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ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ด.ช.คุณากร เศรษฐสถาพร
31 ด.ญ.ณัฏฐธิดา ศักดิ์ดารักษ์
ด.ช.นราวิชญ์ วรรวาท
32 ด.ญ.รังสินี ก้านจันทร์
ด.ช.อานัส มะโนวรณ์
33 ด.ญ.พรนภา บัวพันธ์
ด.ช.ชนาธิป พุม่ กล่อม
34 ด.ญ.ฐิติชญาน์ สีม่วง
ด.ช.คุณธรรม จันทะคา
35 ด.ญ.นัสถการณ์ เรืองวงศ์
ด.ช.ภัครพล จันทฤก
36 ด.ญ.ศุภิสรา แย้มสุข
ด.ช.สิทธิพล พวงเงิน
37 ด.ญ.นิตยา ชูกุล
ด.ช.ธาวิน นิลสูตร์
38 ด.ญ.ปุญญพัฒน์ สงัด
ด.ช.ณัฐชนน หวันมา
39 ด.ญ.ธชพรรณชนก โพธิเ์ บน
ด.ช.ณัฐวรรธน์ เกิดปาน
40 ด.ญ.ศศิกาญจน์ภัทร์ บุญเกิด
ด.ช.วศิน ปันทะยม
41 ด.ญ.มธุมาภา ชมภู
ด.ช.รัฐกานต์ ด้วงจู
42 ด.ญ.รพีพรรณ สายม่วง
ด.ช.ปิยวัฒน์ นาวเหนียว
ด.ช.สราวุฒิ พันธ์สุข
ด.ช.พัชรพงศ์ แสงสว่าง
ด.ช.วรรณธนา ยิ้มอยู่
ด.ช.สิทธิพัฒน์ พานทอง
ด.ช.ชัยวัฒน์ ไป่
ด.ช.วานิช วณิชาภิชาติ
ด.ช.ธนัทเทพ พันธุเกตุ
ด.ช.ชัยวัทน์ บงเจริญ
ด.ช.ธนัชศักดิ์ พรมอุทัย
ด.ช.กัมปนาท ตามสั่ง
ด.ญ.ภานรินทร์ ช่วงสูงเนิน
ด.ญ.เคียงเดือน จันทร์อิ่ม
ด.ญ.อินทิรา จันทสิทธิ์
ด.ญ.ประภาวดี ใจดี
ด.ญ.สตรีรัตน์ เพ็งละมูล
ด.ญ.ชุติกาญจน์ ไกรสกุลศักดิ์
ด.ญ.ภัทริกา สอนเขียว

ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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17
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ-นามสกุล
ด.ช.ภูมิภัทร เพชรรัตน์
ด.ช.ณัฐพล ปัญญาดิลก
ด.ช.เมธัส ถึงถิ่น
ด.ช.ปิยะพัฒฐ์ ปานดา
ด.ช.จิรโชติ พูลสมบัติ
ด.ช.ณัฐวัตร คงคาสวัสดิ์
ด.ช.ภานุวิชญ์ ทองเชื้อ
ด.ช.พหธน เกียรติระบือนาม
ด.ช.ชินกร พุททองศรี
ด.ช.สงกรานต์
ด.ช.สุกฤษฎิ์ โพธิศ์ รี
ด.ช.อะณาคินส์ ภัทรหลาบเลิศบุญ
ด.ช.กวินภพ กระเป๋าทอง
ด.ช.ณัฐศาสตร์ จันทร์ฤทธิ์
ด.ช.กิติวัฒน์ จันทร์ขวัญเจ๎า
ด.ช.พีรพันธุ์ เกตุเนย
ด.ช.เจตนิพัทธ์ บุญมี
ด.ช.กฤตภาส ขวัญเมือง
ด.ช.พศิน ธิริ
ด.ช.ธนภัทร วิปัสสา
ด.ช.ปัญญา คชสีห์
ด.ช.อภิวัฒน์ สุขประทีป
ด.ช.รัฐศิลป์ พาณิชธัญวัฒน์
ด.ช.ธนกฤต ทองสุขดี
ด.ช.พงศพัศ ทองเอี่ยม
ด.ช.พรพิพัฒน์ กิ่งจันทร์
ด.ช.กวินภพ สร๎อยสุวรรณ
ด.ช.ปัญจพล ศรีพสุภัทรางกูร
ด.ญ.เพ็ญพิชชา ทรัพย์ขา
ด.ญ.เนตรสวรรค์จันทรา ตั้งไกรสรสิทธิ์

