
ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื - สกุล ตําบล หมายเหตุ

1 ด.ญ. กชกร  จติรภาพ ประทาย

2 ด.ญ. กนกพร  จนัทนีอก ตลาดไทร

3 ด.ญ. กนกวรรณ  ศรโทนอก ดอนมัน

4 ด.ญ. กมณทพิย ์ คนชาญ กระทุม่ราย

5 ด.ญ. กมลชนก  คําสะอาด ทุง่สว่าง

6 ด.ญ. กมลพรรณ  คําทองทพิย์ วังไม้แดง

7 ด.ญ. กมลลักษณ์  อารมณ์ หันห้วยทราย

8 ด.ญ. กมลวรรณ  อดทน เมืองโดน

9 ด.ญ. กรกันยา  วสุภี หนองพลวง

10 ด.ญ. กรรญากรณ์  จงึรตันศิร ประทาย

11 ด.ช. กรวญช ์ อุทธา วังไม้แดง

12 ด.ช. กฤตนัย  สมน้อย ประทาย

13 ด.ญ. กฤตพร  ธานี ไชยมงคล

14 ด.ช. กฤตพล  วงศ์ยุทธรตัน์ นางราํ

15 ด.ช. กฤษกร  แสนจอหอ นางราํ

16 ด.ช. กฤษฎา  บรรดาศักดิ ทุง่สว่าง

17 ด.ช. กฤษฎา  ปุผาโล เมืองโดน

18 ด.ช. กววัฒน์  แสนนอก เมืองโดน

19 ด.ช. กษิดินทร ์ ศรสมบัติ ประทาย

20 ด.ช. ก้องฟา  โนนตาสี ดอนมัน

21 ด.ช. ก้องภพ  แทง่ทอง โนนเพ็ด

22 ด.ญ. กัญญณัท  สงนอก กระทุม่ราย

23 ด.ญ. กัญญาณัฎฐ ์ เวทยโ์ส หนองตาดใหญ่

24 ด.ญ. กัญญาณัฐ  จนัทรร์อด ตลาดไทร

25 ด.ญ. กัญญาณัฐ  แซเ่ล้า ประทาย

26 ด.ญ. กัญญาณัฐ  สุทา โคกกลาง

27 ด.ญ. กัญญาพัชร  คําทองสุข บ้านฝาง
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28 ด.ญ. กัญญาพัชร  จตุัประสาน หนองค่าย

29 ด.ญ. กัญญาพัชร  ยางนอก นางราํ

30 ด.ญ. กัญญาพัชร  หนองเรอง กระทุม่ราย

31 ด.ญ. กัญญาภัค  โยธกิา หนองหลัก

32 ด.ญ. กัญญารตัน์  แดนนอก ดอนมัน

33 ด.ญ. กัญญารตัน์  แสนยะมูล หนองพลวง

34 ด.ญ. กัญญาลักษณ์  เปรมทา่ชา้ง หนองพลวง

35 ด.ญ. กัญยกร  จดังาน ประทาย

36 ด.ญ. กัณติชา  รจัเจรญ ประทาย

37 ด.ญ. กันต์กมล  กลุนอก ตลาดไทร

38 ด.ช. กันตพัฒน์  เข็มนอก ตลาดไทร

39 ด.ญ. กันตินันท ์ เวนเสียง หนองค่าย

40 ด.ญ. กันยสุ์ดา  จอมกระโทก กระทุม่ราย

41 ด.ญ. กันยารตัน์  โพธนิอก หนองค่าย

42 ด.ญ. กัลยญ์านิศา  นาคเกิดสิรธร ประทาย

43 ด.ญ. กัลยา  ดวงประโคน หนองพลวง

44 ด.ญ. กาญจนา  ฤทธไิธสง หนองพลวง

45 ด.ญ. กานติชนิต  ทาํไธสง ดอนมัน

46 ด.ช. กิตติคุณ  เหียบขุนทด นางราํ

47 ด.ช. กิตตินันท ์ ศรกมุมา ประทาย

48 ด.ช. กิตติพงษ์  มุ่งดี หันห้วยทราย

49 ด.ช. กิตติรกัษ์  นีลเซน็ เมืองโดน

50 ด.ช. กิติศักดิ  นีลเซน็ เมืองโดน

51 ด.ญ. กลุกันยา  ชยัจะโปะ หนองพลวง

52 ด.ญ. กลุรดา  ประสาทไทย กระทุม่ราย

53 ด.ญ. กสุุมา  โยโธ ทุง่สว่าง

54 ด.ญ. เกตน์นภา  เกษมี ดอนมัน
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55 ด.ญ. เกวรนทร ์ พรหมบุตร วังไม้แดง

56 ด.ญ. เกวลิน  ยางนอก นางราํ

57 ด.ญ. เกศสุดา  ลาชุม โนนเพ็ด

58 ด.ช. เกียรติภัทร  จนัทรมงคล ประทาย

59 ด.ญ. ขนิญฐา  นามชาลี วังไม้แดง

60 ด.ญ. ขวัญข้าว  ยางนอก ประทาย

61 ด.ญ. ขวัญจริา  แก้วสม วังไม้แดง

62 ด.ญ. เขมจริา  แก่นมาลี โคกกลาง

63 ด.ช. คงคา  คงราช โคกกลาง

64 ด.ญ. คณัสนันท ์ คาํแหงพล หันห้วยทราย

65 ด.ญ. คณิศร  สิงห์อยูว่งษ์ กระทุม่ราย

66 ด.ช. คณิศร  อนันตสุข โนนเพ็ด

67 ด.ช. ครษฐ ์ พันศร นางราํ

68 ด.ช. คิมหันต์  ลาดเหลา โนนเพ็ด

69 ด.ญ. คีรยา  แสนจนัทร์ วังไม้แดง

70 ด.ช. คุณภัทร  หมอกครบุร ประทาย

71 ด.ช. คุณานนต์  ไชยปญหา โนนเพ็ด

72 ด.ญ. เคลือฟา  สีนอคํา เมืองโดน

73 ด.ญ. จรรยพร  ทัพธมาตร โนนเพ็ด

74 ด.ญ. จรสัรว  ภูศรฤทธิ โนนเพ็ด

75 ด.ช. จกัรกฤษณ์  ฝอยเงน หนองพลวง

76 ด.ช. จกัรพันธ ์ คนรู ้ ชุมพวง

77 ด.ช. จกัรภัทร  ซา้ยโพธกิลาง หนองหลัก

78 ด.ญ. จนัทกานต์  ชยัสิทธิ วังไม้แดง

79 ด.ช. จนัทโชติ  จนัคง ทุง่สว่าง

80 ด.ช. จารพัุฒน์  คําสิงห์นอก ประทาย

81 ด.ช. จารวุัฒน์  ปะททิัง โนนเพ็ด
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82 ด.ช. จติติพัฒน์  สียางนอก ดอนมัน

