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1 ด.ญ. กชกร  อุทะกะ ดอนมัน

2 ด.ญ. กชพรรณ  พิชญ์ปภากร ตลาดไทร

3 ด.ญ. กนกทิพย์  กุลชยั ประทาย

4 ด.ญ. กนกวรรณ  บุไธสง ดอนมัน

5 ด.ช. กมลเกียตร ์ กิงพาน ประทาย

6 ด.ญ. กมลทิพย์  แว่นไธสง ประทาย

7 ด.ช. กมลภพ  ชุมจติร ประทาย

8 ด.ญ. กมลวรรณ  พวงพลอย กระทุ่มราย

9 ด.ญ. กรกนก  จอดนอก ประทาย

10 ด.ญ. กรรณเกล้า  รมย์ไธสง เมืองโดน

11 ด.ญ. กรรณรฎา  ธรรมไธสง ตลาดไทร

12 ด.ญ. กรรณิการ ์ พันธุส์ารคาม กระทุ่มราย

13 ด.ญ. กรวรรณ  พาชนืใจ ตลาดไทร

14 ด.ญ. กรวรรณ  สมน้อย ประทาย

15 ด.ช. กฤตธน  พุงธริาช หนองค่าย

16 ด.ช. กฤตนัย  โพยนอก ตลาดไทร

17 ด.ช. กฤตวัฒน์  ปุราชะโก หนองพลวง

18 ด.ช. กฤศ  ศิรยม หันห้วยทราย

19 ด.ช. กฤษกร  มากแก้ว ปาตอง

20 ด.ช. กฤษณพล  สว่างภพ กระทุ่มราย

21 ด.ช. กฤษณะ  พุทธคาว หันห้วยทราย

22 ด.ช. กฤษณะ  อินทรจ์นัทร์ ลําปลาทิว

23 ด.ช. กวนท์  ศารทประภา นางราํ

24 ด.ญ. กวนทิพย์  บุตรหนองแสง เมืองโดน

25 ด.ช. กวนภพ  บวัลอย กระเบืองนอก

รายชอืนัดฉีดวัคซนีปองกันโรคโควด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ป วัคซนีไฟเซอรเ์ข็ม2 สําหรบัเด็ก(ฝาส้ม)( เรยงชอืตามตัวอักษร)
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26 ด.ญ. กัญญพัชร  อังกาบกิง ประทาย

27 ด.ญ. กัญญาณัฐ  นนตานอก ตลาดไทร

28 ด.ญ. กัญญาพัช  ศรภา ตลาดไทร

29 ด.ญ. กัญญาพัชร  จนัดา กระทุ่มราย

30 ด.ญ. กัญญาพัชร  ฝายจนัทึก ทุ่งสว่าง

31 ด.ญ. กัญญาพัชร  อุปโก ตลาดไทร

32 ด.ญ. กัญญารตัน์  จอดนอก กระทุ่มราย

33 ด.ญ. กัญญาวดี  ขุราษี สามเมือง

34 ด.ญ. กัญวรา  โชตินอก โคกกลาง

35 ด.ช. กันต์ดนัย  เพ็ญการ ประทาย

36 ด.ช. กันต์ธรี ์ ชุดนอก หันห้วยทราย

37 ด.ช. กันตพัฒน์  ปานพูน โนนเพ็ด

38 ด.ญ. กันยารตั  จรญักลาง ดอนมัน

39 ด.ญ. กันยารตัน์  นาชยัเพชร กระทุ่มราย

40 ด.ช. กัปตัน  ชว่ยการ เมืองโดน

41 ด.ญ. กัลยกร  จนัทวงษ์ โนนเพ็ด

42 ด.ญ. กัลยกร  ศรษะนอก โนนเพ็ด

43 ด.ญ. กานดา  เงนสูงเนิน สําโรง

44 ด.ช. กานต์กว  อันทะเกต ประทาย

45 ด.ญ. กานต์ชนิต  ทีวะรตัน์ ดอนมัน

46 ด.ช. กิตติกรณ์  ไธสง หันห้วยทราย

47 ด.ช. กิตติกวน  แก้ววชยั นางราํ

48 ด.ช. กิตติพศ  สีทานอก ตลาดไทร

49 ด.ช. กิตติพัฒน์  คณุวุฒิ สีดา

50 ด.ช. กิตติพัฒน์  ทุมนานอก ประทาย
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51 ด.ช. กิตติภพ  วัดพล ทุ่งสว่าง

