
 

 

ประกาศรายช่ือผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนโควดิ-19 

หน่วยงาน.......องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน............. 

ในวันที่  17 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30น.ถึง10.30น. 

ณ.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

1. นาย ประเทอืง ชืน่รอด 

2. นาย ประสงค ์            ทับข า 

3. นางสาว ฉันทนา เทพรัตน ์

4. นาง วาสนา ตันศริ ิ

5. นาย มนัส มลูสมบตั ิ

6. นาย ทวปี เจรญิรัม 

7. นาง อษุา เจรญิรัม 

8. นาง สายหยดุ มาพร 

9. นาง อมรรัตน ์ พงคป์ระดษิฐ ์

10. นางสาว สนุษิา อสธินาการ 

11. นาย สายชล เสอืสว่น 

12. นาย ธนชาต ิ เสารม์ณี 

13. นางสาว ธติยิา ทับข า 

14. นางสาว สดุานันท ์ ฉ ่าศร ี

15. นาย ไตรรงค ์ สายสดุ 

16. นาง มานพ หนูขาว 

17. นาย สทุนิ วฒุสิม 

18. นาง บรรจง วฒุสิม 

19. นาง พรทพิย ์ เผือ่นนาค 

20. นางสาว จันทมิา ทับข า 

21. นาง นภาพร จนีกลู 

22. นางสาว พรนภา ผาสกุ 

23. นาง ทองค า ผาสกุ 

24. นาย สมชาย กระตา่ยทอง 



 

 

25. นางสาว ชตุมิา ระเดน่ 

26. นางสาว อรสิรา มหากจิวรกลุ 

27. นางสาว อารยีา งวดสงูเนนิ 

28. นาย พรีวัฒน ์ อิม่พลับ 

29. นางสาว ปณุณ์ภสัสร วณชิธนาพงศา 

30. นาย ธัญชนก ฤกธิม์ ี

31. นาย กติตพิงษ์ ศริสิ าราญ 

32. นาง สมจติ บญุยนื 

33. นาย สรุชยั บญุยนื 

34. นางสาว สจุนิดา สทุธลิักษณ์ 

35. นาย พทิักษ์ แกน่จันทร ์

36. นางสาว ณัฐมน โชละแวก 

37. นาย ตอ่ศักดิ ์ จารจุนิดา 

38. นางสาว แกว้กาญจน ์ สรอ้ยทอง 

39. นางสาว อฉัราภรณ์ หนูเล็ก 

40. นาง อไุร มงคลสวัสดิ ์

41. นาย เกยีรตศิักดิ ์ มงคลสวัสดิ ์

42. นาย สชุาต ิ งามยิง่ 

43. นาง วสรัุตน ์ ภมูสิขุ 

44. นางสาว แกว้วสา สรอ้ยทอง 

45. นาง โสภษิฐ ์ เทพแซน 

46. นางสาว ณฐบด ี อภญิญาตกลุ 

47. นาง ยพุนิ วงสงิห ์

48. นางสาว รัชนกิาญจน ์ เพ็งจันทร ์

49. นาง สายใจ ชืน่รอด 

50. นางสาว กมลรัตน ์ อะโน 

51. นาย ศวิะ ปลัดภมู ี

52. นาย เทีย่ง ชืน่รอด 

53. นาง ไพรัช แคลร ์

54. นางสาว จริาวรรณ สัง่บตุรดา 



 

 

55. นาง สวุรรณ จันทรแ์ดง 

56. นางสาว ธนภรณ์ หวานฉ ่า 

57. นาง บงัอร มากบญุมา 

58. นางสาว นาตยา เจรญิวฒุธิรรม 

59. นางสาว ปาณศิา   จดจ า 

60. นางสาว จฑุาธปิ สาวกินั 

61. นาย จริภทัร ตะพัง 

62. นางสาว ขนษิฐา ขวัญออ่น 

63. นาย ธรีพงศ ์ พัฒนมาศ 

64. นางสาว กญัจนช์ญา ดอกนาค 

65. นางสาว ล าพดัชา ดอกนาค 

66. นาย ถวลิ ดอกนาค 

67. นางสาว นภสันันท ์ จนิจารักษ์ 

68. นางสาว บตุสบา หนูขาว 

69. นาย จรัญ หนูขาว 

70. นาย ดเิรก  จนิจารักษ์ 

71. นางสาว ละเอยีด  เกตบตุร 

72. นางสาว ผกากรอง เตมิปฐมกลุ 

73. นาง กญัญาธรณ์ เตมิปฐมกลุ 

74. นาย ธรีพงษ์ เตมิปฐมกลุ 

75. นาง รัตนา  บญุเต็ม 

76. นางสาว ปัฒมา หนูขาว 

77. นาย ประเสรฐิ มลูยอง 

78. นาย สนธยา เพกิเฉย 

79. นางสาว ณัฐรดา หนูขาว 

80. นาย ส าเนา  หนูขาว 

81. นาย รัตนะ  มลูยอง 

82. นาง วภิาพร เกดินลิ 

83. นางสาว รจุริา นอ้ยวจิติร ์

84. นาย ณรงค ์ นอ้ยวจิติร ์



 

