
หน้าท่ี 1

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

1 นาย ณัชพล ลิมโกมลวิลาศ ม.6/1

2 นาย นิธิโชติ ไชยเทพ ม.6/1

3 นาย นิธิศ พิริยสถิต ม.6/1

4 นาย ปฏิพล ภิรมย์อยู่ ม.6/1

5 นาย ภาคิน กิตติชัยกุลกิจ ม.6/1

6 นาย ศิวกร บุญแก้ว ม.6/1

7 นางสาว กัญญาภัค ภิญโญ ม.6/1

8 นางสาว ขวัญจิรา ขาวประเสริฐ ม.6/1

9 นางสาว ไชนิส แซ่เฮ้ง ม.6/1

10 นางสาว ณัฐรดา กิจสมบูรณ์สุข ม.6/1

11 นางสาว ณิชาภัทร ทองสุกมาก ม.6/1

12 นางสาว ธนพร วงศ์กิตติอุดม ม.6/1

13 นางสาว บุญรัตน์ ชัยวงษ์วิบูลย์ ม.6/1

14 นางสาว ปราณปริยา สนิทชน ม.6/1

15 นางสาว พนิดา สมดวงศรี ม.6/1

16 นางสาว พิชชาภา รวิพัน ม.6/1

17 นางสาว ภูษณิศา เงินนวม ม.6/1

18 นางสาว มนัสนันท์ สุขเรือง ม.6/1

19 นางสาว สรัลพร ศรีสดใส ม.6/1

20 นางสาว จิราธร เบ็ญจมธารกุล ม.6/1

21 นางสาว ปานวาด วิเศษภักดีวงศ์ ม.6/1

22 นางสาว พิมพ์ชนก ชวนชม ม.6/1

23 นางสาว ระมินดา ติรพัฒน์ ม.6/1

24 นางสาว ลลีรินทร์ สุนทรเจริญ ม.6/1

25 นาย ทศพร เสฎฐัตต์ ม.6/2

26 นาย รัชชานนท์ หนูรักษา ม.6/2

27 นาย ศุภณัฐฐ์ ผลสินธ์ุ ม.6/2

รายช่ือนักเรียนท่ีจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มท่ี 2 

ในวันท่ี 29 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)



