
ช้ัน/ห้อง เลขประจ ำตัว

ม.2/1 21342 เด็กชาย จิตกร นพวงศ์

ม.2/1 21343 เด็กชาย ณัฐชนน อินทอง

ม.2/1 21344 เด็กชาย พีรพล รอดคืน

ม.2/1 21345 เด็กชาย ศุพรชัย สังข์ทอง

ม.2/1 21346 เด็กชาย สรายุทธ เพลินจิตร

ม.2/1 21347 เด็กชาย สุทธิโชติ มหัสเสน

ม.2/1 21348 เด็กชาย อภิศิษย์ หม่ืนจิตร

ม.2/1 21349 เด็กชาย อมกฤต สุวรรณสว่าง

ม.2/1 21350 เด็กหญิง กลางกมล เดชพิชัย

ม.2/1 21351 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เภอคง

ม.2/1 21352 เด็กหญิง กัลยรัตน์ หนูวงค์

ม.2/1 21353 เด็กหญิง กานต์ธิดา ศรีสวัสด์ิ

ม.2/1 21354 เด็กหญิง จันทกานต์ ชูชาติ

ม.2/1 21355 เด็กหญิง ซากีนะห์ หนูหวาน

ม.2/1 21357 เด็กหญิง นัฎฐชา ไข่แก้ว

ม.2/1 21358 เด็กหญิง นารถสุดา วังคีรี

ม.2/1 21360 เด็กหญิง บุญยนุช ยุหนุ้ย

ม.2/1 21362 เด็กหญิง ยุวดี เมฆฉาย

ม.2/1 21365 เด็กหญิง ศศิธร จันทนา

ม.2/1 21366 เด็กหญิง ศิรินญา สรรเพชร

ม.2/1 21367 เด็กหญิง ศิริพร เตะหนอน

ม.2/1 21368 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ สองพัง

ม.2/1 21370 เด็กหญิง สุกัญญา เพ็ชร์พรม

ม.2/1 21372 เด็กหญิง อมรชิตา ช่วยดวง

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนท ำประกันอุบัติเหตุนักเรียน
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โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ 