83 ด.ญ. จติรกัญญา  ดงสา ทุง่สว่าง

84 ด.ช. จติรเทพ  สนามกลาง ตลาดไทร

85 ด.ญ. จริภิญญา  ครองยุทธ กระทุม่ราย

86 ด.ญ. จริภิญญา  เวสโส กระทุม่ราย

87 ด.ช. จริเมธ  เปนสุข หนองพลวง

88 ด.ช. จริเมธ  รุง่เปา กระทุม่ราย

89 ด.ช. จริวัฒน์  ตวงกระโทก หันห้วยทราย

90 ด.ช. จริวัฒน์  วายไธสง ทุง่สว่าง

91 ด.ช. จริะพัฒน์  เมตตาชาติ ดอนมัน

92 ด.ญ. จริชัญา  สุเสนา โคกกลาง

93 ด.ญ. จริชัญา  หลงน้อย ทุง่สว่าง

94 ด.ญ. จริชัยา  เทยีมไธสง กระทุม่ราย

95 ด.ญ. จริชัยา  เมืองแสน หนองค่าย

96 ด.ช. จริฎัฐ ์ ศรประทาย หนองค่าย

97 ด.ญ. จริาพร  หลักคําพันธ์ หันห้วยทราย

98 ด.ญ. จริาภา  ทมุนานอก กระทุม่ราย

99 ด.ช. จริายุ  ชุบไธสง เมืองโดน

100 ด.ช. จริายุ  ถินนอก ทุง่สว่าง

101 ด.ช. จริายุ  พันนา หนองตาดใหญ่

102 ด.ช. จริายุ  เพียงโคกกรวด กระทุม่ราย

103 ด.ช. จริายุ  สุทธเิรอง หันห้วยทราย

104 ด.ช. จริายุทธ  ขวาซุย ทุง่สว่าง

105 ด.ญ. จุฑามาศ  เสรมนอก ตลาดไทร

106 ด.ช. เจตนพัิทธ ์ วานิชกลาง ทุง่สว่าง

107 ด.ช. เจนณภัทร ์ วงค์ราช กระทุม่ราย

108 ด.ช. เจนภพ  ลําพาย ประทาย
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109 ด.ช. เจษฎา  ปุราชาพา หนองพลวง

110 ด.ช. เจษฎา  สิงห์ครุธ ทุง่สว่าง

111 ด.ช. เฉลิมชยั  บัวนาค หนองเต่า

112 ด.ช. ชงศกร  พลดงนอก หนองตาดใหญ่

113 ด.ช. ชนภัทร  สีหาภาค หนองพลวง

114 ด.ช. ชนะชยั  แก้วดอนลี เมืองโดน

115 ด.ช. ชนะชยั  จอดนอก ตลาดไทร

116 ด.ญ. ชนานันท ์ นนตานอก ตลาดไทร

117 ด.ญ. ชนาพร  นพไธสง กระทุม่ราย

118 ด.ญ. ชนาภา  นนตีนอก ตลาดไทร

119 ด.ญ. ชนิกานต์  โคตรโยธา ประทาย

120 ด.ญ. ชนิสรา  ปอมกลาง นางราํ

121 ด.ญ. ชนิสรา  มิงคะโน ดอนมัน

122 ด.ช. ชยพล  พลดงนอก ประทาย

123 ด.ช. ชยา  หลวงนันท์ กระทุม่ราย

124 ด.ช. ชลกร  เสรมนอก นางราํ

125 ด.ญ. ชลธชิา  มีคล้าย หนองพลวง

126 ด.ญ. ชลธชิาดา  เครอบุญ ตลาดไทร

127 ด.ญ. ชลาลัย  แผนวชติ ทุง่สว่าง

128 ด.ช. ชวกร  ภูลับ กระทุม่ราย

129 ด.ช. ชวภณ  ศรสุขวัฒน์ ประทาย

130 ด.ญ. ชญัญานุช  โฉมนอก หนองค่าย

131 ด.ญ. ชญัญาพัทธ ์ ยันตะพันธ์ ตลาดไทร

132 ด.ช. ชยัภัทร  ทองรกัษ์ หนองพลวง

133 ด.ช. ชยัภัทร  สิมสา โนนจาน

134 ด.ช. ชยัรตัน์  ห้วยห้อง ศรสุนทร

135 ด.ช. ชยัวัฒน์  คําสิงห์นอก ประทาย
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136 ด.ช. ชยัวัฒน์  อะโน โนนเพ็ด

137 ด.ญ. ชาลิสา  วังเวช เมืองโดน

138 ด.ญ. ชติิญาดา  คาํภากุม วังไม้แดง

139 ด.ช. ชนิกร  ลพีล เมืองโดน

140 ด.ช. ชนิกฤต  สุกลุา หันห้วยทราย

141 ด.ช. ชนิวัตร  จอดนอก หันห้วยทราย

142 ด.ญ. ชนิาณา  ลิมปสวัสดิ ประทาย

143 ด.ญ. ชุติกานต์  ดอกจนัทร ์ ประทาย

144 ด.ญ. ชุติกานต์  วันสา หันห้วยทราย

145 ด.ญ. ชุติมา  โพยนอก ตลาดไทร

146 ด.ช. โชคอนันต์  ภู่นอก เมืองโดน

147 ด.ช. ญาณวัฒน์  แสงมะณีย์ โนนอุดม

148 ด.ช. ญาณัณธร  ปตถาติ วังไม้แดง

149 ด.ญ. ญาณิศา  ชดินอก วังไม้แดง

150 ด.ญ. ญาดา  อาศัย ประทาย

151 ด.ช. ฐนกร  นนตร กระทุม่ราย

152 ด.ญ. ฐติิกาญจน์  ยะบุญมี นางราํ

153 ด.ญ. ฐติิกานต์  กังขอนนอก หนองพลวง

154 ด.ญ. ฐติิรตัน์  พรมสอน ตลาดไทร

155 ด.ช. ณฐนนท ์ นาคา ทุง่สว่าง

156 ด.ช. ณพัฒน์  ชยัไธสง เมืองโดน

157 ด.ช. ณภัทร  กังขอนนอก หันห้วยทราย

158 ด.ช. ณภัทร  จงัอินทร ์ อุดมทรพัย์

159 ด.ญ. ณภัทร  วานิช ประทาย

160 ด.ช. ณภัสรพี  บุญสิทธิ ทุง่สว่าง

161 ด.ช. ณรงคศั์กดิ  ทะชาดา โนนเพ็ด

162 ด.ญ. ณัชชา  ปุราสะกา หนองพลวง
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163 ด.ญ. ณัชชา  รนสดใส หันห้วยทราย

