
ล ำดับท่ี ช้ัน/ห้อง
เลขประจ ำตัว

1 ม.3/1 20878 เด็กหญิง กนกวรรณ เถนว่อง

2 ม.3/1 20880 เด็กหญิง กรรณิการ์ ปริกเพชร

3 ม.3/1 20881 นางสาว กฤตติยาพร เวชชพิทักษ์

4 ม.3/1 20882 นางสาว กฤตยา สุขล้ิม

5 ม.3/1 20884 เด็กหญิง เกตุสุณี เสนีย์

6 ม.3/1 20885 เด็กหญิง ธนพร จินดารัตน์

7 ม.3/1 20888 เด็กหญิง นันทิชา ชาชะ

8 ม.3/1 20890 เด็กหญิง พรอรุณ ศรีสุธรรม

9 ม.3/1 20891 เด็กหญิง ภัทรวลัย สามทอง

10 ม.3/1 20892 เด็กหญิง มุทิตา ฤทธิเดช

11 ม.3/1 20895 เด็กหญิง ศศิกานต์ คงเขียว

12 ม.3/1 20899 เด็กหญิง สุนิตา ควนวิไล

13 ม.3/1 20903 นางสาว สุวิดา สวนจันทร์

14 ม.3/1 20907 นางสาว อรญา ต าเผือก

15 ม.3/1 20909 นาย กฤษฎา เดชพิชัย

16 ม.3/1 20908 เด็กชาย กรวฒุิ แผว่สงูเนนิ

17 ม.3/2 20960 เด็กหญิง เขมมิกา ไข่แก้ว

18 ม.3/2 20961 เด็กหญิง คันธรส จันทระ

19 ม.3/2 20964 เด็กหญิง จิรนันท์ วันแรก

20 ม.3/2 20966 นางสาว ชนิตา แก้วชู

21 ม.3/2 20968 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ รอดสุด

22 ม.3/2 20969 เด็กหญิง ตริตาภรณ์ ทองแป้น

23 ม.3/2 20970 นางสาว ปฐมาวดี ทหารไทย

24 ม.3/2 20971 เด็กหญิง ปัทฐิมา ส่งกล่ิน

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนท ำประกันอุบัติเหตุนักเรียน

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3     ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561
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25 ม.3/2 20975 เด็กหญิง วราภรณ์ ใจจ้อง

