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ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
นายภาคิน ฟาริก
31 น.ส.เสาวลักษ์ โสดาพงษ์
ด.ช.ธนัช อภิชาติ
32 น.ส.วรัญญา คาประกอบ
ด.ช.พิชาภพ นุชกระแส
33 น.ส.ศศินิภา แก้วกลม
นายกษิดิศ ศรีสุขวงษ์
34 ด.ญ.จิรภัทร์ ปัน้ ทอง
ด.ช.ณัฐภูมิ ปานนิล
35 ด.ญ.ธิดารัตน์ ไวภารา
นายวิชญะ อินทร์สุริยวงษ์
36 ด.ญ.วาสินี สันทะยา
นายพงศธร แก้วภิรมย์
37 ด.ญ.ฤทัยรัตน์ ชูแสง
นายณัฐพัช กาละศรี
38 ด.ญ.อภิชญา ไชยมะงั่ว
ด.ช.ตะวันส่อง ศิริเวช
39 ด.ญ.กมลชนก นิ่มสุวรรณ์
ด.ช.วงศ์วริศ น้อยเอี่ยม
40 ด.ญ.จุฑาวรรณ บัวบาน
ด.ช.รัชชานนท์ วาศรี
41 ด.ญ.ยมนธ์ศิฏาข์ ศรีทองสุข
นายธันวา ป้อมจันทร์
42 ด.ญ.รุจิรา อรุณโณ
นายธีรพงศ์ คลังทรัพย์
43 ด.ญ.พิมพ์ภัทรวดี ทวีชัย
นายสิทธิศักดิ์ เขม้นกิจ
44 ด.ญ.นันทิชา เอี่ยมฟัก
ด.ช.สหพล อินทิริ
45 ด.ญ.สวรรยา ยุทธชัย
ด.ช.เพทาย เทพณรงค์
46 ด.ญ.อินทิรา ธารีวัฒน์
ด.ช.สรวิศ ภูส่ ุวรรณ์
ด.ช.ศุภวิชญ์ เหล็งไทย
ด.ช.ธนชัย รัชตะ
ด.ช.อภิชัยวัฒน์ เอี่ยมนุช
ด.ช.จิรภัทร ยอดเพ็ชร
ด.ญ.ณัฐธิดา พิมทอง
น.ส.เกวลิน โพธิอ์ ินทร์
ด.ญ.อริสา จีจู
น.ส.อภิชญา วาอุทัศน์
ด.ญ.ณิชากร เพิม่ การค้า
ด.ญ.ศศิกัญญา นิลาวรรณ
ด.ญ.สุชัญญ์ญา หินแก้ว
ด.ญ.วรางคณางค์ เยี่ยมนิยม
น.ส.ญดาวรรณ แตงนารา
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ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
นายนัฐพงษ์ เคลลี่
31 น.ส.วิลาสิณี แสงพราย
ด.ช.ศักรินทร์ โพธิบ์ ุญ
32 ด.ญ.ทิพปภา ปะรี
ด.ช.รุ่งโรจน์ หลวงอภัย
33 ด.ญ.พัชรินทร์ อินทร์คล้าย
ด.ช.ฉัตรชัย เทียมศรี
34 ด.ญ.กนกพร มาสุข
นายถิรวิทย์ ยิ้มจู
35 ด.ญ.ปภาวดี จันทร์ปลั่ง
นายอัครพล สกัญญา
36 ด.ญ.กรัณฑรัตน์ โพธิพ์ ุทธ
ด.ช.อานนท์ เกตุเรือง
37 ด.ญ.ศิรินภา ยศยิ่งนนทิยา
นายสิรดนัย แก้ววิเชียร
38 ด.ญ.นันทพร ม่วงเทศ
นายวรรณมงคล ทองเล็ก
39 ด.ญ.ณัฐนรี โฉมจันทร์
นายกฤติธี ทีฆะสุข
40 ด.ญ.สุภิรดา พุม่ กล่อม
ด.ช.สหภาพ อินทิริ
41 ด.ญ.เบญญาภา โพธิด์ าษ
ด.ช.ชยานันต์ ใจวงษ์
42 ด.ญ.ธณวรรณ เกิดมั่น
ด.ช.ณัฐพล พ่วงแพ