หน้าท่ี 2

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

28 นาย จิรายุ ญาณัจฉรา ม.6/2

29 นาย ชนะภัทร ลูกศร ม.6/2

30 นางสาว กฤตพร โรจน์สงคราม ม.6/2

31 นางสาว ธนกัลยรัตน์ ภู่ระหงษ์ ม.6/2

32 นางสาว ธัญญรัตน์ เบ็ญจสกุล ม.6/2

33 นางสาว บุญนิสา ด้วงเอียด ม.6/2

34 นางสาว เบญจวรรณ ปัญจพงษ์ ม.6/2

35 นางสาว พัชราพร เดชน้อย ม.6/2

36 นางสาว อนงค์พร ศรีมา ม.6/2

37 นางสาว อุษาวณีย์ ชวยกระจ่าง ม.6/2

38 นางสาว จุฑามาศ บริบูรณ์มุกข์ ม.6/2

39 นางสาว ฐิติพร ภานุมาศ ม.6/2

40 นางสาว ดารณี เกรียงพานิชย์ ม.6/2

41 นางสาว ปณัสย์คุณ ณภักษ์ปกรณ์ ม.6/2

42 นางสาว พิชญาภา เทพสุวรรณ์ ม.6/2

43 นางสาว พิมพลอย หอมหวล ม.6/2

44 นางสาว ภัณฑิรา ดีเจริญเกียรติ ม.6/2

45 นางสาว ภัทราภรณ์ อ่ิมแมน ม.6/2

46 นางสาว วรกาญจน์ โสตถิธรรมรักษ์ ม.6/2

47 นางสาว สิรินพร ธีรวัฒนคุณ ม.6/2

48 นาย จิณณวัตร์ ศรีต่ายข า ม.6/3

49 นาย ณัฐชนน ค าเคล่ือน ม.6/3

50 นาย ธัชทอง เทียมบรรจง ม.6/3

51 นาย ภูมิรพี ศิริรัตน์ ม.6/3

52 นาย มนต์ชนก มนต์ชนก ม.6/3

53 นาย ศุภากร ร่ืนเริงใจ ม.6/3

54 นาย สุธีภัทท์ จักร์นารายณ์ ม.6/3

55 นาย อารินทร์ ฟังค าดี ม.6/3

56 นาย พศวีร์ วรรณศิริโชค ม.6/3

57 นางสาว กีรติกาญจน์ ราชกิจ ม.6/3



หน้าท่ี 3

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

58 นางสาว ชณธร อโนทัยอดิกูล ม.6/3

59 นางสาว ธนภรณ์ มงคลตรีลักษณ์ ม.6/3

60 นางสาว ธนัญญา วรวุฒางกูร ม.6/3

61 นางสาว นฏกร จงจ าเริญทรัพย์ ม.6/3

62 นางสาว นภภัค เกษมสุขไพศาล ม.6/3

63 นางสาว นันทกานต์ แป้นกลัด ม.6/3

64 นางสาว พิชญ์สินี สุชัยสิทธ์ิ ม.6/3

65 นางสาว ภาณุชญา สมิธานนท์ ม.6/3

66 นางสาว มสฤณา สุขขี ม.6/3

67 นางสาว ศศิธร อ่วมสืบเช้ือ ม.6/3

68 นางสาว กชพร พรมพาน ม.6/3

69 นางสาว ณภัทร ต้ังจิตสมบูรณ์ ม.6/3

70 นางสาว วริษา สุนิหู ม.6/3

71 นาย กิตติพศ มีรอด ม.6/4

72 นาย กัณตภณ เรืองพงษ์ ม.6/4

73 นาย ชวศิลป์ ปรีดาวัฒนากูล ม.6/4

74 นาย ไชยพัฒน์ ฉลาดการ ม.6/4

75 นาย ณัฐนันท์ จิระสมประเสริฐ ม.6/4

76 นาย พิพัฒน์ ณ น่าน ม.6/4

77 นาย ภูวิศ พูลสงวน ม.6/4

78 นาย อนพัช ลือค างาม ม.6/4

79 นาย อภิวิชญ์ ผลอินทร์ ม.6/4

80 นาย ธนากร บุษบง ม.6/4

81 นางสาว กัญญณัฐ ใจแก้ว ม.6/4

82 นางสาว ชนกานต์ ใจจริง ม.6/4

83 นางสาว ณัฏฐณิชา ใจอารีย์ ม.6/4

84 นางสาว ณัฐนพิน ปานทอง ม.6/4

85 นางสาว ธิดา ทรัพย์คงม่ัน ม.6/4

86 นางสาว ปิญชาณ์รัศม์ิ แก้วศรี ม.6/4

87 นางสาว พัทธ์ธีรา อวยชัย ม.6/4



หน้าท่ี 4

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

88 นางสาว พิมพ์ดาว ขยันการ ม.6/4

89 นางสาว พิมภัสสร โชติสุวรรณศร ม.6/4

90 นางสาว สรัสนันท์ สินทอง ม.6/4

91 นางสาว สุปรียา พวงกิจจา ม.6/4

92 นางสาว ดนยา วัฒชะนะพงษ์ ม.6/4

93 นางสาว ธันย์ชนก บุญทนาวงศ์ ม.6/4

94 นางสาว พรนภา สวนชัง ม.6/4

95 นางสาว พิชชาพร ศรลัมพ์ ม.6/4

96 นางสาว ภวริศา กิจก้องขจร ม.6/4

97 นางสาว วริศรา กิจประยูร ม.6/4

98 นางสาว สริดา พลเรือง ม.6/4

99 นาย กฤติน พรหมโนรี ม.6/5

100 นาย กฤษประชา ชูบัว ม.6/5

101 นาย กษิดิศ เขียววงษ์ ม.6/5

102 นาย กิตติวงศ์ ศิริจันทราวงษ์ ม.6/5

103 นาย จักรกฤษณ์ นาควัชระ ม.6/5

104 นาย เทพประทาน หงษ์คู ม.6/5

105 นาย ธนธรณ์ เดชไชยยาศักด์ิ ม.6/5

106 นาย ภู ภูศรี ม.6/5

107 นาย ภูมิทัศน์ รักวินัย ม.6/5

108 นาย วัฒนพัชร โชติ ม.6/5

109 นาย ศุภกฤต เช่ียวชาญ ม.6/5

110 นาย จรัฏฐ์ ปุณยอนันต์กิจ ม.6/5

111 นาย เตวิส วาทะสุนทรพงศ์ ม.6/5

112 นางสาว กัญญาณัฐ ชีวมงคลการุณ ม.6/5

113 นางสาว กานต์สินี โสเจยยะ ม.6/5

114 นางสาว ณัฐณิชา ใจฝัน ม.6/5

115 นางสาว ณัฐธิดา พิมพ์ดี ม.6/5

116 นางสาว เทียนฉาย มโนเกตุ ม.6/5

117 นางสาว นวลจุฑา เกตุสระ ม.6/5



หน้าท่ี 5

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

118 นางสาว บุณยาพร จิตธัญญา ม.6/5

119 นางสาว ปวันรัตน์ ภิรมย์คล้อย ม.6/5

120 นางสาว ปุณิกา ไชยน ม.6/5

121 นางสาว พรรณลษา ชาญณรงค์ ม.6/5

122 นางสาว พิชญ์สินี วงศ์ชุติพงศ์ ม.6/5

123 นางสาว ศศิกานต์ ฤทธ์ิวิโรจน์ ม.6/5

124 นางสาว ศุภิสรา เลิศกมลมาศ ม.6/5

125 นางสาว อาทิติยา ดิษฐ์เล็ก ม.6/5

126 นางสาว พรหมพร ต่วนเครือ ม.6/5

127 นาย จักรินทร์ ล าภาษี ม.6/6

128 นาย ชลัฐพล ม่ันจิรังกูร ม.6/6

129 นาย ชัยสิทธ์ิ เอกธรรมสุทธ์ิ ม.6/6

130 นาย เงินแท้ ศรีม่วง ม.6/6

131 นาย ณภัทร ค าจันทึก ม.6/6

132 นาย ฐิติพันธ์ อรุณรังสิกุล ม.6/6

133 นาย เดโชดม สมพงษ์ ม.6/6

134 นาย พัชรวิชญ จันมูล ม.6/6

135 นาย อัครสิชฌ์ ก๋งเกิด ม.6/6

