
วันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน ห้อง หมายเหตุ

1 นายภูเบศ    พรรนันท์ ม.6 1

2 นายสุรศักด์ิ    พลโยธา ม.6 1

3 นายภานุวัฒน์    จีนตุ้ม ม.6 1

4 นายณัฐพล    ล้ิมต้ิว ม.6 1

5 นายพศวัต    โพธ์ิศรี ม.6 1

6 นางสาวกัลยา    ทิพวัน ม.6 1

7 นางสาวญาณันธร    สามป้ัน ม.6 1

8 นางสาวนริศสรา    ศรีสุข ม.6 1

9 นางสาวปาริชาต    ฉิมคง ม.6 1

10 นางสาวปิยพร    เกลียวกัน ม.6 1

วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 11 นางสาวพรหมพร    โพธิทอง ม.6 1

เวลา 11.30-12.30 น. 12 นางสาวพิมพ์ชนก    สมอเทศ ม.6 1

(รบกวนมาก่อนเวลา 30 นาที) 13 นางสาวมุทิตา    หุ่นคล้าย ม.6 1

ณ ศาลาสุพรรณิกา 14 นางสาววนิชา    ช่ืนชม ม.6 1

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 15 นางสาววริศรา    แซ่จิว ม.6 1

อ าเภอจอมบึง 16 นางสาวสุมินตรา    โพธ์ิรีทอง ม.6 1

17 นางสาวสุภาพร    ยินดี ม.6 1

18 นางสาวโสรญา    ฟักโต ม.6 1

19 นางสาวอภิชชญา    แสงกล่ิน ม.6 1

20 นางสาววิชุดา    คนชมหงษ์ ม.6 1

21 นางสาวดรุณี    แสนณรงค์ ม.6 1

22 นางสาวณฐพร    สว่างแก้ว ม.6 1

23 นางสาวปณิตา    แฝดสูงเนิน ม.6 1

24 นางสาวภูริชญา    รักษา ม.6 1

25 นางสาวจุฑามาศ  พรหมบัณฑิตย์ ม.6 1

หมายเหตุ 26 นายณัฐพล    บุญรอด ม.6 2

* มาตามเวลาท่ีก าหนด 27 นายปัญญา    บางศิริ ม.6 2

** เตรียมเอกสารให้พร้อม 28 นายยอดชาย    ศิริเอก ม.6 2

*** ใส่ชุดเคร่ืองแบบพละ 29 นายสหรัฐ    จันขาว ม.6 2

เพ่ือความรวดเร็ว และลดการแออัด 30 นายพฤพันธ์    จ ารูญลาภ ม.6 2

ประกาศรายช่ือ  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี



วันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน ห้อง หมายเหตุ

31 นายราชบุรี    สีสุข ม.6 2

32 นายอัครพล    คล้ายเดือน ม.6 2

33 นายณัฐพงษ์    คนเท่ียง ม.6 2

34 นายกฤษฎา    สุวรรณศรี ม.6 2

35 นายเจนณรงค์ กมลคุ้มทรัพย์ ม.6 2

36 นางสาวกาญจนา    สมมาก ม.6 2

37 นางสาวฐิดาวรรณ์    ชูคะรัมย์ ม.6 2

38 นางสาวผไทยมาศ   แต่คง ม.6 2

39 นางสาวอัจฉริยา    กรุงศรี ม.6 2

40 นางสาวอัมพวรรณ  เอ่ียมทราย ม.6 2

วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 41 นางสาวนพมาศ    เชียงกา ม.6 2

เวลา 11.30-12.30 น. 42 นางสาวรุ่งฤดี    บริสุทธ์ิ ม.6 2

(รบกวนมาก่อนเวลา 30 นาที) 43 นางสาวสุภาวิณี    สุขบุญ ม.6 2

ณ ศาลาสุพรรณิกา 44 นางสาวชลดา    ปานวงษา ม.6 2

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 45 นางสาวสุชาดา    เพชรนุ้ย ม.6 2

