


ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
1 นำงสำว มยุรำ อ่อนส ำลี 3170100219113
2 นำง สุดำรัตน์ พันทอง 3170100216599
3 นำงสำว สมควร เดชำกุล 3170100218745
4 นำย บัณฑิต พวงสมบัติ 3601000535672
5 นำง สมใจ แก้วกิริยำ 1170600017211
6 นำง ยุวกำนต์ ยศวัฒนะกุล 3170600468279
7 นำงสำว ส ำรี ศรีอุทิศ 3170600522494
8 นำงสำว ล ำพึง ทับพุ่ม 3170600237285
9 นำย กวี จันทร์เทพำ 3170600519175
10 นำง อนุสรณ์ เฉยดิษฐ 3170600511948
11 นำง พยุง กันสุก 3170200055309
12 นำงสำว ประเมต เฉยเถ่ือน 3170300201170
13 นำย พัสกร สิงคิ 1170200035948
14 นำย จักรพันธ์ พ่วงกัน 1179900435483
15 นำย จรัญ คล้ำยเณร 5170601040643
16 นำง ส ำเริง กรุ่นทอง 3170600350499
17 นำง จ ำนงค์ สวัสดี 3170600347871
18 นำย อัญโชค ธรรมรังษี 3170200187973
19 นำย ชัชชัย ช่วยบ ำรุง 3170200152061
20 นำย จิรพัฒน์ เอ่ียมผ่อง 3170200099918
21 นำง สมควร ย่ีภู่ 3170200218224
22 นำงสำว สุพรรณษำ กล่อมเกล้ียง 1179900282300
23 นำง พังงำ บุญศรี 3170100212445
24 ร้อยโท สมเดช นุชนำรถ 3770600470871
25 นำง ส ำริด ปำนบุญ 3170300236241
26 นำงสำว อรธิรำ พ่ึงนำม 1179900489664
27 นำย ฉัตรชัย คล้ ำมีศรี 1170300033670
28 นำย บุญธรรม ภู่ประสงค์ 3170500076751
29 นำงสำว อนุสรำ สุขสว่ำง 1170300004394
30 นำย วิรัตน์ คงบำง 3130200546477
31 นำง สมจิตร์ คงรอด 3170300045950
32 นำย ศรำวุธ นุชสละ 3170300188289
33 นำง แดง อ่วมวิไลย์ 3650100049817

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 1 ผู้พิกำร ผู้ป่วยติดเตียง หญิงต้ังครรภ์
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34 นำย ประยงค์ สมบูรณ์ 3170300060053
35 นำง มำลัย เทียนหอม 5160100019099
36 นำย วันชัย ตระกูลเขียว 3170400214796
37 นำย พิชำติ ก ำจร 3170500106332
38 นำง เสนอ คงพิทักษ์ 3170500110925
39 นำงสำว วิลัย ประสำทศิลป์ 3170590001365
40 นำง เวียง จงเจริญ 3170500095322
41 นำง ละออ หอมไม้ 3170500093401
42 นำย วินัย ไกรจ ำเนียร 3170500135294
43 นำง กำญจนำ วำหะมงคล 3170400185907
44 นำย อัสพล สระสม 3170300096007
45 นำย พงษ์ศิริ สุวรรณรังค์ 1140100064377
46 นำง สุนันทำ พงษ์เพ็ชร 3170300118621
47 นำงสำว สโรชำ จันชำ 1101800904263
48 นำย ณัฐพล เสำร์เอก 1170600085918
49 นำย เสวต รอดผจญ 3170100083068
50 นำย ธนำกร โพธ์ิพล 2619900020481
51 นำงสำว นวลจันทร์ ณะศิริ 3170100099614
52 นำงสำว ประดับ สุขะ 3170100096038
53 นำย ชูชีพ ชัยมี 3170100290900
54 นำงสำว แสงเดือน ตะรุสะ 3170100288514
55 นำย อนันต์ สุขม่ัน 3740100418633
56 นำงสำว มำเรียม หวังสะแล่ะฮ์ 3179900070007
57 นำย ชุมพล จำรีย์ 3170500082921
58 นำง ลูกช้ิน บัวเจริญ 3170500034455
59 นำย ธีระ ทองเรือง 3170500084266
60 นำงสำว ธำริน เงินฟัก 3170500034340
61 นำง สมคิด โพธ์ิกัน 3170500034323
62 นำง สุชิน กล่ินบ ำรุง 3170500034307
63 นำง สมนึก หวังเปล้ืองทุกข์ 3101402099197
64 นำงสำว ประจิน รุ่งงำม 3170500055321
65 นำงสำว รัตนำ อินทร์นุ่มพันธ์ 3170500116320
66 นำง สมควร อ่อนช้อย 3170500116354
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67 ร้อยต ำรวจตรี หยอย นำคชุ่ม 3170500116532
68 นำงสำว ทองค ำ คงสมบูรณ์ 3650800148095
69 นำงสำว สำยฝน โนรี 3170500119256
70 นำงสำว รสสุคนธ์ กุลเกิด 3179900175518
71 นำง ทวี เสือเทศ 3170100140100
72 นำย ล ำใย วงษ์นำค 3170100138270
73 นำงสำว ก ำไร วิจิตต์พันธ์ 3170100129831
74 นำย มำนิตร์ มีโต 3610600523551
75 นำงสำว ฉลวย นำคมำลี 3170400148980
76 นำย ชยพล สุวรรณชำติ 1179900404863
77 นำงสำว สมภร เดชสนธ์ิ 3600100707695
78 นำง บุญเล้ียง ภู่วงศ์ 3170100269790
79 นำงสำว จิรำพร ผลถำวร 1179900209327
80 นำง ไฉน แสวงผล 3170100034946
81 นำย จอง ศรีสุวรรณ์ 3170100029357
82 นำย วุฒิพงษ์ บุญฉ่ ำ 1179900228046
83 นำง วรรณำ เช้ือคง 3170100056966
84 นำย บ ำรุง ประสงค์ 3170600100824
85 นำย เล็ก แจ่มไสย 3160100469713
86 นำง พุฒ คุ้มเกรง 3320300128951
87 นำง สุภำพ พันธ์ุเกตุ 3170600369831
88 นำง ส ำเนียง พงษ์เสือ 3170600374908
89 นำง จ ำนอง อ ำภำ 3170600375564
90 นำง ดวงจันทร์ สุระโส 3170600374487
91 นำย กิตติกำนต์ ฟูพะเนียด 1170300005102
92 นำย กัมพล ฤทธ์ิเดช 3170300018804
93 นำย สุทน สอนรอด 3170300081981
94 นำง ร ำภำ ย่ีภู่ 3170300083428
95 นำงสำว ศุภวำรี ศรีทอง 3170200165601
96 นำง ถำวร จุ้ยนำค 3170200099055
97 นำย ณรงค์กรณ์ คุ้มครอง 1160301257377
98 นำงสำว อัยย์ญำดำ บัวพุ่ม 1179900108831
99 นำง วันณำ ป้ันอยู่ 3170400001261
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100 นำง ทองดี ชีวะธรรม 3170400122891
101 นำย ทม เพ็ชร์รักษ์ 3170200026953
102 นำย ณรงค์ สวนข ำ 3170200249219
103 นำงสำว ขนิษฐำ นิติวรรัตน์ 3170400085058
104 นำย ซำ เขียวรอด 3170600087852
105 นำง รัชนีวรรณ รอดสอน 3609900048261
106 นำง ศรีนวล แจ่มศรี 3571100557768
107 นำงสำว สุชำตำ สุวรรณ์ 1170600119065
108 นำงสำว ศิริญำ ห้วยแก้ว 3610700046142
109 นำงสำว สมจิตต์ สุทธิสุข 3179900018111
110 นำงสำว นุจรี ตรีคงคำ 1179900133312
111 นำงสำว พันธ์ทิพย์ กำญจนะสมบัติ 1170600064201
112 นำงสำว ณัฐภัทร ขยันหำ 1179900087418
113 นำย อ ำนวย แจ่มศรี 3170200154960
114 นำงสำว ประภัสษร เกิดวิเชียร 1149900150969
115 นำงสำว พนิดำ ค้ำเจริญ 1160100291845
116 นำงสำว มะณี ใจกล้ำ 3170500091785
117 นำง สุวรรณ ธรรมถำวร 3179900130859
118 นำง สวย บัวโฉม 3170600203976
119 นำงสำว นิชำกรณ์ อินเมฆ 1170600114764
120 นำงสำว อำภำภรณ์ นุชประไพ 1179900248969
121 นำงสำว ชฎำภำ ยืนยงค์ 3170100221410
122 นำง วันเพ็ญ สิงห์มณี 3179900153417
123 นำงสำว สุพิชชำ ใจสนิท 1179900269303
124 นำงสำว วันเฉลิม ชิตตระกูล 5170499000510
125 นำงสำว เสำวลักษณ์ นำคเสียน 1101400946384
126 นำย วัชระ สงเครำะห์ธรรม 1199600194537
127 นำงสำว สุพัตรำ ปำนเปีย 1179900157297
128 นำย อรุณ หังเสวก 3170100074859
129 เด็กชำย อนันดำ นัยญำนนท์ 1179900532861
130 จ่ำสิบเอก พำณี พวงมำลัย 3190900434086
131 นำงสำว วิภำวี ใจบุญ 1730200184671
132 สิบเอก สมพงษ์ ศรีพวงวงษ์ 3170400058948
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กลุ่มท่ี 1 ผู้พิกำร ผู้ป่วยติดเตียง หญิงต้ังครรภ์

133 นำย ม้ำย สุภำพุฒ 3170600222300
134 นำงสำว สโรธร มูลช่ำง 1179900356834
135 นำงสำว อำรีย์ พวงเงิน 3170200323915
136 นำงสำว ปนัดดำ เกิดดี 1170500042869
137 นำงสำว นิภำพร ตำลประไพ 3170500040161
138 นำย เชน สุวรรณภูเต 3179900178304
139 นำง วรรณำ เวียงสีมำ 3301300404592
140 นำงสำว นภัค อินทร์โส 1101400879873
141 นำงสำว หทัยชนก ข ำน้อย 1179900234674
142 นำย ธนเดช เมำวิรัตน์ 1179900409822
143 นำย มนัส กันนรำ 3670200576851
144 นำง ละม่อม อยู่ประเสริฐ 3170200130220
145 นำงสำว กมลรัตน์ ไม้ลำ 1103702388939
146 นำงสำว ธิรดำ พุ่งโตมร 1179900101259
147 นำย ประทีป เชยสำคร 3170100236735
148 นำง สังวำล ฤกษ์มงคล 3170400156168
149 นำง ชลอ ม่วงกล่ ำ 3170500059113
150 นำงสำว นพรัตน์ เริงโพธ์ิ 1141200136591
151 นำงสำว สุดำรัตน์ อุทัย 3170100274211
152 นำงสำว ฐำนิตำ วงค์ศิริ 1550700083026
153 นำย บุญชู แม้นพวก 3170100138873
154 นำย วิชำ อุลิศ 3170100036027
155 นำย สุภำพ มำกเพ็ง 3120101227527
156 นำงสำว บุญรัตน์ ฤกษ์มงคล 3170200286459
157 นำย ภำวัต ไชยหำร 1179900482121
158 นำง ธชพร แย้มละม้ำย 1179900114008
159 นำย สมเกียรติ อ่ิมเกิด 3170200241226
160 นำงสำว สุนิสำ เครือแก้ว 3150500299262
161 นำง ถุงเงิน ผงด้วง 3170600253477
162 นำง วงษ์ มีชำญ 3170300054622
163 นำง เบ็ญจำ จันใย 3170200346176
164 นำย มนู เหลือสิงกุล 3170600565215
165 นำงสำว อัมพร อินดี 3170200315441
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166 นำย มงคล ติโลกวิชัย 3170600285867
167 นำงสำว วรรณพร รักซ้อน 1600700075201
168 นำย ปิยะ ย้ิมปรำงค์ 5170600011381
169 นำงสำว ยุพิน ค ำรอด 3170200315718
170 นำงสำว สุธีมำ อุตรำศรี 1610300060630
171 นำย ศักดำ บุญมำพัฒน์ 1179900241158
172 นำงสำว นำฏยำ เพ็งดี 1140800003893
173 นำงสำว น้ ำเพชร ทองโต 1179900282423
174 นำง นงลักษณ์ ทองมำก 3170100007434
175 นำย ละออง ลอยแก้ว 3170600260040
176 นำงสำว สอำด กล่ินฟู 3170600356969
177 นำงสำว วรนุช แซ่อ๊ึง 3170300027889
178 นำง สีนวล พูนผล 3170100234830
179 นำงสำว ประนอม กล่ินสกุล 1179900016952
180 นำงสำว วำรี นิยม 3170300245991
181 นำย ธงชัย ละม้ำยอินทร์ 3170400216152
182 นำงสำว สุวรรณำ ตรีสำคร 1179900104762
183 นำย ภำคภูมิ คงคำมี 3170100086601
184 นำง ละม้ำย ชำปลิก 3170600354320
185 นำง สุรีย์ จันทะบุตร 3170490000146
186 สิบต ำรวจตรี ณรงค์ สอนท่ำโก 3170200114127
187 นำย ประเทือง ร่ืนปรำชญ์ 3140600347552
188 นำย เกรียงศักด์ิ วงษ์นำค 3170100207689
189 นำง ส ำเนียง ร่ืนปรำชญ์ 3170600549511
190 นำง ชุติมำ แทนพรม 3100902375818
191 นำง สมพร ภู่ปรำง 3170600332598
192 นำย สอำด พิมพำ 3170200225492
193 นำย ธีระยุทธ กรุ่นทอง 3170600350502
194 นำย วิทยำ ตุ้ยมำ 3520300382588
195 นำย จิรำยุ กำรสมดี 1179900319840
196 นำงสำว จิรำภรณ์ กะสินัง 1170600088542
197 นำงสำว ธนนิกำนต์ คชกุล 1170600133017
198 นำงสำว พิมพ์ชนก อินทะชัย 1479900360286
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199 นำง ถนอม คุ้มบุญ 3170200255669
200 นำง หวล ค ำพระ 3170600310012
201 นำง สวิง ทรัพย์พำลี 3170500113665
202 นำย ศุภกิจ พิทูรชัยกิจ 1179900345689
203 นำงสำว ธีรนุช ปำนดี 1179900415393
204 นำง บุญช่วย ดีย่ิง 3100700033037
205 นำย อภิชัย พินเกษร 1170601205151
206 นำย เฉลิม ทองกร 3180500414169
207 นำย สุริยะ เป่ียมรอด 1170400022955
208 นำง อุบลรัตน์ ป้อมสิงห์ 3170100058896
209 นำง บุญเรือง งำมสอำด 3102002523235
210 นำงสำว พจนีย์ ซ่อนกล่ิน 3170200102293
211 นำงสำว สุภำภรณ์ จอมประเสริฐ 1179900262368
212 นำงสำว สุกัญญำ หอมพันธ์ุ 1179900174477
213 นำย เชย ดีเหลือ 3170600359054
214 นำงสำว สมกมล โต๊ะแก้ว 1170600008280
215 นำงสำว มณฑำ ดีเฉย 3140800121353
216 นำง เตือนใจ วงศ์ม่ัน 3170100228422
217 นำย บุญส่ง ทองมี 3170200111586
218 นำย นพดล สิงห์เจริญ 3170400174131
219 นำง เพ็ญศรี สิงห์เจริญ 3170400174115
220 นำงสำว อรทัย เอกวัฒน์ 1600100288114
221 นำงสำว มนัสวีร์ ค ำแฝง 3191100218134
222 นำงสำว บังอร นุชอยู่ 3150500279687
223 นำย บรรเจิด ภู่ทอง 3101700434253
224 นำงสำว สุนิสำ ชิณำเวียง 1179900393781
225 นำงสำว สุนันท์ ช่ออุบล 1179900198261
226 นำง พิมพำ กองอังกำพ 3170100275536
227 นำง นกแก้ว ค ำเท่ียง 3170100239416
228 นำย สมพร เจริญบุญ 3170600010191
229 นำย อลงกรณ์ สุวรรณพงศ์ 1179900319769
230 นำย วิรัช พันธ์พุ่ม 3170500026410
231 นำงสำว โม รีพุทธ 3170600312872
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 1 ผู้พิกำร ผู้ป่วยติดเตียง หญิงต้ังครรภ์

232 นำงสำว บุญยัง รีพุทธ 3170600312864
233 นำง สมใจ ป่ำงศรี 3100300460710
234 นำย รวม บัวหลวง 3170200063671
235 นำงสำว ศิริพร นำคสุข 1179900310559
236 นำง มะยม จันทร์อินทร์ 3170300096996
237 นำย ถุงเงิน สว่ำงศรี 5170100008011
238 นำงสำว นันทวัน แตงอ่อน 1170600016266
239 นำย เกษม เปียอยู่ 3170100040407
240 นำงสำว กัญฐณำ เผ่ำเต็ม 3560100480659
241 นำงสำว ปิยวรรณ จันทร์ช่ืน 1179900345212
242 นำง งักเซ้ียม แซ่โต๋ว 3179900069068
243 นำงสำว วรรณวนัช ศรีไพโรจน์ 1170600160669
244 นำงสำว เมธิณี จ่ันหนู 1170600129214
245 นำงสำว นันท์นภัส สุตตะภวำนนท์ 1150600017718
246 นำงสำว กรรณิกำร์ ป้ันม่วง 1179900371582
247 นำงสำว ดิษฐำกุล แจ้งแช่ม 1119500010094
248 นำง สุนันท์ ทองประไพ 3100601416787
249 นำย บุญเกิด ม่ันกล่ิน 1170100051941
250 นำย รังสิวุฒิ แก้วสว่ำง 1179900184723
251 นำงสำว สุจิตรำ ม่วงอ่อน 1170600116350
252 นำงสำว สมจิตร์ ไชยสกุล 3170100122675
253 นำย ล ำพึง รอดถำวร 3170600407849
254 นำง ค้ิม ต้ังตระกูล 3170400226042
255 นำงสำว เสวียน ทองคุ้ม 3170600051866
256 นำงสำว ทิพำกร สนธิ 3179900017726
257 นำง สมควร ขวัญมงคล 3170100203110
258 นำง วีรวรรณ ตุ้มปี 3170200092760
259 นำงสำว รัตนำวดี พรสินชัย 1160400030826
260 นำง ประเทือง ศิริภำพ 3170600332849
261 นำย ใหม่ วันทอง 3170300129916
262 นำย สุรศักด์ิ ทรัพย์สมบัติ 3130300350957
263 นำง ล้วน เทียรมงคล 3600700089437
264 นำย กำนต์พงศ์ นำคสุข 3170500077766
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 1 ผู้พิกำร ผู้ป่วยติดเตียง หญิงต้ังครรภ์

265 นำย สุนันท์ เครือแก้ว 3170300080488
266 นำง ประชุม สิทธิพรมมำ 3180400228436
267 นำงสำว อ ำพร กระจำดเงิน 1670500012744
268 นำง ทุเรียน อินทร์นุช 3170100057415
269 นำงสำว เบ็ญจวรรณ เจียมวัง 1170600137080
270 นำงสำว จันทร์จิรำ บุญเย็น 1170200036669
271 นำย สำคร อัมพวำ 3179900183626
272 นำย ณรงค์ ภำดำ 3520100560091
273 นำงสำว กนกวรรณ ธูปบูชำกร 3170200235714
274 นำง จิตติมำ จันทร์หอม 3179900037123
275 นำง บุญธัน เชำว์ธรรม 3170100191863
276 นำงสำว พรพัชชำ กุลเพชร 1179900482961
277 นำย ปรียวัฒน์ ผิวนวล 1309900648213
278 นำง มำลี แสงไข่ 3170100068361
279 นำงสำว จันทร์นภำ รุ่งเรือง 1170200048870
280 นำงสำว ประเสริฐ สะมะถะ 3170100164165
281 นำงสำว ล ำพอง ขวัญมงคล 3170100203047
282 นำง วิไร สังข์ประเสริฐ 3170200077604
283 นำย กิม สังข์ประเสริฐ 3170200077591
284 นำย ชัยวัฒน์ ภักดีรักษ์ 3170600150147
285 นำง สุดำรัตน์ ศรีสุข 5620500023757
286 นำงสำว สิริกำนต์ พงษ์เพ็ชร์ 3170600575245
287 นำง กรรณภัทร ม่วงเขียว 3670100296091
288 นำง สำคร คุ้มปรำงค์ 3170200100029
289 นำง สุทิน เอ่ียมสอำด 3170300117420
290 นำงสำว นิออน มะนำวหวำน 3170300026360
291 นำย มำนพ แสงภู่ 3170600342348
292 นำง จ ำปำ โพธ์ิอ้น 3170100092393
293 นำง วันเพ็ญ กรุ่นทอง 3170600342968
294 นำงสำว ณัฐธิดำ เทียมกลำง 1709700153152
295 นำย ระเด่น สุทธิสุข 5160100048781
296 นำงสำว บุษยำ บุญเลิศ 1179900100261
297 นำย สมเกียรติ บุญเลิศ 3170200105721
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 1 ผู้พิกำร ผู้ป่วยติดเตียง หญิงต้ังครรภ์

298 นำงสำว บุณยนุช จันเหลือง 1100400545125
299 นำง โสน เกิดสวัสด์ิ 3170400186881
300 นำงสำว รัชนี พรหมมะณี 3170100014121
301 นำง สมพิศ โพธ์ิเงิน 3170400055060
302 นำย อนุชำติ ทับเปีย 1179900326692
303 นำย สมบูรณ์ ถึงใจ 3170400253121
304 นำง เพียร อยู่เจริญ 3170600195353
305 นำย สน่ัน ฉัตรแก้ว 3170100272499
306 นำงสำว เจนจิรำ เกตุแก้ว 1160100416851
307 นำง อรุณรัตน์ สุขประเสริฐ 3170400181421
308 นำย ฐำนุพงศ์ ปัญณิศภำณุพัฒน์ 3170100073291
309 นำย ล ำพันธ์ นำคโมรำ 3170300182833
310 นำงสำว สุจิตรำ สุริวงษ์ 1179900352570
311 นำย ลออ แสงสว่ำง 3170200004097
312 นำงสำว แพรพรรณ ทรัพย์ศรีสมุทร์ 1179800016012
313 นำงสำว สมนึก ปุพโร 3170100140762
314 จ่ำสิบตรี สมยศ ศรีฤกษ์ 3170600135229
315 นำงสำว สำวิตรี ด้วงนุ้ย 1170600099391
316 นำงสำว จรรญำ ส ำรำญฤทธ์ิ 3170600347854
317 นำงสำว ตรีทิพย์นิภำ ยกบัตรศิรินันท์ 1409700089571
318 นำย มำนะ จันทร์พงษ์ 3170400130495
319 นำย ส ำรวม อินทรลักษณ์ 3170600110544
320 นำย สุกฤษฏ์ิ เกิดมะลิ 1179900135935
321 นำงสำว วิภำพร แก้วนำรำง 1119900877451
322 นำย นันธวุฒิ ช่ำงบรรจง 1179900356192
323 นำง สุชิน เอ่ียมส ำอำงค์ 3160500147063
324 นำง ปรุง พูลประพันธ์ 3170100131411
325 นำงสำว ส ำอำง สว่ำงอำรมณ์ 3170100036876
326 นำย อภิชำติ พุ่มนวม 3180400259684
327 นำง สมบูรณ์ ทองประเสริฐ 3170200327597
328 นำง สุนันท์ มูลนำวงษ์ 3170100181761
329 นำงสำว สมจิตร เอ่ียมสอำด 3170100186576
330 นำย ประเสริฐ ปัญโญ 3170100231024
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 1 ผู้พิกำร ผู้ป่วยติดเตียง หญิงต้ังครรภ์

331 นำง สมบูรณ์ ชูศรี 3170100183071
332 นำย บุญส่ง สีเขียว 3170100183496
333 นำย บุญรอด จรเกตุ 3170100186941
334 นำงสำว วันเพ็ญ ย้ิมประไพ 3120200383756
335 นำย สำโรจน์ อำดลออ 3170100196377
336 นำง นิภำ พงษ์โพธ์ิ 3170100122608
337 นำง ส ำรวม นุตระ 3170100121644
338 นำง บุญทัน ย้ิมประไพ 3120200383748
339 นำงสำว สำยทอง ปลำยยอด 3170100181612
340 เด็กชำย ศิลปกร ทรงศิลป์ 1179900513760
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
1 นำง ชิต ดวงดี 3170100216629
2 นำงสำว เล่ียม ปักสมัย 3170100216041
3 นำย วิชัย เจริญฉิม 5170100009531
4 นำง อนงค์ อยู่ปรำงค์ 3170100215274
5 นำย เจือ อยู่ปรำงค์ 3170100215266
6 นำย เปร่ือง กันพ่วง 3170100212313
7 นำง สมคิด แสงโพธ์ิวงษ์ 3170100218567
8 นำย อุดม แก้วประเสริฐ 3170100220383
9 นำย พะเยำว์ บุญเลิศ 3170100223862
10 นำย พยุง บุญพ่ึง 5170199000794
11 นำง ซ่อนกล่ิน บุญพ่ึง 3170100224036
12 นำง ก้ำนตอง เขียวน้อย 3170100234678
13 นำงสำว เตย เก้ำเด่น 3170100234660
14 นำง มะณี เรืองทรัพย์ 3170100293411
15 นำย ธเนศ นุ่มหอม 4179900002743
16 นำงสำว ทวี รอดโฉม 3170600308077
17 นำย เท้ิม สิงห์ทอง 3170600278305
18 นำย บุญเลิศ มีปำน 3170600280351
19 นำงสำว แม้น เถ่ือนม่วง 3170600281721
20 นำย ฮ้อ ติโลกวิชัย 3170600330684
21 นำย บรรพต อ่อนแก้ว 3600700258956
22 นำย บุญธรรม จันทร์เพ็ง 3170600296397
23 นำง ช ำนำญ หร่ิงทอง 3170600293827
24 นำง ริน สีทำ 3170600296109
25 นำง บุญช่วย ประเสริฐศรี 3170600061144
26 นำง เม้ย มีนำภำ 3170600470109
27 นำย ถวัลย์ นำคโครพ 3170600330404
28 นำง บังอร นำคโครพ 3170600330412
29 นำย บรรจง ทองวิลัย 3170600103548
30 นำง สงวน ภู่งำม 3170600104226
31 นำงสำว ล่ันทม สิงห์ทอง 3601200209124
32 นำง ลูกช้ิน เขียวสอำด 3170600108191
33 นำง เล็ก พงษ์เสือ 3170600110749

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

34 นำง ซ่อนกล่ิน ปภุสสโร 3170600112121
35 นำงสำว พยอม พวงจันทร์ 3170600242190
36 นำงสำว รำตรี ประภำสะวัต 3170600421566
37 นำงสำว สอ้ิง ย่ำล่ำ 3170600564057
38 นำง เจริญ เหลือสิงกุล 3170600566203
39 นำง สุวรรณ์ วงษ์แสง 3170600554205
40 นำย เสียน ชีวะกุล 3170600540697
41 นำง ชูศรี แฉ่งโพธ์ิหวี 3170600254538
42 นำง บรรจง รอดจำก 3170600258258
43 นำย ทองหล่อ ดีโสภำ 3170600560337
44 นำง บุญนำค หำญอำสำ 3170600560019
45 นำย สมชำย ดีโสภำ 3170600560353
46 นำงสำว อ ำนวย ค ำด้วง 3170600247639
47 นำง สมใจ สีตองอ่อน 3170600247973
48 นำง แป้งล่ ำ ปลูกรักษ์ 3170600253892
49 นำง จรัญ ถำวร 3170600248333
50 นำงสำว เฉลียง อ่อนค ำ 3170600265700
51 นำงสำว สังเวียน สนธิ 3170600263405
52 นำง ทองหลอม โพธ์ิแส 3170600263006
53 นำง อำภำ จีรประศำสน์ 3170600415892
54 นำง เกล่ือน อ่อนทำ 3170600236548
55 นำย เฉลย อ่อนทำ 3170600236513
56 นำง สะโอด แสงสนธ์ิ 3170600520751
57 นำง ทองลอย เดชงำม 3170600521145
58 นำย จรูญ อินทร์สละ 3170600519779
59 นำง บุญชู สังข์ป้อม 3170600517849
60 นำย ชนะ จันทร์เกตุ 3170600526783
61 นำงสำว ละเอียด รุ่งก ำจัด 3170200055392
62 นำง วรรณำ ตันอำรีย์ 3170200055791
63 นำย แขก นัดพำ 3170200052067
64 นำง สมบูรณ์ ตำระกำ 3160100447493
65 ร้อยตรี บุญทัน ตำระกำ 5160199025606
66 นำย ประไพ กลับฝ่ัง 3170200060736
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

67 นำง ฉลวย สมิเปรม 3170200055627
68 นำง พะเยำว์ รักชิด 3170200052253
69 นำย ประเวศ ทองค ำ 3170200052199
70 นำง วันทำ รุ่งก ำจัด 3170200051974
71 นำงสำว วันดี ตำระกำ 5102000014399
72 นำง พำยัพ รอดทับ 3170200054230
73 นำย พิภพ ตำสว่ำง 3170500008870
74 นำง พยงค์ แก้วเกิด 3170200031809
75 นำย สำมเกรียว มีสะอำด 3170200043955
76 นำง เฉลียว จีนเท่ห์ 3170200295857
77 นำง นิด โตอ่อน 3170200221713
78 นำงสำว โฉมยง จอนรอด 3170600181131
79 นำย หอม แฉ่งอำรี 3170600187075
80 นำง สอำด แฉ่งอำรี 3170600187083
81 นำงสำว แผ้ว เทศย้ิม 3170600187946
82 นำย ดิเรก พลมำลำ 3170600191561
83 นำง พำนเงิน พลมำลำ 3170600191587
84 นำง ประจวบ ตริเกษร 3170600194195
85 นำง เฉลียว วะสะติ 3170600204221
86 นำงสำว สมพงษ์ วะสะติ 3170600205341
87 นำย เล่ ไทยสวัสด์ิ 3170600204891
88 นำย บุญเท่ียง โพธ์ินำง 3170600205367
89 นำย สนิท พุกตะเชย 3170600204506
90 นำงสำว ส ำรำญ นิดเบ้ียว 3170600204352
91 นำงสำว ประทุม นิดเบ้ียว 3170600204344
92 นำงสำว สอ้ิง ค ำด้วง 3170600206207
93 นำง ละมุด ลอยถำวร 3170600042409
94 นำง ฉอ้อน ป้อมด ำ 3170600050461
95 นำง พวง แย้มกลัด 3170600050851
96 นำย ส ำรวย ร่ำงใหญ่ 3170600058992
97 นำง บรรทม ร่ำงใหญ่ 3170600059000
98 นำง บรรจง ร่ำงใหญ่ 3170600059271
99 นำย ละออง ยอดด ำเนิน 3170600546083
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

100 นำง บุญธรรม ทองกร 3170600545001
101 นำย ก่ิม ฉิมม่วง 3180500410261
102 นำง บุญเสริม สำหร่ำย 3180500576886
103 นำง สง่ำ เปียประโมง 3170600359984
104 นำย ประเสริฐ เปียประโมง 3170600359976
105 นำย ชัยวัฒน์ ร่ืนปรำชญ์ 3140600347536
106 นำย เสนำะ โตเสือ 3170600545079
107 นำย ยงค์ ภู่ปรำงค์ 3170600351363
108 นำย ป่วน ม่วงบำง 3170600550374
109 นำย หน่อง แสงมณี 3170600356446
110 นำง จรูญ นิลเทียน 3170600546768
111 นำง ละไอ แป้นแสง 3170600335040
112 นำย ฟ้ืน ชูทอง 3170600336305
113 นำง สงวน อ่อนเลิศ 3170600334868
114 นำง ส ำรำญ อินทร์สอำด 3170600337841
115 นำง ทองค ำ แก่นจ้ำย 3170600341180
116 นำย แสวง แก่นจ้ำย 3170600341171
117 นำย ชม สวัสดี 3170600348303
118 นำง สมจิตร พ่ัวงำม 3170200192161
119 นำง ล ำจวน ดิษฐำน 3170200192098
120 นำง ล ำเจียก ทองฟัก 3170200192209
121 นำย เงิน ด่ำนนิรภัย 3170200192004
122 นำง ส้มล้ิม วิพันธ์ุเงิน 3170200191962
123 นำง จ ำรัส สุชล 3170200247798
124 นำง บุญชู คงดี 3170200244811
125 นำย พงษ์ พันทบ 3170200244110
126 นำง ทัน แก้วเมือง 3170200244471
127 นำย ชลิต วัชรเวท 3170200243130
128 นำง เจือน ทับทิม 3170200249367
129 นำย เสน่ห์ อยู่นำน 3170200250071
130 นำง ไสว พันทอง 3170200256100
131 นำง จ ำรัส สีม่วง 3170200255006
132 นำย สมนึก แย้มเหมือน 3170200261308
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

133 นำง สมจิตร เลิศศิริ 3170200260549
134 นำย เมียง คนละเอียด 3170500093354
135 นำย เสำร์ สุขเขตต์ 3170200287421
136 นำง เฉลำ เรืองเดช 3170500032720
137 นำง สมรัตน์ อุ่นดี 3170200100258
138 นำง จ ำลอง สุภำพ 3170200141540
139 นำง ส ำออย โกสุมำ 3170200142937
140 นำง น้ ำอบ บ้ำนสมัคร 3170200143704
141 นำย เจริญ บ้ำนสมัคร 3170200143771
142 นำง ละออ ค ำรอด 3170200227380
143 นำง ส ำรวย ประสงค์เงิน 3170200227789
144 นำย วีระ สุกรัตน์ 3170200299151
145 นำย เค็ม นิลเนียม 3170200346958
146 นำย เล้ียง อินพรม 3170200347351
147 นำง จ ำเริญ อู่ทอง 3170200347849
148 นำง ชะเอม อินพรม 3170200347369
149 นำง มดหอม กล่อมจิตร์ 3170200299062
150 นำง จ ำรุญ อำจคง 3170200347750
151 นำย ลือชัย กำลัญญุตำนนท์ 3170300030413
152 นำย ผวน ไม้เล้ียง 3170300230161
153 นำย ชูศักด์ิ แก้วน่ิม 3170300014884
154 นำย เสวย เสวกวิหำรี 3170300226857
155 นำง บัว คุ้มกัน 3170300217939
156 นำย ซัง ด่ำนนิรภัย 3170300215553
157 นำง เกียรติ โพธ์ิข ำ 3180500641131
158 นำง ล้วน กล่ันสกุล 3170300232172
159 นำย ส ำรวย อ่วมน้อย 3170300240370
160 นำง ดำ ปำนบุญ 3170300236151
161 นำง น้อย อ่วมน้อย 3170300243158
162 นำย ทวี เพ็ชร์แสงศรี 3170300045071
163 ร้อยต ำรวจตรี พันธ์ุ แก้วอ่อง 3170300057061
164 นำง ส้มเช้ำ เดชผดุง 3179900130271
165 นำง สะลิ ทัศสนธ์ิ 3170300193363
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

166 นำย สุข มีลำภ 3170300191743
167 นำย อนันต์ ไผ่งำม 3609900032003
168 นำง ก้ำนตอง ภู่ผ้ึง 3170300058938
169 นำง ล ำพวน คนพิทักษ์ 3170400116972
170 นำย หวีด คนเสง่ียม 3170400117952
171 นำง เบ่ียง ใจฉ่ ำ 3170400120970
172 นำย เฉลิม หมอโอสถ 3170400221032
173 นำย อุดม พรเจริญ 3170400217175
174 จ่ำสิบเอก สมจิตร์ พินเสนำะ 3170400091091
175 นำง วันเพ็ญ พินเสนำะ 3170400091104
176 นำง สำ บุญเลิศ 5170500001626
177 นำง บุญรอด ไทยหอม 3170500100059
178 นำง ตุ๊ บุญค ำพงษ์ 3170500098402
179 นำง ประเทือง บุญเลิศ 3190100341229
180 นำง สุรินทร์ ริศเดช 3170500096582
181 นำง สุข ไทยหอม 3170500096477
182 นำย สวง บุญเลิศ 3170500095802
183 นำง สนม มีนุ้ย 3170500098089
184 นำย ซัว ทรัพย์พำลี 3170500096311
185 นำง โสด เทียมล้ี 3170500102884
186 นำย ผล ม่วงงำม 3170500096434
187 นำง แหวว มีศิลป์ 3170500098003
188 นำย จิน นำคทอง 3170500099638
189 นำง เหวย นำคทอง 3170500099646
190 นำง เปรย จ่ันส ำอำงค์ 3170500100482
191 นำง จ ำลอง กองแก้ว 3170500106430
192 นำงสำว สุวิน น่ิมนวล 3170500091467
193 นำย เวก ซ่ือสัตย์ 3170500091688
194 นำง ตลุ่ม วงษ์สมี 3170500091416
195 นำย สม วงษ์สมี 3101702342968
196 นำงสำว สอำด แช่มทิพย์ 3170500093273
197 นำย สุรินทร์ พงษ์ย้ิม 3170500068368
198 นำง บุญรอด พงษ์ย้ิม 3170500068350
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

199 นำงสำว วิชิต จริงดี 3160500023542
200 นำง เฉลียว จริงดี 3179900077338
201 นำย สมจิตร์ ฟ้ำกระจ่ำง 3179900186889
202 นำย เก่งเกียง แซ่เล้ำ 3179900084482
203 นำง สมใจ เสือเอ่ียม 3179900016576
204 นำย งุยง้วง แซ่ฮึง 3179900078814
205 นำง ประเสริฐ อยู่สบำย 3600700755372
206 นำง บ ำรุง นวลนิศำชล 3170300092915
207 ร้อยต ำรวจตรี ไพบูลย์ จันทร์แรม 3170300094373
208 นำย ไพบูลย์ สะมะถะ 3170300097038
209 นำง ม้ำย จิวสิทธิประไพ 3170300107432
210 นำง จันทร์ขำว จีปวก 3510600721345
211 จ่ำสิบเอก สมำน ทองขำว 3160100329300
212 นำย ชูศักด์ิ มำลัย 3170300115451
213 นำง ผิว ไชยพร 3170300111715
214 นำง เสริม ดิษฐำน 3170300120374
215 นำง มณี ส่ำนสม 3170300116792
216 นำง นกเล็ก เอ่ียมสอำด 3170300117365
217 นำย ประวิตร์ สุขวัฒน์ 3170300197431
218 นำง วำสนำ ตำลกุล 3170600598547
219 นำย ทิพย์ รุ่งสุข 3170600401476
220 นำย สง่ำ พวงลัดดำ 3170600393023
221 นำง เจริญศรี พวงลัดดำ 3170600393015
222 นำงสำว ประภรณ์ ดีพ่วง 3170600393007
223 นำง ละไอ ร่มไทร 3170600396243
224 นำง จ ำนง มำฆะ 3170600276213
225 นำย ประเสริฐ นุชพงษ์ 3170600397932
226 นำย หล่อ ภูมี 3170600402171
227 นำย เมือง มำฆะ 3170600276205
228 นำย วันชัย เกตุแก้ว 5100500085544
229 นำง แป้งหอม พงษ์ช้ำง 3170600407288
230 นำง สนอง ปำนแก้ว 3170600395361
231 นำง ประนอม พิมพ์ขำวข ำ 3102200045500
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

