
หนา้ที ่1

รายช่ือผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซนีซโินฟารม์ บ้านไทยสามัคคี ม. 3
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตุ

1 นางสาว กชนันท์ ดีทา
2 นางสาว กมลชนก ฉัตรชัยพลรตัน์
3 นาย กรกช วิไลแก้ว
4 นางสาว กรกนก ธนากาญจนภักดี
5 นาย กฤติเดช เกษเมธกีารุณ
6 นาย กฤษฎา ภวภตูานนท์ ณ มหาสารคาม
7 นางสาว กัญชพร ธนากาญจนภักดี
8 นางสาว กัลยา อทัุยดา
9 นาย กิตติศักด์ิ นาบ ารุง
10 นาง กุสุมาลย์ พลนงค์
11 นาย เกล้ือง บุรานอก
12 นางสาว เกวรนิทร์ สระจนัทร์
13 นางสาว ขนิษฐา เหลืองอทัุย
14 นาย คงเดช ชัยวงษ์
15 นาย ค าพัน มาตย์นอก
16 นาย จกัรกฤษ สืบสุนทร
17 นางสาว จนัทรจ์ริา แสงลนุ
18 นางสาว จติฤดี สมแวง
19 นาง จรินันท์ แสงทอง
20 นาง จี วัดทุ่งใหญ่
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21 นาง จรีวรรณ พลจารย์
22 นาง จุฑามาศ สายทอง
23 นางสาว จุฑารตัน์ เพชรตะก่ัว
24 นางสาว จุติพร มาตย์นอก
25 นางสาว จุฬารตัน์ อาษานอก
26 นาย ฉัตรชัย กรวิทยาศิลป
27 นาย เฉลิมศักด์ิ วงศ์สมบัติ
28 นาย ชาครติ ศิลป์ประกอบ
29 นาย ชาติชาย พลจารย์
30 นาย ชิษณุพงศ์ เรอืงอนันต์
31 นาง เซาะฮวง กรวิทยาศิลป
32 นางสาว ฐติิพร เมืองราษฎร์
33 นางสาว ณัฐธดิา เพชรตะก่ัว
34 นางสาว ณัฐนุช โสมาบุตร
35 นาย ณัฐพล เพ็ชรตะก่ัว
36 นาย ณัฐวุฒิ เพชรตะก่ัว
37 นางสาว ดนิตา กีรติเก้ือกูล
38 นาย ด ารง มาคาน
39 นาง เตือนใจ น าวงศ์สุวรรณ
40 นาย ถวิล วงศ์สมบัติ
41 นาย ถวิล บุญทา
42 นาง ทองค า เช้ือหลง
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43 นาง ทองพาด สรา้งนานอก
44 นางสาว ทัศนีย์พร แพ่งสองคอน
45 นาง ทิพวัลย์ ยอดเพชร
46 นาย ธนบดี มิเถาวัลย์
47 นาง ธญันันท์ ภวภตูานนท์ ณ มหาสารคาม
48 นางสาว ธนัยมัยพร บุญเท่ียง
49 นาย ธรียุทธ แสงพรม
50 นางสาว ธรีาพร ปัญญาพัฒนพงษ์
51 นาย นงค์ ปู่ติรตัน์
52 นางสาว นงนาฎ แว่นแก้ว
53 นาย นพพร อาษานอก
54 นางสาว นพวรรณ มาตย์นอก
55 นาง นภา ปู่ติรตัน์
56 นางสาว นวล จนัค าเม่า
57 นาง น้อม นาบ ารุง
58 นาย นาย ชาลี
59 นาย นิพนธ์ ธนากาญจนภักดี
60 นาง นิภารตัน์ เปรมศรี
61 นางสาว นิศาบดี มิเถาวัลย์
62 นาย เนตรนภา ประชากูล
63 นาย บทมากร กีรติเก้ือกูล
64 นาง บัวหวาน กระฉอดนอก



