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ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือนักเรียน นำมสกุลนักเรียน ระดบัช้ัน ห้อง

1 33253 นางสาว นิชานนัท์ วรรธกิตติพงศ์ ม.4 1
2 31211 นางสาว อุม้รัก หิรัญสุรงค์ ม.4 1
3 33260 นางสาว รมิตา ทิพยท์อง ม.4 1
4 32715 นางสาว พรณิชา วิทิตพนิตพนัธ์ ม.4 1
5 31074 นางสาว ธนพร คงดว้ยแกว้ ม.4 1
6 32693 นางสาว อนิสสยา ชูนิยม ม.4 1
7 32747 นางสาว ณฐนน บุญโก่ง ม.4 1
8 32740 นางสาว นนัทน์ภสั นนทนาคร ม.4 1
9 31147 นางสาว ภูริชญา ออกแมน้ ม.4 1

10 33336 นางสาว วรฤทยั จนัทรัตน์ ม.4 1
11 31201 นางสาว ศิรดา เหลืองทอง ม.4 1
12 31864 นางสาว ณฝ่ังฟ้า วรปัญญา ม.4 1
13 31083 นางสาว สิริยากร แตงเจริญ ม.4 1
14 33277 นางสาว ชลญา ขนบบวรกุล ม.4 1
15 32430 นางสาว พิชญสุ์ดา ข าพรหมราช ม.4 1
16 31117 นางสาว ณัฐธิดา จ าหลกั ม.4 1
17 31873 นางสาว อริสา กล่ินพิมล ม.4 1
18 32756 นางสาว อริษา ดวงราษี ม.4 1
19 32765 นางสาว ภทัรวดี ตนัติสวารักษ์ ม.4 1
20 32021 นางสาว ภคัภิญญา โฉมศรี ม.4 1
21 32063 นางสาว ณัฐธิดา ศรีแสงอยู่ ม.4 1
22 31142 นางสาว ปิยะนนัท์ เทียมภู่ ม.4 1
23 33326 นางสาว ศิริกาญฎา ทองก่ิงแกว้ ม.4 1
24 33258 นางสาว ฐาณัฐฏช์ฎา ชีวศรีสุวรรณ ม.4 1
25 31075 นางสาว จิดาภา หั้น ม.4 2
26 33265 นางสาว ศศิ เหลาแสง ม.4 2
27 32899 นางสาว ธมนตณ์ธร ผดุงฉาย ม.4 2
28 31219 นางสาว อยัยนี์ วีณิน ม.4 2
29 31171 นางสาว ภชัราภา เยีย่งพฤกษาวลัย์ ม.4 2
30 32755 นางสาว อติกานต์ หร่ายเจริญ ม.4 2

รำยช่ือนักเรียนที่เข้ำรับกำรฉีดวคัซีนโควดิ 19 (Pfizer)

