
นัดฉีดในวันที 28 เมษายน  2565 เวลา 13.00-15.00 น  ณ  อาคารอุดม - บุญมี  โรงพยาบาลประทาย   

ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื - สกุล ตําบล

1 ด.ญ. กนกพิชญ์  ออย ทองหลาง

2 ด.ญ. กนกวรรณ  พลดงนอก หนองตาดใหญ่

3 ด.ช. กมลภพ  อ่อนสีทนั ตลาดไทร

4 ด.ญ. กรรณิการ ์ ภิญโย โคกกลาง

5 ด.ญ. กรองกาญจน์  สิงห์พลาย บา้นนา

6 ด.ช. กฤตพจน์  ชอบการ ทุง่สวา่ง

7 ด.ช. กฤตเมธ  โพยนอก ตลาดไทร

8 ด.ญ. กฤติมา  โพยนอก ประทาย

9 ด.ช. กฤษณกัณฑ์  ศรษะนอก ประทาย

10 ด.ช. กฤษณกันท ์ โฮมังนอก หนองเยือง

11 ด.ช. กันตินันท์  สุขทวั ประทาย

12 ด.ญ. กัลยาณี  จอดนอก หนองค่าย

13 ด.ญ. กาญจณา  สังคโห โคกกลาง

14 ด.ญ. กานต์ธดิา  หอกระโทก ดอนมัน

15 ด.ญ. กิตติมา  โพธจิกัร์ ดอนมัน

16 ด.ช. กิตติศักดิ  แสงบุญ ดอนมัน

17 ด.ช. กีรพัฒน์  อาญาเมือง ดอนมัน

18 ด.ญ. เกวลิน  พูนดี ประทาย

19 ด.ช. คณชยั  โพธริตัน์ โคกกลาง

20 ด.ช. คมกรบ  ภาอ่อน โคกกลาง

21 ด.ญ. คีตภัทร  ทองศร โคกกลาง

22 ด.ช. จกัรภัทร  โคตรศรวงศ์ ตลาดไทร

23 ด.ญ. จนัทนา  สีทานอก ประทาย

24 ด.ช. จารุวฒัน์  แอ่นนอก ทุง่สวา่ง

25 ด.ช. จติติพัฒน์  แตนหนองฮี กระทุม่ราย

26 ด.ช. จริพิภัทร  ใจบุญ ดอนมัน

27 ด.ช. จริเมธ  จนัทีนอก ประทาย

28 ด.ญ. จริาพัชร  วลาศ ทองหลาง

29 ด.ญ. จริาภา  นวลฉว โคกกลาง

30 ด.ช. จริายุ  ดอกจนัทร์ ประทาย

31 ด.ญ. จริาวรรณ  จนัทะจร หนองพลวง

รายชอืนัดฉีดวัคซนีปองกันโรคโควด-19  วัคซนีไฟเซอร ์สําหรบัเด็ก(ฝาส้ม) # เข็ม2
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32 ด.ญ. จุฬาลักษณ์  คชรนทร์ ดอนมัน

