
ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื - สกุล ตําบล หมายเหตุ

1 ด.ญ. กชนุช  แดนพรม โนนเพ็ด

2 ด.ญ. กนกพร  เดชบุรรมัย์ กระทุ่มราย

3 ด.ญ. กมลเนตร  แผ่นอก กระทุ่มราย

4 ด.ญ. กมลรตัน์  โพธชิยัเลิศ โนนอุดม

5 ด.ญ. กรณิภา  สาหรา่ยเพชร์ นางราํ

6 ด.ญ. กรรณิกา  ศรชะนะ ดอนมัน

7 ด.ช. กรวชญ์  กองเงนนอก หนองพลวง

8 ด.ช. กฤตนัย  นวลศร หนองพลวง

9 ด.ช. กฤติเดช  สุขชาติ โนนเพ็ด

10 ด.ช. กฤษกร  ปะตาสะโก หนองพลวง

11 ด.ช. กฤษณะ  ประดิษฐ์ ประทาย

12 ด.ช. กฤษณะ  ศรจอมพล เมืองโดน

13 ด.ช. กฤษดา  กรองกําธร วังไม้แดง

14 ด.ช. กฤษดา  ทุมนานอก ตลาดไทร

15 ด.ช. กฤษดา  วันสา หันห้วยทราย

16 ด.ช. กฤษดาการ  โพตะเภา กระทุ่มราย

17 ด.ญ. กวนตา  ผิผ่วนนอก กระทุ่มราย

18 ด.ญ. กวนธดิา  แลดไธสง โนนอุดม

19 ด.ญ. กวสรา  นําประภา หันห้วยทราย

20 ด.ช. กษิดิเดช  อดทน เมืองโดน

21 ด.ญ. กัญญดา  สูงยิง โนนเพ็ด

22 ด.ญ. กัญญพัชร  ไชยไธสง ประทาย

23 ด.ญ. กัญญาณัฐ  เนยสูงเนิน นากลาง

24 ด.ญ. กัญญาณัฐ  ส่งศร วังไม้แดง

25 ด.ญ. กัญญาณัฐ  สียางนอก ประทาย

26 ด.ญ. กัญญาพร  โพธศิร หันห้วยทราย

27 ด.ญ. กัญญาพัชร  แก้วสมศร ดอนมัน

28 ด.ญ. กัญญาพัชร  วงษ์รกัษ์ ครบุร

รายชอืนัดฉีดวัคซนีปองกันโรคโควด-19 เด็กอายุ 5-11 ป ฉีดวัคซนีไฟเซอรสํ์าหรบัเด็ก(ฝาส้ม) (เรยงชอืตามตัวอักษร)
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29 ด.ญ. กัญญาภัค  ศิรปรุ ตลาดไทร

30 ด.ญ. กัญญาภัทร  มูลติปฐม ตลาดไทร

31 ด.ญ. กัญนิภา  ใจดี โนนเพ็ด

32 ด.ช. กัณตวชญ์  มาตยน์อก ดอนมัน

33 ด.ช. กัณภพ  นาชนิ วังไม้แดง

34 ด.ญ. กันณิกา  กองทองนอก นางราํ

35 ด.ญ. กันย์สุดา  หวังผล บางชา้ง

36 ด.ญ. กัลยา  ศักดิกิตติวัตน์ หนองค่าย

37 ด.ญ. กาญพิชญา  เพิมพูน ดอนมัน

38 ด.ช. กิตติกวน  ดวงพรม หนองค่าย

39 ด.ช. กิตติกวน  สันโดษ นางราํ

40 ด.ช. กิตติคุณ  สุขแจม่ มาบตาพุด

41 ด.ช. กิตติพศ  ธงไธสง ดอนมัน

42 ด.ช. กิตติพัฒน์  วัชรหิรญั ประทาย

43 ด.ช. กิตติภพ  หล้าคําคง โนนเพ็ด

44 ด.ช. กิตพิณัฐฎ์  สุมาลุย์ ตลาดไทร

45 ด.ญ. เกณิกา  กุลเมืองโดน เมืองโดน

46 ด.ญ. เกวลิน  ตลอดไธสง โคกกลาง

47 ด.ญ. เกวลิน  ทุ่งฤทธิ หนองค่าย

48 ด.ญ. เกวลี  แก้วคูนอก ประทาย

49 ด.ญ. เกษมณี  เบียดนอก ประทาย

50 ด.ช. ไกรวชญ์  ศรเสนาศักดิ ตลาดไทร

51 ด.ญ. ขวัญใจ  พลดงนอก ประทาย

52 ด.ญ. ขวัญพร  บัวกลาง ตลาดไทร

53 ด.ช. คณกฤษ  เพชรจนัทร์ นางราํ

54 ด.ช. คณพศ  แก้วพุ่ม โนนเพ็ด

55 ด.ช. คณพศ  นาบาํรุง โคกกลาง

56 ด.ญ. จรรยาพร  สุพันจติร ประทาย
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57 ด.ญ. จรรยาภรณ์  ศรเสนาศักดิ ตลาดไทร