วนัพฤหัสบดทีี ่7 ตุลำคม 2564 เวลำ  12.30 น.  ทีจุ่ดลงทะเบียน ห้องโถง OPD ช้ัน 1 โรงพยำบำลพญำไท 3 (เพชรเกษม 19)
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31 32681 นางสาว อภิสรา ครุฑสนธ์ิ ม.4 2
32 33296 นางสาว ธนัยพร เทียนยอ้ย ม.4 2
33 33297 นางสาว สุมิตรา เทียนยอ้ย ม.4 2
34 33305 นางสาว กนัตา ฤกษศิ์ริสุข ม.4 2
35 33308 นางสาว สิริญาพร เทวะรัตน์ ม.4 2
36 32702 นางสาว พทุธรักษา ขาวดอกรัก ม.4 2
37 32704 นางสาว สุพิชญา ชยัชนาภา ม.4 2
38 33284 นางสาว กฤชสร ป่ินเวหา ม.4 2
39 32677 นางสาว สุพิชชา พลูน่ิม ม.4 2
40 32768 นางสาว นลินณานนัทน์ สมปราชญ์ ม.4 2
41 33334 นางสาว วทนัยา ขวญัเมือง ม.4 2
42 33226 นางสาว รมยร์วินท ์ มหาวงศ์ ม.4 2
43 32708 นางสาว ศุภารมย์ จูงวงษ์ ม.4 2
44 32762 นางสาว ทรรศกมล แสนทวีสุข ม.4 2
45 31111 นางสาว กมลพร อินถาบุตร ม.4 3
46 31173 นางสาว นพภสัสร ธรรมเท่ียงกุล ม.4 3
47 31134 นางสาว อชิรญา วิเชียรเขียว ม.4 3
48 33249 นางสาว ณัฐนรี แกว้วงศว์าน ม.4 3
49 31079 นางสาว พรรณนภา รักธรรม ม.4 3
50 31731 นางสาว ณภทัร มุจลินท์ ม.4 3
51 31136 นางสาว ณิชา ศตัรูล้ี ม.4 3
52 31123 นางสาว พิชญาภา สามารถ ม.4 3
53 31124 นางสาว พิชญาภคั สามารถ ม.4 3
54 32064 นางสาว รัฐิกา มัง่นิมิตร ม.4 3
55 32766 นางสาว นิตา นาคะวะรังค์ ม.4 3
56 33194 นางสาว ปุณยนุช จ ารูญบุญ ม.4 3
57 32778 นางสาว นภสัสร เนียมแตง ม.4 3
58 31088 นางสาว อรจิรา อ่องบางนอ้ย ม.4 3
59 33250 นางสาว เป่ียมสิริ นิตยโ์ชติ ม.4 3
60 31164 นางสาว เบญญา สุวรรณศรี ม.4 3
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61 32694 เด็กหญิง ปิยดา ศรีนางแยม้ ม.4 3
62 31317 นางสาว ณัฐธิตา พาหุวฒันกร ม.4 4
63 31137 นางสาว จุฑาลกัษณ์ วิทยาพิทกัษว์งศ์ ม.4 4
64 32775 นางสาว นปภา สุชยัรัตน์ ม.4 4
65 31104 นางสาว กุลภรณ์ เสริมสวสัด์ิศรี ม.4 4
66 32079 นางสาว ปณิตา ฟักอ่อน ม.4 4
67 31073 เด็กหญิง กนัตภ์สัสร อรชร ม.4 4
68 32709 นางสาว ชวิศา ทบับ ารุง ม.4 4
69 31126 นางสาว ศรัณยา รุ่งธิปานนท์ ม.4 4
70 31097 นางสาว กญัญาณัฐ เยน็พระพาย ม.4 4
71 31179 นางสาว มณิสรา ทองมาก ม.4 4
72 32746 นางสาว ณัฏฐธิดา การยสิทธ์ิ ม.4 4
73 31089 นางสาว สุพิชญา พทุธลา ม.4 4
74 32763 นางสาว ปนสัยา ธิสาเวช ม.4 5
75 32048 นางสาว ภสัสอร ธีระจารุวรรณ ม.4 5
76 32716 นางสาว ณิชาพชัร์ จูสิงห์ ม.4 5
77 32717 นางสาว อจัจิมา ภิบาลจนัทร์ ม.4 5
78 32158 นางสาว ภาสพิชญ์ เพง็ธรรม ม.4 5
79 32678 นางสาว ณัชชารีย์ อิทธิวฒัน์กุลธน ม.4 5
80 31085 นางสาว ชญานินทร์ สิงห์สมบูรณ์ ม.4 5
81 31069 นางสาว ณัชชา ฐิติเกษมสรรค์ ม.4 5
82 31180 นางสาว ชลิตา สิทธิบูลย์ ม.4 5
83 31189 นางสาว ธนัยช์นก บุญสมศรี ม.4 5
84 31163 นางสาว เบญญาภา งามวงค์ ม.4 5
85 32052 นางสาว ณิชาภทัร์ เทียนขาว ม.4 5
86 33269 นางสาว วิชภาดา จนัทร์แกว้ ม.4 5
87 31081 นางสาว พิมพช์นก ชยัชนะโยธินวชัร ม.4 5
88 32109 นางสาว จารียา เทพา ม.4 5
89 31121 นางสาว พรปวีณ์ ยิม้มาก ม.4 5
90 31166 นางสาว สมิตานนั นนัทวิริยานนท์ ม.4 5
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91 30860 นางสาว ปาลิน วิวฒัน์เดชากุล ม.5 1
92 30757 นางสาว วนชัพร มีกรสม ม.5 1
93 30744 นางสาว ธนญัญา ตรงสิทธิวิทู ม.5 1
94 30874 นางสาว ภทัราภา วิจิตรไพบูลย์ ม.5 1
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1 30919 นางสาว ญาณธิชา พาหุวฒันกร ม.5 1
2 32545 นางสาว รมยน์ลิน รัตน์นนัต์ ม.5 1
3 30917 นางสาว ณัฐจารี ยะสารวรรณ ม.5 1
4 32460 นางสาว ชุติมา รักช่ือ ม.5 1
5 30762 นางสาว วริศรา กฤตยากรนุพงศ์ ม.5 1
6 30742 นางสาว อรชพร นาสถิตย์ ม.5 1
7 31814 นางสาว ธญัชนก สนธิสวสัด์ิ ม.5 1
8 32504 นางสาว ณิชานนัท์ เลิศประกิต ม.5 1
9 30899 นางสาว กญัญณัช ชูประดิษฐ์ ม.5 1