 

85. นาย เจรญิ สสีวย 

86. นางสาว วาสนา  หาดแกว้ 

87. นางสาว ทองใบ ไตรโอสถ 

88. นางสาว วรรัีตน ์ นอ้ยวจิติร ์

89. นาย กติธศิกัดิ ์ นอ้ยวจิติร ์

90. นาง บญุพา ออ่นรุง่เรอืง 

91. นาย ทวชิ เขยีวอม่ 

92. นาง อษุา ปฐมดลิกกลุ 

93. นางสาว สชุาดา รอดอรัญ 

94. นางสาว นชิกานต ์ ตะพัง 

95. นางสาว พลอยไพลนิ ตะพัง 

96. นาย ครติ โยชวิวิัฒน ์

97. นาย พรรณรงค ์ พลทหาร 

98. นาย ทนิภทัร อนิทรักษ์ 

99. นาย ธนรัชต ์ รักศรสีวัสดิ ์

100. นางสาว น ้าเพชร โพธิน์อก 

101. นาย วชิยั อมรเทวภทัร 

102. นางสาว ประณยา แสงทวปี 

103. นาง เพ็ญนภา อดุมฐติพิงศ ์

104. นางสาว ลนิดา แกว้มว่ง 

105. นาง สมจติร ์ ชนะเลศิ 

106. นาง บญุฉัน นอ้ยวจิติร ์

107. นาย ธรีพนธ ์ นอ้ยแยม้ 

108. นางสาว พรพันธ ์ ถริายศุรพีงศ ์

109. นาง ศศธิร ใจโปรง่ 

110. นางสาว น ้าเพ็ญ แรงครฑุ 

111. นางสาว ญานศิา บอ่ทรัพย ์

112. นางสาว นวยิา เจรญิรอด 

113. นาย ทพิย ์ เบญ็พาด 

114. นาย ชรนิทร แกน่สาร 



 

 

115. นาย พษิณุ พลูสวสัดิ ์

116. นาง อารยา พงษ์โชต ิ

117. นาง สนุยี ์ โตเขยีว 

118. นาย นัทธพงศ ์ คณุวงค ์

119. นางสาว ฐานติา เถือ่นศร ี

120. นาย เสน่ห ์ ด าด ี

121. นาง ทองพนู ค าอาจ 

122. นางสาว ณัฏฐฌ์ญา นอ้ยวจิติร ์

123. ร.ท. ยทุธพงษ์ สายสวุรรณ 

124. นาง อบุลวันทน ์ สายสวุรรณ 

125. นาย ประภาส เหล็กมา 

126. นาย สเุรอืน หอมหวาน 

127. นาย จริาวฒุ ิ นันธโิย 

128. นาง สภุาพร นันธโิย 

129. นาย จาตรุงค ์ วลิัย 

130. นาย ภณัฑริา บตุรพวง 

131. นางสาว เบญจมาศ บตุรพวง 

132. นาย กติต ิ อาภาสตัย ์

133. นาย วชริวทิย ์ ผวิออ่น 

134. นาง วรีนันท ์ โรจนอ์ภนัินท ์

135. นาย สมชาต ิ สทุธพิงศเ์กยีรต์ ิ

136. นางสาว พรวลิัย เรอืนฉาย 

137. นางสาว จนิตนา กตญัญ ู

138. นาง สนัุนท ์ ดพีจน ์

139. จ.ส.อ. กอ้ง ดสีพุจน ์

140. นาย ธนาศลิป ทองศร ี

141. นาง พรรษณภรณ์ ทองศร ี

142. นางสาว ศรนีวล เอยีงออ่น 

143. นางสาว รวงมธรุส ชยับรัุมย ์

144. นาง กาญดา ไตรยวงค ์



 

 