อ าเภอจอมบึง 46 นายณัฐวุฒิ    พุกภูษา ม.6 3

47 นายธนพล    สรวยล้ า ม.6 3

48 นายเจษฎา    จันทร์ดวงเด่น ม.6 3

49 นายสิทธิโชค    ท้ิงเมือง ม.6 3

50 นายอดิเทพ    เพชรรัตน์ ม.6 3

51 นายภูริ    พรมประเสริฐ ม.6 3

52 นางสาวธิดารัตน์    ยอดครู ม.6 3

53 นางสาวลักขณา    ร่มโพธ์ิทอง ม.6 3

54 นางสาวพัชรา    คงสุคนธ์ ม.6 3

55 นางสาวกานต์ธิดา    สมช่ือ ม.6 3

หมายเหตุ 56 นางสาวอรวรรณ    เอ่ียมทราย ม.6 3

* มาตามเวลาท่ีก าหนด 57 นายชนะชัย    น้อยใจคง ม.5 1

** เตรียมเอกสารให้พร้อม 58 นายภูรีพัฒน์    พนาพรสกุล ม.5 1

*** ใส่ชุดเคร่ืองแบบพละ 59 นายพรเทพ    นาคศรีทอง ม.5 1

เพ่ือความรวดเร็ว และลดการแออัด 60 นางสาวเบญจรัตน์    แจ่มแสง ม.5 1

ประกาศรายช่ือ  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี



วันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน ห้อง หมายเหตุ

61 นางสาวปวีณ์ธิดา  หนูบ้านเกาะ ม.5 1

62 นางสาวปวีณ์นุช  หนูบ้านเกาะ ม.5 1

63 นางสาวปวีณ์สุดา  หนูบ้านเกาะ ม.5 1

64 นางสาวผ่องทิพย์    จุลเดช ม.5 1

65 นางสาวพัชรี    คล้อยวงศ์ ม.5 1

66 นางสาวพัณณิตา    กิเจริญ ม.5 1

67 นางสาวศศิพิมพ์    ฮาดนารี ม.5 1

68 นางสาวสุกัญญา    ยอดทอง ม.5 1

69 นางสาวอชิรญา    ซ้ิมรักษา ม.5 1

70 นางสาวอัญชลี    บ าเพ็ญธรรม ม.5 1

วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 71 นางสาวจันทมณี    จงนวกิจ ม.5 1

เวลา 11.30-12.30 น. 72 นางสาวกลอยไพลิน    ชนะธาร ม.5 1

(รบกวนมาก่อนเวลา 30 นาที) 73 นางสาวอมรรัตน์    ใจเย็น ม.5 1

ณ ศาลาสุพรรณิกา 74 นายธีรเทพ    ม่วงไข่ ม.5 2

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 75 นายลิขิต    แทนวิบูลย์ ม.5 2

อ าเภอจอมบึง 76 นายวีรภัทร    ล าเพา ม.5 2

77 นายศักรินทร์    สามป้ัน ม.5 2

78 นายสันติ    ทองล่ิม ม.5 2

79 นายชนาธิป    บุญเน่ือง ม.5 2

80 นายณัฐเมศร์    ฤกษ์ศักด์ิศรี ม.5 2

81 นายนันทิพัฒน์    พุ่มนิล ม.5 2

82 นายวนิรุติ    กรรณแก้ว ม.5 2

83 นายสรวิชญ์    ผ่องภิญโญ ม.5 2

84 นางสาวกรณิการ์    ไสยา ม.5 2

85 นางสาวจุฑานุช    สวัสด์ิรักษา ม.5 2

หมายเหตุ 86 นางสาวชนิกานต์    ศาสตร์เวช ม.5 2

* มาตามเวลาท่ีก าหนด 87 นางสาวนิรชา    เนียมทอง ม.5 2

** เตรียมเอกสารให้พร้อม 88 นางสาวบวรรัตน์    จันทร์อินทร์ ม.5 2

*** ใส่ชุดเคร่ืองแบบพละ 89 นางสาวปัญญาพร    พันยุโดด ม.5 2

เพ่ือความรวดเร็ว และลดการแออัด 90 นางสาวเพชรลดา    ศาสตร์เวช ม.5 2

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

ประกาศรายช่ือ  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer



วันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน ห้อง หมายเหตุ

91 นางสาวภัทรมน    สุธาพรต ม.5 2

92 นางสาววนันดา    ปลดเปล้ือง ม.5 2

93 นางสาวสุดารัตน์    พรายเพชร ม.5 2

94 นางสาวฐานิดา    โพธ์ิศรี ม.5 2

95 เด็กหญิงวรรณวิษา    วงค์แก้ว ม.5 2

96 นางสาวศิริพร    สามงามยา ม.5 2

97 นางสาวทิพวรรณ    บุญนิล ม.5 2

98 นายจตุพร    บุญด้วง ม.4 1

99 นายนทีเทพ    สุวรรณศรี ม.4 1

100 นายพงศกร    โพธ์ิศรี ม.4 1

วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 101 นายพีรพัฒน์    บัวงาม ม.4 1

เวลา 11.30-12.30 น. 102 นายนิพนธ์  ทิพวัน ม.4 1

(รบกวนมาก่อนเวลา 30 นาที) 103 นายพีรพล    ถ่ินวงษ์พรม ม.4 1

ณ ศาลาสุพรรณิกา 104 นายนคร    เส้งสุข ม.4 1

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 105 นายทักษิณ    เข็มน้อย ม.4 1