10 30891 นางสาว ปวริศร์ญาณ์ พิธรัตน์ ม.5 1
11 30897 นางสาว อาทิตยา นาภะสินธุ์ ม.5 1
12 30740 นางสาว สุพิชญา รุ่งแกว้ ม.5 1
13 32097 นางสาว ธญัมน อรรฆยภ์าวศุทธิ ม.5 1
14 32529 นางสาว ธรรมธิดา ธญัญะโชโต ม.5 1
15 30838 นางสาว สิตานนั สุนทรเกตุ ม.5 1
16 32496 นางสาว อารียา สอาดเอ่ียม ม.5 1
17 31815 นางสาว พิรญาณ์ โสพิศพรมงคล ม.5 1
18 31816 นางสาว พิชชาภา โสพิศพรมงคล ม.5 1
19 31030 นางสาว กิตติกร พดัลม ม.5 1
20 30750 นางสาว ณัฐมน เขมาธร ม.5 1
21 32999 นางสาว นภสัสร จาง ม.5 1
22 30775 นางสาว ณัฐชยา ชยัโชคสมพร ม.5 1
23 30782 นางสาว ธญั ญ ลกัษณ์ อินทร สุข สนัติ ม.5 1
24 33134 นางสาว รวิสรา กล่อมตุน้ ม.5 2
25 30826 นางสาว สิริกร ศรีรัตนกุล ม.5 2
26 33005 นางสาว ธารา สุนทรเสถียรชยั ม.5 2
27 31285 นางสาว นวีนา ทินสาร ม.5 2
28 32515 นางสาว แพรววริศา วงศจ์ตุพฒัน์ ม.5 2
29 30847 นางสาว สโรชา มะลิป่า ม.5 2
30 32045 นางสาว มนสิชา คณานนัท์ ม.5 2

รำยช่ือนักเรียนที่เข้ำรับกำรฉีดวคัซีนโควดิ 19 (Pfizer)

วนัจันทร์ที ่11 ตุลำคม 2564 เวลำ  8.00 น.  ทีจุ่ดลงทะเบียน ห้องโถง OPD ช้ัน 1 โรงพยำบำลพญำไท 3 (เพชรเกษม 19)
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รำยช่ือนักเรียนที่เข้ำรับกำรฉีดวคัซีนโควดิ 19 (Pfizer)
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31 30913 นางสาว สุธิดา ยิม้ฟุ้งเฟ่ือง ม.5 2
32 30839 นางสาว จณิสตา จนัทร์สมวงศ์ ม.5 2
33 30787 นางสาว ณฐอร วงศอ์นนัตศ์กัด์ิ ม.5 2
34 30779 นางสาว ปัทมพร น่ิมเนียม ม.5 2
35 30884 นางสาว ดุสิตา แกว้วานิช ม.5 2
36 30895 นางสาว เปมิกา อบเชย ม.5 2
37 30888 นางสาว กุลจิรา สุทธิสุคนธ์ ม.5 2
38 32447 นางสาว อุรชา ทิพยก์ล่อม ม.5 2
39 32568 นางสาว วสุพร โพร้งอุไร ม.5 2
40 30773 นางสาว กฤติยาณี กุณฑลวรรณ ม.5 2
41 32484 นางสาว ญาณิศา อุทยันฤมล ม.5 2
42 30806 นางสาว อภิชญา ศูนยก์ลาง ม.5 2
43 31573 นางสาว สิริกานต์ พรหมนาม ม.5 2
44 32690 นางสาว พิชญาภา สุวณัณุสส์ ม.5 2
45 30824 นางสาว ชนมน เจริญพร ม.5 2
46 32929 เด็กหญิง ชชัชฎาวลัล ์ ไชยมงคล ม.5 2
47 30968 นางสาว ปทิตตา หุ่นมีทอง ม.5 2
48 32053 นางสาว ธนัยพตั โพธิเเพทย์ ม.5 2
49 32527 นางสาว หทยักาญจน์  กองทอง ม.5 2
50 30747 นางสาว ทิพยนนัท ์ อยูข่  า ม.5 2
51 32773 นางสาว ภทัริดา เขียวเม่น ม.5 3
52 30743 นางสาว พลอยกาญจน์ ชา้งทอง ม.5 3
53 32468 นางสาว สิฏฐ์รสา สุขประพนัธ์ ม.5 3
54 30745 นางสาว วลัลภา นิระโส ม.5 3
55 30932 นางสาว ภิญญาพชัญ์ สรวยสถิตพงษ์ ม.5 3
56 32463 นางสาว ษะษิกาญจน์ รวิวงศท์วีกิจ ม.5 3
57 33119 นางสาว ธิติมา วิจกัขณ์กาญจน ม.5 3
58 30810 นางสาว อาทิตยา ขอบชิต ม.5 3
59 33166 นางสาว ธญัวรรณ สายสวรรค์ ม.5 3
60 32519 นางสาว อนญัญา ศรีสุวรรณ ม.5 3



หนา้ท่ี 7 /16

ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือนักเรียน นำมสกุลนักเรียน ระดบัช้ัน ห้อง

