
ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ
ม.1/1 1 เด็กชายไชยกร ใบดีกาดี 78 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.1/1 2 เด็กชายพฤหัส บุญเพ็ชร 97 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.1/1 3 เด็กชายปยพัชร กันโต ไมประสงครับวัคซีน ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.1/1 4 เด็กชายแทนคุณ ไลเลิศ 2257 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.1/1 5 เด็กชายกัปปนกันดิส กิตตนนิพิฐ 2515
ม.1/1 6 เด็กชายธีรภัทร กาญจนสุนทร 2344 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.1/1 7 เด็กชายนัทธวัฒน ดีเจริญ 2557 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.1/1 8 เด็กชายชยพล ถินสถิตย ไมประสงครับวัคซีน โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.1/1 9 เด็กชายธนกร ศรีมานพ 2300 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.1/1 10 เด็กชายนราธร เหมือนเอ่ียม 2407
ม.1/1 11 เด็กชายภานุพงษ ระดับ 2552
ม.1/1 12 เด็กชายอัครพงษ โภคินธนาเศรษฐ 2416
ม.1/1 13 เด็กชายณัฐนันท จับเทียน 2236
ม.1/1 14 เด็กชายหฤษฎ สระแพ 2569
ม.1/1 15 เด็กหญิง ไอยวริณ จันทรศรี ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/1 16 เด็กหญิงณปภัช ศริพันธุ ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/1 17 เด็กหญิงลภัสรดา กวีวัจน 2235
ม.1/1 18 เด็กหญิงเพลงชนก รอดภัย 2591
ม.1/1 19 เด็กหญิงพิชชาพร สุรกร 2599
ม.1/1 20 เด็กหญิงพัสวีพิชญ รมลําดวน ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/1 21 เด็กหญิงชิชญาณิกานต สุดตา 2635
ม.1/1 22 เด็กหญิงญาณวิภา บุญเลขา 2357
ม.1/1 23 เด็กหญิงทัชชกร เจียมเงิน 2366
ม.1/1 24 เด็กหญิงขวัญขาว จันทเวช ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/1 25 เด็กหญิงอัจจิมา โพธ์ิจู 2565
ม.1/1 26 เด็กหญิงณฐิตา เรือนงาม 2364
ม.1/1 27 เด็กหญิงประภาศิริ  ภู พวก 2461
ม.1/1 28 เด็กหญิงฐิติมา เพชรแดง 2425
ม.1/1 29 เด็กหญิงชิดชญา สังโยคะ 2523
ม.1/1 30 เด็กหญิงเกวลิน วราสินธุ 2621

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.1/2 1 เด็กชายกรวิชญ ตันสงวน ไมประสงครับวัคซีน ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.1/2 2 เด็กชายกฤศกร สําราญดี 2644 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.1/2 3 เด็กชายกิตติธัช อังสน่ัน 2359 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.1/2 4 เด็กชายจิรดนัย ตันธราพรฤกษ 2483 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.1/2 5 เด็กชายชัยพร จํานงคหาญ 2554
ม.1/2 6 เด็กชายชาคริส ประจวบสุข 2605 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.1/2 7 เด็กชายณัฐดนัย นุมน่ิม 2668 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.1/2 8 เด็กชายติณณภพ พ่ึงตน 2397 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.1/2 9 เด็กชายปุญญพัฒน สงแอ ไมประสงครับวัคซีน จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.1/2 10 เด็กชายพงศกร เนียมสมบุญ ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/2 11 เด็กชายพงศวรุตม รอดโฉม 2567
ม.1/2 12 เด็กชายภูเบศ เขตการณ 2419
ม.1/2 13 เด็กชายรังศิโรจน เสนคราม ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/2 14 เด็กชายวัชรพล เสือโต 79
ม.1/2 15 เด็กชายวายุภักษ เจียมจันทรเลห 2558
ม.1/2 16 เด็กชายสุเมธ พวงอยู 2527
ม.1/2 17 เด็กชายสุวิจักขณ ภูชัย 2294
ม.1/2 18 เด็กหญิงกมลฉัตร สุขทอง 2270
ม.1/2 19 เด็กหญิงกฤตยา สินมา 2234
ม.1/2 20 เด็กหญิงกวินธิดา อมรการ 2372
ม.1/2 21 เด็กหญิงจุฑาทิพย ศรีธรรมาภรณ 2256
ม.1/2 22 เด็กหญิงชลิตา ชูสวัสด์ิ 2609
ม.1/2 23 เด็กหญิงโชติกา สะมะถะ 2290
ม.1/2 24 เด็กหญิงณัฐธีรา จันมัน 2271
ม.1/2 25 เด็กหญิงนัฐณิช วัชรกุล 95
ม.1/2 26 เด็กหญิงนิชานันท คําชู 2470
ม.1/2 27 เด็กหญิงปรีรติ ปานเพ็ชร 2340
ม.1/2 28 เด็กหญิงปุณิกา โคปาลสูตร 2471
ม.1/2 29 เด็กหญิงพิชญสินี พุมพวง 2350
ม.1/2 30 เด็กหญิงภัทรธีรา หานะกุล 2249
ม.1/2 31 เด็กหญิงภิญญดา สักการะ 2280
ม.1/2 32 เด็กหญิงรมิตา ศรีสุข 2368
ม.1/2 33 เด็กหญิงวรัญชลี เงินอย 2288
ม.1/2 34 เด็กหญิงสุชาดา แผทอง 2413
ม.1/2 35 เด็กหญิงสุทธิกานต สาริวัน 2606
ม.1/2 36 เด็กหญิงอนันตญา แถวศรีสุวรรณ ไมประสงครับวัคซีน



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.1/3 1 เด็กชายกษิดเดช สุทธิวานิช 2568 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.1/3 2 เด็กชายคเณศวร ชาวนาฝาย 2292 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.1/3 3 เด็กชายจิระพัฒน มีฤกษใหญ 2379 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.1/3 4 เด็กชายธนภัทร ดิษบรรจง 2665 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.1/3 5 เด็กชายธฤต อันทับ ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/3 6 เด็กชายธีรนัย คามรักษ 2272 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.1/3 7 เด็กชายนนทวิชญ ปติดา 2529 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.1/3 8 เด็กชายพรอมสิน มากช่ืน 2375 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.1/3 9 เด็กชายพัชรพล วงษแยม 2434 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.1/3 10 เด็กชายพัสกร พวงพันธงาม 2369
ม.1/3 11 เด็กชายพิชญะ เหล็กออนตา 2334
ม.1/3 12 เด็กชายภาสวุฒิ บุญธิติ 2632
ม.1/3 13 เด็กชายภูริช บุญญาภากร 2468
ม.1/3 14 เด็กชายภูริณัฐ สิงหมงคลศักด์ิ 2295
ม.1/3 15 เด็กชายวีชพนธ ผลเกิด 2394
ม.1/3 16 เด็กชายศิรวิทย พิทักษสาลี 2653
ม.1/3 17 เด็กชายสิรวิชญ ปานกลํ่า 2636
ม.1/3 18 เด็กชายอติวิชญ สายแปลง ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/3 19 เด็กหญิงกษิรา ใจสมบุญ 2489
ม.1/3 20 เด็กหญิงขวัญจิรา ปานสิงห 2642
ม.1/3 21 เด็กหญิงจิตตวรรณ พวงเงิน 2274
ม.1/3 22 เด็กหญิงชญานนันท ศักดิลาภ 2433
ม.1/3 23 เด็กหญิงชุติกาญจน สิงหเมือง 2508
ม.1/3 24 เด็กหญิงณญาดา ธนะสูตร 2506
ม.1/3 25 เด็กหญิงณัฐธยาน คําชู 2538
ม.1/3 26 เด็กหญิงพิมพชนก อินทวารี 2353
ม.1/3 27 เด็กหญิงภัทรลภา กล่ันกล่ิน 2318
ม.1/3 28 เด็กหญิงภัทรวดี สายนาค063 2607
ม.1/3 29 เด็กหญิงรวิกานต กําเนิดเกียรติศักด์ิ 2622
ม.1/3 30 เด็กหญิงรัชนก ดิสา 2436
ม.1/3 31 เด็กหญิงรัชนีพร สิงหสวัสด์ิ 2231
ม.1/3 32 เด็กหญิงศศิประภา ทองขาว ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/3 33 เด็กหญิงสิริกานต ศรทรง 2578
ม.1/3 34 เด็กหญิงสุชาดา อินพักทัน 2284
ม.1/3 35 เด็กหญิงสุพนิตา ประสายกา 2637
ม.1/3 36 เด็กหญิงหิรัญญิการ สิงหโต 2484



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.1/4 1 เด็กชายกรวิชญ พิเชฏฐพงษ 2646 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.1/4 2 เด็กชายกองกิดากร สารีผล 2543 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.1/4 3 เด็กชายกันตยศ พูลสวัสด์ิ 2338 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.1/4 4 เด็กชายการันต รอดเจริญ 2463 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.1/4 4 เด็กหญิงปติณัฐ มโนรส 2601
ม.1/4 5 เด็กชายคณุตมพงศ ถนอมสัตย 2442 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.1/4 6 เด็กชายเจษฎา ผิวน่ิมนวล 2492 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.1/4 7 เด็กชายฐิติวัชร เมฆสาน 2613 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.1/4 8 เด็กชายฐิติวัฒน บัวพนัส 2322 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.1/4 9 เด็กชายธนภัทร รณที 2330
ม.1/4 10 เด็กชายพิตรพิบูล สุขโก 2229
ม.1/4 11 เด็กชายสาธิต พวงอยู 2528
ม.1/4 12 เด็กชายสิทธิพล พูลพร 2504
ม.1/4 13 เด็กชายหัตถชัยวุฒิภ มาพะวงษ 2358
ม.1/4 14 เด็กหญิงกรกนก เนตรเเกว 2363
ม.1/4 15 เด็กหญิงชาลิสา กันภัย 2498
ม.1/4 16 เด็กหญิงชิสาพัชร ธาดาชัยอารีย 2335
ม.1/4 17 เด็กหญิงณภัทร เพ็ชรประสิทธ์ิ 2469
ม.1/4 18 เด็กหญิงณัฐภัสสร พานนาค 2361
ม.1/4 19 เด็กหญิงณัฐวดี ชอบธรรม 2349
ม.1/4 20 เด็กหญิงณิชาภา ขวัญนาคกําธร 2327
ม.1/4 21 เด็กหญิงเบญญาดา วีระพงษ 2261
ม.1/4 22 เด็กหญิงปรีญาพัชญ สุเมธาพิภัทร 2638
ม.1/4 23 เด็กหญิงปาลิตา บุญกลา 2467
ม.1/4 25 เด็กหญิงปุญญิสา บุญเรือง 2362
ม.1/4 26 เด็กหญิงพลอยชมพู สมสิงห 2493
ม.1/4 27 เด็กหญิงพัทธธีรา มาสําราญ 2559
ม.1/4 28 เด็กหญิงพิชญาดา ปนเจริญ 2575
ม.1/4 29 เด็กหญิงภัสสรา นามเทียร 2240
ม.1/4 30 เด็กหญิงภูษณาพร อํ่าจีน 2252
ม.1/4 31 เด็กหญิงมณิวรา วิทยา 2279
ม.1/4 32 เด็กหญิงวรินทร คํามาก 2367
ม.1/4 33 เด็กหญิงสโรชา แกวเลิศ 2485
ม.1/4 34 เด็กหญิงสาริศา บัวคล่ี 2263
ม.1/4 35 เด็กหญิงอชิรญา พรอภิชาติกุล 2268
ม.1/4 36 เด็กหญิงอธิชา ขวัญใจพิณทอง 2491



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.1/5 1 เด็กชายกิตตินันท พรมาแข 86 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.1/5 2 เด็กชายกิตติพัทธ เสนาซิว 2539 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.1/5 3 เด็กชายกิตติภพ เสนาซิว 2545 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.1/5 4 เด็กชายชญานนท แกวดี 2374 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.1/5 5 เด็กชายฐาวฬาวิชญ ภมรนิยม 2663
ม.1/5 6 เด็กชายณภัทรสิญ มังกรทอง 2532 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.1/5 7 เด็กชายเดชา นาคประเสริฐ 2400 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.1/5 8 เด็กชายธีรภัทร พูลศรี 2443 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.1/5 9 เด็กชายปณณวรรธ ต้ังสถิตย 2254 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.1/5 10 เด็กชายพีรณัฐ เกตุสวาสด์ิ 2302
ม.1/5 11 เด็กชายภูวดล ปยะมิตร 2616
ม.1/5 12 เด็กชายวัชรพล โพธ์ิเเกว 2521
ม.1/5 13 เด็กชายศิรศักด์ิ มังกรทอง 2305
ม.1/5 14 เด็กชายอนุชิต นุมอยู ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/5 15 เด็กหญิงกรกนก ชะเอม 2482
ม.1/5 16 เด็กหญิงจิณัฐตา ทองโปรง 2563
ม.1/5 17 เด็กหญิงจินตจุฑา เย็นทรวง 2592
ม.1/5 18 เด็กหญิงญาณิศา ชมภูพาน 2481
ม.1/5 19 เด็กหญิงฑิตญา บุญพ่ึง 2377
ม.1/5 20 เด็กหญิงณัฐชยา โกมล 2553
ม.1/5 21 เด็กหญิงณัฐธ พร  ระวิงทอง 2534
ม.1/5 22 เด็กหญิงธนภร นอยเจริญ 2354
ม.1/5 23 เด็กหญิงธัญชนก สิงหโต 2633
ม.1/5 24 เด็กหญิงธัญญลักษณ กล่ินเกษร 2477
ม.1/5 25 เด็กหญิงธาราทิพย ฮีเกษม ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/5 26 เด็กหญิงนถสร แกวบุญเพ่ิม 2402
ม.1/5 27 เด็กหญิงนฤกานต รมโพธ์ิ 2572
ม.1/5 28 เด็กหญิงนาราชา ศรีบัวทอง 2438
ม.1/5 29 เด็กหญิงบุญญิสา ชํานาญ 2308
ม.1/5 30 เด็กหญิงปญญาพร วงษปญญา 2248
ม.1/5 31 เด็กหญิงพาขวัญ ธงชัย 2541
ม.1/5 32 เด็กหญิงภัทรภร พุมคํา 2462
ม.1/5 33 เด็กหญิงภัทรวดี พมพวง 2326
ม.1/5 34 เด็กหญิงรดา ศรีจันทร 2321
ม.1/5 35 เด็กหญิงฤทัยรัตน จันทรเกษม 2395
ม.1/5 36 เด็กหญิงลภัสรดา นาคเกตุ 2414
ม.1/5 37 เด็กหญิงวิชญาภรณ ชางคิด 2465
ม.1/5 38 เด็กหญิงศรัณยรัชต แซปง 2589
ม.1/5 39 เด็กหญิงศุภรดา บุญนาค 2339
ม.1/5 40 เด็กหญิงศุภิสรา มีทอง 2237