33 ด.ช. เจตนิพัทธ ์ ราชเสภูมิ ดอนมัน

34 ด.ช. เจรญฤทธ ิ ศรหาเทพ ประทาย

35 ด.ช. ชชลิต  ดงบงัสถาน หนองค่าย

36 ด.ญ. ชนิสรา  แทนรนทร์ ดอนมัน

37 ด.ญ. ชลธชิา  ธงไธสง ดอนมัน

38 ด.ญ. ชลติา  เบยีดนอก ประทาย

39 ด.ช. ชวลัวทย์  ทองทพิย์ ดอนมัน

40 ด.ช. ชชัพงค์  ปลกุไธสง ดอนมัน

41 ด.ญ. ชญัญาทพิย์  ภาคดี หนองค่าย

42 ด.ญ. ชญัญานุช  เรองอ่อน ตลาดไทร

43 ด.ญ. ญาดา  สุวรรณรตันากร ประทาย

44 ด.ญ. ญานิษา  ภูแพง กระทุม่ราย

45 ด.ช. ณฐกร  กวดนอก ตลาดไทร

46 ด.ช. ณรงค์ฤทธ ิ พิมพิลา ดอนมัน

47 ด.ญ. ณวพร  เลอืนสูงเนิน กระชอน

48 ด.ญ. ณัชชาร  บุตรศรภูมิ ประทาย

49 ด.ญ. ณัฐชา  ทนสีราช หนองพลวง

50 ด.ช. ณัฐชานน  พุทธาโท ดอนมัน

51 ด.ญ. ณัฐฐนัินท์  หนองม่วง โคกกลาง

52 ด.ญ. ณัฐธนิสชา  ศรมหาพรม ประทาย

53 ด.ญ. ณัฐธญัญา  มะณี โคกกลาง

54 ด.ญ. ณัฐธดิา  ทองประเสรฐ ดอนมัน

55 ด.ญ. ณัฐธดิา  แสงนอก ตลาดไทร

56 ด.ช. ณัฐพงษ์(แฝดน้อง)  กัณหาโยธี ดอนมัน

57 ด.ช. ณัฐพล  ชยัภูธร ประทาย

58 ด.ช. ณัฐภัทร  แก้วนอก หนองพลวง

59 ด.ช. ณัฐภาส  สําเภา ประทาย

60 ด.ญ. ณัฐรดา  เขม็เล็ก นางราํ

61 ด.ญ. ณัฐวรา  ประสาทนอก นางราํ

62 ด.ช. ณัฐวทย์  วระกูล โคกกลาง
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63 ด.ญ. ณัฐอรญ  จาํปาอ่อน โคกกลาง

64 ด.ญ. ดาว  ทบอุต โพนทอง

65 ด.ช. ติณณภพ  สังขพิ์มพ์ ดอนมัน

66 ด.ช. เตชพัฒน์  ปฏิมาประกร หนองพลวง

67 ด.ช. เตชติ  อนุญาหงษ์ ชุมพวง

68 ด.ญ. ถิรนันท ์ เรอนใสแก้ว ดอนมัน

69 ด.ช. ถิรวฒัน์  กึนทอง ทุง่สวา่ง

70 ด.ช. ทรงภพ  แถวรมัย์ ดอนมัน

71 ด.ช. ทักษ์ดนัย  เปไธสง หนองค่าย

72 ด.ช. ทินกร  สละวงษ์ ปาไร่

73 ด.ญ. ทิพวรรณ  ยันนะราช หนองค่าย

74 ด.ช. ทีปกร  เฉียบแหลม โคกกลาง

75 ด.ช. ธนกฤษชยั  พลเมือง ดอนมัน

76 ด.ช. ธนดล  คนชาญ ประทาย

77 ด.ช. ธนพนธ ์ พันสาลี หนองค่าย

78 ด.ช. ธนพล  ไทยนอก โคกกลาง

79 ด.ช. ธนพล  พรมภา โคกกลาง

80 ด.ญ. ธนภร  เหลก็ดี ประทาย

81 ด.ญ. ธนภรณ์  จนัทรจุ์ฑาภร ประทาย

82 ด.ช. ธนวฒัน์  แก้วโกย นางราํ

83 ด.ช. ธนวฒัน์  สมนาม หนองค่าย

84 ด.ช. ธนวตั  คนองมาก ประทาย

85 ด.ช. ธนากร  บุไธสง ดอนมัน

86 ด.ช. ธนานันท ์ คุ้มทองหลาง ดอนมัน

87 ด.ช. ธนายุต  เฉือยนอก กระทุม่ราย

88 ด.ช. ธราธปิ  บตุรวงค์ หนองค่าย

89 ด.ญ. ธญัญธร  รตัสาตร์ ชุมพวง

90 ด.ญ. ธดิารตัน์  เขยีนโคกกรวด หนองหลัก

91 ด.ช. ธติิพงษ์  ศรสกุลประเสรฐ ทุง่สวา่ง

92 ด.ช. ธนิภัทร  มงคลแก้ว หนองค่าย

93 ด.ช. ธรีชยั  รกัษาชาติ ประทาย
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94 ด.ช. ธรีธ์วชั  สียางนอก หนองพลวง