รำยช่ือนักเรียนที่เข้ำรับกำรฉีดวคัซีนโควดิ 19 (Pfizer)
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61 31113 นางสาว ธนชัชนก พงศธ์นวิสุทธ์ิ ม.5 3
62 32543 นางสาว นนัทน์ภสั ประจกัษธ์นกิจ ม.5 3
63 33123 นางสาว ณัฐธิชา อาอ๋ี ม.5 3
64 32914 นางสาว ฎาริณีย์ ทิมผกุล ม.5 3
65 32521 นางสาว ณัฐธยาน์ ธิตระ ม.5 3
66 31865 นางสาว ณิชาภา แกว้บุญส่ง ม.5 4
67 30756 นางสาว กฤตยา เสพยธ์รรม ม.5 4
68 30823 นางสาว พีรยา สงัขน์อ้ย ม.5 4
69 32467 นางสาว ภูษิตา ภู่ระหงษ์ ม.5 4
70 32135 นางสาว วิชญาดา ดีแว่น ม.5 4
71 30951 นางสาว วรรษมน โภคินวรเศรษฐ์ ม.5 4
72 30827 นางสาว จิณห์วรา สิงห์ชูวงศ์ ม.5 4
73 32459 นางสาว ญาดา อ้ึงสิทธิพนูพร ม.5 4
74 30752 นางสาว พลอยพรรณ รักธรรม ม.5 4
75 32470 นางสาว ฟ้าใส กสิวฒัน์ ม.5 4
76 32445 นางสาว วรรณวนชั พรลิขิตเป่ียมโชติ ม.5 4
77 32252 นางสาว ธญัยช์นทั กนัเงิน ม.5 4
78 32106 นางสาว ธญัธิตา ลาภทิพมนต์ ม.5 4
79 32783 นางสาว ปุญญิศา  คงทอง ม.5 4
80 30811 นางสาว ธนกร อดิเรกผลิน ม.5 4
81 30837 นางสาว รินรดา  ออกแมน้ ม.5 4
82 33274 นางสาว กชภสั แป้นพฒัน์ ม.5 4
83 30893 นางสาว สลิลทิพย์ เช่ือมัน่ ม.5 4
84 31251 นางสาว จิรัชญา พรรณประภาศรี ม.5 4
85 31474 นางสาว ปรินทร สุขิตชยักุล ม.5 4
86 32485 นางสาว พฒิุตา พฒุทอง ม.5 4
87 30829 นางสาว พาขวญั สนัติธรารักษ์ ม.5 4
88 32300 นางสาว ฐิติวรดา ตนภู ม.5 4
89 32489 นางสาว อภิญญา มณีวงษ์ ม.5 4
90 31888 นางสาว ณัฐนนัท์ พ่ึงวงศส์ าราญ ม.5 4



หนา้ท่ี 8 /16

ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือนักเรียน นำมสกุลนักเรียน ระดบัช้ัน ห้อง

รำยช่ือนักเรียนที่เข้ำรับกำรฉีดวคัซีนโควดิ 19 (Pfizer)

วนัจันทร์ที ่11 ตุลำคม 2564 เวลำ  8.00 น.  ทีจุ่ดลงทะเบียน ห้องโถง OPD ช้ัน 1 โรงพยำบำลพญำไท 3 (เพชรเกษม 19)

91 30791 นางสาว ชุติกาญจน์ ซ้ิมส่ือ ม.5 4
92 32482 นางสาว ชลกมล ลีรัตน์เสถียร ม.5 4
93 32475 นางสาว ธนิดา คีรีพิมานกร ม.5 4
94 31006 นางสาว ภคพร หรุ่นลี ม.5 4
95 32465 นางสาว ธญัชนิต แกว้วนัดี ม.5 4
96 32683 นางสาว แพรวา เพญ็สมบุญ ม.5 5
97 30880 นางสาว พิชญาภา ตนัติวิกรม ม.5 5
98 32439 นางสาว ณัฐฑิตา ทะนนัชยั ม.5 5
99 30817 นางสาว ศิลป์ศุภา ธนะไชย ม.5 5
100 33070 นางสาว อิซาเบล โนรา แวลลีย์ ม.5 5
101 31347 นางสาว กุลรดา กมนฐิติวุฒิ ม.5 5
102 33069 นางสาว ศรีสุภคั บุญพรม ม.5 5
103 30766 นางสาว กฤตธีรา สุโภภาค ม.5 5
104 30780 นางสาว ไปรยา ปิยะบงการ ม.5 5
105 30870 นางสาว อชิมา ประเสริฐโยธิน ม.5 5
106 32438 นางสาว ยวุา พิมพไ์ฉไล ม.5 5
107 32483 นางสาว สุวภทัร ตริยมงคลรัตน์ ม.5 5
108 33038 นางสาว กวินธิดา ฉตัรวรรณมาศ ม.5 5
109 33037 นางสาว กวินนาถ ฉตัรวรรณมาศ ม.5 5
110 32528 นางสาว กณัฐ์ภิรชา ตั้งจิตเจริญสิน ม.5 5
111 30964 นางสาว ชนเนษฎ ์ โตล ่า ม.5 5
112 30902 นางสาว กญัญาวีร์ ศรีพยคัฆ์ ม.5 5
113 30848 นางสาว ณัฐชญาพร  อินทรทตั ม.5 5
114 31013 นางสาว เมษา วาพนัดุง ม.5 5
115 30796 นางสาว จิรัชญา ภูริพฒันายน ม.5 5
116 32672 นางสาว ดาริษา บุญสมพงษ์ ม.5 5
117 30981 นางสาว ณพลดา จงสกุล ม.5 5
118 32476 นางสาว ภาวิดา อศัวจุฬามณี ม.5 5
119 31535 นางสาว กญัญพจน์ ว่องเจริญโรจน์ ม.5 5
120 31485 นางสาว จุฑามาศ เเสงจนัทร์ ม.5 5
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ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือนักเรียน นำมสกุลนักเรียน ระดบัช้ัน ห้อง