232 นำง ยุพิน ประมำณ 3170100095813
233 นำง จ ำลอง โพธ์ิใบ 5170100007007
234 นำง ตลุ่ม ณะศิริ 3170100099584
235 นำง ส ำลี เอกนุช 3170100099398
236 นำง บุญน้อย ปะทะมะเทศ 3170100095457
237 นำย ศิริ ส ำเริง 3160300960658
238 นำย จรัล พูลหวัง 3179900135001
239 นำย สงัด ฉันทชำติ 5170100007759
240 นำง ละม้ำย ฉันทชำติ 5170100007767
241 นำย กมล มีพร้อม 3179900133815
242 นำง ประมวล ไล้ทอง 3170100100329
243 นำย สุชิน ไล้ทอง 3170100100361
244 นำง ล่ันทม คะเชนทร 3170100100302
245 นำงสำว สุมล คะเชนทร 3170100100311
246 นำย สว่ำง ทับเหล็ก 3170100104723
247 นำย ธง นำคสุข 5170100005721
248 นำง บุญลืม สุขะ 3170100096054
249 นำย หวล ศรีทับทิม 3179900052939
250 นำย ล ำใย ต่ำยเพ็ชร 3170100105932
251 นำย บุญช่วย ชูติระโส 3170100112971
252 นำง บุญแล ชูติระโส 3170100112998
253 นำย มะเห ภูยำธร 3170100103841
254 นำง สงวน ต่ำยเพ็ชร 3170100104669
255 นำงสำว ร ำพึง ปรำกฎ 5170100007686
256 นำง ส ำเนียง แจ่มศรี 3170100113897
257 นำง ชลอ กล่อมปัญญำ 3170100117787
258 นำง ละเอียด ทองคุ้ม 3170100115610
259 นำง ลูกช้ิน ถนอมเงิน 3170100117957
260 นำย แล รองแพ่ง 3170100285639
261 นำง จ ำรัส ไม้ดัด 3170100113854
262 นำง สำยันต์ น้อยผล 3170100117108
263 พันโท สงวน พ่วงฟัก 3170100288344
264 นำย ชุ้น ตำระเกตุ 3170100119968
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

265 นำง เชิญ ตำระเกตุ 3170100119976
266 นำง มำลี มีสวัสด์ิ 3170100259581
267 นำงสำว ละเอียด พุ่มเรืองนำม 3101500756591
268 นำย บุญธรรม สำยแก้ว 3170500050892
269 นำง ฉลวย สำยแก้ว 3170500050906
270 นำง เฟ้ียม คุ้มเรือง 3170500017518
271 นำง เจำ เกตุอรุณ 3170500030409
272 นำง หอม เลือดสุพรรณ์ 3170500023526
273 นำง ทองอยู่ ทองมำก 3170500081844
274 นำง มำนิตย์ จำรีย์ 3170500082841
275 นำง ก้ำน แซ่เอ๊ียบ 3170500044957
276 นำง เขียน พยัคฆสนธ์ 3170500052437
277 นำงสำว จริน ทองเรือง 3170500032584
278 นำง ล ำพึง เอ่ียมพันธ์ 3170500034617
279 นำง เพย บัวเจริญ 3170500036482
280 นำง ประไพ เณรน้อย 3170500036407
281 นำย วิเชียร มำอยู่ 3170500038035
282 นำย บรรจง จันทร์อินทร์ 3170500055029
283 นำง สุนัน เสียงเป่ำสังข์ 3170500055304
284 นำย สน่ัน เสียงเป่ำสังข์ 3170500055347
285 นำงสำว สมพงษ์ บุญเทวี 3170500054430
286 นำงสำว สุมล พำนิชย์ 3170500001263
287 นำย จวน นิลวงษ์ 3170500001123
288 นำง ประมวญ อ่ิมส ำอำงค์ 3170500001344
289 นำย นคร บุญเลิศ 3170500114076
290 นำย ส ำลี เครือทอง 3170500155996
291 นำง สมจิตร แพรวัฒนะสุข 3170500156232
292 นำง บรรจำง ประพันธ์ุพัฒน์ 3170500120891
293 นำง ส ำลี พันธ์ุโต 3170500155155
294 นำงสำว มณี แป้งผง 3170400179214
295 นำย สำยพวน เถ่ือนเหลือ 5170600013758
296 นำง ละเอียด เสือสุภำพ 3170600004183
297 นำง ทองสุข ไกรสิน 3150200177943

9/42



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
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กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

298 นำง ส ำรวม ม่วงไหม 3170100253371
299 นำง บุญมี คุ้มครอง 3179900032377
300 นำย ส ำรวม เมืองสอำด 3170100255985
301 นำง กลอยใจ เมืองสอำด 3170100255675
302 นำย นพ บุญมำก 3170100249241
303 นำง เสนียม บุญมำก 3170100249250
304 นำง ประเทือง หนูเส็ง 3170100248113
305 นำง สุรินทร์ จินจำ 3170100248261
306 นำง สมพิศ สำจันทร์ 3170100255136
307 นำง ก ำป่ัน ภู่ระหงษ์ 3170200107601
308 นำย จุน ประเสริฐ 3170100254491
309 นำง อุไร ประเสริฐ 3170100254504
310 นำงสำว พเยำว์ สุขเกตุ 3179900175721
311 ว่ำท่ีร้อยตรี เอนก กล่ินหอม 3179900110939
312 นำง แตงอ่อน ก ำจร 3179900055491
313 นำงสำว มณี อ่อนละม้ำย 3179900107270
314 นำย ทิวำ ย้ิมกรุง 3179900106516
315 นำง ประยูร ย้ิมกรุง 3179900106397
316 นำง ประภำศรี บุญเรือง 3170600464931
317 นำย ช้ิน ศรีเกตุ 3170100155182
318 นำง ทุเรียน วิจิตต์พันธ์ 3170100129807
319 นำง เทียบ พันธ์ุเกต 3170100134932
320 นำง ประทิน สุวรรณ์เพ็ชร 3170100130864
321 นำย บุญเรือง เทียนศรี 3170100150539
322 นำง จ ำนงค์ เนียมจันทร์ 3170100149565
323 นำย ประภำ วรรณเจริญ 3170100148909
324 นำง กิมล้ี โอภำศ 3170100148488
325 นำง ก้ำนตอง วงษ์สด 3170100199775
326 นำง บุญเน่ือง วงษ์นำค 3170100207654
327 นำงสำว ประเสริฐ ศรีรัง 3170100207743
328 นำย สุนันท์ อำวรณ์ 3170100206569
329 นำง สมจักร์ ไล้ทอง 3170100209274
330 นำง ชูชีพ มำรศรี 3170100209321
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
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กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

331 นำง ชม้อย โอภำศ 3170100206445
332 นำย ประสิทธ์ิ ออมสิน 3170100207280
333 นำง ตลับ กล่ินผล 3160101302979
334 นำย บรรจง ทองสุวรรณ์ 3170100207425
335 นำง บุญปลูก ทองสุวรรณ์ 3170100207433
336 นำย บุญส่ง คุ้มไพรี 3170100210299
337 นำย สมำน ฉิมพำลี 3170100206666
338 นำง ส ำนวน เหล็กดี 3170100135475
339 นำย จ ำลอง เหล็กดี 3170100135459
340 นำย มงคล อ ำพรสวัสด์ิ 3170600457498
341 นำง ทองด ำ จันทร 3170400258661
342 นำย ทองหล่อ สมบูรณ์ 3170400258548
343 นำง สมบุญ รู้จบ 3170400257266
344 นำย ไสว ขันขำว 3170400134547
345 นำย เสวก ย้ิมพงษ์ 3170400148866
346 นำง อ ำนวย ยะวงษ์ 3100905244633
347 นำย ประยูร ยะวงษ์ 3100903825914
348 นำง แม้น ย้ิมอยู่ 3170400074323
349 นำง อนงค์ ควรประเสริฐ 3170400063828
350 นำย สนิท วงษ์ทอง 3170400001342
351 นำง ส ำเนำ วงษ์แก้ว 3170400001067
352 นำง ส ำรำญ แย้มศิริ 3170400125262
353 นำย ทวี จันทร์ศรี 3170400125211
354 นำง ลัดดำ กล่ินล ำยงค์ 3170400121364
355 นำง สมคิด โพธ์ิงำม 3140800318742
356 นำง เย็น นะยะเนตร 3170400258220
357 นำย สง่ำ ฉัยยำ 3170400263258
358 นำย สุบิน โพธ์ิงำม 5170400018250
359 นำง จ ำรัส รอดงำม 3170400255972
360 นำย ทองสุข ชวนชม 3170100041896
361 นำง โถม เหรียญทอง 3170100047550
362 นำง ประชุม บุญมี 3170100047452
363 นำง สนม นำรถโสภำ 3170100038267
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

364 นำง เปร่ือง อยู่ภักดี 3170100038399
365 นำง ไล้ โปรยเงิน 3170100049056
366 นำงสำว ส ำเนียง พันธ์ศรี 3170100268203
367 นำง ตล่อม ชวนชม 3170100041900
368 นำย บุญมี แสวงผล 3170100035012
369 นำง ดอกดิน เปล่ียนศรี 3170100006772
370 นำง มณี ประถมเสำวนีย์ 3170100026889
371 นำย พิง เทศนำนัย 3170100054432
372 นำง สอ้ิง เทศนำนัย 3170100054475
373 นำง ลูกจันทร์ ยืนยง 3170100057865
374 นำง เงิน นำคโสภำ 3170100056982
375 นำง ประทุม ดีทอง 3170400147592
376 นำง น้อย หอมจันทร์ 3179900171644
377 นำง จิดำภำ รุจิระกุล 3140800431565
378 นำง มณี เถำวัลย์ 3170600399251
379 นำย ลออง เถำวัลย์ 3170600399242
380 นำงสำว ประเทือง กลับดี 3170600406125
381 นำย สุชิน มณีกรด 3170600477294
382 นำง ถนอม ปลำยยอด 3170100182007
383 นำง บังอร ทองผ่อน 3170600059956
384 นำย ประไพ เสือยอด 3170600277635
385 นำง สีนวน เมืองสุข 5170600019411
386 นำง เกษม สงฉิม 3170600105877
387 นำย สมพงษ์ ปิยะชน 3170600390539
388 นำย ทองชุบ ตุ่มทอง 3170600426606
389 นำง พลัด แก่นทิพย์ 3170600425936
390 นำง สอ้ิง อ่อนน้อม 3170600436792
391 นำง ประเสริฐ ค้ ำชู 3170600372280
392 นำง มำลี สุขขี 3170600375238
393 นำง ทองหยิบ พุ่มดอกแก้ว 3170600376153
394 นำง เสน่ียม หว่ำงรอด 3170600433483
395 นำย สง่ำ อ่อนน้อม 3170600438574
396 นำง เกล่ือน อรรถวิภำนนท์ 3170300013039
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

397 นำย ทองล้วน วงวิหก 3170300016755
398 นำย พยอม แก้วเลิศ 3170200158884
399 นำง สุนิตรำ แก้วเลิศ 3170200158817
400 นำย ส ำเนำว์ แจ้งสนธ์ิ 3170200158906
401 นำย แคล้ว เพ็ชร์ทอง 3170200159244
402 นำย พยับ แก้วดวง 3170200143313
403 นำง นอง ขำวข ำ 3170200144301
404 นำย อ่อน กันภัย 3170200143909
405 นำย สน่ัน ตรีคงคำ 3170200143372
406 นำง พะเยำว์ แก้วดวง 3170200143291
407 นำง บุญมี ข ำน้อย 3170200143267
408 นำย เทียน ขำวเฉย 3170200143755
409 นำง จ ำรอง หอมเนียม 3170200140772
410 นำง พยุง ศรีทอง 3170200165546
411 นำย ส ำอำง ศรีทรง 3170200154404
412 นำง เช้ียม ศรีทรง 3170200154412
413 นำย โกศล สูนประหัตถ์ 3610100099890
414 นำง ประนอม ไม้น้อย 3170100029900
415 นำย ประเทือง วิจำรณ์ปรีชำ 3659900424513
416 นำง ศรีชูชำติ อักษรศรี 3100600642457
417 นำง ยุพิน ไถ้เงิน 3170200202484
418 นำย จ ำลอง มีสัตธรรม 3170400259579
419 นำง เข็มทรำย จ ำปี 3170200228530
420 นำง จ ำนงค์ คงแสง 3610700251609
421 นำย เชิด แสงงำม 3170600316843
422 นำย จ ำปำ ทองงำม 3170690000271
423 นำง บุญสม นำคประเสริฐ 3170100081189
424 นำย ประสิทธ์ิ ทับทิม 3170200160935
425 นำง เซ้ียม แซ่เล็ก 3170600413041
426 นำย ประสิทธ์ิ ไชยสกุล 3170100122713
427 นำย ประสันตำ ศรีมำนพ 3170100110910
428 นำง ล ำพูล มำกทอง 3170400213307
429 นำย ชู เกตุพันธ์ 3179900141559
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

430 นำง วิเชียร รอดคล้ำยขลิบ 3179900158524
431 นำย สุดใจ น้อยแดง 3170600492447
432 นำง ตอง เกิดดี 3170300148171
433 นำง เอมอร ศรีทับทิม 3179900002664
434 นำง วงเดือน วิญญกูล 3170600190840
435 ร้อยต ำรวจโท สมำน ศรีเกิดพงษ์ 3179900075491
436 นำง ส ำรวน ทองค ำ 3170100075481
437 นำง ประเสริฐ มำนพ 3179900148081
438 นำง จ ำลอง บุญโต 3170200193485
439 นำย ค้ำง สิทธ์ิน้อย 3170600166698
440 นำย สุภำษ เอ่ียมละออ 3559900171683
441 นำย ปกรณ์ เกษรบัว 3179900038804
442 นำย ประคอง โตส ำรำญ 3170200275422
443 นำง สุนทร อ่อนฝึก 3510600082237
444 นำง พเยำว์ ย้ิมสิงห์ 3179900171300
445 จ่ำสิบเอก อุดร เจริญเสม 3170300059411
446 นำง วิลัย ทับทิม 3170200160862
447 นำย ส ำฤทธ์ิ ใบจ ำปี 3170100097981
448 นำง ปรำณี สงวนเนตร 3170200329158
449 นำง สน่ัน ด่ำนด ำรงค์ศักด์ิ 3170100103441
450 นำง สมบูรณ์ อินสุชำติ 3170600419472
451 นำง พัชรี เปล่ียนมำ 3170100281820
452 นำง อ ำนวย สิทธ์ิน้อย 3170600166701
453 นำย พลรบ ชูชัยมงคล 3179900012937
454 นำง ชลอ โตส ำรำญ 3170200275431
455 นำงสำว พำณี เรืองศรี 3179900097665
456 นำง ละเอียด วงษ์อินทร์ 3170100181141
457 นำย สมำน ธรรมกรณ์ 3179900137021
458 นำย กัน ชะเอม 3170200338041
459 นำง ฉำบ อยู่สบำย 3170300197938
460 นำย วิเชียร เจริญพรหม 3179900057302
461 นำง ขวัญใจ ประสงค์ 3170600430468
462 นำย แบน ประสำทแก้ว 3170600039505
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

463 นำง อำรีย์ ขุนจ่ำศำล 3179900071348
464 นำงสำว คอย สีสน 3170100223757
465 นำย สุเทพ ฟักศรี 3170300169098
466 นำง ประดับ เกิดศรี 3179900152054
467 นำง เฉลียว เช้ือจำด 3170600106351
468 นำย ทองขำว บุญรอด 3170100072261
469 นำง อำภรณ์ ไล้พันธ์ 3170600175069
470 นำง บุญส่ง รัตนอ ำภำ 3170100284993
471 นำง บุญเสริม เน้ือน่วม 3100904399889
472 นำง ทองเจือ ใยประดิษฐ 3170100236646
473 นำง สมบูรณ์ ค ำนวน 3170100177534
474 นำย ประเสริฐ สงวนเนตร 3170200329174
475 นำง ลออ น้อยทิม 3170200156857
476 นำย ทองใบ ก ำแพงใหญ่ 4170400001588
477 นำง พัชนี จันทรวิจิตร 3179900155746
478 นำง จ ำเนียร สุภำพันธ์ุ 3170100153961
479 นำง สวอง เศรษฐีพ่อค้ำ 3170400229921
480 นำง ทองย้อย ค ำชมภู 3170600262174
481 นำย มะนัด มีปำน 3170300186871
482 นำง ปำนทิพย์ จ ำปี 3170500002987
483 นำง มะลิ กล่อมปัญญำ 3170100223668
484 นำย คณิต ภักดี 3179900043603
485 นำย ค ำสิงห์ ไค่นุ่นสิงห์ 3170200239451
486 นำย เจือ กองแก้ว 3170300038422
487 นำง ฝอย อุ่นดี 3170200106264
488 นำง บุญเสริม ใจดี 3170600412125
489 นำง ทองใส พูลมี 3170300221499
490 นำง สุรินทร์ กสินัง 3170600053818
491 นำงสำว จ ำเริญ แซ่ล้ี 3179900132274
492 นำย ชวลิต โตอ่อน 3170300094586
493 นำง จงรักษ์ ร้ิวเหลือง 3170500008438
494 นำงสำว อ ำนวย เกตุแก้ว 5170600004074
495 นำง บรรจง แท่งทอง 3179900184479
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496 นำง น่ิมนวล หังเสวก 3170100074867
497 นำง ไพฑูรย์ จำกิจ 3170100060203
498 นำย ประณต ฟักเงิน 3170300099715
499 นำย มะริน มณีย้อย 3170200223520
500 นำง พูล จันทร์เรือง 3170200322960
501 นำย พีระพงษ์ ประดิษฐศิลป์ 3110400599469
502 นำย สวิง วันทอง 3170200073340
503 นำย ประสิทธ์ิ สุขประเสริฐ 3170100136153
504 นำง สนิท พรหมวงษ์ 3160600740742
505 นำย สงัด ประสงค์ 3170600430450
506 นำง ทวี ทองคุ้ม 3170600059468
507 นำย ประดิษฐ์ คร้ำมแสง 3170400114961
508 นำง มะลิ กัลยำ 3179900181259
509 นำง ฉลวย แย้มพรำย 3170200163136
510 นำง บุญช่วย เผือกวัตร์ 3170100136285
511 นำง สมพิษ เพ่ิมผล 3170100077220
512 นำง ส ำรวย อุลิศ 3170100036019
513 นำย เพ็ง แจ่มทอง 3170500027882
514 นำย บรรดิษฐ ปล่ังดี 3170600541413
515 นำย อ ำพร สังข์ทอง 3179900038367
516 นำย สุรินทร์ แก้วเลิศ 3170200204436
517 นำง กะถิน รุ่นสกุล 3170400164268
518 นำง มณฑำทิพย์ แก้วทวี 3170400246108
519 นำง จ ำนงค์ รอดจง 3170100039379
520 นำย ทองอยู่ แก้วทวี 3170400246094
521 นำย สว่ำง พลำนุวำส 3170100274670
522 นำย เพียร ยังม่ัน 3170300019321
523 นำง นิตญำน์ นำคสุข 3179900111552
524 นำงสำว ส ำอำง สุภำพรอด 3170600451457
525 นำย วิชัย แก้วเกิด 3150300126500
526 นำย ประพัฒน์ ศรีเผือด 3150200089084
527 นำงสำว ละมูล เอ่ียมหอม 3170200130211
528 นำง ประจบ พรหมวงษ์ 3160600740785
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529 นำย เสน่ห์ วำศุกรี 3170100004796
530 นำง ศรีเสำวลักษณ์ เพ็งอ่ิม 3480700043234
531 นำง บุญมำ ขวัญเมือง 3140800096278
532 นำย เสวก อุลิศ 3179900168431
533 นำย สมำน ปำนำ 3170600186541
534 นำย ชรินทร์ จีรประศำสน์ 3170600415884
535 นำย ประเทือง กล่ินประทุม 3160500407022
536 นำย สุวรรณ ศรีสงครำม 3160600471237
537 นำงสำว สมำน รักนำค 3170600186435
538 นำงสำว สุทิน ปรักมำตร์ 3170200153351
539 นำง ทองเจือ ทองเรือง 3170500078665
540 นำย ผ้ึง คนชำญ 3170100202385
541 นำง สุมน คุ้มญำติ 3179900003512
542 นำย สุจินต์ เกตสำ 3179900068053
543 นำย สมพงษ์ เฉลิมพงษ์ 3170600360168
544 นำง ทองค ำ คนชำญ 3170100202393
545 นำง ส ำไภ พ่ึงตน 3170500066616
546 นำงสำว สัมพำส ทองไทย 3170500066594
547 นำย ฉลอง พ่ึงตน 3170500066608
548 นำง ส้มเช้ำ บุญป้ัน 3170100276737
549 นำง หริน บุตรนิล 3170500061070
550 นำง ประภำ ทิมงำม 3180500418504
551 นำย ประยงค์ ฤกษ์มงคล 3170200286416
552 นำย นุ่น ฟักทอง 3170600335317
553 นำง เล็ก พลีชีพมโนภำพ 3600700051561
554 พันจ่ำอำกำศเอกประดับ พันธ์ุพำนิช 3170400174425
555 นำง เปลว เฉยนก 5170600028771
556 พันจ่ำอำกำศเอกเสนอ ฟักศรี 3170200284103
557 นำง สมนึก ฟักทอง 3170600335287
558 นำง กรุ่น หงิมดี 3170200286254
559 นำย จำบ ป้ันเจริญ 3170400031411
560 นำง เกล่ือน เทียมจันทร์ 3180500448781
561 นำง สอำด สำยน้ ำเงิน 3170100192894
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562 จ่ำสิบเอก สำโรจน์ ฉำยประทีป 3160100324855
563 นำง ส ำรำญ ชมช่ืน 3170100104456
564 นำง ก้ำนตอง โกมล 3170100271387
565 นำย ฮ้วง สมำนวงค์ 3170600543955
566 นำย จุฬำ อินยำโส 3170100078331
567 นำย ช้ัน ชมช่ืน 3170100104448
568 นำย หนำม เณรแตง 3170200061244
569 นำง บุญลือ จีนหลวง 3170600252586
570 นำย ปำน อยู่สุข 3102002816259
571 นำง บุญนำค เหลือสิงกุล 3170600252578
572 นำง ยุพิน หร่ังแร่ 3170100089457
573 นำย บุญส่ง แย้มกลัด 3170600050606
574 นำง สุนีย์ มีปำน 3170600105371
575 นำย บุญเรือง แก้วเลิศ 3170200263203
576 นำง ทวี ใจแสน 3180600468520
577 นำย เชิง พงษ์พรหม 3170600358937
578 นำง แป้งล่ ำ เฟ่ืองรุ้ง 3170600436172
579 นำย อุลิศ วำสุเทพรังสรรค์ 3170600088646
580 นำง มลิ ศรีฉ่ ำ 3170200221667
581 นำย จิตร ศรีพุธ 3170600370856
582 นำย สมำน มีปำน 3170600105362
583 นำย สวน เช้ือจีน 3170200221659
584 นำย ไพฑูรย์ พิกุล 3170600364252
585 นำย เติม จะระ 3170600494237
586 นำย วิชัย กล่ินสกุล 3170500068449
587 นำย ประเสริฐ ดอกไม้เทศ 3170600541171
588 นำงสำว อ ำพำ สีสังข์ 3170200328453
589 นำง ทวีทอง ศรีสุข 3170200333627
590 นำง สำคร ช ำนำญพจน์ 3670600374229
591 นำง อ ำนวย อ่อนแก้ว 3170600264177
592 นำย ปลอด ข ำศรี 3170300041253
593 นำย ขวัญ ผงด้วง 3170600261062
594 นำย สุทิน เพำะปลูก 3170500144587
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595 นำย วำน เจริญเกตุ 3170300246050
596 นำง เหวียง กล่ันแสง 3160500057137
597 นำย ทิพย์ สะกะมะณี 3170600254210
598 นำง ประทุม โกยทอง 3160100325983
599 นำย จ ำลอง รุ่งแสง 3170200186659
600 นำย สุนทร ประดิษฐ 3170600530764
601 นำง ส ำเนำ จันงำม 3170500101560
602 นำง บุญสม สิงห์ดี 3179900025079
603 นำย ส ำเนำว์ แย้มเจริญพร 3170600535405
604 นำย สมศักด์ิ พูลพัฒนำ 3200200567597
605 นำย สมนึก สำยเส็ง 3170600431057
606 นำง ถวิล จันดำ 3170200063981
607 นำง ประเชิญ ธำรวุธิ 3179900190631
608 นำย พยก ค ำด้วง 3170600204441
609 นำย ส ำเริง พรพิศ 3170200166381
610 นำย ศิลป์ชัย หว่ำงจ้อย 3720901083915
611 นำย เทอดทูล ประเสริฐสงค์ 3220400344401
612 นำง บุญรอด เจริญเกตุ 3170300246009
613 นำย วิชัย เจริญบุญ 3170600010167
614 นำย ไฉน บุญประถัม 3170500108599
615 นำง มะลิ พูนประเสริฐ 3170100158556
616 พระ ทองหล่อ แสนพันธ์ 3170600254619
617 นำง ประนอม แจ่มกระจ่ำง 3170100079397
618 นำง มณี ช่ืนชม 3170100092709
619 พระ สมนึก พ่วงโพธ์ิทอง 3660300325818
620 นำย ด ำรงค์ อยู่โทน 3170600388658
621 นำย ทัน แจ่มกระจ่ำง 3170100079389
622 นำย สุชีพ จันทร์พวง 3170300135738
623 นำง จ๊ีด ม่วงสถำน 3170600353927
624 นำย ละมัย เพ็ชร์นิล 3170200289482
625 นำง กุหลำบ เกิดศิริ 3170400116409
626 นำงสำว บุญช่วย สงวนจิตร์ 3170600534867
627 นำงสำว ทวำย สงวนจิตร์ 3170600534859
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628 นำง โปร่ง รองแก้ว 3170100139969
629 พระ ประจวบ พูลมูล 3600700258182
630 นำย พะเยำว์ หรีดจีน 3170600600258
631 นำง กวำ น่วมสิน 3100503411225
632 นำง ประทุม เย็นระยับ 5170100003516
633 นำย ล้อม น่วมสิน 3100503411161
634 นำง ทองด ำ พลอยเพ็ชร์ 3170200118483
635 นำย สว่ำง สุตวัฒน์ 3170200076799
636 นำง ดวงพร สัมมำทิตย์ 3179900066930
637 นำง มะนิต นิลประสำท 3100200792940
638 นำย ทองสุข ธิมำ 3170400166601
639 นำย สิงห์ ศรีบุญนำค 3179900129931
640 นำง ไสว ด ำรงค์ 3170100297521
641 นำง ส ำลี ธิมำ 3170100100213
642 นำง ส ำเภำ ฉิมสว่ำง 5170699001277
643 นำง ผิน นุ้ยเทศ 3170400159094
644 ดำบต ำรวจ ประยูร คุ้มครอง 3170300179719
645 นำง ประเสริฐ มำลำ 3170200053799
646 นำงสำว บุญทิน แสงสี 3170100103255
647 นำง ลออง จันทร์อิน 3170300101264
648 นำง เพ็ญจิรำภำ มีสอำด 3170200034018
649 นำย ธีระพิบูลย์ สิงหรำ 3100602106111
650 นำย นำ งำมพัด 3170600215656
651 นำง สำยพรวน งำมพัด 3170600215664
652 นำย ศรำวุธ สีทรง 3100300044040
653 นำย สุรศักด์ิ ตรีช่ืน 3179900180350
654 นำง ชุ้น ศรีเพ็ชร์ 3170600491190
655 นำย บุญสืบ ศรีเพ็ชร์ 3601200098942
656 นำง จ ำลอง รัตนโกสุม 3179900096570
657 นำงสำว พรเพ็ญ แซ่ล้ิม 3179900090831
658 นำย กำระเวก รัตนโกสุม 3179900096561
659 นำย มนัส พูลถิน 3179900180929
660 นำย ฉลวย วำจ่ำง 3170600169069
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661 นำง ร ำพึง เถ่ือนขวัญ 3170600196325
662 นำง ชลูด สโมสรสุข 3170100257112
663 นำย บุญเลิศ จันแพ 3170200096871
664 นำง พเยำว์ แฉ่งฉวี 3170600329546
665 นำย พิสิษฐ์ อัมพวำ 3539900020910
666 นำย สมแบน แฉ่งฉวี 3170600329538
667 นำง ทวี วันอังคำร 3179900028086
668 นำย สมศักด์ิ จิตรแสวง 3150400026906
669 นำง ระงม ศีลำ 3170400057879
670 นำย สวรรค์ สีอินทร์ 3170600255178
671 นำง พยุง เชตประพันธ์ 3170100144156
672 นำง กอบกุล ขวัญเมือง 3170600563719
673 นำง ลออ ฤทธ์ิเจริญ 3170100023570
674 นำง จ ำเนียร พูลหวัง 3179900135028
675 นำง ร ำพึง ติยะวงศ์ 3170400035662
676 ว่ำท่ีร้อยตรี อ ำนวย ติยะวงศ์ 3179900020565
677 นำง อำภรณ์ ก้อนแข็ง 3170300101892
678 นำย บุญช่วย หัตถินำท 3710600063079
679 นำย นิจ พ่ึงอ่อน 3170500115927
680 นำย สนุ่น ดิษฐวิเศษ 3179900035601
681 นำง ยุพิน โฉมศรี 3170600504992
682 นำย สำยน โฉมศรี 3170600504984
683 ดำบต ำรวจ ประทักษ์ ใบเนียม 3179900114616
684 นำย ชุบ รำศรีคง 3179900016886
685 นำย สนธยำ เกำะแก้ว 3750100245691
686 นำงสำว ถวิล ใจใหญ่ 3170400254275
687 นำง ประทิน นะยะเนตร์ 3170400075630
688 นำย ประจวบ แสงทอง 3160101032181
689 นำง ฉลวย ฉลำดลบ 3170400155293
690 นำง อ๊ีด นิยมชม 3179900193940
691 นำย ชลอ แซ่พัว 4170200002025
692 นำง จ ำรัส ภู่วงษ์ 3170100039328
693 นำง นงค์เยำว์ ปำนกล่ ำ 3170600482034
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694 นำง วัฒนำ สกุณำท่ำวงศ์ 3179900182778
695 นำย แล ธรรมสละ 3170100118643
696 นำย รัด ช่วยบุญ 3170200074061
697 นำย วินัย ค ำเท่ียง 3170100239408
698 นำง วัฒนำ สุดสวำท 3170300055963
699 นำย ทรงวุฒิ งำมดี 3110100119925
700 นำง นพวรรณ แก้วอำสำ 3179900013879
701 นำง พยุง วรพงษ์โฉม 3170600536908
702 นำง ไพวรรณ สุวรรณพงศ์ 3170400087093
703 สิบเอก สุรศักด์ิ อ่ิมเอิบธรรม 4149900001704
704 นำย จำคี กุสุมำนนท์ 3760100133477
705 นำย วินิตนัย บัวสรวง 3179900030404
706 นำย สิงห์โต อินพักทัน 3170200088959
707 นำง นิศำรัตน์ บุญมำศ 3179900118531
708 นำง ประทุม ทองค ำ 3170100040890
709 นำง เทียบ สิริสมบุญฤทธ์ิ 3179900193842
710 นำย ส ำเริง สิริสมบุญฤทธ์ิ 3179900193800
711 นำง ระยับ ข ำสนะ 3720700350380
712 นำย อนันตชัย อ่ิมส ำอำงค์ 3170500041630
713 นำง สมหวัง บุญแสน 3170100186282
714 นำง ศรีแพร สุวรรณภูเต 3170100025220
715 นำย เสวก เนียมส ำรำญ 3170100040971
716 นำง วรรณี เนียมส ำรำญ 3170100040938
717 นำง อ ำไพ กล่ินดอกแก้ว 5170100009140
718 นำย สมหมำย พินยะชิต 3540100374999
719 นำง เฉลียง รักทอง 3170500026819
720 นำง ทองสุข บัวเผือก 3179900152101
721 นำง ระย่อม เกษวงษ์ 3170100297441
722 นำย โสภณ หลักดี 3160600645995
723 นำง บ ำรุง นวลจันทร์ 3179900152615
724 นำง ปรำณี หลักดี 3179900048869
725 นำย สมนึก ภักดีศุภผล 3170600178424
726 นำงสำว มำลี ทิมจรัส 3170600402090
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727 นำงสำว ระเวง นำรถพินิจ 3179900049989
728 นำง ชลอ รัศมี 3160600060938
729 นำง จ ำริต นองเนือง 3720800550151
730 นำย วิจิตร อินทรกวี 3170100218672
731 นำย เจริญ หอมจันทร์ 3170600112385
732 นำง พเยำว์ หอมจันทร์ 3170600112393
733 นำงสำว ละม้ำย เทียนแดง 3170200106221
734 นำง แสวง เกิดสว่ำง 3170200109484
735 นำง กรรณิกำร์ อภิวัชรมำศ 5100900019760
736 นำย เชำว์ ไวยนันต์ 5179900016068
737 นำย สุชำติ แสงพวง 3170300100098
738 นำง สำยทอง แจ้งงุด 3170600410947
739 นำย ส ำรวย รุ่งสุข 3170600410912
740 นำง ละออง สิงห์สังข์ 5170600026825
741 นำงสำว วีรญำ แก้วเลิศ 3170200263190
742 นำง ละออ เบ็ญมำศ 3170600197461
743 นำง ละไอ ค ำด้วง 3170600197470
744 นำง สมทรง ชลำสัย 3170400053024
745 นำย ประกิจ คีรีวรรณ์ 3170200233207
746 นำง สมใจ เจริญคง 3170200285878
747 นำง บัวเขียว ตุ้มทอง 3170200310619
748 นำง อ ำนวย ดิษเทวำ 3170500129456
749 นำง สมหมำย รูปกลม 3170500008934
750 นำง จิตตำนันท์ ตุ้มป่ิน 3170500022023
751 นำง สมัย เสียมสกุล 3170400058816
752 นำงสำว ทองอยู่ รุ่งสุข 3170600398793
753 นำย เสริม รุ่งสุข 3170600398831
754 นำง ณิชชำรีย์ ธรำสุวรรณ 3600100322785
755 นำงสำว รัสมี สุวรรณดี 3100904206924
756 นำง มนัส โพธ์ิแก้ว 3170600251229
757 นำง ประไพ ชัยมี 3170100281048
758 นำย สมยศ จันทร์คงสุวรรณ 3720300233599
759 นำย ประยูร พักธรรมนัก 3170600023081
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760 นำย วิบูลย์ ว่องกสิกรณ์ 3619900151321
761 นำง สมหวัง ว่องกสิกรณ์ 3170100092504
762 นำง ไพรัช ภู่วิจิตร์ 3170300249334
763 นำง มลิ ปำนกล่ิน 3170300249342
764 นำง เม้ง แซ่จัง 3179900084776
765 นำง บุญเรือน บัวบุรุษ 3170100064314
766 นำย อุไร บัวบุรุษ 4120600008071
767 นำง ไหมพรม ม่วงจ่ัน 3610100222535
768 นำง วำรี กุฎีสุข 3101900361837
769 นำง เสมอ สิงห์พลับ 3170100180314
770 นำง กำหลง พรมนิมิตร 3600100169952
771 นำง บุญมี แก้วเล็ก 3170300107254
772 นำย ชุมพล สุขคล้อย 3170600266374
773 นำง บุญทิน รัตนบัลลังก์ 3170100193955
774 นำง พยอม นำคเถ่ือน 3170300176990
775 นำง สมปอง แสงสิทธ์ิ 3169700053281
776 นำง สวิง จันทะคำ 3170300176931
777 นำย ล่ำม บุญเพ็ง 3170600440595
778 นำงสำว พยุง เหลือช่ัง 3170600480970
779 นำย บุญชู เงินอ่อน 3170600480490
780 นำย ชนะ เทียรมงคล 3170600479751
781 นำง สมใจ จันทมรัตน์ 3170600479904
782 นำย ทุเรียน งำมละม้ำย 3170400015360
783 นำงสำว สังวำลย์ ขวัญเมือง 3170100204973
784 นำง สังวร นันทวิศำล 3170100204990
785 นำง บุญมี รอดวงษ์ 3170500152199
786 นำง ส้มเกล้ียง พ่วงประจง 3170100216131
787 นำย ย้อย ข ำศรี 3170200202689
788 ร้อยตรี เชิง วิศิษฏ์ตระกูล 3170600488997
789 นำง เบ็ญจำงค์ วิศิษฏ์ตระกูล 5170100009867
790 นำง มำลัย สิงห์ดี 3170600355024
791 นำง แสวง ฟักโต 3170600417381
792 นำย รวีโรจน์ ธรรมธนโพธ์ิ 3600700764801
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กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

