
หนา้ที ่1

รายช่ือผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซนีซโินฟารม์ บ้านไทยเจรญิ ม. 16
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตุ

1 นางสาว กนกวรรณ เข็มเลา
2 นาง กมลชนก ทะสังขาร์
3 นางสาว กฤษณกัลยา แก้วกัญญา
4 นาย กฤษณพงศ์ แก้วกัญญา
5 นางสาว กัญชลี เรอืงเทพ
6 นาง กันยา เลิศอทัุย
7 นางสาว กาญจนา บวกไธสง
8 นางสาว กิตติยาภรณ์ แก้วกัญญา
9 นาง เกษร ฉลองภาค
10 ร.ต.ต. ไกรลาศ แก้วกัญญา
11 นาย ค าพิพัฒน์ คนรู ้
12 นาย ค าพี สุขวัฒน์กุล
13 นาย คิดชอบ ภักดี
14 นาง จติศิกาญจน นาบุญส่ง
15 นาง จรินันท์ ขันธชั์ยภมิู
16 นางสาว ฉัตรชนก ธาตุจนัทร์
17 นางสาว ชนานันท์ หลุ่มไส
18 นาง ชอบ ลีลาศ
19 นาย ชาญชัยณรงค์ ไสวโก
20 นาย ชาติชาย ธรีะรตัน์
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21 นาย ชินวัตร ถนอมชีพ
22 นางสาว โชติรส จอมปราง
23 นางสาว ญาณิศา วงศ์จนัค า
24 นางสาว ณัฏฐป์ภัส สีหามาตย์
25 นาง ณัฐธดิา พาจนัทะเนตร์
26 นางสาว ณิชชา ถนอมชีพ
27 นางสาว ณิชานันท์ ศรเสนา
28 นางสาว ณิชานันท์ เสนาฤทธิ์
29 นางสาว ดวงใจ โชคชัย
30 นางสาว ดารณี ศรกุีลวงษ์
31 นางสาว ดุษฎี จมีกระโทก
32 นางสาว ดุษฎี มาตย์นอก
33 นาย ต่วนโฮ แซโ่ซว้
34 นางสาว ตะวัน บุญเผย
35 นาย ตันติกร คมขาว
36 นาย ถม ชิณโคตร
37 นางสาว ทศพร บุญค า
38 นาง ทิพวรรณ ศิรพัินธ์
39 นาย ธนดล เทสศรเีมือง
40 นาย ธนวัฒน์ หม่วยนอก
41 นาย ธนิต เทศศรเีมือง
42 นาง ธนัอาพร เพชรตะก่ัว
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43 นาย นนทวรรษ ดีวงษ์
44 นาง นภารตัน์ มุ่งโนนบ่อ
45 นาย นักรบ ต่อสหะกุล
46 นาง นารี สมนอก
47 นาย นิธติ ด้านซอม
48 นาย นิรนัดร มาตย์นอก
49 นาย บันเทิง เรอืงเทพ
50 นาง บัวผัน โคตรธาดา
51 นาง บัวลอย สรา้งนอก
52 นาง บัวสี ศิลป์ประกอบ
53 นาย บุญเยี่ยม ทักษิณ
54 นาย บุญรอด นาราษฎร์
55 นาย ประกอบ สินทร
56 นาง ประกาย แก้วกัญญา
57 นาย ประสิทธิ์ ด้านซอม
58 นาย ประเสรฐิ ทุนมี
59 นาย พงษ์พรรณ พิงไธสง
60 นาย พงษ์พิพัฒน์ จนัดาเขต
61 นาง พชรพร สิงขรอาสน์
62 นาย พรวดี ไสวโก
63 นาง พัชรพีร จอมปรางค์
64 นาย ภพธร มะลาหอม
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65 นางสาว ภัทรวดี เรอืงเทพ
66 นาย ภมัูย ช่างหล่อ