95 ด.ญ. ธรีนาฎ  เยินรมัย์ หันห้วยทราย

96 ด.ช. ธรีวฒัน์  จตินอก ตลาดไทร

97 ด.ช. ธรีะศักดิ  เดชคุณมาก โคกกลาง

98 ด.ช. ธรีตัม์  เยินรมัย์ หันห้วยทราย

99 ด.ช. นนทภัทร(แฝดพี)  กัณหาโยธี ดอนมัน

100 ด.ช. นนทวฒัน์  เลิศวไล ประทาย

101 ด.ญ. นภัส  อัตฤทธิ หนองค่าย

102 ด.ญ. นรนทพิย์  ประวนัเนา หนองค่าย

103 ด.ญ. นฤมล  คิดการ ประทาย

104 ด.ช. นวพล  สนิททองหลาง กระทุม่ราย

105 ด.ช. นันทพัิฒน์  สียางนอก หนองค่าย

106 ด.ช. นันธวิฒัน์  มะโนเอือ โพนทอง

107 ด.ญ. นิธนัินท ์ ศรษะนอก นางราํ

108 ด.ญ. นิวาลักษณ์  เหล่าเจรญ โคกกลาง

109 ด.ญ. บุญญิศา  สีทา ทุง่สวา่ง

110 ด.ญ. บุณยาพร  ทองพรหม โคกกลาง

111 ด.ญ. ปฐมพร  บไุธสง นครสวรรค์ตก

112 ด.ญ. ปทติตา  อนันตศร ประทาย

113 ด.ญ. ปทติตา  เอียมนอก ประทาย

114 ด.ญ. ปภัสสร  ดอนเปะ ประทาย

115 ด.ช. ปรมินทร ์ ศรบุญเรอง กระทุม่ราย

116 ด.ช. ปรญญา  ญาตินิยม โคกกลาง

117 ด.ญ. ปวรรตัน์  ถนัดไร ่ โคกกลาง

118 ด.ช. ปณณวฒัน์  เกษานุช ตลาดไทร

119 ด.ญ. ปยนันท ์ แวดไธสง ทองหลาง

120 ด.ญ. ปยมน  ลุนอุบล โคกกลาง

121 ด.ญ. ปุณยภา  พลยางนอก ประทาย

122 ด.ญ. ปุณยาพร  เทียมหัวนอก ทุง่สวา่ง

123 ด.ญ. เปรมสุดา  เรองภวา หนองค่าย

124 ด.ช. พงศกร  นามนนท์ โคกกลาง
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125 ด.ช. พงศกร  สีทา หนองพลวง