58 ด.ญ. จรรยารตัน์  ทากุดเรอ เมืองโดน

59 ด.ญ. จรนทรพ์ร  แสงอะโน กระทุ่มราย

60 ด.ช. จกัรพงษ์  คโูคกสูง กระทุ่มราย

61 ด.ช. จกัรพงษ์  ทิพย์ดี หนองตูม

62 ด.ช. จารุวทย์  ทิพย์ลม วังไม้แดง

63 ด.ญ. จณิดาทิพย์  เขียนโคกกรวด เมืองโดน

64 ด.ญ. จดิาภา  จนัทะร นางราํ

65 ด.ช. จติติชยั  ดาวยันต์ โพธหิมากแข้ง

66 ด.ญ. จติรกัญญา  เหล่าหวายนอก เมืองโดน

67 ด.ญ. จนิญภัทร  นาทุ่งหมืน วังไม้แดง

68 ด.ช. จริภัทร  พัฒศรเรอง หนองค่าย

69 ด.ช. จริเมธ  ชงัเกวยน ทุ่งสว่าง

70 ด.ญ. จริชัญา  ลุ่มนอก ตลาดไทร

71 ด.ญ. จริชัญา  สิงห์ทอง วังไม้แดง

72 ด.ญ. จริชัญา  หมืนหาวงษ์ โนนเพ็ด

73 ด.ช. จริากร  สุวรรณะ ประทาย

74 ด.ญ. จริาพรรณ  เพ็งไชย กระทุ่มราย

75 ด.ช. จริายุ  คามทิตย์ โนนเพ็ด

76 ด.ช. จริายุ  ชุดสูงเนิน นางราํ

77 ด.ช. จริายุ  ผิวสําโรง ประทาย

78 ด.ช. จริายุ  อนุศิร ประทาย

79 ด.ช. จริายุ  อ้อมนอก หนองพลวง

80 ด.ญ. จรีนันท์  จูมเกษ ดอนมัน

81 ด.ช. จรีะศักดิ  พิบูลย์ หันห้วยทราย

82 ด.ช. เจรมายา  ไวยวก ภูสีฤทธิ บัวลาย

83 ด.ช. เจษณรงค์ชยั  นาเมืองรกัษ์ กระทุ่มราย

84 ด.ญ. แจม่จนัทรง์าม  อุทัยรตัน์ ประทาย
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85 ด.ช. ฉัตรดนัย  ปตาระภา เมืองโดน