52 ด.ช. กิตติวนท์  ทัดมาลา หนองพลวง

53 ด.ช. กิตติศักดิ  คําภานุช หนองค่าย

54 ด.ช. กิตติศักดิ  ปกไธสง หนองค่าย

55 ด.ช. กิตธเิดช  ขันธะมาตย์ ทุ่งสว่าง

56 ด.ญ. เกวลิน  บุตรศรภูมิ ประทาย

57 ด.ญ. เกวลี  ศรจนัทร์ เมืองโดน

58 ด.ช. เกียรติศักดิ  ขึงโพธิ ประทาย

59 ด.ญ. ขวัญจริา  พรมขจร รอ่นทอง

60 ด.ช. ขวัญชยั  แก้วสม วังไม้แดง

61 ด.ญ. เขมจริา  แก้วจนัทร์ ทุ่งสว่าง

62 ด.ช. คณพล  นาบาํรุง โคกกลาง

63 ด.ช. คีระติ  จนัทรพิ์ทักษ์ ประทาย

64 ด.ช. คณุานนท์  ทุมนานอก ดอนมัน

65 ด.ช. จตุภัทร  อ่อนสุวรรณ หันห้วยทราย

66 ด.ญ. จรรยมณฑน์  พรมมิราช ประทาย

67 ด.ช. จรสัรว  สีกลม กระทุ่มราย

68 ด.ช. จกัรพงค์  จอดนอก ตลาดไทร

69 ด.ญ. จนัทกานต์  ประภัสสร ประทาย

70 ด.ญ. จนัทรรฒัน์  หมายถินกลาง เมืองโดน

71 ด.ช. จารุกิตติ  อุปชฌาย์ โคกกลาง

72 ด.ญ. จารุวรรณ  ขันโท ประทาย

73 ด.ญ. จดิาภา  เวชพันธ์ โนนเพ็ด

74 ด.ช. จติติพัฒน์  ดํารงกิจเจรญ หันห้วยทราย

75 ด.ญ. จนิตภา  จา่ภา กระทุ่มราย
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76 ด.ช. จริพงษ์  มุ่งกลาง โคกกลาง

77 ด.ช. จริภัทร  สุ่มมาตร หันห้วยทราย

78 ด.ช. จริวัฒน์  พิรกัษา เมืองโดน

79 ด.ช. จริสิน  พรมดวง กระทุ่มราย

80 ด.ญ. จริชัญา  อินทองหลาง ทุ่งสว่าง

81 ด.ช. จริายุ  จอดนอก นางราํ

82 ด.ช. จริายุ  สุขดี นางราํ

83 ด.ช. จริายุ  หลงพิมาย นางราํ

84 ด.ญ. จริาวรรณ  ศันสนียพันธุ ์ ประทาย

85 ด.ญ. จรีนันท์  ภูมิลุน ตลาดไทร

86 ด.ช. เจษฎา  ตู้พิมาย ทุ่งสว่าง

87 ด.ช. เจษฎา  ทองดี หนองพลวง

88 ด.ช. เจษฎากร  ภูสิภิต มาบยางพร

89 ด.ญ. ชญาดา  ติคํารมัย์ โนนรงั

90 ด.ญ. ชญาภรณ์  ศรผ่อง ทุ่งสว่าง

91 ด.ญ. ชญาภา  ประสพบัว ประทาย

92 ด.ญ. ชญาภา  โยธี ประทาย

93 ด.ญ. ชนกนันท์  ทรพัย์ชาวนา หนองพลวง

94 ด.ช. ชนาธปิ  นารถไธสง นางราํ

95 ด.ช. ชยพล  กรดกระโทก โคกกลาง

96 ด.ช. ชยังกูร  มาลาศร เมืองโดน

97 ด.ช. ชยางกูร  วัดไธสง หนองค่าย

98 ด.ญ. ชรนทรทิ์พย์  แสนใจ โนนเพ็ด

99 ด.ญ. ชวัลนุช  จติรโสม โคกกลาง

100 ด.ญ. ชอ่ลัดดา  พึงบวั โคกกลาง
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101 ด.ช. ชชัชยัวชช ์ ชุมสินภูพงศา ทุ่งสว่าง