793 นำง ฉอ้อน ชังเทศ 3170600492731
794 นำย สนม แสงทอง 3179900016746
795 นำง บุญมี ทองเกิด 3170600196244
796 นำง เพ็ญ รักช่ืน 3170600498682
797 นำง เวียง อุ่นเปล่ียน 3170300086486
798 นำง จำรุกร พูลเพ่ิม 3170200195691
799 นำย ช ำนำญ ตำระกำ 3170200055538
800 นำย ประยูร ช้ำงงำม 3170300119775
801 นำง แม้น เอ่ียมฤทธ์ิ 3170600188250
802 นำย พัว โพธ์ิอร่ำม 3170200255448
803 นำง เฉลิม แสงอุไร 3170200011352
804 นำย ชะแล คล้ำยทอง 3170600481101
805 นำง ถวิล เพ็ชรแก้ว 3170300192944
806 นำง ละม่อม พุ่มเช้ือ 3460100441484
807 นำง จ ำรัส โอฬำรพูล 3170100134517
808 นำย อิน กิมฮวย 3170300165416
809 นำย สิงหล พวงนำค 3179900012384
810 นำย วิชัย โอฬำรพูล 3170100134525
811 ว่ำท่ีร้อยโท ส ำรำญ จันทร์ทอง 3609900326929
812 นำง สุชำดำ จันทร์ทอง 3609900326937
813 นำง สมใจ ป้อมเงิน 3170300172030
814 นำย บุญนำค ป้อมเงิน 3170300172021
815 นำง วิไลย แสงงำม 3170600316851
816 นำย สมศักด์ิ แสงแก้ว 3170400076725
817 นำง เรียม ชูชัยมงคล 3179900004870
818 นำง วัฒนำ เอ่ียมละออ 3170600064518
819 นำงสำว วันเพ็ญ แจ่มทอง 3170500027904
820 นำงสำว กรรณิกำ ฑีฆะบุตร 3179900075327
821 นำง เมตตำ ด ำดี 3719900243038
822 นำง รัชนี ลักษณะ 3550700021124
823 นำง พรสวรรค์ กสิกรรม 3179900075068
824 นำง บุญมี แก้วเลิศ 3170200268523
825 นำง ส ำรวย ผลสุข 3120600360508
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
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กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

826 นำง สมหมำย รอดเปร้ียว 3180500377468
827 นำง สีนวน ละม้ำยอินทร์ 3170400216110
828 นำง ระเบียบ คุ้มครอง 3170300179727
829 นำง ธนกร รัตตัญญู 3170400120791
830 นำง ฉลอง จ ำปำเฟ่ือง 3160500209255
831 นำงสำว บุญปลูก คงดี 3170200260000
832 นำง เรือไอ อินพักทัน 3170200088908
833 นำย ช้วน สวนดอกไม้ 3721000205574
834 นำงสำว อำรมณ์ เช้ือช่ำง 3170500122320
835 ร้อยตรี สงบ กัดสุวรรณ 5190100007961
836 นำง สุนันท์ กัดสุวรรณ 3179900080266
837 นำง สีนวล จันทร 3170200091208
838 นำง ศรีลัย เพ็ชรดี 3110101598452
839 นำง ดำรณี สุวรรณโณ 3650600012858
840 นำงสำว มยุรี ประเสริฐสุข 3179900084687
841 นำงสำว สมจิต สะอ้ำง 3170300057427
842 นำย สงบ กลับดี 3609700080217
843 นำง สมบุญ โพธ์ินิล 3170600251431
844 นำย ประทีป ศุภนคร 3179900091497
845 นำงสำว ทองสุข ชูรัศมี 3179900180104
846 นำง วำสนำ คงส ำรำญ 3170400084795
847 นำง จัน สุขมณี 3170200207257
848 นำย วันเชิด ตำระกำ 3170200051362
849 นำง มำลี รองวัง 3170400109844
850 นำง เกล้ียง เอ่ียมสม 3170300055751
851 นำย ธวัชชัย สุตตะภวำนนท์ 3120400064182
852 นำง กลอยใจ พุฒนำค 3170200315661
853 นำง ระมัด ลิบู่ 3301300152160
854 นำงสำว ไสว พุดเผือก 3170200204452
855 นำง เป้ำ คล้ำยข ำ 3170200070600
856 นำง ปรำณี สุขประเสริฐ 3170100022395
857 นำย สุทัศ สุดสวำท 3170200237156
858 นำย ค ำนึง มีลึก 3150500298444
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859 นำงสำว สนิท ศิริธรรม 3759900213716
860 พระอธิกำร* สังคม สว่ำงล้ ำ 3140400056899
861 นำย พนม ศรีเขียวพงษ์ 3101202066511
862 นำย เต็ก ศรีไพโรจน์ 3170300183953
863 นำง ระเบียบ ชะเอม 3170200343061
864 นำง สมปอง คีรีวรรณ์ 3170200237491
865 นำย นริด ม่ังค่ัง 3170100271581
866 นำย น้ ำฟ้ำ นินทะ 3170600380134
867 นำง วัญญำภรณ์ แจ้งแช่ม 3170100204175
868 นำย ระเด่น เก่งกสิวิทย์ 3610400425121
869 นำง สนิท ค ำเพรำะ 3170400146413
870 นำง บัวหลวง แสงธูป 3170200179750
871 นำง สงวน ศรีไพโรจน์ 3170300183970
872 นำย สมเอก เช้ือจำด 3170600106377
873 นำย ณรงค์ ธูปแก้ว 5170100007813
874 นำง สุนันท์ นินทะ 3170600380142
875 นำง เกษณี นนทเปำรยะ 3101500717871
876 นำง บุญลือ พำนนำค 3170100100221
877 นำย เกษม สอนทำ 3170600055080
878 นำย วินัย เหมือนพันธ์ุ 3170200151227
879 นำย สวิง เอ่ียมสม 3170300055793
880 นำง ปลิว สวนแจ้ง 3170200318491
881 ดำบต ำรวจ อนันต์ เต่ำทอง 3141600005385
882 นำย วิรัช นนทเปำรยะ 3101100339608
883 นำง ห่อ สิงห์พลับ 3170600389425
884 นำง วรรณำ เหมือนพันธ์ุ 3660500198917
885 นำย โสภณ สุภำโสตร์ 3170500029575
886 นำย สุเทพ ก้อนแข็ง 3170300107203
887 นำย ชัยรัตน์ อ้ึงโสภำพงษ์ 3102002166521
888 นำง ระวีวรรณ รุ่งรัตน์ชัชวำลย์ 3179900044791
889 นำง ประนอม ทองช้อย 3170200274086
890 นำย บุญลือ ศรีเทพ 3170600556887
891 นำง สิริวรรณ โตอ่อน 3170300094594
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
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892 นำง สมคิด จะระ 3170600187997
893 นำง ทวี วิทยำนันท์ 3170600290143
894 นำง ละออง อ้ึงโสภำพงษ์ 3170300020451
895 นำย ธงชัย ศรีวิโรจน์วงศ์ 3179900186153
896 นำย ดิเรก จะระ 3170600187954
897 นำง ชลอ รุ่งแสง 3170200035472
898 นำงสำว ส ำเนียง พวงแก้ว 3170600191285
899 นำย สมทบ สุรินทำ 3170200191725
900 นำย ค ำพันธ์ สีทำ 5170100008585
901 นำย บ้วย เทียนเถ่ือน 3180500559442
902 นำง อำดูลย์ น่วมน่ิม 3170200237083
903 นำง เสวียน มะนูญกิจ 3170600544099
904 นำง นฤชำ พุทธรักขิโต 3170600452712
905 นำง วันดี หินทอง 3170100045093
906 นำง มรินทร์ ชังเทศ 3170600354982
907 นำย ไทย หินทอง 3730200381120
908 นำย มำลัย คงจ้อย 3160101334561
909 นำง ประสิทธิ เพ็ชร์แสงศรี 3170500064338
910 นำย ธวัช ชูชัย 3170600531698
911 นำง ค ำมวญ พุทธำนุ 3320700456131
912 นำย แดง อันลือชัย 3179900191254
913 นำง บุญเหลือ ชูทอง 3170600333110
914 นำย สุชิน เฉยนก 3170600550218
915 นำง มล ชะเอม 3170200336715
916 นำง เฉลียว ฝอยถำวร 3170500123091
917 นำย เกรียงศักด์ิ วำสุเทพรังสรรค์ 3170600414900
918 นำง พิศเพลิน ม่วงกล่ ำ 3170500001280
919 นำง สำยทอง ช้ำงโต 3170600547772
920 นำง เตือนใจ ก ำแพงใหญ่ 3170400205843
921 นำย วัณลพ พ่ึงตน 3170500066624
922 นำย สมพร บุญรอด 3170600188985
923 นำง สำคร ม่วงมี 3170600358996
924 นำย สำคร ม่วงกล่ ำ 3170500059091
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925 นำง อำรีย์ เทียมทัน 3170200315947
926 นำงสำว ทับทิม วงษ์นำค 3170100173164
927 นำย นิยม เทียมทัน 3170200315921
928 นำย สุริยันต์ ลอยเล้ียง 3180200259117
929 นำย สุรินทร์ น้ ำทิพย์ 3720200530508
930 นำง ลัดดำ ไม้เล้ียง 3170100227370
931 นำย เมด ชะเอม 3170200336731
932 นำย เทิน ไวว่อง 5180500016186
933 นำง สมหวัง เทพทองพูล 4170100002627
934 นำย อ ำนวย อันชูนิ 4179900001143
935 นำง รัศมี รัตนโชติ 3170600124910
936 นำง สุรภำ วิรมย์รัตน์ 3110400359336
937 นำง สมควร ภู่แพร 3170200192268
938 นำย ฟ้อน ชูทอง 3170600334094
939 นำงสำว กัญญำ ยอดด ำเนิน 3160300471444
940 นำง หนูแดง พวงโต 5170100029124
941 นำง จ ำรัส อำวรณ์ 3170300240116
942 นำย สุภำพ เผือกยอด 3170600243242
943 นำย บุญรอด สระ 3170100057903
944 นำง อ ำพร ศิลปีโยดม 3179900079080
945 นำง ประเทือง ยืนยง 3170100027061
946 นำงสำว จ ำรุณ พวงทอง 3170300111855
947 นำย เชำว์รัตน์ คงข ำ 3170600331401
948 นำง กรุณำ คงข ำ 3170600331397
949 นำง ชม ช่ืนส ำรำญ 3170600349938
950 นำง ประภำ ด้วงใจจิตร์ 3170100064047
951 นำง ผัน คุ้มกัน 3170300046689
952 นำย ชัย กุลกุศล 3170200323214
953 นำย สง่ำ คุ้มกัน 3170300046671
954 นำย บุญเสริม แจ่มศรี 3170200260344
955 นำย ประคอง แสงโต 3620200432442
956 นำง จงดี วำสุเทพรังสรรค์ 3160600805500
957 นำง บุญสร้ำง แย้มกลัด 3170600050614
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
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กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

958 นำย หย่วน สวัสด์ิเกิด 3170600345487
959 นำย ส ำรวย ปิยะโชติ 3170300083932
960 นำง บุญหนัก กลีบบัว 3170600166779
961 นำย วิรัตน์ อัคควุฒิ 3170200305143
962 นำงสำว บัวคล่ี โตอ้น 3640100164098
963 นำง บุญรอด ทัพสำวิกำ 3170300120081
964 นำย เสวก ทัพสำวิกำ 3170300118183
965 นำง บุญเพ็ง พรพิศ 3170200237121
966 นำย สิทธิชัย สิทธิ 3170300220034
967 นำง สุมลฑำ วงษ์ทอง 3101600465408
968 นำงสำว สุรินทร์ แสงสวย 3170400019420
969 นำง สมหมำย รอดฉ่ ำ 3170600493770
970 นำงสำว สุวรรณี ชวำลย์กุล 3170600496922
971 นำง ทองดี มีทรัพย์ 3170200279339
972 นำงสำว ส ำรวย งำมละม้ำย 3170400015378
973 นำย สมเกียรติ เรืองสำรณ์ 3170600548051
974 นำง ประคอง ใบเนียม 3179900114624
975 นำง จ ำเริญ อ่อนแก้ว 3170300119970
976 นำย สมศักด์ิ วัชรกิตติคุณ 3170400031357
977 นำง จินตนำ วัชรกิตติคุณ 3170400031365
978 นำย มำนิตย์ บัวศรี 3100700729074
979 นำง ประวีณำ ตำสว่ำง 3170500122486
980 นำย สมยศ สุขส ำรำญ 3170200284456
981 นำง อุดม สุขส ำรำญ 3170200284464
982 นำย ชำติชำย วงษ์นิล 3170500134841
983 นำง สุรำง ศรีศำสตร์ 3170200001578
984 นำงสำว ปิยะนุช สุรคงคำธร 3179900077354
985 นำย สำคร คล้ำยดี 3160101441201
986 นำง ละออ คล้ำยดี 3160101441235
987 นำย มนัส เร้ำวงษ์ 3170600409442
988 นำง สนวน พงษ์พัฒน์ 3170100279825
989 นำง ล ำใย นุชสวำท 3170500027220
990 นำย ปัญญำ ศรีศำสตร์ 3170200295571
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
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กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

991 นำย ช ำนำญ มะยมทอง 3140600052633
992 นำย สมชัย ศรีทับทิม 3179900002699
993 นำงสำว รัศมี แซ่ต๊ัน 3170300049165
994 นำง ยุพำ สุขเผือด 3170300104352
995 นำง อรพันธ์ุ ด้วงนุ้ย 3100904621395
996 นำงสำว จ ำปี พูลทรัพย์ 3179900151902
997 นำง สุกัญญำ อุ่นภักด์ิ 3170300020167
998 นำย สมัย เจริญศักด์ิวิริยะ 3170100103930
999 นำย ส ำเริง บัวงำม 5500690026630
1000 นำย บุญลือ งำมละม้ำย 3170400016862
1001 นำย จินดำ สุขขี 3170200309301
1002 นำง พรรณวิภำ เฉ่ือยรุ่งเรือง 3170600315782
1003 นำย สัญญำ บุญชี 3170300055424
1004 นำง วันดี มำกประมูล 3170500155571
1005 นำง ส้มล้ิม ปิยะโชติ 3170500096809
1006 นำย สมใจ คงคำมี 3170600389204
1007 นำงสำว พิกุล ดิษฐำน 3170200346630
1008 นำง ไล้ ใจสว่ำง 3170200254450
1009 นำย เทอดศักด์ิ โพธ์ิน่ิม 3170600487346
1010 นำง สุพรรณี เหมหอม 3170400002586
1011 นำย สวัสด์ิ เกตุดี 3170600347773
1012 นำย จิรนันท์ ทิพย์จ้อย 3170600347188
1013 นำง ส ำเนำ ฉัตรเมือง 3170600346688
1014 นำย วิชัย อ่อนนุ่ม 3170600340191
1015 นำง สมบูรณ์ ช้ำงงำม 3170300119724
1016 นำงสำว อำรีวัลย์ เนียมโสต 3170100129262
1017 นำง ลมัย อ่อนนุ่ม 3170600340272
1018 นำย เจต ทองยำลำ 3170600340647
1019 นำย อนงค์ ดิษฐำน 3170100266391
1020 ร้อยตรี พัชร บัวเงิน 3170300009180
1021 นำงสำว ส ำรวย บุญเลิศ 3170300068160
1022 นำง พรรณณำ ผิวสอำด 3160500131809
1023 นำง คนึง ศรีพันธ์วงษ์ 3170100298005
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

1024 นำง น้ ำฝน ขำวเฉย 3170200143780
1025 นำง บังอร ออมสิน 3170100207298
1026 นำย สมพล ผิวสอำด 3170490000600
1027 นำย จเร รักชูช่วง 3170200108534
1028 นำง ล ำใย อินทร์สอำด 3170600337131
1029 นำย สีไพล กล่ินกำหลง 3160600543718
1030 นำย งำม ชูเช้ือ 3170600375271
1031 นำง เฉลิม ประสงค์เงิน 3170600131941
1032 นำย แก่น วังชำกร 3170600366735
1033 นำย สุชำติ ป่ำงศรี 3170400072819
1034 นำย ประสิทธ์ิ โปรยเงิน 3170600366573
1035 นำงสำว พยุง วังชำกร 3170600366671
1036 นำง ผดุง ศรสูง 3170500131752
1037 นำง จ ำนงค์ เขียวแก้ว 3170600375602
1038 นำง เสริญ ปอใหม 3170300121443
1039 นำย สมชำติ เมสนุกูล 3170600127374
1040 นำง จรรยำ เมสนุกูล 3170600127404
1041 นำย ประทุม เอ่ียมสอำด 3170600142691
1042 นำง ลุน นำสมจิตต์ 3250500183891
1043 จ่ำสิบเอก วัชระ กล่อมจิตต์ 4100200067976
1044 นำย ศรีอำภร ภักดี 3170300118299
1045 นำย พงษ์พัน สุขสโมสร 3170200221896
1046 นำย อุกฤษ สัมมำชีพ 3140100215711
1047 นำง เกษรินทร์ ไชยวงศ์ 3170600489292
1048 นำง จัน คล้ำยเรียน 3170600424891
1049 นำง ชุลี พูนผลกุล 3170100216441
1050 นำย พล สุนทร 3170300202826
1051 นำย สมพงษ์ คล้ำยเรียน 3170690001812
1052 นำงสำว สรัญญำ รุ่งโรจน์อ ำภำ 3170300044350
1053 นำง ธีรพันธ์ วัฒนำจิตรำกุล 3170100289685
1054 นำย ชีวธันย์ วัฒนำจิตรำกุล 2170100011298
1055 นำง วันเพ็ญ ชมภูเจริญ 3170200194091
1056 นำง เปร่ือง พรหมมะณี 3170100014147
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

1057 นำย เรวัฒ ชมภูเจริญ 3170400248917
1058 นำง ทองหยิบ กันเผ่ือน 3170400133451
1059 นำง พเยำว์ ทองใบ 3150500082484
1060 นำย เงิน ล้ ำเลิศ 5170600006590
1061 นำง ทวีป ศรีรัง 3170600100786
1062 นำงสำว วิลัย ประสงค์เงิน 3170200227801
1063 นำง มำลัย ประสงค์ 3170600100841
1064 นำง สมควร ศรีษะเกตุ 3170600098145
1065 นำง บุญคืน รถจันทร์ 3170600424409
1066 นำย รุ่งโรจน์ ศรีไพโรจน์ 3170100195788
1067 นำง อุทัยวรรณ ป้อมสนำม 3800400366867
1068 นำง จ ำเริญ สัตย์เช้ือ 3170300006822
1069 นำง จ ำลอง ล่ ำสัน 3170500038965
1070 ว่ำท่ีร้อยตรี สุรัตน์ เกิดมะลิ 5179999000304
1071 นำง ส ำรี ค ำท้วม 3170400076148
1072 นำงสำว สมหวัง ลูกอินทร์ 3100601019095
1073 นำง บุญเรือน คณำฤทธ์ิ 3600900540582
1074 นำง เสนำะ สุขเทวี 3170300177732
1075 นำงสำว บุญยืน บุญคง 3170100289677
1076 นำย อินจันทร์ สมถำ 3570500937435
1077 นำง เกษม แซ่โค้ว 3170300025835
1078 นำง ประเทือง พยอมหอม 3170200289300
1079 นำง อัมพร ยอดมงคล 3101900702588
1080 นำง ประมวญ ปำลพันธ์ 3170100036493
1081 นำง บุญเรือน แสงธูป 3180500450335
1082 นำย ณรงค์ ฤกษ์งำม 3170400141624
1083 นำย ประยูร วงษ์เวช 3170400057046
1084 นำย ไพโรจน์ บุญเพ็ง 3179900178274
1085 นำง บุญน ำ แช่มทิพย์ 3170500093214
1086 นำง ละม้ำย แสงศรี 3170500009868
1087 จ่ำสิบเอก ต่วน พันชะตำ 3650101030672
1088 นำง คนึงนิตย์ พันชะตำ 3650101030699
1089 นำย แดง เอมอ่ิม 3302100855192
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

1090 นำงสำว อินทร์ เขียวน้อย 3170500091963
1091 นำย วันชัย เชำว์ธรรม 3170600437985
1092 นำง จันทร์ กล่ินดอกไม้ 3170500091947
1093 นำง ม่วย แพทวีทรัพย์ 3170300030197
1094 นำงสำว ทวำย จ่ันส ำอำง 3170500117172
1095 นำงสำว ประทวน บุญเลิศ 3170500110216
1096 นำงสำว ถวิล บุญเลิศ 3170500110224
1097 นำย ส ำรวย คันธำนุรักษ์ 3179900094585
1098 นำย สมคิด ใจกล้ำ 3170500091777
1099 นำง ส ำลี ภูยำธร 3170100094582
1100 นำง สมคิด พฤธิสำริกร 3170600048695
1101 นำย ไกรสร สมชำติ 3150400533794
1102 นำย ธนัชชัย หล่ ำดี 3170200292181
1103 นำย ก ำชัย กล่ินผำ 3170200050552
1104 นำย สมคิด พันธ์ไม้เล็ก 3170600370368
1105 นำงสำว บุญเรือน น่ิมนวล 3170500091491
1106 นำย อุบล จันอินทร์ 3170300096937
1107 นำงสำว วิจิตร เพำะปลูก 3170300217459
1108 นำง กุหร่ี กรุงไกร 3170500111387
1109 นำย กรวงศ์ วินิจ 3179900026377
1110 นำง ส ำรำญ จันอินทร์ 4170300001594
1111 นำย ดิเรก พงษ์พัฒน์ 3170500107134
1112 นำง ประโลม สีค ำ 3170100201087
1113 นำย ประสิทธ์ิ วงษ์เพ็ญ 3170500109269
1114 นำย เฟ้อ สีค ำ 3170100197802
1115 นำย คนอง สว่ำงโรจน์ 3170400054101
1116 นำง มำลี วำศุกรี 3170100004800
1117 นำย สุนทร บุบผำชำติ 3409900899751
1118 นำย บุญเสริม แก้วเหล่ำ 3160600628713
1119 นำง ทองค ำ พุ่มโพธ์ิงำม 3170400138496
1120 นำงสำว บังอร ก่ิงโพร้ง 3179900021707
1121 นำงสำว วันดี นิลย้อย 3170200210274
1122 นำงสำว ละออง ละมุดเทศ 3170500142533
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
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กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

1123 นำง สมคิด พูลพร 3120200040557
1124 นำย ถำวร ม่วงบำง 3170600547594
1125 นำง สำหร่ำย อยู่หอม 5170600011917
1126 ร้อยตรี สมนึก รุ่งแสง 3530100939864
1127 นำงสำว จินดำ ชัยบูรณ์ 3170100290021
1128 นำง นิลำวรรณ์ โอภำศ 3170100147236
1129 นำงสำว มำยูร นำคประสม 3170200110679
1130 นำง สุริน ศักดี 3170300210748
1131 นำย ประทีป อยู่หอม 3170600281080
1132 นำง สำหร่ำย พ่ึงสุข 3170600326091
1133 นำง ส้มเช้ำ เนตรนพ 3130200069971
1134 นำง ประคอง บุญกล้ำ 3170300210705
1135 นำย ส ำเรียง พุ่มโพธ์ิงำม 3170400138518
1136 นำย มะลิ บุญกล้ำ 3170300210675
1137 นำงสำว บุญยืน ขลุ่ยดี 3170500119884
1138 นำง ทองค ำ ฟักศรี 3170300173362
1139 นำง ละออง รุ่งสว่ำง 3170400171221
1140 นำย ฝ่ิน ค ำเมือง 3170300216851
1141 นำง พจนำ สมชำติ 5401300018418
1142 นำง วิมล เย็นใจ 3170200244900
1143 นำง ชะอ้อน เต่ำทอง 3179900139392
1144 นำง จรูณ มีทรัพย์ 3179900016754
1145 นำย กฤษณะ พ่ึงสุข 3601200015206
1146 นำย สุชำติ สนธิใจ 3170100050682
1147 นำย ประเสริฐ ทำจ ำปำ 3170600289803
1148 นำงสำว ส ำเริง วงษ์เพ็ญ 3170500097171
1149 นำย เศียร ถนอมชีพ 3660700670075
1150 นำง เตียง แซ่แต้ 3170300022135
1151 นำงสำว รุจี พงษ์พัฒน์ 3170500107096
1152 นำย ชำญ ทรัพย์สอำด 3170500110682
1153 นำง ธนำภำ ขันทอง 3170100059213
1154 นำย สมพร แต้ไพบูลย์ศักด์ิ 3170300022178
1155 นำง ส ำพิม ศรีสุรเดชชัย 3170200248751
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

1156 นำย มำนิตย์ หงษ์ทอง 3170100103221
1157 นำง ส ำเนียง สีโสด 3170500114963
1158 นำย สำยัณห์ ป้อมเงิน 3170300165530
1159 นำง ละเอียด ป้อมเงิน 3170300165548
1160 นำงสำว มำลัย มูลนำวงษ์ 3170100153830
1161 นำง บุญทรง ฤกษ์งำม 3170400143431
1162 นำง สิริมำ ภำทองมี 3170100104057
1163 นำย ภิรมย์ ฤกษ์งำม 3170400143422
1164 นำย สมบุญ เกรงขำม 3150500302522
1165 นำง บังอร ประสงค์ทรัพย์ 3170300229821
1166 นำงสำว สมนึก รุ่งก ำจัด 3170200055406
1167 นำย ไฉน โชติวรรณ 3170100108613
1168 นำย จิรำยุทธ พุ่มพฤกษ์ 3160500011790
1169 นำง ศุกร์ศิริ รักชูช่วง 3170200108551
1170 นำง ร ำพึง ภักด์ิสุข 5170100006027
1171 นำง ส ำรวย อยู่แพ 3170400261662
1172 นำง สนอง ปูทอง 3170500102361
1173 นำง สุนันท์ รอดฉ่ ำ 3170600131215
1174 นำง สนธยำ ขุนคงเสถียร 3720300176986
1175 นำง จวน จ่ันหนู 3170600489497
1176 นำย ธนพล เลิศถิรำนนท์ 3150600574516
1177 นำง ส ำอำง คลังนุ่ม 3170600051785
1178 นำง ศรีจันทร์ ไตรสุทธ์ิ 3170200320631
1179 นำงสำว สุรัง รองพักตร์ 3170200336839
1180 นำย เสง่ียม รัตน์ไทรแก้ว 3730500703700
1181 นำย ไพฑูรย์ สดวกดี 3170100168730
1182 นำง สุกัลยำ จำรี 3170400151042
1183 นำย คมภิพัฒ คงทิม 3170600501047
1184 นำง ทิพปภำ คงทิม 3170600500989
1185 นำย ไพโรจน์ รอดฉ่ ำ 3170600131088
1186 นำย สุภัท บูรณกำญจน์ 3101600058748
1187 นำย บุญเลิศ แก้วเกิด 5170599000449
1188 นำง ส ำเนียง ป่ินแก้ว 3170300121125
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

1189 นำย เกิน สนธิ 3720100709581
1190 นำย ปรีชำ จันวัต 3170300019088
1191 นำง บุญตำ โพธี 3170200318148
1192 นำย วินัย ธนำรัก 3170400259781
1193 นำย ประสำร เช้ือปุย 3170100162758
1194 นำง ละม่อม ทิวเชียง 3170200340836
1195 นำงสำว ดุษฎี บุณยรัตพันธ์ุ 5601000002301
1196 นำง กิมฮวย แสงศรี 3170400136345
1197 นำย วิชัย พุ่มพิศ 3170600279115
1198 นำงสำว สน่ัน บัวต๋ำ 3170600279093
1199 นำง วิภำดำ กฤษณำมระ 4101400040959
1200 นำงสำว สมคิด แย้มสวน 3670500223610
1201 นำย สมจิต กฤษทอง 3140600546962
1202 นำย ณรงค์ จันฑะบุตร 3160101761809
1203 นำย ประจวบ สุดสวำสด์ิ 3170500066306
1204 นำง ชม้อย โพธ์ิศรี 3170200003783
1205 นำง สมวงค์ ดีเลิศ 3170100103395
1206 นำย สว่ำง ลอยมำ 3170600397673
1207 นำง บุญส่ง สวัสด์ิเกิด 3170600345461
1208 นำย สม จีนเต๊ียะ 3170200264595
1209 นำง ทรงพร วงษ์เงิน 3170400120783
1210 นำง สำยหยุด จีนเต๊ียะ 3170200264609
1211 นำง แดง โกศิริ 3160300512370
1212 นำย สังวำล เครือแก้ว 3170200032350
1213 นำย นวล รำตรี 3170300049114
1214 นำย ก ำพล กังวลทรัพย์ 3170200047101
1215 นำง เสนำะ เครือแก้ว 3170200031027
1216 นำง สมปอง พูลสวัสด์ิ 3179900047072
1217 นำง มำลี อินทรเกษตร 3600700119638
1218 พระ ชุมพล แสงทับทิม 3199900240077
1219 นำง สมทรง สุภำแพ่ง 3170100200641
1220 นำง ประทุม เทียรมงคล 3170100200811
1221 นำย สนธยำ ตระกูลปำน 3170600490266
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

1222 นำง แว่น ข ำเพ็ง 3170200067650
1223 นำงสำว ทวี เสือคะนอง 3170600041194
1224 นำงสำว ดำวเรือง รอดโฉม 3170690002240
1225 นำงสำว แดง แซ่ต้ัง 3170600081111
1226 นำง สุริยำ กล่ินศรีสุข 3170600081099
1227 นำง ล ำพึง ป่ินแก้ว 3170100119046
1228 นำย โกมล ขวัญยืน 3150400214290
1229 นำง จ ำรัส สีเขียว 3170100183542
1230 นำย สุชำติ ข ำชนะ 3170600092775
1231 นำง นงเยำว์ เอ่ียมแย้ม 3600100012034
1232 นำย สวงษ์ พันธ์แตง 3720101087215
1233 นำงสำว ละม้ำย ป่ินแก้ว 3170100119003
1234 นำย สอน ผิวผ่อง 3620501376291
1235 นำงสำว ลดำวัลย์ ขุนจ่ำศำล 3179900071305
1236 นำง บุศรินทร์ อ่อนแก้ว 3721000326916
1237 นำงสำว กัลยกร วงษ์สนธ์ิ 3170500149562
1238 นำง บังเอิญ จันทร์ฉำย 3170100201613
1239 นำง วัฒนำ กิจไทยสงค์ 3170100151438
1240 นำย ธงชัย กุลพรหมสโร 3170600324374
1241 นำง สมนึก เซ็นไล้ 3170600170601
1242 นำง อำรีย์ อวนอินทร์ 3170600451872
1243 นำง ประสบสุข จันทร์งำม 3170500109587
1244 นำง จ ำลอง พ่ึงสุรินทร์ 3170300035334
1245 นำย สวิง บุญหอม 3170600333497
1246 นำง เสริน อ่ ำจ๋ิว 3170200340666
1247 นำง กุลวรรณ มำกมำย 3720100236608
1248 นำง ดำวเรือง ป่ินทอง 3160500341722
1249 นำง กมลทิพย์ เทียนขำว 3179900050006
1250 นำงสำว บุญน ำ หุ่นทอง 3179900049997
1251 นำงสำว ชยุตำ ปรียำรักษ์ 3150500264311
1252 นำงสำว ฉวีวรรณ ชูวงษ์ 1179900296912
1253 นำงสำว พนม พรหมอยู่ 3170300248401
1254 นำย นรินทร์ เครือแก้ว 1179900187641
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

1255 นำย อนิรุทธ์ิ ลือชัย 1100701089641
1256 นำงสำว สมฤดี แสงพลำย 3150400187322
1257 ร้อยตรี สุทิน ขวัญอยู่ 4160300005212
1258 นำงสำว เมธำพร ยุคันธร 1179900042112
1259 นำงสำว ชุติมำ พุทธสุวรรณ 1179900343031
1260 นำงสำว นิฤมนต์ ป่ินทอง 3170500005897
1261 นำง ซ่อนกล่ิน สิงห์บูรณ์ 3170100132794
1262 นำงสำว ณัฐรินี สิงห์บูรณ์ 3170100132808
1263 นำย สุรสิทธ์ิ หอมไม้ 3179900091799
1264 นำงสำว สุนิสำ งำมภักด์ิ 3170500154558
1265 นำย เสนีย์ คชอัมพล 3179900029040
1266 นำงสำว สิริรักษ์ บุญช่วย 1160199010312
1267 นำงสำว จำมจุรี ค ำสำย 1509900745012
1268 นำงสำว สุพรรษำ กันหำเรียง 3670700612563
1269 นำง สุชิน เพียรใจธรรม 3150500062238
1270 นำย ณรงค์ วงศ์ต่ำย 3170300016011
1271 นำงสำว มำริษำ เคล้ำเครือสุดตำ 1179900374441
1272 นำย ศุภชัย เรืองศรี 3170500020233
1273 นำง นวรัตน์ เรืองศรี 3179900117704
1274 นำย คุณำนนท์ เรืองศรี 1179900427189
1275 นำย สุธิวัฒน์ ดอกเทียน 1170500048701
1276 นำง จ ำ สีทรง 3170300099723
1277 นำงสำว กัญชลิกำ ทองผ้ึง 1179900315038
1278 นำงสำว บุญปลูก ศักดี 3150100273754
1279 นำย พรชัย ย้ิมย่อง 1170200004066
1280 นำงสำว สุภัสสร น่วมศรีนวล 1179900198538
1281 นำย สุรวิทย์ สีหรำชนิเวศน์ 3730600412537
1282 นำงสำว พรปิยะ โชติวรรณ 1179900244076
1283 นำงสำว พนิดำ แสงสว่ำง 3170200012766
1284 นำย เอนก โชติวรรณ 3170100108630
1285 นำงสำว นิลำวัณย์ สังข์วงษ์ 1170500049413
1286 นำงสำว วรรณภำ ทองเอ้ือ 3179900028264
1287 นำย นพพร ใยน้อย 1170200038998
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

1288 นำย สมบัติ สุขปำน 3179900104939
1289 นำงสำว ไปรยำ วัฒนพงษ์ 3170200196671
1290 นำย อ ำนำจ สังข์ทอง 3170600336208
1291 นำย สมศักด์ิ แก้วจ ำลอง 3160101589445
1292 นำง อ ำไพ หมวกงำม 3170200012715
1293 นำงสำว ศศินันท์ ลำภจรัสธัญบูรณ์ 3170200012804
1294 นำงสำว เกศสินี บุญมำก 1104300062967
1295 นำง สังเวียน เกำะแก้ว 4170400001049
1296 นำย วศิน อินอ่วม 1179900050247
1297 นำงสำว เรณู ไผ่กอ 5170600026744
1298 นำง พัทธนันท์ ลำภจรัสธัญบูรณ์ 3170200012774
1299 นำย พีรพงษ์ พรหมเกิด 3800800918824
1300 นำงสำว พัทธนันท์ เอ่ียมสุภำ 1102700739636
1301 นำย เอกชัย ปำนคง 1179900424732
1302 นำย สมชำย เล็กวงษ์ 3170300193282
1303 นำง ทองเล่ือน เจริญอินทร์ 3170300185832
1304 นำงสำว พิชญ์ณภัทร บุญเล้ียง 1100500198796
1305 นำย สำมพรำน คงนคร 3140800288568
1306 นำงสำว สวรรยำ เอ่ียมสอำด 1179900322972
1307 นำงสำว สุธำวรรณ แม้นเกษม 2679900020686
1308 นำงสำว รุ่งนภำ สมอคร 3170400013049
1309 นำง พเยำว์ ฟ้ำกระจ่ำง 3160600489217
1310 นำง เอ้ือม ชมภูเจริญ 3199900447267
1311 นำย จินต์ อยู่ปรำงค์ 3170100217994
1312 นำย พีระยุทธ เดชมำ 3180600426738
1313 นำย มำนะ สุดเสน่หำ 3101201494161
1314 นำย มนู ทองโต 3170100216726
1315 นำงสำว สุมำลี หงษ์โต 3140100278675
1316 นำง สมนึก นุตระ 3170100236115
1317 นำงสำว ล้ินจ่ี จันทร์พัฒน์ 3170100292015
1318 นำง อ ำนวย ดอกเทียน 3170100291035
1319 นำงสำว บุญยัง สมสำยหน่อย 3170100293623
1320 นำงสำว นำรี นำวิก 3509901089484

40/42



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

1321 นำย สอำด ดวงดี 3170100299541
1322 นำง นิตยำ เพ็งถำวร 3170600552741
1323 นำย วันชัย เพ็งถำวร 3180500443983
1324 นำง อ ำพร ตำละอุประ 3170600537262
1325 นำย ชัย เส็งสิน 3170600454987
1326 นำง แสงจันทร์ เส็งสิน 3170600564065
1327 นำง นภำภรณ์ โป๋ทอง 3170600563999
1328 นำง สมควร เช้ำโต 3170600564154
1329 สิบโท สุชำติ เสียงแจ่ม 5160100083391
1330 นำย ส ำอำงค์ สุขสโมสร 3170200155907
1331 นำย บุญส่ง เมฆโต 3170200217350
1332 นำง เสนำะ สังข์ทอง 3170100094710
1333 นำง ทองร้ิว วงษ์สนธ์ 3160500133763
1334 นำง ส ำเนำ ดิษฐำน 3170100266405
1335 นำย ชัยยศ แตงอ่อน 3180500407855
1336 นำง พูลทรัพย์ จันทร์ศรี 3170400125203
1337 นำง อุบล อ่อนนุ่ม 5170400017890
1338 นำงสำว จิดำภำ ดีทอง 3120101160635
1339 นำย มินทร์ ทองข ำ 3170100254288
1340 นำย จ ำรุญ เกิดดี 3150500054383
1341 ดำบต ำรวจ สมหวัง พ่ึงศรี 3220500093833
1342 นำง สมควร ก้อนธง 3170100053720
1343 นำย ฉลอง ก้อนธง 3510101305061
1344 นำงสำว จ ำเนียร พูลมี 3170300219095
1345 นำย เตือน จันดี 3170300221341
1346 นำง บังอร ฟักทอง 3179900060222
1347 นำงสำว สมศรี เพ็ชรดี 3160500367837
1348 นำง ยุวลักษณ์ ยศประสงค์ 3110400841251
1349 นำงสำว เรณู อันประเสริฐ 3170200083370
1350 นำย สมศักด์ิ สุนำวี 3190600153740
1351 นำง ร ำไพ ตระกูลปำน 3179900075602
1352 นำง ฉลอง ศรีผดุง 3140800127360
1353 นำงสำว เขมจีรัสย์ พำณิชหิรัญธนำ 3660600253570
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 2 ผู้สูงอำยุ 60 ปีข้ึนไป

