
ล ำดับ ช่ือ - สกุล

1 นายธงชัย  กล่ินลอย

2 นายรณกร  อิสสระ

3 นายธนาวุฒิ  ตานะ

4 นายภานุวัฒน์  ศรีอินทร์

5 นายกฤตนัน  คงมาก

6 นายศุภกร  จันทร์หอม

7 นายวีรภัทร  พวงกุหลาบ

8 นายวิสุทธิพงษ์  แสงสุวรรณ

9 นายอนันธะชัย  จันสา

10 นางสาวสุวรรณษา  ตันดี

11 นางสาวณัฏฐพร  งานผัด

12 นายอภิสิทธ์ิ  เนียมจุ้ย

13 นายศรัณยู  ชอบธรรม

14 นายกิตติณัฏฐ์  ปัญญาศักด์ิชัย

15 นายสรณัย  แพงมา

16 นายธีรวุฒิ  กุลธราธีระ

17 นางสาวธันยา  เฉ่ือยกลาง

18 นายภูธเนศ  วิจิตร

19 นายอนุสรณ์  ศิลาคชสาร

20 นายสมาบัติ  จันทร์หอม

21 นายอิทธิพล  เพ็ชรรัตน์

22 นายณรงค์เทพ  ป่ินทอง

23 นายณัฐนันท์  ม่ิงนัน

24 นายรัชชานนท์  เพ็งคง

25 นางสาวพิมพิดา  มาปัด

26 นายอรรถพล  ม่วงทอง

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรบริกำรฉีดวัคซีน COVID - 19 โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ (รอบ 3)