รำยช่ือนักเรียนที่เข้ำรับกำรฉีดวคัซีนโควดิ 19 (Pfizer)

วนัจันทร์ที ่11 ตุลำคม 2564 เวลำ  8.00 น.  ทีจุ่ดลงทะเบียน ห้องโถง OPD ช้ัน 1 โรงพยำบำลพญำไท 3 (เพชรเกษม 19)

121 31522 นางสาว พทัธ์ธีรา ชยัสุภา ม.5 5
122 32906 นางสาว พิชญา หงส์ลดาสุวรรณ ม.5 5
123 31508 นางสาว สุพรทิพย์ ศรีเฟ้ือง ม.5 5
124 31294 นางสาว อรินยกร วิชชุปัญญก์ุล ม.5 5
125 30955 นางสาว อารวี จุฑานพรัตน์ ม.5 5
126 32226 นางสาว วริศรา นอ้ยสุวรรณ์ ม.5 5
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ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือนักเรียน นำมสกุลนักเรียน ระดบัช้ัน ห้อง

1 30489 นางสาว เบญวรรณ สาธุชน ม.6 1
2 30526 นางสาว ลอ้มเพชร กิจรุ่งรัตนชยั ม.6 1
3 30529 นางสาว ภรภทัร กาญจนรุจิวุฒิ ม.6 1
4 30539 นางสาว ปภาวรินท์ เยน็เป็นสุข ม.6 1
5 30540 นางสาว ศรินกานต ์ นิติวราการ ม.6 1
6 30541 นางสาว พิชฎาณัฏฐ์ พรหมหนู ม.6 1
7 30555 นางสาว กญัญาพชัร เจิมจุติธรรม ม.6 1
8 30570 นางสาว ลลวรรณ ไชยศิวามงคล ม.6 1
9 30576 นางสาว วรีสา ธิติธญัธวชั ม.6 1

10 30605 นางสาว พิชญาภา สุ่มสม ม.6 1
11 30668 นางสาว ชนญัชิดา วงศบ์ุบผา ม.6 1
12 30672 นางสาว นงลกัษณ์ แซ่พา่น ม.6 1
13 30699 นางสาว ปรมาพร เยน็ทรวง ม.6 1
14 30700 นางสาว แพรพลอย ศาลิคุปต ม.6 1
15 31322 นางสาว สุชานุช ตรีสารศรี ม.6 1
16 31788 นางสาว วรินทร สรรประสิทธ์ิ ม.6 1
17 31840 นางสาว อญัชิษา ลีฬกาญจนากุล ม.6 1
18 32284 นางสาว วริศรา เผือกสม ม.6 1
19 32304 นางสาว วิมลณัฐ บุญโก่ง ม.6 1
20 32316 นางสาว พชัริดา ศาตะมาน ม.6 1
21 32344 นางสาว มนสัชนก ศรีอญัญารักษ์ ม.6 1
22 30503 นางสาว พาทินธิดา เซ่ียงฉี ม.6 2
23 30551 นางสาว ณศร นพวงศ์ ม.6 2
24 30552 นางสาว พธิุตา มากอ่ิม ม.6 2
25 30561 นางสาว นงลกัษณ์ หวงักิจธรรม ม.6 2
26 30580 นางสาว ธญัญรัตน์ ปล้ืมสุทธ์ิ ม.6 2
27 30588 นางสาว ทิษฏยา บวัศิริ ม.6 2
28 30598 นางสาว ภคัฑีรา บุญฑียก์ุล ม.6 2
29 30631 นางสาว ราชาวลี ราชานนท์ ม.6 2
30 30644 นางสาว สมิตรา ดีมาก ม.6 2

รำยช่ือนักเรียนที่เข้ำรับกำรฉีดวคัซีนโควดิ 19 (Pfizer)