136 นาย ชลธิศ ทองมี ม.6/6

137 นางสาว เกิดสิริ จันทร์กลัด ม.6/6

138 นางสาว จริยา เพชรแอน ม.6/6

139 นางสาว ชลิตา ภู่ศรี ม.6/6

140 นางสาว ณัฐพร ธ ารงทรัพย์สกุล ม.6/6

141 นางสาว ปอขวัญ วุฒิเกรียงไกรผล ม.6/6

142 นางสาว พัสสนันท์ ตรีมาสชยากูร ม.6/6

143 นางสาว ภควรรณ เพ่ิมพูลสุขย่ิง ม.6/6

144 นางสาว กัลยณัฐ บุญส่ง ม.6/6

145 นางสาว รัตติยากร บุญเศษฐ ม.6/6

146 นางสาว ลภัสรดา ใจเย็น ม.6/6

147 นาย จักรพันธ์ุ แช่มช่ืน ม.6/7



หน้าท่ี 6

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

148 นาย ฐนกร ขักขะโร ม.6/7

149 นาย ธนกร ส่ังหลิม ม.6/7

150 นาย พิชญ์พิเชฐ พงศ์คุโณปการณ์ ม.6/7

151 นาย พีระณัฐ จิตต์เจริญ ม.6/7

152 นาย ศุภกรณ์ รามจักร์ ม.6/7

153 นาย สรัญญ์รักษ์ เทอดไทย ม.6/7

154 นาย เสฏฐวุฒิ วิจิตรทัศนา ม.6/7

155 นาย อัทธเมศร์ ยังเจริญ ม.6/7

156 นาย อามิน นิลศิลปวงศ์ ม.6/7

157 นางสาว ขวัญชนก ภู่ขวัญ ม.6/7

158 นางสาว ชนัญชิดา เขียวค ารพ ม.6/7

159 นางสาว ชาลิสา ทองเช้ือ ม.6/7

160 นางสาว ปวันรัตน์ วีรงคเสนีย์ ม.6/7

161 นางสาว ปัทมาวรรณ ย้ิมดี ม.6/7

162 นางสาว ภวิชย์พร คุณะดิลก ม.6/7

163 นางสาว มิณทิตา ระหว่างสุข ม.6/7

164 นางสาว มุขริณ ศรีสว่าง ม.6/7

165 นางสาว วรัชญา กิจกล้า ม.6/7

166 นางสาว หทัยกาญจน์ รักษาพล ม.6/7

167 นางสาว อัญชิษฐาภรณ์ เล้งรักษา ม.6/7

168 นางสาว ชนนพร จรสัมฤทธ์ิ ม.6/7

169 นางสาว ธิดาพร สงวนไว้ ม.6/7

170 นาย ชานนท์ ทิพย์ราช ม.6/8

171 นาย ธิติวุฒิ ภัทรสุปรีด์ิ ม.6/8

172 นาย รัชชานนท์ สุรินทร์ ม.6/8

173 นาย รัชโยธิน สุจิมงคล ม.6/8

174 นาย วรธันย์ จีนตุ้ม ม.6/8

175 นาย วีรภัทร กิจจานนท์ ม.6/8

176 นางสาว กชพร โพธิรอด ม.6/8

177 นางสาว กชวรรณ นาคช านาญ ม.6/8



หน้าท่ี 7

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

178 นางสาว กัลยารัตน์ ฤทธิรุจิ ม.6/8

179 นางสาว ณัฎณิชา ฟังอารมณ์ ม.6/8

180 นางสาว ณัฐฌา บรรเจิดศีล ม.6/8

181 นางสาว ณัฐนันท์ นิพนธ์บูลย์ ม.6/8

182 นางสาว นารถฤดี กุลศลกู้เกียรติ ม.6/8

183 นางสาว น้ าฝน ปรีดาประเสริฐ ม.6/8

184 นางสาว ปทิตตา เสนพงษ์ ม.6/8

185 นางสาว พิมพ์มาดา ศานติชาติศักด์ิ ม.6/8

186 นางสาว ภรณ์ภัทร บุตรจันทร์ ม.6/8

187 นางสาว วรรณิดา รูปหล่อ ม.6/8

188 นางสาว วราภรณ์ พูนสมบัติ ม.6/8

189 นางสาว ศิวพร ธีระวัฒนา ม.6/8

190 นางสาว สุธาสินี ภูมี ม.6/8

191 นางสาว อภิสรา พิมูล ม.6/8

192 นางสาว อินทิรา สมชาติ ม.6/8

193 นางสาว ณัฐณิชา อ่อนนาเลน ม.6/8

194 นางสาว เอมารินทร์ กิตต์ิรวีธนากุล ม.6/8

195 นาย ตะวัน หาดทราย ม.6/9

196 นาย ธนภัทร ชมชิต ม.6/9

197 นาย เพชร คงสวัสด์ิศรีสุข ม.6/9

198 นาย ภควัต ศิลาทอง ม.6/9

199 นาย รัฐกิตต์ิ กาญจนวลัยกุล ม.6/9

200 นาย กฤตเมธ ว่องวรพรกุล ม.6/9

201 นาย วรปรัชญ์ พิพัฒพลกาย ม.6/9

202 นางสาว จารุวรรณ ป่ินประชา ม.6/9

203 นางสาว ชนนิกานต์ ออกกิจวัตร ม.6/9

204 นางสาว ณัฐกานต์ สังหร่าย ม.6/9

205 นางสาว ณัฐจิตต์ ชมภูสวัสด์ิ ม.6/9

206 นางสาว ณัฐรดา แซ่ล้ิม ม.6/9

207 นางสาว ปริณดา เต็งม่ิง ม.6/9
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208 นางสาว ปารีณา บุญเก้ือ ม.6/9

209 นางสาว ปิยาพัชร วงค์พิพันธ์ ม.6/9

210 นางสาว แพรสุดา ศรีสรวล ม.6/9

211 นางสาว รินรดา แซ่ตัน ม.6/9

212 นางสาว ลลิตา คิดดี ม.6/9

213 นางสาว ศุภกานต์ อ่ิมใจ ม.6/9

214 นางสาว สุชาวดี อ่วมเจริญ ม.6/9

215 นางสาว อศัลยา บุญพักผล ม.6/9

216 นางสาว นิภาภัทร สิริเหล่าตระกูล ม.6/9

217 นางสาว ปัญรดา เช่ือมวราศาสตร์ ม.6/9

218 นางสาว มณฑกาญจน์ เหลืองเรืองโรจน์ ม.6/9

219 นางสาว มนัสนันท์ ไชยปัญญา ม.6/9

220 นางสาว ลภัสรดา สฤษฎ์ผล ม.6/9

221 นางสาว อมิตา ทองสว่าง ม.6/9

222 นาย กฤษฎ์ ผ่องสุขสวัสด์ิ ม.6/10

223 นาย ปิติกร ชุมภูชนะภัย ม.6/10

224 นาย สรวิศ พัฒนพรพงศ์ ม.6/10

225 นาย สุภกิณห์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ม.6/10

226 นาย ณัฐภัทร มงคลธนานนท์ ม.6/10

227 นาย ธนาดล แย้มเล้ียง ม.6/10

228 นางสาว กรรวี หนูชัย ม.6/10

229 นางสาว ธญาภัสสร กูลเก้ือ ม.6/10

230 นางสาว ญาณิศา เหล็กกล้า ม.6/10

231 นางสาว ณัชชา ใจบ ารุง ม.6/10

232 นางสาว ณัฐนรี บุญตา ม.6/10

233 นางสาว ณิชาภัทร ต่อปัญญา ม.6/10

234 นางสาว นีน่า เพชรรุณ ม.6/10

235 นางสาว มัญฑิตา ไทรบุญจันทร์ ม.6/10

236 นางสาว รักษิณา ปัญญาวงค์ ม.6/10

237 นางสาว อันธิกา ภูบรรฑรณ์ ม.6/10
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238 นางสาว กัญญรัตน์ สีวิลาศ ม.6/10