164 ด.ญ. ณัฏฐฏาพร  เตชะรศัมิสกุล วังไม้แดง

165 ด.ญ. ณัฏฐธดิา  ขันสาลี หันห้วยทราย

166 ด.ญ. ณัฏฐนิชา  แก้วหลวง ชอ่งแมว

167 ด.ช. ณัฐกรณ์  อัยลา(แฝดน้อง) ประทาย

168 ด.ช. ณัฐกฤต  บุญลาภ โคกกลาง

169 ด.ช. ณัฐกานต์  สุขแยม้ศร หันห้วยทราย

170 ด.ญ. ณัฐฉัตรฑกร  สมนาม หนองค่าย

171 ด.ช. ณัฐชนน  เฉียบแหลม ตลาดไทร

172 ด.ญ. ณัฐชนันท ์ วรพัฒน์ผดุง ชุมพวง

173 ด.ญ. ณัฐชยา  บุราณรกัษ์ สะแกราช

174 ด.ญ. ณัฐชยา  สาลีงาม โนนเพ็ด

175 ด.ญ. ณัฐณิชา  ชยัสะราํ ตลาดไทร

176 ด.ญ. ณัฐณิชา  บุญไธสง หนองค่าย

177 ด.ญ. ณัฐณิชา  เพียะผาบ โนนอุดม

178 ด.ญ. ณัฐณิชา  สมจติร นางราํ

179 ด.ญ. ณัฐณิชา  สีนามัง ดอนมัน

180 ด.ช. ณัฐดนัย  ศรวงษ์กลาง ตลาดไทร

181 ด.ช. ณัฐทวัฒน์  จอดนอก หนองค่าย

182 ด.ญ. ณัฐธดิา  ปุลา กระทุม่ราย

183 ด.ญ. ณัฐธดิา  แสงสุวรรณ์ โนนเพ็ด

184 ด.ช. ณัฐนัย  แสงนวล กระทุม่ราย

185 ด.ช. ณัฐพงษ์  นาดี ตลาดไทร

186 ด.ช. ณัฐพงษ์  นามเดช หนองพลวง

187 ด.ช. ณัฐพงษ์  หนูพร ดอนมัน

188 ด.ญ. ณัฐพร  แสนวันดี หันห้วยทราย

189 ด.ช. ณัฐพล  ซอืดี นางราํ



ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื - สกุล ตําบล หมายเหตุ

 ฉีดในวันท ี 21  เมษายน  2565  เวลา 13.00 - 15.00 น.ณ อาคารอุดม- บุญมี โรงพยาบาลประทาย

รายชอืนัดฉีดวัคซนีปองกันโรคโควด-19 เข็ม 2  กลุ่มเด็ก 5-11 ป วัคซนีไฟเซอร ์สําหรบัเด็ก(ฝาส้ม)(เรยงชอืตามตัวอักษร)

190 ด.ช. ณัฐพัชร ์ แสนคํา สูงเนิน

191 ด.ช. ณัฐภัทร  พกขุนทด กระทุม่ราย

192 ด.ช. ณัฐภัทร  ยักขะลา กระทุม่ราย

193 ด.ช. ณัฐภูมิ  อัยลา(แฝดพี) ประทาย

194 ด.ช. ณัฐภูมิ  อินทองคํา วังไม้แดง

195 ด.ญ. ณัฐมน  ชา่งเกวยน ทุง่สว่าง

196 ด.ญ. ณัฐรนทร ์ วราคํา ประทาย

197 ด.ญ. ณัฐวดี  ด้วงชา้ง ทา่ชา้ง

198 ด.ญ. ณัฐวรา  ดีชุม่ ทุง่สว่าง

199 ด.ช. ณัฐวุฒิ  ปตตาระเก ตลาดไทร

200 ด.ช. ณัฐวุฒิ  โพยนอก โคกกลาง

201 ด.ช. ณัฐสิทธ ิ บุตรศรภูมิ นางราํ

202 ด.ญ. ณัฐสินี  ต่อต้น วังไม้แดง

203 ด.ญ. ณัฐดิา  งามจติร ทุง่สว่าง

204 ด.ช. ณิชสิทธ ิ สียางนอก ดอนมัน

205 ด.ญ. ณิชา  แสงแก้ว ประทาย

206 ด.ญ. ณิชานันท ์ คะเนนอก โนนเพ็ด

207 ด.ญ. ดวงกมล  อุ่นโชคดี วังไม้แดง

208 ด.ช. เดชฤทธ ิ ศันสนียพันธุ์ ประทาย

209 ด.ช. เด่นดนัย  แก้วสัยสังข์ กระทุม่ราย

210 ด.ช. ตรภพ  อุดมสุข กระทุม่ราย

211 ด.ช. ต่อศักดิ  แก้วคําลา โคกกลาง

212 ด.ช. ต่อศักดิ  บรรเทากุล โคกกลาง

213 ด.ช. ตังปณิธาน  มาหามแห หนองพลวง

214 ด.ช. ติณณภพ  แก้วคูนอก เมืองโดน

215 ด.ญ. ตุลาธร  วรรณพฤกษ์ เมืองโดน

216 ด.ช. เตชสิทธ ิ ด่านกลาง กระทุม่ราย
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217 ด.ช. เตชติ  นานอก โนนเพ็ด

218 ด.ช. เตชนิท ์ ภูมิเวทย์ หนองบัว

219 ด.ญ. เต็มศิร  เลิศสีดา หัวเรอ

220 ด.ช. ไตรภูมิ  วงศ์วาน ประทาย

221 ด.ช. ทวเทพ  ทองอ้ม ดอนมัน

222 ด.ช. ทวศักดิ  ทองอ้ม ดอนมัน

223 ด.ช. ทัตเทพ  ธรีะจุฑาภักดี ดอนมัน

224 ด.ช. ทัตเทพ  อัยลา หนองพลวง

225 ด.ช. ทัพพสาร  อินจนัทร์ พุทไธสง

226 ด.ช. ทัศนพ์ล  สุดใจ หนองพลวง

227 ด.ช. ทนิกฤต  สีหานอก โนนเพ็ด

228 ด.ช. ทนิวุฒิ  อาญาเมือง ดอนมัน

229 ด.ญ. ทพิญาภรณ์  หมายถินกลาง หนองค่าย

230 ด.ญ. ทภิาพร  กล้าหาญ กระทุม่ราย

231 ด.ช. ธนกร  กลุวงศ์ หนองแวงโสกพระ

232 ด.ช. ธนกฤต  แก้ววงกต ดอนมัน

233 ด.ช. ธนกฤต  คาํทองทพิย์ วังไม้แดง

234 ด.ช. ธนกฤต  ดอกพอง โคกกลาง

235 ด.ช. ธนกฤต  ทองดี กระทุม่ราย

236 ด.ช. ธนกฤติ  ปุเรสา ดอนมัน

237 ด.ช. ธนกวนทร ์ ลัวไธสง หนองพลวง

238 ด.ช. ธนชาติ  ตุ้มทอง หันโจด

239 ด.ช. ธนดล  นามฤาชยั ตลาดไทร

240 ด.ช. ธนพงศ์  จนัทรแ์ต่งผล ดอนมัน

241 ด.ช. ธนพนธ ์ บุบผาลา ประทาย

242 ด.ญ. ธนพร  หินโม กระทุม่ราย

243 ด.ญ. ธนพร  เอียมนอก กระทุม่ราย
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244 ด.ช. ธนพล  ดงนอก นางราํ