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.1/6 1 เด็กชายกรวิทย สุพร 2513 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.1/6 2 เด็กชายกานต สิทธ์ินอย  2669 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.1/6 3 เด็กชายชาญวิทย ชลวิบูลย 83 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.1/6 4 เด็กชายธนดล วรบุตร 2328 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.1/6 5 เด็กชายธนวัตน จงธรรม 2581
ม.1/6 6 เด็กชายธรรมปพน ก่ิงไทร 2307 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.1/6 7 เด็กชายธีรศักด์ิ รอดฉํ่า 2451 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.1/6 8 เด็กชายปาราเมศ หงษทอง 2505 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.1/6 9 เด็กชายปยังกูร สรรพสุข 2490 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.1/6 10 เด็กชายพุฒิเมธ เปรมปรี 2348
ม.1/6 11 เด็กชายภัทรพงศ หงษทอง 2564
ม.1/6 12 เด็กชายภัทรพล ฤทธ์ิรักษ 2351
ม.1/6 13 เด็กชายรัฐนันท อันประนิตย 2595
ม.1/6 14 เด็กชายเลิศวรรธน รัตนฤทธิยา 2600
ม.1/6 15 เด็กชายศิวัศปวีร ใหญพงษ 84
ม.1/6 16 เด็กชายสุภณัฏฐ รุงเรือง 2598
ม.1/6 17 เด็กชายอัครพล ม่ันคง 2415
ม.1/6 18 เด็กหญิงกรัญญา มนตรี ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/6 19 เด็กหญิงกันตกนิษฐ สวางบุญรอด 2435
ม.1/6 20 เด็กหญิงจิดาภา จันทรแกว 2547
ม.1/6 21 เด็กหญิงฉัตรรวี สิงหโต 2293
ม.1/6 22 เด็กหญิงชญานันทน เตียศรีพัฒน 90
ม.1/6 23 เด็กหญิงฐิตาภรณ ปาลวัฒน 2239
ม.1/6 24 เด็กหญิงณิฐารัตน คําลือชา 2586
ม.1/6 25 เด็กหญิงทิพยรัตน เมืองคํา 2590
ม.1/6 26 เด็กหญิงปทุมทิพย นาคสุข 2253
ม.1/6 27 เด็กหญิงพนิตพร พูดเหมาะ 2262
ม.1/6 28 เด็กหญิงพัชราพร แยมบู 2478
ม.1/6 29 เด็กหญิงภัศรา งามย่ิง 2475
ม.1/6 30 เด็กหญิงภูธิวรรณ ภูสุวรรณ 2577
ม.1/6 31 เด็กหญิงมณีอัปสร หาญแท 2536
ม.1/6 32 เด็กหญิงมนัญญา ลาภรวย 2404
ม.1/6 33 เด็กหญิงมัชฌิมา สระแจงตูม ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/6 34 เด็กหญิงวณิชชยา ศรีบุปผา 2623
ม.1/6 35 เด็กหญิงวรรณกานต มีลาภ 2244
ม.1/6 36 เด็กหญิงวรรณรดา มุขภู 2612
ม.1/6 37 เด็กหญิงศศิพัชร สอนงาม 2650
ม.1/6 38 เด็กหญิงสุชัญสินี กลํ่าดี 2429
ม.1/6 39 เด็กหญิงอชิรญาณ หาญยุทธ 2445
ม.1/6 40 เด็กหญิงอินทุพา พลพุม 2457



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.1/7 1 เด็กชายกฤษติเมธ นาทอง 91 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.1/7 2 เด็กชายกวีวัฒน ภูแส 2266 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.1/7 3 เด็กชายกิตติกุล บุญสยมภู 2496 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.1/7 4 เด็กชายจักรพงษ โสตโสภา 2579 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.1/7 5 เด็กชายชาญวิทย เมืองง้ิวราย 2310
ม.1/7 6 เด็กชายณภัทร สุรินทร 2580 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.1/7 7 เด็กชายธนภัทร พ่ึงโภคา 2245 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.1/7 8 เด็กชายธีวรา โตเขียว 2238 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.1/7 9 เด็กชายปรัชญา เข็มวรรณ 2267 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.1/7 10 เด็กชายพลากร โกมล 2346
ม.1/7 11 เด็กชายวัชรานุพงษ สังขวารี 2611
ม.1/7 12 เด็กชายวีรศักด์ิ นึกอุนจิตร 2384
ม.1/7 13 เด็กชายศตายุ พานอินทร 2460
ม.1/7 14 เด็กชายศุภโชค ย้ิมเสถียร 2509
ม.1/7 15 เด็กชายสุกฤษฎ์ิ มณีอนันตเศรษฐ 2299
ม.1/7 16 เด็กชายอัศมเดช จันทรขํา 2276
ม.1/7 17 เด็กหญิงนาฏกร ไพรวรรณ 2298
ม.1/7 18 เด็กหญิงกฤตชญาวรรณ รัศมี 2309
ม.1/7 19 เด็กหญิงกัญญารัตน มีตาดพงษ 2424
ม.1/7 20 เด็กหญิงกิตติยา ซิมอารียรัตน 99
ม.1/7 21 เด็กหญิงชนิดาภา ใจกลา 2291
ม.1/7 22 เด็กหญิงญาณิศา ปนทอง 2645
ม.1/7 23 เด็กหญิงณัฐชยา คําหมอน 2430
ม.1/7 24 เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็งประภา 2282
ม.1/7 25 เด็กหญิงธนัญญา แยมบู 2643
ม.1/7 26 เด็กหญิงธัญดา แตรไชย 2667
ม.1/7 27 เด็กหญิงธิวาพร รัตนไทรเเกว 2378
ม.1/7 28 เด็กหญิงนิชัชชา บุญชวย 2320
ม.1/7 29 เด็กหญิงเนตรนภา เกตุมะณี 2576
ม.1/7 30 เด็กหญิงบัณฑิตา แตงชาติ 2408
ม.1/7 31 เด็กหญิงปาลิตา มาลา 2281
ม.1/7 32 เด็กหญิงปณทิรา โพธ์ิน่ิม 2241
ม.1/7 33 เด็กหญิงพนิตพิชา ศรีสุภาพ 2480
ม.1/7 34 เด็กหญิงรัตนาวลี ออนสาตร ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/7 35 เด็กหญิงรุงนภา เเสงสิทธิโยธิน 2380
ม.1/7 36 เด็กหญิงวรินทร เชิดชัย 2341
ม.1/7 37 เด็กหญิงศรัณยพร ศรีประเสริฐ 2626
ม.1/7 38 เด็กหญิงศรัณย พร  ทองดี 2479
ม.1/7 39 เด็กหญิงศศิอร นีละนะวก 2324
ม.1/7 40 เด็กหญิงเสาวลักษณ หอมฟุง 2664



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.1/8 1 เด็กชายคณาธิป กิจวิบูลย 81 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.1/8 2 เด็กชายชายแดน - 2555 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.1/8 3 เด็กชายไชยนันท คงทน 2447 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.1/8 4 เด็กชายฐาณวัชร จันทรชู 2277 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.1/8 5 เด็กชายฐานันดร สมสุข 2464
ม.1/8 6 เด็กชายณัฐพงษ ขุนคงเสถียร 2333 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.1/8 7 เด็กชายณัฐพล สุขทอง 2582 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.1/8 8 เด็กชายทินกร ใหลสกุล ไมประสงครับวัคซีน โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.1/8 9 เด็กหญิงธนธัส สายสุวรรรณ 2649 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.1/8 10 เด็กชายธนภัทร ฟกผล 2661
ม.1/8 11 เด็กชายธนายุต มีหิรัญ 2556
ม.1/8 12 เด็กชายกนกเทพ ปงวัฒนกุล 2437
ม.1/8 13 เด็กชายนพคุณ นนทวงษ 98
ม.1/8 14 เด็กชายภาณิณ ขาวประไพ 2500
ม.1/8 15 เด็กชายวรพล เเจมสําราญ  2486
ม.1/8 16 เด็กชายวุฒิภัทร พุฒิสาร 2306
ม.1/8 17 เด็กชายศิรศักด์ิ เล็บสิงห  2286
ม.1/8 18 เด็กหญิงกรวรรณ สีมวง 2242
ม.1/8 19 เด็กหญิงกัญจนชญา ศรีสนธิพันธุ 2501
ม.1/8 20 เด็กหญิงณฐนันทินี รอดหลํา 2503
ม.1/8 21 เด็กหญิงณัฐนันท พลอยคํา 2410
ม.1/8 22 เด็กหญิงทิพธัญญา มณีนิล 2420
ม.1/8 23 เด็กหญิงธมลวรรณ ศุกกระบิล 2618
ม.1/8 24 เด็กหญิงธัญจิรา คงคามี 2313
ม.1/8 25 เด็กหญิงนัทธมน งามขํา 2662
ม.1/8 26 เด็กหญิงนันทนภัส มานพ 2634
ม.1/8 27 เด็กหญิงปภาวริณทร มาลา 85
ม.1/8 28 เด็กหญิงปนเพชร แสงสวย 2495
ม.1/8 29 เด็กหญิงปยะธิดา แพทยราช 2383
ม.1/8 30 เด็กหญิงเปรมิกา วงษภิญโญ 2655
ม.1/8 31 เด็กหญิงพลอยชมพู ชางชุบ 2472
ม.1/8 32 เด็กหญิงพิชญา เดชสุวรรณ 96
ม.1/8 33 เด็กหญิงพิชญาพร พวงรักษ 2381
ม.1/8 34 เด็กหญิงภัทรสุดา มวงกลํ่า 2312
ม.1/8 35 เด็กหญิงมานิตา พานเสือ 2530
ม.1/8 36 เด็กหญิงเมษา สมอยู 2540
ม.1/8 37 เด็กหญิงรรรรณา วงคกล่ิน 2624
ม.1/8 38 เด็กหญิงศิริพร เสวกพันธุ 2585
ม.1/8 39 เด็กหญิงอนงค วงษพันธธรรม 2360
ม.1/8 40 เด็กหญิงอิทธยา อดทน 2399



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.1/9 1 เด็กชายกวี ตระการผล 2531 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.1/9 2 เด็กชายชนะชัย เณรนอย 2287 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.1/9 3 เด็กชายชัยทัต ลํ้าเลิศ 2373 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.1/9 4 เด็กชายชิษณุพงศ อินทสาด 2517 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.1/9 5 เด็กชายญาณิน สนธิธรรม 2386
ม.1/9 6 เด็กชายธนกร รุงเจริญ 2329 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.1/9 7 เด็กชายธนกฤต จันยมิตรี 2398 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.1/9 8 เด็กชายธนปกรณ ศรีเคลือบ 2494 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.1/9 9 เด็กชายธรรมสรณ ช่ืนเกิดลาภ 2259 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.1/9 10 เด็กชายธีรภัทร มีนน 2652
ม.1/9 12 เด็กชายปวริศ ก่ิงคํา 2640
ม.1/9 13 เด็กชายพิภพพัฒน ราชขวัญ 2370
ม.1/9 14 เด็กชายภาคิณ เมืองชาง 2629
ม.1/9 15 เด็กชายวีรวัฒน ศรีเหรา 2343
ม.1/9 16 เด็กชายศรัณยพงศ สรอยระยา 2296
ม.1/9 17 เด็กหญิงกฤติมา ช่ืนใจ 2405
ม.1/9 18 เด็กหญิงกัญญาภัค ศิรินาม 2418
ม.1/9 19 เด็กหญิงจิรฐิตา อวมวิไลย 2319
ม.1/9 20 เด็กหญิงชลณิชา หงษทอง 2656
ม.1/9 21 เด็กหญิงชลิตตา ศรีแข 2561
ม.1/9 22 เด็กหญิงณิชกานต เหมือนเมือง 2660
ม.1/9 23 เด็กหญิงตนนํ้า ปนเจริญ 2255
ม.1/9 24 เด็กหญิงธนพร บุญเลิศ 2627
ม.1/9 25 เด็กหญิงธนัชญา เดชานุวัฒน 2544
ม.1/9 26 เด็กหญิงธัญรดา ตะมาริด 2551
ม.1/9 27 เด็กหญิงนภัส ย้ิมละมัย 2431
ม.1/9 28 เด็กหญิงบุญญาภา วงษสนธ์ิ 2260
ม.1/9 29 เด็กหญิงปาณิสรา พานทอง 2342
ม.1/9 30 เด็กหญิงปยาภรณ รุงโรจน 2628
ม.1/9 31 เด็กหญิงพิณนรี หอยสังข 2421
ม.1/9 32 เด็กหญิงพิมพรภัทร เทียมทัน 2387
ม.1/9 33 เด็กหญิงแพรวา ศึกษากิจ 2317
ม.1/9 34 เด็กหญิงภพรวีณ พลอยเพชรา 2412
ม.1/9 35 เด็กหญิงภิราวรรณ จําปทอง 2597
ม.1/9 36 เด็กหญิงภูริ ชญา พวงศรี ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/9 37 เด็กหญิงรัตนา ศรีรัตนเกตุ 2356
ม.1/9 38 เด็กหญิงวรัญญา โพธ์ิศรี 2385
ม.1/9 39 เด็กหญิงสิรินทรา สําราญสุข 2315
ม.1/9 40 เด็กหญิงอารยา ทาเปรียว 2566



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.1/10 1 เด็กชายกมลภพ สีมวง 2546 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.1/10 2 เด็กชายกรภัทร พันธุเปยม 2583 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.1/10 3 เด็กชายจารุวงศ สวางทุกข 2458 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.1/10 4 เด็กชายเจษฎากร เเตงนวล 2641 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.1/10 5 เด็กชายชิษณุพงศ แสงเพ้ิง 2631
ม.1/10 6 เด็กชายญาณวรุตม อิธิตา 2573 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.1/10 7 เด็กชายฐิติวิฒิ เช้ือออน 2453 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.1/10 8 เด็กชายธนธรณ เชตุพันธ ไมประสงครับวัคซีน โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.1/10 9 เด็กชายธนภัทร ชวดตาย 2409 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.1/10 10 เด็กชายธนิสร จันทนา 2474
ม.1/10 11 เด็กชายธาดา สุวัฒนาการสุข 2654
ม.1/10 12 เด็กชายวริท คําภิรมย 2588
ม.1/10 13 เด็กชายวีรภัทร ฤทธฺฉิม 2422
ม.1/10 14 เด็กชายอธิวัฒน รองแกว 2371
ม.1/10 15 เด็กชายอัคพล วงสถาวร 2269
ม.1/10 16 เด็กหญิงกนกพิชณ เงินออน 2446
ม.1/10 17 เด็กหญิงกานตพิชชา บัวเผือก 2232
ม.1/10 18 เด็กหญิงฐิตาสิริ บุญมี 2510
ม.1/10 19 เด็กหญิงณัฎฐาพร สุทธิสารากร 2423
ม.1/10 20 เด็กหญิงณัฐวดี ควรพินิจ 2514
ม.1/10 21 เด็กหญิงดารินทร ปรีวัน 2466
ม.1/10 22 เด็กหญิงธวัลยา สารนิม 2441
ม.1/10 23 เด็กหญิงธัญ จิรา สวางสุข 2439
ม.1/10 24 เด็กหญิงธัญญากร มูระคา 2617
ม.1/10 25 เด็กหญิงปวีณา ทานะปต 2610
ม.1/10 26 เด็กหญิงปาณิสรา วงษทอง 2325
ม.1/10 27 เด็กหญิงพลอยวลิน เพ็ชรประดับ 2392
ม.1/10 28 เด็กหญิงพิมพนารา มาเสง่ียม 77
ม.1/10 29 เด็กหญิงภรณพัชชา หงษทอง 2648
ม.1/10 30 เด็กหญิงภัทรา ศรีแกวพันธุ 2247
ม.1/10 31 เด็กหญิงภัทรานิษฐ คันทจิตร 2388
ม.1/10 32 เด็กหญิงมิชชา กังผ้ึง 2265
ม.1/10 33 เด็กหญิงวรัชยา ปานดํา 93
ม.1/10 34 เด็กหญิงวิกาญดา จันหลิน 2604
ม.1/10 35 เด็กหญิงสลิลทิพย แยมคลาย 2427
ม.1/10 36 เด็กหญิงสุกัญญา บุญครอง 92
ม.1/10 37 เด็กหญิงสุพรรณษา โพธ์ิฤทธ์ิ 2406
ม.1/10 38 เด็กหญิงสุมาลี บีกินเนียว 2476
ม.1/10 39 เด็กหญิงอนงควรรณ ปทวงค 2574
ม.1/10 40 เด็กหญิงอภิชญา นวลนุช 2264