102 ด.ญ. ชญัญา  จนัทรสุ์ด วังไม้แดง

103 ด.ญ. ชญัญา  ปะโสทานัง โคกกลาง

104 ด.ช. ชานนท์  ใจกล้า โนนเพ็ด

105 ด.ช. ชนิกรณ์  สุดทอง กระทุ่มราย

106 ด.ช. ชนิภัค  ทํามิ โนนเพ็ด

107 ด.ช. ชษิณุพงศ์  พิชพรม ตลาดไทร

108 ด.ช. ชุติพนธ ์ บุตรศรภูมิ กระทุ่มราย

109 ด.ญ. ชุติมา  สีสวาสดิ เมืองโดน

110 ด.ช. เชยีวชาญ  กาญจนวงศ์ ประทาย

111 ด.ช. โชคพิพัฒน์  เหวนอก ประทาย

112 ด.ช. โชติภัทร  ภู่นอก เมืองโดน

113 ด.ช. ญาณเวทย์  เดชศิร ทุ่งสว่าง

114 ด.ญ. ญาณิศา  พันโสภา กระทุ่มราย

115 ด.ญ. ญาณิศา  ศิรโสม ประทาย

116 ด.ญ. ญาณี  แปลนพิมาย นางราํ

117 ด.ญ. ฐติาพร  มูลจดั หนองค่าย

118 ด.ช. ฐติิกร  นินาราช หนองพลวง

119 ด.ญ. ฐติิกานต์  พิพิธ ตลาดไทร

120 ด.ช. ฐติิวัสส์  สิงห์ฉลาด หนองพลวง

121 ด.ช. ฐติิวุฒิ  จอดนอก ประทาย

122 ด.ช. ฐติิศักดิ  ประสพบัว กระทุ่มราย

123 ด.ช. ฐติิศักดิ  ศรษะนอก โนนเพ็ด

124 ด.ช. ณกัญญา  สุขประเสรฐ ชา้งเผือก

125 ด.ช. ณฐกฤต  ตังวงศ์ยุทธ นางราํ
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126 ด.ญ. ณดา  โคเคน โคกกลาง

127 ด.ช. ณภัทร  สิทธกุิล ประทาย

128 ด.ญ. ณภัทรมล  ขาวสุข ดอนมัน

129 ด.ช. ณรงค์ศักดิ  สิทธกุิล ในเมือง

130 ด.ญ. ณัจฉรยา  เมืองแสน โนนจาน

131 ด.ญ. ณัชชา  แย้มศร นางราํ

132 ด.ญ. ณัฎฐณิชา  แสงกล้า หนองค่าย

133 ด.ญ. ณัฎฐพร  แก้วดวงดี เมืองโดน

134 ด.ญ. ณัฏนิชา  โยพันดุง ประทาย

135 ด.ช. ณัฐกรณ์  ไชยพร ตลาดไทร

136 ด.ญ. ณัฐกฤตา  หมันสุจรต ประทาย

137 ด.ญ. ณัฐชา  เรองเลขา ประทาย

138 ด.ญ. ณัฐณิชา  จอดนอก ดอนมัน

139 ด.ญ. ณัฐณิชา  ทุ่งจนัทร์ วังไม้แดง

140 ด.ญ. ณัฐณิชา  บุญเรอง หนองค่าย

141 ด.ญ. ณัฐณิชา  บุญสิน คลองสาน

142 ด.ญ. ณัฐธดิา  บรรดาศักดิ ตลาดไทร

143 ด.ญ. ณัฐธดิา  สมนอก ตลาดไทร

144 ด.ญ. ณัฐธดิา  สินเจรญ ตลาดไทร

145 ด.ช. ณัฐนันท์  วงษ์สุวรรณ ตลาด

146 ด.ช. ณัฐพงศ์  เฮ่าโฮม ตลาดไทร

147 ด.ช. ณัฐพล  โกสุมภ์ บึงสําโรง

148 ด.ช. ณัฐพัชร ์ ปุราโต กระทุ่มราย

149 ด.ญ. ณัฐรนีย์  นวลผ่อง ตลาดไทร

150 ด.ญ. ณัฐวดี  ศรวงศ์พนาเวศ โนนเพ็ด
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151 ด.ญ. ณัฐวรรณ  ชุดนอก ประทาย

