
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 เด็กชาย กิตติพิชญ ์ ประพนัธ์ทองชยั
2 นางสาว นราวดี ฟุ้งสุข
3 เด็กชาย อิทธิพทัธ์  แสงดี
4 เด็กชาย นภสัวฐั ค  าปลอ้ง
5 นาย สรวิชญ ์ กงัวาล
6 เด็กชาย ปภงักร เบ้ียวโกฎิ
7 นาย อริญชย ์ หุนตระนี
8 เด็กชาย ปญุญพตัน์ ฤทธิรักษ์
9 เด็กชาย พศวีร์ อู่มัน่

10 เด็กชาย ปัญญพนต ์ ฤทธิรักษ์
11 เด็กชาย จิราย ุ จกัรวาฬนรสิงห์
12 เด็กหญิง นภทัรษร พุม่เกตุ
13 เด็กหญิง ธนัยากานต ์ นิธิกุลจิรวงศ์
14 เด็กหญิง ฐิติฎา นาอุดม
15 นาย สีหราช ไชยเมืองมา
16 เด็กหญิง ณัฐสลิล ชะเอม
17 เด็กหญิง พิชญา ประพฤทธ์ิชยั
18 เด็กชาย ปฐวี แซ่ล่ิม
19 นาย วชิรวิชญ ์ ชยัหาญ
20 เด็กหญิง ปาลิตา โชติกะนาวิน
21 เด็กหญิง ลพัธวรรณ อรรถอินทรีย์
22 เด็กหญิง ชญัญานุส นพเสนีย์
23 เด็กชาย เตชิต ศรีวิเศษ

รำยช่ือนักเรียนทีม่ีสิทธ์ิเข้ำรับวคัซีนซิโนฟำร์ม เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็ม 3) 
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24 เด็กชาย สรวิชญ ์ จนัทร์แรม
25 เด็กชาย คณิน พิมพท์อง
26 เด็กชาย ธีร์ มงักรกิม
27 เด็กหญิง ศิริกานดา ชูแกว้
28 เด็กชาย ณราชยั ดาวสุขศรี
29 นาย ณัฐชนน พฤศวานิช
30 นาย ปัญญาธรรณ์ แสงสุข
31 เด็กหญิง ณธิดา แสงอนนัต์
32 เด็กชาย ศุภกร วิทยะดิลก
33 เด็กชาย ปรมตัถ ์ โอภาสเพ่ิมพงศ์
34 เด็กชาย กนัตพฒัน ์ โชติสวสัด์ิ
35 นางสาว จิตรลดา อมัพรเลิศบญุ
36 เด็กหญิง บญุสิริ ชุตินาวี
37 เด็กชาย ประกายวิทย ์ นามวงศ์
38 เด็กชาย ฐากูร โชติกาญจน์
39 นาย ธีรธาร สุตระ
40 นาย ธรรมสรณ์ เหมทานนท์
41 เด็กหญิง สิริวรรณ เหอสกุล
42 เด็กหญิง สิริ เหอสกุล
43 เด็กหญิง ธิดากานต ์ อ้ึงรัศมี
44 เด็กหญิง เพียงขวญั ธาราพรรค์
45 เด็กชาย วรพงศ ์ โชติสุต
46 เด็กชาย กนัติทตั เมืองจีน
47 นาย วโรกาส เสมาเงิน
48 นาย ทิเบต มณีโชติ
49 เด็กชาย องัศวีร์ พงษเ์กษมพรกุล
50 เด็กชาย ณัฐพชัร์ สีหาวงศ์
51 เด็กชาย ศุภวิชญ ์ พระสุนิล