26 ม.3/2 20976 เด็กหญิง วริศรา ชิตพิทักษ์

27 ม.3/2 20977 นางสาว ศศิวิมล ทองดุลด า

28 ม.3/2 20980 เด็กหญิง สุจิรา บุญชูวงศ์

29 ม.3/2 20982 เด็กหญิง สุรีย์นิภา สองพัง

30 ม.3/2 20992 เด็กชาย ปรินทร์ ปานสินธ์ุ

31 ม.3/2 20997 เด็กชาย อริยส์ แก้วพิทักษ์

32 ม.3/2 21000 เด็กหญิง เจนจิรา พวงแก้ว

33 ม.3/2 21002 เด็กหญิง น้ าทิพย์ ขาวคง

34 ม.3/2 21003 เด็กหญิง เนตรชนก แซ่เตียว

35 ม.3/2 21004 เด็กหญิง ปุณยาพร อินทอง

36 ม.3/2 21006 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ทองช้ัน

37 ม.3/2 21014 เด็กหญิง สิรีธร รักษ์ทอง

38 ม.3/2 21017 เด็กหญิง สุธินี มลยงค์

39 ม.3/2 21018 นางสาว สุรารักษ์ พรหมแสง

40 ม.3/2 21021 เด็กหญิง อุไรวรรณ เกตสุวรรณ

41 ม.3/2 21025 เด็กชาย เฉลิมวงศ์ จิรโสภณ

42 ม.3/2 21036 เด็กชาย สวิตต์ เปาะทอง

43 ม.3/2 21069 นาย พรหมมินทร์ องศารา

44 ม.3/2 21144 เด็กหญิง มนทิรา สมุทรจาง

45 ม.3/2 21176 เด็กหญิง อริสา รังษี

46 ม.3/2 21198 นางสาว ปิยนุช เพ็งแก้ว

47 ม.3/2 21231 เด็กหญิง พิมพ์นภัส โคตรสงคราม

48 ม.3/2 21234 เด็กหญิง สุธาสินี อุตสาหะ

49 ม.3/2 21255 เด็กหญิง นริศรา ว่ิงชิงชัย

50 ม.3/2 20965 เด็กหญงิ จริาภา นคิะ

51 ม.3/3 20958 เด็กหญิง กนกภรณ์ สมแสง

52 ม.3/3 20959 เด็กหญิง กัญญพัชร ศรีเทพ

53 ม.3/3 20983 เด็กหญิง อรวรา ณ นคร

54 ม.3/3 20995 เด็กชาย ศิวกร หลีเหม



55 ม.3/3 20998 เด็กหญิง กนกวรรณ สันติเพ็ชร

56 ม.3/3 21007 เด็กหญิง ภัทราพร พรหมมี

57 ม.3/3 21009 เด็กหญิง วรรณลดา เจริญสุข

58 ม.3/3 21010 เด็กหญิง วรัญญา นิลพัน

59 ม.3/3 21011 เด็กหญิง วิลาวัณย์ ดวงภักดี

60 ม.3/3 21016 เด็กหญิง สุณิสา ทองเกิด

61 ม.3/3 21020 นางสาว อรสา ช้ันวรรณกุล

62 ม.3/3 21031 เด็กชาย พิชิตชัย เมืองแก้ว

63 ม.3/3 21033 เด็กชาย ภูธเนศ คงชิต

64 ม.3/3 21039 เด็กหญิง กมลชนก รังษี

65 ม.3/3 21047 เด็กหญิง ภัคจิรา สังข์แก้ว

66 ม.3/3 21052 เด็กหญิง สาธิดา คงชาติ

67 ม.3/3 21056 เด็กหญิง อัจฉรา เกตสุวรรณ

68 ม.3/3 21057 เด็กชาย กรภัทร์ เรืองแก้ว

69 ม.3/3 21059 นาย คงสิทธ์ิ ป่ินแก้ว

70 ม.3/3 21066 เด็กชาย นัฐภพ เทพสุวรรณ

71 ม.3/3 21076 เด็กชาย สรศักด์ิ ยมรัตน์

72 ม.3/3 21079 เด็กหญิง กันต์ฤทัย ช่วยเกล้ียง

73 ม.3/3 21106 เด็กชาย อติวิชญ์ ทองประดับ

74 ม.3/3 21109 นางสาว ชลิตา งามประเสริฐ

75 ม.3/3 21117 เด็กหญิง ศศิวิมล สมุทรสาร

76 ม.3/3 21171 เด็กหญิง ศิริวรรณ แก้วแสงขวัญ

77 ม.3/3 21172 เด็กหญิง ศุภกานต์ รอดสุด

78 ม.3/3 21177 เด็กชาย จีรภัทร ฉ้องหล่อง

79 ม.3/3 21197 เด็กหญิง ปัณณพร สังข์ขาว

80 ม.3/3 21233 นางสาว สุดารัตน์ พรหมมนตรี

81 ม.3/3 21256 เด็กหญิง เเพรวพรรณ เเจ้งวัง

82 ม.3/3 21271 เด็กชาย พงศ์พณิช จันทร์สว่าง

83 ม.3/3 21280 นาย ฐาปกรณ์ หนูวงษ์

84 ม.3/3 21294 เด็กหญิง กมลรัตน์ บัวทอง



85 ม.3/3 21311 เด็กหญิง กุลนันท์ ด าทิพย์

86 ม.3/4 20981 เด็กหญิง สุดารัตน์ บุญยะหัต

87 ม.3/4 20984 เด็กหญิง อริสา พลสังข์

88 ม.3/4 20990 เด็กชาย นรินทร์ พุ่มพวง

89 ม.3/4 21001 เด็กหญิง ธารนรินทร์ รุ่นอุไร

90 ม.3/4 21008 เด็กหญิง มุกดารัตน์ ส านักพงษ์

91 ม.3/4 21015 เด็กหญิง สุกัญญา พรหมศักด์ิ

92 ม.3/4 21035 เด็กชาย วัชระพล โคกเขา

93 ม.3/4 21044 นางสาว ปริญญา เอียดเกล้ียง

94 ม.3/4 21051 เด็กหญิง วิภาดา เหมือนเล่ือน

95 ม.3/4 21083 เด็กหญิง ม่ิงกมล ด าทิพย์

96 ม.3/4 21085 เด็กหญิง รวีวรรณ เท่ียงธรรม

97 ม.3/4 21104 เด็กชาย วรวุฒิ สมทรง

98 ม.3/4 21113 เด็กหญิง รุ่งทิวา อินทร์ทอง

99 ม.3/4 21137 เด็กหญิง ซาลิฟะห์ เอ็มบุตร

100 ม.3/4 21149 เด็กหญิง สุธาสินี น้อยหนู

101 ม.3/4 21150 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย เจริญฤทธ์ิ