ม.2/1 21373 เด็กหญิง อรวรรณ บุญสุทธ์ิ

ม.2/1 21374 เด็กหญิง อริษา หยงสตาร์

ม.2/1 21375 เด็กหญิง อารียา สว่างวัน

ม.2/1 21702 เด็กชาย อภิวัฒน์ ทองงอม

ม.2/1 21359 เด็กหญิง นารีรัตน์ พลประสิทธ์ิ

ม.2/2 21364 เด็กหญิง วาสนา ขาวคง

ม.2/2 21369 เด็กหญิง สาธิตา ดีเลียบ

ม.2/2 21389 เด็กชาย เอกอนันต์ จิตต์บุญ

ม.2/2 21391 เด็กหญิง กมลทิพย์ ผอมเขียว

ม.2/2 21392 เด็กหญิง กรกนก สังข์มณี

ม.2/2 21396 เด็กหญิง ชุติมา สิมพานคง

ม.2/2 21398 เด็กหญิง นรีกานต์ ช่วยหนู

ม.2/2 21400 เด็กหญิง ผลินภัทร แสงสว่าง

ม.2/2 21401 เด็กหญิง พรไพลิน ทองศรี

ม.2/2 21402 เด็กหญิง พร้อมศิริ บุ้งทอง

ม.2/2 21405 เด็กหญิง สุธิดา ชายทุ่ย

ม.2/2 21409 เด็กหญิง อัญญิกา สามทอง

ม.2/2 21429 เด็กหญิง กาญติมา ภักดี

ม.2/2 21433 เด็กหญิง ชนัญชิดา ด าทับ

ม.2/2 21437 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ฤทธิเดช

ม.2/2 21462 เด็กหญิง จิตราพร ใจบุญ

ม.2/2 21467 เด็กหญิง บุญทิวา ลาวเพ็ชร์

ม.2/2 21468 เด็กหญิง ปณัฐฐา เก้าเอ้ียน

ม.2/2 21473 เด็กหญิง สุวนันท์ แพะนา

ม.2/2 21474 เด็กหญิง หทัยชนก ศักด์ิน้อย

ม.2/2 21477 เด็กหญิง อิงทิรา แก้วจันทร์

ม.2/2 21498 เด็กหญิง ฐิติมา รุ่นแสง

ม.2/2 21499 เด็กหญิง ณัฐญาพร ทองจีน

ม.2/2 21507 เด็กหญิง สุดาทิพย์ หยงสตาร์

ม.2/2 21528 เด็กหญิง กิตติวรรณ เศษคง



ม.2/2 21533 เด็กหญิง ณัฐพร คงสิน

ม.2/2 21536 เด็กหญิง ธาลิษา คงจันทร์

ม.2/2 21545 เด็กหญิง อรชพร นิลสกุล

ม.2/2 21570 เด็กหญิง ป่ินฤดี เงินล้วน

ม.2/2 21572 เด็กหญิง พัณณิตา ชูเนตร์

ม.2/2 21575 เด็กหญิง ศุภธิตา เพ็ชรหิน

ม.2/2 21576 เด็กหญิง สุภาวดี เสียมไหม

ม.2/2 21605 เด็กหญิง บุษบา ถนอมเบ็ญจมกุล

ม.2/2 21637 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ คีรีรัตน์

ม.2/2 21644 เด็กหญิง ธารน้ าทิพย์ พุ่มไทร

ม.2/2 21678 เด็กหญิง อัจฉรา ทองรักษ์

ม.2/2 21387 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ แก้วสงคราม

ม.2/2 21399 เด็กหญิง ผลิดา ล่ิวสกุลวงศ์

ม.2/2 21432 เด็กหญิง ชนม์นิภา ปลอดด า

ม.2/3 21382 เด็กชาย นรากร ศรีเพชร

ม.2/3 21384 เด็กชาย ปิยวัฒน์ มืดทอง

ม.2/3 21393 เด็กหญิง กานต์ทิตา บุญชัย

ม.2/3 21397 เด็กหญิง ณิชาภัทร บุญโยดม

ม.2/3 21403 เด็กหญิง พิชญาภา พิพัฒนกุล

ม.2/3 21406 เด็กหญิง อชิรญา เส้งโสด

ม.2/3 21407 เด็กหญิง อริสรา สังข์แก้ว

ม.2/3 21408 เด็กหญิง อัญชิสา กังแฮ

ม.2/3 21419 เด็กชาย ปฏิวัติ เก่ียวม่าน

ม.2/3 21423 เด็กชาย ภูริพัฒน์ พลประสิทธ์ิ

ม.2/3 21428 เด็กหญิง กนกพร เดชพิชัย

ม.2/3 21431 เด็กหญิง แก้วตา มากมูล

ม.2/3 21435 เด็กหญิง ชาลิสา บัวแก้ว

ม.2/3 21436 เด็กหญิง ลลิตา รักษารักษ์

ม.2/3 21443 เด็กหญิง อาภัสรา เส็นหละ

ม.2/3 21464 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ ทองขวิด



ม.2/3 21476 เด็กหญิง อัญชิสา จิตเท่ียง

ม.2/3 21490 เด็กชาย สิรภพ ฉิมเรือง

ม.2/3 21503 เด็กหญิง รุ่งนะภา จันทามูล

ม.2/3 21513 เด็กชาย ณัฐพงษ์ หยงสตาร์