วนัจันทร์ที ่11 ตุลำคม 2564 เวลำ  10.30 น.  ทีจุ่ดลงทะเบียน ห้องโถง OPD ช้ัน 1 โรงพยำบำลพญำไท 3 (เพชรเกษม 19)
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ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือนักเรียน นำมสกุลนักเรียน ระดบัช้ัน ห้อง

รำยช่ือนักเรียนที่เข้ำรับกำรฉีดวคัซีนโควดิ 19 (Pfizer)

วนัจันทร์ที ่11 ตุลำคม 2564 เวลำ  10.30 น.  ทีจุ่ดลงทะเบียน ห้องโถง OPD ช้ัน 1 โรงพยำบำลพญำไท 3 (เพชรเกษม 19)

31 31023 นางสาว ธนวรรณ วชัระมานนท์ ม.6 2
32 31289 นางสาว ภูฟ้า กญัจนพรพงศ์ ม.6 2
33 32259 นางสาว ศศินา ค  าภาบุตร ม.6 2
34 32302 นางสาว ฟ้าใส แสงเมือง ม.6 2
35 32456 นางสาว ฐิตาพร บุษยากร ม.6 2
36 32685 นางสาว ปวนัลดา บุญบนัดาล ม.6 2
37 32964 นางสาว ชญาน์นนัท์ กมลธรวิสิทธ์ิ ม.6 2
38 30438 นางสาว อชิรญา สุขสกุลวฒัน์ ม.6 3
39 30499 นางสาว ปภาดา บางสมบูรณ์ ม.6 3
40 30512 นางสาว นงนภสั สิงหทตั ม.6 3
41 30521 นางสาว อมรรัตน์ ศรีเมธีกุล ม.6 3
42 30584 นางสาว อญัชิสา ศรีวิไชย ม.6 3
43 30610 นางสาว จิรัชญา วงษศ์รีสุข ม.6 3
44 30616 นางสาว อภิชญา ผาผาย ม.6 3
45 30637 นางสาว ธนิดา ทุมมานนท์ ม.6 3
46 30646 นางสาว พรนภา หงษจ์อ้ย ม.6 3
47 30663 นางสาว กญัญาวีร์ บุบผาชาติ ม.6 3
48 31312 นางสาว แพรวา นอ้ยเชียง ม.6 3
49 32062 นางสาว จิดาภา ตั้งธรรม ม.6 3
50 32083 นางสาว รัญ ชิ ดา วิทยา ฤ ท ธ ิ ิ พา กร ม.6 3
51 32256 นางสาว ฑริตา เอกธาดาภกัด์ิ ม.6 3
52 32261 นางสาว วิศรุตา กาญจนธุวกุล ม.6 3
53 32267 นางสาว พิมพาภรณ์ พนัธุ์ประภาส ม.6 3
54 32276 นางสาว ณัฐนนัท์ ภกัดีบุญญานุกูล ม.6 3
55 32282 นางสาว ม่ิงกมล กมลาสิงห์ ม.6 3
56 32283 นางสาว สุพรรณหงส์ ทองนอ้ย ม.6 3
57 32288 นางสาว ชนมน ส าราญจิต ม.6 3
58 32298 นางสาว รมิตา สุฃศรี ม.6 3
59 32299 นางสาว ชญานิศ จงเกษม ม.6 3
60 32321 นางสาว วีร์ชยา รมยาสยั ม.6 3
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ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือนักเรียน นำมสกุลนักเรียน ระดบัช้ัน ห้อง

รำยช่ือนักเรียนที่เข้ำรับกำรฉีดวคัซีนโควดิ 19 (Pfizer)

วนัจันทร์ที ่11 ตุลำคม 2564 เวลำ  10.30 น.  ทีจุ่ดลงทะเบียน ห้องโถง OPD ช้ัน 1 โรงพยำบำลพญำไท 3 (เพชรเกษม 19)