152 ด.ช. ณัฐวรรธน์  โพธจิกัร์ ดอนมัน

153 ด.ช. ณัฐวัฒน์  พรมมา กระชอน

154 ด.ช. ณัฐวัตน์  ผ่องแผ้ว วังไม้แดง

155 ด.ช. ณัฐศักดิ  ท่วมไธสง โนนเพ็ด

156 ด.ช. ณัฐเศรษฐ  ศิรแวว ตลาดไทร

157 ด.ญ. ณิศรา  ชยัศร หนองค่าย

158 ด.ญ. ดวงกมล  รุง่ไธสง ตลาดไทร

159 ด.ช. เดชฤทธ ิ นาคสมบัติ โคกกลาง

160 ด.ญ. ตรทิพยนิภา  คาํเถิน เวยงมอก

161 ด.ช. เตชติ  แสงจกัร์ กระทุ่มราย

162 ด.ญ. ทัศณีย์  สียางนอก กระทุ่มราย

163 ด.ญ. ทิฆัมพร  ซารมัย์ เมืองโดน

164 ด.ช. ธนกฤต  กรรณลา เมืองโดน

165 ด.ช. ธนกฤต  แก้วไกล หนองค่าย

166 ด.ช. ธนกฤติ  แสงประสาท หันห้วยทราย

167 ด.ช. ธนโชติ  ทิพคูนอก ทุ่งสว่าง

168 ด.ช. ธนโชติ  แสนนอก หนองค่าย

169 ด.ช. ธนโชติ  อุทะกะ ดอนมัน

170 ด.ช. ธนพนธ ์ แผนพงศ์ ประทาย

171 ด.ช. ธนพนธ ์ พรมหมืนไวย์ ประทาย

172 ด.ช. ธนพร  บุตรศรภูมิ ตลาดไทร

173 ด.ช. ธนพล  เฉลิม ตลาดไทร

174 ด.ช. ธนพล  สุทธสิน กระทุ่มราย

175 ด.ช. ธนวัชร ์ พันธง์าม ประทาย
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176 ด.ช. ธนวัฒน์  ถินนอก ทุ่งสว่าง

177 ด.ช. ธนวนท์  สียางนอก หนองค่าย

178 ด.ช. ธนะเทพ  เวรไธสง ดอนมัน

179 ด.ญ. ธนัชพร  ปุราชะโก ทุ่งสว่าง

180 ด.ช. ธนาณัติ  สิงห์วสุทธิ หนองค่าย

181 ด.ช. ธนาธปิ  บุญดี ประทาย

182 ด.ช. ธนาธปิ  ภูแข่งหมอก หนองค่าย

183 ด.ญ. ธนิศา  ทับอาษา ประทาย

184 ด.ช. ธราเทพ  ภูมินา ประทาย

185 ด.ญ. ธวัลรตัน์  เทพวงค์ หนองพลวง

186 ด.ญ. ธวัลรตัน์  นอนโพธิ ตลาดไทร

187 ด.ญ. ธญัชนก  หาญวงศ์ เมืองโดน

188 ด.ช. ธญัเทพ  ชาํนาญกิจ ประทาย

189 ด.ญ. ธญัรตัน์  รกัษาภักดี โนนเพ็ด

190 ด.ญ. ธนัยพร  สิทธเิทศ ทุ่งสว่าง

191 ด.ญ. ธารา  ตู้ธรีะ ประทาย

192 ด.ช. ธติิศักดิ  บรรดาศักดิ ดอนมัน

193 ด.ช. ธรีพงษ์  เขียนนอก นางราํ

194 ด.ช. ธรีพล  ละจา ประทาย

195 ด.ช. ธรีพิชญ์  เทพวงค์ หนองพลวง

196 ด.ช. ธรีภัทร ์ ปนะโต โนนเพ็ด

197 ด.ช. ธรีเมธ  ประมูลจกัโก โนนเพ็ด

198 ด.ช. ธรีวัฒน์  มัชติมา วังไม้แดง

199 ด.ช. ธรีะพงศ์  อาจมูลตร วังไม้แดง

200 ด.ช. ธรุีตม์  กลมนอก ตลาดไทร
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201 ด.ช. นครนทร ์ ตลอดไธสง ตลาดไทร

