
ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื สกุล ตําบล โรงเรยน ชนัเรยน หมายเหตุ

1 เด็กหญิง กชกร บุญประโคน หนองพลวง จนิดา อ.2

2 เด็กชาย กิตติทตั มะลา กระทุ่มราย ชุมชนประทาย อนุบาล2/2

3 เด็กหญิง อรกช ชา่งปลกู โคกกลาง ชุมชนประทาย อนุบาล 3/2

4 เด็กหญิง อัญชสิา นิลวงค์ ทุ่งสว่าง ชุมชนประทาย ป.1

5 เด็กหญิง นิภาดา อัตภูมิ กระทุ่มราย ชุมชนประทาย ป.3/2

6 เด็กหญิง กานต์นร ขนัโอฬาร กระทุ่มราย ชุมชนประทาย ป.3/2

7 เด็กชาย พีรพัฒน์ พรอ้มกลาง ทุ่งสว่าง ชุมชนประทาย ป.3/1

8 เด็กหญิง สุภาสินี โพยนอก ประทาย ชุมชนประทาย ป.2/4

9 เด็กหญิง ครองสุข เทียบผา โคกกลาง ดงเค็งศึกษา อ.3

10 เด็กชาย เอกลักณ์ โสมสุพรรณ์ เมืองโดน ดอนสามัคคี ป.2

11 เด็กหญิง ชนิสรา นากุดนอก เมืองโดน ดอนสามัคคี ป.2

12 เด็กหญิง ณัฐธชิา นนตานอก ตลาดไทร ตลาดไทร ป.2

13 เด็กหญิง จริชัยา ปตตาเทศา พังทุย โนนเด็ดวทยา ป.1

14 เด็กชาย พีรพัฒน์    บญุอนุรกัษ์ กระทุ่มราย บ้านเขว้า อนุบาล3

15 เด็กหญิง พิชญธดิา เขยีวนอก กระทุ่มราย บ้านเขว้าวทยา ป.1

16 เด็กชาย สุรบดินทร์ พลายงาม ตลาดไทร บ้านประทาย อนุบาล3

17 เด็กหญิง กวนธดิา ไชยะลา โคกกลาง บ้านละเลิงหิน อ.3

18 เด็กหญิง ชุติมน ทันลา โคกกลาง บ้านละเลิงหิน ป.2

19 เด็กหญิง ชยานันต์ โกมลศร โคกกลาง บ้านละเลิงหิน อ.3

20 เด็กหญิง ภัทรชสุดา คําโท โคกกลาง บ้านละเลิงหิน อ.3

21 เด็กชาย วสุธา ปญญาสิทธิ โคกกลาง บ้านหนองแสง ป.4

22 เด็กชาย ปรชันันท ์ กรสําโรง ทุ่งสว่าง พระทองคาํ ป.2

23 เด็กชาย ฉัตรปกรณ์ กรสําโรง ทุงสว่าง พระทองคาํ อ.2

24 เด็กชาย ปภังกร นาคสมบูรณ์ เมืองโดน เมืองโดนสําโรง(รฐัประชานุกูล ป.3

25 เด็กชาย ไชยวฒัน์ แสงรส เมืองโดน เมืองโดนสําโรง(รฐัประชานุกูล ป.3

26 เด็กหญิง ปุณยานุช ภาษี เมืองโดน เมืองโดนสําโรง(รฐัประชานุกูล ป.2

27 เด็กหญิง อรญัญา ทาพิลา โนนอุดม โรงเรยนชุมชนประทาย อนุบาล 3

28 เด็กชาย คณิศร ศรชยั หนองพลวง วัดบ้านหนองคมึ ป2

29 เด็กหญิง พิมพ์มาดา หมอกมัว ดอนมัน วัดปลกัเเรต ป.5

30 เด็กหญิง ธนวนัต์ มหาไธสง ดอนมัน วัดปลกัแรต ป.5

31 เด็กชาย ธนภูมิ แรกไธสง ดอนมัน วัดปลกัแรต 3

32 เด็กชาย ช.ดชนะพล ปผุาโล เมืองโดน สีแยกสีอรญัวทยาคม ป.5

33 เด็กหญิง ณัฐกฤตา กิติสกล หนองค่าย อนุบาลจนิดา อนุบาล2

34 เด็กชาย ธนิสร ทรงเดช โนนเพ็ด อุดมวทยานุศรณ์ ป.3

รายชอืนัดฉีดวัคซนีปองกันโรคโควด-19 เด็กอายุ 5-11 ปวัคซนีไฟเซอร ์เข็ม1(ฝาส้ม)(เรยงตามตัวอักษรโรงเรยน)

#เข็ม 1  ฉีดในวันที 8  เมษายน  2565  ตังแต่เวลา  13.00 - 15.00 น. ณ อาคารอุดม -บุญมี  โรงพยาบาลประทาย  
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35 เด็กหญิง ภัทรปภา แซตั่ง กระทุ่มราย อุดมวทยานุสรณ์ ป.5

36 เด็กหญิง ศิรภัสสร ทองสี หนองพลวง อุดมวทยานุสรณ์ ป2

37 เด็กหญิง อรอินทุ์ ลกัษมีเศรษฐ ประทาย อุดมวทยานุสรณ์ ป.1

38 เด็กชาย ณัฐพงศ์ การบรรจง หนองค่าย อุดมวทยานุสรณ์ ป.3/1

39 เด็กชาย วรวชญ์ รวยกระบอื นางราํ อุดมวทยานุสรณ์ ป.3/1

40 เด็กชาย กรวชญ์ ภาษี หันห้วยทราย อุดมวทยานุสรณ์ ป.3/1

41 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ปานแก้ว หนองบัวศาลา อุดมวทยานุสรณ์ ป.3/1