43 ด.ญ.ณัฎฐณิชา สริจันทร์
ด.ช.สิปปกร อุพัฒน์
44 ด.ญ.อินทิรา เกตุแค
ด.ช.ชโนทัย สงวนรัตน์
45 ด.ญ.เพชรดา ประไพวรรณ์กุล
ด.ช.นพคุณ จะเรียมพัน
ด.ช.อนิรุทธ์ องค์อานนท์
ด.ช.จิรพัฒน์ ขุนพิลึก
ด.ช.สุรเดช ลาพนัง
ด.ช.ธนภูมิ น้อยพินิจ
ด.ญ.ปรียากร ขาพลอย
น.ส.ศราพร พุทธรัตน์
ด.ญ.กาญจนณัฐ ศรีจันกลัด
ด.ญ.จิราลักษณ์ คาจุลลา
น.ส.อุไรมน บุญเกษม
น.ส.ปรภาว์ โฉมศิวะพันธ์
ด.ญ.แพรวา ภิรมกิจ
ด.ญ.เบญญทิพย์ นาคราช
ด.ญ.จิรนันท์ ขาวพราย
น.ส.อาทิตยา สอแน
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ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
นายกรณัท โค้วตระกูล
31 น.ส.ณฐวรรณ กิ่งภาร
นายสุวิจักษณ์ เวชสิทธิพงษ์
32 น.ส.รตนภร ทองเชื้อ
ด.ช.วันลิขิต รู้สถิตกุล
33 น.ส.อมิตา สุทธิ
ด.ช.ธรรมรัตน์ โพธิศ์ ิริ
34 น.ส.อภิชา สืบเผ่า
ด.ช.นิติธร กีนารักษ์
35 ด.ญ.จินต์จุฑา เอกปัชชา
นายปริพัฒน์ ปัน้ สังข์
36 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ทองดอนคา
นายจตุรวัฒน์ ละมูล
37 ด.ญ.เอกจิตต์ตา พินิจ
นายกันตินันท์ รักษาชอบ
38 ด.ญ.ธัญญ์นรี หิรัญอธิเจริญกุล
ด.ช.ธนดล พราวศรี
39 น.ส.ภัทรธิดา ขาวบัว
ด.ช.วิศรุต กลิ่นบัวขาว
40 ด.ญ.แก้วกัญณัฐ ทองแฉล้ม
ด.ช.รัฐนันท์ ภักดี
41 น.ส.กิตติวรรณ แสงสมัย
ด.ช.ณภัทร คงบุญ
42 น.ส.ณัฐนันท์ แก้วนิ่ม
ด.ช.ณัฐชนนท์ มาลา
43 น.ส.นภัสนันท์ เรืองชัยเสรีพงษ์
นายณัฐสุต เชิดธรรม
44 น.ส.อารยา หมั่นยืน
นายนิรุท ชื่นอยู่
45 น.ส.พนิตตา กิจสุภี
นายภูวดล บุตรศรี
46 น.ส.ภัทรนันท์ ติยานันทิ
นายกฤษฎิพัศย์ ทองดง
47 ด.ญ.ณัฐณิชา นิ่มนวลศรี
นายขนัดภัส กระต่ายทอง
48 ด.ญ.วรัทยา เพิม่ วงษ์มาก
นายภัทรพล ฉิมไทย
49 ด.ญ.สุภารัตน์ สุขสวัสดิ์
ด.ช.กฤตชัย พันธุท์ รัพย์ทวี
50 ด.ญ.จุติภัทร บุญญานุภาพโชติ
ด.ช.วชิระพล ก้อนทอง
51 ด.ญ.อัญชิษฐา เหล็กเพชร
ด.ช.เขมวัช ทองศรี
52 ด.ญ.ประภาพร กัยนคร
ด.ช.ณัฐชนน ปรีชาชาญ
53 ด.ญ.พัชรพร สุขแย้ม
ด.ช.ปัณณวิชญ์ อุตตะโก
ด.ญ.กมลพร ครุฑพงษ์
น.ส.ศุภิสรัย วิษณุมหิมาชัย
ด.ญ.เพียงรวี สาระศิริ
ด.ญ.ณภัทพร แสงสว่าง
ด.ญ.ธัญรดี อยู่เย็น
ด.ญ.จิรฐา ปุญชลักข์