ม.2/3 21516 เด็กชาย ธนกฤต วันแรก

ม.2/3 21531 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ศรีวุ่น

ม.2/3 21532 เด็กหญิง ณัฐธิดา กังแฮ

ม.2/3 21535 เด็กหญิง ณิชา รักษา

ม.2/3 21541 เด็กหญิง สุธาสินี เต้งชู

ม.2/3 21564 เด็กหญิง เกตน์สิริ ชัยเพ็ชร

ม.2/3 21565 เด็กหญิง เกวลิน อาสนะ

ม.2/3 21569 เด็กหญิง นาเดีย หวันตะหา

ม.2/3 21574 เด็กหญิง วริศรา นวลเปียน

ม.2/3 21577 เด็กหญิง ไหมฟ้า เดชอารัญ

ม.2/3 21578 เด็กหญิง อรอนงค์ ศรีเกตุ

ม.2/3 21603 เด็กหญิง นภสร หนูคง

ม.2/3 21607 เด็กหญิง พิชามญช์ สิงห์แก้ว

ม.2/3 21608 เด็กหญิง พิมพ์ชนก คิดรอบ

ม.2/3 21630 เด็กชาย ภานุกร เพ็ชรรัตน์

ม.2/3 21634 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ สัมพันธรัตน์

ม.2/3 21636 เด็กหญิง จันทกานต์ ทองรอด

ม.2/3 21638 เด็กหญิง เจนสุดา วงษ์ลา

ม.2/3 21704 เด็กหญิง พัณณิตา ขันทอง

ม.2/3 21708 เด็กหญิง กัญญาณัฐ รอดสุด

ม.2/4 21379 เด็กชาย ณัฐพงษ์ โยมา

ม.2/4 21388 เด็กชาย อรรถพล พลสังข์

ม.2/4 21390 เด็กหญิง กนิษฐา เส็นเกบ

ม.2/4 21394 เด็กหญิง กุลณัฐ สองพัง

ม.2/4 21404 เด็กหญิง วรนิกานต์ ชูเกิด

ม.2/4 21412 เด็กชาย จารุภัทร พินนอก



ม.2/4 21434 เด็กหญิง ชนันญา เนืองฤทธ์ิ

ม.2/4 21438 เด็กหญิง หัทยา หลงขาว

ม.2/4 21463 เด็กหญิง ชาลิสา เจริญฤทธ์ิ

ม.2/4 21471 เด็กหญิง พัณณิตา ทองเก้ือ

ม.2/4 21495 เด็กชาย อัษฎาวุฒิ คงสิน

ม.2/4 21496 เด็กหญิง เจนจิรา เหมนแก้ว

ม.2/4 21497 เด็กหญิง ชฎาพร เดิมหล่ิม

ม.2/4 21505 เด็กหญิง วณิสตา แสงกุล

ม.2/4 21509 เด็กหญิง อนิศรา ยอหัน

ม.2/4 21521 เด็กชาย วรัญญู ชูชนะ

ม.2/4 21529 เด็กหญิง คีตกานท์ รองเดช

ม.2/4 21538 เด็กหญิง ปนัดดา คงชาติ

ม.2/4 21584 เด็กชาย ทิชานนท์ วงค์บุญมา

ม.2/4 21602 เด็กหญิง ธิญาดา แต้มประสิทธ์ิ

ม.2/4 21613 เด็กหญิง อภัสรา เหมนแก้ว

ม.2/4 21624 เด็กชาย นันทวัฒน์ สัญวงค์

ม.2/4 21629 เด็กชาย พันธการ เกล้ียงประไพ

ม.2/4 21706 เด็กชาย พชร คงหนู

ม.2/4 21712 เด็กหญิง ธัญรดา ฤทธิเดช

ม.2/4 21639 เด็กหญิง ชนิสรา บุญโยดม

ม.2/4 21558 เด็กชาย มงกุฏ พหุลรัตน์

ม.2/4 21598 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สันติเพ็ชร

ม.2/4 21475 เด็กหญิง อลิษา คงอินทร์

ม.2/4 21500 เด็กหญิง นาตาชา คงทอง

ม.2/4 21544 เด็กหญิง อนงค์นารถ เพ็ชรแก้ว

ม.2/5 21022 เด็กชาย กันวิชญ์ ณ พัทลุง

ม.2/5 21381 เด็กชาย ธนพนธ์ โตทรัพย์

ม.2/5 21386 เด็กชาย ราเชนทร์ จิโสะ

ม.2/5 21416 เด็กชาย ธีระยุทธ นกบรรจง

ม.2/5 21446 เด็กชาย จิรวงศ์ ล้ิมไส้ห้ัว



ม.2/5 21447 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ควนวิไล

ม.2/5 21451 เด็กชาย นิพัทธ์ เพ็งสุข

ม.2/5 21457 เด็กชาย รัชตะ โพชสาลี

ม.2/5 21480 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ หลงขาว

ม.2/5 21481 เด็กชาย ธนกฤติ แก้วพิทักษ์

ม.2/5 21489 เด็กชาย ศราวุธ เทพแก้ว

ม.2/5 21502 เด็กหญิง ภาณุมาศ ณ พัทลุง

ม.2/5 21504 เด็กหญิง ลลิตา แซ่หล่อ

ม.2/5 21506 เด็กหญิง วริศรา เวชจันทร์ศิล