86 ด.ญ. ฉันทชนก  เกษรทองมา ตลาดไทร

87 ด.ญ. ชญานิน  สะแกทอง ดอนมัน

88 ด.ญ. ชดาพร  สุวรรณมาลัย ประทาย

89 ด.ช. ชนาธปิ  สําราญ ประทาย

90 ด.ญ. ชนิกานต์  เย็นดี นางราํ

91 ด.ญ. ชยาภรณ์  บุญพรม บึงคําพรอ้ย

92 ด.ญ. ชลดา  เต็มหลาว หันห้วยทราย

93 ด.ญ. ชลดา  เทียงผดุง วังไม้แดง

94 ด.ญ. ชลิดา  ประโกสันตัง หันห้วยทราย

95 ด.ญ. ชลิตา  ทัดมาลา วังไม้แดง

96 ด.ช. ชวนากร  เมืองไทย หนองจอก

97 ด.ช. ชวัลวทย์  นาทุ่งหมืน วังไม้แดง

98 ด.ช. ชชัชานนท์  ทนสีหราช หนองพลวง

99 ด.ช. ชชัชาฤทธ ิ ชูชนืพรม เมืองโดน

100 ด.ช. ชยัพร  ศรถาวร โนนเพ็ด

101 ด.ช. ชยัวัฒน์  ศิรป ประทาย

102 ด.ช. ชยัวัตน์  วงศรแก้ว โนนเพ็ด

103 ด.ช. ชนิกฤต  หารประชุม โนนเพ็ด

104 ด.ญ. ชุติกาญจน์  ส่อนแก้ว หนองค่าย

105 ด.ญ. ชุติกานต์  คงดารา กระทุ่มราย

106 ด.ญ. ชุติมา  ขามปอมนอก โนนเพ็ด

107 ด.ญ. ชุติมา  ปุลาโส โนนเพ็ด

108 ด.ญ. ชุติมา  ยุบลพันธ์ โนนเพ็ด

109 ด.ช. เชดิศักดิ  พลเสน วังไม้แดง

110 ด.ช. ไชยศ  โคตรสมบัติ หนองค่าย

111 ด.ช. ญาณภัทร  นราศร ดอนมัน

112 ด.ญ. ญาณิดา  ดวงแก้ว ประทาย
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113 ด.ช. ฐติิวุฒิ  เสรญไธสง โนนเพ็ด

114 ด.ช. ณเดชน์  จงนอก หันห้วยทราย

115 ด.ช. ณรงกรณ์  ตรวเศษ ประทาย

116 ด.ช. ณฤดม  คงคาํพันธ์ โนนเพ็ด

117 ด.ญ. ณัจฉรยา  ลาดแก้ว กระทุ่มราย

118 ด.ญ. ณัชชา  เพ็ชรวเศษ เมืองโดน

119 ด.ช. ณัชพล  กองศร หันห้วยทราย

120 ด.ช. ณัฏฐกิตติ  สียางนอก ดงดินแดง

121 ด.ญ. ณัฏฐณิชา  โมกอารนั โนนเพ็ด

122 ด.ญ. ณัฐชยา  โมลานิล นางราํ

123 ด.ญ. ณัฐชยา  อ่อนนอก กระทุ่มราย

124 ด.ญ. ณัฐณิชา  คําตัน วังไม้แดง

125 ด.ญ. ณัฐธดิา  แก้วจนัลา ประทาย

126 ด.ญ. ณัฐธดิา  คําตัน วังไม้แดง

127 ด.ช. ณัฐนันท์  เกินกลาง ดอนมัน

128 ด.ญ. ณัฐนันท์  ปาดวน โนนเพ็ด

129 ด.ช. ณัฐพงษ์  พิบูลย์ หนองพลวง

130 ด.ช. ณัฐพล  ชนสยอง วังไม้แดง

131 ด.ช. ณัฐพล  สมภาร ตลาดไทร

132 ด.ช. ณัฐภัทร  แต้มรู ้ กระทุ่มราย

133 ด.ญ. ณัฐรนีย์  ชยัไธสง เมืองโดน

134 ด.ช. ณัฐวัฒน์  วระกุล ดอนมัน

135 ด.ช. ณัฐวัตร  พลแมน ตลาดไทร

136 ด.ช. ณัฐวุฒิ  เหล็กเพ็ชร นางราํ

137 ด.ช. ดุลยวัต  สีอัง ประทาย

138 ด.ช. เตชติ  ชาํนาญสิงห์ ตลาดไทร

139 ด.ช. ทักษ์ดนัย  ศรจนัทึก หนองพลวง

140 ด.ช. ทิฆัมพร  สมการณ์ ตลาดไทร
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141 ด.ช. ทินกฤต  ดิษเกษม หนองค่าย