1354 นำง แฉล้ม พิมพ์สุวรรณ์ 3199900319021
1355 นำง จิตรำ ผำสุข 3180400036197
1356 นำง สงกรำนต์ อ่อนสอำด 3170300128618
1357 นำง เกษม เอ่ียมค ำ 3170200194163
1358 นำย วิทูร ศรีพงศ์พัทธ์ 3100903315894
1359 นำย เทพ รอดช้ำง 3170300097143
1360 นำย ธีระเชฏฐ ชุ่มใจ 3170300175896
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
1 นำง เหล่ียม ยวนเขียว 3170600304144
2 นำง ปรำณี แดงข ำ 3170600471571
3 นำง สำยชล แป้นอ่ ำ 3170600287860
4 นำงสำว วิสำขำ แป้นอ่ ำ 1170600073511
5 นำง มำลีวรรณ ส ำรำญ 3170600287142
6 นำง มำลัย สดวกดี 3170600328388
7 นำง เกษสุดำ รัตนอัมพำ 5500700019762
8 นำง อัจฉรำ พรหมสโร 3600700160492
9 นำง บุญสม เสือเอ่ียม 3170600296079
10 นำง ขวัญทิพย์ จิตนอก 3170200009579
11 นำย วสันต์ พุทธคุณ 3100504060884
12 นำงสำว อัมพำ แก้ววิมล 3170100101210
13 นำย พยอม เผือกวัด 3170600437446
14 นำย โสภณ พรหมณีย์ 3600700333516
15 นำง พิมพ์พัฒน์ พวงประเสริฐ 3170600263995
16 นำง ปทุมวรรณ ทองมำก 3149900096715
17 นำงสำว มนทิรำ ทบวงษ์ 1170600095123
18 นำงสำว รัตดำวรรณ มิลินทรำกำศ 1170600110882
19 นำย รังสรรค์ จันทร์งำม 3141400326561
20 นำง จำรุณี ก้อนทอง 3170400039919
21 นำงสำว อำรียำ ทองประเสริฐ 3170600230183
22 นำง ประนอม มำใหญ่ 5170699002451
23 นำง สุวีรยำ เตชำภิรมณ์ 3170500012320
24 นำง โฉมยง กรัตนุถะ 3170600347111
25 นำง แสงเดือน ทรัพย์ศรี 3170500144323
26 นำงสำว นันทินี จิตร์สนอง 3170400162010
27 นำง สุรภี ม่วงแพรศรี 3179900137322
28 นำง สุวรรณรัตน์ อินทร์งำม 3170200204509
29 นำย ประกิจต์ิ ภู่เงิน 3170200172542
30 นำงสำว ฉลอง มีสวัสด์ิ 3170500123130
31 นำง อำพร อำดำมอ 3170600173066
32 นำง ส ำรวย สิงห์แพ 5601100031443
33 นำย ส ำเนำ อินโส 3170100119445

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

34 นำงสำว ลินดำ เอ่ียมสมำน 5170200018621
35 นำง ทวี ข ำน้อย 3160400422381
36 นำง เสน่ห์ ตำระเกตุ 3170100119437
37 นำง มยุลี หมวกผัน 3170600239687
38 นำงสำว บุญเกิด กันภัย 3170100281013
39 ว่ำท่ีร้อยตรี ปวีร์รัฐ วิริยะบัญฑิต 3180100179481
40 นำง วิไลรัตน์ แก้วเลิศ 3170200204461
41 นำงสำว อำรี บรรดำศักด์ิ 3170300207585
42 นำย ชัยยุทธ มกรวัฒนะ 3710100385611
43 นำง กมลวรรณ ปำนเรือง 3101700547457
44 นำง ยุภำ ตำระเกตุ 3170100116136
45 นำงสำว สุนิสำ มีสุวรรณ์ 1170600069521
46 นำง ปรำณี พูดเหมำะ 3170400006140
47 นำงสำว วนิดำ ช่ำงเพียร 3170400150071
48 นำง นงนุช รุ่งเจริญ 3170200168791
49 นำง ปิยำภรณ์ ดวงจันทร์ 1179900110851
50 นำงสำว สลิลทิพย์ จันทร์โต 1170600130018
51 นำงสำว จิรำพร ปำนเพ็ชร 1179900067506
52 นำย ณัฐวร ช่ืนสกุล 1179900414729
53 นำง จุลจิฬำ ปำนเพ็ชร์ 3170400015394
54 นำงสำว วิกำนดำ ตำละเวช 3170600503082
55 นำงสำว สีนวน พวงทอง 3170100115342
56 นำง สุรัง ข ำน  ำคู้ 3170100115687
57 นำย สุวรรณ์ ชำรี 3170600313437
58 นำง สลักจิตร ตันสุวรรณ์ 3150400533905
59 นำง บุบผำ ชำรี 3170600290844
60 นำง พิศมัย บุญสวน 3170200156997
61 นำง มำลี แย้มกลัด 5601500000138
62 นำงสำว บุญธรรม ทองดี 3720200637388
63 นำง ส ำรวย บุญสำย 3170200102242
64 นำง พรชนัน แก่นเสน 3640100217973
65 นำง บุญเลิศ พันธ์ไม้เล็ก 3170600370341
66 นำย สมพร สังคโต 3170100069367
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

67 นำย ชรินทร์ เทียมทัน 3720200377131
68 นำงสำว รัชนก ทรัพย์พร้อม 5170200002546
69 นำย สุชีพ ฤทธ์ิมำก 3170600105931
70 นำงสำว มำไลย์ ปำนตำ 3170200063760
71 นำง พำยัพ วิเลปะนะ 3170600355113
72 นำงสำว นริณี น่ิมปลื ม 3170200294508
73 นำงสำว ลัดดำวัลย์ เพ็ชร์รักษ์ 1179900329624
74 นำง ฉวี คุ้มกล่ ำ 3170600357167
75 นำงสำว พิชชญำพร แย้มวงษ์ 1179900056440
76 นำง สมปอง น่ิมสุพรรณ์ 3170400212891
77 นำง ประหยัด ศรีประภำ 3170600366026
78 นำย สมหมำย สุขสโมสร 3170200260875
79 นำง จงกล โปรยเงิน 3170600369009
80 นำงสำว กัลยำ พรมพิทักษ์ 1101800718630
81 นำงสำว จ ำเนียร เสือโต 3170100178522
82 นำง คนึงนิจ พุ่มนวม 3170600482727
83 นำงสำว ทองชุบ พงษ์ขำว 3170400057844
84 นำย ชวลิต ยศนันท์ 3170400155960
85 นำง ทองเคลือ เพ็ชรจินดำ 3170100116241
86 นำง สุวรรณี สอนประภำ 3170600147758
87 นำงสำว น  ำผึ ง สุริวงษ์ 3170300156743
88 นำย อิทธิพัทธ์ เอ่ียมสมำน 1179900158285
89 นำย พิเชษฐ์ สิทธิสุข 3170100001053
90 นำง พยอม มีศิลป์ 3170500104691
91 นำงสำว สำยยันต์ ม่วงงำม 3170500104755
92 นำงสำว นงลักษณ์ มีต ำเนิน 3170400156494
93 นำงสำว สุลีกำญจณ์ โพธ์ิศรี 2170600011718
94 นำง วรรณำ โกมล 3170100076169
95 นำงสำว เขมรินทร์ มณเทียรรัตน์ 1179900055869
96 นำง ศศิวิมล เอ่ียมสมำน 3170200182246
97 นำงสำว อุไรวรรณ เชิดศรี 3179900190657
98 นำง จิดำภำ พูลเป่ียม 3170200122570
99 นำงสำว นุชรี กล่ินผล 3170200070481
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

100 นำงสำว สุภำภรณ์ วิกำเงิน 3170200071401
101 นำงสำว นฤมล เกิดเพ็ง 3170500056271
102 นำย ขวัญเมือง เท่ียงแท้ 3170400201147
103 นำง ปนัดดำ แย้มบู่ 3170100135661
104 นำย สมศักด์ิ หัวไผ่ 3170600317629
105 นำง แรงเทียน หัวไผ่ 5331200001743
106 นำงสำว กรวี สีม่วง 3170200283492
107 นำย มำโนช นำคนัตถ์ 3179900102707
108 นำง อ ำนวย ชูชัยมงคล 3170100205261
109 นำง วัลเพ็ญ ชูวงษ์ 3170300146136
110 นำง สำทะ อินอ่วม 3170100191936
111 นำงสำว แสงจันทร์ แก่นแก้ว 3170600510453
112 นำงสำว ขวัญยืน สงฉิม 3170600321006
113 นำง สมบัติ สุขสโมสร 3170300206872
114 นำง นงนิตย์ ฤทธ์ิเดช 3170300050112
115 นำงสำว นิศำรัตน์ ข ำน้อย 3170200101718
116 นำงสำว เสำวณี จันทะคำ 3170300176957
117 นำง ณัฐชำนันท์ บุญป้ัน 3102002167820
118 นำงสำว วันเพ็ญ แก้วทอง 3170400144232
119 นำง จ ำปำ ผงด้วง 3170600527861
120 นำง เพลินพิศ ค ำวิจิตร 3170600031709
121 นำงสำว กิตติมำ รอดชำวนำ 3160600305477
122 นำง นรำจันทร์ ชุ่มใจ 3839900383173
123 นำงสำว นิตยำ รุ่งโรจน์ 3170600489357
124 นำง ปริษำ ธนนชัยกุล 3170600023480
125 นำงสำว สมใจ อ่อนนำต 3170600077610
126 นำงสำว มนฤดี วงษ์ภู่ 1170600106664
127 นำง วิภำรัตน สีม่วง 3170200286505
128 นำงสำว ใบศรี ฉิมพำลี 3170200339901
129 นำง อัจฉรำ กลัดทอง 3170600578759
130 นำงสำว กุลประดับ ผู่พำนิช 3100500727582
131 นำง ไอโอริน โพธ์ิศรี 3170300046450
132 นำงสำว วิภำรัตน์ สุขสมบูรณ์ 3170100270267
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

133 นำย จุฬำ หนูทอง 3179900076013
134 นำง สถิตย์พร สุขศิริ 3170200017407
135 นำง วันเพ็ญ ป่ินพำ 3170600542525
136 นำงสำว ธนวดี วัดอ่ ำ 3170100127430
137 นำง พรทิพย์ กลัดทอง 3170600578724
138 นำงสำว นงนุช ยวงเงิน 3170300107904
139 นำงสำว มณี บุดดำผำ 3170600319231
140 นำงสำว อโนมำ สังประเสริฐ 3170200077477
141 นำงสำว สุมำลี พงษ์เพ็ชร์ 3170600575253
142 นำงสำว แสงระวี บรรเด็จ 3170300028788
143 นำง ประภำ มหำวงษ์ 3170200332256
144 นำง ภูษิรัตณ์ ทวีผล 3170600180119
145 นำย ถำวร อินทร์สุภำ 3170600541545
146 นำง โสภิน เขียวรี 3170200018594
147 นำง จอมขวัญ แก้วกันไทย 3170200063417
148 นำง สมหมำย เพ็งถำวร 3170600577019
149 นำง พรทิพย์ แป้นพงษ์ 3170200132184
150 นำงสำว กนกอร เตียรณบรรจง 3179900078245
151 นำง กำญจนำ พ่วงโพธ์ิ 3170100240678
152 นำง นกกะเหว่ำ อินทร์สุภำ 3180500385932
153 นำงสำว ภัทรำลิกำร์ แป้นน้อย 3170200237172
154 นำง บุษยมำน ลำบขุนทด 3170600084381
155 นำง ธันยธรณ์ ตั งธงชัยวิริยะ 3360600053581
156 นำย อ ำนวย นรินทร์นอก 3670500705762
157 นำงสำว บุศรินทร์ เขียวรี 1179900201768
158 นำย สมชำย วงษ์พิทักษ์ 5170499000889
159 นำงสำว สมพิศ อ่ิมเชื ออยู่ 3170200061953
160 นำงสำว ภัทรวดี หนีพำล 3130600063970
161 นำงสำว อำรมณ์ อ่ิมส ำรำญ 3170200340143
162 นำงสำว ปวีณำ พูลเจริญ 3170100068565
163 นำง วรนันท์ คุ้มครอง 3170300245533
164 นำงสำว สำลินี แจงสูงเนิน 3301800408066
165 นำง ทองค ำ มำลำศรี 5170199000689
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

166 นำง ณิชำภำ พัฒนจันทร์ 3180100186487
167 นำงสำว เกษำ แก้วมณี 3160301033297
168 นำง ชนกพรรณ เฉยรอด 3180500542868
169 นำงสำว ทิวำภรณ์ ทัพเงิน 2610800018801
170 นำง อุไร ระวิงทอง 3170600370708
171 นำง จ ำเนียร เพชรพรหม 3569900219236
172 นำง กัญญำ ผลดี 3100504198801
173 นำง เอื อมเดือน พันทวี 3170100127537
174 นำงสำว ศรีวรรณ รุ่งตุ้ม 3170600544358
175 นำง ภัชชนก น  ำจันทร์ 3170100238088
176 นำง ประเชิญ กงภูธร 3170200064359
177 นำง เจริญรัตน์ แกล้วทนงค์ 3170100077271
178 นำง ทัน ฤทธิรักษ์ 3170200318989
179 นำงสำว สุนันท์ ลัดดำแย้ม 3170600251300
180 นำง แสงดำว แก้วอุดร 3160200034310
181 นำง วิภำดำ สุขกระบิล 3170300051780
182 นำงสำว สมคิด บัวเขียว 3170200087448
183 นำง วำสนำ เกษชันพร 3601200056603
184 นำย สุพจน์ พรำหมณ์โสภี 3160100103476
185 นำง สุภัค ปำนทอง 3710600647054
186 นำงสำว อุษำ บัณฑิต 1720200088060
187 นำย พิชิต สุคันธภักดี 3179900162017
188 นำงสำว สุณี ฉิมพำลี 3170200018331
189 นำงสำว ก ำหยำด ธงชัย 3170200079020
190 นำง วำสนำ คงม่ัน 3170200076578
191 นำงสำว เทพรัตน์ เพชรักษ์ 3170200076535
192 นำงสำว ชนม์ณกำนต์ ศิริระเวทย์กุล 1170600009103
193 นำงสำว นำรี จูงำม 3170200030420
194 นำง วำสนำ พรำหมณ์โสภี 3170100041551
195 นำง เนำวรัตน์ ใยประดิษฐ์ 3179900166772
196 นำง พจนำรถ วิเศษพันธุรังษี 3130600307071
197 นำงสำว ส ำรำญ โปร่งปำน 3170300048509
198 นำง บำนเดือน กุลหกุล 3520500499829
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

199 นำงสำว ทิพย์วำรี คุณชล 3800100444099
200 นำง ภำรดี ศิริระเวทย์กุล 3170600289081
201 นำง จำรุวรรณ ร่ำร่ืน 3190100359012
202 นำง วันนำ แก้วกันไทย 3170200063719
203 นำย ประดิษฐ์ โภควัฒน์ 3170200306051
204 นำงสำว ธัญญ์นภัส ม่ันคง 3170300096392
205 นำงสำว สรัญญำ แสงภู่ 1179900179321
206 นำง สุกัญญำ สุขพอดี 3190900181447
207 นำง สมศรี ฉิมทวี 3179900188458
208 นำง วินัย สกุลพงษ์ 3170100128142
209 นำง สมบัติ แก้วกันไทย 3170200064235
210 นำงสำว รุ่งอรุณ แก่นม่ัน 3170200080699
211 นำงสำว กสิรัตน์ พันธ์ุโคก 3179900076021
212 นำย สุพล บัวสละ 3170200271028
213 นำง สุวรรณี ป่ินทอง 3170200018748
214 นำง สมคิด พวงย้อย 3170600354630
215 นำย จ ำนงค์ น่วมน่ิม 3170200237075
216 นำงสำว ฐิติมำ สดวัน 1179900106307
217 นำงสำว ออมสิน โชติวรรณ 3170300055530
218 นำงสำว กุหลำบ แป้นแสง 3170600352513
219 นำง อุรุวรรณ์ ทองค ำ 3170300035954
220 นำงสำว กนิตฐำ ฉิมพำนัง 3170300093237
221 นำง สำยรุ้ง เกตุไทย 3170200063336
222 นำง สุจิตรำ เกิดเจริญ 3179900165784
223 นำง พรรณำ แสงค ำ 3170600218566
224 นำง อรุณรัช ฉิมพำลี 3170200018993
225 นำงสำว นิภำพรรณ ด้วงนคร 1179900119000
226 นำงสำว ชุติมำ ลิ มโพธ์ิย้อย 3170600534646
227 นำย ชัชวำลย์ ชำลีวรณ์ 3100501876433
228 นำง เพ็ญทอง ค ำเบี ยว 3510100632661
229 นำง เยำวภำ ไถ้เงิน 3770600592501
230 นำงสำว สมคิด จำรี 3170100240112
231 นำง อำรีย์ ปำนสุนทร 3179900162041
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

232 นำงสำว กัญญำภัทร ดนตรีเสนำะ 1179900307591
233 นำง วิลัยพร ขจัดภัย 3179900105072
234 นำง แหม่ม ประเสริฐพงษ์ 3160301090916
235 นำงสำว นันทวรรณ์ จันทร์อินทร์ 3170200274736
236 นำง ประภำศรี จุ้ยอิน 3160100291671
237 นำย ชำคริสต์ คงสมบุญ 3179900187664
238 นำง บุญน ำ จันทร์สีทอง 3170600248775
239 นำง อำรีย์ อนุศำสนนันท์ 3170200018985
240 นำง รุ่งฤดี ชัยชนะ 3170200277140
241 นำงสำว มุกดำ แต้ไพบูลย์ศักด์ิ 3170300020566
242 นำงสำว ปภัสสวรรณ โน้มน ำ 1170601196276
243 นำย จ ำเนียร ประเสริฐพงษ์ 3170600564413
244 นำย สุรศักด์ิ ศรีคุ้มวงษ์ 3170300022950
245 นำย พิษณุ ต่ำยขำว 5170600010139
246 นำงสำว เยำวลักษณ์ พันธ์จันทร์ 3170600562496
247 นำงสำว ขนิษฐำ ช่วยบุญ 3170200074087
248 นำง สุวรรณำ บ ำเพ็ญ 3102201947540
249 นำงสำว ธนัชพร โน้มน ำ 1170600169461
250 นำง นฤมณ พัวพันธ์ุ 3179900113865
251 นำง เจนจิรำ อ่อนแต้ม 1170600100313
252 นำง วันเร วงษ์ใหญ่ 3170200071185
253 นำง นิชำภำ หีบเงิน 3170600266366
254 นำง ล ำภู พลำยนุ่ม 3170600535251
255 นำง สงกรำนต์ ค ำสี 3170200002841
256 นำง วิภำ ศรีเพ็ง 2170600011165
257 นำง สมนึก บุญสันต์ 3170300093377
258 นำง หน่ึงฤทัย ปงลังกำ 1170600024188
259 นำงสำว สุริญญำ กำจกลำง 1139600190418
260 นำย ประภำกร ปำนสุนทร 3170300246734
261 นำย ธเนตร อนันตวงศ์ 3100100341890
262 นำงสำว กรรณิกำ สำทวงษ์ 1179900110606
263 นำย ประมวน จักษุ 3170600343042
264 นำย วิชัย ชูศรี 3170100061781
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

265 นำงสำว คมคำย เท่ียงพุ่ม 3170600348231
266 นำง วันเพ็ญ อุลิศ 1729900162601
267 นำย พิชิต เมืองช้ำง 3170200066009
268 นำง หอมจันทร์ สอำดฮวบ 3170600345835
269 นำย เผด็จ กรุ่นทอง 3170600347323
270 นำย วิทยำ อ่ิมเชื ออยู่ 3170200064219
271 นำงสำว สำวิตรี วัฒนพญำ 3170300028869
272 นำงสำว วิสำชล สวัสด์ิเกิด 3170600345614
273 นำงสำว สำยัน พงษ์พัฒน์ 3170300112541
274 นำงสำว รัตนำภรณ์ พยัคฆะ 3300100500708
275 นำง วรรชวี กรัตนุถะ 3170600349431
276 นำง ศรีวรรณ ภักดีศุภผล 3179900109809
277 นำงสำว พัชรี ศิลป์ไพบูลย์พำนิช 3720500066513
278 นำงสำว อรวรรณ แก้วสุก 3170600346289
279 นำงสำว จิดำภำ พ่ึงพำ 1179900198376
280 นำย มำนิช เนียมพรำย 3102101652629
281 นำงสำว จำรุณี จันดำ 3170200063999
282 นำง มำลี จันทพันธ์ุ 3170300017344
283 นำงสำว ปิยะมำศ มังคลำด 3560300878320
284 นำง รัชดำวรรณ สำมำต 5550500073208
285 นำงสำว พวงผกำ เซ็งหลี 3170400018636
286 นำง นิภำภรณ์ พุทเผือก 3170200267241
287 นำง มะเลียม น่ิมนวล 3170600334400
288 นำง สอิ ง สวัสด์ิเกิด 3170600550544
289 นำง จ ำเรือง วิมลศักด์ิ 3170600547161
290 นำง สมจิตต์ ปำลวัฒน์ 3180400375676
291 นำงสำว กำญจนำ ทองเกิด 1170600058236
292 นำง โกสุม พรโพธ์ิ 3170500072314
293 นำงสำว ทองค ำดี หล่ิมประมำณ 3170600196970
294 นำง ประคอง เผือกวัตร์ 3170190001112
295 นำงสำว สมควร ม่วงขวัญ 3170300219753
296 นำง จ ำปำ ทองเสวต 3170600170113
297 นำงสำว อรุณรัตน์ เย็นใจ 1119900343350
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

298 นำงสำว อรณิชำ สุขนก 1170600115531
299 นำง อำรมย์ มำทิพย์ 4170600001646
300 นำงสำว พจนำ กรัตนุถะ 1170600017874
301 นำงสำว จรีรัตน์ จันทร์ฉำย 1170600085675
302 นำงสำว ดวงพร ชำญบรรพต 3670700544509
303 นำย มนต์ชัย ภักดี 1179900114857
304 นำงสำว ปัทมำ ยิ มพงศ์ 3170400252108
305 นำงสำว ลัดดำวัลย์ ศรีรักษำพล 3470800382634
306 นำงสำว จันทนำ จงกสิกรรม 3170200071363
307 นำง ถำวร น่ิมนุช 3170600357027
308 นำงสำว บุปผำ วงษ์สุวรรณ 3140100197349
309 นำงสำว ชมภูนุช มีเมือง 3170600204263
310 นำง น  ำพ่ึง ประสมพงษ์ 3170300112517
311 นำงสำว อัจฉรำ ผลเกิด 1170200035158
312 นำงสำว ดลนภัท บัวสระ 3170200085216
313 นำงสำว สมพงษ์ นกพันธ์ุ 3170600340817
314 นำง ละเอียด สุขเอ่ียม 3170300227721
315 นำงสำว จันทร์แรม วงษ์ฮง 3170500065270
316 นำงสำว ศิริพร ครอบครองวงษ์ 1360500013034
317 นำงสำว บ ำรุง นกพันธ์ุ 3170600196708
318 นำงสำว ฐิติรัตน์ วัชระ 3170300228019
319 นำง เสำวนีย์ ทองเสวต 3170600170130
320 นำง จินตนำ แก้วพลำยงำม 3179900112257
321 นำง วันเพ็ญ น้อยสถิตย์ 3170600203178
322 นำง พัชรี มำลำ 3170600226160
323 นำงสำว ศิริพร มีเคลือบ 3170200159554
324 นำงสำว รุจิรดำ สงทิม 3170600334795
325 นำงสำว สุติภรณ์ ทองทวี 1409700012748
326 นำงสำว นงนภัส ทองจีน 1179900125883
327 นำง ร ำพึง รุ่งหัวไผ่ 3170100161298
328 นำง อมรรัตน์ โภควัฒน์ 3179900186749
329 นำย สุริโย นุวรรณโณ 3650600741329
330 นำงสำว กฤษณำ แสงภู่ 3170200078511
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

331 นำย ประสิทธ์ิ จันทำสร 3170600261861
332 นำงสำว ปรำณี ผิวโต 3170300116130
333 นำง ศศิกร ศิริเวช 5170600010970
334 นำง แพรวพรรณ สอนรอด 3170300055092
335 นำง ปรำณีต ชวำลย์กุล 3170600335783
336 นำง ทองปอน เจกะโพธ์ิ 3170300202745
337 นำย พเยำว์ รอบรู้ 5170199000301
338 นำย ฉัตรมงคล ศรีรักษ์ 1170600132410
339 นำง ยุพรีย์ พรมบดี 3179900130417
340 นำงสำว สุพัตรำ ยิ มจันทร์ 1170600002257
341 นำง กฤติยำ จันทร์เดช 3170600249372
342 นำง สมพิศ แก่นจ้ำย 1170600011566
343 นำงสำว น  ำเพ็ชร ฉำยชูวงษ์ 3170400244806
344 นำย พะยอม สังข์ทอง 3170600336194
345 นำง จ ำนงค์ ชอบท ำดี 3170500114084
346 นำง พัชรีย์ ด ำข ำ 3170600504828
347 นำงสำว ดวงรัตน์ ทองเป้อ 4170200001096
348 นำง รัชนี ศรีทรง 3170300205019
349 นำง แสงเดือน อินทวำรี 5301200093940
350 นำงสำว สุพัฒตรำ สุขเลี ยง 3670600420786
351 นำย ส ำเภำ พรมบดี 3170200163721
352 นำง ถวัลย์ อ่ิมเย็น 3180600077598
353 นำง น  ำทิพย์ โตสงัด 3170500096647
354 นำง น  ำค้ำง ช่ืนเอ่ียม 3170300106860
355 นำง พิศมัย บุตรสวน 3170300060835
356 นำงสำว นันทรัตน์ กันพุ่ม 3170600533968
357 นำง ศรัญญำ จันทร์สุวรรณ 3170300094144
358 นำง อนงค์ ทับเงิน 3170200020912
359 นำงสำว ณัฐจงกล พิเครำะห์ฤกษ์ 3170500008462
360 นำง สำยพิน อ่วมน้อย 3170300202842
361 นำง ดำรณี อุลิศ 3170300034052
362 นำง ชลิตำ มีชัย 3170500133020
363 นำงสำว มะปรำง โนรี 3170300192642
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

364 นำงสำว ทิพย์วรรณ มีชำญ 3179900033462
365 นำงสำว ธนิดำ แสงสว่ำง 3170200030705
366 นำงสำว สำยใจ คงคำมี 3179900112346
367 นำง วรรณำ ทองอร่ำม 3170200031426
368 นำย ชัยเชษฐ์ ผิวนิล 1179900089615
369 นำง โสภี ช่วยพันธ์ 3170300199141
370 นำง วำสนำ ศรีนำค 3170200108101
371 นำง ลมัย แสงทอง 3190800018099
372 นำง ปวันรัตน์ สุขประเสริฐ 3101702500342
373 นำง จิตติมำ สวนหลวง 3170200248131
374 นำง สุพัตรำ เลิศล  ำ 3160600491351
375 นำย สุรศักด์ิ วัดเยื อง 3150400196194
376 นำง สำธิตำ ศรีนำค 3170200104466
377 นำง ก ำไล ธูปบูชำกร 3170200153726
378 นำงสำว จ ำรุญ สุชล 3170200247810
379 นำงสำว มำเรียม ภู่เอ่ียม 3170200003791
380 นำง นัชชำ แก้วพรหม 3100500798218
381 นำง ละออ ภุมมรำนันท์ 3170400223264
382 นำงสำว บุญเรือง รอดปำน 3600800392646
383 นำง อำรมย์ สุทธิสุข 3179900188539
384 นำง พรเพ็ญ สุขเผือด 3170300104379
385 นำง ลัดดำวัลย์ มำกมำย 3170200199726
386 นำงสำว รัชนี โพธ์ิศรี 3170100197152
387 นำงสำว อุษำ ชูอินทร์ 3150500002901
388 นำงสำว ยุพิน สุขเผือด 3170300104361
389 นำง อ ำนวย ฟักศรี 3170300049122
390 นำง น  ำอ้อย พูลพิพัฒน์ 3170100209339
391 นำง เกษร วิพันธ์ุเงิน 3179900111145
392 นำง น  ำทิพย์ ม่ังมี 3110400418731
393 นำง นงค์รักษ์ บุญทวี 3170200037939
394 นำง ส ำเกรียว คชเสนี 3170600345096
395 นำงสำว โศภิต ไตรรักษ์ 1170600076331
396 นำงสำว ชุรี หล ำหนู 3170600313453
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397 นำง สุภำพร โพธ์ิศรี 3101700463571
398 นำง สุมลทำ นิชเป่ียม 3170300120854
399 นำงสำว สิตำ อำวรณ์ 3170100205937
400 นำงสำว เฉลิมขวัญ บำงขำม 3170100124465
401 นำงสำว วำรุณี ม่ันคง 3170100208707
402 นำง หอมจันทร์ อินวกูล 3720200003834
403 นำงสำว ถวิล ป้ันเกตุ 3170200263629
404 นำงสำว สมบูรณ์ สุขทอง 3170200078261
405 นำง บุปผำ บุญชู 3179900110661
406 นำง ผงทิพย์ ภู่งำม 3170200003023
407 นำงสำว นฤมล ปัจฉิม 3170400172155
408 นำง วัฒนำ เอกชัยรุ่งโรจน์ 3170200077779
409 นำง ขนิษฐำ บุญยัง 3170100205856
410 นำย กิติศักด์ิ สถิตย์บุตร 1170500021659
411 นำย จิรพันธ์ สันตะ 1160100405174
412 นำงสำว วันวิสำ แสงมำลัย 1140600104211
413 นำง สมใจ ทองมูล 3170100208405
414 นำงสำว อ ำไพ ค ำโต 3170300036888
415 นำง นิชำภำ บัวงำม 3170400258751
416 นำงสำว ธัญวลัย ใจเวช 3160101610916
417 นำง พัทชะรี เลิศสถิตย์ 3180500648267
418 นำงสำว สุพรรณี โอให้ 3179900033683
419 นำง สอำด วำสุกรี 3170600453875
420 นำง เพลินตำ บุญน้อย 3120600107420
421 นำงสำว เพ็ญจันทร์ ประสำทพรชัย 3179900079608
422 นำง รำกรี นวลสุด 3170200084538
423 นำงสำว ณัฎฐี กรุ่นทอง 3170600347331
424 นำง สันธะนำ สังข์ทอง 3170600111371
425 นำย สุระชำติ วัดเมือง 3170200084571
426 นำง อรวรรณ วัดเวียงค ำ 3400100518541
427 นำง ขวัญรุ้ง สว่ำงวงษ์ 3170600296117
428 นำงสำว ศุภรัตน์ เพ็ชรทอง 1170200003248
429 นำงสำว ศุภลักษณ์ โตสุวรรณถำวร 3170200291169
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
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กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

430 นำงสำว น  ำหวำน ทับครุธ 3530101040156
431 นำย พีระชัย กล่ินผล 1179900158862
432 นำง จิตติมำ สวัสด์ิมงคล 3101203162361
433 นำย รำเชนทร์ มะนำวหวำน 3170200100428
434 นำง นพวรรณ ช่วยพนัง 3179900135737
435 นำย ส ำรวย กรัตนุถะ 3170600338308
436 นำย สุชำติ อ่ ำสุข 3170200062071
437 นำย วีระพล โสภำเจริญ 3170100261918
438 นำงสำว อุมำริน สว่ำงอำรมณ์ 3170100036931
439 นำง จุฬำ อ่ ำสุข 3170200084741
440 นำง บุญทิน บุญยัง 3660200147454
441 นำงสำว แสงมณี เณรแตง 3170200339447
442 นำง มำรินทร์ สุขปำน 3170100183968
443 นำง กัณณ์กำญจน์ พำนเสือ 3170100208570
444 นำง สุพันธ์ ฤกษ์ดี 5370100007056
445 นำง นวลเดือน คุ้มครอง 3170100121491
446 นำง รภัสกุล ทองวำ 3750200234224
447 นำง วิภำ ปัจฉิม 3620400270357
448 นำงสำว จีรนันท์ สุกนก 3170600345037
449 นำย ไพโรจน์ ทรัพย์บรรดิษ 5170600006581
450 นำงสำว สุมำลี มำกมี 3170100203624
451 นำง บุญม่ัน เสือเหลือง 3170300032785
452 นำง วำลี ดีเลิศ 5170100025161
453 นำง สังเวย สันตะ 3170100188579
454 นำง บรรจง เอกวัตน์ 3170100186487
455 นำงสำว อนุต อ่ำงทอง 3170100187483
456 นำง มันทนำ ภักดีศุภผล 3189900087813
457 นำงสำว เอื อมเดือน กันหะ 3170100127162
458 นำงสำว จ ำลอง อินอ่วม 3170100200102
459 นำงสำว แสนสุข สำลีผล 3170100053371
460 นำง วรรณำ สุขขี 3170600375394
461 นำงสำว ฉวี แสงสว่ำง 3170200002752
462 นำงสำว จินดำ คณำฤทธ์ิ 3170100053843

14/23



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
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กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

463 นำงสำว อินทุกำนต์ แก้วขำว 3170300015252
464 นำง นุชนำถ แก้วแสง 3170200296811
465 นำง น  ำค้ำง สังข์ทอง 3170100181680
466 นำง เสำรณี พ่ึงเจริญ 3170400134326
467 นำงสำว ชโอด ค ำเพรำะ 3170400146464
468 นำงสำว พิมพ์สุภำงค์ ค ำประเสริฐ 3140800121396
469 นำงสำว พรกมล สำยทอง 1179900094678
470 นำย นพดล บุญมี 3102202049669
471 นำง แสงจันทร์ เรือนค ำ 3170200014670
472 นำย สุรวัช ภู่แพร 3170200187574
473 นำงสำว ธมลวรรณ สรรพสุข 3170100126115
474 นำย สมยศ วัชรอำภำไพบูลย์ 3170100193068
475 นำงสำว ส ำออย ดีเลิศ 3170100198388
476 นำงสำว สุวิมล ภิยรัตน์ 3170390000471
477 นำงสำว สลิลรัตน์ สุดกระแสร์ 1149900279236
478 นำง เตือนใจ กลอบจินดำ 3170400250288
479 นำงสำว เยำวลักษณ์ ศรีเงินทรัพย์ 3160500464018
480 นำง วัลวลี สำยทอง 3170100009739
481 นำง ลัดดำ ศุภนคร 3160500332189
482 นำย ตรีเนตร์ สุขสวัสด์ิ 3140600328582
483 นำงสำว ศิริวรรณ นิลอนันต์ 1170400006143
484 นำง อุบล อินมำ 3170600379209
485 นำงสำว เนตรดำว ช่ืนอุรำ 3170300113815
486 นำงสำว ภัทรำวดี รอดดี 3170300091722
487 นำง ละไม ศรีเรือง 3450200256654
488 นำงสำว บุบผำ เจริญชันษำ 3170400256154
489 นำง ล ำพอง สนเป่ียม 3170300037167
490 นำงสำว ขวัญฤดี คนสง่ำ 3170400149129
491 นำง เขมิกำ ศิริโสม 3170300105413
492 นำง เบญจวรรณ ทิมทอง 3170100200463
493 นำง คะนึง วิจำรณ์ปรีชำ 3170300114480
494 นำงสำว พนิดำ เจริญชันษำ 3170400256162
495 นำง สมคิด ลำภรวย 3170400257738
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
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กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

496 นำง สมหมำย ช่ืนอุรำ 3170300106720
497 นำง รัตนำ ข ำพระรำม 3110400752101
498 นำง สมทรง บุญรักษ์ 3100300521662
499 นำงสำว มิลตรำ สุขอนันต์ 1110100178186
500 นำง ประไพ คงมะลำยู 3170300244006
501 นำงสำว ปริญดำ ปุยเงิน 2170500031270
502 นำย ประกำศ อินทไชย 3170300243638
503 นำย ล ำพอง ก ำบุญ 3170300244146
504 นำย ประจักร์ สกุลด่ำน 3170300243476
505 นำง เพ็ญพิตรำ เหมือนพลอย 3179900037743
506 นำย จิรพันธ์ุ ป้ันปัญญำ 1179900261809
507 นำงสำว ลภัสรดำ ภัครนิธินันต์ 3179900110696
508 นำง ประทุม หร่ังแร่ 3170100089031
509 นำง สุณิสำ สมบูรณ์ 3170300008922
510 นำย มนตรี หร่ังแร่ 3170100235291
511 นำง สำยฝน วงษ์เจริญ 3170300105588
512 นำงสำว จงรักษ์ ค ำลือ 3540200709127
513 นำงสำว เสำวนีย์ ใจชื น 1179900225420
514 นำง ประยงค์ พ่ึงฉ่ ำ 3670500455618
515 นำงสำว ทองแพง ภูภักดี 3170300011991
516 นำง วิมลพรรณ ใสหยด 3170200083019
517 นำย ด ำรงค์ แก้วเกิด 1179900203434
518 นำงสำว สุชำดำ แก้วเลิศ 1101400026561
519 นำง สุรีย์รัตน์ จันทร์ศรี 3170400228720
520 นำง สมนึก เพ็ชรรักษ์ 3720200336701
521 นำย สำมำรถ ควรศักด์ิ 3170100051115
522 นำง สมปอง ตรอกพุทรำ 3170300038112
523 นำย นพรัตน์ ชำลี 1170600056365
524 นำง ปิยะทิพย์ ลำภรวย 3179900047285
525 นำงสำว ธันย์ชนก กันสุภำพ 3730300941208
526 นำงสำว ภัคจิรำ เจริญสุข 3100100680872
527 นำย รุ่งฤทธ์ิ เฉยดิษฐ 3170600511921
528 นำงสำว บุษกร ซ่ือสัตย์ 3170500122290
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
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529 นำง ศิลำพร เส่ือทอง 3170500077774
530 นำง บุญเสริม เพ็ชรแสง 3179900102049
531 นำง วำสนำ เพ็ชร์มำ 3170300058466
532 นำง วัฒนำ โอชำ 3170600518888
533 นำย จ ำเนียร พยอมหอม 3170200289296
534 นำงสำว สำยฝน เอ่ียมวิจำรณ์ 3170300019568
535 นำงสำว พฤษำศุกร์ แก้วสว่ำง 3170200217911
536 นำง ยุพิน เชื อมอญ 3170100081278
537 นำย ขวัญชัย เผยศิริ 3179900133416
538 นำง วำสนำ พิศรูป 3150400536351
539 นำง ไพรวรรณ์ รอดสอำด 3170590000831
540 นำง บุญเรือน มีระลึก 3150400522679
541 นำงสำว ส ำรวย กัณหะ 3170300034842
542 นำง ร ำพำ รอดพันธ์ุ 3170500150056
543 นำง แสงดำว ผลทับทิม 5170599001305
544 นำง ทองค ำ ป้ันเกตุ 3170200065029
545 นำง ช ำเรือง กระจ่ำงสุวรรณ์ 3170500093991
546 นำงสำว ส ำเริง ทองช้อย 3170200278090
547 นำง ฉวี จันทร์ตรง 3170300038473
548 นำง พรพรรณ เซ็งหลี 3170100241631
549 นำง ณัฐนันท์ ร่ำงใหญ่ 3170600216300
550 นำย ณัฐพงศ์ ดวงสุดำ 1339900093009
551 นำย แพ นุ่มพินิจ 3170300247170
552 นำงสำว เกศินี จ ำปำทอง 3170400144666
553 นำงสำว เสำวลักษณ์ ข ำมำลัย 3170300108200
554 นำงสำว วิลำวรรณ แก้ววลัยวรรณ 3100202166965
555 นำง ดำวเรือง ปำนเสียง 3170100293691
556 นำง ประพรำว พฤศสำริกร 3170600058984
557 นำงสำว เพ็ญจิตร์ จันทร์พี 3179900140854
558 นำงสำว มัญชุพร เกิดศรี 1301300156878
559 นำงสำว สุชำดำ กำยชัยภูมิ 3360600241159
560 นำย ลออ มำลัย 3170300048436
561 นำง นัทธมน ทองแย้ม 3170100064993
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562 นำง พิสมัย ตุลยสิงห์ 3601000285170
563 นำย ชัยยศ รัตนอ ำภำ 3179900157731
564 นำย ณัฏฐ์ ตรีชำติสุธิพงศ์ 3179900012261
565 นำงสำว สำยพิน ข ำอิง 3170200257645
566 นำง สมบูรณ์ เมืองช้ำง 3660500629446
567 นำง ล ำใย รัตนอ ำภำ 3179900157650
568 นำง บัวสำ แย้มทิม 3470101382287
569 นำย ค ำรณ เจริญอินทร์ 3170200282330
570 นำง ล ำดวน อบกล่ิน 3720800007695
571 นำง ลำวัลย์ ปำนอ้น 3770300100343
572 นำงสำว กมลพัฒน์ สุขเกษม 3150400183301
573 นำงสำว ธัญพร แจ้งเจริญ 3100901723596
574 นำง จิรภำ ประสมศิลป์ 3170300048860
575 นำง วิภำวรรณ ชมภูจันทร์ 3179900019851
576 นำงสำว เรณู แช่มทะเพรียว 3199800082941
577 นำง ชลอ นกพันธ์ุ 3170600334426
578 พันเอก สมบัติ ระรวยทรง 3160100245041
579 นำง อรกัญญำ บุญมำก 3179900089832
580 นำง พิสมัย วิจำรณ์ปรีชำ 3170200340534
581 นำง อำรีย์ แก้วมำก 3179900019753
582 นำย สมพร แสงสว่ำง 3180500656154
583 นำงสำว ทรำยทอง จันทร์ทอง 1170600020123
584 นำงสำว อัมพวำ แป้นสีทอง 3170300137307
585 นำงสำว เสำวลักษณ์ สิงห์ทอง 3601200301519
586 นำงสำว วรวรรณ์ เลิศสุวรรณ์ 3179900160545
587 นำงสำว โสพิดำ กัลยำณรุจ 3610400424397
588 นำย สมำน จันทร์ข ำ 3660400397187
589 นำย ครรชิต เข็มพันธ์ุ 3170500065351
590 นำง ฉันทนำ ข ำนิล 3179900093511
591 นำงสำว วรำภรณ์ ข ำนิล 1179900208801
592 นำงสำว บุญเรือน ทองมี 3170100060831
593 นำง นุชรี พุ่มค ำ 1190900046420
594 นำง กชกร ร่ืนเกษร 3170500091882
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

