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ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ด.ช.ธีรเดช ขันทอง
31 ด.ญ.เนตรอักษร วิมลศิริสุวรรณ
ด.ช.ศรัณย์ บุญมี
32 ด.ญ.ศศิกัญญา สุขทัง้ โลก
ด.ช.ปรัชญา ชัยศรีชุติชัย
33 ด.ญ.ปนัดดา กระต่ายทอง
ด.ช.พณิชพล ชมสินทรัพย์
34 ด.ญ.อชิรญา เจตเกษกิจ
ด.ช.อธิวัฒน์ เพชรคุ้ม
35 ด.ญ.นภัสสร พุฒจรูญ
ด.ช.ภูธนิก แสงซื่อ
36 ด.ญ.ลลิตา ธัญญดี
ด.ช.วีรภัทร แตงไทย
37 ด.ญ.ปุณณภา เพชรประดิษฐ
ด.ช.ชยพล อภิญญา
38 ด.ญ.ชนิสรา หงษ์เวียงจันทร์
ด.ช.กันตพัฒน์ เฉลิมพระจง
39 ด.ญ.ธัญชนก ชัยวงศ์วิวัฒน์
ด.ช.สรยุทธ กลั่นกสิกรรม
40 ด.ญ.ดวงฤทัย ดอนไพวัติ
ด.ช.รวีวัฒน์ เอกวัฒน์
41 ด.ญ.ณัฐธิชา แก้วมา
ด.ช.เมธา สกุลอินทร์
42 ด.ญ.กัญญาณัฐ ถาเหลา
ด.ช.กรภัทร์ อนวัชตระกูล
43 ด.ญ.พิมพ์วิภา เสวกวรรณ
ด.ช.ธีรวัฒน์ กานตานนท์
44 ด.ญ.ชัญญาภัค เกตุอู๊ด
ด.ช.พชรพล แสนเสนาะ
45 ด.ญ.ไอริณ อินทรักษ์
ด.ช.ศิวกร ศรีชมภู
46 ด.ญ.จิราภรณ์ คงเพชรศักดิ์
ด.ช.ณัฐพร แซ่ตัน
47 ด.ญ.กมลชนก แก้วกสิกรรม
ด.ช.ศดายุ ศรีโรจน์
48 ด.ญ.เปมิกา สารพัด
ด.ช.มณฑล โพธิก์ ุล
49 ด.ญ.โยษิดา เพิม่ ธัญกิจ
ด.ช.ปัณณวรรธ พานทอง
50 ด.ญ.ชลากร ศรีสุนารถ
ด.ช.ชยากร พ่วงรอด
ด.ช.นิธิ คล้ายแก้ว
ด.ช.วัชรากร ขาจิตร์
ด.ช.อธิษฐ์กร กลิ่นสมาธิ
ด.ช.ยุทธนา ชัยพิพัฒน์
ด.ช.ศุภรัฐ กิจสิงห์
ด.ญ.ชลดา ศรีสุข
ด.ญ.นันท์นภัส วรรวาท
ด.ญ.มนัสสนันท์ สิงห์ปาน
ด.ญ.ประภาพร ศรีบุญเรือง

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ด.ช.ศุภณัฐ ปานพงษ์
31 ด.ญ.กัญญะพัฒน์ เย็นจตุรัส
ด.ช.กนกกานต์ ทองมา
32 ด.ญ.ญารินดา เดชร่มโพธิท์ อง
ด.ช.ทานุทัต เหมสิงห์
33 ด.ญ.กัญญาวีร์ พ่วงพลับ
ด.ช.สุกฤษ์ กลิ่นสุคนธ์
34 ด.ญ.สุรีย์พร เขตร์วิริยะการ
ด.ช.อาทิตย์ ศิริเวช
35 ด.ญ.กัลญาพร ภูร่ ะย้า
ด.ช.วิศรุต ธุปะละ
36 ด.ญ.ณัฏฐ์ปุญญิสา จันทร์อร่าม
ด.ช.นิรชัย เชยเลิศ
37 ด.ญ.ทักษยา พัดไทย
ด.ช.ศุกลวัฒน์ พูนเพิม่
38 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ จุ่นเขียว
ด.ช.นวพล บุญคง
39 ด.ญ.อภิชญา ประสิทธิเ์ กตุ
ด.ช.ธนัช มั่นใจ
40 ด.ญ.ปพิชญา สัพโส