102 ม.3/4 21153 นาย ณัฐกิจ ฤทธิรัตน์

103 ม.3/4 21164 นาย เอกราช หาบสา

104 ม.3/4 21173 เด็กหญิง ศุภาวรรณ จ าเนียร

105 ม.3/4 21186 เด็กชาย วรวุฒิ เผือกชาย

106 ม.3/4 21206 เด็กชาย จิรภัทร เครือเพ็ง

107 ม.3/4 21225 เด็กหญิง จุฑามณี ฟุกล่อย

108 ม.3/4 21227 เด็กหญิง ณฐกร จ าเนียร

109 ม.3/4 21241 เด็กชาย ธนศักด์ิ นิลแดง

110 ม.3/4 21243 เด็กชาย นพรัตน์ คงอินทร์

111 ม.3/4 21249 นาย วรายุส ช่วยดวง

112 ม.3/4 21257 เด็กหญิง มนรดา คงสิน

113 ม.3/4 21266 เด็กชาย ธรรมศักด์ิ พลเดช

114 ม.3/4 21274 นาย วราวุฒิ เสนจาง



115 ม.3/4 21335 เด็กหญิง เกตุวดี ศรีวุ่น

116 ม.3/4 20901 นางสาว สพุชิญา เลศิศลิารัตน์

117 ม.3/4 21228 นางสาว ธมลวรรณ ชชูะนะ

118 ม.3/4 21253 เด็กหญงิ ชวลัรัตน์ ชว่ยพันธ์

119 ม.3/5 20633 นาย นนทชัย แก้วเกือบ

120 ม.3/5 20725 นาย ธีรภัทร์ ขาวคง

121 ม.3/5 20957 เด็กชาย อนุชา รองเดช

122 ม.3/5 20987 เด็กชาย ไชยพัฒน์ ทองโอ

123 ม.3/5 21040 เด็กหญิง จิณห์วรา ย่ิงกิจ

124 ม.3/5 21042 นางสาว ชลธิชา เพชรประเสริฐ

125 ม.3/5 21058 เด็กชาย กรีฑา อินทร์สมเคราะห์

126 ม.3/5 21064 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุขรัตน์

127 ม.3/5 21078 เด็กหญิง กวิสรา ชูจิตร

128 ม.3/5 21080 เด็กหญิง จุฑารัตน์ เรืองนวล

129 ม.3/5 21081 เด็กหญิง พรไพลิน ศรีเย่า

130 ม.3/5 21089 เด็กชาย กฤติพาส บาโง้ย

131 ม.3/5 21091 นาย เจนวิทย์ ศรีสุด

132 ม.3/5 21101 เด็กชาย ภาคิน ช่วยเรือง

133 ม.3/5 21110 เด็กหญิง นภสร แซ่ฉ่ัว

134 ม.3/5 21125 เด็กชาย ชยพล หาญวัฒนกุล

135 ม.3/5 21161 เด็กชาย สุเมธ ดอกรัก

136 ม.3/5 21167 เด็กหญิง ภัทรวดี เอ้งฉ้วน

137 ม.3/5 21174 เด็กหญิง สุดารัตน์ เพ็งเทพ

138 ม.3/5 21184 นาย ปรเมศวร์ คงแก้ว

139 ม.3/5 21193 เด็กชาย อามัส มอบพิจิตร

140 ม.3/5 21199 นางสาว วริศรา ฉิมเรือง

141 ม.3/5 21201 เด็กหญิง อริสา สรรเพชร

142 ม.3/5 21211 เด็กชาย ธนภัทร ผิวล้วน

143 ม.3/5 21222 เด็กชาย อิสระ อุตสาหะ

144 ม.3/5 21226 นางสาว ชนากานต์ ศรีแก้ว



145 ม.3/5 21238 เด็กชาย ดวงตะวัน ทุ่งกอ

146 ม.3/5 21244 เด็กชาย ปฐมพงษ์ ปานไหน

147 ม.3/5 21291 เด็กชาย กิตติวัฒน์ ช่วยเกล้ียง