202 ด.ญ. นงฌฏพรรษ  ดอนนอก นางราํ

203 ด.ช. นที  ตู้ธรีะ ประทาย

204 ด.ช. นนทกานต์  เถาลอย นางราํ

205 ด.ช. นพกร  หวะสุวรรณ์ ตลาดไทร

206 ด.ญ. นภิสา  กลาปวน โคกกลาง

207 ด.ช. นรภัทร  ทัพธมาตร ประทาย

208 ด.ช. นฤภพ  พลวเศษ หนองค่าย

209 ด.ญ. นัชชา  หงษ์ฟอน นางราํ

210 ด.ช. นัฐวุฒิ  อุ่นรตัน์ กระทุ่มราย

211 ด.ช. นัทธพงศ์(พี)  เย็นประเสรฐ หนองพลวง

212 ด.ช. นันทพัทธ(์น้อง)  เย็นประเสรฐ หนองพลวง

213 ด.ญ. นันทิตา  โพธขิํา หันห้วยทราย

214 ด.ช. นาธาร  เทิงชน หนองค่าย

215 ด.ญ. นาฟา  ชยัรตัน์ ประทาย

216 ด.ญ. นิพัชษราคราม  เชอืจาํรูญ ตลาดไทร

217 ด.ญ. นิพาดา  กระฉอดนอก ตลาดไทร

218 ด.ญ. นิภาพัณณ์  ทิพคุณ โคกกลาง

219 ด.ช. นิวเคลียร ์ ปตตาเทสัง โนนเพ็ด

220 ด.ญ. นีรา(น้อง)  จนัทรคํ์าวงษ์ ดอนมัน

221 ด.ญ. เบญญาภา  ปนะทาโน ดอนมัน

222 ด.ช. ปกรณ์  กองทุ่งมน หนองค่าย

223 ด.ช. ปกรณ์  จนัทรก์ลม หนองพลวง

224 ด.ญ. ปณิดา  อ่อนสุวรรณ กระทุ่มราย

225 ด.ญ. ปนัดดา  สุภาพ ตลาดไทร
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226 ด.ช. ปพนทัศน์  เจษฎาพงศ์ภรณ์ นางราํ

227 ด.ช. ปพนธรี ์ คงศิลา สีดา

228 ด.ช. ปภัสชล  จนัทีนอก ตลาดไทร

229 ด.ญ. ปภาวดี  ประจติร เมืองโดน

230 ด.ญ. ปภาวรนท์  แชมรมัย์ เมืองโดน

231 ด.ญ. ปภาวรนท์  ศิรแวว ตลาดไทร

232 ด.ช. ปภาวนท์  แก้ววงกต ดอนมัน

233 ด.ช. ปรมินทร ์ โฮเมืองนอก ตลาดไทร

234 ด.ช. ประกร  ตรกลาง วังไม้แดง

235 ด.ช. ประสิทธ ิ กวศิล์ป ทุ่งสว่าง

236 ด.ญ. ปรางทิพย์  อิสาบุตร กระทุ่มราย

237 ด.ช. ปรชาวชญ์  รุง่เปา ประทาย

238 ด.ช. ปวรปรชัญ์  ผากุล ประทาย

239 ด.ช. ปวช  ประสาทไทย กระทุ่มราย

240 ด.ช. ปญญวัฒน์  พลยางนอก ตลาดไทร

241 ด.ญ. ปญญาพร  ประสาทไทย กระทุ่มราย

242 ด.ช. ปณณวชญ์  เผ่าสังข์ หันห้วยทราย

243 ด.ช. ปณณวชญ์  ศรวรรณา ประทาย

244 ด.ญ. ปณณิกา  แดงสี กระทุ่มราย

245 ด.ช. ปติภัทร  บุญเปรยม เมืองโดน

246 ด.ช. ปติภัทร  วัฒโก กระทุ่มราย

247 ด.ญ. ปยทร  ขาวนอก หันห้วยทราย

248 ด.ช. ปโยรส  บัวจนัอัฐ ทุ่งสว่าง

249 ด.ช. ปุญญพัฒน์  มาตรนอก ประทาย

250 ด.ญ. ปุญญิศา  นัดไธสง ประทาย
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251 ด.ญ. ปุณณดา  วรรณสุข ตลาดไทร

252 ด.ช. ปุณณวช  โพยนอก ตลาดไทร

253 ด.ญ. เปมิกา  ประโคศร ทุ่งสว่าง

254 ด.ช. พงศกร  แบบพิมาย กระทุ่มราย

255 ด.ช. พงศกร  แพนไธสง ประทาย

256 ด.ช. พงศกร  ศรนาค ประทาย

257 ด.ช. พงศ์นรศร ์ จนัวันดี หนองค่าย

258 ด.ช. พงศ์ภัค  ทองทา ตลาดไทร

259 ด.ช. พงศ์ภาคภูมิ  พรมจนัทร์ โคกกลาง

260 ด.ช. พชร  ท้าวสูงเนิน ทุ่งสว่าง

261 ด.ช. พรเทพ  รามศร หนองพลวง

262 ด.ญ. พรรณนารา  อุดานนท์ เมืองโดน

263 ด.ช. พศวัต  เต่าทอง ตลาดไทร

264 ด.ช. พสุธาร  วงสุโท หนองค่าย

265 ด.ญ. พัชราภรณ์  ศรนาเมือง ทุ่งสว่าง

266 ด.ญ. พัชราภา  อ้นขาว นางราํ

267 ด.ญ. พัชลิตรา  สิงห์ฉลาด หนองพลวง

268 ด.ช. พัสกร  เห็มราช หนองพลวง

269 ด.ญ. พาทินธดิา  เบียดนอก ประทาย

270 ด.ญ. พานพลอยแท้  มีระแวง กระทุ่มราย

271 ด.ญ. พิชชาภา  แก้วหนองห่าง หนองเยือง

272 ด.ญ. พิชญธดิา  สมน้อย ตลาดไทร

273 ด.ญ. พิชญาภา  คาํสิงห์นอก โคกกลาง

274 ด.ญ. พิชญาภา  ดุสะนอก ตลาดไทร

275 ด.ช. พิเชษธนกุล  บุตรวัง โนนเพ็ด
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276 ด.ญ. พิณนารา  จตุัรงค์ หันห้วยทราย