61 32325 นางสาว อภิสรา วณิชยเ์จริญสกุล ม.6 3
62 32532 นางสาว สุธาดา บุญสวสัด์ิ ม.6 3
63 32904 นางสาว นภชัชา รัตตะมาน ม.6 3
64 32905 นางสาว ภานุมาส เดชบุญพบ ม.6 3
65 32932 นางสาว กอรัก อ าโพ ม.6 3
66 32939 นางสาว อมลณัฐ มณฑาทิพย์ ม.6 3
67 32982 นางสาว นนัทน์ภสั หิรัณยเกศ ม.6 3
68 30500 นางสาว อญัชิสา ตรีมหาวงศ์ ม.6 4
69 30508 นางสาว ภณัฑิรา ศรีรัตนตรัย ม.6 4
70 30519 นางสาว พรไพลิน หิรัญสุรงค์ ม.6 4
71 30524 นางสาว ปัณณภสัร์ ไกรรุจิราลกัษณ์ ม.6 4
72 30532 นางสาว วรัชญา จูถนอม ม.6 4
73 30543 นางสาว พิมศศิ บุญปาน ม.6 4
74 30547 นางสาว วนชัพร จิตตการุณ ม.6 4
75 30550 นางสาว ธญัสินี ฤกษเ์จริญ ม.6 4
76 30564 นางสาว กญัญาภคั นาคะเลิศกวี ม.6 4
77 30568 นางสาว บุญสิตา อธิปัญญากุล ม.6 4
78 30574 นางสาว ฐิตาภา หุตะปานนท์ ม.6 4
79 30577 นางสาว ชาลิสา สวสัดิดิงห์ ม.6 4
80 30581 นางสาว อภิกขณา ชูบวัทอง ม.6 4
81 30669 นางสาว ทิชา แสงแกว้ ม.6 4
82 30683 นางสาว ภิญญาพชัญ์  พงษหิ์รัญญาณภาส ม.6 4
83 32273 นางสาว ณัฐวรา แซ่เลียบ ม.6 4
84 32291 นางสาว ณัฐธิดา นามเท่ียง ม.6 4
85 32309 นางสาว ชวพร ประสงคผ์ล ม.6 4
86 32315 นางสาว อารยา รัศมีวรพงษ์ ม.6 4
87 32320 นางสาว กชพรรณ ชวกุล ม.6 4
88 32322 นางสาว ยิหวา ลุนเผ่ ม.6 4
89 32337 นางสาว นภสันนัท์ เงินนาค ม.6 4
90 32265 นางสาว กญัญาพร จาริกพฒัน์ ม.6 4
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ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือนักเรียน นำมสกุลนักเรียน ระดบัช้ัน ห้อง

รำยช่ือนักเรียนที่เข้ำรับกำรฉีดวคัซีนโควดิ 19 (Pfizer)

วนัจันทร์ที ่11 ตุลำคม 2564 เวลำ  10.30 น.  ทีจุ่ดลงทะเบียน ห้องโถง OPD ช้ัน 1 โรงพยำบำลพญำไท 3 (เพชรเกษม 19)

91 30485 นางสาว ชนญัชิดา เมฆกระจาย ม.6 5
92 30490 นางสาว พจิกาญ วงหาญ ม.6 5
93 30494 นางสาว สกุลรัตน์ เรืองศรี ม.6 5
94 30505 นางสาว ธิดาวรรณ ลนัทาวนิช ม.6 5
95 30525 นางสาว โสภิตา หอมรักษ์ ม.6 5
96 30634 นางสาว กวิสรา วาสุชาติ ม.6 5
97 30661 นางสาว พทัธนนัท ์ อรรถพิมล ม.6 5
98 32292 นางสาว เนตรนภา กระจงัทอง ม.6 5
99 32351 นางสาว ธนชัพร อมฤตรส ม.6 5
100 32907 นางสาว ตระการตา วงศว์ฒัน์ ม.6 5
101 32918 นางสาว อนญัลกัษณ์ รุ่งเรือง ม.6 5
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ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือนักเรียน นำมสกลุนักเรียน ระดบัช้ัน

1 33071 นางสาว ญณัฐกฤตาษภ์ทัร ชูเช้ือ ม.4
2 32700 นางสาว ณพชันนัต์ วนิชยเ์จริญ ม.4
3 32728 นางสาว ธนภร จงสมจิตต์ ม.4
4 33065 นางสาว ฟ้ารุ่ง ชูแกว้ ม.4
5 32668 นางสาว ปวิตรา เพชรสงัวาล ม.4
6 32013 นางสาว ฐิติญา แดงทองดี ม.4
7 32669 นางสาว พิมพธิ์ดา สุวรรณมณี ม.4
8 33001 นางสาว ชาลิสา เจนเจริญวงศ์ ม.4
9 32328 นางสาว สุภสัสร ธญัญาลาภสกุล ม.4

10 32741 นางสาว พจณิชา พงษรั์กษา ม.4
11 32495 นางสาว ศภุาพิชญ์ เรืองพรหม ม.4
12 32698 นางสาว สุพิชญา ทองนาค ม.4
13 33275 นางสาว ณัฐณิชา ทองดี ม.4
14 33320 เด็กหญิง ขวญัจิรา เสตะจนัทร์ ม.4
15 33177 นางสาว รุจิรา สุขิโตพสุธร ม.4
16 33332 นางสาว ณัฐชยา เหล็กบุญเพชร ม.4
17 32898 นางสาว อนาเบล อภิชญา แอช ม.4
18 32503 นางสาว ชชัชลยัย์ พงษป์ระดิษฐ์ ม.4
19 32689 นางสาว ณัฐกฤตา  เน่ืองชุมพร ม.4
20 33219 นางสาว ธิปตา วิชยัดิษฐ ม.4
21 32177 นางสาว ชญานิศ อภิพนัธ์ ม.4
22 32560 นางสาว ทศัณี ยิ่งล  ้า ม.5
23 32508 นางสาว พรปิยะ คุณพิสุทธ์ิ ม.5
24 32483 นางสาว สุวภทัร ตริยมงคลรัตน์ ม.5
25 32748 นางสาว ธนพร  สญัลีผล ม.5
26 32561 นางสาว ณัฐฐา มะเต ม.5
27 32782 นางสาว ชลธิชา สีหาค า ม.5
28 33117 นางสาว วลัปวีณ์ สิริภสัภรณ์ ม.5
29 32313 นางสาว กลัยกร กิตติอุดม ม.5