239 นางสาว ช่ืนนภา อยู่เสนาสน์ ม.6/10

240 นางสาว ณัฐวดี บัวธรรม ม.6/10

241 นางสาว ธนพรรณ จันทร์ศร ม.6/10

242 นางสาว ธนภรณ์ จันทร์แจ่มศิริกุล ม.6/10

243 นางสาว นันท์นภัส ลีลาพารุ่ง ม.6/10

244 นางสาว ปาริชาติ รัตนะบัวงาม ม.6/10

245 นางสาว ปิยะรัตน์ อันตรเสน ม.6/10

246 นางสาว มธุมิรศล์ ศิริอภิรัศม์ ม.6/10

247 นาย กฤตบุญ เพ็งลาย ม.6/11

248 นาย ชยพล เอียดขวัญ ม.6/11

249 นาย ต้นกล้า ศรีนิศากร ม.6/11

250 นาย พลาทิตย์ เจริญสุข ม.6/11

251 นาย พีรณัฐ อยู่ประจ า ม.6/11

252 นาย รัฐนนท์ ยรรยงเวโรจน์ ม.6/11

253 นาย ศักดา พวกพันธ์ ม.6/11

254 นาย วสุ อภิกุลรุ่งเรือง ม.6/11

255 นาย โสภณวิชญ์ บุเงิน ม.6/11

256 นาย ภคภัค จึงเจริญ ม.6/11

257 นางสาว บัณฑิตา ยอดผ้ึง ม.6/11

258 นางสาว พรรษจิรา มนปราณีต ม.6/11

259 นางสาว รัญชิดา เทพสันตา ม.6/11

260 นางสาว อิงฟ้า ชยะสุนทร ม.6/11

261 นางสาว ชฎาพร ธนะชัยศรี ม.6/11

262 นางสาว ทิพรดา วรรณวนากร ม.6/11

263 นางสาว นาถจิรา ธรรมสาลี ม.6/11

264 นาย กฤติพงศ์ เหมือนสุดใจ ม.5/1

265 นาย ฆริทธ์ิ เอกปัญญากุล ม.5/1

266 นาย แทนไท พรหมมาณพ ม.5/1

267 นาย ธนกร รอดสกุล ม.5/1
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268 นาย ธนพัชร ชัยสุวรรณ์ ม.5/1

269 นาย พงศกร กู้เกียรติรัตน์ ม.5/1

270 นาย วีระ บัวพันธ์ุ ม.5/1

271 นาย อภินิช จันทร์ฝาง ม.5/1

272 นางสาว เขมิกา เพ็ชรแก้ว ม.5/1

273 นางสาว ชนากานต์ อยู่ประจ า ม.5/1

274 นางสาว ฐีติรัตน์ วงศ์แก้วเกตุ ม.5/1

275 นางสาว ณัฐชา ร่ืนพล ม.5/1

276 นางสาว นนธิชา ฉัตรสอน ม.5/1

277 นางสาว ปณาลี วรรธนะสาร ม.5/1

278 นางสาว ปวิชญาภา ไทยเก้ือ ม.5/1

279 นางสาว ปานชนก กล่ินดี ม.5/1

280 นางสาว พิมพ์มาดา ศิริวิพฤกษ์ ม.5/1

281 นางสาว ภัทรวดี อดทน ม.5/1

282 นางสาว ม่ิงมงคล แสนเกรียงไกร ม.5/1

283 นางสาว วรญา โพธ์ิอ าพร ม.5/1

284 นางสาว วรัทยา วัชรีฤทัย ม.5/1

285 นางสาว วิภาพร ภูษณวิทย์ ม.5/1

286 นางสาว ศุภธิชารัตน์ เฉลิมขวัญมงคล ม.5/1

287 นางสาว สุพิชญา ทองประภา ม.5/1

288 นางสาว อโยธยา ย่ิงนคร ม.5/1

289 นาย เจษฎา มุทุตานนท์ ม.5/2

290 นาย ชโยดม ศิริชยาพงษ์ ม.5/2

291 นาย พีรดนย์ เธียรพงศ์เกษม ม.5/2

292 นาย ภควัฒน์ สิทธิเวช ม.5/2

293 นาย ชาติพนธ์ หิรัญตีโรจน์ ม.5/2

294 นางสาว กมลพร สุวพัศด ารง ม.5/2

295 นางสาว กรณ์ภัสสร อชโชติพงศ์ ม.5/2

296 นางสาว ชนิสราพร สีเกตุน่ิม ม.5/2

297 นางสาว ชาลิสา ภักดี ม.5/2
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298 นางสาว ชุติกาญจน์ มณีรัตน์ ม.5/2

299 นางสาว ณัฐณิชา ใจหาญ ม.5/2

300 นางสาว ณิชาภัทร อ้นใจกล้า ม.5/2

301 นางสาว ธนัชชา ศรีเผด็จ ม.5/2

302 นางสาว ปาณิศา มากเปรม ม.5/2

303 นางสาว ปิยรัตน์ ธนโชติธนินทร ม.5/2

304 นางสาว ปุณยาพร สุขมี ม.5/2

305 นางสาว แป้งฝุ่น ชูรัตน์ ม.5/2

306 นางสาว พรรณเพียงเดือน อุดมเกียรติไพศาล ม.5/2

307 นางสาว ลลิตภัทร สันติวงษ์ ม.5/2

308 นางสาว วรดา วระดี ม.5/2

309 นางสาว ศมาวดี ศักด์ิศรี ม.5/2

310 นางสาว ศวิตา อัครวงษ์ ม.5/2

311 นางสาว ศิริพร แสงเพชร ม.5/2

312 นางสาว สุชาวลัญช์ สุขสวัสด์ิ ม.5/2

313 นางสาว อภิญา ม่วงโพธ์ิเงิน ม.5/2

314 นางสาว ก่ิงกาญจน์ โตอัสมิ ม.5/2

315 นางสาว ณัฏฐณิชา คล้ายสุข ม.5/2

316 นางสาว ตะวัน เปรมมุณี ม.5/2

317 นางสาว ธัญภา งามลาภ ม.5/2

318 นางสาว วิภาดา กษิตินทร์ ม.5/2

319 นางสาว อมลวรรณ อุบล ม.5/2

320 นาย กฤตนธี พงศ์พฤกษา ม.5/3

321 นาย ชาญวิช มาศมัณฑนะ ม.5/3

322 นาย ธนกร พ่วงพร้อม ม.5/3

323 นาย ธนดล สุขวิทยี ม.5/3

324 นาย ธนพัฒน์ องค์ศิริกุล ม.5/3

325 นาย นวชนม์ ภิรมย์น้อย ม.5/3

326 นาย ภิเษก ศรีฤกษ์ ม.5/3

327 นาย ชัยวัฒน์ วุฑฒิเวชช์ ม.5/3
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328 นาย ณฆฏะ แก้วเสมา ม.5/3