245 ด.ญ. ธนภรณ์  กลางนอก โคกกลาง

246 ด.ช. ธนภัทร  พงษ์สระพัง หนองพลวง

247 ด.ช. ธนภัทร ์ ภูบาลชนื นางราํ

248 ด.ช. ธนภูมิ  ผิวบาง ประทาย

249 ด.ช. ธนวัฒน์  ชา่งเกวยน นางราํ

250 ด.ช. ธนวัฒน์  พิมพ์จะโปะ นางราํ

251 ด.ช. ธนวัต  ศรนอก หันห้วยทราย

252 ด.ช. ธนัช  ชนิเนหันหา โนนเพ็ด

253 ด.ช. ธนากร  การรมัย์ อิสาณ

254 ด.ช. ธนากร  จนัทนีอก ตลาดไทร

255 ด.ช. ธนากร  สุวรรณศร หนองพลวง

256 ด.ช. ธนากร  อยูโ่ยธา โนนอุดม

257 ด.ช. ธนาดุล  พลนงค์ หันห้วยทราย

258 ด.ช. ธนาธปิ  รามวนิจ เมืองโดน

259 ด.ช. ธนานพ  ทบนา หนองพลวง

260 ด.ญ. ธนิกา  มากพูน ตลาดไทร

261 ด.ช. ธนินทร์ฐั  วงศ์ววัฒน์เสร ประทาย

262 ด.ช. ธรรมศักดิ  กระชอนสุข วังไม้แดง

263 ด.ช. ธราเทพ  กองทุง่มน ประทาย

264 ด.ช. ธราเทพ  พลสง หนองพลวง

265 ด.ช. ธราเทพ  ภักดี หนองค่าย

266 ด.ช. ธชัพล  เทยีบดอนหันต์ วังไม้แดง

267 ด.ญ. ธญัญลักษณ์  ชนิดนอก กระทุม่ราย

268 ด.ญ. ธญัสุดา  ประทมุคํา กระทุม่ราย

269 ด.ญ. ธนัยพร  เสนาเงน หันห้วยทราย

270 ด.ช. ธนัวา  ทาโคตร ดอนมัน
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271 ด.ช. ธนัวา  เทศมหา หนองแวงโสกพระ

272 ด.ญ. ธาราทพิย ์ นิวัฒนุวงศ์ ทุง่สว่าง

273 ด.ช. ธาวัน  นาเจรญ สีกัน

274 ด.ญ. ธดิาเทพ  ชาวโพนทอง โนนเพ็ด

275 ด.ช. ธคีณินท ์ อนุวุฒิ(แฝดพี) หนองค่าย

276 ด.ช. ธรีพันธ ์ สาลิโก กระทุม่ราย

277 ด.ช. ธรีภัทร  จนัทจร วังไม้แดง

278 ด.ช. ธรีภัทร  พุทธบุร หนองพลวง

279 ด.ช. ธรีภัทร  ราชาครู เมืองโดน

280 ด.ช. ธรีภัทร  หงษ์บุญมี กระทุม่ราย

281 ด.ช. ธรีวัฒน์  พาชชีพี โนนเพ็ด

282 ด.ช. ธรีวร ์ จนัทรด์ารา ดอนมัน

283 ด.ช. ธรีศักดิ  คําสุขศร โนนเพ็ด

284 ด.ช. ธรีะวัฒน์  ชา่งเกวยน นางราํ

285 ด.ญ. ธรีารตัน์  ชาแป ประทาย

286 ด.ญ. นนทกิาญจน์  ยงินอก นางราํ

287 ด.ช. นพพล  สุดารา เมืองโดน

288 ด.ญ. นภสร  ศรสนิท หนองพลวง

289 ด.ช. นราธปิ  ไปแดน หนองบัวสิม

290 ด.ช. นราวชญ์  บุญทองโท ดอนมัน

291 ด.ช. นราวชญ์  สานอก หนองค่าย

292 ด.ช. นรศ  หนูดี ดอนมัน

293 ด.ญ. นรศรา  ปุรมาโน หันห้วยทราย

294 ด.ญ. นรศรา  เปรมบุญ นางราํ

295 ด.ญ. นฤมล  ชวัจติร เมืองโดน

296 ด.ญ. นลินนิภา  พัฒนแสง ประทาย

297 ด.ช. นัฐพล  เรองภวา หนองค่าย
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298 ด.ญ. นัฐมล  สีพี หนองพลวง

299 ด.ญ. นัดชา  พุงธริาช กระทุม่ราย

300 ด.ช. นันตไชย  พลยางนอก ตลาดไทร

301 ด.ญ. นันทนัช  เดชผล นางราํ

302 ด.ญ. นันทัชพร  ธรรมโส ดอนมัน

303 ด.ญ. นัยน์ปพร  จนัศิร นางราํ

304 ด.ญ. นาราทพิย ์ ยางนอก ดอนมัน

305 ด.ญ. นาลิตา  พลยางนอก ประทาย

306 ด.ญ. นาหอม  เวรไธสง ดอนมัน

307 ด.ช. นิติรทุ  หยังบุญ โคกกลาง

308 ด.ช. นิธพิงษ์  แดงไธสง หนองพลวง

309 ด.ช. นิธภิูมิ  อนุวุฒิ (แฝดน้อง) หนองค่าย

310 ด.ญ. นพิาดา  เจรญวงษ์ วังไม้แดง

311 ด.ญ. นิรชา  โชตินอก โคกกลาง

312 ด.ช. นิรชัทาปา  เบียไธสง กระทุม่ราย

313 ด.ญ. เนตรนภา  เพชรวเศษ โนนเพ็ด

314 ด.ญ. บัณฑติา  คาํสมัย วังไม้แดง

315 ด.ญ. บัณฑติา  พรมพา หันห้วยทราย

316 ด.ญ. บุญยวร ์ ปราบพาล ประทาย

317 ด.ช. บูรณ์พิภพ  เสรมนอก ทุง่สว่าง

318 ด.ช. ปฏิพัทธ ์ จุย้ไธสง ตลาดไทร

319 ด.ญ. ปทมุเทพ  ธรีะจุฑาภักดี ดอนมัน

320 ด.ช. ปภังกร  ทนิจนัทร์ กระทุม่ราย

321 ด.ญ. ปภัสสร  กระต่ายทอง หนองพลวง

322 ด.ญ. ประภาวดี  สุวรรณไตร นางราํ

323 ด.ญ. ปรนรดา  เรองศร หนองสองห้อง

324 ด.ช. ปวรศ  โพยนอก ตลาดไทร
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325 ด.ญ. ปวรศร  วงค์กลุ วังไม้แดง