145. นาย ชาตร ี ไตรยวงค ์

146. นาย สรุยีา ลา่ด ี

147. นาย ประอาวธุ ทวนุีต 

148. นางสาว จฑุากาญจน ์ ฟักทอง 

149. นางสาว ใหม ่ ดแูกว้ 

150. นางสาว จติราพร หนุนารา 

151. นางสาว นงเยาว ์ เลีย้งเรยีน 

152. นางสาว บณัฑติา มชัฌนัตกิะ 

153. นางสาว วรารัตน ์ เพชรนาด ี

154. นาง วลิาวลัย ์ สงัขส์น่ัน 

155. ร.ท. ปรชีา สงัขส์น่ัน 

156. นางสาว ธันยพร หนูขาว 

157. นางสาว กิง่กาญจน ์ สทุธพิันธ ์

158. นาง องัคณา โสดากลุ 

159. นาย มณี ตรงแจะ 

160. นาย ศภุกจิ ตรงแจะ 

161. นาย ฆนาคม โตอาจ 

162. นาย ภาคนัิย มนปราณีต 

163. นาง ฐติรัิตน ์ สริพิฤกษา 

164. นางสาว สดุารัตน ์ เซยีมศริ ิ

165. นาง นติยา                                              ใจมัน่ 

166. นาง อารมณ์ 
จติรสงู 
 

167. นาย ปัณณวัฒน ์ จันทราเจรญิกจิ 

168. นาย ธนาวัตร ์ สวุรรณโณ 

169. นาย ธวชัชยั สระพลอย 

170. นาง ไพจติร ์ ซคัเคลิ 

171. นางสาว วันวสิา เทยีนทองด ี

172. นางสาว ปารวัณ พตุตาล 

173. นาง พรรณพมิล แกว้เขยีว 



 

 

174. นาย ฐาปกรณ์ สารวีงษ์ 

175. นาย ธรีะวัฒน ์ แกว้เขยีว 

176. นาย ธนพงศ ์ แกว้ชทูศิ 

177. นางสาว อลสิรา ถงึจอหอ 

178. นางสาว ทพิวรรณ ฝาชยัภมู ิ

179. นาง สงา่ นนิจันทร ์

180. นางสาว จฬิาพร บ ารงุหมู ่

181. นางสาว จารวุรรณ นุ่มนอ้ย 

182. นางสาว ขวัญรัตน ์ ศรบีญุธรรม 

183. นางสาว ปิยะวด ี ยอดทอง 

184. นาง ปิยดา เหล็กมา 

185. นาย สมชาย ฟักทอง 

186. นาย กฤตบญุ ศรธีรรม 

187. นางสาว วันทนยี ์ บญุมขีาว 

188. นางสาว แชม่ชอ้ย โรจนบญุถงึ 

189. นางสาว กนัยารัตน ์ บญุบาง 

190. นาง ภานุพันธ ์ สวุรรณสงิห ์

191. นาง วจิติรา ทองดอนหัน 

192. นางสาว นติยา ศรทีองด ี

193. นางสาว ณัฐนันท ์ ชนะเลศิ 

194. นาย สายณัห ์ ชนะเลศิ 

195. นางสาว ศริลิักษณ์ กิง่สวัสดิ ์

196. นาย นอ้ย กิง่สวัสดิ ์

197. นาย วรียทุธ จันทรจ์ ู

198. นาย ชลติ บญุวัน 

199. นางสาว นุชนารถ สสีด 

200. นางสาว วรัชญา จันทรจ์ ู

201. นางสาว ปภาวด ี ฉัตรเพชร 

202. นางสาว ละเอยีด  ฉัตรเพชร 

203. นาง ธัญญา สงิหง์าม 



 

 

204. นาย จรัณ วันยะทา 

205. นาย บญุสง่ ขมุทรัพย ์

206. นาย สมหวัง กระตา่ยทอง 

207. นาย สธุน ผาสกุ 

208. นาย ปฐม จันทรจ์ ู

209. นางสาว สภุาพร นางแยม้ 

210. นาง ศริพิร นางแยม้ 

211. นาย สชุาต ิ นางแยม้ 

212. นาย ณรงค ์ ทองวันทา 

213. นางสาว รุง่ฤด ี ทองวันทา 

214. นาย ถวลิ กระตา่ยทอง 

215. นางสาว บญุชว่ย ใจกลา้ 

216. นางสาว ประสทิธิ ์ ใจกลา้ 

217. นางสาว ณภทัรศรัญญ ์     ผาสขุ 

218. นาง ณชิกมล ผาสขุ 

219. นางสาว นวลจันทร ์ ผาสขุ 

220. นาย บวัหลวง ถิน่ไทยแท ้

221. นางสาว ขวัญเรอืน  ขมุทรัพย ์

222. นางสาว ธติมิา วันยะทา 

223. นาย ไชยวัฒน ์ เมน่สวุรรณ์ 

224. นาง จ าเรยีง ถิน่ไทยแท ้

225. นาย วนัิย ยางสงู 

226. นางสาว สนัุน นลิเขตร ์

227. นางสาว เอือ้ง ผาสขุ 

228. นางสาว ภรติา ผาสขุ 

229. นาย ปราโมทย ์ คณุาลกัษ์ 

230. นาย เชษฐา   ปลาทอง 

231. นาย วัชระพงษ์  ผาสขุ 

232. นาย สรุชาต ิ สริเิวช 

233. นาย สมมาตร ์ อนิใจธรรม 



 