329 นาย ณัฐชนน คนเท่ียง ม.5/3

330 นาย ปรัตถกร โฉมสุข ม.5/3

331 นางสาว จริยาภรณ์ ชินค าหาญ ม.5/3

332 นางสาว ส่ือกัญญา สนองพันธ์ุ ม.5/3

333 นางสาว กมลชนก พูนพัฒน์พิบูลย์ ม.5/3

334 นางสาว ชนัญชิดา เทือกกอง ม.5/3

335 นางสาว ธีรยา ทัศนา ม.5/3

336 นางสาว นลินญา ศรีธนาภิรักษ์ ม.5/3

337 นางสาว ปพิชญา เลาศรีรัตนชัย ม.5/3

338 นางสาว พรรณพิลาส สกุลตันเจริญชัย ม.5/3

339 นางสาว แพรวพรรณ พรหมสุรินทร์ ม.5/3

340 นางสาว มุกด์มาดา ถ่ินวงศ์อินทร์ ม.5/3

341 นางสาว วิทิตา ศรีประสาท ม.5/3

342 นาย กิตติธัช เทพจินดา ม.5/4

343 นาย จิรพัฒน์ พันธ์ุไพโรจน์ ม.5/4

344 นาย ถิรพุทธ์ิ อุตมะ ม.5/4

345 นาย ธนกฤต โรจน์ประสงค์ ม.5/4

346 นาย ธารธรรม ภุมรินทร์ ม.5/4

347 นาย ธีรภัฒน์ นิยมนา ม.5/4

348 นาย ธีรัตม์ กุศลศิลปวุฒิ ม.5/4

349 นาย พีรณัฐ อ่ิมโอชา ม.5/4

350 นาย ภวินท์ เรืองภู ม.5/4

351 นาย ภัทรกร ชัยรัตน์ ม.5/4

352 นาย ภูเบศ เลิศวรไกร ม.5/4

353 นาย รวินท์ อ่อนภักดี ม.5/4

354 นาย อนุภัทร สุรพัฒน์ ม.5/4

355 นาย จารุภพ จ าปาขาว ม.5/4

356 นาย ชยพล กลสรรค์ ม.5/4

357 นาย บัณฑิต ศรีสวัสด์ิ ม.5/4
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358 นางสาว กนกวรรณ เสือป่า ม.5/4

359 นางสาว กมลณัฐ พืชพันธ์ไพศาล ม.5/4

360 นางสาว ขวัญจิรา พีรพันธ์ุเกริกไกร ม.5/4

361 นางสาว ชญาดา จงสมบูรณ์โภคา ม.5/4

362 นางสาว ชญานิษฐ์ จินางศุกะ ม.5/4

363 นางสาว ชนิภา สมบูรณ์ ม.5/4

364 นางสาว ญาณภัทร บุดดาเพศ ม.5/4

365 นางสาว ญาดาวดี นวลหงษ์ ม.5/4

366 นางสาว ดิษย์ธร สุทธาเวศ ม.5/4

367 นางสาว นิพาดา จาดใจดี ม.5/4

368 นางสาว ปรนรร จันทร์นิยม ม.5/4

369 นางสาว มานิตา จุฬารัตน์ ม.5/4

370 นางสาว ยุพดี ทองพุ่ม ม.5/4

371 นางสาว สุภัสสรา หกขุนทด ม.5/4

372 นางสาว วิริสา รุจีปกรณ์ ม.5/4

373 นาย นพรุจ ภู่ปุ้ย ม.5/4

374 นาย กรวิชญ์ บวรพิสิฐกุล ม.5/5

375 นาย กฤตภาส นวลสุมา ม.5/5

376 นาย ณัฐวุฒิ จันทะโสม ม.5/5

377 นาย ธราดล ทองชัยไพโรจน์ ม.5/5

378 นาย นพพร พัฒนะอ่ิม ม.5/5

379 นาย นิธิศ บุตรดา ม.5/5

380 นาย นิธิโชติ แช่มช้อย ม.5/5

381 นาย เผ่าลาภ กุลธีระ ม.5/5

382 นาย ภคิณ สิญารัชคุณ ม.5/5

383 นาย รักษิต รุ่งรัตนไชย ม.5/5

384 นาย วรชัย ลลวลัย ม.5/5

385 นาย วรโชติ กิจเจริญ ม.5/5

386 นาย ณัฐภัทร ปัญญาชนเจริญ ม.5/5

387 นางสาว กุลธิดา อรรถวรกิจ ม.5/5
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388 นางสาว เขมิกา สายเพ็ชร์ ม.5/5