326 ด.ช. ปวกรณ์  จอดนอก ประทาย

327 ด.ญ. ปวณ์สุดา  ไกรศาสตร์ ประทาย

328 ด.ช. ปญญ์นภัส  สาฆ้อง โนนเพ็ด

329 ด.ญ. ปญญาพัตน์  กลินจนัทร ์ ประทาย

330 ด.ญ. ปณฐช์นิษา  ธนากรววัฒน์ ประทาย

331 ด.ญ. ปณฑติา  เผียงสูงเนิน กระทุม่ราย

332 ด.ญ. ปณณวัฒน์  อุดนอก เกษตรสุวรรณ

333 ด.ญ. ปทมา  แก้วคงวงษ์ โนนเพ็ด

334 ด.ญ. ปทมาวดี  รกัษาชาติ หนองค่าย

335 ด.ญ. ปาณิศา  ผ่านคํา นางราํ

336 ด.ญ. ปารฉัตร  บุญมา ทองหลาง

337 ด.ญ. ปารฉัตร  หงษ์บุญมี ตลาดไทร

338 ด.ญ. ปนสุดา  กรวยสวัสดิ ดอนมัน

339 ด.ญ. ปยกร  ภูถนนนอก โคกกลาง

340 ด.ญ. ปยนุช  สอนใต้ กระทุม่ราย

341 ด.ญ. ปยพร  ระว้า หนองพลวง

342 ด.ญ. ปยรตัน์  เข็มเล็ก นางราํ

343 ด.ญ. ปยะฉัตร  ปะวะกา ประทาย

344 ด.ญ. ปยะนุช  บุตรหา ตลาดไทร

345 ด.ญ. ปุญญาพร  ปดกอง ตลาดไทร

346 ด.ญ. ปุญญาพร  สุขเปรมปร ทุง่สว่าง

347 ด.ญ. เปรมสุดา  พรมวงษ์ษา ดอนมัน

348 ด.ช. พงศกร  ชานนทว์งศ์ หันห้วยทราย

349 ด.ช. พงศกร  ชูเดช วังไม้แดง

350 ด.ช. พงศกร  โยโพธิ ตลาดไทร

351 ด.ช. พงศกร  วชานันท์ เมืองโดน
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352 ด.ช. พงศกร  สมพงษ์พันธ์ หนองพลวง

353 ด.ช. พงศกร  อ่อนปุย หันห้วยทราย

354 ด.ช. พงศธร  ถนาวรณ์ ทุง่สว่าง

355 ด.ช. พงศธร  บรรดาศักดิ หนองเยอืง

356 ด.ช. พงศพัศ  ดีสุด เมืองโดน

357 ด.ช. พชร  เข็ดคม เมืองโดน

358 ด.ช. พชร  บางไธสง นางราํ

359 ด.ช. พชรพล  เคล้าเครอสุดตา โคกกลาง

360 ด.ช. พชรพล  ปุราชะกา ตลาดไทร

361 ด.ช. พนัชกร  ดอมไธสง เมืองโดน

362 ด.ญ. พรกนก  อัตตฤทธิ หนองค่าย

363 ด.ญ. พรชนก  ใจแน่น หนองค่าย

364 ด.ญ. พรชติา  โพธริตัน์ โคกกลาง

365 ด.ญ. พรนภัส  สีใส นางราํ

366 ด.ญ. พรนภา  มหาสงคราม กระทุม่ราย

367 ด.ญ. พรรณปพร  ผลนอก กระทุม่ราย

368 ด.ญ. พรรชัดา  อสุณี ณ อยุธยา ประทาย

369 ด.ญ. พฤษา  จนัทรโรจน์ หันห้วยทราย

370 ด.ช. พลวัฒน์  ผลอ้อ หนองค่าย

371 ด.ญ. พลอยแก้ว  แก้วสีโท หนองค่าย

372 ด.ช. พสิษฐ ์ อินทรน์อก โนนเพ็ด

373 ด.ญ. พัชรธดิา  ฆ้องอินตะ นางราํ

374 ด.ช. พัชรพล  ขุนทอง หันห้วยทราย

375 ด.ญ. พัชรภร  บรรดาศักดิ ประทาย

376 ด.ญ. พัชรดา  พลเสน โนนเพ็ด

377 ด.ญ. พัชร  ชาบําเหน็จ ทุง่สว่าง

378 ด.ญ. พัฒน์ณิชา  บุญปญญา ดอนมัน
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379 ด.ญ. พัณณิตา  โมมขุดทด โคกกลาง

380 ด.ญ. พัทธนันท ์ โยนอก หันห้วยทราย

381 ด.ช. พันทว  ซาภักดี นางราํ

382 ด.ช. พัสกร  วัดพล หันห้วยทราย

383 ด.ช. พัสกร  สังกะสี หันห้วยทราย

384 ด.ญ. พาขวัญ  ทบพวก หนองพลวง

385 ด.ช. พาทศิ  จนัทรอ์ิม หันห้วยทราย

386 ด.ญ. พิชชาภา  ปาสาเลา ดอนมัน

387 ด.ญ. พิชญธดิา  โฉมไทยสง วังไม้แดง

388 ด.ญ. พิชญธดิา  ฤทธสิิทธิ โนนเพ็ด

389 ด.ญ. พิชญธดิา  วรรโณ กระทุม่ราย

390 ด.ญ. พิชญา  คุณธรรม ประทาย

391 ด.ญ. พิชญาพร  อ้อมนอก หนองพลวง

392 ด.ญ. พิชญาภา  เถือนเมือง ทุง่สว่าง

393 ด.ญ. พิชยธดิา  ทามแก้ว หันห้วยทราย

394 ด.ญ. พิณนภา  กังขอนนอก ประทาย

395 ด.ญ. พินทพิย ์ เกิดสีทอง นางราํ

396 ด.ญ. พิมพ์นารา  นามนอก หนองค่าย

397 ด.ญ. พิมพร  อินทรเ์สนา โคกกลาง

398 ด.ญ. พิมพ์ลดา  ศรหาเทพ ประทาย

399 ด.ญ. พิมศิร  กลุวงษ์ ทุง่สว่าง

400 ด.ญ. พีชญานิน  แอบทองหลาง โนนเพ็ด

401 ด.ช. พีรณัฐ  บุตรศรภูมิ นางราํ

402 ด.ญ. พีรดา  พิสลา นางราํ

403 ด.ช. พีรพัฒน์  เจรญพันธวุงศ์ นิคม

404 ด.ช. พีรพัฒน์  ทองภู หันห้วยทราย

405 ด.ช. พีรพัฒน์  มะลา กระทุม่ราย
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406 ด.ช. พีรพัฒน์  วงค์สิทธิ โนนเพ็ด