52 นาย จิโรจ มีศรี
53 นาย รวิช ทองมี
54 นางสาว เฌอ ส่ือสุวรรณ
55 นางสาว ศิรประภา ก าลงัเก้ือ
56 เด็กหญิง จิดาภา บญุศรี
57 เด็กหญิง อารยา ไชยเผือก
58 เด็กชาย สุนิธิ คชภกัดี
59 นาย ณัฐดนยั สินกุลเศธษฐ์
60 เด็กหญิง กญัญาวีร์ คดีพิศาล
61 เด็กชาย สิริณัฏฐ์ ประจกักะตา
62 เด็กชาย ศตาย ุ เสียงดงั
63 เด็กชาย คงณัฐ พาหุพนัโต
64 เด็กชาย พชร วชัโรทยั
65 เด็กหญิง ขวญัชนก จิรนฤมิตร
66 นาย นวตั สตัยาพร
67 เด็กชาย นวิษ สตัยาพร
68 เด็กชาย ศรรวริศ แกว้นิคม
69 เด็กชาย ธนธรณ์ มณีนพผล
70 นาย อคัรวิทย ์ ประทมุวนั
71 เด็กชาย ภูริวจัน ์ พีรสกุลพฒัน์
72 นาย ญาณภคั มีวาสนา
73 นาย พีระพล อินทพงษ์
74 เด็กหญิง อรณัฐ ธญัญเจริญ
75 เด็กหญิง รักอกัษรา รุจิหาญ
76 เด็กหญิง ภทัรพร เพง่ศรี
77 เด็กชาย สิรภพ ธิติรัชต
78 เด็กหญิง พณัณ์ชิตา ติวาไชยพนัธ์
79 เด็กชาย ณัฐพฒัน ์ พุม่ชยั



80 เด็กชาย ธนกร ประสบโชคสมบญุ
81 เด็กหญิง สุพิชชา รัตนนาม
82 เด็กชาย วสิษฐ์พล ตระกูลสิทธิศรี
83 นาย ธนพ สุนทรพนัธุ์
84 เด็กหญิง อรณัฐ นีติวราภรณ์
85 นส. พฑัฒิดา จัน่บางยาง
86 เด็กหญิง เพชรวรีย ์ จนัทร์ประดิษฐ์
87 เด็กชาย กฤติเดช ถาวรกิจวฒันา
88 นางสาว พรรษชล ศรีสุขเกตุ
89 เด็กชาย ณัฐนนัท ์ มะสะพนัธุ์
90 นาย ภาคภูมิ สมัฤทธ์ิ
91 เด็กชาย น ้าภูมิ ทองอ่อน
92 นางสาว นิภทั ชนะพล
93 นางสาว ณัฐปภสัร์ ชายสุด
94 นาย กรวิชญ ์ จุรุเทียบ
95 เด็กหญิง กนกพิชญ ์ จุรุเทียบ
96 เด็กชาย ศุภฤกษ ์ จ  าเนียรสาท
97 เด็กชาย พศิน ไชยศร
98 นาย อภิวิชย ์ พิพฒันานนท์
99 นาย ศุภกฤต คงอาษา

100 เด็กชาย กฤศ บวัพนัธ์
101 เด็กชาย ณกรกฤต พชรพงศก์ฤต
102 เด็กหญิง กลัธกาญจน ์ สะสม
103 เด็กชาย พีรวิชญ ์ แซ่หลี
104 เด็กชาย พชรพล พหลแพทย์
105 นาย อภิวตัต ์ แกว้มรกตทิพย์
106 เด็กหญิง ปริยฉตัร รุ่งนิรันดร์กุล
107 เด็กชาย สิรวิชญ ์ เรืองสมวงศ์



108 เด็กชาย พลเชฎฐ์ ถนอมสตัย์
109 เด็กชาย ชชัชยั แยม้มา
110 เด็กชาย ศุภกานต ์ แยม้มา
111 เด็กหญิง ดารารัตน ์ คงเขียว
112 เด็กชาย กมลธิวทัน ์ คงคุม้
113 เด็กชาย เบญญสิทธ์ิ เชาวพ์ฒิุภุชงค์
114 เด็กหญิง ปณาลี ตน้สกัตระกูล
115 เด็กชาย ศิรศกัด์ิ อินทรประเสริฐ
116 นาย ฐิติพงศ ์ รุจิรพิสิฐ
117 นาย อนนัดา สนธินรากุล
118 เด็กหญิง สุภาดา มณีรัตน์
119 นางสาว ณิภาพิมพ ์ พงศม์โนภาพ
120 เด็กหญิง ธญัปภสัร์ วนัวชัรพงษ์
121 เด็กชาย ชชัพล ศรีพนัธุ์
122 เด็กหญิง ปญุรัญญา วิธวชัวาทิน
123 เด็กชาย ธนกฤต มนสัมนตรี
124 นางสาว ธญัชนก มนสัมนตรี
125 เด็กหญิง ณัฐวีร์ มุ่งพร
126 เด็กชาย กฤตพจน ์ ขนัค  ามาละ
127 นาย ธรรศพงศ ์ จิตติวราโรจน์
128 เด็กชาย สรสรรค ์ มณีวงค์
129 เด็กชาย ชิตวร นรนาถตระกูล
130 เด็กชาย กิตติธชั อภิโรจน์
131 นางสาว ปณุยาพร คงแกว้
132 เด็กหญิง วริณทร โตอนนัต์
133 เด็กชาย รัฐกานต ์ ควรผดุง
134 เด็กชาย ธีรพฒัน์  คงสวา่ง
135 เด็กหญิง จิรภิญญา วรพฒุ