389 นางสาว ชนาธิป ทรายทอง ม.5/5

390 นางสาว ชลธิชา ชูเกียรติไกร ม.5/5

391 นางสาว ฐานิดา การินธิ ม.5/5

392 นางสาว ฐิติกาญจน์ ทหาร ม.5/5

393 นางสาว ฐิติรัตน์ โชชัย ม.5/5

394 นางสาว ณิชาภา ต้ังปัญญาอมร ม.5/5

395 นางสาว ธนพร ชาตรี ม.5/5

396 นางสาว นันท์นภัส ปรวีร์พงศ์เดช ม.5/5

397 นางสาว บุญสิตา แจ่มกระจ่าง ม.5/5

398 นางสาว เบญญาภา ลออโรจน์วงศ์ ม.5/5

399 นางสาว ปรวีร์ เกนโรจน์ ม.5/5

400 นางสาว ปวีณอร ดิถีเพ็ง ม.5/5

401 นางสาว พิชญาภัค มูลผ้ึง ม.5/5

402 นางสาว ภัทรียา เอชัยภูมิ ม.5/5

403 นางสาว อภิสรา รัตนิพนธ์ ม.5/5

404 นาย เจตภูมิ ชาญทวีคุณ ม.5/6

405 นาย ฐิติบุญธน ตันไพบูลย์กุล ม.5/6

406 นาย ณภัทร นินละบุท ม.5/6

407 นาย ธนกร เพ่ิมพูล ม.5/6

408 นาย ธนภัทร ศศิสกุลรักษ์ ม.5/6

409 นาย ธนวิชญ์ ผลสินธ์ุ ม.5/6

410 นาย ธีภพ ปฏิญาณานุวัต ม.5/6

411 นาย นทิบดี ช้างทอง ม.5/6

412 นาย นิธิวิทย์ ปาลิเฉลิมวงศ์ ม.5/6

413 นาย พิสิษฐ์ ดีไร่ ม.5/6

414 นาย ภัทรภูมิ ค่าเจริญ ม.5/6

415 นาย วิลสัน อนันต์สมบูรณ์ ม.5/6

416 นาย อรรถวุฒิ ค าฉิม ม.5/6

417 นางสาว ชญาลัย เจนชล ม.5/6
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418 นางสาว ชรินรัตน์ ทรงทรัพย์ ม.5/6

419 นางสาว ณฐนนท สิงห์นันท์ ม.5/6

420 นางสาว ธัญญา เหมป้ัน ม.5/6

421 นางสาว ธันยภัทร เดชจูด ม.5/6

422 นางสาว ธีรารัตน์ พันธ์ุกมลศิลป์ ม.5/6

423 นางสาว นันทกานต์ วงษ์พยัคฆ์ ม.5/6

424 นางสาว วรางคณา สุภาพสวัสด์ิ ม.5/6

425 นางสาว สิรินภา สุขศรี ม.5/6

426 นางสาว สุทธิกาญจ์ สมประสงค์ ม.5/6

427 นางสาว สวรรยา เทพหนู ม.5/6

428 นาย ชยุต แสงเฟือง ม.5/7

429 นาย ชิษณพงศ์ ทวนหอม ม.5/7

430 นาย ณัฐภูมิ ศรีพลอย ม.5/7

431 นาย ธราเทพ ชาญป้อม ม.5/7

432 นาย นัทธพล มาแต้ม ม.5/7

433 นาย ปาลทัต ป่ินสุภา ม.5/7

434 นาย ภูริณัฐ จาดคร้าม ม.5/7

435 นาย ภูวดล เครือม่ิงมงคล ม.5/7

436 นาย อภิรักษ์ สุคนธ์นันทิกุล ม.5/7

437 นาย อภิวัตต์ คงสุข ม.5/7

438 นางสาว จันทรัสม์ ถนอมบุญ ม.5/7

439 นางสาว จิรัชญา ป้อมสุด ม.5/7

440 นางสาว ญาณพัทธ์ น้อยพิทักษ์ ม.5/7

441 นางสาว ธีรดา ดีสวัสด์ิ ม.5/7

442 นางสาว นันทริกา แป้นกลัด ม.5/7

443 นางสาว ปัณฑารีย์ อุบลสุวรรณ ม.5/7

444 นางสาว เปรมยุดา รสทิพย์ ม.5/7

445 นางสาว พธิตา บ ารุงหมู่ ม.5/7

446 นางสาว พิชชาภา ขุนณรงค์ ม.5/7

447 นางสาว มนัสวี กล่ินพูล ม.5/7
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448 นางสาว วรัญญา จันทรมณี ม.5/7

449 นางสาว นลินนิภา ก่ีศิริ ม.5/7

450 นางสาว นิชาภา อุดมผล ม.5/7

451 นางสาว เรนะ อาซามิ ม.5/7

452 นาย ธนภัทร ชูกรณ์ ม.5/8

453 นาย ธนภัทร ส่งพุ่ม ม.5/8

454 นาย ธนวิชญ์ เสือประสงค์ ม.5/8

455 นาย พศิน ศรีประภาสุขสันติ ม.5/8

456 นาย วราเมธ กฤษฎากวิน ม.5/8

457 นาย วสุธร แสงแดง ม.5/8

458 นาย อัครวินท์ จิตจรูญ ม.5/8

459 นาย พลวัต นาวาทอง ม.5/8

460 นาย ศรัณย์ บรรจงรัตน์ ม.5/8

461 นางสาว กัณณ์อลิน นิธิเตชวงษ์ ม.5/8

462 นางสาว กาญจนาภา สวนนุ่ม ม.5/8

463 นางสาว จิราพัชร สุขเกษม ม.5/8

464 นางสาว ฐิติวัลค์ ชูเชิด ม.5/8

465 นางสาว ณัฏฐณิชา ต่ายแพร ม.5/8

466 นางสาว นิชานันท์ นาครัตน์ ม.5/8

467 นางสาว บุญสิตา ธิติมงคล ม.5/8

468 นางสาว บุษราภรณ์ สุขเกิด ม.5/8

469 นางสาว พราวพิรุณ วงศาคณาจารย์ ม.5/8

470 นางสาว พิชชา ฮะวังจู ม.5/8

471 นางสาว พิชญ์สินี วัชรกรณ์ฐากูร ม.5/8

472 นางสาว พิมพ์พิศา สุขประเสริฐ ม.5/8

473 นางสาว แพรญาดา มณีวงษ์ ม.5/8

474 นางสาว มณิสรา โยธาแกล้ว ม.5/8

475 นางสาว รัญชิดา ประเสริฐสกุล ม.5/8

476 นางสาว วิชิตา บัวลอย ม.5/8

477 นางสาว วิลาสิณี พุ่มพวง ม.5/8
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478 นางสาว วิไลลักษณ์ บุญรุ่งเรือง ม.5/8

