย

126 ด.ญ. ทิฆัมพร  ผลจนัทร์ ดอนมัน

127 ด.ญ. ทิพธญัญา  ปะกิระเส ทุง่สวา่ง

128 ด.ช. ทิวา  ศรพา เมืองโดน

129 ด.ช. เทพฤทธ ิ พงษ์พันนา หนองค่าย

130 ด.ช. เทวฤทธ ิ โยนอก หันห้วยทราย

131 ด.ช. ธนกรณ์  เพชรรกัษา หนองค่าย

132 ด.ช. ธนกฤต  แก้วนอก วงัไม้แดง

133 ด.ช. ธนกฤษ  ลุ่มนอก หนองพลวง

134 ด.ช. ธนพล  กุดรงันอก ประทาย

135 ด.ญ. ธนภรณ์  ไชยพล ดอนมัน

136 ด.ญ. ธนวรรณ  เสนนอก เมืองโดน

137 ด.ช. ธนวฒัน์  นามวเศษ กระทุม่ราย

138 ด.ช. ธนวฒัน์  เมืองศร เมืองโดน

139 ด.ช. ธนวฒัน์  เหมือนทอง ประทาย

140 ด.ช. ธนะวทย์  แปลนพิมาย นางราํ
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141 ด.ญ. ธนัชชา  เพียงคาม วงัไม้แดง

142 ด.ญ. ธนัชพร  วงสมบติั ตลาดไทร

143 ด.ช. ธนัญกรณ์  คําพันธ์ โคกกลาง

144 ด.ช. ธนิน  พูลเพิม โคกกลาง

145 ด.ญ. ธวลัหทัย  ลายทอง หันห้วยทราย

146 ด.ญ. ธญัญรตัน์  ศรสมพร โนนเพ็ด

147 ด.ญ. ธญัญรตัน์  สนนา หันห้วยทราย

148 ด.ญ. ธญัญา  อ่อนสีดา ประทาย

149 ด.ญ. ธญัญาภรณ์  ดีแสน วงัไม้แดง

150 ด.ญ. ธญัญาลักษ์  แพงห่อพาน ประทาย

151 ด.ญ. ธญัรดา  หวดไธสง นางราํ

152 ด.ญ. ธนัยชนก  จนัเสรม ทุง่สวา่ง

153 ด.ญ. ธนัยพร  จนัพายัพ หนองค่าย

154 ด.ญ. ธนัยาการย์  จนัทรค์งหอม เมืองโดน

155 ด.ช. ธนัวา  จนัทรมงคล ประทาย

156 ด.ช. ธนัวา  ตันตะโส ทุง่สวา่ง

157 ด.ญ. ธารนี  ยางนอก นางราํ

158 ด.ญ. ธชิาดา  พรมไชยา วงัไม้แดง

159 ด.ญ. ธดิารตัน์  ครุธเพ็ชร หนองแวงโสกพระ

160 ด.ญ. ธดิารตัน์  เค้าเสน นางราํ

161 ด.ญ. ธดิารตัน์  เดชบุผา เมืองโดน

162 ด.ช. ธติิเชษฐ ์ ฤทธชิยั หันห้วยทราย

163 ด.ช. ธติิรตัน์  จา่ภพ ดอนมัน

164 ด.ช. ธติิวฒุ  เบยีดนอก ประทาย

165 ด.ช. ธนิกรณ์  เครอนอก โคกกลาง

166 ด.ช. ธนิพัฒน์  ศรจุย้ซา้ย หันห้วยทราย

167 ด.ญ. ธรีณัฐดา  ศรวงษ์กลาง ตลาดไทร

168 ด.ช. ธรีนันท ์ จรญักลาง โคกกลาง

169 ด.ช. ธรีพงศ์  อันพิมพ์ โนนเพ็ด

170 ด.ช. ธรีพงษ์  วฒุิเสลา ดอนมัน

171 ด.ช. ธรีพัฒน์  คิดถูก ทุง่สวา่ง

172 ด.ช. ธรีภัทร  คชพลาย หันห้วยทราย

173 ด.ช. ธรีภัทร ์ คณะราษฎร์ หันห้วยทราย

174 ด.ช. ธรีภัทร  จอดนอก ตลาดไทร

175 ด.ช. ธรีภัทร  ศรภา ดอนมัน
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176 ด.ช. ธรีศักดิ  สาลเีทศ เมืองโดน