รำยช่ือนักเรียนที่แจ้งข้อมูลประสงค์เข้ำรับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) นอกพื้นที่

วนัจันทร์ที ่11 ตุลำคม 2564 เวลำ 13.00 น.  ทีจุ่ดลงทะเบียน ห้องโถง OPD ช้ัน 1 โรงพยำบำลพญำไท 3 (เพชรเกษม 19)

(นกัเรียนสามารถเปล่ียนมารับการฉีดวคัซีนท่ี กทม.ได ้ หากรอฉีดในจงัหวดัท่ีแจง้นอกเขตไวอ้าจรอการจดัสรรวคัซีนนาน )
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ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือนักเรียน นำมสกลุนักเรียน ระดบัช้ัน

รำยช่ือนักเรียนที่แจ้งข้อมูลประสงค์เข้ำรับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) นอกพื้นที่

วนัจันทร์ที ่11 ตุลำคม 2564 เวลำ 13.00 น.  ทีจุ่ดลงทะเบียน ห้องโถง OPD ช้ัน 1 โรงพยำบำลพญำไท 3 (เพชรเกษม 19)

(นกัเรียนสามารถเปล่ียนมารับการฉีดวคัซีนท่ี กทม.ได ้ หากรอฉีดในจงัหวดัท่ีแจง้นอกเขตไวอ้าจรอการจดัสรรวคัซีนนาน )

30 32549 นางสาว จิรสุตา พรหมสาขา ณ สกลนคร ม.5
31 32047 นางสาว พิชญา กาญจนโภคิน ม.5
32 32428 นางสาว ณัฐธิดามาศ ชินวงศากุล ม.5
33 33151 นางสาว สุกฤตตา นทีวฒันา ม.5
34 32097 นางสาว ธญัมน อรรฆยภ์าวศทุธิ ม.5
35 32442 นางสาว อรไพลิน เมฆากิตติธชั ม.5
36 32520 นางสาว พลอยบุษรา อินทรวิเชียร ม.5
37 32262 นางสาว ชวิศา ขนัตี ม.6
38 31847 นางสาว นิมมิดา มณีวรรณ ม.6
39 32056 นางสาว ภาวิดา ประสานศรี ม.6
40 32260 นางสาว วรัญธนนัทน์ แกว้วิจิตร ม.6
41 31322 นางสาว สุชานุช ตรีสารศรี ม.6
42 32314 นางสาว ญาณิศา กิตติอุดม ม.6
43 32310 นางสาว ดบสัวิน พรหมพจนารถ ม.6
44 32271 นางสาว อญัชุลี จ  านงนุสรณ์ ม.6
45 32065 นางสาว เสาวภาคย์ พลูผล ม.6
46 32341 นางสาว ศรัญญา โตจ านงค์ ม.6
47 32287 นางสาว สุพิชชา ดวงเนตร ม.6
48 32319 นางสาว พจกมล พงษรั์กษา ม.6
49 32255 นางสาว ศศิกานต ์ ปัญจเวสารัช ม.6
50 31553 นางสาว กญัญสร คุม้ศิริ ม.6
51 32263 นางสาว ศิรปภา เพ่ิมผล ม.6
52 30697 นางสาว ภทัขมน จินตนาการ ม.6
53 32069 นางสาว ปิยรัตน์ กนกจรัสวาณิชย์ ม.6
54 31283 นางสาว อญัชิสา โซเมยะ ม.6
55 31849 นางสาว วรัญญา สุขเจริญ ม.6
56 31845 นางสาว สาริศา มนตรีสวสัด์ิ ม.6
57 32258 นางสาว ณรัตน์สิตา กวางทองพานิชย์ ม.6
58 32285 นางสาว สาริศา คูหาวลัย์ ม.6
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รำยช่ือนักเรียนที่แจ้งข้อมูลประสงค์เข้ำรับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) นอกพื้นที่
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(นกัเรียนสามารถเปล่ียนมารับการฉีดวคัซีนท่ี กทม.ได ้ หากรอฉีดในจงัหวดัท่ีแจง้นอกเขตไวอ้าจรอการจดัสรรวคัซีนนาน )

59 32046 นางสาว ณัฐชา บุญรอด ม.6
60 32257 นางสาว นงนภสั ทองดี ม.6
61 32305 นางสาว สุวรรณา บุญช่วย ม.6
62 32058 นางสาว สุทตัตา เเกว้มีศรี ม.6


