
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล ตําบล โรงเรียน ช้ันเรียน หมายเหตุ
1 เด็กชาย เตชินท ทุมหอม ดอนมนั ชองแมวพิทยา อ.3

2 เด็กหญิง ชนิดา ปตตังทานัง ดอนมนั ชองแมวพิทยา อ.3

3 เด็กชาย วงศธร ขนันไทย ประทาย ชุมชนประทาย ป.3

4 เด็กชาย กิติพัทษ ศรีษะนอก โนนเพ็ด ชุมชนประทาย ป.3

5 เด็กหญิง ญาณัจฉรา ปานนอก ตลาดไทร ชุมชนประทาย ป.3

6 เด็กหญิง กุลนิภา หวะสุวรรณ ตลาดไทร ชุมชนประทาย ป.2/4

7 เด็กหญิง นฤภรณ หนองงูเหลือม ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

8 เด็กหญิง ปูริดา หวลไธสง หนองพลวง ชุมชนประทาย ป.1

9 เด็กชาย วีรพล บุญทีไธสง ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

10 เด็กชาย อธิเบศ วอแพง กระทุมราย ชุมชนประทาย ป.1

11 เด็กชาย สุวรรณสินธุ แสงอรุณ ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

12 เด็กชาย ปรมัตถ แปลนพิมาย นางรํา ชุมชนประทาย ป.2

13 เด็กหญิง สุธิดา ชางปลูก ประทาย ชุมชนประทาย ป.2

14 เด็กหญิง กัญญาพัชร ปุราชะโก หนองพลวง ชุมชนประทาย ป.2

15 เด็กชาย ธนพล พิมพการ ประทาย ชุมชนประทาย ป.1

16 เด็กชาย ธนทรัพย แซเลา ประทาย ชุมชนประทาย ป.2/3

17 เด็กชาย วีรภัทร ศรีจันทร หนองพลวง ชุมชนประทาย อ.3/2

18 เด็กชาย ชัยอนันต ปดธุลี โคกกลาง ชุมชนประทาย อ.3/1

19 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ศาตรา โคกกลาง ชุมชนประทาย อ.3/1

20 เด็กชาย ภาคิน กุลประเสริฐ โคกกลาง ชุมชนประทาย อ.2/2

21 เด็กชาย วินิทร บุญแยม หนองพลวง ชุมชนประทาย อ.2/2

22 เด็กหญิง ชรินรัตน ประสบกลา สีดา ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3
23 เด็กชาย ณัฐพัชร สียางนอก ประทาย ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 3
24 เด็กชาย ธนพัฒน อักษรเสือ ทุงสวาง ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3
25 เด็กชาย ประพัฒนพงษ ภิญโญวงศ ทุงสวาง ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3
26 เด็กชาย ระพีพงศ ยุดไธสง ประทาย ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 3
27 เด็กชาย ชรินรัตน งานดี ประทาย ดงเคง็ศกึษา อนุบาล 3
28 เด็กชาย ภูวดล สิ่วไธสง หนองคาย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3
29 เด็กหญิง สิริรดา รักษาทรัพย ในเมอืง ดงเคง็ศึกษา อนุบาล 2
30 เด็กหญิง ศิริกร ตันนอก กระทุมราย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 2
31 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ใจเพ็ญ นางรํา ดงเคง็ศึกษา อนบุาล 2
32 เด็กชาย วชิรวิชญ หิรัญมูล หันหวยทราย ดงเค็งศกึษา อนุบาล 3
33 เด็กชาย ชิณวัชร ธีรภาพบวร ประทาย ดงเค็งศกึษา

34 เด็กหญิง อริษา พรมภา ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา) ป.4

35 เด็กหญิง สุภัทรา โพธิขํา ตลาดไทร ดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา) ป.4

36 เด็กหญิง วนิดา คลายมณี ตลาดไทร ตลาดไทร ป.3

37 เด็กชาย พัชรวัฒน ชิงรัมย กระทุมราย บานกระทุมราย อนุบาล

38 เด็กหญิง เพชรประกาย สีกลม กระทุมราย บานกระทุมราย ป.4

39 เด็กชาย ธนวัต อินหาดกรวด กระทุมราย บานกระทุมราย ป.4

40 เด็กหญิง รุงนภา เกียนนอก กระทุมราย บานกระทุมราย ป.4

รายชื่อนัดฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 กลุมเด็ก 5-11 ป ฉีดในวันที่ 31 มีนาคม  2565   ( เรียงตามตัวอักษรโรงเรียน)