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ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
นายแทนคุณ อนุดิตย์
31 ด.ญ.วริศรา รักษาพล
นายภูผา บุญสุวรรณ์
32 ด.ญ.อุรชา ขาสุวรรณ์
ด.ช.ศิริเชษฐ์ พันธุรพงศ์
33 ด.ญ.ปทิตตา ศุภจิตรานันท์
ด.ช.ธนกฤต ใจดี
34 ด.ญ.พินทุณิชา นาวิชิต
นายธเนศพล เชยวัดเกาะ
35 ด.ญ.เมษา วรพุฒิ
ด.ช.บุลากร หอมพันธุ์
36 ด.ญ.ณัฐรวี เพชรประดิษฐ
นายชลทิศ สุวรรณวงค์
37 ด.ญ.ชลิตา วงษ์จันทร์
นายโอภาส อารีย์
38 ด.ญ.ธีริศรา แดงกลัด
ด.ช.กฤษฎา กาหลาบ
39 น.ส.ธันย์ชนก โชติพรหม
ด.ช.ยุทธนา ลอสุขพูล
40 ด.ญ.อิสริณฌาม์ ภัทรหลาบเลิศบุญ
ด.ช.ชวัลวิชญ์ วราโภค
41 ด.ญ.นิฐิวรรณ อินทจร
ด.ช.ศิวภัทร กลาสามเรือน
42 ด.ญ.ชลิญา ชืนพันธุ์
นายณพฤฒภัทร์ ทองช้อย
43 ด.ญ.ปวริศา จิรังการ
นายพีรพัฒน์ มันเขตวิทย์
44 ด.ญ.ณัฐนันท์ ปฏิทิน
นายณฐกร แสงศักดิ์
45 ด.ญ.สุชัญญา บูชา
นายอธิษฐ์ เชเดช
46 ด.ญ.ณัฐธิดา โพธิก์ ลิน
นายธนกฤต ไล้ทองคา
47 ด.ญ.ธนิดา เปีย่ มวัชระ
นายกฤติน สุวรรณนิตย์
ด.ช.ธนวัฒน์ เรืองชัยเสรีพงษ์
ด.ช.พีรพัฒน์ ชนะสาร
ด.ช.ศุภากร แย้มสุข
ด.ช.วัยวัฒน์ นุชสโต
ด.ช.ธนกร เงินยวง
ด.ช.ปภังกร อยุธยา
น.ส.วสุกัญญา คาเขียว
น.ส.วิชญาพร สุปะทาน
ด.ญ.ธัญวลัย เฉลิมศรี
ด.ญ.เบญญา ทองดีเล็ก
ด.ญ.กฤษญามาศ วงษ์สายตา
น.ส.ระวิวรรณ เหล่าวชิรวงค์
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ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
นายกิตติพิชญ์ พิมพ์จันทร์
31 ด.ญ.ปวิชญา เพชรรัตน์
นายหฤษฎ์ อ่อนเจริญ
32 น.ส.กานต์ธิดา ไกรสร
ด.ช.นรวิชญ์ พงษ์สิน
33 น.ส.พรพิมล แสงดิษฐ
ด.ช.วันเฉลิมชัย หลวงอินอภัย
34 ด.ญ.ศศิวิมล เจริญผ่อง
นายจิปรางกรณ์ บุญประดับ
35 ด.ญ.ฟ้าใส มูลสวัสดิ์
ด.ช.เฉลิมชัย กันแคล้ว
36 ด.ญ.พรพรรณ ยืนยง
ด.ช.กษิดิ์เดช เกตุเนย
37 ด.ญ.ศิริกุล อุทัยแทน
ด.ช.วรากร ทวีพงษ์
38 น.ส.นคริดา ลิมประไพ
ด.ช.ชัยปิยะภัทร เชาว์วิไลย
39 น.ส.กัญญาณัฐ ปิน่ เงิน
นายอภิสร เทเพ็ญ
40 น.ส.บุลภรณ์ จันทร์นุ่ม
นายพีรเชษฐ์ กลางไธสง
41 น.ส.ยุพรลักษณ์ ศรีสิทธิ์
นายรพีพงศ์ แดงคิว
42 น.ส.พิพัฒตรา แสงอรุณ
นายพสธร ศิริภาพ