148 ม.3/5 21299 เด็กชาย เทพธารินทร์ ศรีเทพ

149 ม.3/5 21705 เด็กหญิง ศิธารัตน์ ปานแดง

150 ม.3/5 20694 นาย คมสันต์ ย่ิงขจร

151 ม.3/5 20994 เด็กชาย ภูวเดช จิตรหลัง

152 ม.3/5 21209 เด็กชาย ณัฐกานต์ กาญจนพรหม

153 ม.3/5 22208 เด็กชาย กติตศิกัดิ์ เสน็สกลุ

154 ม.3/5 21179 นาย โชคดี หนูพนิจิ

155 ม.3/6 20896 เด็กหญิง ศศิธร ชัยศิริ

156 ม.3/6 20967 เด็กหญิง ชลธิชา ทองเจือ

157 ม.3/6 21029 เด็กชาย ธีรวัฒน์ อาจเส็ม

158 ม.3/6 21046 นางสาว พลอยไพลิน เพ็งเทพ

159 ม.3/6 21053 เด็กหญิง สาธินี ธนทรัพย์เกษม

160 ม.3/6 21062 นาย เชาว์ราชย์ หลังแท้

161 ม.3/6 21074 เด็กชาย ศราวุฒิ มะสุนี

162 ม.3/6 21093 เด็กชาย ณัฐชนน ปานเรือง

163 ม.3/6 21140 นางสาว ทิพย์อุบล พลหลา

164 ม.3/6 21141 เด็กหญิง ธัญยฎา ณ พัทลุง

165 ม.3/6 21152 เด็กชาย กรสุวรรณ รองเดช

166 ม.3/6 21160 เด็กชาย สิทธิวุฒิ ชัยแก้ว

167 ม.3/6 21169 เด็กหญิง มิลธิรา เจ๊ะสา

168 ม.3/6 21185 เด็กชาย ยศกร อ้ันทอง

169 ม.3/6 21196 เด็กหญิง ปรางทิพย์ พลสังข์

170 ม.3/6 21210 เด็กชาย ณัฐพนธ์ หนูปาน

171 ม.3/6 21260 เด็กหญิง สิริยากร ขาวคง

172 ม.3/6 21261 เด็กหญิง อธิชา มีสุข

173 ม.3/6 21263 นาย ชานันท์ ไชยเเก้ว

174 ม.3/6 21268 เด็กชาย ธีรวุฒิ รงค์รัตน์



175 ม.3/6 21309 นาย วชิรวิชญ์ รอดทองสุข

176 ม.3/6 21312 เด็กชาย ศักดิธัช ม่วงแก้ว

177 ม.3/6 เด็กหญิง มุทิตา อุสากร

178 ม.3/6 21127 เด็กชาย นายธนกฤต บญุลอื

179 ม.3/6 21139 เด็กหญงิ ดวงกมล หนูพนิชิ

180 ม.3/7 20525 นางสาว สกุลทิพย์ อิสโร

181 ม.3/7 20962 เด็กหญิง จันทิมา ทองศรี

182 ม.3/7 21019 เด็กหญิง หงส์ฟ้า สุกแสงสวัสดี

183 ม.3/7 21032 เด็กชาย พิษณุ ไทยด า

184 ม.3/7 21087 เด็กหญิง สิริลักษณ์ เชยผอม

185 ม.3/7 21088 เด็กชาย กฤตนัน พันธ์ุเกต

186 ม.3/7 21096 เด็กชาย ธนวิชญ์ ทองรอด

187 ม.3/7 21107 เด็กหญิง กัญญาณัฐ จันทร์หอม

188 ม.3/7 21126 นาย ไชยวัฒน์ รัตนสุข

189 ม.3/7 21129 เด็กชาย ธรรมนูญ ดอกรัก

190 ม.3/7 21162 เด็กชาย อธิพล เมืองลาย

191 ม.3/7 21178 เด็กชาย ชาคริต คงแก้ว

192 ม.3/7 21182 นาย ธนวัฒน์ ภิญโญภาพ

193 ม.3/7 21204 เด็กชาย กิตติชัย เฮียงก่อ