วัคซีนไฟเซอร(ฝาสม) เข็ม1 สําหรับเด็ก  ตั้งแตเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารอุดม-บุญมี  โรงพยาบาลประทาย
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41 เด็กชาย สิรภพ ชื่นจอหอ กระทุมราย บานเขวาวิทยา ป.1

42 เด็กชาย กฤตนน ทองตอ กระทุมราย บานเขวาวิทยา อนุบาล2

43 เด็กชาย กฤตเมธ มั่นค ประทาย บานเตยกระโตน ป.5

44 เด็กหญิง ภคมนต ชุมภักดี โนนเพ็ด บานโนนธาตุ อนุบาล3

45 เด็กชาย กันตภณ ชุมภักดี โนนเพ็ด บานโนนธาตุ อนุบาล2

46 เด็กหญิง ปนฑิตา ตันสะกูล กระชอน บานโนนพุทรา ป.1

47 เด็กชาย วสุพล เกตุพิชิตกุล นางรํา บานโนนสูง อนุบาล2

48 เด็กชาย ธวัฒชัย อินทองหลาง นางรํา บานโนนสูง อนุบาล2

49 เด็กชาย พีรณัฐ ขอใบกลาง นางรํา บานโนนสูง อนุบาล3

50 เด็กชาย ศรายุติ จุฑารัตน นางรํา บานโนนสูง อนุบาล3

51 เด็กชาย ณัฐพล สวาสดี นางรํา บานโนนสูง อนุบาล3

52 เด็กชาย ธนาธิป แสงพรมชาลี นางรํา บานโนนสูง อนุบาล3

53 เด็กชาย ณัฏฐากร นิ่มใหม นางรํา บานโนนสูง อนุบาล3

54 เด็กหญิง สุภัสสร แข็งขัน นางรํา บานโนนสูง อนุบาล3

55 เด็กหญิง สิริวิมล สอนพรรณนอก นางรํา บานโนนสูง อนุบาล3

56 เด็กหญิง พิจักขณา แพงศรีรักษา นางรํา บานโนนสูง อนุบาล3

57 เด็กหญิง อังศมุาลิน เชิดสูงเนิน นางรํา บานโนนสูง อนุบาล3

58 เด็กหญิง ภัทรวดี โปรงเจริญ นางรํา บานโนนสูง อนุบาล3

59 เด็กหญิง กัลยรัตน สวาสดี นางรํา บานโนนสูง ป.2

60 เด็กชาย รัชชานนท ผิผวนนอก นางรํา บานโนนสูง ป.2

61 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ยางนอก นางรํา บานโนนสูง ป.2

62 เด็กชาย เกียรติศกัดิ์ แบมขุนทด นางรํา บานโนนสูง ป.1

63 เด็กชาย ธนกฤต รินไธสง นางรํา บานโนนสูง ป.1

64 เด็กหญิง นิลมณี แกวงาม นางรํา บานโนนสูง ป.1

65 เด็กหญิง พรชนก บุตรศรีภูมิ นางรํา บานโนนสูง ป.1

66 เด็กหญิง พรไพลิน พิมพวงษ นางรํา บานโนนสูง ป.1

67 เด็กหญิง สุภัสสรา แจมศรี นางรํา บานโนนสูง ป.1

68 เด็กหญิง อารยา รานอก นางรํา บานโนนสูง ป.3

69 เด็กชาย กรกช พาชื่น นางรํา บานหญาคา อ.2

70 เด็กชาย ธนกฤติ ดวงจิตร นางรํา บานหญาคา อ.2

71 เด็กชาย ธนภัทร สรสิทธ์ิ นางรํา บานหญาคา อ.2

72 เด็กชาย ปฏิภาณ นามศรี นางรํา บานหญาคา อ.2

73 เด็กหญิง ธัญญรัตน ภัคคินันทโภคิน นางรํา บานหญาคา อ.2

74 เด็กหญิง ประภัสสร สีสิงห นางรํา บานหญาคา อ.2

75 เด็กหญิง มานิตา ดอนเซน็แกว นางรํา บานหญาคา อ.2

76 เด็กชาย เจษฎากร กุดแสน นางรํา บานหญาคา ป.1

77 เด็กชาย ธิติรักษ เพิ่มพูล นางรํา บานหญาคา ป.1

78 เด็กหญิง ศรินธร ทองดีนอก นางรํา บานหญาคา ป.1

79 เด็กหญิง สุกฤตา เกิดศักดิ์ นางรํา บานหญาคา ป.1

80 เด็กหญิง อิงดาว ปาสาเท นางรํา บานหญาคา ป.1
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81 เด็กหญิง นริณทรทิพย สงนอก นางรํา บานหญาคา ป.1