วันท่ี  27  ตุลำคม  2564



27 นายอรรถสิทธ์ิ  เครือรอด

28 นายภานุศักด์ิ  ลังก้า

29 นายจิระศักด์ิ    ทองเณร

30 นายนาวิน  วงษ์เงิน

31 นางสาววาศิณี  โทลัยหะ

32 นายชนะชัย  อยู่ทรัพย์

33 นางสาวนพเก้า  ถาค า

34 นายสิทธิพงษ์  ใจเดียว

35 นายธวัชชัย  ท าไถ

36 นายปิยะวัตร  ก้อนแก้วมูล

37 นายยุทธนา   รอดพันหน

38 นายชลชาติ  แข็งฤทธ์ิ

39 นายจักรพงษ์  นาคเผือก

40 นายอธินัท  กฤชพงศ์วรา

41 นายศิวนารถ  เจริญสุข

42 นายจักรกฤษณ์  จิตร์อมร

43 นางสาวบุษบา  ศรีเนตร

44 นายวรินทร  จันทร์ดุ้ง

45 นายธนากร  พัฒนะราช

46 นายอนุวัฒน์  สุวรรณเกาะ

47 นายศุภโชค  ลุสนธิ

48 นางสาวธนวรรณ  กลับสุวรรณ์

49 นางสาวพาฝัน  สอนหว่าง

50 นางสาวณัฐฐินันท์  พ่ึงรอด

51 นางสาวน  าฟ้า  นิมิตร

52 นางสาวณัทนรี  กอสุระ

53 นางสาวจารุวรรณ  อ้นทรัพย์เจริญ

54 นางสาววรัตน์ดา  ทองสองสี

55 นางสาวชัญญานุช  แจ้งเอ่ียม



56 นางสาวปาลิตา    ค ามาละ

57 นางสาวภัทรสุดา  ก าเหนิด

58 นางสาวมริษา  ใจทา

59 นางสาววิภาพร  วงษ์เนียม

60 นางสาวณฐพร  เขียวสุข

61 นางสาวนิชธาวัลย์  เทียนบุตร

62 นางสาวญาดา  ขันตีต่อ

63 นางสาววาสิตา  เส็งล  า

64 นายนิติพงษ์  น้อยปวง

65 นางสาวธันยพร  วรรณสิม

66 นางสาวอุมาภรณ์  บริบูรณ์

67 นายสุธีร์  อินชาญ

68 นางสาวรัตติกานต์  จันทร์แจ่มศรี

69 นายทัฬหพงศ์  รักษ์ชน

70 นางสาวภัทร์จาริน  อินสุวรรณ์

71 นางสาวนวินดา  ศรีเมือง

72 นางสาวศิริลักษณ์  ชูเท่ียง

73 นายรุ่งโรจน์  ต่อสงค์

74 นายชัยรัตน์  สุวรรณลุง

75 นายธีระศักด์ิ  บุญชิต

76 นายกฤษกร  อยู่ดี

77 นางสาวพรพรรณ  พงศ์กัมปนาท

78 นางสาวชลธิดา  ผมปัน

79 นางสาวพรธิดา  ตระกูล

80 นางสาววิภาพรรณ  ตุ๊แสง

81 นายอภินัน  เกตุวงศ์

82 นางสาวธัญชนก  พีระชัยรัตน์

83 นายธนวงศ์  พงษ์ศักด์ิ

84 นางสาววรางคณา  เกตุสิทธ์ิ



85 นายณัฐกรณ์  น้อยเครือ

86 นางสาวรุ่งนภา  จันหอม

87 นายจิรัฐโชติ    สังข์หอม

88 นายปิยศักด์ิ    เพ็ชรศรี

89 นายวันชัย  บุญรอด

90 นางสาวพัชรินทร์  เพ็ชรโรจน์

91 นางสาวสุพรรณิการ์  วงษ์ยอด

92 นายพัณกรณ์  นวนจร

93 นายภูธเรศ  ธิมาจร

94 นางสาวปวัณรัตน์  เลิศชัย

95 นายศักด์ิเดชา  ปัญญาดี

96 นางสาวหัทยา  แก้วเป้ีย

97 นางสาวธนพร  วิจิตรเฉลิมพงษ์

98 นางสาวชนากานต์  นาสวนกนก

99 นางสาวรัตนา  ฟองกระจาย

100 นายกิตติภพ    สุยะพรม

101 นายกิติภูมิ  โชคนิมิตร

102 นางสาวเบญจมาศ  ค าใส

103 นายณัฐนัย  นุ่มนวล

104 นายสุรพงษ์  พรหมพันใจ

105 นายพฤษชาติ  แสนเข่ือนแก้ว

106 นางสาวกัลยารัตน์  นาเพาะผล

107 นายพีรพล  สนิท

108 นายดลยุทธ์  ครองเมือง

109 นายกอบกู้  สืบมาแต่ป้ัน

110 นายสหัสวรรษ  สักขี

111 นายชาญวิทย์  ฉิมเชื อ

112 นายเฉลิมพล  หิรัญสวรรค์

113 นายสิริวัต   พุ่มสวัสด์ิ



114 นายณัฐพล  ค าบาง

115 นายธีรภาพ  เล้าอรุณ

116 นายชนาวีร์  เทพจันทร์

117 นายณัฐวุฒิ  หล่อหลอม

118 นายรัตนโชติ  จันทร์ดุ้ง

119 นายเกรียงไกร  เพ็งค า

120 นายพีรพัฒน์  มณีเลิศ

121 นายชโนดม  อินชัน

122 นายศุภฤกษ์  สังข์อินทร์

123 นายธรรพ์ณธร  อุทธา

124 นายทักษิณ  เติมมี

125 นายเฉลิมเกียรติ  จาดศรี

126 นายชิษณุพงศ์  บุญรังษี

127 นายณัฏฐพงศ์  บุญฤทธ์ิ