194 ม.3/7 21224 เด็กหญิง แก้วภัสสร ย่ิงขจร

195 ม.3/7 21229 เด็กหญิง ธิดากาณจน์ เอียดเหล็น

196 ม.3/7 21269 นาย ปฏิพัทธ์ รอดหมาด

197 ม.3/7 21333 นางสาว ณัฐนรี เดชอารัน

198 ม.3/7 20912 เด็กชาย ชิษณุพงษ์ หินขวาง

199 ม.3/7 21071 เด็กชาย ภูวนาถ สุวรรณวัฒน์

200 ม.3/7 21028 เด็กชาย ธนดล ลิม่วนั

201 ม.3/7 21147 เด็กหญงิ ศศกิานต์ ปานเล็ก

202 ม.3/7 21023 เด็กชาย กมัปนาท ค าน่วม

203 ม.3/7 21105 นาย สนัติ รักษาทรัพย์

204 ม.3/7 21188 เด็กชาย วฒุชิยั บางเหรยีง



205 ม.3/8 20985 เด็กชาย จักรี ทองชู

206 ม.3/8 20996 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ เจตนา

207 ม.3/8 21026 เด็กชาย ไชยวัฒน์ สมศรี

208 ม.3/8 21041 นางสาว จิราภรณ์ สุวรรณเวลา

209 ม.3/8 21043 เด็กหญิง ธัญจิรา ปานสินธ์ุ

210 ม.3/8 21070 เด็กชาย พุฒิพงศ์ ทองขวิด

211 ม.3/8 21092 เด็กชาย ณภัทร คิดรอบ

212 ม.3/8 21115 เด็กหญิง วิมพ์วิภา เจริญฤทธ์ิ

213 ม.3/8 21116 เด็กหญิง วิลาสินี ทองเหมือน

214 ม.3/8 21134 เด็กชาย ศิลากร ไข่แก้ว

215 ม.3/8 21151 เด็กหญิง อติพร คงชาติ

216 ม.3/8 21157 เด็กชาย ปฏิภาณ ทองมณี

217 ม.3/8 21166 เด็กหญิง ณัฐณิชา สรรเพชร

218 ม.3/8 21168 เด็กหญิง มาริสา หมานเสบ

219 ม.3/8 21170 เด็กหญิง รุจิรา สุขอินทร์

220 ม.3/8 21183 เด็กชาย ธีรศักด์ิ ชูเเก้ว

221 ม.3/8 21194 เด็กหญิง นภัสสร ป่ินกุมภีร์

222 ม.3/8 21213 เด็กชาย ปรัชชานัท ช านาญเหนาะ

223 ม.3/8 21246 เด็กชาย ภานุวัฒน์ หะหมาน

224 ม.3/8 21264 เด็กชาย ธินภัทร ชูเเก้ว

225 ม.3/8 21308 เด็กหญิง ศิริทิพย์ พรหมศิริ

226 ม.3/8 22202 เด็กชาย เลิศฤทธ์ิ แมบจันทึก

227 ม.3/8 22204 เด็กหญิง สุธิมา ทองฤทธ์ิ

228 3/8 21163 เด็กชาย เอกทัต จันทรมาศ

229 ม.3/8 20910 เด็กชาย จารุวัฒน์ ก้องกุล

230 ม.3/8 21143 เด็กหญิง ปวีณ์นุช สายัณ

231 ม.3/8 21252 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุดเเกล้ว

232 ม.3/8 21273 เด็กชาย ภัทรศักด์ิ นาเหนือ

233 ม.3/8 21306 เด็กชาย สิทธิกร สิริรักษ์

234 ม.3/8 21701 เด็กหญิง อินทรา มนุษย์



235 ม.3/8 21334 เด็กชาย คฑาวุฒิ จิตหลัง

236 ม.3/8 21130 เด็กชาย นราธิป อุตสาหะ