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.1/11 1 เด็กชายกฤษณะ คงรําพึง 2602 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.1/11 2 เด็กชายกองภพ เผยกล่ิน ไมประสงครับวัคซีน ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.1/11 3 เด็กชายคณานนท เพาะปลูก 2233 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.1/11 4 เด็กชายคณินพิชญ วงษดวง 94 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.1/11 5 เด็กชายณัฐสิงห สรอยนวม 2336
ม.1/11 6 เด็กชายทวีวัฒน แกวสนธิ 2562 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.1/11 7 เด็กชายธีธัช ทองสี 82 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.1/11 8 เด็กชายนภัสกร เอ่ียมโอฐ 2571 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.1/11 9 เด็กชายนรานันทน วุฒิเขต 89 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.1/11 10 เด็กชายนันทริศ มังกร 2614
ม.1/11 11 เด็กชายพรพิพัฒน แซเล้ียง 2525
ม.1/11 12 เด็กชายพิพัฒนชัย พินธุรักษ ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/11 13 เด็กชายพีระพัฒน ม่ันคง 2520
ม.1/11 14 เด็กชายมงคล ดิสา 2258
ม.1/11 15 เด็กชายมหาสมุทร ดานสุขณรงค 2285
ม.1/11 16 เด็กชายเมธิส ย้ิมสกุล 87
ม.1/11 17 เด็กชายรัฐภูมิ วสุภัทร 2411
ม.1/11 18 เด็กชายวงศกร บัวสีตัน 2444
ม.1/11 19 เด็กชายศุภกร เอ่ียมละออ ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/11 20 เด็กชายสหัสรังสี จันทะคา 2246
ม.1/11 21 เด็กชายแสนสุข แสงพงษ 2526
ม.1/11 22 เด็กหญิงกนกอร บานหลุม 2449
ม.1/11 23 เด็กหญิงกุสุมา เบ้ียเล่ียม 2389
ม.1/11 24 เด็กหญิงจิราภร มาศถิตย 2376
ม.1/11 25 เด็กหญิงจีรพร เกษจรัล 2502
ม.1/11 26 เด็กหญิงชัชนิกา เช่ียวชาญ 2620
ม.1/11 27 เด็กหญิงฐิติพร เพ็ชรรักษ 2417
ม.1/11 28 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สกุลเดช 2304
ม.1/11 29 เด็กหญิงธัญจิรา พรหมจันทร 2537
ม.1/11 30 เด็กหญิงปนัดดา กองเเกว ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/11 31 เด็กหญิงเปรมสินี กังผ้ึง 2297
ม.1/11 32 เด็กหญิงไปรยา บุญเรือง 2639
ม.1/11 33 เด็กหญิงพาขวัญ ขุนวังห 2289
ม.1/11 34 เด็กหญิงพีรดา ลีคนทัด 2619
ม.1/11 35 เด็กหญิงสรสิชา เงินฟก 2658
ม.1/11 36 เด็กหญิงสิริกร มาลัยทอง 2382
ม.1/11 37 เด็กหญิงสุจิตรา รัศมี 2659
ม.1/11 38 เด็กหญิงสุทัชอร วชิรวัฒก 2450
ม.1/11 39 เด็กหญิงสุพรรณธิภา เกตุมณี 2230
ม.1/11 40 เด็กหญิงอาภาภรณ ทับทิมทอง 2518



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.1/12 1 เด็กชายกฤษณะ ดีเจริญ 2251 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.1/12 2 เด็กชายกฤษติธี สวางศรี 2314 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.1/12 3 เด็กชายชนะพล ตรีสุวรรณศานต 2596 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.1/12 4 เด็กชายตะวัน บุษบงค 2432 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.1/12 5 เด็กชายธนภัทร จันทพัฒน 2401
ม.1/12 6 เด็กชายธนารักษ ศรีวรรณ ไมประสงครับวัคซีน ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.1/12 7 เด็กชายนรินธร ปนกอน 2593 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.1/12 8 เด็กชายนิพิฐพนธ สนเทศ 2403 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.1/12 9 เด็กชายปญญพัฒน พุฒดง 2456 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.1/12 10 เด็กชายปยภัทร นิวรณุสิต 2516
ม.1/12 11 เด็กชายปุณณวิช จันทรภู 2303
ม.1/12 12 เด็กชายพงศธร แกวทวี 2657
ม.1/12 13 เด็กชายภานุวัฒน ศาลางาม 2651
ม.1/12 14 เด็กชายยศพนธ เชิดชูวงศวัฒนา ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/12 15 เด็กชายวชิรวุฒิ บูรณเจริญ 2647
ม.1/12 16 เด็กชายวรากร แกลวกสิกิจ 2365
ม.1/12 17 เด็กชายวิทวัส บุญพวง ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/12 18 เด็กชายวุฒิภัทร อินทสินทร 2332
ม.1/12 19 เด็กชายศุภฤกษ ศรีสุโพธ์ิ 2499
ม.1/12 20 เด็กชายสหรัฐ เข็มศรี 2393
ม.1/12 21 เด็กชายสิรภพ สุวรานนท 2452
ม.1/12 22 เด็กชายอดิเทพ พิพิธภัณฑ 2584
ม.1/12 23 เด็กชายอนุรักข สุขขะ 2275
ม.1/12 24 เด็กชายอนุวัฒน วินิจ 2347
ม.1/12 25 เด็กชายอารยะ อายะกุล 2497
ม.1/12 26 เด็กหญิงปทมพร ทองดี 2603
ม.1/12 27 เด็กหญิงญาโณทัย ก่ิงไทร ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/12 28 เด็กหญิงณปภัช จันทรตระกูล 2311
ม.1/12 29 เด็กหญิงณัฐณิชาช ทองวา 2570
ม.1/12 30 เด็กหญิงธัญญาภรณ ชางงาม 2337
ม.1/12 31 เด็กหญิงธิดาพร สมทอง 2594
ม.1/12 32 เด็กหญิงนฤมล ใจดี 2355
ม.1/12 33 เด็กหญิงปณิดา พยัคฆา 2440
ม.1/12 34 เด็กหญิงพฤฒิพร ศิลม่ัน 2352
ม.1/12 35 เด็กหญิงพิชญฌา ทับเงิน 2455
ม.1/12 36 เด็กหญิงพิรารัตน สุดจิตร 2487
ม.1/12 37 เด็กหญิงระวิวัลย สุพิเจ 2448
ม.1/12 38 เด็กหญิงวรรณษา ออนไสว 2533
ม.1/12 39 เด็กหญิงศิรดา บานเย็นงาม 2615
ม.1/12 40 เด็กหญิงอรุณวิมล บัวงาม 2519



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.1/13 1 เด็กชายกฤษชนก แตไพบูลยศักด์ิ 2630 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.1/13 2 เด็กชายกวินภพ ดีเเปน 2426 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.1/13 3 เด็กชายญาณวรุตม ปานอยู 2390 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.1/13 4 เด็กชายณัฐพล เปยมรอด 2542 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.1/13 5 เด็กชายไตรทศ พูชิน 2459
ม.1/13 6 เด็กชายธนกฤต ทองวิลัย 2550 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.1/13 7 เด็กชายธนวัฒน กองฟู 2666 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.1/13 8 เด็กชายนราธิป ทนชางยา 2345 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.1/13 9 เด็กชายปณณทัต วราโภ 80 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.1/13 10 เด็กชายพงศกร คงดี 2250
ม.1/13 11 เด็กชายพงศปณต พันธุเกตุ 2587
ม.1/13 12 เด็กชายพงษนรินทร นุวรรณโณ 2560
ม.1/13 13 เด็กชายพิตตินันท วิเศษพานิช 2608
ม.1/13 14 เด็กชายเพชรพชร เหมือนเพชร 2488
ม.1/13 15 เด็กชายภานุวัชร จรพันธชู 2535
ม.1/13 16 เด็กชายระฟา ปานเนียม 2670
ม.1/13 17 เด็กชายวรภพ ลายกนก 2511
ม.1/13 18 เด็กชายศิลา ศรีชัย 2548
ม.1/13 19 เด็กชายโสรัตน อินทรเจริญ 2283
ม.1/13 20 เด็กหญิงกัญจนพร นุมทอง 2512
ม.1/13 21 เด็กหญิงจาฏพัจน รุงเรือง 2301
ม.1/13 22 เด็กหญิงจุฑามณี หงษทอง ไมประสงครับวัคซีน
ม.1/13 23 เด็กหญิงชวัลลักษณ มังศรี 2243
ม.1/13 24 เด็กหญิงญาตาวี มารวม 2273
ม.1/13 25 เด็กหญิงฐิตาภา ปานโสภณ 2428
ม.1/13 26 เด็กหญิงณฐมน วงษนาค 2454
ม.1/13 27 เด็กหญิงณัฐกมล ฉวิวรรณากร 2473
ม.1/13 28 เด็กหญิงณัฐธิดา มีแฟง 2524
ม.1/13 29 เด็กหญิงปทิตตา สงเลิศ 2391
ม.1/13 30 เด็กหญิงปวิตรา กันหะ 2278
ม.1/13 31 เด็กหญิงปวีณลดา โพธิระ 88
ม.1/13 32 เด็กหญิงพัชรา รอดมะลิ 2396
ม.1/13 33 เด็กหญิงภัสรวรัญญ บํารุงพงษ 2625
ม.1/13 34 เด็กหญิงภิญญดา เครือแกว 2316
ม.1/13 35 เด็กหญิงมณีรัตน งามภักตร 2522
ม.1/13 36 เด็กหญิงรพัสตาภรณ ทองนุย 2331
ม.1/13 37 เด็กหญิงศศิวิมล แจงสวาง 2323
ม.1/13 38 เด็กหญิงศิริกานดา บัวจะโปะ 2549
ม.1/13 39 เด็กหญิงสุภาพร โพธ์ิเปล่ียนศรี 2507
ม.1/13 40 เด็กหญิงอาชิรฎา ไทยวงษ ไมประสงครับวัคซีน



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ
ม.2/1 1 เด็กชายคฑาธร วงษสวัสด์ิ 1821 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.2/1 2 เด็กชายชนาธิป ตระกูลปาน 61 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.2/1 3 เด็กชายณฐกร สงวนเนตร 1787 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.2/1 4 เด็กชายณิชพงศ สุวรรณ 1849 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.2/1 5 เด็กชายตฤณ วงศมณี 2220
ม.2/1 6 เด็กชายปณณกร กระด่ิงสาย 1962 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.2/1 7 เด็กชายปณณวิชญ แพงเกษร ไมประสงครับวัคซีน จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.2/1 8 เด็กชายพณิชพล เลิศสุขุมาภิรมย 1922 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.2/1 9 เด็กชายพิทยุตม  ชัชวาลยสมบัติ 1991 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.2/1 10 เด็กชายภูมิจัก ปราบทอง 1788
ม.2/1 11 เด็กชายวรวิทย กลมแกว 2096
ม.2/1 12 เด็กชายศุภวิชญ ภูระหงษ 2223
ม.2/1 13 เด็กหญิงกันตสินี อธิวาสมงคล 2007
ม.2/1 14 เด็กหญิงงามศิริ พระเนตร ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/1 15 เด็กหญิงชนัญชิดา กล่ินกุหลาบ 2071
ม.2/1 16 เด็กหญิงญาณิศา อําศรี 2061
ม.2/1 17 เด็กหญิงณัฐกฤตา เกตุแกว 1828
ม.2/1 18 เด็กหญิงณัฐกาญจน ใจฉํ่า 1921
ม.2/1 19 เด็กหญิงบัณยาพร รมโพธ์ิ 2122
ม.2/1 20 เด็กหญิงปวรรัตน เจริญอินทร 1824
ม.2/1 21 เด็กหญิงปุณณิศา ผลจันทร 2135
ม.2/1 22 เด็กหญิงพรไพลิน ชออัญชัน 2154
ม.2/1 23 เด็กหญิงภัณฑิรา ทับเงิน 2060
ม.2/1 24 เด็กหญิงรอยเพชร เพชรรักษ 1891
ม.2/1 25 เด็กหญิงลักษิกา จันทรถาวร 2169
ม.2/1 26 เด็กหญิงวิศินีฑ โตสลุง 2090
ม.2/1 27 เด็กหญิงศรุตยา ย้ิมเจริญ 1985
ม.2/1 28 เด็กหญิงสุธาสินี เกตุสวาสด์ิ 1854
ม.2/1 29 เด็กหญิงสุพิชฌาย แจงงุด 2010
ม.2/1 30 เด็กหญิงอิสริยา มณฑา 1974