407 ด.ช. พีรพัฒน์  แอ่นนอก ทุง่สว่าง

408 ด.ช. พีรพันธ ์ แสงสีงาม หนองพลวง

409 ด.ช. พีรภพ  ชะใบรมัย์ โนนเพ็ด

410 ด.ช. พีระพัฒน์  คล้ายพงษ์ โคกกลาง

411 ด.ช. พีระวัฒน์  สายมณี หันห้วยทราย

412 ด.ช. พีรชัชยั  หาญสุด เมืองโดน

413 ด.ช. เพชรศิลา  กองทองนอก หันห้วยทราย

414 ด.ญ. เพ็ญพิชชา  วงศ์ชยัเพ็ง กระทุม่ราย

415 ด.ญ. แพรวา  ประเข วังไม้แดง

416 ด.ช. ภนุกร  ปดเกษา โนนเพ็ด

417 ด.ญ. ภรภัสรส์ร  เพชรรกัษา โนนเพ็ด

418 ด.ช. ภรนัยู  บุญเฮา้ ตลาดไทร

419 ด.ญ. ภัคจริา  ดวงพรม ประทาย

420 ด.ญ. ภัชราพร  อินนอก เมืองโดน

421 ด.ญ. ภัณฑริา  แสงสกุล โนนเพ็ด

422 ด.ญ. ภัทรธดิา  หงษ์โพธิ ประทาย

423 ด.ช. ภัทรพล  บัวประทมุ กระทุม่ราย

424 ด.ญ. ภัทรวดี  เชอืมนอก นางราํ

425 ด.ญ. ภัทรวดี  สิทธเิทศ ทุง่สว่าง

426 ด.ญ. ภัทรศญา  เวยนไธสง ดอนมัน

427 ด.ญ. ภัทรานิษฐ ์ โพยนอก ตลาดไทร

428 ด.ช. ภาณุวัฒน์  พลมีศักดิ วังไม้แดง

429 ด.ช. ภาณุวชญ์  เพ็ชรนอก กระทุม่ราย

430 ด.ช. ภานพุงศ์  หนูตะกัวนอก โคกกลาง

431 ด.ญ. ภาสินี  กองทอง นางราํ

432 ด.ช. ภูตะวัน  ประโกสันตัง หันห้วยทราย



ลําดับ คํานําหน้าชอื ชอื - สกุล ตําบล หมายเหตุ

 ฉีดในวันท ี 21  เมษายน  2565  เวลา 13.00 - 15.00 น.ณ อาคารอุดม- บุญมี โรงพยาบาลประทาย

รายชอืนัดฉีดวัคซนีปองกันโรคโควด-19 เข็ม 2  กลุ่มเด็ก 5-11 ป วัคซนีไฟเซอร ์สําหรบัเด็ก(ฝาส้ม)(เรยงชอืตามตัวอักษร)

433 ด.ช. ภูผา  ยอดสงา่ ดอนมัน

434 ด.ช. ภูมรนทร ์ วัชระวานิตย์ กระทุม่ราย

435 ด.ช. ภูมินทร ์ จรงไธสง ดอนมัน

436 ด.ช. ภูมิพัช  จอดนอก ตลาดไทร

437 ด.ช. ภูมิพิทักษ์  แนบสุข เมืองโดน

438 ด.ช. ภูมิภัชร ์ ปงกระโทก ประทาย

439 ด.ช. ภูมิอิทธกิร  ปลอดสมบูรณ์ หนองค่าย

440 ด.ช. ภูเมศ  ยุติธรรม ทุง่สว่าง

441 ด.ช. ภูรทัต  วันทา หนองพลวง

442 ด.ช. ภูรภัทร ์ กรมบัวภา เมืองโดน

443 ด.ช. มนต์ตร  ลิมฮวด กระทุม่ราย

444 ด.ญ. มัณฑนา  โลมไธสง ประทาย

445 ด.ญ. มัลลิการ ์ องคะสิน หันห้วยทราย

446 ด.ช. เมฆา  นาบํารุง โคกกลาง

447 ด.ช. ไมค์เคิล  เขียนโคกกรวด หนองหลัก

448 ด.ช. ยศกร  รมัยรุ์ง่เรอง หนองแวงโสกพระ

449 ด.ญ. ยงิรกั  ทักษิณพิลา ประทาย

450 ด.ญ. ยมิหวาน  อ้อมนอก นางราํ

451 ด.ญ. ยหิวา  สุทธสํิาราญ แสมดํา

452 ด.ญ. ยุพาวรรณ  เกิดไผ่ล้อม ทุง่สว่าง

453 ด.ญ. ยุภาพร  สุขใส หนองแวง

454 ด.ช. รชต  ชอ่งพิทักษ์ ประทาย

455 ด.ช. รชต  พูลวงษ์ หันห้วยทราย

456 ด.ญ. รติมา  ทปูขุนทด หันห้วยทราย

457 ด.ญ. รภัสธวัล  สุขมาก โนนเพ็ด

458 ด.ญ. รสกร  กองมา กระทุม่ราย

459 ด.ช. รงัสิมันตุ์  ศรนุวัตร กระทุม่ราย
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460 ด.ช. รชัชานนท ์ ปญญากอง ดอนมัน