142 ด.ช. ทินภพ  ซารมัย์ เมืองโดน

143 ด.ช. แทนชวีน  ทูลไธสง หนองเยือง

144 ด.ช. ธนกร  สียางนอก ประทาย

145 ด.ช. ธนกฤต  ไวไธสง หนองพลวง

146 ด.ช. ธนกิจ  ไกรจนัทร์ ประทาย

147 ด.ช. ธนโชติ  ชาํนาญยา ดอนมัน

148 ด.ช. ธนโชติ  ธราจารวัตร หนองพลวง

149 ด.ช. ธนพนธ ์ เผือนกลาง ประทาย

150 ด.ช. ธนพล  นานอก เมืองโดน

151 ด.ช. ธนภัทร ์ ปุราสะกา ประทาย

152 ด.ช. ธนภูมิ  ประสพบัว ตลาดไทร

153 ด.ช. ธนวัฒน์  ทองภู หันห้วยทราย

154 ด.ช. ธนวัฒน์  สืบพันธุ ์ ประทาย

155 ด.ช. ธนอรรถ  ดวดไธสง หันห้วยทราย

156 ด.ช. ธนากร  ภู่นอก เมืองโดน

157 ด.ช. ธนากร  เรอนแก้ว ดอนมัน

158 ด.ช. ธนาธปิ  นาบาํรุง เมืองโดน

159 ด.ช. ธนาวุฒิ  หงษ์คํา โนนเพ็ด

160 ด.ช. ธรรมสรณ์  ศรภักดี เมืองโดน

161 ด.ช. ธราธร  ผิวสําโรง ประทาย

162 ด.ช. ธวัชชยั  ขวัญสวัสดิ หนองพลวง

163 ด.ญ. ธชัพรรณ  สุวรรณวชยั ประทาย

164 ด.ญ. ธญัชนก  สุวรรณ์ แสนภูดาษ

165 ด.ญ. ธญัชนก  สุวรรณชมภู เมืองโดน

166 ด.ช. ธญัญากรณ์  หาญณรงค์ โนนเพ็ด

167 ด.ญ. ธญัทิพย์  จนัทรแ์จม่ ประทาย

168 ด.ญ. ธญัพิชชา  ศรษะนอก หนองค่าย



ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื - สกุล ตําบล หมายเหตุ

รายชอืนัดฉีดวัคซนีปองกันโรคโควด-19 เด็กอายุ 5-11 ป ฉีดวัคซนีไฟเซอรสํ์าหรบัเด็ก(ฝาส้ม) (เรยงชอืตามตัวอักษร)

 #เข็มท ี2 นัดฉีดวันที 12 พฤษภาคม  2565 เวลา 13.00-15.00น ณ อาคารอุดม - บุญมี โรงพยาบาลประทาย

169 ด.ญ. ธญัวรตัม์  แวงน้อย หนองพลวง

170 ด.ญ. ธนัชนก  หาญณรงค์ หนองพลวง

171 ด.ญ. ธดิารตัน์  วเศษฤทธิ หันห้วยทราย

172 ด.ญ. ธดิารตัน์  แหลมไธสง กระทุ่มราย

173 ด.ช. ธรีเมธ  บุตรศรภูมิ ทุ่งสว่าง

174 ด.ช. ธรียุทธ  พลดงนอก หันห้วยทราย

175 ด.ช. ธรีวทย์  เคียงไธสง เมืองโดน

176 ด.ช. ธรีะพงษ์  เปรมปร ประทาย

177 ด.ช. นนทกร  ปุราทะกา หันห้วยทราย

178 ด.ช. นนทวัฒน์  วุฒิพงศ์เดชา เมืองโดน

179 ด.ช. นนธวัช  เถาลอย นางราํ

180 ด.ช. นราวชญ์  พรมสัตย์ เมืองคง

181 ด.ช. นฤดล  ไกรกล หันห้วยทราย

182 ด.ช. นัทธพงค์  เปรองนา ประทาย

183 ด.ช. นัทธพงศ์  ราชรน หนองค่าย

184 ด.ญ. นัทธมน  ยังแวง โนนเพ็ด

185 ด.ญ. นิชานันท์  แสนสุด เมืองโดน

186 ด.ช. นิติพล  ด้วยนางรมัย์ หนองค่าย

187 ด.ช. นิธศิภูมิ  จนัทรสู์งเนิน โนนเพ็ด

188 ด.ญ. นุชติเรช  คําวไล กระทุ่มราย

189 ด.ญ. บัณฑิตา  จนัทรโ์พรงั หนองพลวง

190 ด.ญ. บัณฑิตา  บุญคา หนองค่าย

191 ด.ช. บารมี  นามบุตร หนองค่าย

192 ด.ช. บุญญฤทธ ิ พลเสน วังไม้แดง

193 ด.ญ. บุญญิสา  บุตรวเศษ ประทาย

194 ด.ช. บุญฤทธ ิ บาํรุง เมืองโดน

195 ด.ญ. บุษบา  มาประดิษฐ์ กระทุ่มราย

196 ด.ญ. เบญญาภา  ซานอก ประทาย



ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื - สกุล ตําบล หมายเหตุ

รายชอืนัดฉีดวัคซนีปองกันโรคโควด-19 เด็กอายุ 5-11 ป ฉีดวัคซนีไฟเซอรสํ์าหรบัเด็ก(ฝาส้ม) (เรยงชอืตามตัวอักษร)

 #เข็มท ี2 นัดฉีดวันที 12 พฤษภาคม  2565 เวลา 13.00-15.00น ณ อาคารอุดม - บุญมี โรงพยาบาลประทาย