479 นางสาว สุชานันท์ มะลิทอง ม.5/8

480 นางสาว อรรถวดี โสหา ม.5/8

481 นางสาว ณัฐกฤตา ชาญชิต ม.5/8

482 นางสาว สวิตตา โอเจริญ ม.5/8

483 นาย คุณภัทร กิติรัตนกุล ม.5/9

484 นาย จิระเมธ เกียรติสูงส่ง ม.5/9

485 นาย ณัฐภัทร เส่งนวล ม.5/9

486 นาย ณัฐวุฒิ ฤทธ์ิจรูญ ม.5/9

487 นาย บูรณ์พัฒน์ วิทยเลิศปัญญา ม.5/9

488 นาย ภาณุมาศ สุขค า ม.5/9

489 นาย ยุทธนา เข็มปัญญา ม.5/9

490 นาย สุรภัศร์ เมืองแก้วฟ้า ม.5/9

491 นาย สุรเชษฐ์ ศักด์ิสุภาพชน ม.5/9

492 นาย กวิเชษฐ์ แสงเดช ม.5/9

493 นางสาว จิรัชยา สารประสพ ม.5/9

494 นางสาว จีรานันท์ สุวรรณะ ม.5/9

495 นางสาว ณัฐพร เช้ือจีน ม.5/9

496 นางสาว น้ าเพชร เลาอริยะพร ม.5/9

497 นางสาว ปาณิตา หุตะจูฑะ ม.5/9

498 นางสาว ปาลิดา ใจจิตร ม.5/9

499 นางสาว พัชริญา ฤทธ์ิค ารพ ม.5/9

500 นางสาว ภัณฑิลา วิเศษศิริ ม.5/9

501 นางสาว ภัทรภรณ์ มาลัย ม.5/9

502 นางสาว ภัทรานิษฐ์ อาจทรัพย์ ม.5/9

503 นางสาว ภัทราภา พุฒทอง ม.5/9

504 นางสาว ภัลลิกา ระวังภัย ม.5/9

505 นางสาว มนัสชนก อิจิฮาร่า ม.5/9

506 นางสาว สรัลพร ไกรนุกูล ม.5/9

507 นางสาว อรวีณ์ สามเสน ม.5/9
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508 นางสาว ชนากานต์ กิจรักษา ม.5/9

509 นางสาว ลัฏฐิกา ปางลิลาศ ม.5/9

510 นาย คชินทร์ ชมวงศ์ ม.5/10

511 นาย ชนัญญู เปิดช่อง ม.5/10

512 นาย ณัฐธีร์ รุจิพงษ์รัตน์ ม.5/10

513 นาย ธนกฤต เถาศิริวงศ์ ม.5/10

514 นาย ปิยชนก แสงชัน ม.5/10

515 นาย พงศ์พิสุทธ์ิ อยู่สมบูรณ์ ม.5/10

516 นางสาว กชพร นรสิงห์ ม.5/10

517 นางสาว กานติมา บรมทองชุ่ม ม.5/10

518 นางสาว ชวิศา ภูวนเพียรเลิศ ม.5/10

519 นางสาว ญาณ์นภัส สุรอด ม.5/10

520 นางสาว ธันยมัย บุญปราบ ม.5/10

521 นางสาว นรินทร์ทิพย์ สุทธิพงศ์ ม.5/10

522 นางสาว นลินีย์ รอดปรีชา ม.5/10

523 นางสาว นาราภัทร โพธ์ิพันธ์ ม.5/10

524 นางสาว บัณยดา ภิรมย์คูณ ม.5/10

525 นางสาว ปุญญภัทร ฉ่ าคร้าม ม.5/10

526 นางสาว ปุณิกา เจิมจรุง ม.5/10

527 นางสาว เปมิกา สิงห์บารมี ม.5/10

528 นางสาว พลอยไพลิน สุวรรณฤทธ์ิ ม.5/10

529 นางสาว พิชญาภา ผลงามผลิ ม.5/10

530 นางสาว มนทิราวรรณ มะไลจันทร์ ม.5/10

531 นางสาว วริสรา ดรุณพันธ์ ม.5/10

532 นางสาว ศุภพร ก่ิงแก้ว ม.5/10

533 นางสาว หิรัณยวรรณ กระสินธ์ุ ม.5/10

534 นางสาว ออมม์ทอง เจียมจรัสโชค ม.5/10

535 นางสาว กัญญาพัชร ศักด์ิศิริรัตน์ ม.5/10

536 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีสุภัคสกุล ม.5/10

537 นางสาว ศุภิสรา พ่ึงป้ันบูรณ์วงศ์ ม.5/10
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538 นาย กันต์กนิษฐ์ นะวะระ ม.5/11

539 นาย ไชยวัฒน์ ฟักประไพ ม.5/11

540 นาย ณัฐชนนท์ กุลสวัสด์ิ ม.5/11

541 นาย บุญญาธิกาญจน์ หนูเจริญ ม.5/11

542 นาย ศุภสิน ล้ิมศรีสุทธิวงศ์ ม.5/11

543 นาย อัครพงศ์ แก้วสังข์ทอง ม.5/11

544 นาย ธิติ จินะกา ม.5/11

545 นาย วาสุ ปัทมวสุภูดล ม.5/11

546 เด็กหญิง กัญญาภรณ์ ภิรมย์สุข ม.5/11

547 นางสาว ตรรกกร การะพิมพ์ ม.5/11

548 นางสาว เบญจพร บุญมีฤทธ์ิ ม.5/11

549 นางสาว ศิรภัสสร ต้ังภาวนา ม.5/11

550 นางสาว กิริยา กินโนนกอก ม.5/11

551 นางสาว บุณญาพร พรมเสนา ม.5/11

552 นางสาว ภัทราวดี แก้ววิจิตร ม.5/11

553 นาย ณัฐนันท์ ศิริพร ณ ราชสีมา ม.4/1

554 นาย ณัฐพัชร์ พรหมมานันท์ ม.4/1

555 นาย ปริญญ์ มหาวรศิลป์ ม.4/1

556 นาย ปัญจทรัพย์ กันไพรี ม.4/1

557 นาย ปัญจพงศ์ ภูบาลช่ืน ม.4/1

558 นาย ปารมี กัณนกิจ ม.4/1

559 นาย ปิยบุตร กังวานกิจวาณิช ม.4/1

560 นาย ปิยะวัชร วิวัฒนเกษตรพร ม.4/1

561 นาย ภูมิภัทร สุขสาร ม.4/1

562 นาย วัทธิกร ศรีประดับทอง ม.4/1

563 นาย ไวทิน จิตติเรืองวิชัย ม.4/1

564 นาย สุริยะ เผ่าเมือง ม.4/1

565 นาย พรพรหม พรพัฒนาจิรพันธ์ ม.4/1

566 นางสาว กันต์กนิษฐ์ เจียวเจริญ ม.4/1

567 นางสาว กีรติกานต์ เจียกกระโทก ม.4/1
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568 นางสาว ชนกานต์ สระสม ม.4/1

