
ท่ี อ ำเภอ ล ำดับ รร. หน่วยงำน/สังกัด ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล เพศ วัน เดือน ปี-เกิด ID (เลข 13 หลักบัตรประชำชน) โทรศัพท์มือถือ หมำยเหตุ
1 วาริชภูมิ 1 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นาย พัทธนันท์ ราชหาด ชาย 17-Mar-46 1470600144831 0957736047 ม.ปลาย
2 วาริชภูมิ 2 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นาย นันทธวุฒิ ฤทธิธรรม ชาย 27-Jan-49 1470600181345 0826534889 ม.ปลาย
3 วาริชภูมิ 3 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นางสาว ศศิวิมล ขาวขันธ์ หญิง 26-Jan-49 1470600181311 0981854325 ม.ต้น
4 วาริชภูมิ 4 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นางสาว จินตนา มารศรี หญิง 2-Aug-47 1470600176759 0624766351 ม.ปลาย
5 วาริชภูมิ 5 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นางสาว สุภาพร มีชัยงอน หญิง 19-Jan-49 184990179874 0935301972 ม.ปลาย
6 วาริชภูมิ 6 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นางสาว ณัฎฐา คุณมี หญิง 2/27/2548 1479300046025 0615500193 ม.ต้น
7 วาริชภูมิ 7 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นางสาว จีรวรรณ จันทคาม หญิง 3/11/2547 1103200056450 0962024437 ม.ต้น
8 วาริชภูมิ 8 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นาย อนุสรณ์ เหระวัน ชาย 5/31/2547 1479300036411 0933636538 ม.ต้น
9 วาริชภูมิ 9 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นางสาว ธิดารัตน์ ศิริบุญ หญิง 11/30/2547 147000177640 ม.ปลาย
10 วาริชภูมิ 10 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นาย นนทวัฒน์ เจนสิทธ์ิ ชาย 11/21/2546 1470401289561 ม.ต้น
11 วาริชภูมิ 11 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นาย ณัฐพล ผิวบุญเรือง ชาย 8/25/2548 1470600180187 ม.ต้น
12 วาริชภูมิ 12 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นางสาว สุภาวดี สมบัติดี หญิง 8/27/2547 1470600176929 ม.ปลาย
13 วาริชภูมิ 13 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นาย วรชัย ใหญ่ปราบ ชาย 7/21/2548 1479300051614 ม.ต้น
14 วาริชภูมิ 14 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นาย เดชาวัต แก้วค าแสน ชาย 12/23/2546 1199900923844 ม.ปลาย
15 วาริชภูมิ 15 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นาย อดุลวิทย์ โฮมวงค์ ชาย 8/14/2548 1480501312549 มต้น
16 วาริชภูมิ 16 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นาย วุฒิกรณ์ เจริญไชย ชาย 10/28/2547 1479900655995 0858601250 ม.ปลาย
17 วาริชภูมิ 17 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นางสาว ไพลิน อ่อนค าหล้า หญิง 12/21/2547 1479300043590 0.080841311 ม.ปลาย
18 วาริชภูมิ 18 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นางสาว สุภาวดี ไชยวงศ์จันทร์ หญิง 7/16/2546 1479300026407 0.061121633 ม.ปลาย
19 วาริชภูมิ 19 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นาย สนธยา ปากดี ชาย 8/4/2548 1479300052343 0.098976442 ม.ต้น
20 วาริชภูมิ 20 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นาย พิพรรธ พลพาน ชาย 5/11/2548 1240401174430 0.062193989 ม.ต้น
21 วาริชภูมิ 21 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นางสาว เกวลิน สิงห์ทองไชย หญิง 6/16/2547 1470600176309 ม.ปลาย
22 วาริชภูมิ 22 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นาย บุญฤทธ์ิ โดยสาร ชาย 4/14/2546 1489300016118 ม.ปลาย
23 วาริชภูมิ 23 กศน.อ ำเภอวำริชภูมิ นาย ณัฐศิลป์ ราชค า ชาย 11/3/2546 1100403546446 ม.ปลาย
24 วาริชภูมิ 1 โรงเรียนอนุบำลภัทรวรรณ เด็กหญิง มุทิตา แพงศรี หญิง 29-May-50 1479300077516 0877569166 ม.2/1 (สุกัญญา เหมะธุลิน)

25 วาริชภูมิ 2 โรงเรียนอนุบำลภัทรวรรณ เด็กชาย  อนุชิต   ชาภูมี ชาย 7-Feb-51 1419902505451 ม.2/1