197 ด.ญ. เบญญาภา  มาตย์นอก เมืองโดน

198 ด.ช. ปกรณ์  จงเทพ โนนเพ็ด

199 ด.ช. ปกรณ์  เต็งมิง หันห้วยทราย

200 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ  ไชยสุวรรณ ตลาดไทร

201 ด.ช. ปภังกร  อ่อนสุวรรณ หันห้วยทราย

202 ด.ญ. ปภัสสร  เขตสิม โนนเพ็ด

203 ด.ญ. ปภัสสร  พวงกลาง ดอนมัน

204 ด.ญ. ปภาดา  ทิพมาตย์ ประทาย

205 ด.ญ. ปภาวรนท์  สีลาดหา หนองค่าย

206 ด.ญ. ปภาวรนทร ์ หลงศรภูมิ กระทุ่มราย

207 ด.ช. ประทาน  เพ็ชรรกัษา โนนเพ็ด

208 ด.ช. ปรนทร  วรไธสง ดอนมัน

209 ด.ญ. ปรยฉัตร  หันแจด้ กระทุ่มราย

210 ด.ช. ปรชา  แต้มต่อ หันห้วยทราย

211 ด.ช. ปวน  ชยัภูธร ประทาย

212 ด.ช. ปญญากร  ภู่นอก เมืองโดน

213 ด.ช. ปญญาพล  พรมนอก วังไม้แดง

214 ด.ญ. ปญฑารย์  เกษี กระทุ่มราย

215 ด.ญ. ปณฑารย์  ขาวนอก หันห้วยทราย

216 ด.ญ. ปทมพร  เสนาแสง วังไม้แดง

217 ด.ช. ปาณวัฒน์  อุทจนัทร์ ตลาดไทร

218 ด.ช. ปารเมศ  คเูขตต์ไพศาล หนองค่าย

219 ด.ญ. ปยธดิา  เข็มกลาง ทุ่งสว่าง

220 ด.ช. ปยพงศ์  เกียนนอก โคกกลาง

221 ด.ญ. ปยะธดิา  โลไธสง นางราํ

222 ด.ช. ปยะวัชร ์ ศิรมนตร โคกกลาง

223 ด.ญ. ปยาพร  โชติขันธ์ วังไม้แดง

224 ด.ช. ปติภัทร  เวยนไธสง ดอนมัน



ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื - สกุล ตําบล หมายเหตุ
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 #เข็มท ี2 นัดฉีดวันที 12 พฤษภาคม  2565 เวลา 13.00-15.00น ณ อาคารอุดม - บุญมี โรงพยาบาลประทาย

225 ด.ญ. ปุญญจติ  ศรวรรณา ประทาย

226 ด.ช. ปุณณวัช  น่าเอ็นดู โคกกลาง

227 ด.ญ. ปุณยวย์  ฤทธไิธสง นางราํ

228 ด.ช. พงศกร  โสระเวช วังไม้แดง

229 ด.ช. พงศ์พล  เศษสุวรรณ์ นางราํ

230 ด.ช. พงศภัค  โพตะเภา กระทุ่มราย

231 ด.ญ. พรกนก  เสาแพง โนนแดง

232 ด.ญ. พรชติา  คําเสียง หนองค่าย

233 ด.ญ. พรพรรณ  เย็นวัฒนา บางบอน

234 ด.ญ. พรหมพร  พูลเพิม นาแซง

235 ด.ช. พัชรพล  จติรกลาง หันห้วยทราย

236 ด.ช. พัชรพล  อําไธสง หนองพลวง

237 ด.ญ. พัชราภา  มังคลาด เมืองโดน

238 ด.ญ. พัชราวดี  ชา่งทองมะดัน หันห้วยทราย

239 ด.ญ. พิชชาภา  ยุตวัน โนนเพ็ด

240 ด.ช. พิชฌพัฒน์  ทัดมาลา วังไม้แดง

241 ด.ญ. พิชญธดิา  เบียดนอก ประทาย

242 ด.ญ. พิชญาภา  แก้วนิล ดอนมัน

243 ด.ญ. พิชญาภา  ชอ่งพิทักษ์ ประทาย

244 ด.ญ. พิชามญช ์ อาจสามารถ กระทุ่มราย

245 ด.ญ. พิชามณช ์ สะแกทอง ประทาย

246 ด.ญ. พินทองทา  แรก่ะสินธุ ์ ประทาย

247 ด.ญ. พิมพ์ชนก  คํานุช โคกกลาง

248 ด.ญ. พิมพ์ชนก  นามท้าว นางราํ

249 ด.ญ. พิมพ์ชนก  แสงสุระ โนนเพ็ด

250 ด.ญ. พิมพ์พิกา  ซอดนอก กระทุ่มราย

251 ด.ญ. พิมพ์พิศา  แก้วระหัน กระทุ่มราย

252 ด.ช. พีชญะ  นนยะโส หนองพลวง



ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื - สกุล ตําบล หมายเหตุ

รายชอืนัดฉีดวัคซนีปองกันโรคโควด-19 เด็กอายุ 5-11 ป ฉีดวัคซนีไฟเซอรสํ์าหรบัเด็ก(ฝาส้ม) (เรยงชอืตามตัวอักษร)