461 ด.ญ. รชัฎาพร  ขันนาโพธิ วังไม้แดง

462 ด.ช. รชัพล  ศรชยั ประทาย

463 ด.ช. รฎัฐพิชญ์  เบ้าทอง หนองค่าย

464 ด.ญ. รตัน์วตา  บุตรศรภูมิ ทุง่สว่าง

465 ด.ญ. รตันาวดี  มาระตา บางบอน

466 ด.ช. ราเมศร ์ กองทุง่มน ประทาย

467 ด.ช. ราเมศวร ์ กรวยสวัสดิ กระทุม่ราย

468 ด.ญ. รุง่ดารน  โพยนอก ตลาดไทร

469 ด.ช. รุง่เรอง  ยาแก้ว หนองค่าย

470 ด.ญ. รุง้ลาวัลย ์ ปตตังทานัง ประทาย

471 ด.ญ. รุจริา  ทพิยคู์นอก ทุง่สว่าง

472 ด.ช. โรจนธร  สียางนอก หนองพลวง

473 ด.ช. ไรวฬฐ ์ สียางนอก หนองค่าย

474 ด.ญ. ลภัสสินี  คุ้มแก้ว ห้วยหอม

475 ด.ช. วงศธร  บุญไธสง หนองค่าย

476 ด.ช. วชริวทย ์ จริศรณัยานนท์ ประทาย

477 ด.ญ. วณิชยา  แผ่นอก กระทุม่ราย

478 ด.ญ. วรนาร  หงษ์คํามี หนองค่าย

479 ด.ญ. วรปภา  นิชธยิาสิทธิ โนนเพ็ด

480 ด.ช. วรปรชัญ์  พิมพ์ชยัภูมิ ประทาย

481 ด.ช. วรเมธ  ผาคํา โนนเพ็ด

482 ด.ญ. วรรณวษา  เหล็กกล้า ทุง่สว่าง

483 ด.ญ. วรญัญา  กองทองนอก หนองค่าย

484 ด.ช. วรากร  บรรดาศักดิ ประทาย

485 ด.ช. วรากรณ์  ศิรจนัทร ์ ประทาย

486 ด.ช. วรทธธิร  ประหาลาตา โคกกลาง
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487 ด.ช. วรนธร  สมน้อย ประทาย

488 ด.ช. วสุธา  สมการณ์ ตลาดไทร

489 ด.ช. วสุพล  ชมพูนิมิตร กระทุม่ราย

490 ด.ช. วัชรณัฐ  แก้วกําชยั โคกกลาง

491 ด.ช. วัชรวทย ์ เดชศิร หนองตาดใหญ่

492 ด.ช. วัศพล  ไชยสุวรรณ ตลาดไทร

493 ด.ช. วทยา  พลเสน วังไม้แดง

494 ด.ช. วทรูกฤติมา  พละศักดิ โคกกลาง

495 ด.ญ. วภาดา  ทองอ่อน ทุง่สว่าง

496 ด.ญ. วภาดา  ปรดา เมืองโดน

497 ด.ญ. วภาพร  วงษ์วจติร กระทุม่ราย

498 ด.ญ. วภาว  ศรมูลราช หนองพลวง

499 ด.ญ. วรากานต์  อ่อนสุวรรณ หันห้วยทราย

500 ด.ญ. วรฒิพา  มาตยน์อก ดอนมัน

501 ด.ช. วรทธพิล  กลินศรสุข ทุง่สว่าง

502 ด.ญ. วลาวัณย ์ แสงจนัทร์ ทุง่สว่าง

503 ด.ช. วศวะ  กระฉอดนอก ทุง่สว่าง

504 ด.ช. วรพงษ์  ซา้ยก่า วังไม้แดง

505 ด.ช. วรพัฒน์  พาแก้ว ตลาดไทร

506 ด.ช. วรภัทร  หงษ์ทอง โนนเพ็ด

507 ด.ช. วุฒิภัทร  แสงนคร โคกกลาง

508 ด.ญ. เวณิกา  ขาวนอก หนองพลวง

509 ด.ญ. ศมนีย ์ นามสมโภชน์ กระทุม่ล้ม

510 ด.ช. ศรทัธา  สมอหอม นางราํ

511 ด.ญ. ศศิกาญจน์  แสนปญญา ทุง่สว่าง

512 ด.ญ. ศศิกานต์  มรกต ดอนมัน

513 ด.ญ. ศศิธร  ศิรมนตร หนองค่าย
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514 ด.ญ. ศศินา  คาํยาง ดอนมัน

515 ด.ญ. ศศิวมล  ทองถาวร ดอนมัน

516 ด.ญ. ศิรประภา  จาํนันอาจ ดอนมัน

517 ด.ญ. ศิรญัญา  ราชรน หนองค่าย

518 ด.ญ. ศิรญัญา  สีลารกัษ์ บ้านโพธิ

519 ด.ช. ศิราพัชร  ทรพัยว์รรณา หนองแขม

520 ด.ญ. ศิรกันยา  ทองสมบัติ โนนเพ็ด

521 ด.ญ. ศิรญญา  สีกะพา เมืองโดน

522 ด.ญ. ศิรญภา  โฮมวงศ์ กระทุม่ราย

523 ด.ญ. ศิรญา  ไชยสินธุ์ สิชล

524 ด.ญ. ศิรนภา  แสนโน เมืองโดน

525 ด.ญ. ศิรรตัน์  ฝากชยัภูมิ หนองค่าย

526 ด.ญ. ศิรลักษณ์  แสนโฉม ประทาย

527 ด.ญ. ศิรวรรณทพิยร์ว  พันเทศ แวงน้อย

528 ด.ช. ศิลาธรณ์  ผิผ่วนนอก นางราํ

529 ด.ช. ศิวัช  ปะระทัง โนนเพ็ด

530 ด.ช. ศุภกฤต  จูมทา หนองพลวง

531 ด.ช. ศุภกิจ  คําประวัตร ตลาดไทร

532 ด.ช. ศุภโชติ  แพนไธสง กระทุม่ราย

533 ด.ช. ศุภณัฐ  ภูผาดวง กระทุม่ราย

534 ด.ช. ศุภยศ  กดุโต้ วังไม้แดง

535 ด.ช. ศุภวัตร  หน่อใหม่ นางราํ

536 ด.ญ. ศุภัคชยา  สุรยะ โนนเพ็ด

537 ด.ญ. ศุภิสรา  บุไธสง ดอนมัน

538 ด.ช. สงกรานต์  แชเปา นางราํ

539 ด.ช. สงกรานต์  เดชบุผา โนนเพ็ด

540 ด.ญ. สรณ์สิร  สมเพราะ ทุง่สว่าง
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541 ด.ช. สรวชญ์  ภิรมกิจ โนนเพ็ด