128 นายพงศธร  จิตรค  าคูณ

129 นายยงยุทธ  เงือกน  า

130 นายเสกสรรค์  เงินพา

131 นายนัฐวุฒิ  มูลม่ัง

132 นายนัฐวุฒิ  แหยมคง

133 นายปิยวัฒน์  ธีปะนะ

134 นายวรรณรบ  เขียวลอยมา

135 นายนิรุจ  ฟองสีถง

136 นายมนตรี  เทพกัน

137 นายนพดล  แก้วเป้ีย

138 นายวศิน  มีภู่เพ็ญ

139 นายศิวกร  ท้าวเทียมวงค์

140 นายนวกฤช  แจ่มฤกษ์แจ้ง

141 นายภูวนาท    นามกรณ์

142 นายวันชนะ  ไชนิท



143 นายน  า  ปัญญา

144 นายณัฐวุฒิ  สุบินทร์

145 นายศุภฤกษ์  จันทร์จี

146 นายวัชรพล  ประกิจ

147 นายอัครเดช  เคลือมะลิวัน

148 นายพงศ์ศิริ  ศรีใจวงศ์

149 นายสราวุฒิ  หนองหาร

150 นายสุวิจักขณ์  เข่ือนทอง

151 นายวุฒิพงษ์  เยาวยอด

152 นายวิศรุต  หลวงพิทักษ์ชุมพล

153 นายวิทวัส  สร้อยสุวรรณ์

154 นายอนวรรษ  สีมูล

155 นายอภิชัย  เรืองฤทธ์ิ

156 นายจักรพงษ์  สุวรรณขัน

157 นายธวัชชัย  สุขก้อน

158 นายอนุรักษ์  จันทร์บัว

159 นายวิชัยรัตน์  ด้งพุก

160 นายณัฎฐากร  อินจันต๊ะ

161 นายอนุรักษ์  ชมภูน้อย

162 นายธีรภัทธ์ิ  จันทร์เท่ียง

163 นายวรากร  ทองเอ็ม

164 นายธวัชชัย  ป่าสัก

165 นายชัยณรงค์  กองมา

166 นายณรงค์    อ่อนศรี

167 นายเจนณรงค์  นาจิน

168 นายธนวัฒน์  ปาลี

169 นายสิทธิพงษ์  วงษ์อินทะ

170 นางสาวปนัดดา  หาน้อย

171 นายนันทวัตร  คงเนตร



172 นายจีรศักด์ิ  เจริญใจ

173 นายชลเดช  เหล็กภูเขียว

174 นายชิษณุพงค์  พรมสุวรรณ

175 นายณัฏฐชัย  ม่ันอยู่

176 นางสาวอตินุช  แตงอ่อน

177 นายกีรติกร  ผาลา

178 นายพชรพล  เมรุจันทร์

179 นายสิทธิพงษ์  พวงพยอม

180 นายภูบดินทร์  เชิดฉาย

181 นายณภัทร  ใจหลวง

182 นางสาวกมลวรรณ  เกิดสา

183 นางสาวธนัชชา  เรืองม่ัน

184 นางสาวปิยธิดา  อู่แสนขัน

185 นางสาวพรพรรณ  ธรรมศิริ

186 นางสาวพัชราภรณ์  หวังข้อกลาง

187 นายอาคม  มีท้วม

188 นายธวัชชัย  ลิขิต

189 นายณัฐวุฒิ  ค าเพชร

190 นายวายุ  แก้วนิล

191 นายเทวาศิลป์  ปล้องลา

192 นายธรรมชาติ  น่ิมเอนก

193 นายอมรเทพ  เป่ียมชู

194 นายธีรภัทร  น าแจ้

195 นายพชรพล  แสนหอม

196 นายณัชพงศ์  เมธาวงค์

197 นายปัณณวัฒน์  ทิจันทร์

198 นายจักรพงศ์  จันทร

199 นายกิตติพัฒน์  ไทยกล้า

200 นายสินชัย  กอบรูป



201 นางสาวดวงนภา  พันธมาศ

202 นางสาวจิรัชยา  จ าปา

203 นายวรเมธ  ยาวิเศษ

204 นายจารุวัฒน์  แสนชมภู

205 นายวุฒิชัย  แตงแก้ว

206 นายภูมินทร์  กางด้วง

207 นางสาวพิมลพร  ทับครุฑ

208 นายพีรพงศ์  พิยาพร้าว

209 นางสาวกัลยรัตน์ ค าฟัก

210 นายจิราพัชร  ล่องลอย

211 นางสาวอมลวรรณ  อยู่เจริญ

212 นายอภิสิทธ์ิ  คืนประครอง

213 นางสาวเบญจวรรณ  วงษ์ช่างหล่อ

214 นายวัช พง ต์  ระยะ

215 นางสาวน  าฝน  ศรีสุภาผล

216 นายวทัญญู  เรียนฝ้ัน

217 นางสาวน  าทิพย์  โอดจีบ

218 น.ส.ศิริวรรณ สนิทรัมย์

219 นางสาวศศิวิมล  สงวนศรี

220 นางสาวรัตนาวดี  จันทะวงค์

221 นางสาวอรพิมล  ปัญญานี

222 นางสาวศิรินิล  มาจันทร์แสง

223 นายณัฐนิช  สืบธุ

224 นายรัฐภูมิ  ดวงแก้ว

225 นายหรินทร์  สีพิมพ์

226 นายเกียรติภูมิ  ยุรยาตร

227 นายนครินทร์  ใจพระ

228 นายพงศกร  บุบผามาลา

229 นายธีรภัทร  โนจรมา



230 นางสาวปทิตตา  กล่อมเกลี ยง

231 นายพันธวัสส์  อ้นทองทิม

232 นายปยุต  กาวิใจ