ม.2/5 21512 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ เหาะหาด

ม.2/5 21519 เด็กชาย เพชรอัปสร สิทธิชัย

ม.2/5 21520 เด็กชาย รัฐศาสตร์ เม่งเอียด

ม.2/5 21525 เด็กชาย สิทธา เอ็มบุตร

ม.2/5 21549 เด็กชาย เทพฤทธ์ิ ศรีเทพ

ม.2/5 21555 เด็กชาย นภัสศิลป์ สุกรี

ม.2/5 21583 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ทองแท้

ม.2/5 21597 เด็กชาย อัครศักด์ิ เดชอรัญ

ม.2/5 21599 เด็กหญิง ชลธิชา เสถียร

ม.2/5 21626 เด็กชาย ปัญญากร ช่วยเรือง

ม.2/5 21645 เด็กหญิง วิภารัตน์ สมศรี

ม.2/5 21714 เด็กหญิง อัญจรี นิลพัน

ม.2/5 21537 เด็กหญิง นภสร ต่ันมี

ม.2/5 21425 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุขรัตน์

ม.2/5 21552 เด็กชาย ธนดล ประยูรศักด์ิ

ม.2/5 21517 เด็กชาย นนทกานต์ จินต์ทวี

ม.2/6 20948 เด็กชาย นรวีร์ ขวัญทอง

ม.2/6 21310 เด็กชาย ยุทธการณ์ สองนา

ม.2/6 21377 เด็กชาย คณิศร เพชรชู

ม.2/6 21413 เด็กชาย จิรเมธ จาวิสูตร

ม.2/6 21420 เด็กชาย ปัญจพล พิมพ์เงิน



ม.2/6 21448 เด็กชาย เชาว์วัฒน์ กังแฮ

ม.2/6 21449 เด็กชาย ธนกร ชูท่ิง

ม.2/6 21455 เด็กชาย พีรณัฐ เส็งขาว

ม.2/6 21459 เด็กชาย เรณุวัฒน์ กังแฮ

ม.2/6 21461 เด็กชาย อภิวิชญ์ กาจักร์

ม.2/6 21470 เด็กหญิง เปรมฤดี สาริยา

ม.2/6 21472 เด็กหญิง วิลาสินี มฤทธิดา

ม.2/6 21493 เด็กชาย อภินันท์ กุลตัน

ม.2/6 21494 เด็กชาย อรรถชัย บัวแก้ว

ม.2/6 21510 เด็กหญิง อริศรา ส านักพงษ์

ม.2/6 21522 เด็กชาย วิทยา หามหละ

ม.2/6 21523 เด็กชาย วิศลย์ จิตกล้า

ม.2/6 21524 เด็กชาย เศกศักด์ิ อนันทมาศ

ม.2/6 21540 เด็กหญิง ศิรินธร คงปาน

ม.2/6 21550 เด็กชาย ธนกร คงข า

ม.2/6 21553 เด็กชาย ธนากร สาติ

ม.2/6 21554 เด็กชาย ธนาธิป ทุ่ยอ้น

ม.2/6 21560 เด็กชาย ศรัญยู ด้วงหมุน

ม.2/6 21566 เด็กหญิง จินดาภา หย๊ะปรัง

ม.2/6 21567 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ทองยัง

ม.2/6 21579 เด็กหญิง อาภัสรา จิตรบุญ

ม.2/6 21589 เด็กชาย พุฒิพงศ์ เศวตะดุล

ม.2/6 21594 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ สูบเด็น

ม.2/6 21612 เด็กหญิง สุพัตรา บัวพันธ์

ม.2/6 21616 เด็กชาย ชัยเพชร ชูแสง

ม.2/6 21619 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ไทยด า

ม.2/6 21631 เด็กชาย ราเชน เสน่ห์

ม.2/6 21632 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ คมนาคม

ม.2/6 21640 เด็กหญิง ณัฏฐิกา แก้วมณี

ม.2/6 21715 นางสาว ดวงนภา ศรีสุด



ม.2/6 21761 เด็กชาย ณัฐพล จันทร์อักษร

ม.2/6 22203 เด็กหญิง พ้สตราภรณ์ พุทธรัตน์

ม.2/7 21061 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ปรีชา

ม.2/7 21221 นาย อัครพงษ์ ศรีเกตุ

ม.2/7 21276 เด็กชาย วิชากร ไชยทองรักษ์

ม.2/7 21385 เด็กชาย ภาศกร องศารา

ม.2/7 21410 เด็กชาย กฤติพงศ์ คงแก้ว

ม.2/7 21414 เด็กชาย จิรยุทธ์ มีพอเห็น

ม.2/7 21418 เด็กชาย นรภัทร ศรีอ่อน

ม.2/7 21452 เด็กชาย พงศธร อะเส็ม

ม.2/7 21454 เด็กชาย พิทักษ์พงศ์ หนูทัด

ม.2/7 21460 เด็กชาย อดิเทพ กังแฮ