542 ด.ญ. สายธาร  อาจสูงเนิน โนนอุดม

543 ด.ญ. สาวตร  อยูจ่งดี ทุง่สว่าง

544 ด.ญ. สิตานัน  จนัทนีอก ประทาย

545 ด.ญ. สิรนทรา  ดํารงกิจเจรญ หันห้วยทราย

546 ด.ญ. สิรประภา  ศรวงษ์แก้ว ดอนมัน

547 ด.ญ. สิรลดา  พาหลง ทุง่สว่าง

548 ด.ญ. สุกฤตา  ศรษะนอก ประทาย

549 ด.ช. สุกฤษฎิ  ศรวงษ์แก้ว ดอนมัน

550 ด.ญ. สุกัญญา  ปุราสะกา ประทาย

551 ด.ญ. สุกันยา  สีพาชยั กระทุม่ราย

552 ด.ญ. สุชาดา  คงไทย โนนเพ็ด

553 ด.ญ. สุชาดา  ถินนอก ประทาย

554 ด.ญ. สุชานันท ์ จนัวงเดือน หนองตาดใหญ่

555 ด.ญ. สุชานันท ์ สุขเจรญ หนองค่าย

556 ด.ญ. สุดปรดา  สุวรรณศักดิ ประทาย

557 ด.ช. สุทธนัิย  นภาโชติ ดอนมัน

558 ด.ญ. สุธดิา  สีสิงห์ หนองพลวง

559 ด.ช. สุธนัินท ์ เฉิดจนิดา ดอนมัน

560 ด.ญ. สุพรรษา  วลัย หนองพลวง

561 ด.ญ. สุพิชชา  แวงวรรณ กระทุม่ราย

562 ด.ช. สุภเดช  วนทะไชย ทุง่สว่าง

563 ด.ญ. สุภัชชา  พลดงนอก หนองพลวง

564 ด.ญ. สุภานิชา  หลงทอง โนนเพ็ด

565 ด.ญ. สุภาวดี  ดีเรว็ โคกกลาง

566 ด.ช. สุเมธ ี หมืนหาวงษ์ โนนเพ็ด

567 ด.ญ. สุรารกัษ์  แซจ่วิ วังไม้แดง
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568 ด.ญ. สุรวภา  บุญมาก ประทาย

569 ด.ญ. สุรษา  พัดเพ็ง เมืองโดน

570 ด.ญ. สุรพร  เนมขุนทศ วังไม้แดง

571 ด.ญ. สุวรรณณา  จติรธารธรรม บางครุ

572 ด.ญ. สุวภาดา  ถานะ เมืองโดน

573 ด.ช. หงษ์จร  ตาลไธสง ตลาดไทร

574 ด.ช. หัฎฐกร  แวงน้อย หนองพลวง

575 ด.ช. อดุลวทย ์ จนัทรค์ุ้ย โนนเพ็ด

576 ด.ช. อติคุณ  จอดนอก ทุง่สว่าง

577 ด.ช. อติเทพ  ชา่งเกวยน นางราํ

578 ด.ช. อติเทพ  อัตตฤทธิ กระทุม่ราย

579 ด.ญ. อตินุช  เสาวลัย หนองค่าย

580 ด.ช. อธริาช  หมอชา้ง กระทุม่ราย

581 ด.ญ. อนันตญา  ศรจนัทร ์ เมืองโดน

582 ด.ช. อนาวน  จวงภูเขียว ตลาดไทร

583 ด.ช. อนุชา  โพติยะ ประทาย

584 ด.ญ. อภัสรา  คิดถูก ทุง่สว่าง

585 ด.ญ. อภัสรา  ววรรณรมัย์ กระทุม่ราย

586 ด.ญ. อภิชญา  นาเพชร ทุง่สว่าง

587 ด.ช. อภิชน  รตันา ทุง่สว่าง

588 ด.ช. อภิชาติ  ชานอก หันห้วยทราย

589 ด.ญ. อภิญญา  อัมวัน ประทาย

590 ด.ญ. อภิดา  จนัทะบุตร โนนเพ็ด

591 ด.ช. อภิรกัษ์(พี)  แก้วคูนอก ประทาย

592 ด.ญ. อภิสรา  มโนรมย์ ดอนมัน

593 ด.ญ. อมรกานต์  แสนสุข กระทุม่ราย

594 ด.ช. อมรเทพฤทธ ิ อ้วนสา ประทาย
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595 ด.ช. อมรรตัน์  หงษาวงศ์ เมืองโดน

596 ด.ญ. อมลมณี  ทองดอนคํา เมืองโดน

597 ด.ญ. อรพรรณ(พี)  โคตรมณี เมืองโดน

598 ด.ช. อรรถพล  ดวงพรม ดอนมัน

599 ด.ญ. อรวรรณ  (น้อง)  โคตรมณี เมืองโดน

600 ด.ญ. อรศรา  ดีชนื โนนเพ็ด

601 ด.ญ. อรสรา  คําสิงห์นอก ตลาดไทร

602 ด.ญ. อรสา  บัวพัฒร์ ประทาย

603 ด.ญ. อรุโณชา  ภูเลียมคํา หนองค่าย

604 ด.ช. อลงกรณ์  ตะไวไธสง กระทุม่ราย

605 ด.ช. อัครชยั  บุตรศรภูมิ หันห้วยทราย

606 ด.ช. อัครชยั  เพ็งนอก เมืองโดน

607 ด.ช. อัครเดช  แสนนอก หนองพลวง

608 ด.ญ. อัจฉราพร  ปะทะวัง โนนเพ็ด

609 ด.ช. อัชฎา  หมือกา วังไม้แดง

610 ด.ญ. อัญชลิกา  ศรปราช วังไม้แดง

611 ด.ญ. อัญญารนทร ์ ทศิรกัษ์ กระทุม่ราย

612 ด.ญ. อัญรนทร ์ ไชยสงค์ กระทุม่ราย

613 ด.ญ. อัยนลิน  เชอืชยั นางราํ

614 ด.ช. อัศม์เดช  มากแก้ว ราไวย์

615 ด.ช. อัศม์เดช  สมบูรณ์ นางราํ

616 ด.ช. อัษฎาวุธ  จนัขุนทด หนองพลวง

617 ด.ช. อาชญั  เจยีมมาลา หนองค่าย

618 ด.ช. อานัส  เจยีมมาลา หนองค่าย

619 ด.ญ. อารยา  ชุดนอก หันห้วยทราย

620 ด.ช. อารกัษ์  ชา่งทองมะดัน หันห้วยทราย

621 ด.ญ. อําไพพร  นาหนองขาม ขุนทอง
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622 ด.ช. อิทธพิล  ยัพราช หนองค่าย

623 ด.ญ. อินทริา  ทรพัยก์ลาง ทุง่สว่าง

624 ด.ญ. อุรษัยา  ข่มไพร ตลาดกระทุม่แบน

625 ด.ช. เอืออังกรู  สียางนอก กระทุม่ราย

626 ด.ญ. ไอรดา  ตากกระโทก กระทุม่ราย

627 ด.ญ. ไอรดา  ทองศร วังไม้แดง

628 ด.ญ. ไอลดา  ภู่ชยั ตลาดไทร