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี
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ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี
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ม.2/2 1 เด็กชายคณิศร รัตนวราหะ 2134 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.2/2 2 เด็กชายชญานิน กุลกุศล 2200 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.2/2 3 เด็กชายชินกฤต โตออน 1793 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.2/2 4 เด็กชายฐปนวัฒน แตงนนท 1887 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.2/2 5 เด็กชายณัฐภัทร ภิรมยา 1898
ม.2/2 6 เด็กชายธนยศ บุญเลิศ 2008 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.2/2 7 เด็กชายธรรศกร ธรรมสุรกาญจน ไมประสงครับวัคซีน จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.2/2 8 เด็กชายบวรวิชญ ใจม่ัน 1820 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.2/2 9 เด็กชายปฐมพร เพ็ชรดี ไมประสงครับวัคซีน จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.2/2 10 เด็กชายปฐวีร พูลทรัพย 1799
ม.2/2 11 เด็กชายปุญญพัฒน ณัฐวลัญชกุล 1839
ม.2/2 12 เด็กชายพีรพัฒน ไตรสุธา 1996
ม.2/2 13 เด็กชายภควัฒน ดวงทรัพย 1796
ม.2/2 14 เด็กชายภูริ เอ่ียมโอฐ 1804
ม.2/2 15 เด็กชายโภคิน ผงดวง 2024
ม.2/2 16 เด็กชายวงศกร ฤกษจันทร 2030
ม.2/2 17 เด็กชายวรมน ตุมทอง 1808
ม.2/2 18 เด็กชายวีรกุล อยูประเสริฐ 1783
ม.2/2 19 เด็กชายศิวัช ปลองสิงห 1810
ม.2/2 20 เด็กชายศุภณัฐ รักษาสัตย 62
ม.2/2 21 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ วิจิตรจรัลรุง 2127
ม.2/2 22 เด็กหญิงกันตกนิษฐ เถ่ือนมวง 1843
ม.2/2 23 เด็กหญิงจิรัชยา ปล่ังมะณี 1917
ม.2/2 24 เด็กหญิงจิรัชยา พงษขาว 2034
ม.2/2 25 เด็กหญิงณฐมน ทิพยสุวรรณมาลา 2201
ม.2/2 26 เด็กหญิงธนิตา ม่ันใจ 2113
ม.2/2 27 เด็กหญิงบุญนิสา เกิดดี 1965
ม.2/2 28 เด็กหญิงพรปวีณ ปงวัฒนกุล 1999
ม.2/2 29 เด็กหญิงพัทธนันท มีประเสริฐ 1797
ม.2/2 30 เด็กหญิงมนัญญา พุมฉัตร 2055
ม.2/2 31 เด็กหญิงรติมา ดีพรอม 2125
ม.2/2 32 เด็กหญิงวริศรา จูเผ่ือน 1818
ม.2/2 33 เด็กหญิงวริสา คําแยม 1832
ม.2/2 34 เด็กหญิงศิระกาญจน นาคสุข 2019
ม.2/2 35 เด็กหญิงศุภาวรรณ แกวคง 2068
ม.2/2 36 เด็กหญิงอิสรีย พัดลม ไมประสงครับวัคซีน
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ม.2/3 1 เด็กชายกฤติน สุขเคหา 1874 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.2/3 2 เด็กชายเกษมสันต ภู พงษ พานิ ช 1841 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.2/3 3 เด็กชายชนาธิป แสงสวาง 76 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.2/3 4 เด็กชายชยพล ทับบุรี 72 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.2/3 5 เด็กชายชิษณุพงศ แตงออน 1840
ม.2/3 6 เด็กชายธนธรณ แมนพยัคฆ 1850 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.2/3 7 เด็กชายธนพนธ สนเทศ 1955 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.2/3 8 เด็กชายธนภัทร วิชัยดิษฐ 2224 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.2/3 9 เด็กชายธีรภัทร ผลโภชน 2092 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.2/3 10 เด็กชายบุณยกร เลิศหัสดีรัตน 2129
ม.2/3 11 เด็กชายพงศกร ราชประสิทธ์ิ 2014
ม.2/3 12 เด็กชายพงษเพชร ทองศรีนาค ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/3 13 เด็กชายภัทรธร พินทอง 1813
ม.2/3 14 เด็กชายภูมิพัฒน เสียงเเจม 2018
ม.2/3 15 เด็กชายยศกร อําพันศิริ 1892
ม.2/3 16 เด็กชายราเมศ หมอโอสถ 2192
ม.2/3 17 เด็กชายวชิรวิทย นิลเขียว 2188
ม.2/3 18 เด็กชายศุภวิชญ เรืองศรี 2073
ม.2/3 19 เด็กชายศุภสิน ศรีเจริญ 1938
ม.2/3 20 เด็กชายอนัตตา เเกวขุน 1864
ม.2/3 21 เด็กชายเอกภพ คงธนธีระบวร 2069
ม.2/3 22 เด็กหญิงกัญญวรา แสงสวย 2205
ม.2/3 23 เด็กหญิงปภาวี พลอยนัด 2197
ม.2/3 24 เด็กหญิงปาริชาติ สุรินทร ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/3 25 เด็กหญิงพลอยชมพู เลิศวิลัย 1780
ม.2/3 26 เด็กหญิงพัชรดา ภูจันหา 2041
ม.2/3 27 เด็กหญิงพันธุวรินทร พัวพานิช 1880
ม.2/3 28 เด็กหญิงวนัชพร เเยมบู 2136
ม.2/3 29 เด็กหญิงวริศรา บุญผาสุข 2130
ม.2/3 30 เด็กหญิงศิริวรดา เกล้ียงสอาด 2181
ม.2/3 31 เด็กหญิงสิรภัทร กาญจนานันท 2121
ม.2/3 32 เด็กหญิงสุชาวลี บุญมี 1908
ม.2/3 33 เด็กหญิงสุภัสสร เน่ืองจํานงค 2098
ม.2/3 34 เด็กหญิงอัครสุดา จันทราสา 1986



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.2/4 1 เด็กชายกฤตภาส อองมี 1792 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.2/4 2 เด็กชายกัมปนาท แดงสกุล 2103 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.2/4 3 เด็กชายกุญชภัช ปานบุญ 1928 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.2/4 4 เด็กชายชวินธร อินทรทิตติ 1902 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.2/4 5 เด็กชายชัยนาวี ดลไพร 1806
ม.2/4 6 เด็กชายฐานัตถ ฉัตรมงคล 1973 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.2/4 7 เด็กชายณัฐพงศ อินทรวิลัย 1957 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.2/4 8 เด็กชายเตชพัฒน บุดดาผา 70 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.2/4 9 เด็กชายทรัพยธนสิน อินพรม 2217 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.2/4 10 เด็กชายทวีทรัพย ชํานาญหมอ 1879
ม.2/4 11 เด็กชายทวีศักด์ิ คงเขียว 2207
ม.2/4 12 เด็กชายธนิสร ดิษฐี 1779
ม.2/4 13 เด็กชายธีรพิชญ ตะมาริด 1786
ม.2/4 14 เด็กชายนรภัทร จันทรเพ็ง 2111
ม.2/4 15 เด็กชายปณณวิชญ แสงเดช 1933
ม.2/4 16 เด็กชายพนตพิพัฒน กันฉาย 1923
ม.2/4 17 เด็กชายภูดิท สถิตยนาค 1894
ม.2/4 18 เด็กชายระดมพล นุสไพ 1851
ม.2/4 19 เด็กชายศักด์ิรพี สะมะถะ 2228
ม.2/4 20 เด็กชายอดิเทพ สุขสําราญ 2124
ม.2/4 21 เด็กหญิงกันตธิชา เดชกุญชร 2147
ม.2/4 22 เด็กหญิงกัลยกร แสนพันธ 1983
ม.2/4 23 เด็กหญิงขวัญขาว อยูเปนสุข 2025
ม.2/4 24 เด็กหญิงจีรนันท ดาบลาอํา 2225
ม.2/4 25 เด็กหญิงชญานิศ ตระกูลธร 1910
ม.2/4 26 เด็กหญิงชนัญชิดา จุยเจริญ 1853
ม.2/4 27 เด็กหญิงณัฐนริดา กันภัย 1872
ม.2/4 28 เด็กหญิงณัฐภรณ สุขประเสริฐ 2053
ม.2/4 29 เด็กหญิงปภาวรินทร รอดแผวพาล 1842
ม.2/4 30 เด็กหญิงพชรมน ดวงวงษ 2026
ม.2/4 31 เด็กหญิงพรพิชา ทองชาติ 2133
ม.2/4 32 เด็กหญิงพิมพิศา เกนโชติ 1968
ม.2/4 33 เด็กหญิงเพ็ญพัฒน ธีระธนนันต 2057
ม.2/4 34 เด็กหญิงลภัสรดา สุขดี 1881
ม.2/4 35 เด็กหญิงวิรงรอง เสนามนตรี 1833
ม.2/4 36 เด็กหญิงสิริกัญญา ออนเขตร 1784



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.2/5 1 เด็กชายกนกพัฒน ยาคํา 2196 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.2/5 2 เด็กชายณัฏฐณดนย ย้ิมสกุล 1857 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.2/5 3 เด็กชายดนตรี ดนตรีเสนาะ 1994 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.2/5 4 เด็กชายทินภัทร เล็กมนตรา 1852 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.2/5 5 เด็กชายธนวิชญ คํามุก 1972
ม.2/5 6 เด็กชายธนวินท ปนวิเศษ 2215 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.2/5 7 เด็กชายธนาเทพ พงษผล 1970 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.2/5 8 เด็กชายธุวชิต ภูจอมเพชร 2202 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.2/5 9 เด็กชายปกรณ ผลาหาญ 1869 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.2/5 10 เด็กชายปุญญพัฒน ทองใส 2219
ม.2/5 11 เด็กชายวรพล กองแกว 1861
ม.2/5 12 เด็กชายวันชัย ทองใส ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/5 13 เด็กชายสิทธิพล ชมภู 1860
ม.2/5 14 เด็กหญิงกมลวรรณ คาระวะ 69
ม.2/5 15 เด็กหญิงจริตา สงวนวงษ 1899
ม.2/5 15 เด็กหญิงณัฐนรีภัทร เกษสลวย 1941
ม.2/5 16 เด็กหญิงชญานุตม วงษสนธ์ิ 64
ม.2/5 18 เด็กหญิงณิชนันทน ปนทอง 2067
ม.2/5 19 เด็กหญิงธนัชชา มะนาวหวาน 2079
ม.2/5 20 เด็กหญิงนฤภร มีลาภ 2110
ม.2/5 21 เด็กหญิงนวพร แกวกันยา 1925
ม.2/5 22 เด็กหญิงนันทนภัส ภูชัย 73
ม.2/5 23 เด็กหญิงบุณยวีร อุนาพรหม 2131
ม.2/5 24 เด็กหญิงปริณาภา ฉัตรแกว ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/5 25 เด็กหญิงปูริดา บริบูรณ 1847
ม.2/5 26 เด็กหญิงพรชนก จูม่ัน 2015
ม.2/5 27 เด็กหญิงพัชรพร จันทะ ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/5 28 เด็กหญิงพิมประภา ตรวจมรรคา 2180
ม.2/5 29 เด็กหญิงภัทรธิดา ดอกบัว 2064
ม.2/5 30 เด็กหญิงวรัทยา บุญมี 75
ม.2/5 31 เด็กหญิงศวรรยา ทองชอย 1977
ม.2/5 32 เด็กหญิงศศินิภา กล่ินหอม ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/5 33 เด็กหญิงศุจิรา ชอบประดิษฐ 2086
ม.2/5 34 เด็กหญิงสิริจอมขวัญ ชุลวงศ 1862
ม.2/5 35 เด็กหญิงสุชัญญา กาวิน 1971
ม.2/5 36 เด็กหญิงไอลดา พันธาสุ ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/5 37 เด็กหญิงอฐิรฎา จันทรภู 1903
ม.2/5 38 เด็กหญิงอรดารา ออนนาค 2206
ม.2/5 39 เด็กหญิงอินทุอร ยุติธรรม ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/5 40 เด็กหญิงอุษณีย ย่ีสุนแกว 1811



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.2/6 1 เด็กชายเกา ดูดด่ืม 1865 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.2/6 2 เด็กชายจิรพิพรรธ ดวงสุดา 1988 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.2/6 3 เด็กชายชวกร มาลากุล 2167 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.2/6 4 เด็กชายณภูดล มิตรเจริญ 1951 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.2/6 5 เด็กชายธนธรณ พานทอง 1904
ม.2/6 6 เด็กชายธนภูมิ มวงทอง 2070 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.2/6 7 เด็กชายธนวัฒน เหลานายอ 2118 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.2/6 8 เด็กชายธาวิน เสรีรักษ 2161 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.2/6 9 เด็กชายธีรภัทร วันทอง 2076 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.2/6 10 เด็กชายนันทวัฒน เนียมพรหมมาศ ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/6 11 เด็กชายปรเมต พุมลําเจียก 2081
ม.2/6 12 เด็กชายปรมะ สุวรรณรังษี 2059
ม.2/6 13 เด็กชายปมงคล ใจวงศ 1976
ม.2/6 14 เด็กชายพชร ใจสุข 1785
ม.2/6 15 เด็กชายภรภัทร แกวปองปก 1913
ม.2/6 16 เด็กชายภูวดล มัจฉิม 1960
ม.2/6 17 เด็กชายศิลปลาภ สุระเสียง 1875
ม.2/6 18 เด็กหญิงจารุพิชญา คตหอย 2091
ม.2/6 19 เด็กหญิงจิรัชยา เงางาม 1794
ม.2/6 20 เด็กหญิงญาณิศา สดใส 2001
ม.2/6 21 เด็กหญิงฐิติกานต โมปลอด ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/6 22 เด็กหญิงณัฐณิชา ศูนยจันทร 1966
ม.2/6 23 เด็กหญิงเตชินี ชํ้าเกตุ 2203
ม.2/6 24 เด็กหญิงทัศสยา มวงมี 2208
ม.2/6 25 เด็กหญิงธนาวรรณ ทรัพย สกุล 2170
ม.2/6 26 เด็กหญิงนิฏฐาภรณ อินทรักษ 1961
ม.2/6 27 เด็กหญิงเปรมิกา เพชรจ่ัน 1969
ม.2/6 28 เด็กหญิงปยมน สุเดชะ 1981
ม.2/6 29 เด็กหญิงพรนภา จากิจ 2199
ม.2/6 30 เด็กหญิงพัชรีรัตน สุขรัตนวงศ 1886
ม.2/6 31 เด็กหญิงพินทุสร โกมล 1952
ม.2/6 32 เด็กหญิงภัทรวดี ใจเจริญ 1803
ม.2/6 33 เด็กหญิงเมริษา พัฒใส 2011
ม.2/6 34 เด็กหญิงโยทะกา ลอเจริญ 1916
ม.2/6 35 เด็กหญิงโยษิตา ฟกโต 2142
ม.2/6 36 เด็กหญิงวัฑฒิกา เทียมเมฆ 1846
ม.2/6 37 เด็กหญิงสิราทิพย พวงจําป 1940
ม.2/6 38 เด็กหญิงเอ้ือการต ออนประเสริฐ 1888
ม.2/6 39 เด็กหญิงโอลิเวีย อาดามอ 1825
ม.2/6 40 เด็กหญิงอาริษา รอดชาวนา 2209



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.2/7 1 เด็กชายกานตพงศ นาคประสาท ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.2/7 2 เด็กชายชยกร ยืนยง 2112 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.2/7 3 เด็กชายชลันธร พานิช 1909 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.2/7 4 เด็กชายณวัฐปกรณ เดชาติวงศ ณ 2028 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.2/7 5 เด็กชายธนภัทร กอนคํา 2016
ม.2/7 6 เด็กชายธฤต เอ้ียวสุวรรณ 1830 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.2/7 7 เด็กชายธีภากร รัตนไทรเเกว 1934 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.2/7 8 เด็กชายนิธิศ เกตุจันทร 1816 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.2/7 9 เด็กชายปริญญา พงษเฉย 2166 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.2/7 10 เด็กชายปุณณสิน บัวกลับ 2190
ม.2/7 11 เด็กชายพงษนริน ธานี 2148
ม.2/7 12 เด็กชายพิจักสพงศ สวนสุข 2083
ม.2/8 13 เด็กชายภูวเนตร ช่ืนแสง ไมแจงความประสงค
ม.2/7 14 เด็กชายรัตนชัย เกิดแสง 1901
ม.2/7 15 เด็กชายศตายุ ฟุงดนตรี 1914
ม.2/7 16 เด็กชายอนรรฆ ดวงสุดา 1975
ม.2/7 17 เด็กชายอัศวิน สุจริต 1993
ม.2/7 18 เด็กหญิงเกสรา โพธิระ 1990
ม.2/7 19 เด็กหญิงกัญจพัชร จันทา 2051
ม.2/7 20 เด็กหญิงกัญญารัตน ร้ิววิริยะ 1989
ม.2/7 21 เด็กหญิงจารุวรรณ เสาเอก 2198
ม.2/7 22 เด็กหญิงชนัญชิดา มังศรี 1790
ม.2/7 23 เด็กหญิงชนันทิญา จันทรโนทัย 2063
ม.2/7 24 เด็กหญิงชัยรัมภา ฉันทะชาติ 1950
ม.2/7 25 เด็กหญิงญาจิกา เพ็ชรักษ 2139
ม.2/7 26 เด็กหญิงณัฐธิดา ขุนวังห 2084
ม.2/7 27 เด็กหญิงณัฐปภัสร จันทร 1943
ม.2/7 28 เด็กหญิงณัฐวดี จิตตชุม 2020
ม.2/7 29 เด็กหญิงณิชาภัทร อยูรัตน 2114
ม.2/7 30 เด็กหญิงนรรัตน สุจริตจันทร 1959
ม.2/7 31 เด็กหญิงนฤภร พานทอง 1984
ม.2/7 32 เด็กหญิงแพรวา ศรีจํานงค 2165
ม.2/7 33 เด็กหญิงแพรวา ออนสาตร 2186
ม.2/7 34 เด็กหญิงเมทาวิณี พันมานิมิตร 2210
ม.2/7 35 เด็กหญิงวันวิสาข กล่ินสุคนธ 2105
ม.2/7 36 เด็กหญิงวิลาสินี สุวรรณเสน 1997
ม.2/7 37 เด็กหญิงศลิษา เรืองสุข 1953
ม.2/7 38 เด็กหญิงสุวิมล เจริญศิล 1895
ม.2/7 39 เด็กหญิงอรกัญญา เทศนา 1978