ม.2/7 21466 เด็กหญิง นาถยา ช่วยหนู

ม.2/7 21487 เด็กชาย วิชยุตต์ พรหมเกตุ

ม.2/7 21488 เด็กชาย ศรชัย สองเมือง

ม.2/7 21508 เด็กหญิง สุดาทิพย์ เอียดสงคราม

ม.2/7 21511 เด็กหญิง อารยา ชัยศิริ

ม.2/7 21556 เด็กชาย พีระยุทธ โยชุม

ม.2/7 21559 เด็กชาย มินทร์ธาดา ชูแก้ว

ม.2/7 21573 เด็กหญิง วรัญญา บ ารุง

ม.2/7 21585 เด็กชาย ธนภัทร สองรักษ์

ม.2/7 21591 เด็กชาย วุฒิพงศ์ นิลวงษ์

ม.2/7 21592 เด็กชาย ศักรินทร์ อุ้ยสุย

ม.2/7 21595 เด็กชาย อภิชัย มูสิกะ

ม.2/7 21596 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ สง่า

ม.2/7 21601 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา รักนรงค์

ม.2/7 21609 เด็กหญิง วิภาวินี หลังบุเตะ

ม.2/7 21611 เด็กหญิง สิรินทร สุนทรนนท์

ม.2/7 21615 เด็กชาย ชวนันท์ อ่ึงทอง

ม.2/7 21623 เด็กชาย นฤสรณ์ พันธ์เกตุ



ม.2/7 21633 เด็กหญิง กมลชนก รักทรัพย์

ม.2/7 21641 เด็กหญิง ณัฐฑชา เรืองแก้ว

ม.2/7 22201 เด็กหญิง แพรพลอย แสนจ าเริญ

ม.2/7 21515 เด็กชาย ไตรภพ เนตรวงค์

ม.2/7 21247 เด็กชาย ภูริภัต เส็นจาง

ม.2/7 21590 เด็กชาย วีรยุทธ์ ชูแก้ว

ม.2/7 21426 เด็กชาย สิทธิชัย ชุมฤทธ์ิ

ม.2/8 เด็กชาย วิษณุกร สังข์ขาว

ม.2/8 21646 เด็กชาย ธนกฤต เยาว์ด า

ม.2/8 21648 เด็กชาย ธนโชติ เยาว์ด า

ม.2/8 21649 เด็กชาย ธนศักด์ิ หยงสตาร์

ม.2/8 21650 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ยมรัตน์

ม.2/8 21652 เด็กชาย นนทวัฒน์ รักสะโปะ

ม.2/8 21653 เด็กชาย ปุระชัย รัตนะ

ม.2/8 21654 เด็กชาย วรวิทย์ ลีสุรวณิช

ม.2/8 21656 เด็กชาย สุไลมาน คงนวน

ม.2/8 21657 เด็กชาย อนุพงศ์ ณ สงคราม

ม.2/8 21658 เด็กชาย อนุวัฒน์ อินทร์ทอง

ม.2/8 21659 เด็กชาย อภิวัฒน์ เสียงหวาน

ม.2/8 21661 เด็กหญิง กัญจนา บุญอยู่

ม.2/8 21662 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไพบูรณ์

ม.2/8 21663 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ย่ิงขจร

ม.2/8 21665 เด็กหญิง ฉัตรมณี วงศ์มาก

ม.2/8 21666 เด็กหญิง ณัฐนรี สุวรรณรัตน์

ม.2/8 21667 เด็กหญิง นนทิชา เรืองแก้ว

ม.2/8 21668 เด็กหญิง นันทนา ทองฤทธ์ิ

ม.2/8 21669 เด็กหญิง ปรารถนา ผ่อนย่อง

ม.2/8 21670 เด็กหญิง ปิยะนุช วงศ์มาก

ม.2/8 21671 นางสาว พรพรรณ แซ่แต้

ม.2/8 21672 เด็กหญิง ภัคจิรา เบ็ญหร่าเหม



ม.2/8 21673 เด็กหญิง วรกานต์ เพ็ชรทิพย์

ม.2/8 21674 เด็กหญิง วิมพ์วิภา ฉ้ิมเกิด

ม.2/8 21675 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ทรัพย์อุปการ

ม.2/8 21676 เด็กหญิง อริยา เอ่ียนเหล็ง

ม.2/8 21677 เด็กหญิง อรุโณทัย เพ็งเซ้ง

ม.2/8 21679 เด็กหญิง อันดามัน อินทรเสนี

ม.2/8 21664 เด็กหญิง จันทัปปภา วิจิตร

ม.2/1 เด็กหญิง ณัฐวรา แก้วพิทักษ์

ม.2/1 เด็กหญิง รัญชิดา โทเดช

ม.2/6 เด็กหญิง ปิยมาศ ไทยด า

ม.2/6 เด็กชาย กฤตภาส ก้องกุล

ม.2/6 เด็กชาย กฤษกร สังข์เพชร

ม.2/7 เด็กชาย เดวิด สุดสังข์

ม.2/7 เด็กหญิง ณัฐมล เพชรประสิทธ์ิ

ม.2/8 เด็กชาย ธนกฤต พลประสิทธ์ิ

ม.2/8 เด็กชาย ธีรพัฒน์ หลงขาว