อ าเภอจอมบึง 106 นายธนาดุล    ฤกษ์ศักด์ิศรี ม.4 1

107 นางสาวกรองกนก สุวรรณประเสริฐ ม.4 1

108 นางสาวจันทนา    พวงทอง ม.4 1

109 นางสาวทิตยา    สมคง ม.4 1

110 นางสาวทิพวัลย์    สิทธิกุล ม.4 1

111 นางสาวปภาวดี    ทองประจง ม.4 1

112 นางสาวพรภิมล    แซ่จิว ม.4 1

113 นางสาวพลอย    เพชรนิล ม.4 1

114 นางสาวพิชญาภา    รักษา ม.4 1

115 นางสาววรัญญา    วิฉานะ ม.4 1

หมายเหตุ 116 นางสาววราพร    ชานอก ม.4 1

* มาตามเวลาท่ีก าหนด 117 นางสาวสายธาร    จันทร์อินทร์ ม.4 1

** เตรียมเอกสารให้พร้อม 118 นางสาวสุธิตา    คงถาวร ม.4 1

*** ใส่ชุดเคร่ืองแบบพละ 119 นางสาวหัทยา    ชัยนิตย์ ม.4 1

เพ่ือความรวดเร็ว และลดการแออัด 120 นางสาวนฤมล    สะทองขน ม.4 1

ประกาศรายช่ือ  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี



วันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน ห้อง หมายเหตุ

121 นางสาวชัญญา    จงนวกิจ ม.4 1

122 นายณัฐพล    กมลคุ้มทรัพย์ ม.4 2

123 นายวีระชัย    ศรีอุทารวงศ์ ม.4 2

124 นายเจตนา    เทพสวัสด์ิ ม.4 2

125 เด็กชายเทพพร บุญด้วง ม.4 2

126 นายพิทยุตม์    แซ่อ้ึง ม.4 2

127 นายณัฐนนท์    มูลมณี ม.4 2

128 นายนิธิ    ทองค า ม.4 2

129 นายณัฐภูมิ    จันทร์เพชร ม.4 2

130 นายประกฤษฏ์ิ เชาว์วัย ม.4 2

วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 131 นายพงษ์นรินทร์    อุดมพร ม.4 2

เวลา 11.30-12.30 น. 132 นายณัฐกิตต์ิ  แซ่ล้ิม ม.4 2

(รบกวนมาก่อนเวลา 30 นาที) 133 นายบดินเดช  แสงจันทร์ ม.4 2

ณ ศาลาสุพรรณิกา 134 เด็กชายธนากร ม่ันคง ม.4 2

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 135 นางสาวขวัญจิรา แผนคง ม.4 2

อ าเภอจอมบึง 136 นางสาวณัฏฐณิชา    ป่ินเทศ ม.4 2

137 นางสาวณัฐธิดา    อนุกูล ม.4 2

138 นางาสาวศิริอาภา  ขุนหม่ืน ม.4 2

139 นางสาวสุวิมล  โม่งเครือ ม.4 2

140 นางสาวอาทิตย์ตยา    แซ่เตียว ม.4 2

141 นางสาวอสมา แจ่มสุวรรณ ม.4 2

142 นายธนกร    รุ่งเรือง ม.4 3

143 นายเจษฎาภรณ์    ศรีโสภณ ม.4 3

144 นายจิรายุทธ  จันทร์ที ม.4 3

145 นายณัฐนันท์    มูลมณี ม.4 3

หมายเหตุ 146 นายธนพนธ์    แสงธรรมรัตน์ ม.4 3

* มาตามเวลาท่ีก าหนด 147 นายพีรพันธ์  เพ็งน้ าค า ม.4 3

** เตรียมเอกสารให้พร้อม 148 นายประพาส  ม่วงพุ่ม ม.4 3

*** ใส่ชุดเคร่ืองแบบพละ 149 นายอานุภาพ  จันทร์ภูมิ ม.4 3

เพ่ือความรวดเร็ว และลดการแออัด 150 นายณัฐพงศ์  ภู่เปล่ียน ม.4 3

ประกาศรายช่ือ  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี



วันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน ห้อง หมายเหตุ

151 นายนันทวัฒน์  ไผ่ล้อม ม.4 3

152 นายวิณุวัฒน์  แซ่จิว ม.4 3

153 นางสาวกรกมล    จันทร์ฉนวน ม.4 3

154 นางสาวณัฏฐภรณ์    พุ่มนิล ม.4 3

155 นางสาวเนตรอัปสร    นพเก้า ม.4 3

156 นางสาวปาริฉัตร    จีนตุ้ม ม.4 3

157 นางสาวอรนิชา   มักน้อย ม.4 3

158 เด็กชายชัญชนะ    แก้วคงคา ม.3 1

159 เด็กชายณัฐพงษ์    ตลุมพุก ม.3 1

160 เด็กชายเดชาวัต    แก้วทุ่ง ม.3 1

วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 161 เด็กชายบดินเดช  เกียรติกวีอุดม ม.3 1