126 นาย พงษ์พัฒน์  กระจา่งโพธิ บา้นโพธิ

127 ด.ญ. พรกนก  ชยัยุทธ โนนอุดม

128 ด.ญ. พรจรรยสร  จนัทรคํ์าวงษ์ ดอนมัน

129 ด.ญ. พรภิสา  ปญญาไว ประทาย

130 ด.ช. พลธณิต  ซานอก โคกกลาง

131 ด.ช. พสิษฐ ์ สัพโส หนองไผ่ล้อม

132 ด.ญ. พัชรยา  ตีกัว นางราํ

133 ด.ช. พัสกร  สุทธะ ทุง่สวา่ง

134 ด.ช. พาทศิ  ประทมุพันธ์ ประทาย

135 ด.ญ. พิชญ์นร  บาํรุงลี โคกกลาง

136 ด.ญ. พิชญา  แขง็ขนั ดอนมัน

137 ด.ช. พิทยา  พงษ์สนิท โคกกลาง

138 ด.ช. พีรณัฐ  เขยีวนอก ดอนมัน

139 ด.ช. พีระภัทร  บุญทนั หนองตาดใหญ่

140 ด.ช. พีระวชัร ์ ทนุแรง ทุง่สวา่ง

141 ด.ญ. พุทธธดิา  เบยีดนอก ประทาย

142 ด.ช. เพชรธารา  พลสงคราม ประทาย

143 ด.ญ. แพรวรุง่  ยันไธสง กระทุม่ราย

144 ด.ญ. แพรวา  บญุไกร โคกกลาง

145 ด.ญ. แพรวา  มาเหลาหนาด ประทาย

146 ด.ช. ภัทรดนัย  แก่นหมัน หนองค่าย

147 ด.ญ. ภัทรวดี  สมน้อย ประทาย

148 ด.ญ. ภัทราวดี  แผ่นอก กระทุม่ราย

149 ด.ช. ภาคิน  พิรกัษา โคกกลาง

150 ด.ช. ภูชติ  กัลยา ตลาดไทร

151 ด.ช. ภูวดล  ภูมิไธสง ตลาดไทร

152 ด.ช. มนตร  เพียรธรรม โคกกลาง

153 ด.ช. มังกร  ทุยไธสง นางราํ

154 ด.ญ. เมษา  ฝอยนอก ประทาย

155 ด.ญ. ยัสมิน  พวงพลอย กระทุม่ราย



นัดฉีดในวันที 28 เมษายน  2565 เวลา 13.00-15.00 น  ณ  อาคารอุดม - บุญมี  โรงพยาบาลประทาย   

ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื - สกุล ตําบล

รายชอืนัดฉีดวัคซนีปองกันโรคโควด-19  วัคซนีไฟเซอร ์สําหรบัเด็ก(ฝาส้ม) # เข็ม2

156 ด.ญ. ยิงลกัษณ์  สวา่งจติร ตลาดไทร

157 ด.ช. ยุทธนา  เพ็ชรรกัษา หนองค่าย

158 ด.ญ. รวสรา  แดงสีบวั กระทุม่ราย

159 ด.ญ. รสกร  นวลสนิท ดอนมัน

160 ด.ช. รตันโชค  แซโ่ค้ว ดอนมัน

161 ด.ญ. รตันาวดี  สารศร โคกกลาง

162 ด.ญ. รนรดา  นาดี ทุง่สวา่ง

163 ด.ญ. ลลิตา  อินนอก หนองค่าย

164 ด.ญ. ลีลลลิล์  ภาชสีง โนนเพ็ด

165 ด.ช. วงศกร  ตุพันวงษ์ ดอนมัน

166 ด.ช. วชริวทย์  ธริาช หนองค่าย

167 ด.ช. วรภัทร  คณะมะ หนองพลวง

168 ด.ช. วรวตัร  สีแสด สีดา

169 ด.ช. วรวช  ปดตาฝาย โคกกลาง

170 ด.ญ. วรชัยา  ดีนอก หนองพลวง

171 ด.ญ. วรญัญา  สมน้อย ดอนมัน

172 ด.ช. วรากร  โคตรสมบติั หนองค่าย

173 ด.ช. วราทร  สีพี โคกกลาง

174 ด.ญ. วราไพลิน  หลงสกุล ตลาดไทร

175 ด.ญ. วรนยุพา  สุทธเิรอง นางราํ

176 ด.ช. วชัรภูรนทร ์ อินทรเสนา โคกกลาง

177 ด.ช. วชัรวทย์  หงษ์ทอง โคกกลาง

178 ด.ญ. วชญาดา  ลางไชย โคกกลาง

179 ด.ช. วชยุตม์  อินทร ประทาย

180 ด.ญ. วภาพร  มีแก้ว ประทาย

181 ด.ญ. วภาว  มานะนัด โคกกลาง

182 ด.ช. วรพงศ์  ศรอุดม โคกกลาง

183 ด.ช. วระชยั  บญุชติ หนองค่าย

184 ด.ญ. ศนิตา  ทพิย์เนตร โคกกลาง

185 ด.ช. ศรณัย์  ศรนาเมือง ดอนมัน

186 ด.ญ. ศศิชา  จนัดาชาติ ประทาย
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187 ด.ญ. ศศิประภา  ประทมุเมศ ประทาย