177 ด.ช. ธวีสุ  สะสีสังข์ ดอนมัน

178 ด.ช. นนทท์พัิทธ ์ แสนนอก ดอนมัน

179 ด.ช. นนทนัตถ์  ถวลวงษ์ วงัไม้แดง

180 ด.ช. นนทพัทธ ์ มวลชู โนนเพ็ด

181 ด.ช. นพมงคล  พรเอียม หนองระเวยง

182 ด.ช. นพรุพ  แสนนอก วงัไม้แดง

183 ด.ญ. นภัสสร  ขวญัยืน โคกกลาง

184 ด.ญ. นภัสสร  เพียรขุนทด โคกกลาง

185 ด.ญ. นภาพิศ  อันนอก นางราํ

186 ด.ช. นรากร  เจอืจนัทร์ โนนเพ็ด

187 ด.ญ. นรนนิภา  ชุบไธสง เมืองโดน

188 ด.ญ. นรกานต์  แสงนคร ดอนมัน

189 ด.ช. นฤสรณ์  คลอดโนนสูง ดอนมัน

190 ด.ญ. นัทฐนิชา  คําสมัย ตลาดไทร

191 ด.ญ. นันธดิา  ศรนอก ประทาย

192 ด.ช. นาถวฒัน์  แพทย์รมัย์ โคกกลาง

193 ด.ช. นารชา  มาตรวงัแสง จอหอ

194 ด.ช. นิพิฐพนธ ์ เยยีมรมัย์ หันห้วยทราย

195 ด.ญ. นุชศรา  ศรรกัษา ดอนมัน

196 ด.ญ. บุณยาพร  จอดนอก ประทาย

197 ด.ญ. บูญญเนตร  โวนรมัย์ ดอนมัน

198 ด.ญ. เบญญภา  เหลา่หวายนอก โนนเพ็ด

199 ด.ญ. เบญญาภา  จนัทนีอก ตลาดไทร

200 ด.ช. ปฏิพัทธ ์ ฤทธโิภค ดอนมัน

201 ด.ญ. ปณัฏฏา  บไุธสง ดอนมัน

202 ด.ญ. ปณิดา  ปตตะเวตัง วงัไม้แดง

203 ด.ญ. ปพิชญา  หลมุนา หนองแวงโสกพระ

204 ด.ช. ปภังกร  ดวงแก้ว ประทาย

205 ด.ญ. ปภาพร  คงสมศร ดอนมัน

206 ด.ญ. ปภาวรนท ์ ครองยุติ เหล่าไฮงาม

207 ด.ช. ปภาว  อ่อนศร สมสะอาด

208 ด.ญ. ประภัสสรณ์  ภูมิบูรณ์ โนนเพ็ด

209 ด.ช. ประภากร  บญุศิร ทุง่สวา่ง

210 ด.ช. ปรชัญา  กะตะศิลา หนองพลวง
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211 ด.ญ. ปรยาภัทร  นิลพล ทุง่สวา่ง