26 วาริชภูมิ 3 โรงเรียนอนุบำลภัทรวรรณ เด็กหญิง  ทักษิยาภา  มีจินดา ชาย 7-May-50 1478600127798 ม.2/1
27 วาริชภูมิ 4 โรงเรียนอนุบำลภัทรวรรณ  เด็กชาย บุญญฤทธ์ิ  สอนไชยา ชาย 5/31/1950 1860401285236 ม.2/2
28 วาริชภูมิ 5 โรงเรียนอนุบำลภัทรวรรณ เด็กหญิง สุขรดา  นนดารา หญิง 3/31/1950 1479300074959 ม.3/1
29 วาริชภูมิ 6 โรงเรียนอนุบำลภัทรวรรณ เด็กหญิง  ทิพามณี  พระวิเศษ หญิง 3/14/1950 1417600030971 ม.3/2

ข้อมูลนักเรียน อำยุ 12 - 18 ปี เข้ำรับกำรฉีดวัคซีนโควิด -19 (COVID-19)_เก็บตก 3 ฉีด 4 พย.64 เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่  รพ.วาริชภูมิ
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30 วาริชภูมิ 7 โรงเรียนอนุบำลภัทรวรรณ  เด็กหญิง พิมพิศา รักษ์เสมอวงค์ หญิง 1/6/1949 1849901794545 ม.3/2
31 วาริชภูมิ 8 โรงเรียนอนุบำลภัทรวรรณ เด็กชาย  ขจรศักด์ิ  ศรีณะ ชาย 29-May-50 1479300077516 0877569166 ม.2/1 (สุกัญญา เหมะธุลิน)

32 วาริชภูมิ 1 โรงเรียนบ้ำนค้อเขียวพิทยำภูมิ นางสาว นัดดาร์ ปอดทองจันทร์ หญิง 29 ธันวาคม 2549 1849701131666
33 วาริชภูมิ 1 โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล สามเณรธนกร  ฆารพันธ์ ชาย 1479300100291 ม.1
34 วาริชภูมิ 2 โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล สามเณรพัทธดนย์ อาษาสร้อย ชาย 1470600187491 ม.1
35 วาริชภูมิ 3 โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล สามเณรพีรพัฒน์ ภูละคร ชาย 1479300099501 ม.1
36 วาริชภูมิ 4 โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล สามเณรธนพร  สีวงค์แก้ว ชาย 1470801439641 ม.1
37 วาริชภูมิ 5 โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล สามเณรกชกร ท่อนจันทร์ ชาย 1479000040315 ม.2
38 วาริชภูมิ 6 โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล สามเณรโชติพิพัฒน์ ทัศคร ชาย 1470600180489 ม.2
39 วาริชภูมิ 7 โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล สามเณรณรงค์ฤทธ์ิ วารีย์ ชาย 1479300085730 ม.2
40 วาริชภูมิ 8 โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล สามเณรถิรวุฒิ  หันลี ชาย 1470801407782 ม.4
41 วาริชภูมิ 1 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง ภาวิตา แก้วค าสี หญิง 3/12/2022 1470600188056 0828527651 1/1
42 วาริชภูมิ 2 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง พรวิภา เจริญชัย หญิง 3/2/2009 1470600188366 0864795402 1/1
43 วาริชภูมิ 3 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กชาย ดนัย โพนธาตุ ชาย 04/07/2551 1479900831483 0613811625 1/1
44 วาริชภูมิ 4 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กชาย ฉัตรเมธี ศรีวงษา ชาย 6/10/2011 1309801579787 0936233376 1/2
45 วาริชภูมิ 5 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง นิติยา จันดา หญิง 5/24/2008 1470600186860 0630981966 1/6
46 วาริชภูมิ 6 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง ภิรัญญา สายสร้อยจีน หญิง 10/2/2008 1479300095255 0931519413 1/6
47 วาริชภูมิ 7 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง แก้ว แก้วอรสาร หญิง 5/23/2551 1102003970743 0613529602 1/7
48 วาริชภูมิ 8 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง อนิลธิตา ชาวเวียง หญิง 6/11/2007 1479300077982 0969808201 2/1
49 วาริชภูมิ 9 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง ธัญญรัตน์ แสงสุวรรณ หญิง 4/7/2009 1129902091765 0853597583 2/1
50 วาริชภูมิ 10 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กชาย สุรฉัตร หมีกูละ ชาย 4/11/2007 1470600185804 0968327947 2/2
51 วาริชภูมิ 11 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง พรทิพา สีป้อง หญิง 04/11/2550 1248100059779 - 2/2
52 วาริชภูมิ 12 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง อภิชญา ศรีจันทร์แดง หญิง 22/4/2007 1473900075815 0855750467 2/3