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.2/8 1 เด็กชายคณาธิป เนียมจันทร 2149 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.2/8 2 เด็กชายจักรภัทร ปานอินทร 1791 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.2/8 3 เด็กชายฐิติวัฒน โตสกุล 2023 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.2/8 4 เด็กชายณัฐชนน เสือจร 2140 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.2/8 5 เด็กชายณัฐดนัย มาตยโอสถ 1992
ม.2/8 6 เด็กชายณัฐวุฒิ กล่ินประทุม 2183 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.2/8 7 เด็กชายณีชคุณ คูตระกูล 2000 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.2/8 8 เด็กชายธนวิชญ ปนวิเศษ 2214 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.2/8 9 เด็กชายนันทภพ ศรีชัย 2116 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.2/8 10 เด็กชายปฏิภาณ สุริแสง 2109
ม.2/8 11 เด็กชายปยทัช พุทธศรี ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/8 12 เด็กชายปยะบุตร เปยอยู 2213
ม.2/8 13 เด็กชายภาณุพงศ เห็นสุข 2178
ม.2/8 14 เด็กชายภีรวัชร เจริญพรหม 1878
ม.2/8 15 เด็กชายภูริภัทท ตระกูลปาน 2106
ม.2/8 16 เด็กชายโยธิน ดวงสุดา 2174
ม.2/8 17 เด็กชายรัทภูมิ โพธ์ิเชิด 2216
ม.2/8 18 เด็กชายอธิชา ชวนสุข 2145
ม.2/8 19 เด็กหญิงกชพร ภูภักดี 1807
ม.2/8 20 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปานสิงห 2075
ม.2/8 21 เด็กหญิงกัญญารัตน เรือนคํา 1826
ม.2/8 22 เด็กหญิงจีรนันท โปรยเงิน 1868
ม.2/8 23 เด็กหญิงโชษิตา บุญคล่ี 68
ม.2/8 24 เด็กหญิงชยุตรา ทวีการ 2120
ม.2/8 25 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ โภชนะ 2128
ม.2/8 26 เด็กหญิงณัฐชนพิน บายเท่ียง 1845
ม.2/8 27 เด็กหญิงณัฐณิชา แยมจํารัส 2143
ม.2/8 28 เด็กหญิงณัฐธิดา ย้ิมยอง 2159
ม.2/8 29 เด็กหญิงธวัลรัตน อยูนุม 1817
ม.2/8 30 เด็กหญิงปรียาภรณ กิริยา 1927
ม.2/8 31 เด็กหญิงพริมรตา นาครอด 2107
ม.2/8 32 เด็กหญิงพัธราพร นวมจิตร 2177
ม.2/8 33 เด็กหญิง พิชญธิดา ตะโกทอง 1873
ม.2/8 34 เด็กหญิงพิชญาภรณ นิดร 2146
ม.2/8 35 เด็กหญิงพิมชนก เนียมคํา 1829
ม.2/8 36 เด็กหญิงพิมพกานต แจงนิล 2065
ม.2/8 37 เด็กหญิงวาสินี พวงศรี 2066
ม.2/8 38 เด็กหญิงอินทิรา นามราช 2138
ม.2/8 39 เด็กหญิงอินทิรา ชมพิพัฒน 1897



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.2/9 1 เด็กชายกฤต บัวทอง 1801 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.2/9 2 เด็กชายกันดิศ ขุนทอง 1877 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.2/9 3 เด็กชายจักรพล ทาวศิริกุล 2048 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.2/9 4 เด็กชายชวกร โพธ์ิอาศัย 2097 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.2/9 5 เด็กชายฐิติกร ตระกูลรัตน 1863
ม.2/9 6 เด็กชายณัฐนนท อินทรพิทักษ 1848 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.2/9 7 เด็กชายณัฐพล พยัคฆขาม ไมประสงครับวัคซีน จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.2/9 8 เด็กชายธนพล โพธิยา 2033 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.2/9 9 เด็กชายธีรพงศ ทองคลาย 2204 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.2/9 10 เด็กชายธีรภัทร ไลพันธุ 1834
ม.2/9 11 เด็กชายบุญยณัฏฐ สุขเกตุ 1827
ม.2/9 12 เด็กชายภูธเนศ เพ่ิมพูล 1905
ม.2/9 13 เด็กชายมนชิต ม่ันกําเนิด 2182
ม.2/9 14 เด็กชายวิศรุต เข็มงูเหลือม 1800
ม.2/9 15 เด็กชายอาณัติ วัดเมือง 2052
ม.2/9 16 เด็กชายอิทธิกร เปรมปรี 1884
ม.2/9 17 เด็กหญิงกัญญาวีร อินสุชาติ 2163
ม.2/9 18 เด็กหญิงกุลนัส ชะนะการี 2046
ม.2/9 19 เด็กหญิงขนิษฐา สุขสโมสร 2160
ม.2/9 20 เด็กหญิงชาลิสา ฟกสาคร ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/9 21 เด็กหญิงณัฏฐธกฤษตรา คงดี 2045
ม.2/9 22 เด็กหญิงณัฐนันท ภูรัตน ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/9 23 เด็กหญิงณัฐยา คําฝอย 2062
ม.2/9 24 เด็กหญิงณิภาพร คิลาคิ 1948
ม.2/9 25 เด็กหญิงธนัชพร กงประโคน 1937
ม.2/9 26 เด็กหญิงธนิสรา บุญมา 1911
ม.2/9 27 เด็กหญิงปญฑิตา บุญรอด 2153
ม.2/9 28 เด็กหญิงปาลิดา จีนปู 2082
ม.2/9 29 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ภิรมยา 2171
ม.2/9 30 เด็กหญิงพรพิมล โตสุข 1856
ม.2/9 31 เด็กหญิงพรรณรินทร สิงหหวง 1859
ม.2/9 32 เด็กหญิงพัชรินทร แกวคีรี 2119
ม.2/9 33 เด็กหญิงภูริดา ตุรงคเรือง ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/9 34 เด็กหญิงเยาวลักษณ กรุดเงิน 1998
ม.2/9 35 เด็กหญิงวรรณกานต เรืองงาม 1963
ม.2/9 36 เด็กหญิงวรรณษา แสงสวาง 1949
ม.2/9 37 เด็กหญิงวีรนุช พันธุศิริ 2155
ม.2/9 38 เด็กหญิงสิดาพร บูระพิน 74
ม.2/9 39 เด็กหญิงอินทิรา อินทวารี 1809
ม.2/9 40 เด็กหญิงอุบลรัตน หนูเรง 1964



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.2/10 1 เด็กชายกตัญู กาลัญุตานนท 2005 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.2/10 2 เด็กชายกรกฎ สักการะ 2117 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.2/10 3 เด็กชายกันตกร มาระศรี 2003 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.2/10 4 เด็กชายกายสิทธ์ิ สืบยุบล 1789 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.2/10 5 เด็กชายฐปนัท จางสกุล ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/10 6 เด็กชายณัฐวุฒิ จีรัง 1930 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.2/10 7 เด็กชายธนภัทร ภูเงิน 1837 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.2/10 9 เด็กชายธนวัฒน ลอยมี 1858 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.2/10 10 เด็กหญิงกนิษา คงประชา 1805 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.2/10 10 เด็กชายนราธร วรรณาลัย 2009
ม.2/10 10 เด็กชายธนภัทร ไวยธัญกิจ 2184
ม.2/10 11 เด็กชายปกรณ พรหมศรี 2022
ม.2/10 12 เด็กชายปณณวิชญ บุญคง 1866
ม.2/10 13 เด็กชายพัชรพล ยงยุทธ 1995
ม.2/10 14 เด็กชายพัชรพล วังกานนท 2031
ม.2/10 15 เด็กชายพีรกร เนียมแตง เนียมแตง 1935
ม.2/10 16 เด็กชายภูธิป หุนดี 1890
ม.2/10 17 เด็กชายรชต อดุลยฤทธิกุล 1795
ม.2/10 18 เด็กชายวงศกร เหมือนเมือง 2156
ม.2/10 19 เด็กชายวสุ สักกัจจวันท 65
ม.2/10 20 เด็กชายศุภวิชญ สิงหโต 1979
ม.2/10 21 เด็กชายสรวิชญ รุงกําจัด 1831
ม.2/10 22 เด็กชายสิรภพ โนนวิเศษ 2104
ม.2/10 23 เด็กชายสุชาติ คําภียะ 2077
ม.2/10 24 เด็กชายอธิชาติ โพธ์ิสุพรรณ 1819
ม.2/10 26 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหลืองาม 66
ม.2/10 27 เด็กหญิงญาดานัน บุญเงิน 2158
ม.2/10 28 เด็กหญิงฐิติกานต ไวยากิจ 2088
ม.2/10 29 เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเรือง 1924
ม.2/10 30 เด็กหญิงนัสนันธ สุขรักษ 1931
ม.2/10 31 เด็กหญิงนิศากร พูลทรัพย 1946
ม.2/10 32 เด็กหญิงปทิตตา ไมนอย 2043
ม.2/10 33 เด็กหญิงภคพร แกวเกิด 2089
ม.2/10 34 เด็กหญิงภัทราพร ภูอยู 2029
ม.2/10 35 เด็กหญิงลภัสรดา คุมสมบัติ 2038
ม.2/10 36 เด็กหญิงวรัฐธญา การะยะ 2222
ม.2/10 37 เด็กหญิงวันทนา คํามูล 1812
ม.2/10 38 เด็กหญิงศิวพา ทองเสม 2054
ม.2/10 39 เด็กหญิงศุภาพัทธ วงศสมพงษ 2227
ม.2/10 40 เด็กหญิงอัญชิสา แยมบ 1823



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.2/11 1 เด็กชายกฤตพล กาคํา 1939 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.2/11 2 เด็กชายกิตติเดช ก่ิงไทร ไมประสงครับวัคซีน ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.2/11 3 เด็กชายกิตติกวิน สอนสืบ 1954 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.2/11 4 เด็กชายฉัตรชัย ชอบทําดี 1870 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.2/11 5 เด็กชายณัฏฐนันท ดุรินะหิรัญ ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/11 6 เด็กชายณัฐภูมิ กล่ินผล 2027 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.2/11 7 เด็กชายธนากร ชัยสาร 2144 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.2/11 8 เด็กชายนนทชัย ชูวงษ 1907 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.2/11 9 เด็กชายนนทพัทธ กันโต 2006 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.2/11 10 เด็กชายนิรวิทธ ปนเจริญ  2102
ม.2/11 11 เด็กชายปรเมษฐ ฉาบแกว ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/11 12 เด็กชายปรมะ สุพลดี 2002
ม.2/11 13 เด็กชายพลยินดี กมลเนตร 2157
ม.2/11 14 เด็กชายพสิษฐ ศุภนคร 2193
ม.2/11 15 เด็กชายภูวดล ทองนุย 2049
ม.2/11 16 เด็กชายวงศกร คงมวง 2152
ม.2/11 17 เด็กชายวิสุทธ์ิ บุญประสงค 1900
ม.2/11 18 เด็กชายวีรภัทร ติราโส ไมประสงครับวัคซีน
ม.2/11 19 เด็กชายเศกสิทธ์ิ บุญอ่ิม 2212
ม.2/11 20 เด็กชายอชิรวัฒน กล่ินสุคนธ 1802
ม.2/11 21 เด็กชายอฏิวิชญ อธิพัฒนเมธา 2047
ม.2/11 22 เด็กชายอดิศักด์ิ ทองศรี 2164
ม.2/11 23 เด็กชายอติวิชญ เสือลอย 2150
ม.2/11 24 เด็กชายอรรถชัย พุดเผือก 71
ม.2/11 25 เด็กหญิงกรพรรณ มุตะถา 2036
ม.2/11 26 เด็กหญิงคนึงหา อาจสําอาง 2032
ม.2/11 27 เด็กหญิงฐิติมา สุขประเสริฐ 1867
ม.2/11 28 เด็กหญิงณฐญา พิมพสุวรรณ 1838
ม.2/11 29 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จรุงพันธ 2056
ม.2/11 30 เด็กหญิงณัฐธิชา พรหมจรรยา 2093
ม.2/11 31 เด็กหญิงธณัฐชญา พิมพา 2173
ม.2/11 32 เด็กหญิงธันยพร นาคพ่ึง 1967
ม.2/11 33 เด็กหญิงพรธิชา แจงจิตร 2195
ม.2/11 34 เด็กหญิงภัทรธิดา ใบเนียม 2037
ม.2/11 35 เด็กหญิงรัญชิตา แกมทับทิม 2123
ม.2/11 36 เด็กหญิงวนิดา แยมดี 2176
ม.2/11 37 เด็กหญิงวีรกาญจน กิตติวุฒิเจริญ 1883
ม.2/11 38 เด็กหญิงศิรัญญา ธูปไทย 2042
ม.2/11 39 เด็กหญิงอรวรรณษา อยูเย็น 2035
ม.2/11 40 เด็กหญิงสุภชาพร ราชฉวาง 1956



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.2/12 1 เด็กชายกฤษฎา ทิมเทพย 2085 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.2/12 2 เด็กชายกันตพัฒน มณียอย 63 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.2/12 3 เด็กชายขัตติยพงษ สิริปาโล 2151 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.2/12 4 เด็กชายชัยทัต มากพงษ 2017 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.2/12 5 เด็กชายณัฐกรณ ชูสัมฤทธ์ิ 2087
ม.2/12 6 เด็กชายณัฐกาญจน คุมครอง 1936 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.2/12 7 เด็กชายเตวิชย เอ่ียมวิไลย 2175 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.2/12 8 เด็กชายธนกฤต ศรีเมือง 1836 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.2/12 9 เด็กชายธนพล วัดสงา 2099 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.2/12 10 เด็กชายพีรดนย เเยมอุบล 1920
ม.2/12 11 เด็กชายภูวดล วัดเย้ือง 1798
ม.2/12 12 เด็กชายรัฐธรรมนูญ ขัยมี 2021
ม.2/12 13 เด็กชายวงศกร ปานดี 2080
ม.2/12 14 เด็กชายวีรวัฒน ผลทับทิม 67
ม.2/12 15 เด็กชายอดิศักด์ิ เงินคง 2100
ม.2/12 16 เด็กชายอนุสรณ แสงทอง 2218
ม.2/12 17 เด็กชายอภิวิชญ  สุขสําราญ 1932
ม.2/12 18 เด็กชายอัครวินท พวงนาค 1844
ม.2/12 19 เด็กหญิงกัญญาพร เยาะสูงเนิน 1912
ม.2/12 20 เด็กหญิงจิรชยา สาระดี 2044
ม.2/12 21 เด็กหญิงชญานิศฐ พัฒนทอง 2050
ม.2/12 22 เด็กหญิงชัชฎาภรณ สุขสมกิจ 2194
ม.2/12 23 เด็กหญิงฐิติพรรณ สันทัด 1889
ม.2/12 24 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยุงทอง 2040
ม.2/12 25 เด็กหญิงณัฐนันท สืบกระแสร 2012
ม.2/12 26 เด็กหญิงณัฐวดี สังขแกว 1896
ม.2/12 27 เด็กหญิงธิฌากรณ วงษคําจันทร 2013
ม.2/12 28 เด็กหญิงปณาลี รักวงษ 1822
ม.2/12 29 เด็กหญิงพัชราภรณ อยูจุย 2168
ม.2/12 30 เด็กหญิงพิชชานันท คุมสบาย 1815
ม.2/12 31 เด็กหญิงภัทรภร ขาวแกว 1782
ม.2/12 32 เด็กหญิงภัสราภรณ เดชบํารุง 2094
ม.2/12 33 เด็กหญิงรวิพรรณ พันธโสดา 1926
ม.2/12 34 เด็กหญิงรักศิตา จิตรปราณี 1987
ม.2/12 35 เด็กหญิงลักษิกา สิงหศรีธงชัย 1882
ม.2/12 36 เด็กหญิงวรรณภา ชางงาม 2185
ม.2/12 37 เด็กหญิงสริตา อุตะละมาตร 1915
ม.2/12 38 เด็กหญิงอภิวรรณ รัศมีวงษ 2126
ม.2/12 39 เด็กหญิงอังคณา เทียมทองดี 1947
ม.2/12 40 เด็กหญิงอัจจิมา ถ่ินคํา 2101