42 เด็กชาย ชวน โคเทพ ท้ายบ้าน อุดมวทยานุสรณ์ ป.3/1

43 เด็กชาย อิทธพัิทธ์ สิมมาตา โคกกลาง อุดมวทยานุสรณ์ ป.3/1

44 เด็กชาย ตังปณิธาน บุตรศรภูมิ ไหลทุ่่ง อุดมวทยานุสรณ์ ป.3/1

45 เด็กหญิง ภัทรวดี โฆษิตสุรยะพันธุ์ ประทาย อุดมวทยานุสรณ์ ป.3/1

46 เด็กชาย ชยากร ศรหาผล ตลาดไทร อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/1

47 เด็กชาย คมชาญ ไอยะรา ตลาดไทร อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/2

48 เด็กชาย ภคพงศ์ จอดนอก ดอนมัน อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/2

49 เด็กชาย อนิรุทธ์ พุ่มนิล ประทาย อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/2

50 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แก้ววงค์ษา ประทาย อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/2

51 เด็กหญิง ธาราทพิย์ มาปน ทุ่งสว่าง อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/2

52 เด็กหญิง รชันีกร บรรพสุวนั หนองพลวง อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/2

53 เด็กชาย ณัฐดนัย ยันตะพันธ์ ตลาดไทร อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/2

54 เด็กหญิง ชลติา มิสา ดอนมัน อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/2

55 เด็กชาย ตรยัรตัน์ อัตฤทธิ หนองค่าย อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/3

56 เด็กชาย วรพัฒน์ ยีขอ ตลาดไทร อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/3

57 เด็กหญิง กมลกานต์ ทัพธานี โคกกลาง อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/3

58 เด็กหญิง ชนัฐกานต์ จติสม ประทาย อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/3

59 เด็กหญิง ธนัยพร จอดนอก ตลาดไทร อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/3

60 เด็กหญิง ศิรรตัน์ พลดงนอก ประทาย อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/3

61 เด็กหญิง สุพิชญา มาทัต หนองพลวง อุดมวทยานุสรณ์ ป.1/3

62 เด็กชาย เมธาคิน เทวจติร หนองพลวง อุดมวทยานุสรณ์ ป.5/3

63 เด็กชาย ธนกฤต ชา้งนา หนองค่าย อุดมวทยานุสรณ์ ป.4/2

64 เด็กหญิง ปราณณิชา ลัดนอก หนองค่าย อุดมวทยานุสรณ์ ป.4/2

65 เด็กชาย นพกร ตันนอก กระทุ่มราย อุดมวทยานุสรณ์ ป.4/2

66 เด็กหญิง สุภนิดา ทุมกลาง โคกกลาง อุดมวทยานุสรณ์ ป.4/2

67 เด็กชาย กฤษติกุล กินไธสง โคกกลาง อุดมวทยานุสรณ์ ป.4/2

68 เด็กชาย ชาครต ฉิมโคกกรวด หนองพลวง อุดมวทยานุสรณ์ ป.4/2
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69 เด็กชาย ภานพุงศ์ พวงพลอย ประทาย อุดมวทยานุสรณ์ ป.4/2

70 เด็กชาย ภัทร ปภา  แซตั่ง กระทุ่มราย อุดมวทยานุสรณ์ ป.4/1

71 เด็กชาย ชยางกูล วาจาร ตลาดไทร อุดมวทยานุสรณ์ ป1/2

72 เด็กชาย จตุวทย์ แก่นพรม กระทุ่มราย อุดมวทยานุสรณ์ ป2/3

73 เด็กชาย ธนภัทร ราชขนัธ์ หนองค่าย อุดมวทยานุสรณ์ ป2/3

74 เด็กชาย ธรีภััทร์ แดงงาม ห้วยใหญ่ อุดมวทยานุสรณ์ ป2/3

75 เด็กชาย นัทธวฒัน์ พลไร ่ โคกกลาง อุดมวทยานุสรณ์ ป2/3

76 เด็กหญิง ปาลว พกกลาง โคกกลาง อุดมวทยานุสรณ์ ป2/3

77 เด็กหญิง มัณฑนา โพธนิาง หนองเยือง อุดมวทยานุสรณ์ ป2/3

78 เด็กหญิง รนิยา ควบพิมาย ประทาย อุดมวทยานุสรณ์ ป2/3

79 เด็กหญิง สุกฤษฎิ เชอืมกลาง ประทาย อุดมวทยานุสรณ์ ป2/3

80 เด็กหญิง อัญญาพร บุญมี ทองหลาง อุดมวทยานุสรณ์ ป2/3

81 เด็กหญิง อุรสัยา กุณากาล ตลาดไทร อุดมวทยานุสรณ์ ป2/1

82 เด็กหญิง ศลิษา พานพล หันห้วยทราย อุดมวทยานุสรณ์ ป2/1

83 เด็กชาย พรมรภัทร สิทธเิทศ กระชอน อุดมวทยานุสรณ์ ป3/2

84 เด็กชาย เอกภาคิน ศักดิศร โคกกลาง อุดมวทยานุสรณ์ ป3/2

85 เด็กชาย ศุภณัฐ ชยัศร หนองค่าย อุดมวทยานุสรณ์ ป3/2

86 เด็กหญิง ธรีดา ประกอบผล ประทาย อุดมวทยานุสรณ์ ป3/2