 

234. นาง ประทมุพร ทันสมยั 

235. นางสาว สริพัิกตร ์ แกน่สาร 

236. นางสาว สเีวยีง กระตา่ยทอง 

237. นาย ชะบา ผาสกุ 

238. นาง รจุริา  ชุม่ดอนไพร 

239. นางสาว หน่อย มะจา๋ 

240. นาย ส ารอง สภุาพ 

241. นาย เนตธิร  ครธุวงษ์ 

242. นาย วรัิตน ์ นลิคลา้ย 

243. นางสาว ธัญญาเรศ ฉ ่ากลิน่ 

244. นางสาว ชญาภา          น ้าพลอยเทศ 

245. นาย วเิชษฐ ์                  ครธุวงษ์ 

246. นางสาว จรัญญา ครธุวงษ์ 

247. นางสาว กาญจนาพร หอมชืน่ 

248. นาย จารกึ  หอมชืน่ 

249. นางสาว ศริพิร วันยะทา 

250. นาย ชลาวัฒน ์ เมอืงนก  

251. นาง นรศิรา ผา่นจังหาร 

252. นางสาว นันทวัน        ประพันธพ์ัฒน ์

253. นาย ศักดิช์ยั แซต่ัง้ 

254. นาย อ าพล  เปรมธนรุง่เรอืง 

255. นางสาว ภทัราภรณ์  มว่งคลา้ย 

256. นางสาว กญัญาณัฐ กรนุกรดุ 

257. นาง เบญจมาศ ทับทมิใส 

258. นางสาว ศริพิร ทันสมยั 

259. นาย ภมุรนิทร ์ มะลซิอ้น 

260. นาง นุชจร ี มะลซิอ้น 

261. นางสาว เกศราภรณ์  มะลซิอ้น 

262. นาย โชคอนันต ์  มะลซิอ้น 

263. นางสาว มธตุฤณ เปรมทอง 



 

 

264. นางสาว ณชิชญาพชัญ ์   เอกพชิยาพัชร 

265. นาย วรัิตน ์ ทองภกัดสีกลุ  

266. นาย ชยัวฒุ ิ นาคราช 

267. นางสาว สรุรัีตน ์ ฉ ่ากลิน่ 

268. นางสาว ณมน ทองภกัดสีกลุ 

269. นาย ฟมู เนยีมทรัพย ์

270. นาง บญุเรอืน บญุลกัษณ์ 

271. นาง สดุใจ ศรทีองด ี

272. นาง สรุยี ์ วเิชยีรกลุ 

273. นาง บาหยนั รัตนา 

274. นางสาว ประจวบ ฉ ่ากลิน่ 

275. นาย กติต ิ บญุประเสรฐิโพธิ ์

276. นาย เสฐยีร  สงิหง์าม 

277. นางสา จ ารญู  แซอ่ึง้ 

278. นางสาว ศรไีพร พชืพันธ ์

279. นาย สชุาต ิ ชนะเลศิ 

280. นาย ปัญญา เหลอืงประมวล 

281. นาง ออ้ย ชนะเลศิ 

282. นางสาว สายบวั แยม้พราหม 

283. นางสาว ซอ่นกลิน่  น ้าใจตรง 

284. นางสาว มะล ิ เนยีมทรัพย ์

285. นาย หลง  สงิหเ์สก 

286. นาง ทองพมิพ ์ นิม่นวล 

287. นาง อรอนงค ์ ดว้งสุม่ 

288. นางสาว ศราวด ี สดุใจ 

289. นาง ละเมนิ               วงแหวน 

290. นาง เสมอ เนยีมทรัพย ์

291. นางสาว ภญิญา ศรหีกลุ 

292. นางสาว ภรณ์ทพิย ์ จันทรจ์ ู

293. นาย วสพุล วรรณาวงษ์ 



 

 