136 เด็กหญิง ณิศารัตน ์ ศรีวิชา
137 เด็กชาย กิตติยตุ ศรีสกุล
138 เด็กหญิง ปภาพิชญ ์ ลาภพานิช
139 เด็กชาย ณัทภวตั ธนธีร์กุล
140 เด็กชาย ธนกฤต สุรัจกุลวฒันา
141 เด็กชาย ธญัญ ์ ธรรมวาริน
142 เด็กชาย อภิวิชญ ์ ดีสมจรนีย์
143 นาย ปณุณวิช พุม่ไสว
144 นาย ภูริณ มานหมดั
145 เด็กหญิง เพลินพิชชา เกียรติรัตนะสกุล
146 นาย ปณุพจน ์ ทา่วุง้
147 เด็กชาย กฤตพล ธรรมณารักษ์
148 เด็กหญิง ณัฐรดา ฉตัรดีงาม
149 นาย ณัฐนนท ์ เชียนจนัทึก
150 นาย นรวิชญ ์ สงัขเ์พช็ร์
151 เด็กชาย โกมิน งอยผาลา
152 เด็กชาย ธีทตั ธญัญเจริญ
153 นาย ธนดล ยนัตม์งคล
154 นาย วรพล โชติสุต
155 เด็กชาย ชวิศ หงษเ์จริญ
156 เด็กชาย ณัฐพชัร์ สีห์โสภณ
157 เด็กหญิง พิรุฬห์กานต ์ พรหมท า
158 เด็กหญิง ปรียดา ฉายากุล
159 เด็กชาย คามิน ชมภูทวีป์
160 นางสาว ชญัญานุช แซ่หวงั
161 เด็กชาย เจนสมิทธ์ มารีประสิทธ์ิ
162 เด็กชาย ภูเมธ คชพิมพ์
163 นาย โกมินทร์ บญุศรี



164 เด็กชาย นครบาล ลรรพรัตน์
165 นางสาว ชนิกานต ์ กล ่าเหวา่
166 นาย ภูพริษฐ์ สมิทธ์ธรานนัท์
167 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ กิจนิยม
168 นางสาว สิริยากร มิตรประทาน
169 นาย ธนกร สุนทโรดม
170 นาย สนนัตน ์ โอวเจริญสกุล
171 นาย พงศภ์วิชย ์ นิลโกสิตย์
172 เด็กหญิง ชวิศา จุย้มณี
173 เด็กชาย จตุพร ศีลธรรมพิทกัษ์
174 เด็กหญิง อินทิรา บวัเพช็ร
175 เด็กชาย ทินภทัร สีหาวงศ์
176 นาย ชินกฤต เคลือบสุวรรณ
177 เด็กชาย ปญุญพฒัน ์ วิเชียรนรา
178 เด็กหญิง กญัฐภา รังรงทอง
179 เด็กชาย ชชัพล กาญจนวตี
180 นางสาว สิรีรัมภา สงัขส์พัพนัธ์
181 เด็กชาย ณัฐชนน สีหะมาตร
182 เด็กชาย ชยณัฐ น่ิมพิทกัษพ์งศ์
183 เด็กชาย ชยรัฐ น่ิมพิทกัษพ์งศ์
184 เด็กชาย ธนกฤต อินทรานุกูล
185 นาย อนาวิล เดชสง
186 เด็กชาย พงศวชัร์ วรารังสีโรจน์
187 นาย ณัฐพล นามนนท์
188 เด็กชาย ภฑิล อ านวยชยักิจ
189 เด็กหญิง สริตา กฤษณวิภาคพร
190 เด็กชาย วสุพล อ าพนัแสง
191 เด็กหญิง กุลชญา ภทัรปวินทก์ุล