82 เด็กชาย ธนวัฒน ไทยกลาง นางรํา บานหญาคา ป.2

83 เด็กชาย ธีรเดช เติมสวัสดิ์ นางรํา บานหญาคา ป.2

84 เด็กชาย อัครวินท จันทะโคตร นางรํา บานหญาคา ป.2

85 เด็กชาย พชร บํารุงพันธ นางรํา บานหญาคา ป.2

86 เด็กชาย อติรุจ วันทมาตย นางรํา บานหญาคา ป.2

87 เด็กหญิง เก็จลดา มอญไหม นางรํา บานหญาคา ป.2

88 เด็กหญิง จุฬารัตน สงนอก นางรํา บานหญาคา ป.2

89 เด็กหญิง วิกานดา ทองสุข นางรํา บานหญาคา ป.2

90 เด็กหญิง สุธิมนต แสงกลา นางรํา บานหญาคา ป.2

91 เด็กหญิง ภัทรวดี มาใจ นางรํา บานหญาคา ป.2

92 เด็กชาย บุญประเสริฐ มณีรัตน นางรํา บานหญาคา ป.3

93 เด็กหญิง สุนิดา ไทยภักดี นางรํา บานหญาคา ป.3

94 เด็กหญิง ภูริชญา ดวงจิตร นางรํา บานหญาคา ป.3

95 เด็กหญิง ฟาลดา ประจง นางรํา บานหญาคา ป.4

96 เด็กหญิง สรอยสุวรรณนา เกตุพิชิตกุล นางรํา บานหญาคา ป.5

97 เด็กชาย ภาณุวิชญ สงนอก นางรํา บานหญาคา อ.3

98 เด็กหญิง เมษยา ฐานมั่น ประทาย บานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา ป.2

99 เด็กหญิง วรัทยา ปจจัยโย ประทาย บานหนองโน(คุรุราษฎรพัฒนา อ.3

100 เด็กชาย นภัสกร ชัยเมืองปก หนองพลวง บานหนองพลวง ป.2

101 เด็กชาย พชร อุดมชัย หนองพลวง บานหนองพลวง ป.2

102 เด็กหญิง ณัฏชา มาอินทะ หนองพลวง บานหนองพลวง ป.4

103 เด็กชาย ณฐพงศ กองทองนอก หนองพลวง บานหนองพลวง ป.1

104 เด็กชาย ทินภัทร สนรอด หนองพลวง บานหนองพลวง ป.1

105 เด็กชาย พีรกานต สุดใจ หนองพลวง บานหนองพลวง ป1

106 เด็กหญิง ณัฐชนันท บัตรยางนอก หนองพลวง บานหนองพลวง ป1

107 เด็กหญิง วรัญญา ดาวะศรี หนองพลวง บานหนองพลวง ป1

108 เด็กหญิง ธัญชนก กลาหาญ กระทุมราย บานหนองพลวง อนุบาล

109 เด็กชาย ดาวิด แกวบัวดี หนองพลวง บานหนองพลวง ป.5

110 เด็กชาย สุพล คําเหลือ หนองพลวง บานหนองพลวง ป.5

111 เด็กชาย ปฏิภาณ กองทองนอก หนองพลวง บานหนองพลวง ป.5

112 เด็กหญิง วรัญธร ปะโกติโย หนองพลวง บานหนองพลวง ป.5

113 เด็กหญิง ภัทราพร ภูวงษยางนอก หนองพลวง บานหนองพลวง ป.3

114 เด็กหญิง สิราวรรณ สนิทนา หนองพลวง บานหนองพลวง ป.3

115 เด็กชาย พงศกร ประโกติโย หนองพลวง บานหนองพลวง ป.3

116 เด็กหญิง กรกมล งาทอง หนองพลวง บานหนองพลวง ป.3

117 เด็กหญิง นันทิดา นามวันสา หนองพลวง บานหนองพลวง ป.3

118 เด็กชาย สุดทวี บุบผาลา บานหนองพลวง ป.3

119 เด็กชาย นิพพิชฌน ชัวจิตร ประทาย บานหนองพลวงนอย

120 เด็กหญิง ณัฐณิชา เพชรสูงเนิน กระทุมราย บานหนองแวง อนุบาล3



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล ตําบล โรงเรียน ช้ันเรียน หมายเหตุ