หนา้ที ่4

65 นาง บ าเพ็ญ วิไลแก้ว
66 นาง บุญค า เทพนรนิทร์
67 นาง บุญมี บุรานอก
68 นาย บุญเลิศ พลศักด์ิหาญ
69 นางสาว บุษราคัม นอกตะแบก
70 นาย ประจกัษ์ วงศ์สมบัติ
71 นาย ประณต สืบสุนทร
72 นาง ประทวน แสงจนัทรง์าม
73 นางสาว ปรญิญาวรรณ บรรณบดี
74 นาง ปรศินา ลมมูลตรี
75 นางสาว ปารี คาน
76 นาง ผาสุก บุญสรา้ง
77 นาง พร สีไชย
78 นางสาว พัชรี ศรศัีกดา
79 นาย พัฒนพงษ์ เพ็ชรตะก่ัว
80 นาย พัฒราวุฒิ เชิดสูงเนิน
81 นาย พีรภัทร ประชากูล
82 นาย ภานุเทพ โคตรแสนดี
83 นาย ภาสกร วิไลแก้ว
84 นาย ภสิูทธิ มะเรอืงศรี
85 นาย มัท เศรฐบุตร
86 นาง มานิตย์ การสรา้ง
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87 นาย เมธาวิน โมกไธสง
88 นาย รพีพงศ์ เพ็ชรตะก่ัว
89 นาย รฐัวุฒิ แซโ่ค้ว
90 นางสาว ราณี กัมปนานุรกัษ์
91 นาง ราเบีย คาน
92 นางสาว รนิรดา วรสิงห์
93 นาย เรยีงศักด์ิ  มะเรอืงศรี
94 นาย เรอืงวุฒิ มิเถาวัลย์
95 นาง ล้อม มาตย์นอก
96 นาง ละมุด ทองแม้น
97 นางสาว วชิราภรณ์ วิไลแก้ว
98 นางสาว วรนิทรธ์รณ์ กรวิทยาศิลป
99 นาง วาสนา ทองใบ
100 นาย วิเชษฐ์ ชัยวงษ์
101 นาย วิทยา เกษเมธกีารุณ
102 นาง วิไล มาตย์นอก
103 นาย วีรศักด์ิ สิงขรอาสน์
104 นาย วุฒิไกร เหลก็กล้า
105 นาง ศิรพิร เลิศภักดี
106 นาย ศุภกร ปู่ติรตัน์
107 นาง สม อบภิรมย์
108 นาย สมบูรณ์ แซโ่ค้ว
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109 นาย สมพงษ์ ยอดเพชร
110 นาง สมหวัง บรรยงศิวกุล
111 นางสาว สรลัชนา เรอืงอนันต์
112 นาย สวัสด์ิ ศิลาดุษฎี
113 นาย สหรฐั มาคาน
114 นาย สัญญา การสรา้ง
115 นาง สายหยุด ทองแสน
116 นาย ส าอาง มะเรอืงศรี
117 นาง สิรโิสภา แซโ่ค้ว
118 นางสาว สุชาดา ทองโสม
119 นาย สุดชา อาษานอก
120 นางสาว สุนิษา วัดทุ่งใหญ่
121 นาย สุบรรณ์ วัดทุ่งใหญ่
122 นาย สุภาพ เพ็ชรตะก่ัว
123 นาย สุรชาติ สิงขรอาสน์
124 นาย สุรพงษ์ เพชรตะก่ัว
125 นาย สุระพงศ์ น าวงศ์สุวรรณ
126 นางสาว สุวลักษณ์ แซโ่ค้ว
127 นางสาว เสาวนิต มาตย์นอก
128 นางสาว ใส สีไชย
129 นาง หนูแดง แสงแก้ว
130 นาง หนูทรพัย์ ยอดเพชร
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131 นาง หนูเลก็ โยงไธสง
132 นาย หิรญั เจรญิไชยศรี
133 นาย อนันต์ อิ่นต๊ะ
134 นาย อนุชา โพธิขั์นชัย
135 นาย อนุรกัษ์ บุญสรา้ง
136 นาย อภิมุข อบภิรมย์
137 นาง อภิรตัน์ สืบสุนทร
138 นางสาว อรอมุา ด่านกระโทก
139 นางสาว อรสิรา ย่อมไธสง
140 นาย อลงกรณ์ วิไลแก้ว
141 นาง องัคณา เหลืองอทัุย
142 นาย อาคม จ าปาทอง
143 นางสาว อารยิา โมกไธสง
144 นางสาว อารญีา โยงไธสง
145 นาย อดุม บุญสรา้ง
146 นาง อไุร เมืองราษฎร์