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ม.2/13 1 เด็กชายกนกวัจณ กลอมปญญา 2141 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.2/13 2 เด็กชายกิตติเดช บุญไทย 2221 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.2/13 3 เด็กชายคุณภัทร บุญมาก 2162 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.2/13 4 เด็กชายชนาธิป พ่ึงเสือ 2226 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.2/13 5 เด็กชายฐิติกร เเกวผอน 1982
ม.2/13 6 เด็กชายเดชาวัต พ่ึงตน 2108 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.2/13 7 เด็กชายติภากรณ แพทยประเสริฐ ไมประสงครับวัคซีน จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.2/13 8 เด็กชายนรวิชญ มวงแกว 1855 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.2/13 9 เด็กชายพงศกร พูลเปยม 1918 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.2/13 10 เด็กชายพีรพัฒน อุดยานะ 2187
ม.2/13 11 เด็กชายพีรวิชญ ถุงเงิน 1885
ม.2/13 12 เด็กชายเลิศวรรธน สุวรรณเสริฐ 1945
ม.2/13 13 เด็กชายศุกลวัฒน ขุนออน 1958
ม.2/13 14 เด็กชายศุภกฤต โตออน 1919
ม.2/13 15 เด็กชายศุภฤกษ ครุธสภา 2004
ม.2/13 16 เด็กชายอภิวิชญ อธิพัฒนเมธา 2211
ม.2/13 17 เด็กหญิงกนกพร ผสมจันทร 2078
ม.2/13 18 เด็กหญิงจีรวรรณ จันทมงคล 1944
ม.2/13 19 เด็กหญิงโชติรส มีเคลือบ 1980
ม.2/13 20 เด็กหญิงชุติกาญจน  โควสุวรรณ 1876
ม.2/13 21 เด็กหญิงชุติกาญจน บุตรศรี 1942
ม.2/13 22 เด็กหญิงทิพากร ดวงประทีป 1871
ม.2/13 23 เด็กหญิงธัตถวศรย ขําศรี 2095
ม.2/13 24 เด็กหญิงธิภานันท ประพฤติชอบ 2074
ม.2/13 25 เด็กหญิงปราณปรียา เสือยอด 1893
ม.2/13 26 เด็กหญิงปรียดา แจมกระจาง 2137
ม.2/13 27 เด็กหญิงปวรวรรณ ลาหนองแคน 2115
ม.2/13 28 เด็กหญิงปยกานต อูเรือ 1906
ม.2/13 29 เด็กหญิงแพรวชมพู ทิพย 1835
ม.2/13 30 เด็กหญิงพนิตา เจริญเสม 2039
ม.2/13 31 เด็กหญิงพัฒนศยา วิเชียรโรจน 2191
ม.2/13 32 เด็กหญิงภคพร มีสมบัติ 2179
ม.2/13 33 เด็กหญิงมธุรดา ดอกไมเทศ 1781
ม.2/13 34 เด็กหญิงรัตชนันท สวนบอเเร 2072
ม.2/13 35 เด็กหญิงวิภาดา ปาลวัฒน 2132
ม.2/13 36 เด็กหญิงศศิธร ใจดี 2058
ม.2/13 37 เด็กหญิงศุภวรรณ สุขสบาย 2172
ม.2/13 38 เด็กหญิงสิรภัทร กองแกว 2189
ม.2/13 39 เด็กหญิงสุชาวลี ทวีโคตร 1929
ม.2/13 40 เด็กหญิงไอวริน แสงวงศ 1814



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ
ม.3/1 1 นายกรินทร อานมณี 1385 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.3/1 2 นายกัญจน กล่ินแจง 1341 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.3/1 3 นายธนกฤต บวรธิติพล ไมประสงครับวัคซีน ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.3/1 4 นายธีรภัทร มาตสิงห 1679 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.3/1 5 เด็กชายนาคินทร หอมเนียม 1581
ม.3/1 6 นายปวรุตม จ๊ิดเจริญ ไมประสงครับวัคซีน ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.3/1 7 นายปวีร อินวกูล 1671 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.3/1 8 เด็กชายปติภูมิ ศริพันธุ ไมประสงครับวัคซีน โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.3/1 9 เด็กชายธนพัฒ ชยพลขจร 55 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.3/1 10 เด็กชายพันธยศ คณาฤทธ์ิ 1673
ม.3/1 11 เด็กชายพิษณุพงษ เพ่ิมเติม 1777
ม.3/1 12 เด็กชายภัทรดนัย ทองใบ 1661
ม.3/1 13 เด็กหญิงกัญญาณัฐ กลัดสอาด 1591
ม.3/1 14 เด็กหญิงกานตพิชชา ทองขาว ไมประสงครับวัคซีน
ม.3/1 15 เด็กหญิงจิรภิญญา นิจรี 1521
ม.3/1 16 เด็กหญิงชนินาถ ศรีประเสริฐ 1545
ม.3/1 17 เด็กหญิงณัฐกานต เกตุทิพย 1683
ม.3/1 18 นางสาวเปรมมิกา เทพพัตรา 1716
ม.3/1 19 เด็กหญิงพลอยนภัส เพ็ชรเจริญ 1357
ม.3/1 20 เด็กหญิงพัชรพรรณ ช้ือตระกูล 1544
ม.3/1 21 เด็กหญิงพัชรินทร นาคประสิทธ์ิ 1626
ม.3/1 22 เด็กหญิงพิรญาณ ทองขาว 1347
ม.3/1 23 เด็กหญิงภัทรพร ชํานาญ 1379
ม.3/1 24 เด็กหญิงเมวิสา บานเย็นงาม 1613
ม.3/1 25 นางสาวลักษิณา เฉยประทุม 1365
ม.3/1 26 เด็กหญิงวรรณพร บุญสม 1703
ม.3/1 27 เด็กหญิงวีรปริยา ศรีไพโรจน 1324
ม.3/1 28 นางสาวสาธิตา แสงอาทิตย 1381
ม.3/1 29 เด็กหญิงสุพิชญา เกตุแกว 1351

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

ม.3/2 1 เด็กชายกองภพ พรมณี 1659 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.3/2 2 เด็กชายชัชวาลย นาคประเสริฐ 1482 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.3/2 3 เด็กชายชินภัทร คําคงศักด์ิ ไมประสงครับวัคซีน ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.3/2 4 เด็กชายณัฏฐนันท วรรณรัตน 51 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.3/2 5 เด็กชายณัฐศรัณย ธรรมเนียม 1384
ม.3/2 6 เด็กชายธนกฤต วาศุกรี 1547 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.3/2 7 เด็กชายนพรุจ รัตนศิริ 1776 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.3/2 8 เด็กชายนฤเบศร นวะศรี 1691 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.3/2 9 เด็กชายพนธกร มาลัย 1655 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.3/2 10 เด็กชายพิริยทัศน วงศกาฬสินธุ 1705
ม.3/2 11 เด็กชายภัทร ฑีฆะบุตร 1633
ม.3/2 12 เด็กชายภัทรดนัย จันทราสา 53
ม.3/2 13 เด็กชายเมธีณัฐ ตาลแสน 1603
ม.3/2 14 เด็กชายวิริทธ์ิพล เจริญพรหม 1453
ม.3/2 15 เด็กชายศุภกฤต ฟกโสภา 1507
ม.3/2 16 นายอณวัช ใจทน 1388
ม.3/2 17 เด็กหญิงคริมา นาคมณี 1416
ม.3/2 18 เด็กหญิงจังคนิภา ปมะณี 1328
ม.3/2 19 เด็กหญิงจีรนันท โพธ์ิชะคุม 1666
ม.3/2 20 เด็กหญิงณฐมน ติยะจามร 1320
ม.3/2 21 นางสาวณปภา กลีบคํา 1323
ม.3/2 22 เด็กหญิงณัฏฐฎาพร ยาประไพ 1648
ม.3/2 23 เด็กหญิงณัฏฐนันท นามหาวงษ 1409
ม.3/2 24 เด็กหญิงณัฐวรา เตาทอง 1513
ม.3/2 25 เด็กหญิงนันทนภัส ชางโฉม 1651
ม.3/2 26 เด็กหญิงนันทนภัส เรืองศรี 1735
ม.3/2 27 นางสาวบัณฑิตา ยอดยอย 1563
ม.3/2 28 เด็กหญิงปภาวรินทร โชคลาภ 1389
ม.3/2 29 นางสาวพฤกษาพรรณ ทองศรี 1369
ม.3/2 30 เด็กหญิงพิชญาภา สุโยธีธนรัตน 1634
ม.3/2 31 เด็กหญิงพิมพชนากานต เสือยอด 1435
ม.3/2 32 เด็กหญิงรมณวรรณ ปนแกว ไมประสงครับวัคซีน
ม.3/2 34 เด็กหญิงระพีพรรณ เพ็ชรนิล 1445
ม.3/2 34 เด็กหญิงวรกานต รักษาสีมันต 1534
ม.3/2 35 เด็กหญิงศศิกานต รอดทอง 1539
ม.3/2 36 เด็กหญิงศิรประภา สุดสวาท 1439



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

ม.3/3 1 นายกวินท ชัยบูรณ 1570 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.3/3 2 เด็กชายฉันทพัฒน มีประเสริฐ 1502 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.3/3 3 เด็กชายธนทัต เนียมเย็น 1690 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.3/3 4 เด็กชายธนภัทร พ่ัวงาม 1350 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.3/3 5 เด็กชายธฤต สมเนตร 1684
ม.3/3 6 เด็กชายนฤภพ นวะศรี 1692 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.3/3 7 เด็กชายปณณวิชญ แกวผอน 1329 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.3/3 8 เด็กชายภวัต วรรณศรี 58 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.3/3 9 เด็กชายภูวรินทร ชมภูนุช 1383 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.3/3 10 เด็กชายรัชตะ ดนตรีเสนาะ 1745
ม.3/3 11 นายวรชัย ไชยเสริฐ ไมประสงครับวัคซีน
ม.3/3 12 เด็กชายวายุภัทร บุญมาก ไมประสงครับวัคซีน
ม.3/3 13 เด็กชายสรวิชญ เจริญสุข 49
ม.3/3 14 เด็กชายสิทธิกร คุมวิญญาณ 1728
ม.3/3 15 เด็กชายสุวีร บริบูรณบัญญัติ 1402
ม.3/3 16 เด็กชายอัคธสิทธ์ิ บุญประเสริฐ 1508
ม.3/3 17 เด็กหญิงณัฐกานต ออนคํา 1630
ม.3/3 18 เด็กหญิงดลพร ปงวัฒนกุล 1536
ม.3/3 19 เด็กหญิงธนิสร ติยะจามร 1335
ม.3/3 20 เด็กหญิงธิติยา พ่ึงหิรัญ 1725
ม.3/3 21 เด็กหญิงนันทนภัส แกมทับทิม 1460
ม.3/3 22 เด็กหญิงบุญญิตา บุญ มี 1344
ม.3/3 23 เด็กหญิงปุญณิสา ทองโต 1353
ม.3/3 24 เด็กหญิงพรปวีณ กะลําพา 1327
ม.3/3 25 เด็กหญิงพิมพชนก ใยออน 1620
ม.3/3 26 เด็กหญิงภัทราภรณ มีศรี 1322
ม.3/3 27 เด็กหญิงศศิพิมพ พิศรูป 52
ม.3/3 28 เด็กหญิงศุภาศิณี ทรัพยเพ่ิมพูล 1382
ม.3/3 29 เด็กหญิงสุจารี อวมนอย 1375
ม.3/3 30 เด็กหญิงสุรินทรทิพย เกษรบุบผา 1462
ม.3/3 31 เด็กหญิงสุวิชญา สินโน 1600
ม.3/3 32 เด็กหญิงอภัสรา ม่ันอวม 1458
ม.3/3 33 เด็กหญิงอภิชญา นองเนือง 1552
ม.3/3 34 เด็กหญิงอัจฉราภรณ ตาวเต็บ 1580
ม.3/3 35 เด็กหญิงอัจลญา เนตรสวาง 1668
ม.3/3 36 เด็กหญิงโอฬีนา ดีพุดซา 1340



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

ม.3/4 1 เด็กชายชวัลวิทย พิบูลย 1338 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.3/4 2 เด็กชายธนกฤติ ศรีชัย 1636 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.3/4 3 นายธีรเดช แจงสวาง 1734 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.3/4 4 เด็กชายนราธิป นุชสละ 1358 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.3/4 5 เด็กชายพีรภัทร จันทรวงษ 1531
ม.3/4 6 เด็กชายภูมิรพี สังขทอง 57 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.3/4 7 เด็กชายภูวพงศ พาขุนทด 1713 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.3/4 8 เด็กชายวัชระ ดีละมาย 1503 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.3/4 9 เด็กชายศุภณัฐ คงสัตย 1778 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.3/4 10 เด็กชายสรวิชญ เดชะเทศ 1564
ม.3/4 11 เด็กชายสุริยพงศ สีมาภาพงษ 1443
ม.3/4 12 เด็กชายอริญชย อาจเอ่ียม 1372
ม.3/4 13 เด็กหญิงกนกรัตน ล้ิมตรีวรศักด์ิ 1438
ม.3/4 14 นางสาวกรรณิการ หวานหอม 1436
ม.3/4 15 เด็กหญิงเกษราพร เอ่ียมสําอางค 1492
ม.3/4 16 เด็กหญิงจิรัตนธัญญา สงวนสุข 1483
ม.3/4 17 เด็กหญิงชนัญชิดา จันทบูลย 1737
ม.3/4 18 เด็กหญิงชวณัฐ เช่ียวชาญ 1732
ม.3/4 19 เด็กหญิงญาณภา ผองสอาด 1354
ม.3/4 20 เด็กหญิงณัฏฐนันท ปนสุวรรณ 1364
ม.3/4 21 เด็กหญิงณิชาบูล กุมกี 1491
ม.3/4 22 เด็กหญิงธนมณฑ น  รอดเงิน 1556
ม.3/4 23 เด็กหญิงธัญลักษณ ทองขาว 1733
ม.3/4 24 เด็กหญิงนภัสกร กลัดงาม 1764
ม.3/4 25 เด็กหญิงนวพร เชยชม 1368
ม.3/4 26 เด็กหญิงนาฏลดา มาลัยเจริญ 1555
ม.3/4 27 นางสาวเนรัญชลา ไพรมุย 1583
ม.3/4 28 เด็กหญิงปฑิตตา ประดูวงษ 1589
ม.3/4 29 นางสาวเปมิกา พูลรอด 1352
ม.3/4 30 เด็กหญิงวรรณกานต ภูนอย 1529
ม.3/4 31 เด็กหญิงวิชญาดา อําลา 1700
ม.3/4 32 เด็กหญิงศิริรัตน ศรีสัตยา 1461
ม.3/4 33 เด็กหญิงศุภรัตน วงษเนตร 1699
ม.3/4 34 เด็กหญิงอภิชญา ชุมวรฐายี 1681
ม.3/4 35 เด็กหญิงอันนา อินทรงาม ไมประสงครับวัคซีน
ม.3/4 36 เด็กหญิงอาทิติยา จันทรทอง 1433