รายชื่อนัดฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 กลุมเด็ก 5-11 ป ฉีดในวันที่ 31 มีนาคม  2565   ( เรียงตามตัวอักษรโรงเรียน)

วัคซีนไฟเซอร(ฝาสม) เข็ม1 สําหรับเด็ก  ตั้งแตเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารอุดม-บุญมี  โรงพยาบาลประทาย

121 เด็กหญิง วรัชญา บินสันเทียะ กระทุมราย บานหนองแวง อนุบาล 3

122 เด็กหญิง ธิดารัตน เอกพันธุ โนนเพ็ด มหาไถเมืองพล จ.ขอนแกน อนุบาล 2

123 เด็กชาย ศิวัช ศิริบุญมา โนนเพ็ด ราชประชาสมาสัย ป.1

124 เด็กหญิง ศศชิา ศิริบุญมา โนนเพ็ด ราชประชาสมาสัย ป.3

125 เด็กชาย ชริสร พลวงนอก ดอนมนั โรงเรียนชองแมวพิทยา อ.2

126 เด็กชาย นักบุญ พลโยธา ประทาย โรงเรียนชุมชนประทาย ป.5

127 เด็กชาย วศินทัช คําทุม กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.4

128 เด็กชาย อติเทพ คงสิน กระทุมราย วัดบานดอนตะหนิน ป.3

129 เด็กหญิง อัยลดา รักษาชาติ ดอนมนั สระประดู อบ.3

130 เด็กชาย ทินภัทร สุปะมา ดอนมนั สระประดู อบ.2

131 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ปูหวยพระ กอนมัน สระประดู อบ.3

132 เด็กชาย วงศกร ตายไธสง หนองพลวง หนองกุงวันชาติ ป.3

133 เด็กหญิง สุทัตตา จอดนอก หนองพลวง หนองกุงวันชาติ อบ.2

134 เด็กหญิง สุณัฎฐา ศรีสุข หนองพลวง หนองกุงวันชาติ อบ.3

135 เด็กชาย ณัฐพนธ คําสุวรรณ หนองพลวง หนองกุงวันชาติ ป.5

136 เด็กชาย ชุติพนธ ขอนกระโทก หนองพลวง หนองกุงวันชาติ ป.5

137 เด็กหญิง น้ําหวาน หนองพลวง หนองกุงวันชาติ ป.1

138 เด็กหญิง พิมพณารา พิมพวงศ ดลาตไทร อนุบาลจินดา อะนุบาล.3

139 เด็กชาย จิรายุ ศรีอภัย ทุงสวาง อนุบาลจินดา อ.3/1

140 เด็กหญิง พรสวรรค โลจรัส สีดา อนุบาลจินดา อนุบาล3/1

141 เด็กชาย ปารวี ชินกลาง นางรํา อนุบาลจินดา อ.2/1

142 เด็กชาย คณพศ เรืองเรื่อ ตลาดไทร อนุบาลจินดา อ.3/1

143 เด็กชาย ศุภชัย ภูวงษ ประทาย อนุบาลจินดา

144 เด็กชาย ธนวินท ปากุล โคกกลาง อนุบาลธัญรดา ป.3

145 เด็กหญิง มนัสวี คนสนิท หนองบัวสะอาด อมรศิลปบัวใหญ อ.2

146 เด็กหญิง อุรัสยา แกวนอก หนองคาย อุดมวิทยานุสรณ ป.2

147 เด็กหญิง รวิสรา ตลอดนอก ประทาย อุดมวิทยานุสรณ ป.3

148 เด็กหญิง สุชานันท ดีเริ่ม กระทุมราย อุดมวิทยานุสรณ ป.1

149 เด็กชาย กฤศภณ ธีรภาพบวร ประทาย อุดมวิทยานุสรณ

150 เด็กหญิง ฐิติวรดา กัลยาณี โนนหัน