277 ด.ช. พิทักพงษ์  คํามูล โคกกลาง

278 ด.ช. พิพัฒน์  แสงสุระ โนนเพ็ด

279 ด.ญ. พิมประภัทร  สีมันตะ เมืองโดน

280 ด.ญ. พิมพ์พิศา  เดชบุรรมัย์ ประทาย

281 ด.ญ. พิมพ์ลภัส  แอบทองหลาง โนนเพ็ด

282 ด.ช. พีรเดช  ทุมนานอก ดอนมัน

283 ด.ช. พีรพัฒน์  ขันตี ประทาย

284 ด.ช. พีรพัฒน์  ธนบุร ประทาย

285 ด.ช. พีรวัฒน์  วงค์สิทธิ โนนเพ็ด

286 ด.ช. พีระพล  พันธว์ชยั วังไม้แดง

287 ด.ช. พีรชัชยั  รกัษาชนม์ หนองพลวง

288 ด.ช. พุฒิพัชร  โคตรสมบัติ กระทุ่มราย

289 ด.ญ. เพ็ญพิชชา  จติราช วังไม้แดง

290 ด.ช. ไพศาล  ทนไธสง ตลาดไทร

291 ด.ญ. ภทรพร  เลนตะขบ กระทุ่มราย

292 ด.ช. ภราดา  อุปชฌาย์ โคกกลาง

293 ด.ช. ภวศ  แทนไธสง โคกกลาง

294 ด.ญ. ภัควลัญชญ์  วงษ์สุวรรณ ประทาย

295 ด.ช. ภัทรเดช  ทองใบ เมืองโดน

296 ด.ญ. ภัทรภรณ์  ดารา เมืองโดน

297 ด.ญ. ภัทรวดี  จอดนอก ประทาย

298 ด.ช. ภัทรศ์รณัย์  เอือผลบุญ หนองค่าย

299 ด.ญ. ภัทรานิตย์  สายเมือง ตลาดไทร

300 ด.ญ. ภัทราวรรณ  การมัย์ ตลาดไทร
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301 ด.ญ. ภัทรน  ทิพย์คนูอก ทุ่งสว่าง

302 ด.ช. ภากร  พาพลงาม โนนเพ็ด

303 ด.ช. ภาคภูมิ  นามประสพ ประทาย

304 ด.ช. ภาคภูมิ  สายบัวแดง วังไม้แดง

305 ด.ช. ภานุชยั  จอดนอก ตลาดไทร

306 ด.ช. ภูผา  ถาโคตรจนัทร์ โคกกลาง

307 ด.ช. ภูภูมิ  โสภา ตลาดไทร

308 ด.ช. ภูมิธนพัฒน์  บุพผา นางราํ

309 ด.ช. ภูมินทร ์ โพธขิํา ตลาดไทร

310 ด.ช. ภูมิพัฒน์  อัครพันธย์ศ นางราํ

311 ด.ช. ภูรชญา  ทาซา้ย กระทุ่มราย

312 ด.ช. ภูวนัตถ์  รกัษาชาติ เมืองโดน

313 ด.ช. ภูวรานนท์  จะแรบรมัย์ เมืองโดน

314 ด.ญ. มนฑนัช  พระจนัทร์ ประทาย

315 ด.ญ. มนธชิา  อยู่จุมพล หันห้วยทราย

316 ด.ญ. มะลิวัลย์  ภู่ถนนนอก โคกกลาง

317 ด.ญ. มารษา  วัดวาป โนนเพ็ด

318 ด.ช. มิงขวัญ  ศรบุญเรอง โคกกลาง

319 ด.ญ. มินตรา  ชยัปญหา ผักไหม

320 ด.ญ. เมธช์ติา  กองเงนนอก หนองพลวง

321 ด.ช. เมธา  ทิสุข หันห้วยทราย

322 ด.ช. เมธชิยั  อุ่นรรมัย์ ทุ่งสว่าง

323 ด.ช. เมธ ี ศรเสนาศักดิ ตลาดไทร

324 ด.ญ. เมษา  ทิสุข หันห้วยทราย

325 ด.ญ. ยุวดี  วเศษพงษ์ วังไม้แดง
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326 ด.ญ. รชยา  ไชยดํา ทุ่งสว่าง