192 เด็กหญิง กุลนภา ภทัรปวินทก์ุล
193 นาย เสฏฐพงศ ์ ศรีโพธ์ิ
194 เด็กชาย วรกิตต์ิ ใจศรี
195 เด็กชาย อคัรภูมิ อคัรวรมาศ
196 เด็กหญิง บญุญาพร ทาค าแสน
197 เด็กหญิง ภูฐา อคัรวรมาศ
198 เด็กหญิง พิมพณ์ัฐชญา ธงรัตนะ
199 เด็กชาย ธนัยวฒัน ์ จิตรสายธาร
200 เด็กหญิง ปลายฟ้า เดชธรรมรงค์
201 เด็กหญิง มุกตาภา ปัญญา
202 เด็กหญิง พิมาดา หาญวรโยธิน
203 นาย ชลนัธร เตียวตระกูล
204 เด็กหญิง ณัฐวรางค ์ มาใชเ้วช
205 นางสาว ธนมธ์รณ์ ทองปลอ้งโต
206 เด็กหญิง กญัญา เพชรอภิรักษ์
207 เด็กชาย วิสวตัน ์ โชคชยัภกัดี
208 เด็กหญิง กณัชรัศม์ิ สธนเสาวภาคย์
209 เด็กชาย อริยยทุธ ศรีอวยพร
210 นาย พงศสุ์ระ ศรีอวยพร
211 นาย รวิพล บวัเผ่ือน
212 นางสาว สิริกร ส าลีรางคก์ูล
213 เด็กหญิง ปราณปรียา เด่ียวตระกูล
214 นาย สรวิชญ ์ สุราษฎร์
215 เด็กหญิง ปณุณดา รุ่งเดชารักษ์
216 เด็กชาย ศิริกร จรุงคนธ์
217 เด็กหญิง ชนาทิป ศรีประทมุ
218 เด็กชาย พีรวิชญ ์ นาคกร
219 นาย ณัฐวฒุน ์ ก าเหนิดงาม



220 เด็กชาย ณัฐวทั ก าเหนิดงาม
221 เด็กชาย ธนัยป์วฒัน ์ สุทธิอาคาร
222 เด็กชาย ภทัรวรรธน ์ ลิมป์ธีระกุล
223 เด็กชาย ศิรพฒัน ์ แซ่อ้ึง
224 นางสาว ชลิตา มูซอเฮด
225 เด็กชาย ปัณณสิทธ์ิ แป้นสุข
226 นาย สิทธ์ิธาทอง ทองเกิด
227 เด็กหญิง กนกจนัทร์ มีสา
228 เด็กชาย วรพล กนกพลอยถาวร
229 นางสาว กีรติ รัตนจงเกียรติ
230 เด็กชาย สมปณิธิ สมบรูณ์
231 เด็กชาย ภคิน วีรชาติโภคิน
232 นาย ภูภาส สุวรรณากาศ
233 นางสาว อยัรีน อรุณพลูทรัพย์
234 นาย ณัฐกานต ์ พลวิเศษ
235 เด็กหญิง กรจิรา ธนไชยรุ่ง
236 เด็กชาย ไซกุน ธนไชยรุ่ง
237 เด็กชาย ชยพทัธ์ วิทรุานิช
238 เด็กชาย ธีรด ารงค ์ สินพิทกัษ์
239 นาย ปณุณ์ธิติ ตั้งศิริ
240 เด็กหญิง พรรณธพร พนัธุ
241 นาย พิริยพล วิมลเศรษฐ
242 เด็กชาย ณัฐวีรพจน ์ คุณานนทกร
243 เด็กชาย ปณชยั พริกบางงอน
244 เด็กหญิง ชนกนภา หนวดงาม