595 นำย บุญสืบ แย้มศรี 3170500093958
596 นำง วันดี แพงวงษ์ 3170600289064
597 นำง ทัศนี ไล้เลิศ 3170100057296
598 นำง จิรำภรณ์ เกิดเจริญ 3170300242895
599 นำงสำว รำตรี บุญอร่ำม 3170200273594
600 นำง ยุพำ เมืองสอำด 3170100249373
601 นำง นิตยำ ภู่ปรำงค์ 5770300019275
602 นำงสำว นุชรี อ้อวิเศษ 3179900160731
603 นำง อัจฉรำ บุญกล่ิน 3170100173016
604 นำงสำว อุษำ บำลี 3170300181829
605 นำง จ ำรุญ ทับพุ่ม 3170600219830
606 นำงสำว ลัดติกำญ ย่ีภู่ 3170300182906
607 นำง อ ำนวย แก้วสมัคร 3170200088266
608 นำง อำรี สวัสด์ิน้อย 3170300096643
609 นำงสำว สุธำทิพ บุญสุข 3170300098247
610 นำง สมใจ เพียรบูชำ 3102400082310
611 นำงสำว นันทนำ เท่ียงเอ่ียม 1170600069092
612 นำง เดือนเพ็ญ อ่อนนุ่ม 3170600543602
613 นำง พนัชกร พวงเงิน 3179900142687
614 นำง มุกดำ ปัจฉิม 3501900384574
615 นำง อ ำนวย สอนสืบ 3170500125612
616 นำงสำว ปรำณี ภูเขำ 5170300016697
617 นำงสำว จตุพร เหมือนม่วง 3170300154325
618 นำง ละออง สะทิ 3140600163681
619 นำย พรพล อ้นเขียว 1179900306233
620 นำย อนันต์ เงำงำม 3150500304207
621 นำงสำว ภัสสร์ญำณ์ จวนสำง 3170500061452
622 นำง ศุภำกร พ่ึงสุรินทร์ 3600100699986
623 นำย ประสำท เกิดสมบุญ 3720800225315
624 นำง นงค์ลักษ์ วรรณกูล 3179900010233
625 นำงสำว ศิริลักษณ์ พ่ึงสุรินทร์ 3170500074244
626 นำงสำว สมศรี เฟ่ืองฟู 3170500065644
627 นำงสำว ภัสนี คุ้มประครอง 3410100177442
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

628 นำย ธีระวัฒน์ เพ็ชร์แสงศรี 3170500064354
629 นำง ล ำดวน พ่ึงสุรินทร์ 3670200463429
630 นำง เบ็ญจมำศ ประภำรัตน์ 3150600617452
631 นำง กฤตวรรณ เจริญสุข 3170500070320
632 นำง ส ำอำง สุขศิริ 3170200079593
633 นำย สมควร พรหมศรี 3170200209136
634 นำย ชำตรี ก้ำนบัว 3170500072039
635 นำงสำว บุญเรือง อุลิศ 3170100205716
636 นำงสำว พรทิพย์ ขันทอง 3170100200536
637 นำง มนต์ฑำทิพย์ โดดยิ ม 3170100193971
638 นำง มำลัย เกรงขำม 3170500109935
639 นำงสำว ณฤดี จันทร์คล้อย 3179900004381
640 นำย สมชำย สีตะระโส 3170200125927
641 นำง สำคร เอ่ียมค ำ 3170300212082
642 นำง สิตำ เดิมสันเทียะ 3100503835025
643 นำงสำว อำทิตยำ พุ่มพวง 1420900024245
644 นำง รุ่งรำตรี สำยนำค 3179900140242
645 นำง รัมภำกร มีสุวรรณ์ 3540600129918
646 นำย ณัฐพล พันธุรำช 1101500924633
647 นำงสำว จุฑำรัตน์ แก้วสว่ำง 3170200112132
648 นำงสำว กำญจนำ ภู่แพร 1170300032517
649 นำงสำว ศิริภักด์ิ พ่วงจำด 3170300229961
650 นำย ชัยฤกษ์ สุขเลี ยง 3170200068206
651 นำงสำว ขจีวรรณ ฟุ้งพงษ์ 1170500047551
652 นำง วงษ์จันทร์ สุขประเสริฐ 3170100135807
653 นำงสำว มยุรี พันพัว 1179900123694
654 นำงสำว สมพิศ เกตุพันธ์ 3179900141605
655 นำง วรรณทำ โพรี 3170300070491
656 นำง ณชพัฒน์ อยู่สม 1160100033480
657 นำย รัชพล พวงโต 1170600162947
658 นำงสำว นภำพร ทองเรือง 3100501351608
659 นำงสำว อุมำพร อ่ิมส ำอำงค์ 3170500041648
660 นำงสำว อุบลรัตน์ อ่ิมตระกูลชัย 3100603129190
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

661 นำงสำว ศุภลักษณ์ ตั งสุจริตวงศ์ 3170500041249
662 นำงสำว ปำนทิพย์ สีตะระโส 3170600419758
663 นำง บุญยืน ชำวอบทม 3170500010394
664 นำงสำว มณีงำม ไชยรัตน์ 1330900217036
665 นำง ฐิตำรีย์ แก้วเนตร 3170500081950
666 นำง กัณห์ชลี ชะนะภัย 3179900097266
667 นำย ชุติมันต์ โพธิยำ 3179900065879
668 นำง ส ำรวม ติรำโส 3320400135835
669 นำง ทยิดำ นิจรี 3170100297840
670 นำง มำลำ คุ้มไพรี 3170100139349
671 นำง วรรณำ เทียนสนอง 3600600179663
672 นำง วรรณลดำ เสวกวิหำรี 3300900708664
673 นำง วิภำ มำส ำรำญ 3170300079960
674 นำง มลฤดี จันทร์โท 3170500042814
675 นำงสำว บุญเตือน ม่ันหำญ 3170500049797
676 ว่ำท่ีร้อยตรี สุนิศำ โชชัย 1170500038560
677 นำย ปรีชำ คงเนียม 3170500041796
678 นำง วัลนภำ โชชัย 3240600168398
679 นำงสำว มณีรัตน์ วรกิจ 3501000018857
680 นำง น  ำเช่ือม เอิบอำบ 3170500027114
681 นำงสำว วิภำ ชัยรุ่งโรจน์สกุล 3170500040412
682 นำง ธิดำรัตน์ พูลหวัง 3179900135036
683 นำย อนุกูล พุฒซ้อน 3170500004840
684 นำง เมตตำ ค ำเหล็ก 5170100007015
685 นำง ตรีตำ ชมภูนุช 3801300764811
686 นำง มะลิ พุทธะ 3170100106637
687 นำง รัชดำ นิตระ 3170600014766
688 นำง ดวงตำ จันทร์ศรี 3170300060941
689 นำง อุษำ มุ้ยสกุล 3170400194833
690 นำงสำว ธันยำ อัมพวัน 3170100106688
691 นำงสำว สมนึก ประมำณ 3170100095821
692 นำง สำยฝน พำนอินทร์ 3170100088973
693 นำง สมควร ภุมมำ 3170500133810
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

694 นำงสำว วิไลวรรณ สิงห์ทอง 1340200115061
695 นำงสำว กมลวรรณ ศรีมูลตรี 1160100607508
696 นำงสำว อรอุมำ คลังทรัพย์ 1839900299079
697 นำง วรรณ์ณำ ดิสำ 3170100284276
698 นำย ฉัตรชัย ศิริจันทร์โท 1170600078172
699 นำงสำว อนุสรณ์ สัตย์ซ่ือพันธ์ุ 3170400140555
700 นำงสำว สมพร มำนพ 3170300091153
701 นำย ธวัชชัย บุญแตง 3180100025815
702 นำง อำนุชนำฎ ทองแดง 3170300109206
703 นำง สุณี ปัญจะ 3900200135402
704 นำง นภำภรณ์ คล้ำยเรียน 5170600023419
705 นำง อำรมย์ ดวงรำบร่ืน 3170100112980
706 นำงสำว อุษำ ธิรำภรณ์ 3170400255298
707 นำง บุญญำรัสม์ิ มุยค ำ 3670301145244
708 นำงสำว ภณิดำ เกียรติกุลชัย 1160100289905
709 นำงสำว วำณี ข ำเพ็ง 3170200067684
710 นำง ฑญำภัท จันทร์หอม 3170300217017
711 นำง ศรินยำ ช ำนำญพจน์ 3170300030723
712 นำง รัตนำ บุญสว่ำง 3170400134083
713 นำง เบ็ญจำภรณ์ พรหมบุญ 3170300214361
714 นำง กชพร ย่ิงบุรุษ 3170300006318
715 นำง บุญน ำ ฉิมพำนัง 3170300017280
716 นำง ขวัญเมือง ไม้น้อย 3170300002886
717 นำง ศศิพร ศิริมงคลกิจกุล 3170300214701
718 นำง เฉลียว พรหมศิริ 3600300471784
719 นำย ศรุตำ เพ็งพัฒ 1139900202811
720 นำง พิมพำ คุ้มญำติ 3102002566449
721 นำงสำว กัลยำ เช่ียวชำญค้ำ 3179900064686
722 นำง พยอม บูรพำ 3170100107200
723 นำงสำว จิรำพร วชิรศักด์ิโสภำนะ 3179900084661
724 นำง จ ำเรียง คุ้มไพรี 5620400025456
725 นำงสำว ศิวิลัย ด่ำนประไพศิลป์ 3170600019075
726 นำง วัชรำ วงษ์สนธ์ิ 3170500085092
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 3 บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ อสม.

727 นำง ศุภกำนต์ิ อ่ิมแตง 3320900994098
728 นำงสำว นิสำ สมตัว 5170600003671
729 นำง สมควร สุขเจริญ 3170500019987
730 นำย ศิริ สุขเจริญ 3260300383676
731 นำงสำว พรรณพร สืบสมุทร 3170500081828
732 นำงสำว ฐิติรัตน์ น้อยเอ่ียม 3189900082480
733 นำงสำว พิมพ์ปวีณ์ วงษ์คงค ำ 3730400342691
734 นำงสำว ชลธร ประภำสวัต 3170600300394
735 นำง พัชรี งอกอ่อน 3170690002266
736 นำง ละออง ทองระย้ำ 3170600388976
737 นำง ก ำลัย ตันอำรีย์ 3170200127369
738 นำย ฐิติพงศ์ ถ้วยทอง 1179900424074
739 นำง บุญนำค ก่ิงไทร 3170200087847
740 นำย สมยศ ชัยรัตน์ 3170100113421
741 นำย จรัล ศุภก ำเนิด 3170100096798
742 นำงสำว สกำวรัตน์ พวงโต 1179900382550
743 นำงสำว ประนิดำ นำคสุขวิเศษ 1170300032258
744 นำงสำว อุสำ เสวกวิหำรี 3170300225800
745 นำงสำว สอำด สุขสำร 3170300223882
746 นำง วันเพ็ญ เย็นใจ 3170300225281
747 นำงสำว วินิจ คงผำสุข 3170300225354
748 นำงสำว สุกัญญำ ขุนทอง 3170200023423
749 นำงสำว สุพรทิพย์ มำฆะ 3170300152608
750 นำงสำว สุทิน ค ำวิเศษ 3670300863658
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
1 นำงสำว ใกล้รุ่ง พุ่มประภำ 3170600453964
2 นำงสำว อรุณยุภำ อรุณถำวร 3170600465857
3 นำงสำว ชญำดำ น้อมระวี 3170600466306
4 นำงสำว ธนณัฏฐ์ มีปำน 3170600100468
5 นำง จุฑำมำศ บุญทอง 3170600109767
6 นำงสำว วำสนำ บุญครอบ 3170690002916
7 นำงสำว มำนิดำ เนตรนิล 3170600112440
8 นำงสำว พงศ์สุดำ โพธ์ิศรี 1600100706871
9 นำย ภำณุพงศ์ ฤทธ์ิเดช 1179900308791
10 นำงสำว ภำรณี เสวตวิหำรี 1170300032771
11 นำงสำว ชัญญ์ญำณ์ ด่ันคุ้ม 3170300016518
12 นำย พุฒิสรรค์ ข ำอภัย 1179900210058
13 นำง ตุ๊กตำ แก้วน่ิม 3170300014841
14 นำง มำลี จงเจริญ 3150400030741
15 นำงสำว นุชนำฏ ล้ิมเจริญ 3170500095411
16 นำง สุรำงค์ ศรีแจ่มดี 3170500062718
17 นำงสำว หงสกุล เมสนุกูล 3170600127391
18 นำย ณรงค์ บัวต๋ำ 3170600279085
19 นำย ฉัตรชัย พันธ์ทำ 3170600096584
20 นำงสำว ณัฐฐำ อยู่นำน 2179900013200
21 นำง กิตติกำ บุตรน้ ำเพ็ชร์ 1179900121136
22 นำย กิตติศักด์ิ ปำนทอง 1179900035094
23 นำง ปิยะลักษณ์ เปฏะพันธ์ุ 3420500008508
24 นำง ศิริพร ศรีธนำยุสบดี 3170400065987
25 นำงสำว ณัฐธิณีย์ ฉิมพำลี 1179900239871
26 นำงสำว ธัญญพัทธ์ ทองค ำ 1179900205135
27 นำงสำว สิริลดำ พุ่มงำม 1839900108591
28 นำย อำนนท์ พุ่มนำรินทร์ 1169800128091
29 นำง กนกรัตน์ สุทธิจันทร์ 3170400206963
30 นำย บุญเนือง แก้วมณี 3190300178089
31 นำย ชุมพล เภำเสง่ียมสุขขี 3179900090547
32 นำง ปรำณี กิมฮวย 3170300165459
33 นำงสำว ปัทมำ พวงประดับ 1179900023711

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 4 ผู้ท ำงำนประจ ำใยศูนย์เด็กเล็ก ครู อำจำรย์ ฯ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 4 ผู้ท ำงำนประจ ำใยศูนย์เด็กเล็ก ครู อำจำรย์ ฯ

34 นำง ฉัตรนภำ กล่ันกล่ิน 3170300157553
35 นำงสำว ศิริพร กล่ันกล่ิน 3170200046571
36 นำงสำว วรรณิษำ ช่ืนกล่ิน 1170200034631
37 นำงสำว อันติกำ อรัญญิก 1170300033289
38 นำง ศนิกำนต์ วงสวำห์ 1720100002074
39 นำง สุกฤตำ เอ่ียมกล่ัน 3170300132852
40 นำงสำว ชนกภรณ์ บุญก่ิม 1129700112184
41 นำงสำว สวิตตำ เอ่ียมกล่ัน 1129701262376
42 นำงสำว อภิญญำ วิระกำ 1341000168102
43 นำงสำว สุวรรณณำ พวงลัดดำ 3160100020236
44 นำงสำว ชินีนำฎ ณรงศักด์ิ 1170600131511
45 นำย ทศพล ผูกเกษร 1710600167471
46 นำงสำว ชลธิชำ แย้มนุ่น 1170600099889
47 นำย กฤษณพล มีศิริ 1160100458162
48 นำงสำว ดำรำพรรณ ทองน่วม 3180500419918
49 นำงสำว วรรณพร หำนะกุล 3650200247416
50 นำงสำว วรรณมำลี เจริญวงษ์ 1170500003201
51 นำย น ำไทย ชมภูเจริญ 1179900085423
52 นำงสำว พรรณภำ คีรีวรรณ์ 1179900300383
53 นำงสำว ภัทรำภรณ์ วันทำ 1340500240103
54 นำงสำว เจนจิรำ สุขม่ัน 1179900324126
55 นำงสำว ภัทรำพร พยุงศิลป์ 1170600150698
56 นำงสำว ชลธิชำ ชัชวำลย์ 1179900330142
57 นำย อำนนท์ ป้ันโต 3170600225783
58 นำย โสภณ ศรีชัย 1309900256111
59 นำง ปิยรัตน์ มีมุข 1170199000066
60 นำงสำว เจนจินัน น่วมน่ิม 1103701413751
61 นำงสำว บุญสิตำ กิติเรียงลำภ 1179900231586
62 นำงสำว มัทนำ แก้วรอด 1179900302149
63 นำงสำว ศิยำพร สุขเสง่ียม 3170500153527
64 ว่ำท่ีร้อยตรี ภคศุภำงค์ บุญชู 1189900083439
65 นำงสำว นรำภรณ์ เพ็ชรนิล 1170200038301
66 นำงสำว เบญจวรรณ์ เพชรสีม่วง 1170600115507
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 4 ผู้ท ำงำนประจ ำใยศูนย์เด็กเล็ก ครู อำจำรย์ ฯ

67 นำงสำว ปัทมำ อ่อนท้วม 1189900110924
68 นำงสำว อัญชุลีพร รอดเล็ก 1170600153549
69 นำงสำว บุษพร โนนเปือย 1369900226858
70 นำงสำว ทิพย์วลี สุขปำน 1170300031952
71 นำงสำว เบญจพร บุญสอน 1361400038443
72 นำงสำว ชลิตำ พงษ์ชุบ 1150500052821
73 นำงสำว อักษรำ ศุภนคร 3179900091519
74 นำง อุดมพร ตำระกำ 3179900056560
75 นำงสำว วรำภรณ์ ศิริเอก 1179900288600
76 นำงสำว เพชรำ หำญพำนิช 1170600150744
77 นำง จุฑำทิพ ปำลพันธ์ 3170100036477
78 นำงสำว เสำวลักษณ์ ผลหำญ 1179900176496
79 นำงสำว วธิดำ เบ็ญจทรัพย์ 1160100143986
80 นำงสำว ไพเรำะ ป่ินงำม 3170400142221
81 นำย พันธวิทย์ วันทำ 1340500151348
82 นำงสำว วิภำวรรณ ธงแสง 1609900276780
83 นำงสำว อุทัยรัตน์ ผำสุข 1179900252494
84 นำงสำว จุฑำมำศ ธรรมเพ็ชร 1529900662931
85 นำงสำว สิริลักษณ์ ล้ิมศุภรัตน์ 1160100168008
86 นำงสำว ตรีนุช น้อยทิม 3170200156903
87 นำง วรรณิภำ ศิลปโชติ 1179900192491
88 นำงสำว กรกนก เวชพันธ์ 1339900443280
89 นำงสำว วรรณิดำ ทองไทย 1160100497036
90 นำงสำว ธัญลักษณ์ เจริญสุข 1179900257178
91 นำง อุษำ ช่ำงบรรจง 3170300218838
92 นำงสำว นิดำวรรณ ทองไทย 1160100363722
93 นำย นริศ ปืนแก้ว 1170600022592
94 นำงสำว กนกพร ทองพำนิช 1170600144213
95 นำง ภิรมย์พร ช่ืนกล่ิน 3199900073499
96 นำง พิชญธิดำ สมิง 3179900113261
97 นำย ธนำยุทธ ศรีพุฒ 1179900133894
98 นำงสำว ธิดำรัตน์ เวชกิจ 1170600115281
99 นำย สำธิต สว่ำงเรือง 3160590001501
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 4 ผู้ท ำงำนประจ ำใยศูนย์เด็กเล็ก ครู อำจำรย์ ฯ

100 นำงสำว อรชุตำ ศรีทับทิม 1179900104347
101 นำงสำว อรพรรณ คงม่ัน 1170200031136
102 นำย ขจรพัฒน์ โกทัน 3180400055817
103 นำงสำว สุคนธำ ทองรักษ์ 1170600107601
104 นำง พุทธ์ศิริ ชูช่ืน 1179900037623
105 นำงสำว กรรชพร แสงจันทร์ 3170500021302
106 นำงสำว ปริญญำฉัตร ช่ืนใจ 1410500077732
107 นำย เด่นเชิงชำย คร้ำมแสง 3170400115011
108 นำง ทัศนีย์ หมอกโคกสูง 3170300070369
109 นำงสำว ณภิญำ ค ำชำลี 1102001812920
110 นำงสำว อัญชริกำ คงขุนทด 1140900066226
111 นำงสำว จันทร์จิรำ จูฉิม 1170600094437
112 นำงสำว ภิญญำ สุภำแพ่ง 1179900269117
113 นำงสำว ขวัญชนก รอดไผ่ 1170600104319
114 นำงสำว ชมพูนุท กล่ินสุคนธ์ 1189900017941
115 นำงสำว ทักษิณำ แสงจันทร์ 5170199000441
116 นำงสำว ณิชำนันท์ สอำดเทียน 3170600242289
117 นำงสำว ปรำถนำ สุรชำติ 3600200149180
118 นำงสำว กมลวรรณ นุชอยู่ 1739900593598
119 นำง ชนิดำภำ ศรีพุฒ 3170600021657
120 นำงสำว อรอนงค์ ศรีดี 1170600122759
121 นำงสำว ชำลิณี โอฬำร 3179900176581
122 นำงสำว เรวดี ใจม่ันคง 1179900041477
123 นำย วิริยะ โพธ์ิวิฑูรย์ 1179900264557
124 นำง ปรำณี ธิตินิลนิธิ 3179900177481
125 นำงสำว กนกกำนต์ ปำนจินดำ 1170600148596
126 นำงสำว ลักษมี ศรีชัย 1179900325874
127 นำย รังสิวุฒิ ศรีพุฒ 3170600013212
128 นำงสำว พีริญำ ชูตระกูลเกียรติ 1840700031309
129 นำงสำว ปรำณชญำต์ กันสริ 3170200079721
130 นำงสำว ศิริมำ สมประสงค์ 1179900111696
131 นำง ทองสุข เสวตวิหำรี 3179900042283
132 นำงสำว สมิตำนันท์ อินทร์เอม 1170600018021
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 4 ผู้ท ำงำนประจ ำใยศูนย์เด็กเล็ก ครู อำจำรย์ ฯ

133 นำง พรรณพิลำส ภู่แก้ว 1710600150391
134 นำง บุปผำ เต่ำทอง 3170100077238
135 นำง ประภำ พวงดอกไม้ 3170400065812
136 นำงสำว กวิสรำ อบอุ่น 1169800143090
137 นำงสำว พิทยำภรณ์ ปัญญำหอม 1169800105546
138 นำงสำว ศิริวรรณ สุขวงศ์ 1179900408613
139 นำงสำว สุนิสำ ดีกุดตุ้ม 1409901467521
140 นำงสำว ศรัญญำ บุญเกิด 1170600096201
141 นำงสำว ประทินทิพย์ อินโต 1720200016492
142 นำย วำเลนไทน์ ทองค ำ 1179900226981
143 นำย สกนธ์ โกสุม 1101400547293
144 นำงสำว วำรุณี มีภักดี 3169900162939
145 นำงสำว กัญญ์วรำ สุกแก้ว 1170600139210
146 นำงสำว วัลวิภำ โสภำ 1179900266266
147 นำย ปิยบุตร ศรีเอ่ียม 1720200072651
148 นำงสำว วันวิสำข์ ธรรมกรณ์ 3170100151802
149 นำย สนธยำ สุริยวัฒนำนนท์ 3170600164873
150 นำงสำว ธัญพร ค ำเท่ียง 3170400039633
151 นำงสำว นุชรี ปล่ังดี 3170600163141
152 นำงสำว พิมพ์ชนก ไชยวงศ์ 1179900225918
153 นำงสำว ภัทรษร ณรงศักด์ิ 1170600070139
154 นำย พันธ์เทพ พันธ์ศิริ 3609900325655
155 นำงสำว สุดำรัตน์ บุญคง 3179900067103
156 นำย ณฐวัฒน์ จิรโชติพัฒนสิน 1170600058422
157 นำงสำว วำริน ธูปแก้ว 3170100161166
158 นำง วิไลวรรณ สิงหฬ 3160100148941
159 นำงสำว วไลพร ข ำศรี 3170300045909
160 นำงสำว สังเวียน แก้วเมือง 3170200244497
161 นำง พัทธวรรณ รุ่งเรือง 3550700021132
162 นำง จันทนำ บัวอำจ 3170500143301
163 นำง ฉันทนำ สุริยวัฒนำนนท์ 3170600129784
164 นำย ไชยวัฒน์ สิงห์ดี 1120100105332
165 นำง จุฑำมำส สระบัว 3170600522656
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 4 ผู้ท ำงำนประจ ำใยศูนย์เด็กเล็ก ครู อำจำรย์ ฯ

166 นำย จิรำวัฒน์ สุริยวัฒนำนนท์ 1179900246567
167 นำง ปวีณำ มณีชัย 3160100326009
168 นำงสำว ศิยำภรณ์ รัตนสังข์ 1100501140741
169 นำย ชำติชำย หมวดนำ 5300100054500
170 นำงสำว ธิดำรัตน์ ทองไทย 1179900272355
171 นำง อรอนงค์ คุณแสนใส 3180500538682
172 นำง ศันสนีย์ สิงห์ดี 5170100002609
173 นำงสำว แคทรียำ แสงดำวเทียน 1189900091890
174 นำง วีรวรรณ เมืองช้ำง 3150400371603
175 นำย สิริพงศ์ เสือเอ่ียม 3170600469712
176 นำงสำว ขวัญเรือน เพ็ญบ ำรุง 1170500039558
177 นำง รัตนำ มีสอำด 3179900141524
178 นำงสำว เบญจวรรณ สิงห์โต 1179900315879
179 นำง จันทนำ อยู่แก้ว 3170400223019
180 นำงสำว มนัสนันท์ วงษ์ภมร 1179900204015
181 นำย ธงชัย ศรีทำ 1191100001244
182 นำย ซ้อน สุริยวัฒนำนนท์ 3170600164857
183 นำงสำว นฤมล อ่ิมใจ 3179900150582
184 นำงสำว ธัญญำลักษณ์ อินวกูล 1179900231799
185 นำงสำว ธนิษฐำ สุทนต์ 1150600081181
186 นำงสำว วิภำวรรณ อินวกูล 1179900345999
187 นำย ภำณุวัฒน์ สุริยวัฒนำนนท์ 1179900224849
188 นำงสำว ศิริกำนต์ สุริยวัฒนำนนท์ 1179900066992
189 นำย นีรนำท เสือเอ่ียม 3170600129792
190 นำงสำว สมพร ทองมี 1170200037754
191 นำงสำว สุดำวรรณ ไขแสงจันทร์ 1430500077988
192 นำย ไพรวัลย์ กล่ันแสง 3160500057161
193 นำย ไกรวุฒิ เช้ือปุย 3170100162138
194 นำงสำว ชุติกำญจน์ จันทวงศ์ 1160100362025
195 นำงสำว ตันหยง แพทวีทรัพย์ 3170300025673
196 นำงสำว อรวรำ ภู่เงิน 3170200274621
197 นำย ณัฐพงษ์ ทองระย้ำ 1179900192220
198 นำงสำว เพียงขวัญ แก้วเรือง 1179900276393
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )
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กลุ่มท่ี 4 ผู้ท ำงำนประจ ำใยศูนย์เด็กเล็ก ครู อำจำรย์ ฯ

199 นำงสำว จิดำภำ เทพำ 1179900119069
200 นำงสำว กันยำ อำษำวิเศษ 1451000178654
201 นำงสำว รุ่งทิวำ วันทอง 1170200037622
202 นำง วรรณสิริ สุขดี 5160100054536
203 นำงสำว สุทธิดำ ทองสุข 1179900279139
204 นำงสำว สโรชำ หม้อศรีใจ 1529900612322
205 นำงสำว วัชรีญำ วงษ์สุวรรณ 1729900227109
206 นำงสำว เลิศวิลัย ธิมำ 3170100100248
207 ว่ำท่ีร้อยตรี อัมพำ ปำลวัฒน์ 1179900251196
208 นำงสำว จันทกำนต์ สะยะบุตร์ 1170600129982
209 นำย อัชฌำ ทับมีชัย 1110400049322
210 นำงสำว หิรัญญำ ทรัพย์พำลี 3170300026637
211 นำง อรุณ หัตถินำท 5170600014444
212 นำง เบญจวรรณ แป้นพยอม 5170600002284
213 นำงสำว สมพิศ ตำละเวช 3170600223101
214 นำง วัลชรี ตำละเวช 3170600223128
215 นำย ศรชัย พันธ์ผูก 3220400357308
216 นำงสำว ศศิธร พันธ์ผูก 1100700161241
217 พระครูใบฎีกำ วชิรญำณ์ เต็งวรำภรภัทร 3170600086082
218 พระมหำ จงรักษ์ ภูพิษ 1429900202702
219 นำย จิระยุทธ จันทร์สอน 3170600223501
220 นำงสำว ชญำณี เตียศรีพัฒนสุข 1179900296386
221 นำย ชนำวุฒิ มูลจันทร์ 3720100454010
222 นำย ชัยวัฒน์ ศุภก ำเนิด 3179900016011
223 นำงสำว ขนิษฐำ ปอใหม 3170600535782
224 นำง อัญชลีภรณ์ ปำนเพ็ชร์ 3179900067499
225 นำง อมรรัตน์ โฉมศรี 3101702499301
226 นำงสำว วันทนีย์ นะยะเนตร์ 3170400075672
227 นำงสำว วรฤทัย สุขส ำรำญ 1179900205119
228 นำย เอกภพ ธนูศร 1309800160561
229 นำงสำว นิชำภำ ไชยมำตร์ 1480500170287
230 นำย นรำกรณ์ ข ำศิริ 1159900184626
231 นำย วีระกิจ ไถ้เงิน 3170600241894
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 4 ผู้ท ำงำนประจ ำใยศูนย์เด็กเล็ก ครู อำจำรย์ ฯ

232 นำย เรวัติ แจ่มกระจ่ำง 1179900248578
233 นำย กรินทร์ อนุรัตน์ 1170600122937
234 นำงสำว สิริวัฒนำ วุฒิเวทย์ 3170600304306
235 นำงสำว ปำริษำ เจริญอินทร์ 1170200043649
236 นำย มนตรี กันเผือก 3170600376331
237 นำงสำว ป่ินมนัส ธรรมนิยม 1100701991434
238 นำงสำว ศิริลักษณ์ ไข่แก้ว 1170600153298
239 นำงสำว สำยสมร ท้ำวน้อย 3250500369821
240 นำย ยุทธนำ ศรีทองค ำ 3170100300395
241 นำงสำว พัชรินทร์ ครูเกษตร 1149900143148
242 นำย เริงฤทธ์ิ สุขเกษม 1179900134076
243 นำง ฉันทนำ โพธ์ิกัน 3170200123118
244 นำงสำว จำรุวรรณ ม่ิงขวัญ 1102002166118
245 นำง ณัฐวรรณ กฤชเพ็ชร์ 3170300093903
246 นำย จีระศักด์ิ สืบสกุล 1470800242470
247 นำย พงศ์พิพัฒน์ แสนมหำชัย 1170600152135
248 นำงสำว จิรำวรรณ ฤทธ์ิเดช 1179900359655
249 นำงสำว เจนจิรำ ช่อผกำ 1101100208183
250 นำง ณภัทร บัณฑิโต 1179900116396
251 นำย ธีรพันธ์ุ แก้วสุข 1170600159890
252 นำง สุรีภรณ์ เพ็งบุญ 3170600469526
253 นำย บุญเลิศ รุ่งแสง 3170200035502
254 นำย ธนำกร นกสี 1179900357377
255 นำย พิชญ์ อำงีกู่ 8571073020402
256 นำง น้ ำทิพย์ นำคประสิทธ์ิ 5170499000374
257 นำย อลงกรณ์ วงษ์วิจำรณ์ 1720400137544
258 นำย ภัทระศิริ เซ็งหลี 1179900314783
259 นำย ขวัญเมือง หร่ังแร่ 3170100235771
260 นำงสำว วิภำรัตน์ พูลสวัสด์ิ 3170500039031
261 นำย จิตรกร ศรีแก้ว 1179900223885
262 นำย ประพล ปรีชำชำญ 1600100618220
263 นำย คุณำนนต์ จันทร์ภูมิ 1160100514241
264 นำย พชร สำร่ำยทอง 1179900317588
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก )

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 4 ผู้ท ำงำนประจ ำใยศูนย์เด็กเล็ก ครู อำจำรย์ ฯ

265 นำย ปิติภัทร ยอดสร้อย 1170600122252
266 นำย อุเทน โตอ่อน 3170200279673
267 นำงสำว ณัฏฐณิชำ แทบทำม 1160100436550
268 นำย ศุภกิจ กุลสุทธิ 1570700159766
269 นำย ณมนฑวรรษ สุขใส 1179900412262
270 นำย ภูมิตินันท์ รองงำม 1101801040084
271 นำงสำว รัตนำ วิเศษพูล 1169800124001
272 นำย ศุภโชค หัตถี 1170600170494
273 นำง เกศณรินทร์ สังขพันธ์ุ 1720100113348
274 นำงสำว พรปวีณ์ พ่ึงสุริยวงศ์ 1170601193480
275 นำงสำว ยุดำวดี สุขมำก 1170600097398
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)
1 นำย สุนทร ม่วงทิม 3170100221371
2 นำย บัญชำ หำนะกุล 1170600055288
3 นำงสำว ล ำปำง ศรีเมือง 3170600310721
4 นำง สุชำดำ มีสวย 3170600462947
5 นำย ชัยฤทธ์ิ สีด ำ 3170200053560
6 นำงสำว วทันยำ กลับฝ่ัง 1170200038173
7 นำย บุญลือ ขันทอง 3170200059657
8 นำง นุชรี สังข์ทอง 3170200037947
9 นำย อำทิตย์ สิงหำบุตร 3410601063211
10 นำย รตพร ทองค ำ 3170200047942
11 นำย วิทยำ เถำวัลย์ 3170100100230
12 นำง เฮียง อินทรชู 3170200052296
13 นำย สำธิต น้อยเหลือ 3170200045559
14 นำง บุญเตือน เครือแก้ว 3170300151750
15 นำงสำว ก่ิงกำญจน์ เจียมตน 3170200040727
16 นำย สุรชัย คล้ำยบุตร 3170200010801
17 นำง เพ็ญจันทร์ อ่วมน้อย 3170300186103
18 นำย ชัยยะ มำนพ 3170200198291
19 นำง บุปผำ จันทร์มณี 3170300242526
20 นำงสำว รำตรี จันแดง 3170200285428
21 นำย ส ำรวง เทียนชัย 3180500648194
22 นำงสำว มนเทียน เอ่ียมกล่ัน 3170300032769
23 นำย ฑัญยกรณ์ อบกล่ินมะลิ 3170300037761
24 นำย ปัญญำ คุ้มครอง 3170300053294
25 นำง นิต อวยชัย 3170300047651
26 นำงสำว อุบล สมทอง 3170300052051
27 นำงสำว วิชุดำ เดชำโพธิสกุล 1179900068367
28 นำย สุรศักด์ิ ค ำเมือง 3170300216886
29 นำงสำว บังอร อ่อนส ำอำงค์ 3170500104089
30 นำย สมพร เขียวน้อย 3170500108513
31 นำย นิรุจต์ิ ผลทับทิม 3170500151079
32 นำย ศุภมิตร พวงประเสริฐ 3170500017763
33 นำง สุรัตน์ รุ่งแสง 3530100939872