43 น.ส.กวินธิดา กิ่งจันทร์
ด.ช.โกเมศ ผลวงษ์
44 น.ส.สุวรรณี โพธิศ์ รี
ด.ช.สุรวัศ ขาอิง
45 น.ส.วิปัศยา แตงทรัพย์
ด.ช.นักรบ จันทรา
46 ด.ญ.สิรินทรา อึ้งชิมอิ่ม
ด.ช.อภินันท์ ฉวีทอง
47 ด.ญ.ญาณภัทร ธูปหอม
ด.ช.เตชินทร์ สินเครือสอน
48 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ศรีสว่าง
ด.ช.ปภังกร มีศรี
ด.ช.ภานุวัฒณ์ รักซ้อน
ด.ช.ศศิสหกิจ อ่าจุ้ย
ด.ช.ภาณุวิชญ์ ขุนอินทร์
ด.ช.ศวัสกร บุนนาค
ด.ช.ศศิกิจ อินทรเรืองศร
ด.ช.ญาณภัทร ยศพังเทียม
ด.ญ.ณัฐฑนันกานต์ จั่นเพ็ชร
ด.ญ.ศราสิณี คาสด
ด.ญ.ปุญญตา คงเมฆ
ด.ญ.อัญชลีกร พุทธเษม
น.ส.วรรณิษา ส่องสว่าง
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ประกาศรายชื่อนักเรียนทีผ่ ู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ฉดี วัคซีน Pfizer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ด.ช.ยศวริศ พงษ์จันทร์
31 น.ส.กันต์กนิษฐ์ บุญเพ็ง
ด.ช.สหรัฐ โชคชัยผล
32 น.ส.เบญจพร ชุ่มรัศมี
ด.ช.จิรภัทร จันทร์ที
33 ด.ญ.นันท์นภัส เทียมโพธิ์
ด.ช.กวิน เมฆสุข
34 ด.ญ.พิชามญชุ์ กองช้าง
นายจิรายุ จุนทการ
35 ด.ญ.ธัญจิรา เอื้ออารีย์
ด.ช.อนุโชค จักรแก้ว
36 ด.ญ.พชรพร สุขศรี
ด.ช.ธีรภัทร ศรีสิทธิ์
37 ด.ญ.ประภัสสร สัตยกุลฑล
ด.ช.ศุภวิชญ์ ไพรสิงห์
38 ด.ญ.สุภางค์ลักษณ์ สังขทิพย์
นายภูวรินทร์ โฆษิตพัฒนสมบัติ
39 ด.ญ.เพชราภา จันสุด
นายศราวุธ ธูปหอม
40 ด.ญ.เสาวลักษณ์ แสงทอง
นายชยุตพงศ์ บุญนิธี
41 ด.ญ.กันต์พิชชา วิทยกุล
นายชยุต แน่งน้อย
42 ด.ญ.วรรณนิสา กล่ามาก
ด.ช.ณัฐพล ฉลองเนตร
43 ด.ญ.กฤติญาภร โชติกิจตระกูล
ด.ช.สุชญา สอนศรี
44 ด.ญ.ชลธิชา เกณเกษกรณ์
ด.ช.สิรวิชญ์ ปานสด
45 ด.ญ.มาริสา ดีดภู่
ด.ช.ธนบดี คุ้มภัย
46 ด.ญ.เกวลิน สีโห่
ด.ช.กลยุทธ ฉัตรวิริยะ
น.ส.กชนันท์ พูพัฒนานุรักษ์
น.ส.ศิริลักษณ์ แสนจ่าหน่าย
น.ส.วรัญญา ลักษณโสภณ
ด.ญ.นภัทร พันธมิตร
ด.ญ.กัญญาณัฐ ขจรชัยชนะศักดิ์
ด.ญ.เขมนิจ เลิศบุรุษ
ด.ญ.เบญญาภา พลอยงาม
ด.ญ.วนัสนันท์ ศูนย์กลาง
ด.ญ.ณัฐธิดา คล้ายแสง
น.ส.อรปรียา สมณพันธุ์
น.ส.กัญญาภัทร รักษ์มณี
ด.ญ.ณัฐธิดา ตันชอุ่มสุข
น.ส.ณัฏฐนิฐ พวงจีน