212 ด.ญ. ปลายฟา  พาพุทธทา หันห้วยทราย

213 ด.ช. ปวรศ  จนัณรงค์ หนองพลวง

214 ด.ช. ปวรศ  ชวัจติ หันห้วยทราย

215 ด.ญ. ปวณ์ธดิา  ยางนอก กระชอน

216 ด.ญ. ปวณา  ประโพธศิร หนองแวงโสกพระ

217 ด.ช. ปณณวชญ์  ดวงพรม หนองค่าย

218 ด.ญ. ปทมวรรณ  นวลงาม กระทุม่ราย

219 ด.ญ. ปยธดิา  อ้อมนอก เมืองโดน

220 ด.ญ. ปยภรณ์  ศรนวลจนัทร์ หันห้วยทราย

221 ด.ญ. ปยะธดิา  ตาลไธสง หันห้วยทราย

222 ด.ช. ปโยรส  เลิศนา โนนเพ็ด

223 ด.ช. ปยภัทร  ดวดไธสง หันห้วยทราย

224 ด.ช. ผลิตโชค  จงปลอบกลาง ทุง่สวา่ง

225 ด.ช. พงศกร  โพตะโก ดอนมัน

226 ด.ช. พงศพัศ  นารถไธสง นางราํ

227 ด.ญ. พรรณกร  หมู่สุคนธ์ หนองพลวง

228 ด.ญ. พรรณภา  วาทา นางราํ

229 ด.ญ. พรสวรรค์  คุณสุวรรณ ตลาดไทร

230 ด.ช. พรหมพิรยะ  บุญคุ้ม ประทาย

231 ด.ช. พลตร  ศรทองสุข วงัไม้แดง

232 ด.ช. พลภัตม์  เสือสูงเนิน พุขาม

233 ด.ญ. พลอยขวญั  ยัพราช หนองค่าย

234 ด.ญ. พลอยไพลิน  ทองโคตร หันห้วยทราย

235 ด.ญ. พลอยรตัน์  ต่อด่านกลาง โนนเพ็ด

236 ด.ช. พัชรพล  ไชยปญหา หันห้วยทราย

237 ด.ช. พัชรพล  โพยนอก ตลาดไทร

238 ด.ช. พัชรพล  ลบไธสง ทุง่สวา่ง

239 ด.ช. พัฒธนรกัษ์  ตะเคียนเกลียง วงัไม้แดง

240 ด.ญ. พิชชาอร  โสนนอก โนนเพ็ด

241 ด.ญ. พิชญภา  มณีรตัน์ นางราํ

242 ด.ญ. พิชญา  อโนรมัย์ นางราํ

243 ด.ญ. พิชญาภา  แก้วศิลา หนองค่าย

244 ด.ช. พิพัฒน์  โพธจิกัร ดอนมัน

245 ด.ญ. พิมชญา  ชา่งเกวยน กระชอน
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246 ด.ญ. พิมพ์พิศา  ประเสรฐสุข ดอนมัน