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

34 นำง สุรัตน์ อบกล่ิน 3969800215421
35 นำย อ ำนำจ พงษ์หนู 3170400152391
36 นำย กนก แย้มสรวล 3170400158195
37 นำง จุรีย์ ทองค ำ 3170400160572
38 นำง วัลนีย์ สุตตะภวำนนท์ 3150600034368
39 นำย อภิวัฒน์ จิตต์ชุ่ม 2160101043444
40 นำง ประเสริฐพร จันทร์ศรี 3170400173178
41 นำย ธ ำรงค์ กลำงแก้ว 3170400177548
42 นำย เจษฎำพร ปล่ังมะณี 3170400052940
43 นำงสำว ถำวรีย์ แจ่มย่ิง 3160500161198
44 นำย สุพจน์ สวัสดิพงษ์ 3120101867747
45 จ่ำสิบเอก ไพรัน อยู่ประเสริฐ 3160100430949
46 นำย ชัยรัตน์ กลับดี 3180200309858
47 นำงสำว นิสำ ประสงค์เงิน 1170600019648
48 นำย ปริทรรศน์ แก่นนำค 1170600102863
49 นำย ไสว โกมล 3170100272766
50 นำง กฤตยำ เสือเอ่ียม 3179900078041
51 นำย ฐิติกร เสือเอ่ียม 3170600129776
52 นำย สมชำย ธ ำรงวุติ 3170600005325
53 นำง เด่นหล้ำ ธ ำรงวุติ 5301300043065
54 นำงสำว ชวำลำ เอ่ียมกล่ัน 1179900152155
55 นำงสำว อำลิตำ สิงห์รวยผล 1199600152800
56 นำย สรำยุทธ แสงโทโพธ์ิ 1100701716107
57 นำย สุรพล สำหำ 4160600003622
58 นำย กิจจำ เงินสลุง 3160200384451
59 นำย ปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม 3650600381217
60 นำง สุรำงคณำ คุ้มครอง 3419900607512
61 นำงสำว นันท์นพัทร โกสน 1179900156681
62 นำงสำว ฉัตรวรุณ ดวงแข 1319900228478
63 นำงสำว มนต์วลี แตงงำม 1179900255523
64 นำงสำว วรัญญำ นิยมชม 1179900354327
65 นำงสำว เอมีร่ี โบนมำริน 1209601289808
66 นำย เจษฎำ อ่วมน้อย 1179900119107
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

67 นำง สุพำ สุภำวิตำ 3170600574109
68 นำย คณพศ ภักดีบุรี 1800100129758
69 นำย สมชำย พรหมศรี 3100400520188
70 นำงสำว มธุรดำ อินทวำรี 1170600094488
71 นำงสำว ดวงรัตน์ ภู่จันทร์ 5170100026869
72 นำงสำว ภัทรภร บัวโฉม 3170600203992
73 ว่ำท่ีร้อยตรี ยุธชัย พลพวง 3170200172399
74 นำย พิชญะ สำยนำค 1179900318932
75 นำย ณัฐวุฒิ แจ้งสุข 1179900232108
76 นำง ธนวรรณ นำคน  ำ 3170100173474
77 นำงสำว นัฐฐำ คงแจ้ง 1170600109116
78 นำย รัชพล เทียนศรี 3170100150571
79 นำย อ ำนำจ ไชยวำน 4411600002101
80 นำง อรุณรัตน์ เดือนกอง 5170600001253
81 นำง ฤทัยรัตน์ ศรีศำสตร์ 3170500029591
82 นำย สุรชำติ เอ่ียมรอด 1170600166772
83 นำงสำว อัญสุมำลี ค ำสุทธิ 1179900055818
84 นำงสำว สยุมพร อ้วยเถำว์ 3170600526546
85 นำง เอื อมพร สังพำลี 3100602617174
86 นำงสำว กำนต์รวี ตำระเกตุ 1179900175007
87 นำงสำว อัญนุมำศ ป้ันอยู่ 1179900141706
88 นำง นพมำศ แสงไชย 3160600326814
89 นำย สันติ ศรีศำสตร์ 3170200001594
90 นำย แมน ก้อนทอง 3170100024550
91 นำย จักรพันธ์ุ จ ำลองศักด์ิ 3669900124790
92 นำงสำว ขวัญฤดี วันเพ็ญ 1179900151477
93 นำงสำว นภัสวรรณ บุญฮุย 3660800053574
94 นำงสำว บังเอิญ พินกลิด 3170100198736
95 นำงสำว จุฬำ บัวศรี 3170200312816
96 นำง อำนุ ชำปลิก 3170600053834
97 นำย สุวิทย์ คนซ่ือ 3170600210409
98 นำงสำว สุพัตรำ แจ้งสุข 1170600069360
99 นำงสำว ชุติกำ เพ่ิมสิน 1103701326387
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

100 นำง สุภำวดี เพชรสีม่วง 3170600430514
101 นำงสำว รัชดำ ชำปลิก 1170600019346
102 นำง เบญจวรรณ กระต่ำยจันทร์ 3170600236815
103 นำง ปิยะวรรณ ผำสุข 3170600442202
104 นำย สุนทร รุ่งปำนใจ 3170100029128
105 นำงสำว สุภำพร โพธ์ิศรี 3170200084953
106 นำงสำว กุลณชำ บุญเจริญพำนิช 2170601019372
107 นำย ก ำพล ผลเกิด 3170200086891
108 นำง จันทภรณ์ โสจะ 3170600571681
109 นำงสำว ยุวันดี กองแก้ว 1179900174396
110 นำย จักรพงษ์ ทรัพย์ศรี 1170600163137
111 นำย ชูชัย ศุภนคร 1179900095887
112 นำงสำว นภัสกร ผมน้อย 1669900419785
113 ว่ำท่ีร้อยตรี จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดี 3170500069542
114 นำย ทัศไนย โพธิโต 1170600167647
115 นำงสำว จิรำพร สุขขี 3170200309319
116 นำงสำว ภิญญำ เชษฐำ 1179900148085
117 นำย วันชัย วันกลำง 5160499002580
118 นำย สมศักด์ิ ทิพย์จ้อย 3170600183991
119 นำย สุรวิทย์ นำคนัตร์ 5170100026966
120 นำงสำว สุกัญญำ แสนพันธ์ 2170600011297
121 นำย สมพร ศรีชัย 3170600124804
122 นำย สรุท ชำปลิก 5170600013081
123 นำย นนทนัตถ์ ผมน้อย 1669800219911
124 นำย อำทิตย์ กล่ินแก้ว 1179900205399
125 นำย อนุรักษ์ กล่ินแก้ว 1179900068481
126 นำง อิงกมล ศุภก ำเนิด 3179900015987
127 นำย ไพรัตน์ ชำปลิก 5170600013090
128 นำย ไพรัตน์ พวงโต 3170100019742
129 นำง กำญจนำ ศรีชัย 3170600490240
130 นำย ชัยสิทธ์ิ อินทำรำม 1179900254993
131 นำง นิตยำ วันกลำง 3170200255014
132 นำย สมฤกษ์ พิศรูป 3170400144348
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

133 นำง ปิยะนุช รุ่งโรจน์ 3170600235991
134 นำย เอกชัย เท่ียงอินทร์ 3180400062376
135 นำย กฤษฎำ เสวกวิหำรี 1179900176089
136 นำย ธีรยุทธ อ่วมน้อย 1179900019790
137 นำง สมใจ โอภำส 3179900120063
138 นำย นิยม นิยมชม 3179900193915
139 นำย เจษฎำ สุชีวำงกูล 1179900098754
140 นำย ศุภกิตต์ิ เรืองมำลัย 1170600163820
141 นำง สุธิมำ พันธ์ศิริ 3170600380151
142 นำงสำว ธนัญชำ นำคสุข 3170200230003
143 นำย คงเดช บุญม่ัน 3170600210221
144 นำงสำว ชนิภำ ชำปลิก 1170600181666
145 นำย วัชรพงศ์ ตันอำรีย์ 1119900357202
146 นำย ร ำพึง ทองดี 3170100137265
147 นำย ปรเมษฐ์ ชำปลิก 1170601218679
148 นำย รุ้ง วงษ์สนธ์ิ 3170500083928
149 นำง สิริพร บุญวิรัตน์ 3170500026002
150 นำงสำว ทิพวรรณ์ พรหมวงษ์ 3170100060131
151 นำงสำว ณัฏฐ์ เบ็ญมำศ 3170600024435
152 นำงสำว รุจิดำรีย์ รัชต์ศิริสุนทร 3170600257529
153 นำง อนงค์ เฉยทิม 3170200250039
154 นำย จีรศักด์ิ วงสวำห์ 3100503133691
155 นำง บุญเทียบ สดวกดี 3170100047576
156 นำย วุฒิพงษ์ ประดู่วงษ์ 1179900336221
157 นำงสำว วิรัลรัตน์ หิรัญญำภรณ์ 1170600078741
158 นำงสำว เสำวรักษ์ โปรยเงิน 1170600057990
159 ดำบต ำรวจ นุกูล กล่ินจันทร์ 3180100420285
160 นำงสำว พิชมญ ตะกรุดแจ่ม 1170600136539
161 นำง วรำภรณ์ จิตต์ประสงค์ 3170400203221
162 นำงสำว วรรณนิศำ น้อยสกุล 1179900311865
163 นำงสำว มรกต หร่ังแร่ 3170100089473
164 นำย วรุฒ แก่นเก่ำ 1100500440511
165 นำง สมนิชำ เพ็งเท่ียง 3170500042890
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

166 นำย มณีพงศ์ ตะกรุดแจ่ม 3110101524459
167 นำย สำธิต หงษ์สุวรรณ 3160500450611
168 นำย สำมำรถ แย้มศรี 3170200185296
169 นำงสำว ธนัญญำ เหมหิรัญไพบูลย์ 5480490002291
170 นำง สุนีย์รัตน์ นวรัตน์ธ ำรง 3170600556062
171 นำงสำว ศิรกำญจน์ รอดบำงขำม 3160600649460
172 นำง เรณู ยืนยงนำน 3170600556160
173 นำงสำว ปัทมำ เหรียญทอง 1170100051682
174 นำงสำว อ้อยอัชรำ เพ็ชรรักษ์ 1180500056703
175 นำง สุนันท์ ชัยวรรณ 3170600556071
176 นำย ประทีป เรืองมำลัย 3170600210824
177 นำงสำว จิรัชญำ กสินัง 1170601204317
178 นำย ณัฐชัย จ ำนงค์สุข 3140900142948
179 นำงสำว พรทิพย์ พันธุตะ 1179900131361
180 นำง สุรีย์พร กสินัง 5170600004589
181 นำงสำว พิมพ์พรรณ หัตถี 5170600024059
182 นำย เดช จันโอภำ 3170600536045
183 นำย มำนัส กสินัง 3170600053842
184 นำย กิตติคุณ โกมล 1179900118895
185 นำย สนอง จันทร์เมือง 3170600099478
186 นำย อุกฤษ ชำตะรูปะ 3170600219872
187 นำย ภูริทัต พุ่มใหม 3160200026350
188 นำง มุจลินทร์ ภู่ชัย 3179900190321
189 นำย คนึง ทองสี 3170200284341
190 นำงสำว จิดำภำ แสงจันทร์ 3170500021299
191 นำย สุชำติ จันทร์พวง 3170300135720
192 นำงสำว ประทิน เฟ่ืองฟุ้ง 3170600566246
193 นำย สุพัด อ่ิมส ำรำญ 3170300011788
194 นำงสำว พัชรินทร์ แซ่ฉ่ัว 1179900209653
195 นำงสำว ทัศนีย์ รสชุ่ม 3170500025910
196 นำย พิสิษฐ ปัจฉิม 3170300009988
197 นำง นันทวดี พุกเจริญ 3170100003048
198 นำงสำว เนตรนภำ จำนสิบสี 3170100222386
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)
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กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

199 นำย ขวัญเรือง เรืองเดช 3179900126185
200 นำย เสน่ห์ เดชสกุล 3170400232441
201 นำย อ ำนวย ไม้ดัด 3170190000396
202 นำง กนิษฐำ จันทวงศ์ 3650801037424
203 นำงสำว เบญจวรรณ เกิดทรัพย์ 1179900266797
204 นำงสำว สุพัตรำ โพธ์ิน่ิม 3170600487478
205 นำย อมรเทพ ยวนเขียว 3170600295668
206 นำง นุสรำ อ่ ำอินทร์ 3170600487460
207 นำงสำว รัตนำ เมืองรอด 1179900310079
208 นำย อรรถชัย หนุนวงษ์ 1179900131751
209 นำย ธรรมรัตน์ มีชำญ 1101400193564
210 นำย อดิศร เข็มศรี 1539900707528
211 นำงสำว มุฑิตำ แจ่มจันทร์ 3170200316919
212 นำงสำว วชิรำภรณ์ ผดุงจิตต์ 3600800311948
213 นำงสำว วิมลมำศ ดีวงษ์ 1170600110726
214 นำย ศรำวุฒิ ศรีเพ็ชร์ 3170600495632
215 นำย อ ำนำจ เข็มศรี 3170100266871
216 นำงสำว กุญช์ชญำ ขวัญนำค 3170100161212
217 นำย ประทวน เท่ียงธรรม 3160500457585
218 นำย เสียง สุวรรณ 3170600371640
219 นำย สมบุญ โสภำ 3170100288093
220 นำย สำยัณห์ จันทร์ภู่ 3170400188051
221 นำย ชัยสิทธ์ิ รัตนบัลลัง 1179900233341
222 นำย ณัฐพันธ์ นิรันดร 1179900280081
223 นำย จักษฎำ สมภูงำ 3451100094165
224 นำย วิทยำ จันทร์ประภำ 1302100047006
225 นำย อนันต์ เสวตวิหำรี 3170300008299
226 นำง สุนันท์ ภู่ปรำง 3170600355521
227 นำงสำว พนิดำ แขวงสุ่น 1130200173330
228 นำง ดวงเดือน แขวงสุ่น 5560100014107
229 นำย นำวิน แขวงสุ่น 5170600009891
230 นำงสำว นิตยำ ตังจำรินทร์ 1170600065623
231 นำงสำว ณัฏฐ์พัฒน์ สุขปรีดำ 3179900059232
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

232 นำย นิรันดร์ จูงำม 3170600191790
233 ว่ำท่ีร้อยตรี ชินกร สักกำระ 3160600495250
234 นำย บุญเลิศ พิรอด 3170600595742
235 นำง สุจิตรำ ปิยะปัญญำพงษ์ 3179900176573
236 นำง จ ำเริญ ทองอร่ำม 3170200055767
237 นำย นิเวทย์ จีนจันทร์ 3180300086214
238 นำย ศิริชัย ปำนกล่ ำ 3170600482085
239 นำงสำว ขวัญใจ ประสงค์ 1179900023355
240 นำงสำว อภิญญำ สันติวรำวิทย์ 1179900274935
241 นำย กมลสิทธ์ิ สุดสอำด 3170600113187
242 นำย อธิคม ยอดพยุง 1159900231403
243 นำย สุนทร ร่วมรักษ์ 3170200101408
244 นำย ณเรศ น้อมระวี 3170600459482
245 นำงสำว นุจรี ชำนก 1302300005285
246 นำย สุรเชษฐ์ เทียนชอ 1179900098851
247 นำง พยอม บำนเย็นงำม 3170600104315
248 ร้อยตรี บุญยัง อ่ิมปำน 3170400051765
249 นำงสำว ศิริลักษณ์ เทียนหอม 1160100082278
250 นำงสำว ปิยธิดำ กล่อมจิตต์ 1179900326561
251 นำย สมเจต สินอนันต์ 3170600526490
252 นำย หลง สัมฤทธ์ิดี 5170100006523
253 นำง ใจแก้ว อินทร์สละ 3720700871134
254 นำย สห สีนุชำติ 3179900059763
255 นำง นงลักษณ์ ภู่ปรำง 5601500000120
256 นำง ภำพิมล คงล ำพันธ์ุ 3170400246370
257 นำง ยุภำภรณ์ พำนทองวัฒนกุล 3340100738895
258 นำง สมจิต วัดเมือง 3180500365869
259 นำย ศักด์ิชำย ชูวงษ์ 3170100296584
260 นำง พำเนตร มีศิลป์ 3170500004092
261 นำงสำว ดวงดำว ช้อยอุรำ 1170500001054
262 นำงสำว บุญส่ง สุระกร 3170600165055
263 นำย สมยศ พลำยสำยทอง 3170200195411
264 นำย สพโชค แช่มใย 5100699050537
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

265 นำย ปิยะพงศ์ อยู่แย้ม 3170100088795
266 นำงสำว อภินันท์ ธำรำวรงค์ 5180100018530
267 นำง ทิพวรรณ์ โมกกำย 3170400173593
268 นำง อรุณี ค ำบริสุทธ์ิ 3200101402051
269 นำย อภิชำติ ม่วงงำม 3170500073132
270 นำง พิมสำย ศรีหำ 1170600051827
271 นำงสำว ยุพิน ทองมี 1179900191649
272 นำย สำมำรถ มีแสง 3170100136463
273 นำงสำว นงนุช พันธ์ุเกตุ 3170100149522
274 นำย อ ำนำจ ทับทิม 3170100084447
275 นำง สุรภำ สมประสงค์ 3170100121792
276 นำย นันทภพ ขยันท ำ 3170600461681
277 นำย ส ำรำญ แสงรูจี 3170300239223
278 นำงสำว สุธัญญำ สิงห์พลับ 3170100180322
279 นำง จงจิตต์ เมืองแก้ว 3170600424913
280 นำงสำว วรลักษณ์ อยู่ดี 1170600173833
281 นำย อำทิตย์ พุ่มใหม 1179900318894
282 นำย คมสันต์ พันพัว 3170100136901
283 นำงสำว ภัทรพร บุญเพ็ง 3170600479009
284 นำย ระพี ฉิมแม้นพันธ์ 1179900278876
285 นำง หัทยำ พงษ์งำม 3170200001667
286 นำงสำว ภัทรวดี ส ำอำงค์ 3170400018172
287 นำงสำว วำสนำ พูลสมบัติ 3170100023375
288 นำย กิตติพงษ์ ถึงใจ 1101401277508
289 นำงสำว บุญเรือน อ่วมน้อย 3170300199400
290 นำงสำว สุภัชชำ สุขประเสริฐ 1809700093523
291 นำย เอนก สว่ำงวงษ์ 3170100169973
292 นำง ศิริพร ปภุสสโร 1179900003702
293 นำย กิตติ ระวิงทอง 3170100151161
294 นำย ผดุงเกียรติ สุขคะสมบัติ 1179900092268
295 นำงสำว สุจิตรำ สำตจีนพงษ์ 3100902952742
296 นำงสำว นภสร ดอกบัว 1179900326773
297 นำงสำว เจนจิรำ ข ำจันทร์ 1179900369308
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)
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298 นำย วินัย ห่อเล 3179900127157
299 นำงสำว อำภัทรำ ห่อเล 3179900127181
300 นำย ชนะพร เนียมค ำ 1179900332641
301 นำย เดชำ เนียมค ำ 1179900113788
302 นำงสำว นิภำพร พลีชีพมโนภำพ 3601200361830
303 นำงสำว สุจิตรำ พลีชีพมโนภำพ 3601200361821
304 นำย น ำพล ชูทอง 3170600335147
305 นำย จตุรงค์ รัตนอ ำภำ 3170100253214
306 นำย ไพรัส แสงสว่ำง 3170200246686
307 พระ ปิยะศำสน์ มนัสตรง 3170600530365
308 นำย ธงชัย พูลสวัสด์ิ 3600800704303
309 นำงสำว พรวิภำ น้อยเอ่ียม 1170500038071
310 นำย สุดดีล ทองจันทร์ 5170100003109
311 นำย ทองเร่ิม ค ำดี 3600100994996
312 นำย สวรรค์ กล่ันแสง 3160500057145
313 นำงสำว นิตติยำ ทองจันทร์ 5170100003192
314 นำง อุทุมพร ทองจันทร์ 3179900193907
315 นำย เอกลักษณ์ วันหมัด 1179900050361
316 นำงสำว รภ์วิกำนณ์ รักษ์ศีลดี 2179900016365
317 นำง ประกอบ รอดช้ำง 3170300127549
318 นำงสำว วรรณกร เจนวัชรำงกูล 1470800152381
319 นำงสำว พัทธมน ชูกูล 1170600151996
320 นำย เมธำพร ชูเทียน 1170600139643
321 นำย สำคร เขียวรอด 3170100284187
322 นำย จิรภัทร์ ข ำเดช 1841500093352
323 นำงสำว อัจฉรำ เพ็ชร์รักษ์ 1170200034976
324 นำย ต้น คำนทะจันทร์ 3179900145970
325 นำงสำว ทิพวรรณ พวงแก้ว 1100701746758
326 นำงสำว ชลินทรำ นักจำรย์ 1179900386849
327 นำงสำว เจมจิรำ คุ้มภักดี 1101500637723
328 นำง สุรีย์พร วำสุเทพรังสรรค์ 3170600088654
329 นำง นภำพร นิยมผล 3170600010311
330 นำงสำว อุทัยวรรณ ม่วงเขียว 3170100008180
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331 นำง อังคณำ พลมำลำ 3170600191579
332 นำย อธิป สกลพันธ์ุ 1229900744825
333 นำย ปรัตถกร นุชสวำท 1179900216579
334 นำย กฤษฎำ สุขประเสริฐ 1160100524432
335 นำงสำว ทัศนีย์ ควรหัตถ์ 3600800135201
336 นำงสำว สังวำลย์ ลำดปะละ 3520400108429
337 นำย ประวิทย์ ตรีโชคสุวรรณ 3179900122830
338 นำงสำว นงค์นุช เพชรรักษ์ 3170200063221
339 นำงสำว สุมินตรำ ล ำเจียกอ ำนวยสุข 1159900200605
340 นำย ปภังกร อ่อนนำค 1179900357814
341 นำย จีรวัฒน์ จะตุเนตร 1170600124735
342 นำงสำว โกสน สะถิระรัตน์ 3179900155215
343 นำง สิริวรรณ คีรีวรรณ์ 3170200237539
344 นำงสำว ปำณิสรำ เทียนงำม 3179900146101
345 นำงสำว สุชำวิณี อัมพสุวรรณ์ 1170601198881
346 นำง วงเดือน ทองมี 3160500382208
347 นำงสำว พรพรรณ นกสี 1149900042091
348 นำย ณัฏฐพล ช่ำงกลึง 3170400177793
349 นำงสำว ชยำภัสร์ กัญทรัพย์รัญชิดำ 1179900110509
350 นำง อำรีย์ ธรรมนิยม 3170200195569
351 นำง มะลิ ดีสกุล 3170100277989
352 นำย เฉลียว ศรีเทพ 3170600297296
353 นำงสำว ศิรินภำ ศรีวิสรณ์ 3170600467507
354 นำย จรรยพัฒน์ พลอยเลิศ 3179900064724
355 นำงสำว ณัฐวดี สุวรรณรงค์ 1100400932889
356 นำงสำว วรำงคณำ จะระ 1170600011434
357 นำง เตือนใจ เขียวรอด 3170100223153
358 นำย กีรติ อนุกูล 1309902698714
359 นำย วีระชัย แสงแดง 1100400135466
360 นำงสำว วรำภรณ์ โพดน่ิม 1179900152830
361 นำย สัญญำ คำมรักษ์ 3170100071353
362 นำง พรกมล มีเงิน 3170600049756
363 นำย โยธิน วำสุเทพรังสรรค์ 3170600088611
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364 นำงสำว เนำวณี เฉิดรัศมี 1160100221464
365 นำงสำว ณภัคมน อัมพวำ 5539990004141
366 นำงสำว พียำพร วิพันธ์ุเงิน 1179900323219
367 นำงสำว สรำรัตน์ บุญชู 1103100220070
368 นำย อุดม ทองมี 3160500378588
369 นำงสำว สิริรักษ์ โตอ่อน 3170300094608
370 นำย ทรรธร แย้มศรี 1179900234381
371 นำงสำว ณิชำรีย์ คำนทะจันทร์ 1179900418597
372 นำง รำตรี สุภำโสตร์ 3170500091807
373 นำย เมธัส เศรษฐพันธ์ุ 1179900339409
374 นำงสำว ยลดำ เชื อจำด 2170600011327
375 นำย กฤต โชติกำญจนเรือง 1170600143527
376 นำย สมพร สวัสดิพงษ์ 3170400044025
377 นำงสำว โชติมำ อึ งโสภำพงษ์ 1179900157921
378 นำง นลพรรณ เนียมกัน 3770600339406
379 นำย ติณณภพ นองเนือง 1179900279414
380 นำง เบญจมำศ สุดสวำท 3170200237164
381 นำย วัชรินทร์ รอดม่วง 1179900157874
382 นำย จ ำลอง สืบเสำะ 3320101046784
383 นำงสำว ศุณีสิ นิลสวัสด์ิ 1179900195997
384 นำง สุวรรณี จิตร์กระจ่ำง 3179900096600
385 นำย อมรเทพ อุ่นพวก 3179900179891
386 นำย พิสูจน์ สำหร่ำยพงษ์ 1170500033487
387 นำงสำว ณัฐธิดำพร ทองสวรรค์ 1179900327915
388 นำย จิตติพัฒน์ นิเทศธัญญะกิจ 3170600145895
389 นำง อัจฉรำ แย้มศรี 3179900176557
390 นำย อรรถพล ถึงทะเล 1179900159486
391 นำงสำว ดำรณี อินต๊ะเข่ือน 1550900046752
392 นำงสำว ศิริลักษณ์ รุ่งแสง 3170200035511
393 นำย พงศ์สกุล ใจม่ัน 1170600178614
394 นำง ฐิติวรดำ ฤทธิรักษ์ 3530400038269
395 นำย วิชำญ วิพันธ์ุเงิน 5170300001444
396 นำงสำว ศิรภัสสร ภู่ชัย 1179900391583

12/50



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
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397 นำย พำทิศ แฉ่งฉวี 1170601220312
398 นำย ชัยณรงค์ เก่งกสิวิทย์ 1619900139031
399 นำงสำว นำถกำญจน์ แก้วทิ ง 1179900307388
400 นำย จีรศักด์ิ จะตุเนตร 1170600124743
401 นำงสำว พรสวรรค์ สุวรรณไขศรี 1100500718633
402 นำงสำว มัสรำ กล่ันสกุล 1170600147531
403 นำงสำว กฤษณำ เครือแก้ว 1720200069472
404 นำง พรพิศ อ่อนศรี 3179900196817
405 นำย สมหมำย ศรีประเสริฐ 3170600158075
406 นำย ณัฐพล พ่ึงงำม 3170200336430
407 นำงสำว สรัลพร ฉิมพำลี 1179900415024
408 นำย ชิตพล วิศิษฏ์ตระกูล 5170100009883
409 นำย ชำญชัย ป้อมงำม 3600700930352
410 นำง จรรยำ วิพันธ์ุเงิน 3570500389373
411 นำงสำว รำตรี รอดงำม 3170400172562
412 นำย ศักด์ิชัย ยิ มอยู่ 3170400092551
413 นำงสำว แววลี พันธ์แตง 3720100736031
414 นำงสำว จันทร์ภัทร ริศตะ 3179900154642
415 นำย ขวัญชัย โอภำส 3170300192065
416 นำย วัลลภ ม่วงแพรศรี 3179900132304
417 นำย ธีรวัฒน์ ทองแดนไทย 1421200021988
418 นำงสำว ธัญชนก โชติกำญจนเรือง 3179900123011
419 นำงสำว บ ำรุง ไม้น้อย 3170300042322
420 นำย ณรงค์ ลิบู่ 3170600354991
421 นำง จ ำเรียง เวชกิจ 3170600052854
422 นำง สุรีย์พร ซ่ือแท้ 3179900190207
423 นำย ปรำโมทย์ ทองอร่ำม 3170200198444
424 นำงสำว ธนัญกรณ์ เต่ำทอง 1179900089674
425 นำย ธนิคม แก้วสุข 1170600114624
426 นำงสำว วันเพ็ญ สอนรอด 3170300160775
427 นำง ยุพดี สอนทำ 3170600200012
428 นำงสำว นันธิภำ บุญพ่วง 1179900032222
429 นำงสำว รำมนรินทร์ หร่ังแร่ 1179900061621
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430 นำง อำรีรัตน์ ป้ันเกตุ 3170100263660
431 นำง ศิรินทิพย์ แก้วผำทรัพย์ 3170400077799
432 นำย สังเวียน รอดพำ 3600400562943
433 นำย สมศรี อ่อนศรี 3179900019354
434 นำงสำว ธรณ์ธันย์ เพ็งบุญ 1170601212735
435 นำง อุไร สรรพสุข 3310401212043
436 นำงสำว บุษกร เอ่ียมเกิด 3170200260620
437 นำงสำว สิทธิณี นิยม 1170601195075
438 นำง อัญชลี พันธ์ุเกตุ 3170100074891
439 นำง สมถวิล ไล้เลิศ 3179900019320
440 นำง กำญจนำ สังข์ทอง 3759900212795
441 นำงสำว จิรัชยำ มำถำวร 3170600582659
442 นำย ยอดรัก สอนทำ 1170600066123
443 นำย อำทิตย์ สติธัม 1179900219551
444 นำง รภัทภร จิตรโสภำ 1160100033692
445 นำงสำว อำรีย์ ศรีเข็ม 1170600090962
446 นำย จักรกฤษ หอมช่ืน 1710500373738
447 นำง อรวรรณ สำร่ำยทอง 3170300032947
448 นำย วิโรจน์ สิลสมบัติ 3700501031225
449 นำง มณี เสมอภำค 3170300101311
450 นำย สน่ัน พันธ์ุเกตุ 3170100076185
451 นำงสำว สุพัตรำ ทองอุทัย 3179900154952
452 นำง ส ำริด สิงห์สังข์ 3179900049768
453 นำย สรำวุธ ข ำเขว้ำ 3360200038381
454 นำงสำว วรำพร มูลธิโต 3170300227969
455 นำย อธิคม แก้วผำทรัพย์ 3730500400341
456 นำงสำว ลลิตำ โสดำ 1160100431124
457 นำย สุภวุฒิ อึ งโสภำพงษ์ 1179900208991
458 นำย วีรยุทธ์ ท้วมศรี 1170300033165
459 นำง สมชิด ทับเงิน 3170200237407
460 นำงสำว บุญวิภรณ์ รุจประกำยสีห์ 5800400027201
461 นำง เพ็ญนภำ ข ำเขว้ำ 3170600401719
462 นำย อนิรุจ สุขอุดม 1179900160671
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463 นำย จักรพันธ์ุ อยู่หอม 1170600065241
464 นำง กิจจำ สุภำกุล 3450200254252
465 นำงสำว มนพร แพรด ำ 1189900014810
466 นำย ศิวำกร โพธ์ิอ้น 1149900231977
467 นำงสำว วัชรำ มำลำ 1179900219527
468 นำงสำว เมฐิชำ ทองเมืองหลวง 1170600149193
469 นำย สำนิตย์ แป้นน้อย 3170200236401
470 นำย จิตติ วิจำรณ์ปรีชำ 1170200044211
471 นำงสำว กฤษนันท์ ศักด์ิสิทธิดำ 1179900264450
472 นำงสำว สุวิชญำ ฤทัยแช่มช่ืน 1103700065121
473 นำย วิเชียร สิงห์สังข์ 3180500405003
474 นำย นะเรศ แสงสวย 3170400015190
475 นำงสำว อภิญญำ คุ้มครอง 1179900361137
476 นำย เตมีย์ เท่ียงอินทร์ 1103703529331
477 นำงสำว กรรณิกำ คงอยู่ 1179900019528
478 นำงสำว สุภำวดี ไชยณรงค์ 1609700072501
479 นำย นิด ประดู่วงษ์ 3749800092780
480 นำย มำนัส แก้วคง 3170200236338
481 นำย เผชิญ ชำปลิก 3170600054091
482 นำงสำว สุพัตรำ โฉมศรี 1199600047666
483 นำย สถำพร พงษ์พำนิช 3179900037395
484 นำงสำว อำรีย์พร ทวีพันธ์ุ 3170600386540
485 นำย สัญญำ ธรรมมิกะ 3179900137217
486 นำง กัลยำ ฤทัยแช่มช่ืน 3720400049161
487 นำย วรวิทย์ คุ้มปรำงค์ 3170200100061
488 นำง ล ำดวน ประดู่วงษ์ 3170100008112
489 นำย ธำนี หมีวิเชียร 1179900111726
490 นำงสำว ล ำเพย พยัคฆโส 3170100226713
491 นำย มนปภำอร เฉยรอด 3170600099184
492 นำงสำว สิริพร นิลเนียม 1170200033503
493 นำง นภำพร สุขวัฒน์ 3700600093261
494 นำงสำว อุบลรัตน์ เสือแก้ว 3179900033012
495 นำงสำว ธิติมำ สุทธิสำรำกร 1170601193218
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496 นำงสำว ณริณทร ชูช่ัง 1170200044947
497 นำง ล ำจวน สุขอุดม 3170600103335
498 นำย นรำพล บัณฑิโต 1179900035779
499 นำงสำว นภัทร ใจม่ัน 3170600305116
500 นำงสำว พิชญำ แซ่เต๋ิน 3550600442551
501 นำงสำว วรำงคณำ มำกมี 1179900234330
502 นำง อัญชลี เท่ียงอินทร์ 3170600498640
503 ร้อยต ำรวจเอก บุญแทน ฤทัยแช่มช่ืน 3170300232351
504 นำย อิฐษเรตร์ ภู่น้อย 3660400139846
505 นำย ณัฐพล ปิยะโชติ 1179900182852
506 นำงสำว กุสุมำ สีเสมอ 1100600187184
507 นำย รักไทย สำร่ำยทอง 3170300014850
508 นำง ชนำภำ เอ่ียมกล่ัน 3170100263589
509 นำง เดือนรุ่ง จะตุเนตร 3170600180089
510 นำงสำว วำสนำ ค ำนวน 3170200226120
511 นำย อนุชำ รอดณรงค์ 1179900050948
512 นำย พลวัฒน์ ศรีเทพ 1170601213588
513 นำย ณัฐวุฒิ เมืองทอง 1179900233279
514 นำย ไพรัช รัตนิชย์ 3179900132665
515 นำย ศุภชัย อ่อนศรี 1179900287590
516 นำย สุจินต์ แสงงำม 3600700936075
517 นำงสำว วรรณพิมล สนิทศิระนนท์ 1170600110521
518 นำงสำว สุพัตรำ ฉำยบำงซ่ือ 1309900227285
519 นำงสำว ชนิตสิรี กองแก้ว 3179900049776
520 นำงสำว ธิติมำ ภูเขำ 1170300034595
521 นำย ณัฐพงศ์ นำคสุข 1179900226400
522 นำงสำว ยุวดี ภู่ขำว 1270400012673
523 นำง พรพรรณ สุทธิสำรำกร 3160600429982
524 นำย ปกรณ์ กลัดสิงห์ 1609700224328
525 นำงสำว ประเทือง ทวีพันธ์ุ 3170600386531
526 นำงสำว จิรำวรรณ กองเนียม 3170300250545
527 นำงสำว เพ็ญพักตร์ ทำงไธสง 1301300150870
528 นำย วิชำญ ชำปลิก 3170600054083
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529 นำง สุดำรัตน์ รัตนิชย์ 3179900145228
530 นำย นพพล สังคโต 1179900095615
531 นำงสำว ปัทมำ เปรมบ ำรุง 1249900242099
532 นำง จ ำนงค์ คงจ้อย 3170100178531
533 นำย พูลศักด์ิ ทองเมืองหลวง 3170600574711
534 นำย แก่นเพ็ชร ศรีคุณ 3100502104191
535 นำงสำว วำสนำ ศิริธรรม 3101500137417
536 นำงสำว ละอองดำว สว่ำงเรือง 3460600247563
537 นำงสำว กำญจนำ จันทร์สมบูรณ์ 3100900635758
538 นำย สิทธิชัย พันธ์ฮวบ 1179900093957
539 นำย ศรัณย์ คงดิษฐ์ 1170600126240
540 นำงสำว เอมอร อภัยนิพัฒน์ 1401600012587
541 นำงสำว พุธิตำ กล่ินกุหลำบ 1170300037764
542 นำงสำว สุภัทศร ชอบท ำดี 1170500037679
543 นำย สิงห์ กูลประดิษฐ์ศิลป์ 3170600019873
544 นำง พรณภำ สวัสด์ิพงษ์ 3300500146987
545 นำย วิศรุต แซ่ซ้ง 8630784049173
546 นำงสำว ปรียำรัตน์ พรมพุ้ย 3331000160680
547 นำย นเรศ คุ้มมำ 1103701752319
548 นำย อุเทน ไผ่สี 3170300005605
549 นำงสำว เนตรดำว ปำนทอง 1179900047017
550 นำงสำว กำญจนำ จันทวงษ์ 1179900162401
551 นำงสำว นันทพัทธ์ ขันธะบรรดิษฐ 1170300001620
552 นำงสำว บุญลือ บัวภู 3170600189981
553 นำย สำมำรถ คุ้มเขตต์ 1179900219365
554 นำย เศกศักด์ิ คงสิทธ์ิ 3170600404289
555 นำงสำว อริยำ ศรีแก้วพันธ์ุ 1179900330053
556 นำงสำว ปภัสสิริ โน้มน ำ 1170601196268
557 นำง กมลวรรณ กูลประดิษฐ์ศิลป์ 3170600031938
558 นำย ชรินทร์ทิพย์ ตรีประดับรัตน์ 1300400082646
559 นำย สำยชล สุวรรณภูเต 3179900178347
560 นำง วรรณวดี พัวพำนิช 3170200192276
561 นำย ธำรินทร์ พลำยสำยทอง 1179900142494

17/50
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กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