569 นางสาว ณกานต์ อ านาจเรืองฤทธ์ิ ม.4/1

570 นางสาว ดลพร ติรพรวดี ม.4/1

571 นางสาว ธีรธิดา แดงช่วย ม.4/1

572 นางสาว บุญทิพา เลิศวรญาณ ม.4/1

573 นางสาว บุญยานุช ผ่องแผ้ว ม.4/1

574 นางสาว ปัณฑารีย์ สิริสม ม.4/1

575 นางสาว ภคพร ภิญโญ ม.4/1

576 นางสาว มาริสา ผะอบเหล็ก ม.4/1

577 นางสาว ศิร์ิกาญจน์ ภัทรสิริมงคล ม.4/1

578 นางสาว อันนา เตชะผาสุขสันติ ม.4/1

579 นางสาว คชาภรณ์ ผลพัฒนาสกุลชัย ม.4/1

580 นาย กฤตภาส ตรุเจตนารมย์ ม.4/2

581 นาย ชนัธพงศ์ กันกง ม.4/2

582 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ภักดีบุญญานุกูล ม.4/2

583 นาย ธนกฤต ค าวิชา ม.4/2

584 นาย ปารินทร์ ปู่หล า ม.4/2

585 นาย พิชัยยุทธ ทวีพงษ์ไพรัช ม.4/2

586 นาย ลาภวัต เลาหสูต ม.4/2

587 นาย วรพงษ์ ป่ินเกตุกาญจน์ ม.4/2

588 นาย วัชรากร พรศิริกาญจน์ ม.4/2

589 นาย วิธวิทย์ ทิพากร ม.4/2

590 นาย กันตภณ ชัยวัชรผล ม.4/2

591 นาย ธีรพงษ์ พันธะไหล ม.4/2

592 นางสาว ชญายิกา ห้ิงสุวรรณ ม.4/2

593 นางสาว ณัฏฐณิชา ชูคดี ม.4/2

594 นางสาว ณัฏฐา ล้ิมคุณธรรมโม ม.4/2

595 นางสาว ณัฐณิชา ปิยะราช ม.4/2

596 นางสาว นัฐกาญจน์ อังกูรเจริญพร ม.4/2

597 นางสาว นิสิตทรา พันธ์ธุม ม.4/2
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598 นางสาว ปพิชญา เณรตาก้อง ม.4/2

599 นางสาว ปวรรณรัตน์ รัตนภิรมย์ ม.4/2

600 นางสาว ปวริศา อินเลิศ ม.4/2

601 นางสาว ปวีณา สิทธิเจริญพรชัย ม.4/2

602 นางสาว ปุณยาพร เทียนพัด ม.4/2

603 นางสาว พัทธนันท์ กาญจนสุทธิรักษ์ ม.4/2

604 นางสาว วรัชนันท์ จันทร์ช่วง ม.4/2

605 นางสาว เบญญาภา กลสรรค์ ม.4/2

606 นางสาว อริสรา ชอบใจ ม.4/2

607 นาย ชิติพัทธ์ แก้วกาญจนเศรษฐ์ ม.4/3

608 นาย ทานุ เซ่งลอยเล่ือน ม.4/3

609 นาย นรบดี บรรหาร ม.4/3

610 นาย ปารณัท เทิดทินวิทิต ม.4/3

611 นาย อริยะ พรหมมา ม.4/3

612 นาย ณัฐภัทร นวลสุวรรณ ม.4/3

613 นาย ทยาธร หล้าแหล่ง ม.4/3

614 นาย สิทธา วิภาวีสันทัด ม.4/3

615 นางสาว กฤติพร ข าเสียงหวาน ม.4/3

616 นางสาว ชิสาพัชร์ แสงตระกูล ม.4/3

617 นางสาว ดุชนาญา เรืองภักดี ม.4/3

618 นางสาว ภัทร์นรินท์ อ่ิมเอิบรัตน์ ม.4/3

619 นางสาว กนกวรรณ มิทรานนท์ ม.4/3

620 นางสาว กิตติณัฏฐ์ ช่างท า ม.4/3

621 นางสาว ชลลดา ทัศนา ม.4/3

622 นางสาว ฐิดาพร พงษ์เพ็ชร ม.4/3

623 นางสาว นันทิตา จงชนะภักดี ม.4/3

624 นางสาว ปรายฝน ผาสุขกิจ ม.4/3

625 นางสาว ปาณิสรา ไกรนรา ม.4/3

626 นางสาว มนกานต์ ค าภารัตน์ ม.4/3

627 นางสาว อชิรญา พูนพัฒน์พิบูลย์ ม.4/3
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช้ัน/ห้อง

628 นาย กฤติน ล่องลม ม.4/4

629 นาย กฤษฎ์ิดนัย แก้วทิพย์ ม.4/4

630 นาย เกียรติศักด์ิ มากมีทรัพย์ ม.4/4

631 นาย ก้าวกล้า ภูมิถาวร ม.4/4

632 นาย คฑาวุธ บุญเกิด ม.4/4

633 นาย จิรัฏฐ์ ช่วยเมฆ ม.4/4

634 นาย ฐิติวัชร์ ร านา ม.4/4

635 นาย ธนกร ติรพรวดี ม.4/4

636 นาย ธาราชล เตชะกวิน ม.4/4

637 นาย นพรุจ กาศอุดม ม.4/4

638 นาย ปภังกร ติรพรวดี ม.4/4

639 นาย ภัทรพล ค่าเจริญ ม.4/4

640 นาย รัชชานนท์ เหรียญเลิศเจษฎา ม.4/4

641 นาย วราชัย มูลต้น ม.4/4

642 นาย วรินทร โชคอัมพรทรัพย์ ม.4/4

643 นาย วัศรวินทร์ ศิลลา ม.4/4

644 นาย วุฒิจักร เรืองศิริ ม.4/4

645 นาย สิรภพ อยู่บ ารุง ม.4/4

1) นักเรียนท่ีติดเช้ือโควิดจะได้ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม เท่าน้ัน

2) นางสาวอาทิตยา ไทรศรีค า ม.5/1 และ นางสาวตะวัน สุรดิเรก ม.6/8 ให้มาฉีดวัคซีนวันท่ี 29 ต.ค. 64

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลพุทธมณฑล

หมายเหตุ