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

ม.3/5 1 เด็กชายกีรติ หนักเพ็ชร 59 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.3/5 2 เด็กชายชิติพัทธ จันทะโส 1542 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.3/5 3 เด็กชายฐิติวัฒน พิเศษสกุลชัย 1568 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.3/5 4 เด็กชายดุลย บุญศรี 1465 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.3/5 5 เด็กชายธนันธร ศรีพุม 1447
ม.3/5 6 เด็กชายธนาวิทย จิตรกระจาง 1429 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.3/5 7 เด็กชายปรวัฒน ถิน สถิตย ไมประสงครับวัคซีน จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.3/5 8 เด็กชายปริชญ ราชสุภา 1746 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.3/5 9 เด็กชายพรหมสยาม โพธ์ิพันธ 1392 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.3/5 10 เด็กชายวัชรพล ฤกษคง 50
ม.3/5 11 เด็กชายวิชญภาส เกิดมงคล 1750
ม.3/5 12 เด็กชายศุภวิชญ นาคสนิท 1370
ม.3/5 13 เด็กชายสุธินันท อุดมโชค 1538
ม.3/5 14 เด็กชายอธิคุณ ทองประทีป 1592
ม.3/5 15 เด็กชายอภินันท วิไล 1406
ม.3/5 16 เด็กหญิงชนาภา มณีเจียร 1546
ม.3/5 17 เด็กหญิงชาลินี ขจัดภัย 1457
ม.3/5 18 เด็กหญิงชุติกาญจน แยมคลาย 1522
ม.3/5 19 เด็กหญิงณภัทร คงดี 1611
ม.3/5 20 นางสาวณภัทร สนโคกสูง 1405
ม.3/5 21 เด็กหญิงธิดารัตน ชํานาญหมอ 1339
ม.3/5 22 เด็กหญิงนาฏนารี ลักษณา 1594
ม.3/5 23 เด็กหญิงปาณิตา มงคลสวัสด์ิ 1414
ม.3/5 24 เด็กหญิงปยนันท ทองอ่ิม 1480
ม.3/5 25 เด็กหญิงพรสิริ ไพรบูรณ 1337
ม.3/5 26 นางสาวพัสฎาภรณ พันธุไม 1612
ม.3/5 27 เด็กหญิงพิมพลภัส ไพบูลย 1572
ม.3/5 28 เด็กหญิงพิยดา เณรนอย 1741
ม.3/5 29 เด็กหญิงภัทราพร พรหมโสด 1378
ม.3/5 30 เด็กหญิงมนัสนันท คลายจําแลง 1528
ม.3/5 31 เด็กหญิงรัชนก สําเริง 1501
ม.3/5 32 เด็กหญิงรัตนภรณ ศรีเคลือบ 1637
ม.3/5 33 เด็กหญิงลักษิกา แยมสี 1573
ม.3/5 34 เด็กหญิงวรัญญา สุดสวาท 1408
ม.3/5 35 เด็กหญิงวิลักษณ ชูคันหอม 1689
ม.3/5 36 นางสาวศิริวรรณ ม่ันคง 1396
ม.3/5 37 นางสาวสุดารา ออนนาค 1761
ม.3/5 38 เด็กหญิงหทัยทิพย กาญจนบรรจง 1397
ม.3/5 39 เด็กหญิงอมรปรียา สีโห 1510



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

ม.3/6 1 นายกฤตภาส เเกวออง 1765 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.3/6 2 เด็กชายชณัฏฐนนท พวงทอง 1543 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.3/6 3 เด็กชายทินกร สีใส 1430 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.3/6 4 เด็กชายธนภัท ชางกอน 1769 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.3/6 5 เด็กชายธนภัทร รองแกว 1451
ม.3/6 6 เด็กชายธนภูมิ เกตุพันธ 1596 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.3/6 7 นายปรัญชัย แสงคํา 1549 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.3/6 8 เด็กชายพุฒิ พันธุจีน 1398 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.3/6 9 เด็กชายภาณุวัฒน ปานรอด 1418 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.3/6 10 เด็กชายภูมิรพี พรหมชาติ 1595
ม.3/6 11 เด็กชายรวิพล ศรีสาสนรัติ 1469
ม.3/6 12 เด็กชายศุภกิจ นาคสกุล 1768
ม.3/6 13 เด็กชายสิริณัฏฐ ภัชสิงหสูง 1654
ม.3/6 14 เด็กชายอติราช เพ็งเท่ียง 1656
ม.3/6 15 เด็กชายอวยชัย คุมเขตต 1618
ม.3/6 16 เด็กหญิงกัญญวรา สุขรอด 1393
ม.3/6 17 เด็กหญิงกัญญาวีร สุขรอด 1394
ม.3/6 18 นางสาวขนิษฐา พิลาแสน 1403
ม.3/6 19 เด็กหญิงจิรพร ธูปบูชากร 1704
ม.3/6 20 เด็กหญิงเจตนิพิฐ สุขโก 1345
ม.3/6 21 เด็กหญิงฐิตารัตน กล่ินคําหอม 1540
ม.3/6 22 เด็กหญิงฐิติกานต บุญตา 1755
ม.3/6 23 เด็กหญิงธวัลรัตน จารุฤทัยกานต 1410
ม.3/6 24 เด็กหญิงธิดารัตน มีช่ือ 1376
ม.3/6 25 เด็กหญิงพชรพร พงศทองกุล 1707
ม.3/6 26 เด็กหญิงพรปวีณ คุมกาย 1377
ม.3/6 27 เด็กหญิงภัทรนันท บาลี 1562
ม.3/6 28 เด็กหญิงภิรมณ พูลมี 1459
ม.3/6 29 เด็กหญิงวรันธรณ จันทรประเสริฐ 1467
ม.3/6 30 เด็กหญิงศรีวิตรา แจมถาวร 1359
ม.3/6 31 เด็กหญิงศลิษา บัวงาม 1560
ม.3/6 32 เด็กหญิงศิริวรรณ แสงรัตน 1348
ม.3/6 33 เด็กหญิงศุภิสรา ภูชัย ไมประสงครับวัคซีน
ม.3/6 34 เด็กหญิงสกุลกาญจน สายสวิง 1349
ม.3/6 35 เด็กหญิงสราลี สังขย้ิมพันธุ 1360
ม.3/6 36 เด็กหญิงสุพิชญา สุขสําราญ 2672
ม.3/6 37 เด็กหญิงอภิญญา ทองทับ 1582
ม.3/6 38 นางสาวอมลวรรณ ชาญณรงค 1541
ม.3/6 39 เด็กหญิงอัจฉริยา พวงนาค 1400
ม.3/6 40 เด็กหญิงอาทิมา เกิดสลุง 1346



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

ม.3/7 1 เด็กชายกฤษดา เรืองทองดี 1593 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.3/7 2 เด็กชายกันตนพ ชนานิรมิตผล 1557 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.3/7 3 นายกิตติชัย แยมสํารวล 1680 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.3/7 4 เด็กชายเกียรติศักด์ิ หวังสุข 1548 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.3/7 5 เด็กชายคณิศร เเจมสําราญ ไมประสงครับวัคซีน
ม.3/7 6 เด็กชายจุมพล ซาหลง 1624 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.3/7 7 เด็กชายเจษฎากร เขียวสอาด 1321 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.3/7 8 เด็กชายฉัฏฐวรรษ หวยกลด 1567 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.3/7 9 เด็กชายชัยทัต สุธา 1391 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.3/7 10 เด็กชายชาคริต มนตรีพิศุทธ์ิ 1674
ม.3/7 11 นายเชษฐพล ธนโสม 1652
ม.3/7 12 เด็กชายณฐภัทร นาวา 47
ม.3/7 13 เด็กชายธนาธิป ศรีเงินทรัพย 1331
ม.3/7 14 เด็กชายนนทพัทธ พัดยนต 1535
ม.3/7 15 นายนักรบ ศรีทองดี 1468
ม.3/7 16 เด็กชายเบญจทิวัตถ รีพลี 1474
ม.3/7 17 เด็กชายภูริวัชญ จันทรภู 1325
ม.3/7 18 เด็กชายสถาพร วัชระ 1644
ม.3/7 19 เด็กชายสิรภพ พรหมผล 1739
ม.3/7 20 นายสุทธิคุณ บุญสินธ 1579
ม.3/7 21 เด็กชายอติรุจ สิงหเถ่ือน 1411
ม.3/7 22 เด็กชายอภิรักษ สกุลโพทอง 1448
ม.3/7 23 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูมิโคกรักษ 1665
ม.3/7 24 เด็กหญิงขวัญแกว เดชงาม 1759
ม.3/7 25 นางสาวจินตจุฑา ย้ิมเสถียร 1420
ม.3/7 26 เด็กหญิงชุติกาญจน เทศนานัย 1758
ม.3/7 27 เด็กหญิงชุติวรรณ เสียงแจม 1617
ม.3/7 27 เด็กหญิงชุติวรรณ เสียงแจม 1617
ม.3/7 28 เด็กหญิงฎาวรรค ชูเชิด 1639
ม.3/7 29 เด็กหญิงนิรชา ศรีสาคร 1489
ม.3/7 30 นางสาวบุญณิกานต หองสวัสด์ิ 1660
ม.3/7 31 นางสาวปณฑารีย แสงแกว 1367
ม.3/7 32 เด็กหญิงปาณิสรา บุญจฑิตย 1586
ม.3/7 33 เด็กหญิงพัณณิตา สุนทรศารทูล 1669
ม.3/7 34 เด็กหญิงพิชชาภา ปตตาละคะ 1413
ม.3/7 35 เด็กหญิงเพ็ญณภา พูนสวัสด์ิ 1412
ม.3/7 36 เด็กหญิงภัทรวดี ออนละมาย 1753
ม.3/7 37 เด็กหญิงศิริรักษ สุภาแพง 1754
ม.3/7 38 เด็กหญิงอริสรา พรหมสะโร 1623
ม.3/7 39 นางสาวอาภัสรา พันทบ 1326



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

ม.3/8 1 เด็กชายกรองพล กระจิบทอง 1527 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.3/8 2 เด็กชายจาตุรงค อยูสบาย 1498 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.3/8 3 เด็กชายจิรวิทย กล่ินจันทร 1688 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.3/8 4 เด็กชายจิรัฎฐ สีดาตม 1571 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.3/8 5 นายชนะภัย รักการธรรม 54
ม.3/8 6 นายเชษฐณภพ ธนโสม 1650 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.3/8 7 เด็กชายณฐภูมิ มะคําแปน 1569 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.3/8 8 เด็กชายติณณภพ ไผตระกูลพงศ 1643 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.3/8 9 เด็กชายธนกร สวางศรี 1649 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.3/8 10 เด็กชายธีรภัทร สายนึก 1505
ม.3/8 11 เด็กชายนาถวัฒน หลักคํา 1425
ม.3/8 12 เด็กชายภัทรชัย ชูจิตร 1676
ม.3/8 13 นายภัทรพล ลาภเจริญ 1701
ม.3/8 14 เด็กชายโมยะพัฒน ศรีพิมเสน ไมประสงครับวัคซีน
ม.3/8 15 นายรชต กระจางยุธ 1719
ม.3/8 16 นายสรวิชญ ศรีชัย 1415
ม.3/8 17 เด็กชายอชิระ ชาวเวียง 1729
ม.3/8 18 นายอภิชญา เชยสาคร 1697
ม.3/8 19 เด็กหญิงกชพร จันทิมา 1749
ม.3/8 20 เด็กหญิงคีตภัทร ม่ันรอด 1640
ม.3/8 21 เด็กหญิงจิราพร วุฒิยา 1515
ม.3/8 22 เด็กหญิงชณัชฐา มณีรัตน 1550
ม.3/8 23 เด็กหญิงญาณพัฒน เสมอบุตร 1554
ม.3/8 24 เด็กหญิงณิชา รอดพันธุ 1511
ม.3/8 25 นางสาวตะวันฉาย ยงยุทธ 1622
ม.3/8 26 เด็กหญิงนภัสวรรณ ย้ิมอยู 1738
ม.3/8 27 เด็กหญิงปริฉัตร กะดีแดง 1766
ม.3/8 28 เด็กหญิงปาลิตา ยวนใจ 1615
ม.3/8 29 เด็กหญิงปยธิดา บุญชู 1672
ม.3/8 30 เด็กหญิงปุณยวีร พลายดี 1597
ม.3/8 31 เด็กหญิงฝากขวัญ สุขสนอง 1417
ม.3/8 32 เด็กหญิงพัทธนันท พวงงาม 1727
ม.3/8 33 นางสาวยุวธิดา ยอดคํา 1561
ม.3/8 34 นางสาววรัทญา พวงศรี 1677
ม.3/8 35 เด็กหญิงวาทินี มาเจริญ 1714
ม.3/8 36 เด็กหญิงศุทธาธินี รอดพันธุ 1442
ม.3/8 37 เด็กหญิงโสรญา กลัดงาม 1558
ม.3/8 38 นางสาวอริสา สนเปยม 1553
ม.3/8 39 เด็กหญิงอาภัสรา สําราญ 1387