67 นาย ภมิูพัฒน์ พิงไธสง
68 นาย มงคล สุหา
69 นางสาว มัลลิกา อสัสพันธ์
70 นางสาว เยาวลักษณ์ ชัยศิริ
71 นาย โยธนิ โคตรธาดา
72 นาย รชัถะพงศ์ นาบุญสูง
73 นาง รชันี เดชะนี
74 นางสาว รชันีกร ศรทัีบรกัษ์
75 นางสาว รตันาวดี มาตย์นอก
76 นาย รุจติชาติ ทุมอนนันต์
77 นาย เรอืงฤทธิ์ โลไธสง
78 นางสาว ลลิตา เรอืนมา
79 นางสาว วนิดา มาตย์นอก
80 นางสาว วราภรณ์ ภวูา
81 นาย วัชระ สรา้งนอก
82 นาย วัชระ มาตย์นอก
83 นาย วัชรากรณ์ บวกไธสง
84 นาย วัสการณ์ ยิงส าราญ
85 นางสาว วารุณี ลีลาศ
86 นาง วิยะฎา เดชะมี
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87 นาย วิวัฒน์ ศิรพัินธ์
88 นางสาว วิสุดา ดาขัน
89 นาย เวช พลส าโรง
90 นาย ศักด์ิศรณ์ อ านาจ
91 นางสาว ศิรภัทรสร สินทร
92 นาย ศิรภัิทรดล ศาสตรน์อก
93 นาย ศุภชัย อสัสพันธ์
94 นาง ศุภรตัน์ ถิรทัฬหกุล
95 นางสาว สกุลทิพย์ ทึนรส
96 นาย สถิต บุญเทียม
97 นาง สมจติต์ มานะการ
98 นาย สมบูรณ์ ปานเพชร์
99 นางสาว สมพร มะลิโค
100 นาย สมร หม่ืนภักดี
101 นาย สมศักด์ิ พาจนัทะเนตร์
102 นางสาว สมหมาย ทองพา
103 นาย สวัสด์ิ สรา้งนอก
104 นางสาว สังวาล สรา้งนอก
105 นาย สันพัด ช่างหล่อ
106 นางสาว สายสมร สันเพาะ
107 นาง ส ารวย ศรจุีมพล
108 นาง ส าอาง บุญเทียม
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109 นาย สุชาติ สุวรรณเวียง
110 นางสาว สุชีรา สุวรรณเวียง
111 นางสาว สุธญัญา เนาวนนท์
112 นาง สุธาวัลย์ ถีอาสนา
113 นาย สุธาศักด์ิ ดีปราศัย
114 นาย สุพรรณ จนัทีนอก
115 นาย สุพรรณ เพชรตะก่ัว
116 นางสาว สุเพ็ญนภาภรณ์ บุญเทียม
117 นางสาว สุภาพร บุญเผย
118 นาย สุรศักด์ิ จนัดาเขต
119 นาย สุรศักด์ิ อาษานอก
120 นางสาว สุรสัวดี ปะกิระเค
121 นาย สุวิทย์ จงเทพ
122 นาย อดิศักด์ิ ภักดี
123 นาย อดูลย์ สืบมา
124 นาย อธษิฐ์ ทะสังขาร์
125 นางสาว อภิชญา เตียสุขสวัสด์ิ
126 นาย อภิสิทธิ์ อ านาจ
127 นาง อรไทย เรอืนมา
128 นางสาว อรวรรยา อนินอก
129 นางสาว อรยิาพร ถิรทัฬหกุล
130 นาง ออ่นสา อนิทรน์อก



หนา้ที ่7

131 นางสาว อะรสิา สุรยิะสกุลชัย
132 นางสาว อญัชลี อ านาจ
133 นางสาว อาทิตยา อนิทรก์อง
134 นางสาว อาภรณ์ ทศภา
135 นางสาว อทัุยวรรณ ดีวงษ์
136 นาง อบุลรตัน์ สุวรรณเวียง
137 นางสาว ไอศวรรยา ทุนมี