ด.ช.ออมสิน แจ่มประแดง
41 ด.ญ.วริษฐา พันธุมาส
ด.ช.พิทยาภัทร พิทยาศักดิ์งาม
42 ด.ญ.ปภาวรินท์ ทิพย์บารุง
ด.ช.อภิวิชญ์ สายยวง
43 ด.ญ.กนกพร ศรีน้อย
ด.ช.กฤษตินัย ชมภู่
ด.ช.พิชชญะ ฤทธิมหันต์
ด.ช.ชานนท์ เทศถัน
ด.ช.ปิยวัฒน์ คงศาสตรา
ด.ช.นันทิพัฒน์ สร้อยสูงเนิน
ด.ช.นิธิพัฒน์ เจริญผล
ด.ช.อริยะ อุตมกูล
ด.ช.พีรัชชัย นิ่มศิริ
ด.ช.อภิชัย สมัครเขตรการ
ด.ญ.ธิติมา แสงอุทัย
ด.ญ.มัญชุสา อุบลพงศ์
ด.ญ.พรประภา สิงห์สม
ด.ญ.ปวริศา ผาสุขขี
ด.ญ.ธนภร พรมนิมิตร
ด.ญ.ภินันท์นภา ชูแช่ม
ด.ญ.สุธาสิณี เปีย่ มวัชระ
ด.ญ.พิชญธิดา โพธิเ์ จริญ
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ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ด.ช.ศุภกิจจ์ สุขมูล
31 ด.ญ.ภัทรภร ฉวีไทย
ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ ครุธเคลือ
32 ด.ญ.อภิชญา จันทวงศ์
ด.ช.กษิดิ์เดช หรั่งยี่โท
33 ด.ญ.มนีกร สุขสมจิต
ด.ช.ศุภกฤต โตสวัสดิ์
34 ด.ญ.ปณัฏฏาพร นิมมานพิภักดิ์
ด.ช.ศุภกร แก้วประดิษฐ
35 ด.ญ.วรลักษณ์ สิทธิพันธ์
ด.ช.พชรพล สกุลวา
36 ด.ญ.พัชรี พรมเนตร
ด.ช.กีรติ ละมัย
37 ด.ญ.พรปวีณ์ คาภากุล
ด.ช.พลกฤต สินสะอาด
38 ด.ญ.อังศนา คุ้มสมบัติ
ด.ช.วชิรวิชญ์ ม่วงไม้
39 ด.ญ.ชนิกานต์ จาเนียรกุล
ด.ช.ฐานิศร แก้วรัศมี
40 ด.ญ.จุฑามาศ สุราภา
ด.ช.คุณากร ลิ้มเจริญ
41 ด.ญ.พรปวีณ์ จันทร์อู่
ด.ช.ณัฐกฤตา กันเกตุ
42 ด.ญ.อภิชญา ฮวบสวรรค์
ด.ช.คณิศร เรืองประเภท
43 ด.ญ.ฐิติญาภรณ์ ฤกษ์หร่าย
ด.ช.ณชพล ทุย้ แป
44 ด.ญ.ปูชิกา โชติสุวรรณรัตน์
ด.ช.รัฐกิตติ์ สิริภิญโญชัยกุล
45 ด.ญ.กัญกร ศิวสิริการุณย์
ด.ช.กฤษฎา วัฒนะธนากร
46 ด.ญ.พิมพิสุทธิ์ ปรานมนตรี
ด.ช.ไชยากร เกตุทนงค์
ด.ช.ชิษณุพงศ์ ถี่ถ้วน
ด.ช.พฤทธรัช กลิ่นพิทักษ์
ด.ช.ทีฆายุ คงถาวร
ด.ช.อินคา นครเขตต์
ด.ช.ฐิรเมศวร์ ธีรภาพวรภัทร
ด.ญ.อรปรียา ทิพย์มาลา
ด.ญ.เหมือนฝัน สิงห์จันทร์
ด.ญ.สิริกร รัตนาภรณ์วงศ์
ด.ญ.พิมพกานต์ กาญจนอุทัยศิริ
ด.ญ.สุภาสินี แย้มกลิ่น
ด.ญ.สิริลักษณ์ แตงพรม
ด.ญ.วิชิตา นคร
ด.ญ.พัชราษา อินทร์อิ่ม