ลาดับ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อ-นามสกุล
ด.ญ.ชุตินันท์ นิลทัพ
ด.ญ.พัชรี ความสา
ด.ญ.นหทัย พรมพฤษ์จรัส
ด.ญ.กันติชา ฉัตรทอง
ด.ญ.กษมา ยิ้มเอม
ด.ญ.พิชชาภา ชะวาริด
ด.ญ.ธัญชนก แซํตั้ง
ด.ญ.สุดารัตน์ หิรัญรัศมีธรรม
ด.ญ.ณัฐนิชา แสนโคตร
ด.ญ.ธนธรณ์ สุขวาริน
ด.ญ.ปัญชภา เรืองอภิโชติ
ด.ญ.กัลยรักษ์ ชมชื่น
ด.ญ.หทัยรัตน์ กลิ่นศรี
ด.ญ.กนกพร บัลลังก์นาค
ด.ญ.อารียา อุดดิน
ด.ญ.ณิชาภัทร ประจักษ์รัตนกุล
ด.ญ.โศธิดา ตั้งกิจลดาวัลย์
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ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ด.ช.โชติพัฒน์ วังประเสริฐกุล
31 ด.ญ.ประภามาศ กองทรง
ด.ช.ศุภกร นีระพันธ์
32 ด.ญ.ภคพร เอี่ยมจุฬา
ด.ช.ศุภกฤต ชินะวงศานนท์
33 ด.ญ.ประภัสสร มาหา
ด.ช.สุธิพันธ์ โยคี
34 ด.ญ.วีรภัทรา บานเพียร
ด.ช.พงศ์ภรณ์ รุ่งจิรารัตน์
35 ด.ญ.กานต์ธีรา เวทย์จรัส
ด.ช.กร แก้ววิกย์กรณ์
36 ด.ญ.สุชญา เจตน์กสิกิจ
ด.ช.กิตติกวิน นมะหุต
37 ด.ญ.ณัฐฏากมล ยี่เทพ
ด.ช.ศิรภัทร ป่วนชนท์
38 ด.ญ.กิตติญา ประทุมมา
ด.ช.ธีรภัทร์ ผาดโผน
39 ด.ญ.กัญญาภัค บัวคลี่
ด.ช.ณกฤษฏ์ สมารังคสุต
40 ด.ญ.พิมพ์ลภัส แสงจันทร์
ด.ช.จิรโชติ กระตุดเงิน
41 ด.ญ.ณิชชาอร เทศกาล
ด.ช.ปวริศร์ เอี่ยมละมัย
42 ด.ญ.กัญจน์ สังสิทธยากร
ด.ช.ปาณัสม์ กฤตยาอภินันท์
43 ด.ญ.ทอฝัน นุ่มโต
ด.ช.ภัทรกร กันทะวงษ์
ด.ช.ศรัณศรณ์ จี่คา
ด.ช.ภัทรพล ปกเกษ
ด.ช.ธณินท์ สร้อยสังวาลย์
ด.ช.คณาธิป ธนจารุวิทยากร
ด.ญ.ณิศศา สุขเจริญ
ด.ญ.สิริวิมล สีแดง
ด.ญ.เขมรัตน์ ศิริเมือง
ด.ญ.หทัยพัจน์ คงเมฆ
ด.ญ.กัญญ์วรา โตสุข
ด.ญ.เมย์ญาวี วงษ์วัฒนะ
ด.ญ.เอวิตรา ตั้งประดิษฐ์
ด.ญ.ณัฐธิดา พรมแตง
ด.ญ.อชิรญาณ์ บุญอยู่
ด.ญ.กมลลักษณ์ อินทรไพจิตร
ด.ญ.พรลภัส อินทร
ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ สุรินทร์โส
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ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ด.ช.พีรวัส จันทร์วัฒนดารง
31 ด.ญ.นันท์นภัส เหมือนศรี
ด.ช.พัชรพล กลิ่นหอม
32 ด.ญ.ขวัญฤทัย เงินทอง
ด.ช.พลณพัฒน์ พลนาค
33 ด.ญ.กัญญาณัฐ ธูปบูชา
ด.ช.ธีรภัทร จิวะชาติ
34 ด.ญ.รัตจิตรา ท่าใหญ่
ด.ช.อัฑฒกร พันธุย์ ี่
35 ด.ญ.ญาณิศา มูลหา
ด.ช.พลังพล พิสุทธาไพบูลย์
36 ด.ญ.ญาณิศา รัตน์ทอง
ด.ช.นิติภูมิ จันทาพูน