เวลา 11.30-12.30 น. 162 เด็กชายมรุเดช    แก้วไทรฮุน ม.3 1

(รบกวนมาก่อนเวลา 30 นาที) 163 เด็กชายรังสิมันส์    มูลทรัพย์ ม.3 1

ณ ศาลาสุพรรณิกา 164 เด็กชายวิวัลพัชร    แซ่จิว ม.3 1

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 165 เด็กชายศิรศักด์ิ    บุญช่วย ม.3 1

อ าเภอจอมบึง 166 เด็กชายสมโชค    ทิพวัน ม.3 1

167 เด็กชายอโนชา    ค าเฟย ม.3 1

168 เด็กชายวุฒิภัทร  โอฬารตรีรัตน์ ม.3 1

169 เด็กชายสมสุข    สิริสุข ม.3 1

170 เด็กหญิงกันญากร    พวงทอง ม.3 1

171 เด็กหญิงชมพูนุช    ล าเพา ม.3 1

172 เด็กหญิงนภัสสร    ท้าวพิมพ์ ม.3 1

173 เด็กหญิงนิติกานต์    โตชรา ม.3 1

174 เด็กหญิงกานต์มณี    นนธิบุตร ม.3 1

175 เด็กหญิงปนัดดา    สาธินันท์ ม.3 1

หมายเหตุ 176 เด็กหญิงแพรวารี   นิลธรรมรัตน์ ม.3 1

* มาตามเวลาท่ีก าหนด 177 เด็กหญิงฟ้ามณี    ทองหยอย ม.3 1

** เตรียมเอกสารให้พร้อม 178 เด็กหญิงมุทิตา    พูลเสม ม.3 1

*** ใส่ชุดเคร่ืองแบบพละ 179 เด็กหญิงวรินร าไพ    แจ่มใส ม.3 1

เพ่ือความรวดเร็ว และลดการแออัด 180 เด็กหญิงวริศรา    ปราบพาล ม.3 1

ประกาศรายช่ือ  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี



วันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน ห้อง หมายเหตุ

181 เด็กหญิงศิริพร    นิยมพงษ์ ม.3 1

182 เด็กหญิงศิริวรรณ    ทองประไพ ม.3 1

183 เด็กหญิงสุนิสา    ท้าวนาง ม.3 1

184 เด็กหญิงสุนิสา    แฝงสวัสด์ิ ม.3 1

185 เด็กหญิงโสภิตา    บุญนิล ม.3 1

186 เด็กหญิงอภิญญา    เนียมเตียง ม.3 1

187 เด็กหญิงลลิตา    สุดใจ ม.3 1

188 เด็กหญิงวนิดา    สามป้ัน ม.3 1

189 เด็กหญิงวรกาญจน์    แซ่ฮ้อ ม.3 1

190 เด็กหญิงศิริลักษณ์    ใจมุ่ง ม.3 1

วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 191 เด็กหญิงอภิชญา    เพชรชู ม.3 1

เวลา 11.30-12.30 น. 192 เด็กหญิงอาทิตยา    ยกกล่ิน ม.3 1

(รบกวนมาก่อนเวลา 30 นาที) 193 เด็กชายกฤษณะ    พานทอง ม.3 2

ณ ศาลาสุพรรณิกา 194 เด็กชายคทาเทพ    ยอดทอง ม.3 2

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 195 เด็กชายจรุงวิทย์    โกญจนาท ม.3 2