247 ด.ญ. พิมพ์มาก  ภูครองหิน หันห้วยทราย

248 ด.ญ. พิมพ์วภา  เหลอืมทองหลาง โคกกลาง

249 ด.ญ. พิมลวลั  พลดงนอก หัวทุง่

250 ด.ญ. พีชชญามีน  เรองศร วดัทา่พระ

251 ด.ช. พีรพัฒน์  เทวจติร เมืองโดน

252 ด.ช. พีรพัฒน์  สมบติัดี โนนเพ็ด

253 ด.ช. พีรภัค  กองทองนอก หนองพลวง

254 ด.ช. พีรภัทร  คํามนตร หันห้วยทราย

255 ด.ช. พีรวทย์  บรรดาศักดิ ประทาย

256 ด.ช. พุฒิพงศ์  วงษ์ทองดี ดอนมัน

257 ด.ญ. พุ่มวล ี จะแรบรมัย์ เมืองโดน

258 ด.ญ. เพชรดา  หลีอินทร์ หันโจด

259 ด.ญ. แพรใหม  สีทานอก ตลาดไทร

260 ด.ช. ภคพงษ์  คาวา ดอนมัน

261 ด.ช. ภคพล  วงศ์คํา หันห้วยทราย

262 ด.ช. ภคิน  มาลีหวล หนองค่าย

263 ด.ช. ภพธร  ไทยนอก(แฝดน้อง) ตลาดไทร

264 ด.ช. ภพธรรม  ไทยนอก(แฝดพี) ตลาดไทร

265 ด.ช. ภัคพงค์  แม่นสอนลา ดอนมัน

266 ด.ช. ภัคพงศ์  เล็งไธสง ดอนมัน

267 ด.ช. ภัควฒัน์  พึงบวั โคกกลาง

268 ด.ญ. ภัทรวภา  ใบขุนทด ทุง่สวา่ง

269 ด.ญ. ภัทรศยา  สังขท์องหลาง ประทาย

270 ด.ญ. ภัทราพร  นาทุง่หมืน วงัไม้แดง

271 ด.ช. ภาคิน  โพธขิี วงัไม้แดง

272 ด.ช. ภาคิน  ศรยางนอก ดอนมัน

273 ด.ช. ภาคิน  สมแพน โคกกลาง

274 ด.ช. ภาณพุล  พวงนอก วงัไม้แดง

275 ด.ช. ภาณุวชญ์  อินโคกสูง ตลาดไทร

276 ด.ช. ภานุวฒัน์  ใจดี ประทาย

277 ด.ญ. ภาวณี(แฝดน้อง)  อัยลา ประทาย

278 ด.ญ. ภิญญดา  ปนะโต โนนเพ็ด

279 ด.ช. ภูบดินทร ์ ลีนาค โนนเพ็ด

280 ด.ช. ภูมิธรรม  จอดนอก วงัไม้แดง
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281 ด.ญ. มนฑกานต์  ขามปอมนอก โนนเพ็ด

282 ด.ญ. มนัสนันท ์ ทวพวก ประทาย

283 ด.ช. มังกร  วาณิชยกุล วงัไม้แดง

284 ด.ญ. มัณฑิตา  สีทาสี ประทาย

285 ด.ญ. มัลลกิา  อาจญาทา เมืองโดน

286 ด.ช. ยิงยง(พี)  การเพียร หนองพลวง

287 ด.ช. ยุติวชญ์  บุญฑีฆ์ หนองค่าย

288 ด.ช. ยุทธศักดิ  เยียจนัทร์ ประทาย

289 ด.ญ. ใยไหม  หลงศรภูมิ ทุง่สวา่ง

290 ด.ญ. รสา  เวยนไธสง ดอนมัน

291 ด.ช. ระพีพัฒณ์  นนทอง กระทุม่ราย

292 ด.ญ. รชันีกร  ตาติยะ ตลาดไทร

293 ด.ช. รชัพล  จรญักลาง ดอนมัน

294 ด.ช. รฐันนท ์ สิงห์ทอง หนองพลวง

295 ด.ญ. ลภัสรดา  ด่านนอก ทุง่สวา่ง

296 ด.ญ. ลภัสรดา  แพงไธสง ทุง่สวา่ง

297 ด.ญ. ลลิตา  รวแดง นางราํ

298 ด.ช. วงศกร  ตลอดไธสง โคกกลาง

299 ด.ช. วงศกร  ตะพา ดอนมัน

300 ด.ช. วงศกร  สงา่ศิลป ตลาดไทร

301 ด.ช. วงศธร  ผิวผา นางราํ

302 ด.ญ. วชริญาณ์  เรอนไทย โคกกลาง

303 ด.ญ. วนิดา  ทวโยค โนนเพ็ด

304 ด.ญ. วรกมล  คําสิงห์นอก ตลาดไทร

305 ด.ญ. วรกาญน์  เสลากลาง สีดา

306 ด.ญ. วรนุช  บรรดาศักดิ ประทาย

307 ด.ช. วรพิสิษฐ ์ ประจติร นางราํ

308 ด.ช. วรเมธ  นาคพวง ทุง่สวา่ง

309 ด.ช. วรวทย์  มีกําพี วงัไม้แดง

310 ด.ช. วรวฒุิ  พุงธริาช กระทุม่ราย

311 ด.ญ. วรชัยา  แก้วนอก วงัไม้แดง

312 ด.ญ. วรญัญา  หนูพร ดอนมัน

313 ด.ช. วรากร  ดุสะนอก ตลาดไทร

314 ด.ช. วรากร  ผาดนอก โนนเพ็ด

315 ด.ช. วรากร  วชัรหิรญั ประทาย



ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื - สกุล ตําบล หมายเหตุ

รายชอืนัดฉีดวัคซนีปองกันโรคโควด-19  กลุ่มเด็ก 5-11 ปวัคซนีไฟเซอร ์(ฝาส้ม) เข็ม2 (เรยงชอืตามตัวอักษร)