294. นาง เฉลยีว หนูขาว 

295. นางสาว อรทัย ไขสะอาด 

296. นางสาว อี๊ด  ดอกหญา้ 

297. นาย บญุเหลอื ฉ ่ากลิน่ 

298. นางสาว เชยีร ฉัตรเพชร 

299. นางสาว พัสว ี ศรเีหรา 

300. นาย กระเศยีร            ผาสขุ 

301. นาย สรุชยั  แซแ่ต ้

302. นางสาว เจยีม บูส่ามสาย 

303. นาง ขวัญเมอืง  คมกลา้ 

304. นาย ทนงค ์ คมกลา้ 

305. นาย สนทิ ชนะเลศิ 

306. นาง ประชมุ มะลซิอ้น 

307. นาย เพชรรัตน ์   ชนะเลศิ 

308. นาย โชคอนันต ์  มะลซิอ้น 

309. นาย สมเวช                สมทุรศร ี

310. นางสาว บณุยนุช   รอดสนิ 

311. นาง ทองคณู               สง่บญุ 

312. นาง บญุณศิา  พรมโคต 

313. นาย วนัิย พึง่อยู ่ 

314. นาง พนูสขุ  ดยีิง่ 

315. ร.ต. วรีะวัฒน ์ ดยีิง่ 

316. ร.ต. นพดล ชืน่ทอง  

317. นางสาว เสน่ห ์ ข าพกลุ  

318. นาย ประพฤต ิ รืน่ฤทธิ ์

319. นาง ปลวิ  สถาปิตานนท ์

320. นาย สมร  ชาวหนองบวั  

321. นาง มาก แสงสทีอง 

322. นาง นดิ อิม่ทอง 

323. นางสาว เนยีม แจง้เณร 



 

 

324. นางสาว ลกูนก วงจาด 

325. นาย ส าราญ  ทับข า 

326. นางสาว สน่ัน  ทองงามข า 

327. นาย มงคล  แกว้บวัด ี 

328. นาง สวุรรณา นุชโพธิพ์ันธุ ์

329. นาง ระเบยีบ โพธิท์อง 

330. นาย อ านาจ        ดอกนาค 

331. นาย บญุชอบ   เพ็ญจันทร ์

332. นางสาว ประนอม ชเูลศิ 

333. นาย บญุเรอืน ยอดศรทีอง 

334. นาง พรอ้ม  หนูขาว 

335. นาง ชนิ  พัฒนมาศ 

336. นาย ประเสรฐิ   ชนะเลศิ 

337. นาง เสรมิ วเิศษสงิห ์

338. นาง ยพุา พฒุเอก  

339. นาย หยวก  ศรรีาจันทร ์ 

340. นาง ผอ่ง ศรรีาจันทร ์

341. นาง มณี  นลิเขตร ์

342. นาย ช านาญ ขวัญออ่น 

343. นาง อทุร สวุรรณสงิห ์

344. นาย คนงึ อยูม่ัน่ 

345. นาย ณัฏฐพล       อาจรอด 

346. นาง พนม  ศรภีมุมา  

347. นาย จรัล ศรัภมุมา 

348. นาย ธนู ขวัญโต 

349. นางสาว ชญัญาพัชญ ์    บา้นโก ๋

350. นาย สมเกยีรต ิ เพ็งถา 

351. นาย ประมวล   เอมตี ่

352. นาง แสง ขวัญโต 

353. นาง ตุน่ หงษ์หลง 



 

 

354. นาย สมจติร  อุน่ค า 

355. นาย เอีย่ม หนูขาว  

356. นาง ชลอ หนูขาว   

357. นาย ช าน ิ ป่ินอยู ่

358. นาย อบุล ณ บางชา้ง 

359. นาง นนิ จมุพล 

360. นาย ขนัฑช์ยั มนัสประกนัภ ์

361. นาง เพยีร โสตรด ี

362. นาย ชวั เรอืนทอง 

363. นาง ค าพัน บญุอนิทร ์

364. นาย เฉลมิ ข าเอีย่ม 

365. นางสาว ปรานอม     ขวัญออ่น 

366. นาย ประสาร  คงกระพันธ ์

367. นาง วมิล  คงกระพันธ ์

368. นาย อเนก ทองนุ่ม 

369. นาง ล าพงึ   ดอกนาค 

370. จ.ส.อ. เพชรสงคราม บ ารงุหมู ่

371. นาย พวง ชาวนา 

372. นาย ยอ้ย โพธิ์ทอง 

373. นาง สายหยดุ ดอกนาค 

374. นางสาว ธัณญภสัร ์ สง่บญุ 

375. นาง ประจวบ ทับข า 
 