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ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ด.ช.ณัฐศิลป์ แนบบุญ
31 ด.ญ.ปารวตี คุณชล
ด.ช.พีระกานต์ เกษมศักดิ์
32 ด.ญ.ศิรประภา สายทองทวี
ด.ช.จิตติพัฒน์ จิระรัตนรังษี
33 ด.ญ.แพรวา เกษมสุขเงินทวี
ด.ช.ศิวภูมิ พรหมณะ
34 ด.ญ.รัศมิ์ลภัส สาระคุณ
ด.ช.ภัทร์ธนกร หัสโนดาต
35 ด.ญ.อภิสรา แก้วงาม
ด.ช.อรรถพงษ์ พงษ์คุลีการ
36 ด.ญ.ศดานันท์ คาคม
ด.ช.จักรพันธ์ คงทอง
37 ด.ญ.ณัชชา จรูญวัชรพันธ์
ด.ช.โชคธนพนธ์ ชูกุล
38 ด.ญ.สุพิชญา โอภาษี
ด.ช.ยศกร หงษ์กาเนิด
39 ด.ญ.เบญญาภา นาวิชิต
ด.ช.ชานนท์ ทัพเจริญ
40 ด.ญ.ชุติกาญจน์ เปียชวด
ด.ช.เจสัน พอล์ล เดอรรูเอ็น
41 ด.ญ.เบญจรัตน์ เลิศสถิตย์วงศ์
ด.ช.พนธกร วราโภค
42 ด.ญ.พิริยา เกียรติระบือนาม
ด.ช.ภาณุวัฒน์ พิมพา
43 ด.ญ.ปวริศา ปานสอน
ด.ช.อนันต์ไชย วิรักขะโม
44 ด.ญ.ปาลิกา เพ็ชร์ประดับ
ด.ช.ณัฐนันท์ บรรพหาร
45 ด.ญ.ชาลิสา จัตุพจน์
ด.ช.ธนภัทร เจริญศิลปคูณ
46 ด.ญ.อชิรญา แจ่มฟ้า
ด.ช.สิทธา บัวเรือง
47 ด.ญ.วิชยา สามล
ด.ช.จิรวัฒน์ เย็นจตุรัส
48 ด.ญ.ปภาภัสร์ เพ็งทอง
ด.ช.ภีมพวัต สามเสน
49 ด.ญ.กัญญาพัชร นะพล
ด.ช.ศุทิวัตถ์ รังผึ้ง
50 ด.ญ.ภูพันวา วงษ์หงษ์
ด.ช.รัฐภูมิ วงษ์วาท
51 ด.ญ.ศศิธร ศรีรอด
ด.ช.เกล้าดนัย แตงอ่อน
52 ด.ญ.พัทธ์ธีรา ซอนพา
ด.ช.กิตติภพ แต้สมบูรณ์
53 ด.ญ.ชนิดาภา กระจ่าง
ด.ช.กฤติธี อยู่งาม
ด.ช.ชิติสรรค์ เลิศมณีสกุล
ด.ช.ธนภัทร ทิมจรัส
ด.ช.ชยุตม์ ศิลปเวชกุล
ด.ช.วัชรพงศ์ มั่นศรีเจริญ
ด.ช.อรรถพันธ์ บูรณะหิรัญวงษ์
ด.ญ.ณิฌา คาพระจันทร์
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ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ด.ช.ภคพล ศรีสอน
31 ด.ญ.สุทธินันท์ แสนสามารถ
ด.ช.ภากร บุญสุวรรณ์
32 ด.ญ.พิณธุศร กุลประดิษฐ์
ด.ช.อติวิชญ์ เตียทวิสุทธิ์
33 ด.ญ.พิมพ์พัชชา แป้นขอม
ด.ช.ณัฐภัทร สมศรี
34 ด.ญ.ปาณิศา อังเพชร
ด.ช.อาวินน์ มั่นคงดี
35 ด.ญ.ภวิษย์พร คูหาทอง
ด.ช.วิศว เจริญดี
36 ด.ญ.เกษศิริพัชณ์ ป้อมป้อง
ด.ช.นวพรรษ รุ่งสง่า
37 ด.ญ.พิมพ์ชนก แป้นแก้ว
ด.ช.ธนกร ม่วงขวัญ
38 ด.ญ.อัฐภิญญา คล้ายแสง
ด.ช.ทวีสิน เฉลิมสุข
39 ด.ญ.สุภัชญา ผึ้งแย้ม