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

ม.3/9 1 เด็กชายเจตนิพัทธ สมทรง 1476 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.3/9 2 เด็กชายเฉลิมพัทธ มวงงาม 1770
ม.3/9 3 เด็กชายชนพัฒน เพชรทอง 1723 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.3/9 4 เด็กชายชยางกูร สาสดี 1404 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.3/9 5 นายชัยมงคล เท่ียงตรง 1658 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.3/9 6 เด็กชายณัฐวุฒิ สังขทอง 1472
ม.3/9 7 เด็กชายณัฐวุฒิ สุดโสด 1493 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.3/9 8 นายเตวิชญ ต้ังเจริญ 1530 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.3/9 9 เด็กชายเตวิชญ นนทวงษ 48 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.3/9 10 นายนิลนพัทธ เจริญศักด์ิวิริยะ ไมประสงครับวัคซีน จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.3/9 11 เด็กชายประเสริฐ โพธ์ิสระ 1449
ม.3/9 12 เด็กชายศุกลภัทร นิละนะวก 1361
ม.3/9 13 เด็กชายสมิทธ์ิ นวลมุสิก 1657
ม.3/9 14 เด็กชายสิโรฒม ภูรัตน 1774
ม.3/9 15 เด็กชายหฤษฎ พัฒนสุนทรวงศ 1464
ม.3/9 16 เด็กชายอชิระ ศุภนคร 1748
ม.3/9 17 เด็กหญิงกนลรัตน จรูญเลิศทรัพย 1747
ม.3/9 18 เด็กหญิงกันติมา กิจกาวเจริญกุล 1693
ม.3/9 19 เด็กหญิงกัลยากร อนุต 1653
ม.3/9 20 เด็กหญิงชญานิศ อุนทักษิณกุล 1440
ม.3/9 21 เด็กหญิงณัฐธิตา คงเจริญ 1452
ม.3/9 22 เด็กหญิงณัฐรดา มานะโสภากุล 1646
ม.3/9 23 เด็กหญิงณัฐวรรณ อวมนอย 1730
ม.3/9 24 เด็กหญิงณิชชาญากาญจน คงดี 1584
ม.3/9 25 นางสาวทิฆัมพร ฉิมวัย 1619
ม.3/9 26 เด็กหญิงธิติมา นอยอุด 1578
ม.3/9 27 เด็กหญิงปรียาภัทร อินทรประยงค 1757
ม.3/9 28 เด็กหญิงพราวนภา ผูพัฒน 1772
ม.3/9 29 เด็กหญิงพัทธธีรา คงมีเงิน 1775
ม.3/9 30 นางสาวพิมพฤทัย พระมงคล 1662
ม.3/9 31 เด็กหญิงพีรดา หอยสังข 1518
ม.3/9 32 เด็กหญิงภัทราวดี เลิศเจริญดํารงกิจ 1437
ม.3/9 33 เด็กหญิงวรัญญา แสงเย็น 1694
ม.3/9 34 เด็กหญิงวีนัสรินทร พิคเคทท ไมแจงความประสงค
ม.3/9 35 นางสาวศรุตา วิหารธรรมเม 1602
ม.3/9 36 เด็กหญิงศศิประภา อะนุตร 1490
ม.3/9 37 เด็กหญิงสลิลทิพย สุทธิสุข 1710
ม.3/9 38 เด็กหญิงสิริพร พวงประเสริฐ 1470
ม.3/9 39 เด็กหญิงสุชานาถ กันเกตุ 1574
ม.3/9 40 เด็กหญิงอิสรีย ย่ิงเทียมศักด์ิ 1419



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

ม.3/10 1 เด็กชายกิตติภณ ศรีไพโรจน 1708 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.3/10 2 เด็กชายเกรียงศักด์ิ หงษทอง 1709 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.3/10 3 นาย ชนาธิป ศรีสุข 1720 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.3/10 4 นายณภัทร ธานวัตร 1606 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.3/10 5 เด็กชายณัฐพงศ การถาง 1631
ม.3/10 6 เด็กชายถิรวัฒน คันธอุลิศ 1432 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.3/10 7 นายธนพัฒน ม่ันคง 1422 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.3/10 8 เด็กชายพงศธร บัวคล่ี 1380 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.3/10 9 เด็กชายพรพิพัฒน พ่ึงสุข 1647 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.3/10 10 นายพลากร กาญจนวงศ 1481
ม.3/10 11 นายนายเมธี เกตุบํารุง 1695
ม.3/10 12 เด็กชายรพีพัฒน แววงาม 1601
ม.3/10 13 เด็กชายรพีพัฒน เหลหวัน 1488
ม.3/10 14 นายวิบูลยพงศ ม่ันอยู 1421
ม.3/10 15 นายสุเมธี โพธ์ิศรี 1628
ม.3/10 16 เด็กชายอโรชา เพ็งสุวรรณ 1512
ม.3/10 17 เด็กหญิงกฤตญา ผิวน่ิมนวล 1621
ม.3/10 18 นางสาวก่ิงไผ ยอดบุญ 1575
ม.3/10 19 เด็กหญิงชยานันต สําริตผอง 1486
ม.3/10 20 เด็กหญิงชัญญา วาศุกรี 1487
ม.3/10 21 เด็กหญิงชาลิสา ใบอุบล 1362
ม.3/10 22 เด็กหญิงญาณภัทร ชูเช้ือ 1718
ม.3/10 23 เด็กหญิงณัชชา ชัยบูรณ 1484
ม.3/10 24 เด็กหญิงณัชชาภัทร ผุดผอง 1717
ม.3/10 25 เด็กหญิงณัฐสินี ฉํ่าช่ืน 1517
ม.3/10 26 เด็กหญิงธนภร ขาวแกว 1363
ม.3/10 27 เด็กหญิงธัญชนก สุขช่ืน 1441
ม.3/10 28 เด็กหญิงธัญญลักษ นิพัทธไพบูลย 1496
ม.3/10 29 นางสาวนันทิญา ยาคํา 1473
ม.3/10 30 เด็กหญิงบุญธลิกา บัวทอง 1332
ม.3/10 31 นางสาวบุณยาพร สุเทวี 1485
ม.3/10 32 เด็กหญิงปภาดา พุมพุทรา 1454
ม.3/10 33 เด็กหญิงปริยาภัทร คงคามี 1456
ม.3/10 34 นางสาวปาริชาติ รอดอินทร 1565
ม.3/10 35 นางสาวพิมพชนก รักษาแกว 1664
ม.3/10 36 เด็กหญิงโยษิตา กองแกว 1431
ม.3/10 37 เด็กหญิงศิวนาถ สุขใส 1609
ม.3/10 38 เด็กหญิงสิริมา สุขเอ่ียม 1401
ม.3/10 39 เด็กหญิงสุชารัตน ทองลอย 1632
ม.3/10 40 เด็กหญิงเหมือนฝน จงเจริญ 1463



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

ม.3/11 1 เด็กชายกษิดิศ ดวง นคร 1712 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.3/11 2 เด็กชายจิรศักด์ิ ภูภักดี 1532 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.3/11 3 เด็กชายชลกร ชูศรี 1763 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.3/11 4 นายนนทกร ชูศรีโฉม 1722 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.3/11 5 เด็กชายบุณพจน กุชหกุล 1740
ม.3/11 6 เด็กชายปณวัฒน บัวศรี 1604 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.3/11 7 เด็กชายปุณยวีร โชคชูวรนิติ 1608 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.3/11 8 เด็กชายรัชชานนท งามสอาด 1682 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.3/11 9 เด็กชายรัชชานนท นพโกศล ไมประสงครับวัคซีน จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.3/11 10 เด็กชายสิงหา เเตงออน 1585
ม.3/11 11 เด็กชายหรรษา คงมวง 1444
ม.3/11 12 นายอลงกต จันทรแกว 1516
ม.3/11 13 นายอานนท บุญแสน 1675
ม.3/11 14 เด็กชายประพัฒนพงค แพง 1343
ม.3/11 15 เด็กหญิงกนกพร อบรม 1514
ม.3/11 16 เด็กหญิงกมลนิตย อมรเเมนนันท 1610
ม.3/11 17 เด็กหญิงกัลยรัตน โอฬาร 1756
ม.3/11 18 นางสาวเจนณิษา ขุนออน 1625
ม.3/11 19 นางสาวชนิสรา อยูนาน 1533
ม.3/11 20 เด็กหญิงณัฐธิดา ทองสุขนอก 1638
ม.3/11 21 เด็กหญิงณัฐมน พวงทอง 1537
ม.3/11 22 เด็กหญิงณิชากร สิงหฬ 1479
ม.3/11 23 เด็กหญิงดวงดี รณธีร 1721
ม.3/11 24 เด็กหญิงธนวรรณ ทวมวงศ 1355
ม.3/11 25 เด็กหญิงนันทณภัส มีม่ัง 1356
ม.3/11 26 นางสาวปรัชญาณีย ดีสกุล 1635
ม.3/11 27 เด็กหญิงพลอยไพลิน สวางศรี 1494
ม.3/11 28 เด็กหญิงพิชญาภา รัตนอําภา 1509
ม.3/11 29 เด็กหญิงวิยดา จันทศร 1598
ม.3/11 30 เด็กหญิงพิริยกร หอมละมาย 1663
ม.3/11 31 นางสาวพิไลวรรณ เจียมทอง 1687
ม.3/11 32 เด็กหญิงพิไลวรรณ หร่ังเเร 1767
ม.3/11 33 เด็กหญิงภคพร พวงโต 1330
ม.3/11 34 เด็กหญิงรวิสรา เอ่ียมพัชรวุฒิ 1760
ม.3/11 35 เด็กหญิงวรัชยา วอขวา 1667
ม.3/11 36 เด็กหญิงศศิวิมล ฟากระจาง 1670
ม.3/11 37 เด็กหญิงศิริรัตน พูลทรัพย 1590
ม.3/11 38 เด็กหญิงอชิรญา เกตุมณี 1696
ม.3/11 39 เด็กหญิงอรรัมภา พันธุตะ 1504
ม.3/11 40 เด็กหญิงอริสา หอมหวล 1588



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

ม.3/12 1 เด็กชายชินกฤต คุมญาติ 1342 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.3/12 2 เด็กชายโชติวัต มวงมี 1450 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.3/12 3 เด็กชายณฐพงศ บาลี 1499 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.3/12 4 เด็กชายณัชพงศ ปยะโชติ 1523 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.3/12 5 นายณัฐพงศ ศรีกระจาง 1599
ม.3/12 6 เด็กชายณัฐภณ สุมะโน 1373 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.3/12 7 เด็กชายธนรักษฐ ใจภักดี 1711 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.3/12 8 เด็กชายธันวา เข็มศรี 1455 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.3/12 9 เด็กชายธีรธวัช พรากอน 60 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.3/12 10 เด็กชายปริยวิศว สุวรรณโชติ 46
ม.3/12 11 เด็กชายปุณภพ บัวอาจ 1685
ม.3/12 12 เด็กชายพัฒนวัชรสิตถ พรมทอง 1497
ม.3/12 13 เด็กชายพัสกร สอนเสนาะ 1614
ม.3/12 14 เด็กชายพีรภัทร ฉิมพาลี 1407
ม.3/12 15 เด็กชายรพีพัฒน สีทับทิม 1371
ม.3/12 16 นายวีรภัทร ย่ีชัย 1506
ม.3/12 17 เด็กชายศิลปชัย ออนบาง 1702
ม.3/12 18 เด็กชายสัณหณัฐ นิชเปยม 1698
ม.3/12 19 เด็กชายสิทธิกร เกตุพันธ ไมประสงครับวัคซีน
ม.3/12 20 เด็กชายสุกฤษ มีพรเลิศ 1427
ม.3/12 21 เด็กชายอชิตะ บุตรดา 1471
ม.3/12 22 นายเอกอริญชย ประสงครุงสวาง 1478
ม.3/12 23 เด็กหญิงกุลธัช อ่ิมเช้ืออยู 1587
ม.3/12 24 เด็กหญิงจิรัชยา พวงเงิน 1500
ม.3/12 25 เด็กหญิงจิราพัชร ปสสาวัน 1551
ม.3/12 26 เด็กหญิงฐิติมา เพ็งเเยม 1526
ม.3/12 27 เด็กหญิงธมลวรรณ ชางกลึง 1577
ม.3/12 28 เด็กหญิงธัญจิรา มูระคา 1366
ม.3/12 29 เด็กหญิงธัญสินี เขมะจาโร 1395
ม.3/12 30 นางสาวเนตรชนก สีตากรณ 1477
ม.3/12 31 เด็กหญิงบัณฑิตา อุปถัมภ 56
ม.3/12 32 เด็กหญิงประทุมทิพย ดีสกุล 1726
ม.3/12 33 เด็กหญิงเปรมปภัสสร ทองพูล 1645
ม.3/12 34 เด็กหญิงเพ็ญสุภา วงษศรี 1520
ม.3/12 35 นางสาวภวรัญชน หงษทอง 1466
ม.3/12 36 เด็กหญิงวรรณธนา จันทรงาม 1390
ม.3/12 37 เด็กหญิงวรัญญา ไลพันธุ 1773
ม.3/12 38 เด็กหญิงวิภาดา คงมี 1627
ม.3/12 39 เด็กหญิงอภิญลฎา สายศรี 1525
ม.3/12 40 นางสาวทักษพร คําดี 1495



ช้ัน เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ลําดับการไดรับวัคซีน หมายเหตุ

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง จังหวัดสิงหบุรี

ประกาศรายช่ือนักเรียน แยกตามหองเรียน สําหรับการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรี

ม.3/13 1 เด็กชายเกียรติศักด์ิ คําสุข 1706 ลําดับท่ี 1 - 776 จะไดรับวัคซีน
ม.3/13 2 นายเจตตพัทธ แจงสุข 1616 ในวันท่ี13 ตุลาคม 2564
ม.3/13 3 เด็กชายเจษฎา พรมสบุตร 1428 ณ โรงพยาบาลสิงหบุรี
ม.3/13 4 เด็กชายณรงคชัย คํานวน 1519 ตามเวลาท่ีกําหนด
ม.3/13 5 เด็กชายณัฐวรรธน จรัสโรจน 1641
ม.3/13 6 เด็กชายณัฐวุฒิ พักสุข 1424 ลําดับท่ี 777 เปนตนไป
ม.3/13 7 เด็กชายธนาธร สุขสันต 1743 จะไดรับวัคซีนในรอบถัดไป
ม.3/13 8 เด็กชายนพลักษณ ชูติระโส 1566 โดยเม่ือไดรับจัดสรรวัคซีนแลว
ม.3/13 9 นายนวพรรษ เทียนขาว 1334 จะประกาศใหทราบอีกคร้ัง
ม.3/13 10 เด็กชายนาวิน งามสงา 1771
ม.3/13 11 เด็กชายบุญยวีร สุขเกตุ 1386
ม.3/13 12 เด็กชายพีรพัฒน ดํารงคสิทธ์ิ 1446
ม.3/13 13 เด็กชายภูรินทธรรศ วิพันธุเงิน 1742
ม.3/13 14 เด็กชายวัชรพล เขียวสอาด 1744
ม.3/13 15 เด็กชายศุภกร พุมพิศ 1374
ม.3/13 16 นายศุภชัย มาตุลกุล 1629
ม.3/13 17 นายสุกัลย วงษวรรณดี 1399
ม.3/13 18 เด็กชายอลงกรณ ยาดี ไมประสงครับวัคซีน
ม.3/13 19 เด็กหญิงกัลยารัตน มหะพรหม 1423
ม.3/13 20 นางสาวขนิษฐา ยาคํา 1605
ม.3/13 21 เด็กหญิงชลิตา ยังแชม 1576
ม.3/13 22 เด็กหญิงณัฎฐาพิชามญชุ ถาเต็ม 1559
ม.3/13 23 เด็กหญิงณัฐชา มีพิมพ 1686
ม.3/13 24 เด็กหญิงตรีญารัตน เนกขํา 1642
ม.3/13 25 เด็กหญิงธวัลหทัย ชํานาญ 1524
ม.3/13 26 เด็กหญิงบุราสิริ ฟกขาว 1426
ม.3/13 27 เด็กหญิงเบญจรัตน ใจฉํ่า 1715
ม.3/13 28 เด็กหญิงไปรยา ยัวงาม 1434
ม.3/13 29 เด็กหญิงพินธุกานต ขาวสอาด 1333
ม.3/13 30 เด็กหญิงยุวรรณดา คํารินทร 1475
ม.3/13 31 นางสาวรัตติกาล บุญครอบ 1752
ม.3/13 32 เด็กหญิงวรัทยา ตนเกตุ 1607
ม.3/13 33 เด็กหญิงวิภาพร วริณชวิษฐา 1336
ม.3/13 34 เด็กหญิงศุภธิดา ส่ือสาร 1678
ม.3/13 35 เด็กหญิงสิริกร สายประสาท 1724
ม.3/13 36 เด็กหญิงสุวภัทร ศักด์ิวนิชล 1736
ม.3/13 37 เด็กหญิงอนัญญา สมประสงค 1751
ม.3/13 38 เด็กหญิงอุษามณี พูลผลกุล 1762