327 ด.ญ. รนรดา  ศรมหาพรม ประทาย

328 ด.ช. รุง่โรจน์  รกัสงบ หนองพลวง

329 ด.ช. ลือชา  วาเสนัง หันห้วยทราย

330 ด.ญ. วชริญาณ์  ถินนอก ทุ่งสว่าง

331 ด.ญ. วชริญาณ์  ประทุมคํา ตลาดไทร

332 ด.ช. วชริวชย์  ทองเพ็ชร ประทาย

333 ด.ช. วทันยู  ลาตะนุ หันห้วยทราย

334 ด.ญ. วนิษา  เกษี นางราํ

335 ด.ญ. วรกานต์  อยู่ชุมพล หันห้วยทราย

336 ด.ช. วรพล  โคตรศร วังไม้แดง

337 ด.ช. วรภัทร  จาํปา กระทุ่มราย

338 ด.ช. วรเมธ  บุญยัง โนนเพ็ด

339 ด.ญ. วรรณรดา  ไกรศาสตร์ ประทาย

340 ด.ญ. วรรณวลี  มณีสุวรรณ์ กระทุ่มราย

341 ด.ญ. วรรณวสาข์  ศรบุญมี โนนเพ็ด

342 ด.ญ. วรรณิดา  พุทธวงค์ษา โนนเพ็ด

343 ด.ญ. วรญัญา  งามมะเรง กระทุ่มราย

344 ด.ญ. วรทัยา  ผ่อนพิมาย ประทาย

345 ด.ญ. วราพร  พังไธสง ประทาย

346 ด.ช. วรทธธิร  พูลมา ในเมือง

347 ด.ญ. วรทธนัินท์  พูลมา ในเมือง

348 ด.ช. วรนทร  จานอก ตลาดไทร

349 ด.ญ. วรรตัน์  บุไธสง ดอนมัน

350 ด.ช. วสุพล  วนทะไชย ทุ่งสว่าง



ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื - สกุล ตําบล หมายเหตุ

รายชอืนัดฉีดวัคซนีปองกันโรคโควด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ป วัคซนีไฟเซอรเ์ข็ม2 สําหรบัเด็ก(ฝาส้ม)( เรยงชอืตามตัวอักษร)

ฉีดวันท ี 19  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00-15.00 น ณ อาคารอุดม-บุญมี โรงพยาบาลประทาย

351 ด.ช. วัชรพงศ์  ชยัภูธร กระทุ่มราย

352 ด.ช. วัชรพล  สายนวลเวช ดอนมัน

353 ด.ช. วัชรศักดิ  วลัย หนองพลวง

354 ด.ญ. วัชราภรณ์  บุตรจะโปะ นางราํ

355 ด.ช. วัณฉัตร  ไม้เกตุ เทพารกัษ์

356 ด.ช. วัทธกิร  ศาลาแดง เมืองโดน

357 ด.ญ. วันวสา  โยนอก วังไม้แดง

358 ด.ช. วาณิชพงษ์  คาํพะโคตร เมืองโดน

359 ด.ช. วชชากร  แซอึ่ง มาบยางพร

360 ด.ช. วชชากร  บาลไธสง กระทุ่มราย

361 ด.ญ. วชญาดา  ดิษฐขุ์นทด หันห้วยทราย

362 ด.ญ. วชญาพร  นามประกอบ ประทาย

363 ด.ญ. วรนทิพย์  ตาลไธสง หันห้วยทราย

364 ด.ญ. วรยาภรณ์  เชยีวกชวีต นางราํ

365 ด.ญ. วลาสินี  อ่อนสุวรรณ หันห้วยทราย

366 ด.ญ. วรปรยา  อ่อนสุวรรณ หันห้วยทราย

367 ด.ช. วรภัทร  กุตเสนา โจดหนองแก

368 ด.ช. วรวุฒิ  พันโนราช โคกกลาง

369 ด.ช. วระยุทธ  ทะชาดา หันห้วยทราย

370 ด.ช. วุฒิภัทร  แก้วจนัทร์ ทุ่งสว่าง

371 ด.ญ. ศรธนบงกช  มีโส เมืองโดน

372 ด.ญ. ศรญญา  โพยนอก หนองพลวง

373 ด.ญ. ศศิพิมล  ศิรมนตร ตลาดไทร

374 ด.ญ. ศศิวมล  ไกรจนัทร์ ปากหมัน

375 ด.ช. ศักรนันทน์  หินโม ทุ่งสว่าง
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376 ด.ช. ศิวกร  รกัสนิท ประทาย