อ าเภอจอมบึง 196 เด็กชายธนกร    มุมแดง ม.3 2

197 เด็กชายธัญเทพ    จันสืบแถว ม.3 2

198 เด็กชายภูมิ    เท่ียงล้ิม ม.3 2

199 เด็กชายวสันต์    มีสวัสด์ิ ม.3 2

200 เด็กชายไวยวัฒน์    โฆษิตรวุฒิ ม.3 2

201 เด็กชายสันติสุข    เอ่ียมทราย ม.3 2

202 เด็กชายชานนท์    ทองค า ม.3 2

203 เด็กชายณัฐนัย    ระดมงาม ม.3 2

204 เด็กชายธนโชติ    จันทร์สม ม.3 2

205 เด็กชายบุญญฤทธ์ิ    โกญจนาท ม.3 2

หมายเหตุ 206 เด็กชายพงศ์พันธ์    บุศราคัมกุล ม.3 2

* มาตามเวลาท่ีก าหนด 207 เด็กชายณพล  จ านงนรินทร์รักษ์ ม.3 2

** เตรียมเอกสารให้พร้อม 208 เด็กหญิงสุทัตตา    ศรีสกุล ม.3 2

*** ใส่ชุดเคร่ืองแบบพละ 209 เด็กหญิงกณิฐา    เทพสวัสด์ิ ม.3 2

เพ่ือความรวดเร็ว และลดการแออัด 210 เด็กหญิงจุฑารัตน์    โพธิ ม.3 2

ประกาศรายช่ือ  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี



วันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน ห้อง หมายเหตุ

211 เด็กหญิงชาลิสา    วงษ์สนิท ม.3 2

212 เด็กหญิงทิพเกสร    แซ่ล้ิม ม.3 2

213 เด็กหญิงนฤมล    โพธ์ิช่วย ม.3 2

214 เด็กหญิงเปมิกา    อุ้ยฟัก ม.3 2

215 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร    วงศ์ราช ม.3 2

216 เด็กหญิงกัญญาภัทร    บัวขาว ม.3 2

217 เด็กหญิงศศิกานต์    สัตถาผล ม.3 2

218 เด็กหญิงสุภาวดี    ศรีนวลจันทร์ ม.3 2

219 เด็กหญิงอารยา    ภูมี ม.3 2

220 เด็กหญิงธัญญลักษณ์    นานดง ม.3 2

วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 221 เด็กชายจิรวัฒน์    สมรูป ม.3 3

เวลา 12.30-13.30 น. 222 เด็กชายณชพล    นพภากูล ม.3 3

(รบกวนมาก่อนเวลา 30 นาที) 223 เด็กชายธนพัฒน์    สระเพ่ิมพูล ม.3 3

ณ ศาลาสุพรรณิกา 224 เด็กชายนัฐพล    อรุณแสง ม.3 3

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 225 เด็กชายพีรวัศ    ร่มโพธ์ิทอง ม.3 3

อ าเภอจอมบึง 226 เด็กชายภูวเนตร    พัดมา ม.3 3

227 เด็กชายวันชนะ    พวงทอง ม.3 3

228 เด็กชายศิรวัฒน์    วงศ์ทวีสินค้า ม.3 3

229 เด็กชายอนนท์    เสือณรงค์ ม.3 3

230 เด็กชายสมบูรณ์    บุญช่วย ม.3 3

231 เด็กชายศุภกร โมใหญ่ ม.3 3

232 นายสุรชัย พรหมประเสริฐ ม.3 3

233 เด็กหญิงก่ิงกาญจน์    ภิญโญ ม.3 3

234 เด็กหญิงแก้วกรรณิการ์  โกญจนาท ม.3 3

235 เด็กหญิงชนรดี    สวัสด์ิกิจ ม.3 3

หมายเหตุ 236 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  วงษ์เนตร ม.3 3

* มาตามเวลาท่ีก าหนด 237 เด็กหญิงณัฐวรรณ    พิศดู ม.3 3

** เตรียมเอกสารให้พร้อม 238 เด็กหญิงถาวรีย์    สลับเขียว ม.3 3

*** ใส่ชุดเคร่ืองแบบพละ 239 เด็กหญิงธมลวรรณ    สมณะ ม.3 3

เพ่ือความรวดเร็ว และลดการแออัด 240 เด็กหญิงบุศกร    ทองบางหลวง ม.3 3

ประกาศรายช่ือ  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี



วันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน ห้อง หมายเหตุ

241 เด็กหญิงพัชริดา    แซ่จิว ม.3 3

242 เด็กหญิงลลิตา    โสภา ม.3 3

243 เด็กหญิงวาสนา    จันทะเทพ ม.3 3

244 เด็กหญิงศิริพร    เจริญสุข ม.3 3

245 เด็กหญิงหน่ึงฤทัย    ยอดทอง ม.3 3

246 เด็กหญิงอริษา    บุญม่ัน ม.3 3

247 เด็กหญิงปิยากร    บุญมา ม.3 3

248 เด็กหญิงพัชรี    บุญเรือง ม.3 3

249 เด็กหญิงวิภาพร    มาลี ม.3 3

250 เด็กหญิงพัชรินทร์    ใจมุ่ง ม.3 3

วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 251 เด็กชายจิรายุ    โซวเซ็ง ม.2 1

เวลา 12.30-13.30 น. 252 เด็กชายณลงกรณ์    แซ่เตียว ม.2 1

(รบกวนมาก่อนเวลา 30 นาที) 253 เด็กชายธีรภัทร์    แก้วมุกดา ม.2 1

ณ ศาลาสุพรรณิกา 254 เด็กชายนภัสรพี    แก้วเอ ม.2 1

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 255 เด็กชายปฏิพัทธ์    เนียมเตียง ม.2 1