ด.ช.วีรภัทร สร้อยจู
40 ด.ญ.พาขวัญ ดวงหิรัญภักดี
ด.ช.วงศพัทธ์ พุม่ เจริญ
41 ด.ญ.วาสิตา พิลา
ด.ช.ณรงค์เดช จันทฆาฎ
42 ด.ญ.ปณิตา นาคพ่วง
ด.ช.เศรษฐพงศ์ ศิริกัญตา
43 ด.ญ.วีรภัทรา ภูเ่ จริญ
ด.ช.สนธชัย สายแสน
44 ด.ญ.ธมลวรรณ ฆ้องพรมมา
ด.ช.ภาณุวัฒน์ จันจ๋า
45 ด.ญ.นัทธมน อิ่มมาก
ด.ช.ชาญวิทย์ อังคสุวรรณ์
46 ด.ญ.ณัฐชาวดี ยศสิริพรชัย
ด.ช.บวรทัต เอี่ยมประสงค์
47 ด.ญ.สุวนันท์ ปัญญา
ด.ช.ณฐนนท์ พลพัฒน์
48 ด.ญ.ณัชริญา วงษ์จันทร์ชวด
ด.ช.ธนากร ทองแฉล้ม
49 ด.ญ.อชรพร ลอพิจิตร
ด.ช.วัฏฏะ ช่วยไทย
ด.ช.วศิน เจียมมะเริง
ด.ช.กฤตยชญ์ ศรีกรด
ด.ช.ณัฐนิธิภัทร สอนพรม
ด.ช.ญาณฉัตร รณภพรัตนกุล
ด.ญ.เพียงอัมพร เอี่ยมสอาด
ด.ญ.ทิพวรรณ เทียนงาม
ด.ญ.สุภัสสรา เชียงจันทร์
ด.ญ.พัชชาภรณ์ ปัญสุทธิ์
ด.ญ.ณิชาภัทร เหมพันธุพ์ ิรุฬห์
ด.ญ.นัฐนันท์ สุปราการ
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ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ด.ช.ปองคุณ ภมรพิบูลย์
31 ด.ญ.รัถยา แก้วกะชีวิต
ด.ช.ชัชชาญ ตันวิสุทธิ์
32 ด.ญ.รัตนาพร สืบเผ่า
ด.ช.วีรภัทร อุตสาหกิจกังวาน
33 ด.ญ.ธีราภรณ์ อินต๊ะงาม
ด.ช.ภัทรดนัย ศุภวัฒนสุขกุล
34 ด.ญ.แพรวรินทร์ กลาพัด
ด.ช.วศิน มาสุข
35 ด.ญ.รัฏฐิภากรณ์ นาคเกษม
ด.ช.ภัฑรวัฎ นุสสะ
36 ด.ญ.ปภาดา มีศรี
ด.ช.รพี ฤทธิเ์ รืองเดช
37 ด.ญ.ตรีชฎา ปัญญาสิทธิ์
ด.ช.ชัยภัทร อ่อนศรี
38 ด.ญ.ธันญธรน์ แสงเพชร
ด.ช.วงศกร บุญมาก
39 ด.ญ.สุปวีณ์ กันเฉย
ด.ช.สรรเสริญ ฉัตรอักษรานนท์
40 ด.ญ.นภากร ชาญเดชพิวัฒน์
ด.ช.โชคอนันท์ ใจบุญลือ
41 ด.ญ.พรพิชชา โชติพันธุ์
ด.ช.เอกณัฏฐ์ ธารบัวสวรรค์
42 ด.ญ.โยษิตา มณีเรือง
ด.ช.เจตน์สฤษฏิ์ อ่วมคุ้ม
ด.ช.ธนาคิม จันทร์นิคม
ด.ช.ธนภัทร อินทร์โพธิ์
ด.ช.ศักดิ์กรินทร์ อบเชย
ด.ช.ธเนศ ชั้นพรหมณ์
ด.ช.สิรพงศ์ แพร่พุทธิพันธุ์
ด.ช.กันตินันท์ โพธิภ์ ักดิ์
ด.ช.ณธกร สมจิตรนา
ด.ช.ศรัณย์พร ทิมทอง
ด.ช.ธงไชย ปัน้ นาค
ด.ช.สิรภัทร อึ้งชิมอิ่ม
ด.ช.มาดาพงษ์ เกิดศรี
ด.ช.กิตติวงษ์ เชื้อสามารถ
ด.ช.กิตติกวิน เพ่งผล
ด.ญ.ฐิติวัลคุ์ เหมาะพิริยะ
ด.ญ.ณัชชา อินทรวงษ์
ด.ญ.พีรดา เกตุเรือง
ด.ญ.อภิสรา อินทร์ชู