237 ม.3/8 21112 เด็กหญงิ ภัทรก์มล ปราบเสร็จ

238 ม.3/9 20918 เด็กหญิง กนกพร วีระพันธ์

239 ม.3/9 20919 เด็กหญิง กัญญารัตน์ อรรถรัฐ

240 ม.3/9 20920 เด็กหญิง กิตติมาวดี ติงหงะ

241 ม.3/9 20922 เด็กหญิง ชนากานต์ เท่ียงธรรม

242 ม.3/9 20923 เด็กหญิง ชลิตา สามารถ

243 ม.3/9 20924 เด็กหญิง ชาริณี ฉิมเรือง

244 ม.3/9 20926 เด็กหญิง ณัฐพร สมจริง

245 ม.3/9 20927 เด็กหญิง ณิษาลักษณ์ ช่วยเกล้ียง

246 ม.3/9 20928 นางสาว ทัตพิชา คงสิน

247 ม.3/9 20929 เด็กหญิง เบญจมาพร ชนะภัย

248 ม.3/9 20930 เด็กหญิง ประภาสิริ แก่งเซ้ียว

249 ม.3/9 20931 เด็กหญิง ปวรรรัตน์ แซ่ล่อย

250 ม.3/9 20933 นางสาว ปียาพัชร จันทรเกษ

251 ม.3/9 20935 เด็กหญิง มุทิตา แป้นนวล

252 ม.3/9 20936 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ คชเวช

253 ม.3/9 20937 เด็กหญิง วรัญญา หนูพินิจ

254 ม.3/9 20938 เด็กหญิง ศุภกานต์ แซ่ซ้อ

255 ม.3/9 20939 เด็กหญิง สาธินี ดีเบา

256 ม.3/9 20940 เด็กหญิง สุจิตตรา ชูทิพย์

257 ม.3/9 20942 เด็กหญิง สุทธิดา หมีนคลาน

258 ม.3/9 20944 เด็กหญิง สุรัสวดี ทับทิมเดิม

259 ม.3/9 20945 เด็กหญิง อัญชลี ฤทธิเดช

260 ม.3/9 20946 นาย ตรันธ์ ช่วยดวง

261 ม.3/9 20947 เด็กชาย ธนากร ชนะภัย

262 ม.3/9 20949 นาย บุญล้อม กังแฮ

263 ม.3/9 20953 เด็กชาย วีรภัทร มัธยันต์

264 ม.3/9 20954 เด็กชาย สรกิจ หัวหม่ืน



265 ม.3/9 20955 เด็กชาย สุเมธ รังษี

266 ม.3/9 20956 เด็กชาย สุริยะ ดาโอะ

267 ม.3/9 21720 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สมจริง

268 ม.3/9 20950 เด็กชาย พงศกร ขาวคง

269 ม.3/9 20943 เด็กหญิง สุธางศ์ุรัตน์ โต๊ะด า

270 ม.3/9 20925 เด็กหญงิ ณัฐทชิา สชุนสกล

271 ม.3/4 เด็กชาย ธนกฤต สขุทพิยค์งคา

272 ม.3/4 เด็กชาย ประทปี สารารักษ์

273 ม.3/4 เด็กหญงิ จรรยาพร ทองดี

274 ม.3/4 เด็กหญงิ วไิลพร ขานดี

275 ม.3/4 เด็กหญงิ อลสิา ฤทธเิดช

276 ม.3/4 เด็กชาย ธันยธรณ์ ประดษิฐ์

277 ม.3/5 นาย วชิาญ อภัยเศวต

278 ม.3/5 นาย เพชรภมูิ ษัฏเสน

279 ม.3/5 เด็กหญงิ บวัชมพู เมฆเกตุ

280 ม.3/9 เด็กชาย ภาณุพงศ์ แกว้ทพิยรั์ตน์

281 ม.3/9 เด็กหญงิ สชุานันท์ สงัขแ์กว้