 #เข็มท ี2 นัดฉีดวันที 12 พฤษภาคม  2565 เวลา 13.00-15.00น ณ อาคารอุดม - บุญมี โรงพยาบาลประทาย

253 ด.ช. พีรพัฒน์  โพยนอก ตลาดไทร

254 ด.ช. พีรวชญ์  พิมพา เมืองโดน

255 ด.ช. พุฒิพงศ์  สอนใต้ กระทุ่มราย

256 ด.ช. พุฒิภัทร  ลูกอินทร์ ทุ่งสว่าง

257 ด.ญ. เพ็ญพิชชา  วรรณสินธ์ โคกกลาง

258 ด.ญ. เพลงภัสสร  บัวนาค วังไม้แดง

259 ด.ญ. เพียงขวัญ  สิงห์ทอง หันห้วยทราย

260 ด.ญ. ฟาลดา  สวัสดิรกัษ์ กระทุ่มราย

261 ด.ญ. ภคพร  กังขอนนอก หนองพลวง

262 ด.ช. ภคิน  ชยัภูธร ประทาย

263 ด.ญ. ภัคธมิา  พิษพิชยั กระทุ่มราย

264 ด.ช. ภัควัฒน์  ประพาศพงศ์ วังไม้แดง

265 ด.ญ. ภัทราวดี  ผาสุข โนนเพ็ด

266 ด.ช. ภัทรนทร ์ ตระกูลศร โคกกลาง

267 ด.ช. ภากร  โกมาลย์ โคกกลาง

268 ด.ช. ภาณสุรณ์  มาพิจารณ์ ลํามูล

269 ด.ญ. ภาวนี  ศรแก้ว เมืองโดน

270 ด.ช. ภูชติ  ปจจยัเก โนนเพ็ด

271 ด.ช. ภูตะวัน  เสรมนอก ประทาย

272 ด.ช. ภูผา  แสนน้อย หนองพลวง

273 ด.ช. ภูมิภัทร  สมพงศ์ หนองค่าย

274 ด.ช. ภูมิภัทร  สีหานอก โนนเพ็ด

275 ด.ช. ภูรนท์  สดชนื ดอนมัน

276 ด.ช. มงคล  กังกลาง เมืองโดน

277 ด.ญ. มณีรนทร ์ ทุ่งฤทธิ โจดหนองแก

278 ด.ญ. มณีรนทร ์ วัชระวานิตย์ กระทุ่มราย

279 ด.ญ. มนัญชยา  คําทุม กระทุ่มราย

280 ด.ญ. มนัสนันท์  สันกลาง ดอนมัน



ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื - สกุล ตําบล หมายเหตุ
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 #เข็มท ี2 นัดฉีดวันที 12 พฤษภาคม  2565 เวลา 13.00-15.00น ณ อาคารอุดม - บุญมี โรงพยาบาลประทาย