อ าเภอจอมบึง 256 เด็กชายปองคุณ    ขาวจันทร์ ม.2 1

257 เด็กชายพงศธร    แย้มศิริ ม.2 1

258 เด็กชายพชรพล    ชุ่มสุข ม.2 1

259 เด็กชายมานะชัย    ภู่เปล่ียน ม.2 1

260 เด็กชายมีชัย    พม่า ม.2 1

261 เด็กชายวิทวินธ์   ทรัพย์จรัสแสง ม.2 1

262 เด็กชายสุริยา   เกิดสมบูรณ์ ม.2 1

263 เด็กหญิงกนกวรรณ   เสือณรงค์ ม.2 1

264 เด็กหญิงกาญจนา   นุชนุ่ม ม.2 1

265 เด็กหญิงขนิตฐา   ไชยาโส ม.2 1

หมายเหตุ 266 เด็กหญิงจารุวรรณ    บุญช่วย ม.2 1

* มาตามเวลาท่ีก าหนด 267 เด็กหญิงจิตรลดา    รอดอินทร์ ม.2 1

** เตรียมเอกสารให้พร้อม 268 เด็กหญิงจิรภัทร    หิรัญวงศ์ ม.2 1

*** ใส่ชุดเคร่ืองแบบพละ 269 เด็กหญิงธิวาพร    เกิดจ้อย ม.2 1

เพ่ือความรวดเร็ว และลดการแออัด 270 เด็กหญิงบัณฑิตา    บัวงาม ม.2 1

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

ประกาศรายช่ือ  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer



วันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน ห้อง หมายเหตุ

271 เด็กหญิงปาริศษา    จ าปาอินทร์ ม.2 1

272 เด็กหญิงพัณณิตา    ไชยวรีย์ ม.2 1

273 เด็กหญิงมาลาตี    รุ้งวงศ์ ม.2 1

274 เด็กหญิงวีรยา    มุมแดง ม.2 1

275 เด็กหญิงศศิวิมล    นุชราชวงศ์ ม.2 1

276 เด็กหญิงสุกัญญา    วุฑฒิวงศ์ ม.2 1

277 เด็กหญิงสุธิชา    อุมา ม.2 1

278 เด็กหญิงสุพัฒตรา    พวงทอง ม.2 1

279 เด็กหญิงโสภา    วิเศษโยธา ม.2 1

280 เด็กหญิงธนพร    สีสัน ม.2 1

วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 281 เด็กหญิงธิชาดา  ลือก าลัง ม.2 1

เวลา 12.30-13.30 น. 282 เด็กชายก้องเกียรติ    สิทธิกุล ม.2 2

(รบกวนมาก่อนเวลา 30 นาที) 283 เด็กชายกิตติทัต    แสนสุข ม.2 2

ณ ศาลาสุพรรณิกา 284 เด็กชายทวีชัย    เชียงกา ม.2 2

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 285 เด็กชายทวีศักด์ิ    กรรณแก้ว ม.2 2

อ าเภอมจอมบึง 286 เด็กชายธนกร    เต่งจงดี ม.2 2

287 เด็กชายปิยะพงษ์    ม่วงน้อย ม.2 2

288 เด็กชายพนากร    กล้าหาญ ม.2 2

289 เด็กชายลัทธพล    สุทธิกร ม.2 2

290 เด็กชายศุภฤกษ์    บุญแต่ง ม.2 2

291 เด็กชายอชิรวิชญ์    ไสยา ม.2 2

292 เด็กชายอัครพนธ์    ปราบพาล ม.2 2

293 เด็กชายสุพจน์  มีหรอ ม.2 2

294 เด็กหญิงชนาภา    ทองดี ม.2 2

295 เด็กหญิงณัฐณิชา ธเนศจงเจริญกุล ม.2 2

หมายเหตุ 296 เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์    จัตุกูล ม.2 2

* มาตามเวลาท่ีก าหนด 297 เด็กหญิงนลิน    แซ่ล้ิม ม.2 2

** เตรียมเอกสารให้พร้อม 298 เด็กหญิงนารีรัตน์    รอดเร่ือง ม.2 2

*** ใส่ชุดเคร่ืองแบบพละ 299 เด็กหญิงมนัสวี    ธรรมเนียมมี ม.2 2

เพ่ือความรวดเร็ว และลดการแออัด 300 เด็กหญิงวฑาลักษณ์    จันทร์ภูมิ ม.2 2

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

ประกาศรายช่ือ  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer



วันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน ห้อง หมายเหตุ

301 เด็กหญิงวิรากานต์    ตาเสน ม.2 2

302 เด็กหญิงศิระสา    กรรณแก้ว ม.2 2

303 เด็กหญิงอนุรดี  ทิฆัมพรบรรเจิด ม.2 2

304 เด็กหญิงอนุสรา    ก าไลทอง ม.2 2

305 เด็กหญิงอินทุกาต์    สาระ ม.2 2

306 เด็กหญิงชฎาภรณ์    นาพลเทพ ม.2 2

307 เด็กหญิงอินทิรา คงสุคนธ์ ม.2 2

308 เด็กชายจาตุรงค์    แจ่มจ ารัส ม.2 3

309 เด็กชายธนกฤต    สลับเขียว ม.2 3

310 เด็กชายธนชัย    มากมี ม.2 3

วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 311 เด็กชายธนโชติ    หงษ์ทอง ม.2 3