ฉีดในวันที  5  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-15.00 น  ณ  อาคารอุดม -บุญมี  โรงพยาบาลประทาย

316 ด.ช. วรากรณ์  เพ็ชรใสดี เมืองพล

317 ด.ช. วรนทร  นาเจรญ หนองพลวง

318 ด.ญ. วรศรา  ประศรเวทาํ เมืองโดน

319 ด.ญ. วรศรา  ศรวชา ตลาดไทร

320 ด.ญ. วลัยพรรณ  จนัทชิยั ดอนมัน

321 ด.ช. วสุพล  ลาดโยด โนนเพ็ด

322 ด.ญ. วชัรดา  ศรโย โนนอุดม

323 ด.ช. วายุ  อาสานอก หนองพลวง

324 ด.ช. วายุภัค  จนัทรป์ญญา บางโพงพาง

325 ด.ญ. วาสนา  ขนิขุนทด โคกกลาง

326 ด.ญ. วชญาพร  สืบสวสัดิ เมืองโดน

327 ด.ช. วทวสั  เหลก็เพ็ชร นางราํ

328 ด.ญ. วภาพร  สีแวงนอก หนองค่าย

329 ด.ช. วรพัส  จนัทรโ์พธิ นางราํ

330 ด.ญ. วลาสินี  ภาษี หันห้วยทราย

331 ด.ญ. วสชุดา  จนัทรศ์รอ่อน โนนเพ็ด

332 ด.ช. วรภัทร  เคาะผักแวน่ ทุง่สวา่ง

333 ด.ช. วรภัทร  บุดดาน้อย หนองค่าย

334 ด.ช. วระชติ  ใจดี ประทาย

335 ด.ช. วฒุิกร  จติต์โสภา ภูเหล็ก

336 ด.ช. วฒุิศักดิ  ใจใส วงัไม้แดง

337 ด.ญ. แววดาว  ผินนอก กระทุม่ราย

338 ด.ญ. ศศิธารา  ชวัจติร เมืองโดน

339 ด.ญ. ศิรดา  ขวานเพชร วงัไม้แดง

340 ด.ญ. ศิรธรรม  ใบคํา โนนเพ็ด

341 ด.ญ. ศิรเพ็ญ  คําใบศร หนองค่าย

342 ด.ญ. ศิรรตัน์  จูดเดช หนองแวงโสกพระ

343 ด.ช. ศิวชั  เวชไธสง โคกกลาง

344 ด.ช. ศุภกร  ศักบุตร ตลาดไทร

345 ด.ช. ศุภกานต์  บญุกล้า ดอนมัน

346 ด.ช. ศุภกิตติ  ทอดสูงเนิน ดอนมัน

347 ด.ช. ศุภชยั  พลดงนอก ประทาย

348 ด.ช. ศุภวชญ์  พิรกัษา โคกกลาง

349 ด.ช. ศุภสัณห์(แฝดน้อง)  ชาติวาณิชกุล ดอนมัน

350 ด.ช. ศุภเสกข ์(พี)  ชาติวาณิชกุล ดอนมัน
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351 ด.ช. สตังค์  เส้นเกศ วงัไม้แดง