377 ด.ช. ศุภชยั  ภู่ถนนนอก หันห้วยทราย

378 ด.ช. ศุภโชค  ผินนอก กระทุ่มราย

379 ด.ช. ศุภรตัน์  หาญณรงค์ ประทาย

380 ด.ช. ศุภวัทน์  ประจกัษ์ ประทาย

381 ด.ญ. สตรเพ็ชร  สาโสภา กระทุ่มราย

382 ด.ช. สรลั  แปลนพิมาย นางราํ

383 ด.ช. สวตต์  มานอก ประทาย

384 ด.ญ. สาวณี  รกัษาชนม์ หนองพลวง

385 ด.ช. สิทธพิล  โคตรสมบัตร กระทุ่มราย

386 ด.ช. สิทธศัิกดิ  ประพงษ์ หนองพลวง

387 ด.ช. สิทธศัิกดิ  ศรจนัทร์ หนองพลวง

388 ด.ช. สิรภพ  กุลวงศ์ ประทาย

389 ด.ช. สิรภพ  สุวรรณนอก หนองพลวง

390 ด.ช. สิรวชญ์  สารสาย ทุ่งสว่าง

391 ด.ญ. สิรกัญญา  เยยืมไธสง ตลาดไทร

392 ด.ช. สืบสกุล  พาชนืใจ ประทาย

393 ด.ญ. สุจติรา  ชวนจติร วังไม้แดง

394 ด.ญ. สุชานันท์  เพ็ชรตะกัว ย่านยาว

395 ด.ญ. สุชาวดี  แผลติตะ นางราํ

396 ด.ญ. สุณิชา  แสงสารวัตร เมืองโดน

397 ด.ช. สุทธพิงศ์  คงแสนแก้ว กระทุ่มราย

398 ด.ญ. สุทธลัิกษณ์  แอ่นนอก กระทุ่มราย

399 ด.ญ. สุนิดา  แสงสุข ตลาดไทร

400 ด.ญ. สุภัชชา  พะนะลาภ โคกกลาง
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401 ด.ญ. สุภิตรา  มะนะศร กระทุ่มราย

402 ด.ช. หัสดี  แพงลุนหล้า ประทาย

403 ด.ญ. อฑิตยา  แสนวันดี หนองสองห้อง

404 ด.ช. อดิศักดิ  กล้าหาญ ตลาดไทร

405 ด.ช. อธกิารณ์  พ้องเสียง ประทาย

406 ด.ญ. อธชิา  สังวาลนุช ตลาดไทร

407 ด.ช. อนุชา  อุดร ประทาย

408 ด.ช. อนุวรรตน์  พัดเพ็ง หนองค่าย

409 ด.ช. อนุวัฒน์  การสรา้ง ตลาดไทร

410 ด.ช. อภิชยั  ศรแก้ว กระทุ่มราย

411 ด.ญ. อภิญญา  สีลาดหา เมืองโดน

412 ด.ญ. อรเทพิน  บัวจนัอัฐ ทุ่งสว่าง

413 ด.ช. อรรถวุฒิ  ปตตาระโพธิ หนองค่าย

414 ด.ญ. อรอุภา  โสภากุล กระทุ่มราย

415 ด.ญ. อรอุมา  หิรญัวัน ประทาย

416 ด.ญ. อรสสา  วงค์กิตติกุล เมืองโดน

417 ด.ญ. อลิชา  มาตรนอก ลาดบัวขาว

418 ด.ช. ออมสิน  เทียมดาว โนนเจรญ

419 ด.ช. อัครพรรษา  พาภักดี กระทุ่มราย

420 ด.ช. อัฒฑกร  รุง่เปา ประทาย

421 ด.ญ. อัณณ์ญาดา  นนตะสี วังไม้แดง

422 ด.ญ. อันดามัน  ภิมุขมาตยา จอหอ

423 ด.ช. อาชวน  ปฎิมาประกร หนองพลวง

424 ด.ญ. อารยา  หอมระรน ประทาย

425 ด.ช. อิทธกิร  ปานพูน โนนเพ็ด
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426 ด.ช. เอือการณุย์  ใจไธสง โนนเพ็ด

427 ด.ญ. ไอลดา  สว่างจริวงศ์ นางราํ