37 ด.ญ.วสุกัญญา ปิน่ ทอง
ด.ช.ชัยนริฐ สุชยากุลธนวัฒน์
38 ด.ญ.กุลิสรา แซ่เฮง
ด.ช.วรายุ กรีฑาเวช
39 ด.ญ.ธัญชนก ประยูรยวง
ด.ช.สิริราช นิรี
40 ด.ญ.ภัทรศยา กวางทอง
ด.ช.พชรวรรธ สายเพ็ชร์
41 ด.ญ.ทรรศน์อร ระถี
ด.ช.วชิรวุธ ชารี
42 ด.ญ.กมลวรรณ คะชาไพล
ด.ช.ชิติพัทธ์ เฟือ่ งจิตต์
43 ด.ญ.ธัญญรักษ์ ศรีพุฒ
ด.ช.ธนภูริพัศ คงเมือง
44 ด.ญ.กิตติยา กิตติพงษ์พัฒนา
ด.ช.พีรณัฐ มิ่งมูล
45 ด.ญ.ณภัทร วิริยจารี
ด.ช.กวิน ทองเกษม
46 ด.ญ.ธนวดี วิรุฬหธรรมรัต
ด.ช.ณัฐดนัย สีระวัตร
47 ด.ญ.กมลลักษณ์ เรืองชัยเสรีพงษ์
ด.ช.พิธิวัฒน์ คาบรรลือ
ด.ญ.พรพิชชา สิทธิโชคเจริญ
ด.ญ.กันยารัตน์ ชุ่มใจ
ด.ญ.ชนิดาภา เพ็ญภู่
ด.ญ.สุชาดา คานาค
ด.ญ.กันต์ฤทัย คงเมฆ
ด.ญ.ณัฐกฤตา เปีย่ มส้ม
ด.ญ.รินรดา พงศ์พจมาน
ด.ญ.สวิตตา วงษ์เจริญ
ด.ญ.อธิชา ศรีษะเกตุ
ด.ญ.ณัฐชา ฤทธิม์ ะหันต์
ด.ญ.ปวริศา เกษะรัติ
ด.ญ.วารุณี สุขเกษม
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ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ด.ช.ชวนากร ภัทรธรเมธี
31 ด.ญ.อภัสรา พูลพงษ์
ด.ช.จุมพล มาเนียม
32 ด.ญ.ฐานิดา ระงับจิตต์
ด.ช.ธนวัฒน์ ไทรย์งาม
33 ด.ญ.อินทุกร บุญรอด
ด.ช.สรันพงษ์ ศรีทับทิม
34 ด.ญ.ทิชา เชื้อดี
ด.ช.พีรวิชญ์ จันทมาศ
35 ด.ญ.ฉัตรณิชานันท์ ยอดสุทธิ
ด.ช.นราธร มั่นทรัพย์
36 ด.ญ.รฐา พรมพฤษ์จรัส
ด.ช.ศราวุฒิ เนียมคา
37 ด.ญ.พัชราลักษณ์ แก้วนิ่ม
ด.ช.ชวณัฏฐ์ คุ้มเมือง
38 ด.ญ.ชนารดี ม่วงสาร
ด.ช.ภาณุภัทร ผลพิกุล
39 ด.ญ.จิดาภา โสมภีร์
ด.ช.ปภาวิชญ์ ทิมงาม
40 ด.ญ.นฤมาส พัดสาริกรณ์
ด.ช.ธราเทพ อินทร์ศวร
41 ด.ญ.ธนภร ทรงคุณภรณ์
ด.ช.ธนโชติ บุญญานุเคราะห์
42 ด.ญ.สุชาตา สุวรรณ์
ด.ช.ภาวิต สุขเกษม
43 ด.ญ.ณัชชา ขันทจันทร์
ด.ช.พัทธดนย์ บุญนิธี
44 ด.ญ.พรสุดา ซ่อนกลิ่น
ด.ช.สุภาวิทย์ หริ่มรักษาทรัพย์
45 ด.ญ.กมลชนก บุญนุ่ม
ด.ช.ปวีณ ชูติ
46 ด.ญ.ชญานุช ทองศรี
ด.ช.กิตติกวิน คงถาวร
47 ด.ญ.นัชฎาพร แสงแก้ว
ด.ช.ธิติกร โพธิศ์ รี
ด.ช.ศักดิ์เมธา อินทฤทธิ์
ด.ช.ธนวรรธน์ คนซื่อ
ด.ช.ปรเมศร์ พันธ์ไชย
ด.ช.จตุพล ใหญ่ยงค์
ด.ช.กิตตินันต์ ทาทิพย์
ด.ช.กิจธนณัฐ ณรงค์น้อย
ด.ช.ทีรากร เฮนทิช
ด.ญ.บัวชมพู สิงห์บารุง
ด.ญ.พิมพ์ลภัส บุญญานุสรณ์
ด.ญ.ภัทราพร สังข์ขวาง
ด.ญ.พาขวัญ เจริญวงศ์วณิช
ด.ญ.ปวีย์ลมัย อินทร์บุญช่วย