53 วาริชภูมิ 13 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง วริศรา อัคฮาด หญิง 12/25/2021 1478600140832 0635949671 2/3
54 วาริชภูมิ 14 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กชาย ไพวัลณ์ เสมือนพันธ์ ชาย 16/08/2550 1479300080576 0957209967 2/5
55 วาริชภูมิ 15 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง ขวัญชนก เทศประสิทธ์ิ หญิง 10/5/2021 1479300076587 0806800906 3/2
56 วาริชภูมิ 16 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง กนกพร เติมประชุม หญิง 22/1/2550 1479300072581 0969967481 3/2
57 วาริชภูมิ 17 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กชาย พัฒนพงษ์ ต้นเตย ชาย 19/10/2549 1479900747954 0864583231 3/2
58 วาริชภูมิ 18 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กชาย นิพนธ์ วรรณสาร ชาย 07/10/2549 1869300032446 093657529 3/4
59 วาริชภูมิ 19 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ นางสาว จรีรัตน์ บัวภาค า หญิง 1/27/2004 1139700049806 0631513992 4/1
60 วาริชภูมิ 20 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ นางสาว จุฑาทิพย์ ศิริคงคา หญิง 25/11/2548 1749800399412 0971411005 4/2
61 วาริชภูมิ 21 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ นางสาว อภิญญา สารีนันท์ หญิง 4/8/2006 1470700085232 0660297570 4/2
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62 วาริชภูมิ 22 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ นาย นรธีร์  โสภางาม ชาย 1/3/0048 1470600178506 0954724151 4/4
63 วาริชภูมิ 23 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กชาย เจตริน ศรีนุกูล ชาย 20/11/2021 1479300042810 0951926384 5/3
64 วาริชภูมิ 24 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ นาย อภิสิทธ์ิ โพธิจันทร์ ชาย 25/10/2021 5470600027101 0636308739 5/4
65 วาริชภูมิ 25 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ นาย กิติพงศ์ ล้วนวิเศษ ชาย 17/09/2547 1470600177127 0925040239 5/4
66 วาริชภูมิ 26 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ นางสาว สาวิตรี  นูวิเลิศ หญิง 5/4/2003 1479300024170 0804324414 6/1
67 วาริชภูมิ 27 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ นางสาว วิชญาพร สิทศรีจันทร์ หญิง 1/15/2547 1479300032113 0610577759 6/1
68 วาริชภูมิ 1 โรงเรียนธรรมบวรวิทยำ เด็กหญิง ศรีสุดา อักษรดี หญิง 10/3/2549 1841401131981 0930390382 3/2
69 วาริชภูมิ 2 โรงเรียนธรรมบวรวิทยำ เด็กชาย วัชระ ค าผอง ชาย 10/25/2551 1849902034081 0610714192 1/2
70 วาริชภูมิ 3 โรงเรียนธรรมบวรวิทยำ เด็กชาย เอกพล มุงคุณ หญิง 9/1/2549 1419902390701 0622609645 3/3
71 วาริชภูมิ 4 โรงเรียนธรรมบวรวิทยำ เด็กชาย ณัฐดนัย ภักดีสวัสด์ิ ชาย 11/21/2550 1470600185928 0801309760 2/1
72 วาริชภูมิ 1 โรงเรียนวำริชวิทยำ เด็กหญิง นาถลดา สัตถาผล หญิง 12/12/2549 1470600183615
73 วาริชภูมิ 2 โรงเรียนวำริชวิทยำ เด็กชาย ชลิตา โคตรวิชา หญิง 26/08/2549 1479300067863
74 วาริชภูมิ 3 โรงเรียนวำริชวิทยำ เด็กหญิง น  าทิพย์ สอนไชยา หญิง 27/07/2549 1470600182686
75 วาริชภูมิ 4 โรงเรียนวำริชวิทยำ เด็กหญิง กุลนิดา ค าภูแสน หญิง 27/04/2550 1478600127623
76 วาริชภูมิ 5 โรงเรียนวำริชวิทยำ เด็กหญิง ณัฐณิชา ค าพะวา หญิง 15/12/2549 1479300071241
77 วาริชภูมิ 6 โรงเรียนวำริชวิทยำ เด็กหญิง กัลยาณี พัฒนโชติ หญิง 29/04/2550 1470600184492
78 วาริชภูมิ 7 โรงเรียนวำริชวิทยำ เด็กชาย กรวิชญ์ สีละวัน ชาย 24/11/2551 1479900853134
79 วาริชภูมิ 8 โรงเรียนวำริชวิทยำ เด็กหญิง รุ่งธิวา  เจริญไชย หญิง 22/02/2550 1479300073596
80 วาริชภูมิ 9 โรงเรียนวำริชวิทยำ เด็กชาย เลิศมงคล  ไตรยขันธ์ ชาย 28/05/2549 1470600182309
81 วาริชภูมิ 10 โรงเรียนวำริชวิทยำ เด็กหญิง ภัชราพร ขันธะโฮม หญิง 30/08/2550 1209601565619