188 ด.ญ. ศศิภา  เปไธสง กระทุม่ราย

189 ด.ญ. ศศิมณี  จนัทนนท์ เมืองโดน

190 ด.ญ. ศศิวมล  โพยนอก หนองค่าย

191 ด.ช. ศักดิชาย  ด่านนอก โคกกลาง

192 ด.ช. ศุภกิตต์  วงศ์ใหญ่ โคกกลาง

193 ด.ช. ศุภณัฐ  กมลกลาง หนองพลวง

194 ด.ช. ศุภณัฐ  คําพรม โคกกลาง

195 ด.ช. สงกรานต์  หลินศร หนองพลวง

196 ด.ช. ส่งศักดิ  ทัพโยธา หนองค่าย

197 ด.ช. สมใจ  แพงไธสง กระทุม่ราย

198 ด.ญ. สัณหณัฐ  พารุณ ประทาย

199 ด.ช. สิทธพิงศ์  ทุง่ไธสง ดอนมัน

200 ด.ช. สิทธพิงศ์  ภู่เพชร ดอนมัน

201 ด.ญ. สุกัญญา  จาํปา ประทาย

202 ด.ญ. สุชาดา  วนมา หนองพลวง

203 ด.ช. สุณธรณ์  เดชยศดี ทุง่สวา่ง

204 ด.ญ. สุพรรณษา  นาบาํรุง ทุง่สวา่ง

205 ด.ญ. สุพิชญา  สาลกีุล หนองค่าย

206 ด.ช. สุภกรณ์  เอียมชูเพชร หนองพลวง

207 ด.ช. สุรชชั  ทองโสม โคกกลาง

208 ด.ญ. สุวชญา  พวงพลอย กระทุม่ราย

209 ด.ช. เสฏฐวฒุิ  สารสาย กระทุม่ราย

210 ด.ญ. หนึงฤทัย  ปญญาสิทธิ โนนอุดม

211 ด.ช. อดิศักดิ  นิตุทร ดอนมัน

212 ด.ช. อธริฐั  ล้อมกลาง ดอนมัน

213 ด.ญ. อนัญญา  ปรชัญาสันติ หันห้วยทราย

214 ด.ญ. อนัญพร  วทยาสาร ประทาย

215 ด.ช. อนันต์สิทธ ิ เหลก็ลมิ โคกกลาง

216 ด.ญ. อนันทา  บวกโพธิ หนองพลวง

217 ด.ญ. อนุธดิา  จาํปาเปน นางราํ
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218 ด.ช. อนุวฒัน์  เนืองพระวอ ประทาย

219 ด.ช. อนุศิษฎ์  มะปะโท ประทาย

220 ด.ช. อภิชยั  แก้วก่า หนองค่าย

221 ด.ญ. อมีนา  บรรดาศักดิ ขุย

222 ด.ญ. อรอมล  แก้ววชยั ประทาย

223 ด.ช. อรุณศักดิ  ทันลา โคกกลาง

224 ด.ช. อัครพงษ์  สมสมัย ประทาย

225 ด.ญ. อัญชสิา  ทะเลยรมัย์ ประทาย

226 ด.ญ. อิงกมล  ทุง่ไธสง ดอนมัน

227 ด.ญ. อินทพิร  พรพรม กระทุม่ราย

228 ด.ช. เอกพล  นะราภัย ประทาย