เวลา 12.30-13.30 น. 312 เด็กชายธีรภัทร์    จันทร ม.2 3

(รบกวนมาก่อนเวลา 30 นาที) 313 เด็กชายบุรธัช    แสนลาด ม.2 3

ณ ศาลาสุพรรณิกา 314 เด็กชายรัชชานนท์    อ่อนช้อย ม.2 3

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 315 เด็กชายศิวาณิชย์    ภู่ฉุน ม.2 3

อ าเภอจอมบึง 316 เด็กชายอดิศักด์ิ    พยอมหอม ม.2 3

317 เด็กชายดนุสรณ์    สาระ ม.2 3

318 เด็กชายอรรถพร    นาคคุ้ม ม.2 3

319 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บรรลือทรัพย์ ม.2 3

320 เด็กหญิงกัลยรัตน์    สุดสวาท ม.2 3

321 เด็กหญิงกัลยา  จันทะสาร ม.2 3

322 เด็กหญิงจารุวรรณ    ชะเอม ม.2 3

323 เด็กหญิงประภาพร  ปานประเสริฐ ม.2 3

324 เด็กหญิงปลายฝน    วิเศษโยธา ม.2 3

325 เด็กหญิงพนิดา    มักน้อย ม.2 3

หมายเหตุ 326 เด็กหญิงวรรณา    ทองประไพ ม.2 3

* มาตามเวลาท่ีก าหนด 327 เด็กหญิงศตพร    สีสุข ม.2 3

** เตรียมเอกสารให้พร้อม 328 เด็กหญิงสุมินตา    เช่ียวพรรษา ม.2 3

*** ใส่ชุดเคร่ืองแบบพละ 329 เด็กหญิงอัญญาณี   สมคิด ม.2 3

เพ่ือความรวดเร็ว และลดการแออัด 330 เด็กชายธีรเทพ  นาคศรีทอง ม.1 1

ประกาศรายช่ือ  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี



วันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน ห้อง หมายเหตุ

331 เด็กชายนครชัย  ก าไลทอง ม.1 1

332 เด็กชายปรัชญา  ทองบางหลวง ม.1 1

333 เด็กชายปิยพนธ์  ขาวข า ม.1 1

334 เด็กชายรฐา  ทองบางหลวง ม.1 1

335 เด็กชายวีระ  ท้วมสายมา ม.1 1

336 เด็กชายศิริชัย  เจริญสุข ม.1 1

337 เด็กชายสถาพร  คงสกุล ม.1 1

338 เด็กชายสิทธิชัย  สังข์ทอง ม.1 1

339 เด็กชายอภิชาติ  สายเพชร ม.1 1

340 เด็กชายพิชญะ  ขาวจันทร์ ม.1 1

วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 341 เด็กหญิงกรรณิกา  ศาสตร์เวช ม.1 1

เวลา 12.30-13.30 น. 342 เด็กหญิงกุลภรณ์  คุณด าเพ็ญ ม.1 1

(รบกวนมาก่อนเวลา 30 นาที) 343 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรัทธาผล ม.1 1

ณ ศาลาสุพรรณิกา 344 เด็กหญิงปิยวรรณ  เหลืองวิไล ม.1 1

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 345 เด็กหญิงโยธกา  ลาค า ม.1 1