233 นายพีรภัทร  ทัสดิษฐ์

234 นายภูรีภัทร  เตชัย

235 นายภาณุพงศ์  เจียงกองโค

236 นายภาณูพงศ์  หอมหวาน

237 นายภานุวัฒน์  บุญทัน

238 นายภาณูพงศ์  หอมหวาน

239 นายภูตะวัน  สายตรง

240 นางสาววริศรา  บุญรอด

241 นายวุฒิพงษ์ สุขุประการ

242 นางสาวหวันยิหวา  อ้นอินทร์

243 นายอครพล  โพธ์ิเพชร์

244 นายพงศธร  สืบสาย

245 นายไอศูรย์  นาคโต

246 นางสาวไอริณ  พรมโต

247 นายธนากร  พัฒนะราช

248 นางสาวลดาภรณ์  ต๊ะเฮิง

249 นางสาวอันธิกา  พุ่มพา

250 นางสาวเบญจวรรณ  ม่ันเหม

251 นายจิรพัฒน์  แก้วมณี

252 นายณัฐกฤษฏ์  แก้วบุตร

253 นางสาวปรัชญาพร  สุวรรณสวัสด์ิ

254 นางสาววริศรา  รังษีสาคร

255 นายพิเชษฐ์  บุญประดับ

256 นางสาวสุพิชญา  กองมา

257 นายพงศกร  แก้วโมลา

258 นางสาวอินทุอร  วงษ์พรม



259 นายจีรศักด์ิ  วังวิเศษ

260 นางสาวเบญจวรรณ  ปานสุวรรณ์

261 นายชัชวาล  ชุบเลี ยง

262 นางสาวณัฐธิดา  แก้วเงิน

263 นางสาววัชรี  ครอบแพ

264 นายธนกร  นวนสีใส

265 นายธนกร  บุญไทยใส

266 นายณัฐวัตร  ทีระแนว

267 นางสาวโชติกา  เครือลอย

268 นางสาวพัชราภา  ดีกล้า

269 นายกฤติเดช  มากมี

270 นางสาวอาริษา  แสนจุ้ย

271 นายพีระศักด์ิ  ใสสีสูบ

272 นางสาวพัณณิตา  ธรรมใจ

273 นายภูวฤทธ์ิ  พุกรอด

274 นายพลวัต  ซ้อมจันทา

275 นายภาณุวิชญ์  พุทธิมา

276 นางสาวรัชนีกร  พรมบ่อ

277 นายธนวันต์   ส าเนียง

278 นางสาวนุชธิดา  ทับแก้ว

279 นายศิวกร  ถมป๊ิก

280 นายจิรวัฒน์  นาคพริก

281 นายชัชดนัย  อินแต้ม

282 นายณัฐวุฒิ  ทองแก้ว

283 นายนัฐวุฒิ  ภู่พูลเพียร

284 นายปิยะพงษ์  บัวหลาย

285 นายจิรวัฒน์  ค ามาละ

286 นายศุภสิน  เรืองฤทธ์ิ

287 นางสาวลลิดา  ค าผ่อง



288 นางสาวเขมจิรา  แดงแซว

289 นางสาวชนัญธิญาภา  พุ่มเทศ

290 นางสาวจิราภรณ์  ค าสอน

291 นางสาวชนิดา  นาปล้อง

292 นางสาววาสนา  เรืองพิมาย

293 นางสาวนารีรัตน์  แปงการิยา

294 นางสาวเขมิกา  กองแก้ว

295 นางสาวกัญญาภัท  หนองบัว

296 นางสาววีระดา  ปันบุ่ง

297 นางสาวรัชนก  โพธ์ิทอง

298 นางสาววนิดา  ทองเณร

299 นางสาวชนิสรา  พวงชัยยะ

300 นางสาวรุ่งไพลิน  ปาด้วง

301 นางสาวอรกัญญา  ปานบ้านใหม่

302 นางสาวธมลวรรณ  น้อยค า

303 นางสาวอริสา  ด่านพัฒนานุรักษ์

304 นางสาวสุธารัตน์  อ่อนวัง

305 นางสาววนิดดา  เรือนมูล

306 นางสาววิรากานต์  พาใจ

307 นางสาวภิมลรัตน์  แก้วผัด

308 นางสาวกัญญารัตน์  ต๊ะนา

309 นางสาวภคพร  แก้วเพ็ง

310 นายไอศูรย์  พรหมเบิด

311 นายธเนศ  คงแก้ว

312 นางสาวปนัดดา  บัวจันทร์แดง

313 นางสาวหน่ึงฤทัย  ศุภจันทร์

314 นายสมาบัติ  จันทร์หอม

315 นายธนพล  ถาม่ังมี

316 นายศิวนารถ  เจริญสุข



317 นายจักรกฤษณ์  จิตร์อมร

318 นายจิรเมธ  ยิ มเจริญ

319 นายวีรวิชญ์  ลาดใหล

320 นายวรินทร  จันทร์ดุ้ง

321 นายศุภโชค  ลุสนธิ

322 นางสาวสุพิชฌาย์  นะถา

323 นายชัยณรงค์  กองมา

324 นายพลวัฒน์  อินทร์หนุน

325 นายอนุชา  ดีปัญญา

326 นายอานนท์  แย้มอ่ า

327 นายพีรวิชญ์  นามกรณ์

328 นายชนธนาวัชต์  รู้หลัก

329 นายอนุวงค์  พงษ์พันธ์

330 น.ส.ธนภรณ์  สีหอมไชย

331 นายชิตพล  นิลแก้ว

332 นายปิยะมงคล  จันทร์ลอย

333 น.ส.ไอรดา  เกื อกูล

334 น.ส.อริสรา  มีป่ิน