281 ด.ช. มหาศาล  เฟองนา ทุ่งสว่าง

282 ด.ญ. มารสา  ท่วมไธสง โนนเพ็ด

283 ด.ช. เมธาสิทธ ิ สุระศร ประทาย

284 ด.ช. เมธาสิทธ ิ อินทรน์อก ดงเค็ง

285 ด.ช. เมธาสิทธ ิ อุปการะ โนนเพ็ด

286 ด.ญ. เมษา  นนยะโส นางราํ

287 ด.ช. ยศกร  ทองจาํนงค์ กระทุ่มราย

288 ด.ช. ยูซา่  ปเตอร์ ประทาย

289 ด.ญ. รติภรณ์  พาชชีพี โนนเพ็ด

290 ด.ช. รชัชานนท์  เกิดมะเรง ดอนมัน

291 ด.ช. รชัชานนท์  นาทุ่งหมืน วังไม้แดง

292 ด.ช. รชัชานนท์  เบียดนอก ประทาย

293 ด.ช. รชัชานนท์  ลุ่มนอก ตลาดไทร

294 ด.ช. รชัชานนท์  ศรทัธาคลัง ประทาย

295 ด.ญ. รชันีกร  ปุผาโล เมืองโดน

296 ด.ช. รชัวน  จงจติร กระทุ่มราย

297 ด.ญ. รญัชดิา  งามตะคุ ประทาย

298 ด.ญ. รุง่รศัมี  เกิดปญญา ดอนมัน

299 ด.ช. เรองกิตติ  มีทรพัย์ ดอนมัน

300 ด.ญ. ลักษมี  ชยัเจรญ หนองแวงโสกพระ

301 ด.ญ. ลัลน์ลลิต  พลวเศษ ประทาย

302 ด.ญ. วชรภร  เจนเชยีวชาญ ประทาย

303 ด.ช. วชริาวุติ  วรประเสรฐ ประทาย

304 ด.ญ. วรกัญญา  นาคโนนไทย หนองค่าย

305 ด.ช. วรชยั  จนัทรก์ล้า ประทาย

306 ด.ช. วรภัทร  พากเพียร วังไม้แดง

307 ด.ญ. วรรจชนก  สนธเิส็ง วังไม้แดง

308 ด.ญ. วรรณดา  เซยีมเป โคกกลาง



ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื - สกุล ตําบล หมายเหตุ
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309 ด.ญ. วรรณวษา  บุตรศรภูมิ กระทุ่มราย

310 ด.ช. วรทธ ิ มีแก้ว ประทาย

311 ด.ช. วรนทร  วงศ์สวาสดิ เมืองโดน

312 ด.ช. วรนทร  สงครามรอด โคกกลาง

313 ด.ญ. วรศรา  ชวนดี วังไม้แดง

314 ด.ญ. วรศรา  นาจนัทอง นางราํ

315 ด.ช. วสุธา  จงนอก หันห้วยทราย

316 ด.ช. วัชรพงษ์  เตตานัง โนนเพ็ด

317 ด.ช. วันพิทักษ์  จนัทีนอก ทุ่งสว่าง

318 ด.ญ. วันวสา  เคียนคุ้ม หนองแวงโสกพระ

319 ด.ช. วายุพัฒน์  แก้วไกล หนองค่าย

320 ด.ญ. วารรตัน์  คณะมะ หนองพลวง

321 ด.ช. วทวัส  คาํเสียง ตลาดไทร

322 ด.ช. วนทกร  สุขสําราญ ตลาดไทร

323 ด.ญ. วภาว  พาสวัสดิ หันห้วยทราย

324 ด.ญ. วมลณัฐ  คําสิงคะ วังไม้แดง

325 ด.ญ. วรดา  หาผล ดอนมัน

326 ด.ญ. วลาวัลย์  พิมสา หันห้วยทราย

327 ด.ญ. วลาสินี  บุญแย้ม หนองพลวง

328 ด.ช. วรภัทร  คณูนาเมือง โคกกลาง

329 ด.ช. วรภัทร  โพลิลเดา หันห้วยทราย

330 ด.ช. วุฒิภัทร  กังขรนอก หันห้วยทราย

331 ด.ญ. ศรนัย์ภัทร  โนนตานอก ตลาดไทร

332 ด.ช. ศรายุทธ  กุดเสนา โจดหนองแก

333 ด.ญ. ศรนธร  ทองดีนอก นางราํ

334 ด.ช. ศรุพฒ์  สวนศร วังไม้แดง

335 ด.ญ. ศศิชา  เหล่ารตัน์ วังไม้แดง

336 ด.ญ. ศิรญณิภากร  คล้ายนาค หนองค่าย
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337 ด.ช. ศิรพงศ์  การนอก กระทุ่มราย