562 นำย สุรชัย สุวรรณศรวล 1579900177944
563 นำย สุทธิรักษ์ ทับอินทร์ 3600300214951
564 นำง ธนวรรณ โน้มน ำ 3170300054649
565 นำย สมบูรณ์ สังข์ทอง 3179900041171
566 นำย สำธิต สว่ำงอำรมย์ 1180400041224
567 นำงสำว ณัฎฐำ เรือนปำนแก้ว 1129901682310
568 นำงสำว รภัสสำ กรแก้ว 3179900040868
569 นำย สุนทร ป้ันเกตุ 3170200257131
570 นำย ธีระวัฒน์ ใยประดิษฐ์ 1179900272720
571 นำงสำว สกุลรัตน์ พูลวงษ์ 3600700850286
572 นำง สุวรีย์ คงดี 3170200244853
573 นำย บุญช่วย พวงโต 3170100072635
574 นำงสำว วำสนำ เฉลยไข 3600500112354
575 นำย วุฒิไกร จ ำปำทิพย์ 3170600289137
576 นำงสำว ชนินำถ แก้วทวี 1740300101530
577 นำง สุรีรัตน์ สนิทศิระนนท์ 3170600468619
578 นำงสำว พรีม กูลประดิษฐ์ศิลป์ 1170600145295
579 นำงสำว รัตนำภรณ์ ไล้ทอง 3170100081413
580 นำงสำว โชติกำ สนิทศิระนนท์ 1170600146305
581 นำย ธงชัย ดอกบัว 3170500055274
582 นำงสำว นุสรำ แก้วผ่อง 3170600368011
583 นำงสำว ภัทรวดี ผิวงำม 1710500249948
584 นำงสำว มินตรำ สุพรรณหนู 1179900299776
585 นำย อนุพงษ์ ต้นพงษ์ 3170100206411
586 นำง รมิดำ พุทธำวงษ์ 3179900067952
587 นำงสำว ฉวีวงค์ คุ้มญำติ 3170100073950
588 นำง จันทร์ทิพย์ เดชขุน 3529900099982
589 นำย วีรชัย ใจกระเสน 3540200397591
590 นำย ชัยวัฒน์ ริศตะ 3179900154651
591 นำงสำว ขจีภรณ์ บัวศรี 3170200154064
592 นำง ลัดดำวัลย์ กุลกุศล 3179900065364
593 นำง ดวงพร สุกทอง 3170200233991
594 นำงสำว สมคิด แสงเงิน 3170300239274
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595 นำงสำว จินตนำ ไผ่สี 1179900425917
596 นำย อำนนท์ บุญมำก 3170100246935
597 นำง สีไพร โตลิ 3170600547721
598 นำย รำเชนทร์ ศรีคร้ำม 2160400011625
599 นำงสำว ชมพูนุท กำรพงษ์ 1421000010290
600 นำย วิเชียร คุ้มญำติ 3170100073895
601 นำย วงษ์ศักด์ิ ดีวงษ์ 3302100257759
602 นำย เอกชัย บุญล  ำ 1179900136885
603 นำย นิสิต ผิวนิล 5170600002306
604 นำงสำว วิลิญำ จะระ 1170600099617
605 นำย สมโภชน์ รูปแฉล้ม 3170100006888
606 นำย มงคล บัวบังใบ 1159900254969
607 นำย เฉลียว เมฆคง 3170200048035
608 นำงสำว ธัญสินี ทวีภัทรไพศำล 3170600028031
609 นำย ชนำธิป สุวรรณรงค์ 1100401037212
610 นำย ชำนนท์ รอดจ ำรัส 1102001477438
611 นำง ส ำริด นำคสิงห์ 3170400207536
612 นำย เอกชัย ปำละ 1550500058451
613 นำงสำว อุษชำ นักร ำ 3170500145231
614 นำย สรัณย์ ดีสม 1179900339344
615 นำงสำว สำยไหม เซนกลำง 1400400150772
616 นำย สมศักด์ิ โตลิ 3170600046838
617 นำงสำว ขนิษฐำ บุญสันต์ 3170300258406
618 นำงสำว ฉลองรัฐ วงษ์นำค 3170100172656
619 นำย พงษ์ศักด์ิ พ่ึงแก้ว 3179900196973
620 นำงสำว พิชชำภำ ลี ดำรำกูล 1199900572111
621 นำงสำว อรัญญำ จ่ันส ำอำงค์ 1170500047879
622 นำงสำว ประโยชน์ มำกมี 3540100374077
623 นำงสำว ฝ่ำย เซนกลำง 3400400574552
624 นำง ตุ๋ย เงินบ ำรุง 5170600011968
625 นำย ชลธีร์ เมฆคง 1170600166896
626 นำงสำว ภัทรชิรำ โพธิสุทธ์ิ 1170601219101
627 นำงสำว สถิตำภรณ์ วงษ์นำค 3170100172630
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628 นำง ขวัญเรือน พวงจ ำปี 3170600349539
629 นำงสำว ประจวบ มีมำก 3720300335731
630 นำงสำว ทองเหลือง สุขประเสริฐ 3170100018053
631 นำงสำว จิตติมำ อุ่นพวก 1179900372015
632 นำย นิรุต แก้วผ่อง 3170600368029
633 นำย ระเบียบ คุ้มเขตต์ 3170400232069
634 นำย ขวัญชัย มำลำ 3170600246616
635 นำงสำว มลฑำทิพย์ โพธ์ิเหมือน 3170600210476
636 นำงสำว กฤษณำ ก ำมณี 3660700248420
637 นำง พัชรวลัย วงษ์มณีกองสิน 3150500019499
638 นำย วุฒิพร เกตุพันธ์ 1179900136699
639 นำงสำว ปลำณี โชติมะนัด 3170300063231
640 นำย กิตติ นิลเขียว 3170200001845
641 นำงสำว ไสว อวยพร 3170300100713
642 นำงสำว สุกัญญำ ด้วงวงษ์ 1170300003134
643 นำย เทิดศักด์ิ ฉ่ ำฉวี 1101500257980
644 นำย กิตติ พันธำสุ 3170200243008
645 นำย คนอง จ่ันส ำอำงค์ 3170500100563
646 นำงสำว กันทิมำ นุวรรณโณ 3170100245165
647 นำง ขวัญเรือน นำคสมพันธ์ 3170600106989
648 นำย อนุชำติ นำคประสิทธ์ิศักด์ิ 3170600586018
649 นำย สุวัช ปำนเพ็ชร์ 3170400015408
650 นำงสำว ศรธนวรรณ บุญพ่ึง 3170100236026
651 นำย ทวีศักด์ิ บุตร์ศรี 1170500041854
652 นำงสำว ศิริวรรณ คล้ำยศรี 1179900125034
653 นำงสำว ปองขวัญ มูลประจันบำตร 1179900327729
654 นำย ภูเบศร์ พันธำสุ 1160100498504
655 นำย กฤตมุข ทองคุ้ม 1670800180588
656 นำย ปรีดำ มำกมี 1310800021873
657 นำงสำว ณัฐพร ข ำศรี 1179900357482
658 นำงสำว สุวิชำ ทุกคหิต 1619900152401
659 นำงสำว ปรัตดำ ปำนเพ็ชร 1149900602258
660 นำงสำว ขวัญจิรำ นำคประสิทธ์ิศักด์ิ 1170601198350
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661 นำย ธีระ โอภำศ 1179900064388
662 นำย เด็ดเด่ียว ชอบท ำดี 1170500034581
663 นำง อมรรัตน์ แก้วจ ำลอง 3170300186880
664 นำย นพรัตน์ แซ่โง้ว 3150500263578
665 นำงสำว นุจรินทร์ กุลกุศล 3170200323231
666 นำงสำว ชุติมำ ขำวเอ่ียม 1170600163404
667 นำงสำว วรรณวิสำ มูลธิโต 1179900308457
668 นำง สมคิด ภู่ประเสริฐ 3170600106997
669 นำย ภวำภพ แสงสวย 1179900314180
670 นำย สรัล เจริญเกตุ 1170601212662
671 นำง พวง สำยทอง 3170300229252
672 นำงสำว นิสำรัตน์ ศิริทรัพย์ 3170100205457
673 นำง บุญธรรม นำคประสิทธ์ิศักด์ิ 3170600583647
674 นำย มณฑล นวลจันทร์ 3179900152712
675 นำย สมเกียรติ ชอบท ำดี 3170500113762
676 นำย นพพร ทองแดง 3770400425937
677 นำงสำว อ้อม จ่ันส ำอำงค์ 3170500099816
678 นำย วีรวัฒน์ สุขสวัสด์ิ 3170500076735
679 นำงสำว น  ำฝน จ่ันส ำอำงค์ 1170500043458
680 นำงสำว เตียน แน่นพิมำย 3450200364406
681 นำงสำว ทิพวัลย์ สว่ำงวรรณ์ 3179900110319
682 นำง พัชรำ ม่วงศรี 5170499001702
683 นำย สมนึก พำนนำค 3179900113130
684 นำย นรินทร์ แสงทอง 3170400015386
685 นำงสำว กรุณำ พ่ึงคง 3170600014758
686 นำย อมร ทวีกสิกรรม 3180200043751
687 นำงสำว สุดำรัตน์ แสงทอง 1179900392920
688 นำงสำว อรทัย อัครศรีวร 1489900062030
689 นำย สงกรำนต์ ด ำข ำ 3170600588932
690 นำย เอกพงษ์ รำโซ 1620400037095
691 นำงสำว นุจรี พรมสีนอง 1650200018445
692 นำงสำว นงลักษณ์ จะระ 1170600061474
693 นำง นิตติยำ จีนจันทร์ 3170200287901
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
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694 นำย สมศักด์ิ วุ้นเหล่ียม 3100600741153
695 นำงสำว สวรรยำ อู่คชสำร 1179900232167
696 นำง สำยทอง แสงโต 3170300026203
697 นำงสำว เสำวลักษณ์ เจริญศักด์ิวิริยะ 1170200037959
698 นำง ล ำพึง คนสง่ำ 3660700041248
699 นำงสำว เพลิน ขลุ่ยประเสริฐ 3170400014851
700 นำงสำว วรำงคณำ กล่อมวงศ์ 3179900132452
701 นำงสำว สุนิษำ แสงโต 1179900246478
702 นำย ณกรณ์ หงษ์ทอง 1170500051663
703 นำย อัฐพร จันทร์ดอกไม้ 3170300189633
704 นำง นภัสภรณ์ คงข ำ 1170600010888
705 นำย บรรเจิด โลมสนิท 1170500042788
706 นำงสำว สุนทรี สิงห์ทอง 3170400014959
707 นำงสำว ลลิตกำญจน์ คนสง่ำ 1749900625180
708 นำงสำว อำรีย์ เริงโพธ์ิ 3170200027909
709 นำงสำว วิมลสิริญำ ผลอุดม 1179900402291
710 นำง ดอกรัก กิจทวี 3170490000065
711 นำย พิเชษฐ มำลี 3170200347547
712 นำย ธำนินทร์ สุทธิสำรำกร 1179900280692
713 นำงสำว รัชนีวรรณ รุ่งหัวไผ่ 1179900242014
714 นำงสำว สกุณำ กลีบบัว 3170600166787
715 นำงสำว ทับทิม เมฆสิงห์ 3170200011018
716 นำย ประทีป เอ่ียมสอำด 3170300054614
717 นำงสำว พิลำวรรณ ส ำเร็จผล 1170500042478
718 นำง ปริศนำ ควรด ำริ 3170400019489
719 นำงสำว ไข่มุก เมืองแสงศรี 3150200071703
720 นำงสำว ปรำณี แก้วสุข 2170600011432
721 นำง กมลพร โพธ์ิน่ิม 1710600128093
722 นำย อำคม พูนผลกุล 3179900032229
723 นำย สุรพงษ์ รัตนสุวรรณ์ 1149900295363
724 นำงสำว ภูตะวัน จันทร์มงคลทิพ 3101202303149
725 นำง ห่วงฤทัย ลีลำ 3469900161531
726 นำงสำว พัชรีย์ นวลจันทร์ 3179900152691
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

727 นำงสำว เมธำวี เอ่ียมสอำด 1709901205826
728 นำง บรรณรต บุญตั ง 3530700691111
729 นำย กรรชัย ถนอม 3530700695761
730 นำงสำว อุษณำ คล้ำยอุบล 1101200156631
731 นำงสำว สุพรรษำ เพียรโคตร 2365600001499
732 นำย จีรศักด์ิ บุญคง 3170100289448
733 นำงสำว มะลิวัลย์ สุขผัด 3179900010276
734 นำย ล่ิว วิเศษพงษ์ 3330500751546
735 นำย ธำรำ แก้วฉวี 4170100002341
736 นำงสำว อำทิตญำ ช่ำงสลัก 1179900308864
737 นำงสำว ทิณกรณ์ ศรีภุชงค์ 3179900153085
738 นำง สุวรรณ ยิ มเสถียร 3170600202091
739 นำงสำว อัมพรพรรณ วงศำโรจน์ 3100400443396
740 นำย สญชัย อินทำรำม 3170100182180
741 นำย บ ำรุง แซ่หลิม 2180200001286
742 นำย สยำม โพธ์ิวิฑูรย์ 3309900225246
743 นำงสำว จีระญำ ธำดำอัศวหิรัญ 1179900195113
744 นำย ณัฐพงษ์ เจกะโพธ์ิ 1179900292194
745 นำย ศิริพงศ์ เต่ำทอง 1179900343821
746 นำย สิทธิพล รอดฉ่ ำ 1170600089361
747 นำย วิทวัธ เสมอภำค 1179900202497
748 นำงสำว พัชรินทร์ มำลำ 1179900180183
749 นำงสำว ศิรวีย์ ผูกไทย 1149900596479
750 นำย ศักด์ิชัย เต่ำทอง 3179900139490
751 นำย เสน่ห์ อินทอน 3170600367847
752 นำย พิศำล แสงประสิทธ์ิ 5170100027211
753 นำงสำว จิตต์วรำ พำนทอง 3179900150396
754 นำย อภิชำติ ชูรัศมี 2710300004362
755 นำย เสียงทอง เทียบเทียม 3620400984236
756 นำย อ ำนำจ ก ำมณี 1660700022824
757 นำง พิชญสินี ข ำจันทร์ 3170300257256
758 นำย วัฒนำ ป้ันช้ำง 1170300003754
759 นำย ภำนุพงศ์ ผ่องแผ้ว 1170600082846
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

760 นำงสำว พิมพ์ลภัส หมวกหล ำ 1170600079853
761 นำงสำว จันทร์เพ็ญ นิทัศน์ทอง 3170600311329
762 นำย ปรีชำ สุทธิสวัสด์ิ 1179900298028
763 นำย กฤษณะ จำดภักดี 3179900149991
764 นำย ปรเมศวร์ อินคล้ำย 3180100179553
765 นำงสำว ทิพวัลย์ กันโต 1179900367852
766 นำงสำว อังคณำ อินทนำคำ 1179900187676
767 นำง ธนิดำ อินทอน 3170600372212
768 นำย ชัยอนันต์ ศักด์ิสิทธิดำ 1179900371892
769 นำย ปรีชำ ปำนทอง 3800901093111
770 นำย ชัยยุทธ สุขส ำรำญ 3170200284481
771 นำงสำว จริยำ กล่ินดอกแก้ว 3170100037597
772 นำง วิจิตร น้ำเจริญสิงห์ 3170300025215
773 นำงสำว อำรีรัตน์ นุ่มโต 1179900294006
774 นำย วิชัย จันวัต 3170300019061
775 นำงสำว สำยน  ำผึ ง จำดภักดี 1179900210112
776 นำง อำรีภัสสร อยู่สบำย 3170300114226
777 นำย ชินภัทร หอยสังข์ 1179900215602
778 นำย ทวีศักด์ิ อินทรศรี 3130600194853
779 นำง เฉลำ จันวัต 3180400069605
780 นำง จอมขวัญ ว่องเจริญ 3720500420937
781 นำงสำว สุกัลยำ จักรบุตร 3670300874234
782 นำย พูนศักด์ิ พลสมบัติ 1179900353371
783 นำย ทรงพล พูลทรัพย์ 3179900176859
784 นำง จิตรำ แจ่มศรี 3560200376721
785 นำย ประสำร มีทรัพย์ 3170300124426
786 นำง ทองปัน มีทรัพย์ 3170300124434
787 นำงสำว ทัศนีย์ มีทรัพย์ 3170300124442
788 นำงสำว ธนัชชำ คล้ำยข ำ 3170600453611
789 นำย ดิลก มุกดำทอง 1179900257020
790 นำย เก่งกวิน ป่ินค ำ 5390400001657
791 นำงสำว ปิยะนุช ไสยวิบูลย์ 1470500046462
792 นำย อนัญญำ ริศตะ 1179900397549
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

793 นำง ณัฐพร บุตมะ 3170600091353
794 นำย ชิน แท่นมณี 3640700637141
795 นำงสำว มยุรี คล้ำยดี 3160101441227
796 นำย สุวรรณ ฉ่ ำเจริญ 3170400178145
797 นำงสำว จันทิมำ ก่ิงทอง 1179900215726
798 นำงสำว ปภำวรินทร์ พิมพ์สำร 1320900092551
799 นำงสำว อำรมณ์ ปำนเรือง 1170600110203
800 นำย วิชิต กองสังข์ 3670200695087
801 นำงสำว ศุภำวีร์ บุตมะ 1100700513938
802 นำงสำว สมหญิง กล่ินทอง 1170600061211
803 นำย สุวัฒนำ อยู่แย้ม 1102001638482
804 นำงสำว ศุภนำถ นำคสมพันธ์ 1179900284396
805 นำงสำว เบญจวรรณ สอนสำ 1341100274206
806 นำง นงค์นภำ ศรีประมงค์ 3179900077346
807 นำงสำว นัฐยำ มำกศรี 1179900388868
808 นำงสำว จุฑำมำศ สวนหลวง 1179900336698
809 นำงสำว ทัศนีย์ สำหร่ำยทอง 3170300014892
810 นำย กิตติศักด์ิ สุรคงคำธร 3179900077362
811 นำงสำว นพรัตน์ ผิวเณร 1170600128315
812 นำย อภิชำติ จ่ันประดับ 3170400063852
813 นำง บังอร อ่อนมี 3260300404681
814 นำง ภรณ์ชนก เถ่ือนทอง 3170600106954
815 นำง ปริยำนุช กันหะ 3179900022347
816 นำย บัณฑิต เทียนแก้ว 1179900343643
817 นำงสำว ธมลพรรณ แสงภู่ 3170200157870
818 นำง ศุลีพร ศำสตร์สง่ำ 3170600413407
819 นำย อนุชิต เชยสำคร 3170400031888
820 นำง ภักดี ส ำอำงค์ 3170400019691
821 นำง จันทร์จิรำ เบี ยเล่ียม 3170500016431
822 นำงสำว ปิยอร ดีละม้ำย 3170100041667
823 นำงสำว สุพัตตำ รอดโฉม 1170600157412
824 นำง รัตนำ วชิรศักด์ิโสภำนะ 3170400099521
825 นำงสำว วลี ทำนวัน 1103700589082
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

826 นำงสำว นำรีรัตน์ พ่วงฟัก 1170600013518
827 นำย กมลวิสิทธ์ิ เบี ยเล่ียม 1100801155336
828 นำง นภำพร ทองวิลัย 3170100115709
829 นำย มำนิตย์ แป้นอ่ ำ 1170600061121
830 นำย อมรเทพ โคหมี 3620101306015
831 นำย วิศรุต สุวรรณ์วรณ์ 1609700132431
832 นำงสำว กนกอร ธรรมสนธิเจริญ 3170100032773
833 นำงสำว พัชรอ ำไพ นรสิงห์ 1179900302653
834 นำงสำว ชวำย อ่ิมเหม็น 3170200144719
835 นำงสำว พีนัท เทียนแก้ว 1170500049804
836 สิบตรี ประเสริฐ ดีละม้ำย 3170100049200
837 นำย ทรงพล อุดมดี 1179900382533
838 นำย ชัชวำลย์ วงษ์อินทร์ 1179900243045
839 นำงสำว อมรรัตน์ บัวคล่ี 1179900373810
840 นำย พรชัย วะรำโภ 3179900070431
841 นำงสำว ณัฐนรี มำเจริญ 1160100440930
842 นำย ปรีชำ โพธ์ิข ำ 3170600527291
843 นำงสำว ศภิสรำ เบี ยเล่ียม 1179900388086
844 นำงสำว ศรัญญำ เพ็ชร์แสงศรี 3170300045062
845 นำย ณรงค์ อ่ ำอินทร์ 3170600341520
846 นำย เสก ฉำยส ำเภำ 1170500052783
847 นำง บำนเย็น งำมละม้ำย 3340700447352
848 นำย ปัญญำ โพธ์ิช่วย 1179900118453
849 นำงสำว พรสวรรค์ ทองเงิน 1103701419296
850 นำงสำว อนุชิตำ สุพรรณหนู 2179900014818
851 นำง กมนมำศ อุดมดี 3179900031184
852 นำย นิวัฒนชัย นิยมชม 1179900202179
853 นำย ไพฑูรย์ ศรีสำตร์ 1170600021278
854 นำงสำว จิดำภำ ชโนทัยศิริกันต์ 3170600206576
855 นำงสำว วิไล เมนกูล 1170600112567
856 นำงสำว เวนิตำ อุดมสุข 1170600180716
857 นำย จินดำ เมนกูล 3601100514316
858 นำย จำรุวัฒน์ สะอำดถ่ิน 3360101110776
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

859 นำย นครินทร์ แสงนำค 1101400810474
860 นำย อ ำนำถ เจิมทอง 3170500091289
861 นำย ศรรัก คงคำมี 1179900407838
862 นำงสำว สุธำสินี โคกสถำน 1410700035405
863 นำงสำว ศุภลักษณ์ ทองดี 1770600201530
864 นำย ชนะ ชลำสัย 1179900174426
865 นำงสำว นริศรำ พันธ์ุเกตุ 1179900396682
866 นำงสำว จันทนำ ชูวงษ์ 3170100296606
867 นำย สิทธิกร ยิ มเสถียร 3170600054709
868 นำงสำว วรชำ ฝืดสำมแก้ว 1710300160196
869 นำย ภำนุพงศ์ อ่วมคร้ำม 1170600070279
870 นำง วรรณำต ดอกไม้ทอง 3170100241895
871 นำง ณัฐมนณ์ เนียมส ำรำญ 3179900197112
872 นำงสำว กรณิภำ บุญเรือง 1179900022138
873 นำย เอกวุฒิ แก้วประไพ 3170300038295
874 นำงสำว กรรณิกำ ใยประดิษฐ 1170100051763
875 นำย โกสินทร์ แจ่มย่ิง 1179900045537
876 นำง แสงเทียน ศรีสำตร์ 3170200236141
877 นำงสำว วันทนำ นำคะ 1179900175236
878 นำย พงศกร แย้มศรี 1179900327541
879 นำย สมคิด กรัตนุถะ 3170600344359
880 นำง กันยำรัตน์ ภู่เงิน 5170100010024
881 นำงสำว อรพรรณ จรดล 1101500097591
882 นำย รัฐธรรมนูญ อินทนิล 1179900462863
883 นำย วัชรพล รุ่งแสง 1179900259383
884 นำย รัชชำนนท์ สิงห์ดี 1170601196926
885 นำง สุนันท์ แสงเพิ ง 3170200038510
886 นำย วัชระ มำใหญ่ 1170600065267
887 นำย เจษฎำ จิตรโต 1179900109501
888 นำงสำว ธนำศิริ พูลลำภ 3141200039312
889 นำง ศศิธร หอมจันทร์ 3170600099869
890 นำงสำว กฤตยำภรณ์ สุขีมี 1129900222692
891 นำย ณฐพล เหลืองตรงกิจ 1550600102631
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

892 นำงสำว รุจิรำ เผ่ำพันธ์ุ 1601200075075
893 นำง จำรุวรรณ นพมำตร 3600700759696
894 นำงสำว พรทิพย์ มำระศรี 1179900054595
895 นำย อุดม มำลัย 3170300258813
896 นำย นพรัตน์ สอนพวง 1130200153878
897 นำงสำว ผกำมำศ ชุนช ำนิ 3170100283725
898 นำย ธนสิษฐ์ แพทวีทรัพย์ 3170300025703
899 นำย ธกร นพมำตร 4300300001240
900 นำย อนุชำ บุญประมำ 3170100063563
901 นำย กฤษดำ เจียมวัง 1170600067057
902 นำง สมจิตร สีทำ 3170600274776
903 นำย สมชำย จันทะมำน 3170100062753
904 นำง ศศินันท์ กัญจน์กฤต 3100300491607
905 นำงสำว อุทัยวรรณ สีทำ 1170600067537
906 นำงสำว วรรณิภำ พูลเจริญ 1179900283969
907 นำย สยุมภู ศุภนุช 1179900415717
908 นำงสำว สุภำพร ขุนแก้ว 3170400075818
909 นำย สนธยำ กล่อมปัญญำ 3170400116964
910 นำง ชุติกำญจน์ วะรำโภ 3170600045441
911 นำงสำว ปรีดำวรรณ งำมละม่อม 3170200265451
912 นำย มำนพ ชินวงษ์ 1170500038624
913 นำย สรอัฐ กัญจน์กฤต 3170300033501
914 นำย พัชรินทร์ นิลเขียว 1179900100244
915 นำงสำว สมศรี แว่นมณี 3220300855403
916 นำย พนม แจ่มย่ิง 1179900159915
917 นำย สุพัฒน์ พงษ์พัฒน์ 3170100279841
918 นำย กิตติพิชญ์ เหมือนพลอย 3170100215452
919 นำงสำว ปรำนอม แก้วบัวมูล 3620500823285
920 นำงสำว มำเรียม ชอบท ำดี 3170300031835
921 นำย ณรงศักด์ิ ทองใบ 1179900329209
922 นำย ภัทรกฤช จีนะเจริญ 3170300059705
923 นำงสำว มำเรียม สิงแก้ว 3130400249964
924 นำง จ ำลอง สอนพวง 3170600546067
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

925 นำย ชำนนท์ เพ็ชรักษ์ 1160100513074
926 นำย ดยุคค์ ดีสุข 1170600122350
927 นำย ศุภศักด์ิ โตสุวรรณถำวร 1170600152771
928 นำงสำว อัญฉรำ นวลออ 1170600144833
929 นำย อ ำนวย สุดโต 3170500031855
930 นำง นภำพร พูลทรัพย์ 3100904546113
931 นำงสำว รุ่งทิพย์ นวลละออ 1179900133274
932 นำงสำว สิริพร ป่ำงศรี 1179900336060
933 นำย บันลือ เจกะ 3170600554701
934 นำงสำว อนุสรำ แสงนำค 1170400021967
935 นำง อุษำ สุจริตพงษ์ 3179900132657
936 นำย สิทธิพล อ ำภำ 1170600125120
937 นำง น  ำเพ็ชร์ เผือกวัฒนำ 3170600559134
938 นำย จิรำธิป อธิวำสนพงศ์ 1179900415351
939 นำย ดุษิต อ ำภำ 1170601217931
940 นำย จิรำยุ อธิวำสนพงศ์ 1179900369251
941 นำง เสำวนิต จิตต์ตั ง 1170600103878
942 นำย ธนวัฒน์ หอมกุล 1179900004229
943 นำงสำว สำยทอง ผำพิมพ์ 3401300119081
944 นำง นำรินทร์ กล่ินศรีสุข 1170600014514
945 นำย วัชรชัย หอมกุล 3170600067436
946 นำย ณัฐวุฒิ เอ่ียมสอำด 1179900326391
947 นำย ฐำนันดร์ ฐิตินันทิวัฒน์ 1179900042139
948 นำงสำว สุภำวดี ฐิตินันทิวัฒน์ 1179900193811
949 นำง อรวรรณ ทองค ำ 3179900072140
950 นำงสำว ลลิตำ นำคะ 1179900302947
951 นำย เรวัฒน์ ทองค ำ 3170200054604
952 นำงสำว ณัฐิดำ สุจริตพงษ์ 1179900395422
953 นำง สุรีพร อ ำนรรฆสรเดช 5120199024758
954 นำย ธนโชติ เลี ยงรักษำ 1103702243329
955 นำย ชุติพงศ์ นุกันยำ 1179900239633
956 นำงสำว นวลวรรณ กันเกตุ 3170100098537
957 นำย สมโภชน์ แจ่มมะณี 3180500659803
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

958 นำงสำว ธนภร พิภพภัทรกร 1170600181348
959 นำง สุรภำ สมเนตร 3170200108909
960 นำงสำว กนกวรรณ ไทยมำนิตย์ 1170600165776
961 นำงสำว จันทร์ฉำย คุ้มสิน 3620401018571
962 นำย นพรัตน์ บ ำรุงรำษฎร์ 1739901946630
963 นำย ศุภชัย ปอใหม 3170300121451
964 นำงสำว ศศิวิมล ปอใหม 1179900394469
965 นำงสำว เปรมฤทัย ข ำวิไล 4100500004929
966 นำงสำว กัญญำภัค มำเพ่ิมผล 3160500072594
967 นำง ขวัญนภำ พันธำสุ 3160100673132
968 นำย โกศล เปล่งศรีงำม 3170200306727
969 นำย ศตคุณ เขตตะ 1179900273572
970 นำย พีรพงศ์ นำคสุข 3170500077201
971 นำง ยุพิน เขตตะ 3170100265441
972 นำย นัทธพงศ์ ขุนทอง 1600700078781
973 นำย รักพงษ์ ค ำนึง 3170400008835
974 นำง พิกุล แก้วเนตร์ 4170100003437
975 นำงสำว จรินทร์ เพ็ชรม่ัง 1179900098711
976 นำงสำว วรดำ อำจสุข 1104300131594
977 นำงสำว กันยำวีร์ นำคสุข 3100201353575
978 นำงสำว พรพิมล ห้องสุวรรณ์ 1179900274803
979 นำงสำว กนิษฐำ นำคมีศรี 1179900349242
980 นำย พงศกร ดิษฐ์ช่วย 3150300079722
981 นำง ประภัสสร นุชประเสริฐ 3179900174597
982 นำย ณัฐกิตต์ิ จ้อยวงษ์ 1179900249167
983 นำย สำธิต คุ้มญำติ 1179900089771
984 นำงสำว รัตนำภรณ์ คุ้มกัน 1179900123295
985 นำย ชูชำติ แซ่เต๋ิน 3550600432955
986 นำย สมชำย แก้วเกตุ 3170200034638
987 นำงสำว อุไร ค  ำชู 3170600372310
988 นำง พรรณวดี พัฒนจันทร์ 1170600056641
989 นำย ทัชชนะ เอ่ียมพัชรวุฒิ 1179900294341
990 นำย จักรกฤษ มีทรัพย์ 1179900023878
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

991 นำงสำว สัมพันธ์ แว่นมณี 3220300855420
992 นำย สมพิศ นุ่มนำง 3170600055268
993 นำงสำว บำนเย็น เนตรแสง 1350100210541
994 นำย สมำน แสนบุญ 1401500022611
995 นำงสำว เตชินี บ่ำยเท่ียง 1170500049847
996 นำงสำว ยุพิน ป่ินทอง 3170300184054
997 นำย นพพล แก้วเนตร์ 4170100003445
998 นำงสำว ทำนตะวัน ดำรุนิกร 3350100702688
999 นำย สุรเชษฐ ด้วงนคร 3170400062422
1000 นำง นวลจันทร์ แก้วเนตร์ 3250500183956
1001 นำย จีรพัฒน์ พฤกษ์ร่มเย็น 1100701178571
1002 นำย ณรงค์ รูปปัทม์ 1179900113052
1003 นำย ไพวรรณ์ นำส ำแดง 3250500183000
1004 นำงสำว นลินี สำยสุรินทร์ 1179900292402
1005 นำงสำว อริสำ สะทิ 1249900254402
1006 นำงสำว ขันทอง ร่มล ำดวน 3170100145314
1007 นำงสำว จุฑำลักษณ์ บัวทอง 3101700205301
1008 นำงสำว อมรรัตน์ คุ้มสบำย 1309900253332
1009 นำย ประจวบ ชลอวงษ์ 3170500016937
1010 นำย อนุชำ ศรีรัง 3170100135297
1011 นำง วรรณ์จันทร์ธร เจริญวงษ์ 3170500130438
1012 นำงสำว เพ็ชรรัตน์ ศักด์ิเจริญสิงห์ 1170300040323
1013 นำย สมชำย เจริญวงษ์ 3170500130691
1014 นำง เกสรำ ชลอวงษ์ 3170500019031
1015 นำย ธนพล กลมป่ัน 1170300038302
1016 นำงสำว สโรชำ สร้อยพรม 1104300115297
1017 นำงสำว สโรชินี สร้อยพรม 1104300115289
1018 นำงสำว สุธำสินี บุญสันต์ 1170600166225
1019 นำย ภำนุวัตร์ อ่อนมี 3170100271883
1020 นำย ณัฐพล สำร่ำยทอง 1170601199470
1021 นำงสำว นภคกร สระหงษ์ 3170300234019
1022 นำงสำว รสสุคนธ์ คงวิเชียร 3170300191468
1023 นำง สังวริน เยำะสูงเนิน 3170200197456
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

1024 นำง สิรีภัทรำ ขันทอง 3160500379240
1025 นำงสำว อรพรรณ ภูแลข ำ 5340501105202
1026 นำย ประกิจ พุ่มพวง 1179900048820
1027 นำงสำว พิมพรรณ ม่วงทิม 1179900256350
1028 นำงสำว สุวพิชญ์ ม่วงทิม 1179900399801
1029 นำย วรินทร์ วิจำรณ์ปรีชำ 3170200027321
1030 นำย สุเมธ เรืองทองดี 3720700558274
1031 นำง ส ำเภำ วิจำรณ์ปรีชำ 1179900044832
1032 นำงสำว กมลทิพย์ จันสี 1179900252842
1033 นำย อดินันท์ อินทสิน 1160100259780
1034 นำงสำว อนัญญำ บุญรอด 1179900351336
1035 นำย ทรงพล ทับเงิน 1179900325548
1036 นำงสำว รัชดำภรณ์ แต่งงำม 1179900199739
1037 นำย นิวัฒน์ เต้ำสุวรรณ์ 1179900127134
1038 นำย ด ำรงค์ มำกทรัพย์ 3260100530446
1039 นำย สมพร รุ่งช้ำง 1179900007350
1040 นำง กุหลำบ โพธ์ิอ้น 3170100171234
1041 นำย สุรพล มะมม 4430500006091
1042 นำง นงลักษณ์ มะมม 3170300113106
1043 นำงสำว กำญจนำ นำมแก้ว 1103702005096
1044 นำงสำว พรทิพย์ ครำยำนนท์ 3180500660909
1045 นำย สรำวุทธ์ิ โพธิตะนุช 3170600097611
1046 นำง สุทธิสำ สงวนสุข 3170600291204
1047 นำย นิพล ทองอยู่ 3150500103775
1048 นำย พีระพัฒน์ ทองอยู่ 1179900347991
1049 นำง สำยฝน เรืองทองดี 3601200249444
1050 นำง อรสำ ข ำศิริ 3170400121437
1051 นำงสำว มณฑิรำ ไม้งิ ว 3610200207503
1052 นำย มนตรี ใจเร็ว 1179900174647
1053 นำง อริศรำ สูนประหัตถ์ 3170200306239
1054 นำง รณิดำ วงษ์สมำน 3230100451571
1055 นำย สุรศักด์ิ เย็นค่ ำ 1129900369626
1056 นำงสำว ชญำภำ จิตรแสวง 3150400026892
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

1057 นำงสำว นำรีรัตน์ เจริญศรี 1179900239919
1058 นำย เอกลักษณ์ พวงจันทร์ 1909800024514
1059 นำย เพ็ญเพชร นุชเจริญ 1159900293026
1060 นำย วรภพ มีระลึก 1100702122057
1061 นำง ปฐมำภรณ์ กุฎีแดง 3170600578571
1062 นำง ทิพย์วรรณ พวงจันทร์ 8570386000779
1063 นำงสำว กุลณัฐ กองทรัพย์สิน 1170600154693
1064 นำงสำว น  ำทิพย์ สอนทำ 1170600105170
1065 นำย ศุภกร มีทรัพย์ 1179900408729
1066 นำง สมคิด แซ่โค้ว 3130200101734
1067 นำย ไล้ แซ่โค้ว 3170300178593
1068 นำย เอกลักษณ์ ศรีมำศ 1330700099668
1069 นำย จิติวัฒน์ จีนโต 1100280006711
1070 นำย อมรเทพ เหมือนพลอย 1179900276091
1071 นำง ลัดดำ มีสุวรรณอรุณ 3170100096046
1072 นำย มงคล งำมโรจน์ 3170500096566
1073 นำงสำว อำรีย์ แซ่โค้ว 1103700323783
1074 นำย พีระพงษ์ มีสุวรรณอรุณ 1179900391125
1075 นำงสำว ส ำรำญ เนตรสว่ำง 3170300141967
1076 นำย ปรีดี สุพรรณ์หนู 1179900346146
1077 นำงสำว สมหญิง ยังถิน 3170600036611
1078 นำย ศักด์ิสิทธ์ิ เพ็ชรักษ์ 5170200018540
1079 นำงสำว นุสรำ อ่อนสี 2179900012343
1080 นำงสำว ศุภรัตน์ ข ำเนตร์ 1179900415181
1081 นำย วชิระ วงษ์สมำน 5170600009262
1082 นำง สุนันท์ ข ำเนตร์ 3170100283695
1083 นำงสำว วิภำพร ช่ืนวจีธรรม 3101500246429
1084 นำงสำว สิรัญญำ ป้อมสนำม 1179900230385
1085 นำง บุศรินทร์ สังฆฤทธ์ิ 3170600153383
1086 นำงสำว กัญญำรัตน์ แดงสี 1179900416136
1087 นำย อำนนท์ แดงสี 5170100029442
1088 นำย สุธีร์ อมรสังข์ 3179900107610
1089 นำง มำลี ลูกอินทร์ 3170600528701
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