82 วาริชภูมิ 28 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง สุทธิดา ท านาสุข หญิง 11/3/2550 1470600185782 0960055669 ม.2
83 วาริชภูมิ 29 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง ณัฐญาดา สีหาฤทธ์ิ ญ 04/01/2551 1470600186223 0807402419 ม.1/1
84 วาริชภูมิ 30 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กชาย เสกสรร เสมือนพันธ์ ช 17/03/2552 1479300101832 0957209967 ม.1/1
85 วาริชภูมิ 31 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง ณัฐกานต์ จันทร์อบ ญ 04/12/2551 1479300098106 0630169239 ม.1/2
86 วาริชภูมิ 32 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง พัชรพร จิตศิลัง ญ 20/04/2552 1479300103274 0652970317 ม.1/3
87 วาริชภูมิ 33 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง ศิราวรรณ แซ่อ้อง ญ 17/01/2552 1849902053492 0806912976 ม.1/3
88 วาริชภูมิ 34 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กชาย สิทธิกร สาขามุละ ช 07/02/2552 1470600188412 0986166970 ม.1/3
89 วาริชภูมิ 35 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง อนุธิดา สัตถาผล ญ 17/11/2551 1479900852146 0631318332 ม.1/3
90 วาริชภูมิ 36 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กชาย พีรณัฐ เทียมราช ช 27/08/2551 1478600153527 0982279790 ม.1/3
91 วาริชภูมิ 37 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กชาย ณรงค์ฤทธ์ิ ศรีนุกูล ช 24/12/2551 1479300098815 - ม.1/5
92 วาริชภูมิ 38 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กชาย นนทชาติ เมืองแทน ช 07/12/2550 1479300084971 - ม.2/2
93 วาริชภูมิ 39 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กชาย รัฐภูมิ หมู่มี ช 27/04/2551 1479900822409 - ม.2/2
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94 วาริชภูมิ 40 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง ศรุตา แผนบุตร ญ 18/08/2550 1479300080622 - ม.2/7
95 วาริชภูมิ 41 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กชาย ธารทิพย์ ป่ีแก้ว ช 07/07/2549 1103704106451 - ม.3/3
96 วาริชภูมิ 42 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา เหมะธุลิน ญ 24/12/2549 1479300071496 0879954144 ม.3/3
97 วาริชภูมิ 43 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ นางสาว วทันยา สายคูณ ญ 06/05/2549 1470600182031 0624806308 ม.4/3
98 วาริชภูมิ 44 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ นาย นาวิน สุทฆธิอาจ ช 26/10/2547 1479300041601 0933594570 ม.5/3
99 วาริชภูมิ 45 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ นาย บารมี มีชาติ ช 12/08/2547 1104300751347 0630470517 ม.5/3
100 วาริชภูมิ 46 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ นาย จตุรมิตร บุตรพุฒ ช 21/04/2548 1479300048281 0615920511 ม.5/5
101 วาริชภูมิ 47 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ นาย ชานนท์ จันพานิจ ช 24/05/2547 1479900634823 0872328797 ม.6/5
102 วาริชภูมิ
103 วาริชภูมิ
104 วาริชภูมิ
105 วาริชภูมิ
106 วาริชภูมิ
107 วาริชภูมิ
108 วาริชภูมิ
109 วาริชภูมิ
110 วาริชภูมิ
111 วาริชภูมิ
112 วาริชภูมิ
113 วาริชภูมิ
114 วาริชภูมิ
115 วาริชภูมิ
116 วาริชภูมิ
117 วาริชภูมิ
118 วาริชภูมิ
119 วาริชภูมิ
120 วาริชภูมิ
121 วาริชภูมิ
122 วาริชภูมิ
123 วาริชภูมิ
124 วาริชภูมิ
125 วาริชภูมิ
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126 วาริชภูมิ
127 วาริชภูมิ
128 วาริชภูมิ
129 วาริชภูมิ
130 วาริชภูมิ
131 วาริชภูมิ
132 วาริชภูมิ
133 วาริชภูมิ
134 วาริชภูมิ
135 วาริชภูมิ
136 วาริชภูมิ
137 วาริชภูมิ
138 วาริชภูมิ
139 วาริชภูมิ
140 วาริชภูมิ
141 วาริชภูมิ
142 วาริชภูมิ
143 วาริชภูมิ
144 วาริชภูมิ
145 วาริชภูมิ
146 วาริชภูมิ
147 วาริชภูมิ
148 วาริชภูมิ
149 วาริชภูมิ
150 วาริชภูมิ
151 วาริชภูมิ
152 วาริชภูมิ
153 วาริชภูมิ
154 วาริชภูมิ
155 วาริชภูมิ
156 วาริชภูมิ