338 ด.ญ. ศิรรตัน์  ปทีปปรชัญานนท์ หนองค่าย

339 ด.ช. ศิวกร  แสงโทโพธิ เมืองโดน

340 ด.ช. ศุภกร  จนัทรแ์จม่ ประทาย

341 ด.ช. ศุภกฤต  แย้มไธสง ประทาย

342 ด.ช. ศุภกิตติ  สมอออน หนองพลวง

343 ด.ญ. ศุภาพลอย  ชยัภูธร ประทาย

344 ด.ญ. ศุภิสรา  กมลกลาง หนองพลวง

345 ด.ญ. ศุภิสรา  สียางนอก หนองพลวง

346 ด.ญ. สงกรานต์  ประสิทธนิอก กระทุ่มราย

347 ด.ญ. สันห์ฤทัย  ปญญาสิทธิ ดอนมัน

348 ด.ช. สิทธโิชค  เมฆสุวรรณ์ ดอนมัน

349 ด.ช. สิรภพ  บุราณรกัษ์ หันห้วยทราย

350 ด.ญ. สิรกัญญา  ใจเด็ด วังไม้แดง

351 ด.ญ. สิรขวัญ  โตทองหลาง นางราํ

352 ด.ญ. สิรณัฐกุล  ท้าวไธสง นางราํ

353 ด.ช. สืบพงษ์  สีมันตะ เมืองโดน

354 ด.ญ. สุกฤตา  ยะปะเตา กระทุ่มราย

355 ด.ช. สุกฤษฎิ  ฟอมไธสง โคกกลาง

356 ด.ญ. สุชานันท์  สัมมาสะโก ตลาดไทร

357 ด.ญ. สุชานุช  ศาลาแดง เมืองแฝก

358 ด.ญ. สุดารตัน์  อุทัยรตัน์ หันห้วยทราย

359 ด.ช. สุทธพิงษ์  ภิรมกิจ โนนเพ็ด

360 ด.ช. สุทธภัิทร  คําภูเงน วังไม้แดง

361 ด.ญ. สุทัตตา  บุญญาศิร โคกกลาง

362 ด.ญ. สุธดิา  นาเจรญ หันห้วยทราย

363 ด.ญ. สุธดิา  มะนะศร กระทุ่มราย

364 ด.ญ. สุภฤกษ์  จนัทโรจน์ หันห้วยทราย
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365 ด.ญ. สุภัทรราพร  ทูลไธสง โคกกลาง

366 ด.ญ. สุมนรตัน์  ประสมการ โคกกลาง

367 ด.ช. สุรชยั  แอ่นนอก กระทุ่มราย

368 ด.ช. สุรวชญ์  กองสูงเนิน ตลาดไทร

369 ด.ช. สุรยา  ยอดสง่า ดอนมัน

370 ด.ช. เหมราช  โคตรสมบัติ โคกกลาง

371 ด.ช. อชริะ  ทัดไธสง ประทาย

372 ด.ช. อดิกันต์  แจม่น้อย ประทาย

373 ด.ช. อดิเทพ  แสงจนัทร์ โนนเพ็ด

374 ด.ช. อดิเทพ  อารอ้น ประทาย

375 ด.ช. อดิศักดิ  ราชณาจกัร์ โนนเพ็ด

376 ด.ช. อติคณุ  แหลมไธสง หันห้วยทราย

377 ด.ญ. อทิตญาภรณ์  คาํศร ประทาย

378 ด.ช. อนาวน  สุปะมา ดอนมัน

379 ด.ช. อนิรทุธ ์ ภูมิวเศษ บา้นเปา

380 ด.ญ. อนุธดิา  กาละ หนองพลวง

381 ด.ญ. อนุธดิา  อนุโยธา วังไม้แดง

382 ด.ญ. อภิชญา  บ้วนนอก หันห้วยทราย

383 ด.ญ. อภิวดี  ไวสู้ศึก เมืองโดน

384 ด.ญ. อภิสรา  นานอก วังไม้แดง

385 ด.ญ. อรจริา  ยุบไธสง หันห้วยทราย

386 ด.ญ. อรวรรณ  รญัอะรญั ตลาดไทร

387 ด.ญ. อรว  เพ็งศร วังไม้แดง

388 ด.ญ. อรศรา  วเศษรตัน์ นางราํ

389 ด.ญ. อรสรา  นามนนท์ ดอนมัน

390 ด.ช. อัคณี  พงษ์มา เมืองโดน

391 ด.ช. อัครเดช  เวยรมัย์ ดอนมัน

392 ด.ช. อัครนทร ์ ดําชม ดอนมัน
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393 ด.ญ. อัญชญดา  มาตรนอก ดอนมัน

394 ด.ญ. อัญรนทร ์ ภูศร โคกกลาง

395 ด.ช. อัศวน  เทิงไธสง โคกกลาง

396 ด.ญ. อาทิตยา  ลิมปผลไพบูลย์ โนนเพ็ด

397 ด.ญ. อาภัสรา  ตันนอก นางราํ

398 ด.ช. อิทธพิล  คาคณู หนองพลวง

399 ด.ช. อิทธพัิทธ ์ สวัสดิรกัษ์ ตลาดไทร

400 ด.ญ. อุไรพัณณ์  จติสม กระทุ่มราย

401 ด.ช. แฮร  เดนเนฮี ประทาย