1090 นำงสำว อพิญญำ ศิริผล 1110200182801
1091 นำง สุจำรี คล้ำยฉ่ ำ 3170500122508
1092 นำย อนุวัฒน์ ศรีอุทิศ 1170600100402
1093 นำย สำยัน รุ่งเจริญ 3170200169371
1094 นำงสำว อำทิตยำ แก้วเกิด 1179900043577
1095 นำย สุวิชำ กฤษฎำวงศ์ 1101401631212
1096 ว่ำท่ีร้อยตรี ชุลีพร ตันเจริญ 1179900247369
1097 นำงสำว ส ำเริง เอ่ียมส ำอำงค์ 3170100042167
1098 นำย วัชรพล เกตุมณี 1179900184600
1099 นำงสำว พิมพ์แพรวำ ซิ มเสียง 1103700814256
1100 นำงสำว เจนนิษำ กระทุ่มศรี 1170600176743
1101 นำง ปรำณีย์ แก้วอ่อน 3100501227630
1102 นำงสำว อรทัย อ่ ำศรี 1101401190259
1103 นำย วันชนะ วัฒนำธร 1100200295303
1104 นำย เสวก สอนรอด 3170200287510
1105 นำงสำว รุ่งนภำ เอ่ียมวิไลย์ 1170600158834
1106 นำย ชัยวัฒน์ บัลลพำถินันท์ 1179900273327
1107 นำงสำว ยุวดี เจริญวงศ์มิตร 3170600565355
1108 นำงสำว อัจฉรำ มำศทอง 3170600534905
1109 นำย สุทัศ สุขวัน 5360900042859
1110 นำงสำว ละเอียด อ่อนบำง 3170600534514
1111 นำย สมบูรณ์ ศรีหำจันทร์ 1179900206026
1112 นำงสำว อรวรรณ อนันตโฉม 1179900352855
1113 นำง อำรี อินสว่ำง 3101203162093
1114 นำงสำว ชมนภัส อู่ทอง 1103100485103
1115 นำย เจตน์พล โพธ์ิทองค ำ 1170500046261
1116 นำย นิกร จรรยำรัตน์ 1159900115098
1117 นำง วรรณภำ จันทกำล 3100902905647
1118 นำย ประทีป ประเสริฐ 3620400211989
1119 นำย ณัฐพล แจ่มศรี 1179900211305
1120 นำง ขวัญฤทัย บีออนดิ 1170600112591
1121 นำย อรรถพล โพธิสมภำพวงษ์ 1179900049991
1122 นำย ทองสุข ดิษเดช 3170400060667
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

1123 นำย ชำติศักด์ิ พวงภู่ 1179900184111
1124 นำงสำว วันนำ สิงห์ศิริจันทร์ 1179900109667
1125 นำง ปัญญำ อำรมทิพย์ 3100503003623
1126 นำงสำว ศศิธร คงถำวร 2170600014555
1127 นำง มนัสนันท์ โชติกำญจนเรือง 3501600027849
1128 นำง สนม บุญเพ็ง 3179900178169
1129 นำงสำว จันทร์จิรำ บัวหลวง 1170600123461
1130 นำย สุวรรณ เกรียงเดชำชัย 1170600057841
1131 นำย ฉัตรชัย แพทวีทรัพย์ 3170300030235
1132 นำย อนุชิต กล่ินโต 1170200031772
1133 นำย ทวี มงกุฎ 3170100152744
1134 นำงสำว รำตรี ข ำวิไล 3100502139084
1135 นำย อนุวัฒน์ พิรอด 1170600152569
1136 นำงสำว ทิพวรรณ เตชะวัฒนะไพบูลย์ 3180190000094
1137 นำย บุญเลิศ ก่ิงไทร 3170600374096
1138 นำย มำนพ แก้วเรือง 3721000211639
1139 นำง ชุติมันต์ ข ำวิไล 3100502139092
1140 นำงสำว ภรณ์สุภำ รัตนำ 3170100273754
1141 นำย เสน่ห์ ยืนยง 3170400054705
1142 นำย ติณณภพ ข ำวิไล 1100501519278
1143 นำย สมชิต ชอบท ำดี 3170500098976
1144 นำงสำว เรณุกุล ใต้สว่ำง 1179900363377
1145 นำย นพดล ชื อตระกูลไพบูลย์ 3179900139899
1146 นำย ณัฐดนัย ฉลำดดี 1170500011785
1147 นำง อุมำพรรณ จูฑะพันธ์ุ 3190600079159
1148 นำงสำว รัตนำ ภูยำธร 3170100094574
1149 นำย ธนกร พิภพภัทรกร 3200100539001
1150 นำย เจษฎำ ทองโต 1170601211348
1151 นำง เรณู ใต้สว่ำง 3721000211621
1152 นำง ส ำเนำว์ พงษ์พัฒน์ 0010391145959
1153 นำงสำว วำทินี ปะภูสะโร 1179900395759
1154 นำง จันทนำ ยืนยง 3170200179776
1155 นำงสำว ปัทมำพร ถือธรรม 1170600140765
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

1156 นำงสำว นันท์ลินี ภักดีอธิพัฒน์ 3720700503968
1157 นำย เอกรัฐ วะรำโภ 1170600148979
1158 นำงสำว นิรมล ค ำพระ 3170690001324
1159 นำงสำว นภษร ภัทรวินวรำ 3170400182151
1160 นำย ปภณทัช ฉัตรวรธนำ 3101201475680
1161 นำย สมใจ เมตตำ 3210300470200
1162 นำย อ ำนำจ เป่ียมรอด 3140100370083
1163 นำย สุทิน ใต้สว่ำง 3170400018351
1164 นำงสำว พัตชำ ค ำฝอย 1179900203540
1165 ว่ำท่ีร้อยตรี ชิตสกนธ์ โตสกุล 3160500163689
1166 นำย พิทักษ์ ค ำดี 3560300560117
1167 นำงสำว นันท์ณิภัค อภิสิทธ์ิพงษ์ 3170300096961
1168 นำงสำว เปมิกำ ขันทอง 5150100001424
1169 นำงสำว กชนิภำ สุขแจ่ม 3801200505538
1170 นำง สุมำลี ตำลเวช 3170100098669
1171 นำง ถวิล แก้วเหล่ำ 3170100118911
1172 นำง ปัทมำ ค ำพระ 3730600107921
1173 นำงสำว มยุรี กฐินทอง 3601101026170
1174 นำย ศรัณญู นำงแย้ม 1179900227392
1175 นำย สมชำย นำงแย้ม 3170600052820
1176 นำงสำว อภิสรำ ตำลเวช 1179900379958
1177 นำย พฤทธ์ิ เป่ียมรอด 1149900539599
1178 นำงสำว สิวำภรณ์ โพธิเจริญ 1600700081600
1179 นำง พเยำว์ แก่นแก้ว 3601101026161
1180 นำย จักรกริศน์ ทองสุก 3170600596749
1181 นำย ทศพล ศรีรักษำ 3170500139613
1182 นำย อิศเรษ ประสงค์เงิน 3170600345517
1183 นำย ชัยอำนนท์ หิรัญชำติ 1361200027791
1184 นำย ชัยญำนันท์ บุบผำ 1199900250297
1185 นำง ศุภำกร ศรีรักษำ 1160400001001
1186 นำง อำรีย์ แก้วสกุลรัตน์ 3170100181604
1187 นำงสำว ลักษมี ภูบุญลำภ 3460700270231
1188 นำงสำว สุนิสำ ม่วงศรี 3170500125761
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

1189 นำงสำว วรรวิไล ศรีแสน 1103702388238
1190 นำย สัมพันธ์ สังข์ทอง 3179900038383
1191 นำงสำว รุ่งนภำ เประกันยำ 3411900188288
1192 นำย ฉัตรชัย แก้วสกุลรัตน์ 3659900501453
1193 นำงสำว พิมพ์ใจ เชำว์ธรรม 3170600019962
1194 นำย ไพฑูรย์ สมสอน 3170600488881
1195 นำงสำว น  ำฝน เกตุพรหม 3170100146001
1196 นำงสำว อำรีย์รัตน์ มีเดช 1620500100881
1197 นำย ชุติมัน แพ่งกล่อม 3170600391349
1198 นำย ภีมพัฒน์ อภิสิทธ์ิพงษ์ 1170600164036
1199 นำงสำว ละเมียด ชัยบูรณ์ 5170100005055
1200 นำง เขมิกำ หำยทุกข์ 1320500004931
1201 นำงสำว กำญจนำ กรเอ่ียม 3610100030555
1202 นำย สุชิน รุ่งสว่ำง 3170400170560
1203 นำงสำว มีณำรีน ชัยบ ำรุง 1539900593018
1204 นำง ล ำพู หำยทุกข์ 3320500389715
1205 นำย พงศ์พิเชฐ เทียนแอม 1179900223010
1206 นำงสำว นงลักษณ์ โพรี 1170300035605
1207 นำงสำว เสำวลักษณ์ แก้วเกิด 3179900148049
1208 นำงสำว พรรณกร ข้อวรรณำ 3101701884091
1209 นำย ดิลก ปำนคีรี 2179900015423
1210 นำย ชลอ เครือแก้ว 3170200032341
1211 นำงสำว กมลทิพย์ อยู่จุ้ย 1179900385087
1212 นำย ตรีวิทย์ เอ่ียมโอฐ 1150600132550
1213 นำย ทักษิณ ดิษฐำน 1179900298648
1214 นำย ศรำวุฒิ เทพอำษำ 1189900230121
1215 นำง ชลอ แสงอำทิตย์ 3170200023903
1216 นำงสำว วรำภรณ์ ทองทัศน์ 1209301106252
1217 นำงสำว วิไลวรรณ บุญโช 3170400223761
1218 นำย จิรำยุ นำเจิมทอง 1179900251391
1219 นำย จตุรงค์ สพประสงค์ 3610200343709
1220 นำงสำว กิตติมำ สุร ำไพ 3320600754822
1221 นำงสำว สุพรรณี โพธ์ิเที ยม 1150100056609
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

1222 นำย เกียรติศักด์ิ รักษำชอบ 1179900363954
1223 นำงสำว ธัญญำรักษ์ เทียนแดง 1102002416009
1224 นำงสำว ยุพำ ทองวิลัย 1179900220321
1225 นำงสำว ยุพำรัตน์ เกิดเจริญ 1199800076643
1226 นำย พิพัฒน์ บุบผำ 1170600163617
1227 นำย บุญน ำ วงศ์แย้ม 3170200189691
1228 นำย ชัยณรงค์ จิตรบุตร 1179900215637
1229 นำย นนทกร นะรำนันท์ 1200100584949
1230 นำย ชูศักด์ิ แสนประสิทธ์ิ 3100502049034
1231 นำย ดิศำนุวัฒน์ จ้อยวงษ์ 1160100591989
1232 นำงสำว วนิดำ พันชะตำ 3650101030681
1233 นำง ละเอียด กล่ินกลำย 3170100205449
1234 นำงสำว อัจฉรำ โตเชื อ 3170600392311
1235 นำย มงคล เย็นใจ 1179900257071
1236 นำงสำว บัวแก้ว สอนดำ 1170600066271
1237 นำง ไพประภำ สพประสงค์ 1102000952680
1238 นำย ต้นโชค บุญย่ิง 3729900130373
1239 นำงสำว ประสิทธ์ิ ม่วงงำม 3170200144760
1240 นำงสำว รินทรำภรณ์ แก้วทิ ง 1179900367909
1241 นำง บังเอิญ แย้มกล่ิน 3180500444203
1242 นำงสำว สำวิตรี จันทร์งำม 1102000302910
1243 นำง ยุพำ สิทธ์ิน้อย 3170300183431
1244 นำย ศรำวุธ โฉมศรี 1179900087141
1245 นำงสำว พรกนก สุขอุดม 3170400241149
1246 นำงสำว รำตรี เชื อปุย 3170100162162
1247 นำง ปรียำวรรณ ทรัพย์สมบัติ 5170600019659
1248 นำย ไกรพล สงวนสุข 1170600097401
1249 นำงสำว อมรรัตน์ สุพร 3490500312193
1250 นำงสำว เลิศลักษณ์ คูหำเรืองรอง 5150500007314
1251 นำงสำว กัญญำวีร์ ใจดี 1139800006912
1252 นำงสำว ปิยวรรณ สงวนสุข 1102700133185
1253 นำง ละเอียด ช่ำงประดับ 3179900113717
1254 นำงสำว อวยพร อุลิศ 1179900231055
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

1255 นำย มนตรี คดีธรรม 3150100011997
1256 นำงสำว ศิรินทร์ญำ หงิมดี 3170200286262
1257 นำงสำว นพมำต ชวฤทธ์ิ 3170600352921
1258 นำง สุญำณิกำ เสือหยด 3179900116244
1259 นำงสำว อุไรวรรณ ทองเมือง 1170600062551
1260 นำงสำว วัลลภำ คงทิม 1179900375707
1261 นำงสำว น  ำอ้อย ศรีบุญ 2200500018451
1262 นำย ธนวิทย์ ก่ิงไทร 1170600166594
1263 นำย อัคคิ ไชยกำร 1179900062920
1264 นำงสำว กรรณิกำ แสนสุริวงค์ 1480700135141
1265 นำง กิติมำ สุขส ำรวล 3170400092712
1266 นำงสำว พิมพ์พัชร ไทยมำนิตย์ 3170200190583
1267 นำย สมชำย ผูกเกษร 3179900147760
1268 นำย ธนพัฒน์ แท่นทอง 3179900090385
1269 นำงสำว สุมำลี เชื อปุย 1180500001551
1270 นำงสำว ขนิษฐำ ใจม่ัน 1179900124879
1271 นำย คทำ ไทยมำนิตย์ 3170200190605
1272 นำง จันทร์ฉำย รุ่งโรจน์ 3170600192508
1273 นำงสำว ศิริวิมล สมบูรณ์อ้วน 3179900147808
1274 นำงสำว แสงดำว สมยอง 3570400448041
1275 นำย ธนวัฒน์ จันทนำ 1170600060044
1276 นำย สมชัย มูลอ้ำย 3530100870937
1277 นำงสำว จีรำภรณ์ แสงใส 3321300081181
1278 นำย ประสิทธ์ิ รุ่งโรจน์ 3170600191897
1279 นำงสำว สุพรรณษำ คงทิม 3170600501055
1280 นำย สมชำย รักถนอม 1179900115047
1281 นำย จักรพรรดิ ทองเหลือ 1179900277004
1282 นำงสำว จำรุวรรณ อินถำวร 1179900145809
1283 นำง กมลพร ช่ังเทศ 3170600139771
1284 นำงสำว อภิสรำ รัตนสุวรรณ์ 3170100223609
1285 นำย นโรดม ผลโภชน์ 1170600059321
1286 นำงสำว วัชภรณ์ ก ำริสุ 3480700506561
1287 นำงสำว สุจิน บุญมี 1179900024360
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ID (เลขบัตรประชำชน 13 หลัก)

รำยช่ือผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่ำ 
กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

1288 นำงสำว เสำวณีย์ ทองสุพรรณ์ 1179900304583
1289 นำงสำว อัญธนำ เหรียญทอง 1179900087361
1290 นำย สุพิชญ์ มงคลปทุมรัตน์ 3130100203799
1291 นำงสำว พันธ์ุทิพย์ โชติช่วง 1100701964836
1292 นำย กฤษฎำ ทองงำม 1179900232850
1293 นำงสำว สุนีย์ ชัยพิริยะ 1269900099334
1294 นำง จินดำ สมประสงค์ 3170600240600
1295 นำย ประพันธ์ พวงจันทร์ 3909800600902
1296 นำย สำมำรถ สุดโลก 1160100184461
1297 นำง ธนภร วัชรพรนิธิ 3140800052882
1298 นำย ภวัต วัชรพรนิธิ 3170100182163
1299 นำงสำว จิณณพัต พิมเสดำะ 1609900457644
1300 นำย ประจบ ม่ิงขวัญ 3600900070276
1301 นำงสำว มำลัย ป้ันเหลือ 3170600048121
1302 นำงสำว นิภำ เหมือนพลอย 5170199000832
1303 นำงสำว พิศมัย แสงวันทอง 1179900295258
1304 นำย พีรพงษ์ แพสุวรรณ์ 3179900114501
1305 นำง สำยหยุด แพสุวรรณ์ 5170600018814
1306 นำงสำว ภัณฑิลำ แพสุวรรณ์ 1179900375154
1307 นำย อำจศึก สมประสงค์ 3170600513878
1308 นำย อรรถพล แพสุวรรณ์ 1179900083242
1309 นำงสำว สุทิศำ จันทร์ทอง 1119901946881
1310 นำงสำว มุทิตำ โพธ์ิทอง 1119900834582
1311 นำย สุรศักด์ิ แก้วทอง 1179900192203
1312 ร้อยตรี ดำวรุ่ง เสวกวิหำรี 3160100297823
1313 นำย มงคลชัย ศรีอธิบดี 1101800167587
1314 นำย อรรถกร เพ่ิมผล 1100701580515
1315 นำย สรำยุทธ ศรีแก่นชัย 1179900329292
1316 นำงสำว ธัญญำรัตน์ กล่ินแตง 3170600489535
1317 นำง ขวัญเรือน แพสุวรรณ์ 3170100215304
1318 นำย เมฆ สำรมำท 3170300143315
1319 นำงสำว นงลักษณ์ ทับทิม 3170200261995
1320 นำย พิพัฒน์ชำร์ บัวสำย 1129800065862
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1321 นำย เกียรติศักด์ิ ทองรอด 1179900112722
1322 นำง นันท์นภัส สุจริตจันทร์ 3170200320649
1323 นำย สรำยุท สอนรอด 1179900191878
1324 นำงสำว ธนิดำ พวำนนท์ 1170600120705
1325 นำย ศิริรักษ์ เทียนศรี 3179900115043
1326 นำย สมเจต เรืองฤทธ์ิ 3170600186915
1327 นำย ศุภกร แพกุล 1840100060928
1328 นำงสำว วิภำรัตน์ ฤำชัยคำม 3179900130042
1329 นำง เพ็ญพิชญำ ยินดี 3609700231444
1330 นำงสำว ประพิมพ์ภักษ์ ธีวำรีเจริญ 1179900108415
1331 นำงสำว ชลอ บ ำเรอจิตต 3170200343452
1332 นำงสำว มำลัย พรหมมณี 1179900086519
1333 นำย อิง แสงสว่ำง 3170200004089
1334 นำง ไพลิน หว้ำนหอม 3170300051011
1335 นำง กมลพร จันทรำสำ 3170100262086
1336 นำย พีรพงษ์ สุขใส 1179900169392
1337 นำย อำคมธ์ เสวกวิหำรี 3170300008400
1338 นำย ธนวัฒน์ จันทร์บุญ 1179900337023
1339 นำย วิฑูร หว้ำนหอม 3160600499298
1340 นำงสำว พิชวีร์ คงทิม 1179900102581
1341 นำย บุญยศ ศรีบุญทิพย์ 5101699008574
1342 นำงสำว บุญทิวำ วิพันธ์ุเงิน 3170200182327
1343 นำย สนธยำ ช่ำงไทย 3170100249349
1344 นำงสำว อัจศนี ชำญเดช 1179900313523
1345 พลทหำร* สุชำติ ฤทธ์ิเทพ 3600800713167
1346 นำย สมหมำย อำรีย์ 3170600211618
1347 นำง วงษ์ทอง แม้นพยัคฆ์ 3720800346554
1348 นำงสำว บุญมำก เอ่ียมหน่อ 3640400403802
1349 นำง ปัทมวรรณ สงวนสุข 1170600016240
1350 นำย วิทยำ สุขช่ืน 3170600519680
1351 นำย อรุณศักด์ิ แม้นพยัคฆ์ 3601101082819
1352 นำงสำว สิรินดำ สุขช่ืน 1640100234766
1353 นำงสำว ลลิตำ หลงพงษ์ 2179900014010
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กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

1354 นำย พิชชำกร แม้นพยัคฆ์ 1601100283237
1355 นำย อภิสิทธ์ิ ภู่แพร 1179900291449
1356 นำง พรศิริ ค ำอินทร์ 3101700943085
1357 นำงสำว สุพิชชำ ไหมสมบุญ 1170600151643
1358 นำงสำว ศรีวรรณ์ แก้วเลิศ 3170200204487
1359 นำง ธณพร นิลนนท์ 3140800401810
1360 นำย รณกร พิภพภัทรกร 1310500189485
1361 นำย ไชยวัฒน์ สวนดอกไม้ 1170600181704
1362 นำย วรวัฒน์ บุบผำ 1179900423485
1363 นำงสำว นฤสรณ์ แตงอ่อน 3170200024764
1364 นำย พรชัย เจริญเกตุ 3170300246033
1365 นำย สมควร สมปอง 3600700815065
1366 นำย กฤษดำ พุฒิสำร 1179900359345
1367 นำงสำว พรทิพย์ เจริญเกตุ 3170300246041
1368 นำง วรรณพร สมปอง 3170600477472
1369 นำงสำว อิงอร กองทองนอก 1200100308259
1370 นำงสำว ศรำวัลย์ มะยมทอง 1170500036371
1371 นำย ธำนินทร์ วงษ์นำค 3170100174349
1372 นำย ภูชิต รำชนำจันทร์ 1140601216196
1373 นำงสำว สุพิมล ยิ มฉุน 1179900363474
1374 นำย เขมฏิณัณฐ์ เอ่ียมพัชรวุฒิ 3179900161878
1375 นำย บุญเทิด โจทย์จันทร์ 5170100027881
1376 นำงสำว ธนัญญำ บัวบุรุษ 4120600008080
1377 นำย วุฒิชน พรหมโชติ 1179900016308
1378 นำง เสนำะ พุ่มพิศ 3170600279123
1379 นำงสำว วิรำพร เชียงสอน 5550700020698
1380 นำย ณรงค์ บัวเงิน 3170300010285
1381 นำงสำว ธำรทิพย์ สวัสดี 1900400099845
1382 นำย ฐิติพงศ์ สุขปำน 1179900335233
1383 นำย วีรภัทร เนตรสว่ำง 1729900056801
1384 นำย วิชย์ ทองสีนำค 1400800448744
1385 นำงสำว อัจฉรำวดี เนตรสว่ำง 1529900103720
1386 นำย สมทัศน์ อยู่รักญำติ 3520300642946
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กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

1387 นำง น้อย อยู่รักญำติ 3100905383137
1388 นำย จิรำนุวัฒน์ กองแก้ว 1179900111700
1389 นำง กมลวรรณ วงษ์พำนิช 1179900253521
1390 นำย กิตติศักด์ิ วงษ์พำนิช 1179900238947
1391 นำย นิธิศชล ศรีกล่ินดี 1102700423051
1392 นำง ยุภำพร ศรีกล่ินดี 1110500062169
1393 นำง นนทรี อ๊อตโต 1179900365973
1394 นำย อเล็กซำนเดอร์ อ๊อตโต 5170200034316
1395 นำงสำว พิรำภรณ์ วุฒิกุญปภำ 1179900128599
1396 นำย สิทธิพร ติโลกวิชัย 1170600075882
1397 นำย ด ำเนิน บุญทัน 3170600322398
1398 นำงสำว จิตตินันทน์ สนใจ 1179900302874
1399 นำง มำลำ พุ่มล ำเจียก 3170100135084
1400 นำงสำว สมฤดี สดวกดี 1179900196381
1401 นำย จีรวัฒน์ ไข่สุข 1610100106806
1402 นำง สมควร สดวกดี 5170100006434
1403 นำง วรรณศรี ขำวจุ้ย 5180100003800
1404 นำง ธำรำ ศรีไพศำล 3179900177758
1405 นำงสำว ผกำกำญจน์ เพชรถึง 1840500002879
1406 นำง ศศธร ม่วงศรี 3170400140903
1407 นำงสำว วันดี วำนิชกรณ์ 3179900072069
1408 นำย เทพดรุณ สนิกะวำที 3349900699213
1409 นำงสำว ดวงพร ปำนบุญ 1180500005980
1410 นำงสำว ภำวิณี เก๋ียงเถิน 3570300468369
1411 นำง ศิวนิตย์ เลิศธัญญะ 3170600312406
1412 นำย สมชำย สดวกดี 3170100031611
1413 นำย ถิรวัฒน์ งำมปล่ัง 3601200291572
1414 นำง ตุลยำ ร้อยถ่ิน 1179900150772
1415 นำงสำว นันท์ชนก ภูนิสัย 1170600102065
1416 นำย อัศรำวุฒิ เทียมดี 1102002823127
1417 นำงสำว จิตตวดี นุชอยู่ 1170300034161
1418 นำย ชวน สำรถิน 3170400056759
1419 นำย รัชภูมิ รุ่งแสง 3170200035499
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กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

1420 นำงสำว บุบผำ แซ่ลิ ม 1179900121004
1421 นำงสำว สุนันทำ เดชบ ำรุง 3170290000690
1422 นำงสำว อังคณำ คุ้มวงษ์ 1170601221114
1423 นำย โชคอนันต์ หล่อทอง 3321001199610
1424 นำงสำว จุฑำมำศ นุชอยู่ 1119900692664
1425 นำง ชลณภัทร รักษำภักดี 3101800443629
1426 นำย ปฎิภำน บันเทือง 3180600050355
1427 นำย วิโรจน์ ธรรมนูญรัก 3101501378892
1428 นำงสำว วันวิสำข์ นิลวงษ์ 3170300098387
1429 นำง พิณรัตน์ สำยบุญ 3430900410567
1430 นำงสำว สุภำภรณ์ ป่ินทอง 1179900303838
1431 นำง ประไพร ตระกูลปำน 3500900768355
1432 นำย รวี แก้วทวี 1100800667040
1433 นำงสำว ฐิติพร โพธ์ิทองค ำ 1170600104297
1434 นำย สมปอง หุ่นนำค 3100201946657
1435 นำงสำว จ ำเนียร แสงสน 3100504297744
1436 นำย ชัยพันธ์ แก้วทวี 1740300152215
1437 นำง สุภำนิตย์ กล่ินธูป 3170300172650
1438 นำงสำว บุญธรรม แปรแพร 3110400754227
1439 นำงสำว พรธิดำ นำมปัญญำ 1160100023204
1440 นำย สุนันท์ นำคประสิทธ์ิ 3170400217124
1441 นำย พิศฐ์ศักด์ิ ศรีสุธรรม 3170600465016
1442 นำงสำว เพียงใจ นำถำบ ำรุง 3350300034921
1443 นำย โยคิน พัดพิน 3530300173946
1444 นำงสำว ศิริวงษำ ศรีกล่อม 1179900357334
1445 นำย วีรพล พำนทอง 1179900234160
1446 นำงสำว ศิริวัฒนำ แก้วมีศรี 1150400083717
1447 นำงสำว สุนิสำ โพธ์ิเชิด 1100200705609
1448 นำงสำว ส ำเนำ ม่วงมี 3170300249717
1449 นำงสำว สุนำรี พรมมำ 1530200057247
1450 นำง เรณู นวลละออง 3170100205023
1451 นำงสำว ณชนก หอมเกลียว 1160100366381
1452 นำย เอนกรัฐ อินเอก 3170400211606
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กลุ่มท่ี 5 ผู้ท ำงำนสัมผัสประชำชน

1453 นำงสำว วำสนำ เต่ำทอง 3179900139538
1454 นำย เอกรินทร์ ด้วงมีสุข 3170300042527
1455 นำงสำว สุรีรัตน์ ทองเงิน 1169800122271
1456 นำงสำว อรุณลักษณ์ กรัดชัง 3170400198464
1457 นำงสำว บังอร รุ่งสว่ำง 3170400171256
1458 นำง จ ำปำ เดชกระจ่ำง 3160500169814
1459 นำง มนัสนันท์ เอ่ียมส ำอำง 3170200140977
1460 นำย ศักด์ิสิทธ์ิ พัวพำนิช 3179900148596
1461 นำงสำว จิญำนิฏฐ์ ทองค ำ 3160101740551
1462 นำงสำว อรษำ คงคำมี 3470100273727
1463 นำย วุฒิชัย อัมพุธ 3560500594473
1464 นำง ถำวร บัวค ำ 3170200141876
1465 นำงสำว ณิชำภำ ทิมเทพย์ 3170100228813
1466 นำย สุชิน จิตรวิชำ 3160101763755
1467 นำงสำว ปรำณี คงคำมี 3170100129033
1468 นำย ชินวัตร ดิษฐำน 1179900298630
1469 นำงสำว วิมล ผ่ำนจังหำร 1179900112765
1470 นำย ธนภัทร โสจะ 1170600179548
1471 นำงสำว วรัญญำ ชุดไธสง 1620500217516
1472 นำย ศุภลักษ์ คงแย้ม 1170600118301
1473 นำงสำว น  ำผึ ง แป้นปรำณีต 3160300547165
1474 นำย ปำนรดำ จันทร์งำม 1179900016022
1475 นำย วีระชัย เขตตะ 3170600358457
1476 นำง มะยม ทองนุ้ย 3660700649149
1477 นำง วลัญช์ญำ เขตตะ 1100500179481
1478 นำง อรพิน บัวทอง 3620501376312
1479 นำย สมจิตร บัวทอง 3180500401644
1480 นำย สังวำล ผิวผ่อง 3620501376363
1481 นำย ชัยธวัช เจนอนันต์พร 3101701092879
1482 นำย สมเดช ทองนุ้ย 3160101835659
1483 นำย ชำคริต โชติช่วง 3100500788395
1484 นำย สิรภพ เถรำวัลย์ 3170600320875
1485 นำงสำว ปัญญำรัตน์ สุรทิน 1600700078684
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1486 นำง บุญโฮม มีศิลป์ 3330100742167
1487 นำงสำว นภำวรรณ ฉิมอ่อง 3609900129597
1488 นำย ธนโชติ ชุ่มใจ 3170300175918
1489 นำงสำว จิดำภำ ผำสุข 3130200146959
1490 นำง ชมภูนุช ทับเงิน 3170200237547
1491 นำงสำว ออมฤทัย เหี ยมจ่ำง 3170600234359
1492 นำย สิทธิชัย ทับเงิน 3170200020998
1493 นำงสำว อรประภำ พรหมเจริญ 1170100052344
1494 นำงสำว ปภัทส์ ใจม่ัน 3170600305124
1495 นำย อนุชิต มีช่ือ 3170600441800
1496 นำงสำว จิตรำลัย เหี ยมจ่ำง 3170600234324
1497 นำง ผ่องพรรณ โพธ์ิค ำ 3170100099673
1498 นำงสำว สมประสงค์ อ้นงำม 1179900155260
1499 นำย ธงชัย พุกตะเชย 3170600204573
1500 นำงสำว สุจิตรำ หอมช่ืน 1139800019836
1501 นำงสำว สุพัตรำ บุตรนิล 3170500061096
1502 นำย สัจจะ สุจริตจันทร์ 1179900003320
1503 นำงสำว กนิษฐำ ไข่สุข 1189900321909
1504 นำย อนันต์ ผมทอง 3170200091313
1505 นำย กรวัฒน์ กิจไทยสงค์ 1179900237304
1506 นำย สมบูรณ์ แซ่ลิ ม 3729900165291
1507 นำงสำว สุชำนันท์ เณรน้อย 1179900399266
1508 นำย ปัญญำ รักใคร่ 1150400075714
1509 นำงสำว วำณำรัชนี ขันนำค 1720200003501
1510 นำย นำวี อักษรวิจิตรกุล 1170601197604
1511 นำง แสงเดือน จันทร์ช่ืน 3170600479874
1512 นำย น  ำเอก ปำนโต 3710200007732
1513 นำงสำว ก ำจำย เผือกผ่อง 3180500625062
1514 นำย ปริญญำ หร่ังน้อย 3170200340232
1515 นำงสำว ประสิทธ์ิ เผือกผ่อง 3180500625054
1516 นำงสำว ปริยำกร ย่ิงมหำศำล 1150200036243
1517 นำงสำว ปรำนี กล่ินสกุล 1179900016944
1518 นำง ภัทรวดี คะเชนเชื อ 3170500014357
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1519 นำย กิตติพงษ์ จันทร์งำม 1179900021221
1520 นำงสำว อ้อย มูลหญ้ำแพรก 3170300220841
1521 นำงสำว รุ่งนภำ ภู่ด ำหริ 3760500904578
1522 นำย ศรัณย์ อินทปำสำณ 1170600147441
1523 นำย คันถชิต อินทปำสำณ 3679800115373
1524 นำย อนิวรรต ทองระย้ำ 1179900188389
1525 นำย ประทีป ทองระย้ำ 3169900124328
1526 นำง ขันมำ เหมือนพันธ์ุ 3670700632165
1527 นำย ศิริพงษ์ ฟองงำม 1170200004708
1528 นำย เอกชัย พวงภู่ 3170300234272
1529 นำง เล่ียม พวงภู่ 3170300031738
1530 นำย บรรพต พัดโบก 3170200093782
1531 นำง เมจ์ริสสำ ทองบริสุทธ์ิ 3170200179865
1532 นำง ภำวิดำ อริยะวงศ์ทอง 3540100537651
1533 นำย จตุพล ใจดี 1520500105743
1534 นำงสำว สุกัญญำ หล ำหนู 1170600140668
1535 นำงสำว พรยมล ค ำท้วม 3170400076211
1536 นำงสำว ชำลิสำ กองเงิน 1179900353673
1537 นำงสำว โศรญำ อินพักทัน 1179900256201
1538 นำง สมฤทัย ชำวแสนแสบ 3170400008932
1539 นำย อ ำนำจ เหมือนพันธ์ุ 3179900177715
1540 นำย พอนไช อ้วนพงจะเลิน 6621700001721
1541 นำง ส ำรำญ อินทร์วงค์ 3170400128709
1542 นำย ส ำรำญ ดีหม่ัน 3650600779202
1543 นำงสำว มณีรัตน์ วิเศษวงษำ 1730601183951
1544 นำย วีรยุทธ์ กันแสง 1170500041099
1545 นำย วิสิษฐ์ ปล้องไม้ 1170200004929
1546 นำย วัชระ เทียนขำว 3179900050014
1547 นำย กิตต์ิณรงค์ เทียนขำว 1170601203213
1548 นำง มลธิยำ หอมไม้ 3860100693064
1549 นำงสำว ยุพำรัตน์ หอมไม้ 1179900401651
1550 นำง ผ่องเพ็ญ พลำยสำยทอง 3170500056807
1551 นำงสำว จิดำภำ กองทอง 3401300275147
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1552 นำงสำว ปพิชญำ พรประเสริฐ 1170601211453
1553 นำงสำว อุษณีย์ โพธ์ิเหมือน 1170600094852
1554 นำย ศรำยุท อ่อนค ำ 1170600084962
1555 นำง ณภัสนันท์ แดงสกุล 3170100016000
1556 นำย ธนัตถ์สรณ์ แดงสกุล 3170100018495
1557 นำย สนทยำ ศรีสุขเจริญ 3170600423143
1558 นำย รังสิพล จุมพล 3170500017178
1559 นำง สุนันทำ สร้อยค ำหลำ 3170100275811
1560 นำงสำว ศิริวรรณ ค ำสุข 3170100158734
1561 นำย อภิชัย สร้อยค ำหลำ 3410102285811
1562 นำย นพพร ปำนโสภณ 4170100001574
1563 นำงสำว นภัสนันท์ มนัญภัทรำธำร 3410102285790
1564 นำงสำว อรัญญำ แก้ววิเชียร 1410600224354
1565 นำย วิรศักด์ิ อิสรำนุกูล 5410300011536
1566 นำงสำว มณฑำทิพย์ เกิดศิริ 3609700062669
1567 นำงสำว จันทร์เพ็ญ เพ็ชร์รักษ์ 1170200034461
1568 นำย คมกริช กล่ันสกุล 3179900060800
1569 นำงสำว สมหมำย เพ็ชรดี 3160500367853
1570 นำง จิรำภรณ์ บัวเจริญ 3301000912461
1571 นำย สุรธันย์ เหมือนพลอย 3179900037735
1572 นำย อชิตพลธีร์ ศรีสวัสด์ิ 1179900285881
1573 นำย ตรรกพงศ์ ฉิมบุรุษ 1170601201105
1574 นำง บุญธรรม ทัดสนธ์ิ 3190300583978
1575 นำย สุทีป ทัดสนธ์ิ 3170100275790
1576 นำย วสันต์ ลำวรรณ 1103700156879
1577 นำงสำว มณี ฟักทอง 3179900060257
1578 นำย วรินทร ห้อยแดง 1720900252547
1579 นำย ทอง สิมณี 3330300439859
1580 นำย ศุภกร คุณพงษ์กุล 3170200170965
1581 นำง น  ำฝน ดอกไม้งำม 3600700896596
1582 นำงสำว จิรำรัตน์ ปล้องไม้ 1170200001237
1583 นำย เสกสรรค์ สิงห์พลับ 3170100134070
1584 นำงสำว ดำวใจ รอดอินทร์ 1179900020160
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1585 นำงสำว สุพิชชำ วงษ์เอ่ียม 1179900403280
1586 นำงสำว ปทุมทิพย์ สงฉิม 3170200344092
1587 นำงสำว สิรีรัศม์ิ จันทรำภรณ์ 3909900175782
1588 นำงสำว ชีวำ อำระยะกุล 1170600159610
1589 นำงสำว กวิสรำ มีสอำด 1179900323979
1590 นำงสำว ณัฐพัชร์ สิมหิม 3320500079899
1591 นำย กร อยู่เอ่ียม 3170100245106
1592 นำงสำว ศศิชำ เกษพิจิตร 1619900333813
1593 นำงสำว ธิมำพร ทัพสำวิกำ 1179900382053
1594 นำงสำว จิรำพรรณ สุดเตำะ 1101400265158
1595 นำย พิรพัฒน์ เมธำพรพุฒิชัย 1100500193409
1596 นำย วรำพล สุขคล้ำย 1160199001852
1597 นำงสำว มัญชรี ทยำธรรม 1170600181542
1598 นำง นิภำ แช่มสุขขี 3170200207079
1599 นำง อ ำภรณ์ สุขอยู่ 3170200207087
1600 นำงสำว อัจฉรำพร ศรีผดุง 3150600034325
1601 นำงสำว อภิสรำ สังข์ทอง 1179900423311
1602 นำงสำว สุภำณี คุ้มญำติ 1179900136702
1603 นำง นันทภัค มีลำภ 1179900031072
1604 นำง นิภำ เสือโต 5170600002501
1605 นำงสำว รุ่งนภำ เชำวน์สง่ำ 3170600407113
1606 นำย สุธินันท์ เมฆพัฒน์ 3620100123618
1607 นำย กิตติศักด์ิ พันธุตะ 1179900282571
1608 นำงสำว นิตำ ค ำพ่ึงอุ่น 1141300002635
1609 นำย ดนุพล แซ่ลี 1560400049965
1610 นำงสำว เฉ็งโซว แซ่ลี 8560684003211
1611 นำงสำว สำวิกำ แซ่ลี 1560400055248
1612 นำงสำว ณัฏฐภัสวนัน ภิรมย์รัตน์ 1369900232688
1613 นำย ไผ่ สินดี 1179900105289
1614 นำย นิรมล อ่อนตำ 3170100120281
1615 นำง ศศิธร สะอ้ำง 3170300237255
1616 นำย ศักด์ิชัย ภูภักดี 1170300005226
1617 นำย ศรินรัตน์ เดชธนพิพัฒ 3719900342087
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1618 นำงสำว วรรณนิสำ ทีฆวิศิษฏ์ 3102100001632
1619 นำย นัฐนันท์ รัตนกำรวินันท์ 1721000007008
1620 นำงสำว เบญจมำศ เหมือนแก้ว 1179900192009
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