352 ด.ช. สมบูรณ์  เสนานิคม ดอนมัน

353 ด.ช. สมุทรสาคร  ขนัทอง ประทาย

354 ด.ช. สรชชั  จา่พิมาย ตลาดไทร

355 ด.ช. สรศักดิ  เศษลอื นางราํ

356 ด.ช. สิทธโิชค  หนูนันท์ วงัไม้แดง

357 ด.ช. สิรดนัย  คนชาญ กระทุม่ราย

358 ด.ช. สิรวชญ์  สุขกําเนิด ตลาดไทร

359 ด.ช. สิรศักดิ  ประจดั ทุง่สวา่ง

360 ด.ช. สุกฤษฎิ  หลุ่งเปา หนองแวงโสกพระ

361 ด.ญ. สุชาดา  ชมแสง กุดจอก

362 ด.ญ. สุชาดา  อนุโยธา วงัไม้แดง

363 ด.ญ. สุดารตัน์  โตสงคราม หนองพลวง

364 ด.ญ. สุตาภัทร  จนัทรตัน์ ประทาย

365 ด.ญ. สุธดิา  ผิผ่วนนอก นางราํ

366 ด.ญ. สุนัฎฐา  สระแก้ว ประทาย

367 ด.ญ. สุนันทา  ยิงชูรส ประทาย

368 ด.ช. สุพจน์  นาชนิ วงัไม้แดง

369 ด.ญ. สุภาวดี  จนัทา โนนเพ็ด

370 ด.ญ. สุภาว  ดีเรว็ โคกกลาง

371 ด.ญ. สุมิตรา  สวสัดี โคกกลาง

372 ด.ญ. สุรธดิา  สุวรรณวร โคกกลาง

373 ด.ช. สุรสิทธ ิ ภักดีโชติ ประทาย

374 ด.ญ. สุรมัภา  ครสวรรค์ โคกกลาง

375 ด.ช. สุรยา  นาชนิ วงัไม้แดง

376 ด.ญ. สุวรรณณี  จติรธารธรรม บางครุ

377 ด.ญ. หนึงธดิา  ทศิกระโทก เมืองโดน

378 ด.ญ. หนึงฤทัย  สอนภักดี พระเพลงิ

379 ด.ช. อดิเทพ  บุตรทอง หนองค่าย

380 ด.ญ. อธชิา  ปทมุสูตร ทุง่สวา่ง

381 ด.ญ. อนาวรณ์  จนัทรโ์พรงั หนองพลวง

382 ด.ช. อนุชา  มาประดิษฐ์ กระทุม่ราย

383 ด.ญ. อนุธดิา  สุขเนียม กระทุม่ราย

384 ด.ญ. อภิชญา  ชยัเจรญ หนองแวงโสกพระ

385 ด.ญ. อภิญญา  กุดกลาง นางราํ
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386 ด.ช. อภิเดช  ขุมหิรญั โนนเพ็ด

387 ด.ญ. อมรรตัน์  คงแสนคํา หันห้วยทราย

388 ด.ญ. อรจริา  สียางนอก เจาทอง

389 ด.ญ. อรปรยา  สุรกัน ประทาย

390 ด.ญ. อรศรา  อินนอก โนนเพ็ด

391 ด.ญ. อรสา  ฝาไธสง ตลาดไทร

392 ด.ญ. อรสา  สูนา ประทาย

393 ด.ญ. อรุณรศัมี  แสนปญหา หนองพลวง

394 ด.ญ. อวกา  โกมลศร โคกกลาง

395 ด.ช. อัครพนธ ์ นนมนตร โนนเพ็ด

396 ด.ช. อัครพล  ชุม่คุณ ดอนมัน

397 ด.ญ. อัจฉรยา  นานอก วงัไม้แดง

398 ด.ญ. อารยา  ผาทรง ทุง่สวา่ง

399 ด.ญ. อําพร  ประจติร โคกกลาง

400 ด.ญ. อิงลดา  ชุมชาด วงัไม้แดง

401 ด.ช. อิทธพิล  อาจมูลตร วงัไม้แดง

402 ด.ญ. อิรวดี  เพ็งศร วงัไม้แดง

403 ด.ช. อุทยั  พรมเกษ หันห้วยทราย

404 ด.ญ. เอมิกา  รกัสนิท วงัไม้แดง

405 ด.ญ. เอวตรา  มิดนอก กระทุม่ราย