อ าเภอจอมบึง 346 เด็กหญิงวรรณิภา  พรรษาคร ม.1 1

347 เด็กหญิงสุธิดา  นิลบุตร ม.1 1

348 เด็กหญิงสุพรรษา  สว่างแก้ว ม.1 1

349 เด็กหญิงสุภนิดา  ใจม่ัน ม.1 1

350 เด็กหญิงอรณิชา  รักพ่วง ม.1 1

351 เด็กหญิงอัจฉริยา  ทองอร่าม ม.1 1

352 เด็กชายกิตชัย  บุตรา ม.1 2

353 เด็กชายคมชาญ  น้อยใจคง ม.1 2

354 เด็กชายชุติชัย  ศรีเอ่ียม ม.1 2

355 เด็กชายณรงค์ฤทธ์ิ  ไทรพันธ์แก้ว ม.1 2

หมายเหตุ 356 เด็กชายธนากร  ไชยรัตน์ ม.1 2

* มาตามเวลาท่ีก าหนด 357 เด็กชายพีรพงศ์  พุ่มพวง ม.1 2

** เตรียมเอกสารให้พร้อม 358 เด็กชายยุรนันท์  พุ่มนิล ม.1 2

*** ใส่ชุดเคร่ืองแบบพละ 359 เด็กชายวัชรพงษ์  ประเสริฐสังข์ ม.1 2

เพ่ือความรวดเร็ว และลดการแออัด 360 เด็กชายวิรัตน์  มุ่งกลาง ม.1 2

ประกาศรายช่ือ  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี



วันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน ห้อง หมายเหตุ

361 เด็กชายวีรภัทร   โพธ์ิอาจ ม.1 2

362 เด็กชายอริยะ  กรรณเทพ ม.1 2

363 เด็กชายนนทวัฒน์  สระทองแป้น ม.1 2

364 เด็กหญิงกมลวรรณ  ดอนท้ายเมือง ม.1 2

365 เด็กหญิงธันย์ชนก  ท้าวพิมพ์ ม.1 2

366 เด็กหญิงนภา  กรรณแก้ว ม.1 2

367 เด็กหญิงนิภาพร  พรรษาคร ม.1 2

368 เด็กหญิงปัณณพร  สมจิตร ม.1 2

369 เด็กหญิงมณีมณฑ์  ทองมอญ ม.1 2

370 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองดอนจุย ม.1 2

วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 371 เด็กหญิงวิสา  ทับทิมสี ม.1 2

เวลา 12.30-13.30 น. 372 เด็กหญิงอณัญญา  ต้นเถา ม.1 2

(รบกวนมาก่อนเวลา 30 นาที) 373 เด็กหญิงอรอุมา  สีเหลือง ม.1 2

ณ ศาลาสุพรรณิกา 374 เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองประไพร ม.1 3

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 375 เด็กชายจิรพัฒน์  จงสถาปัตย์ศิลป์ ม.1 3

อ าเภอจอมบึง 376 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีเอ่ียม ม.1 3

377 เด็กชายธเนศ  บัวขาว ม.1 3

378 เด็กชายธีรภัทร์  กล่องกลาง ม.1 3

379 เด็กชายนพดล  เทพสวัสด์ิ ม.1 3

380 เด็กชายปิยะดนัย  เดชจิตร ม.1 3

381 เด็กชายมงคล  สุธาพจน์ ม.1 3

382 เด็กชายธนพนธ์  หวานจ้อย ม.1 3

383 เด็กชายอรรถชัย  โพธ์ิรีทอง ม.1 3

384 เด็กหญิงกมลวรรณ  เล้ียงอ านวย ม.1 3

385 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จูกล่ิน ม.1 3

หมายเหตุ 386 เด็กหญิงกุสาวดี  ใจตรง ม.1 3

* มาตามเวลาท่ีก าหนด 387 เด็กหญิงนันทิดา  นิลกระจ่าง ม.1 3

** เตรียมเอกสารให้พร้อม 388 เด็กหญิงนภาพัฒน์  ดอกขจร ม.1 3

*** ใส่ชุดเคร่ืองแบบพละ 389 เด็กหญิงประภาศิริ  แก้วมณี ม.1 3

เพ่ือความรวดเร็ว และลดการแออัด 390 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วงษ์ไทย ม.1 3

ประกาศรายช่ือ  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี



วันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ระดับช้ัน ห้อง หมายเหตุ

391 เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ข าชัย ม.1 3

392 เด็กหญิงศิริพร  บัวขาว ม.1 3

393 เด็กหญิงเสาวคนธ์  ดอกพรม ม.1 3

394 เด็กหญิงอารดา  นามโฮง ม.1 3

วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 395 เด็กชายเตชินท์  ระย้าย้อย ม.1 4

เวลา 12.30-13.30 น. 396 เด็กชายชิระ  เสือณรงค์ ม.1 4

(รบกวนมาก่อนเวลา 30 นาที) 397 เด็กชายณัฐพงศ์  รอดวรรณโน ม.1 4

ณ ศาลาสุพรรณิกา 398 เด็กชายธนภรณ์  พาชมภู ม.1 4

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 399 เด็กชายธันวา  สิทธิกุล ม.1 4

อ าเภอจอมบึง 400 เด็กชายนพดล   มาลี ม.1 4

401 เด็กชายนิธิกรณ์  จันทนะโสตถ์ิ ม.1 4

402 เด็กชายมานพ  ปานเหลือง ม.1 4

403 เด็กชายวชิรปัญญา  กรรณเทพ ม.1 4

404 เด็กชายอนุกูล  ทรัพย์เลิศ ม.1 4

405 เด็กหญิงการะเกด  ก าไลทอง ม.1 4

406 เด็กหญิงจารุภา  เอ่ียมเหนือ ม.1 4

407 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ก้านน้อย ม.1 4

หมายเหตุ 408 เด็กหญิงนราทิพย์  ทองไพร ม.1 4

* มาตามเวลาท่ีก าหนด 409 เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วคงคา ม.1 4

** เตรียมเอกสารให้พร้อม 410 เด็กหญิงเอ้ือมพร  ศิริเอก ม.1 4

*** ใส่ชุดเคร่ืองแบบพละ 411 เด็กหญิงศิริวรรณ   โคตรสุวรรณ์ ม.1 4

เพ่ือความรวดเร็ว และลดการแออัด 412 เด็กหญิงสมสุดา ใจจง ม.1 4

ประกาศรายช่ือ  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี


