
ล ำดับท่ี ช้ัน/ห้อง เลขประจ ำตัว

1 ม.4/1 20385 นาย เอกราช นวนจันทร์

2 ม.4/1 20393 นาย อินทรัชน์ จีนหมวกด า

3 ม.4/1 20404 นาย อนิรุต หนูแดง

4 ม.4/1 20408 นาย ณัฐวุฒิ เจะโสะ

5 ม.4/1 20413 นางสาว สุภัสสรา บุญมี

6 ม.4/1 20422 นางสาว โศภิษฐา สีแก้ว

7 ม.4/1 20423 นางสาว สิรินดา คงเอียง

8 ม.4/1 20424 นางสาว กนกวรรณ ทองเอียบ

9 ม.4/1 20430 นางสาว เมย์วดี ยารัตน์

10 ม.4/1 20433 นางสาว สุโรธร คล้ายผดุงศักด์ิ

11 ม.4/1 20434 นาย สุทธิวัฒน์ ชูชาติ

12 ม.4/1 20435 นางสาว ญานิศา ชัยมล

13 ม.4/1 20436 นาย ชานนท์ สุวรรณรัตน์

14 ม.4/1 20438 นาย ปฏิภาณ ชูแสง

15 ม.4/1 20440 นางสาว วรัญญา รอดสุด

16 ม.4/1 20441 นางสาว อาทินาถ พฤฒินันท์โชติกุล

17 ม.4/1 20442 นางสาว นัทฐการณ์ เดชเจริญ

18 ม.4/1 20443 นาย ศุภกฤต บุญยง

19 ม.4/1 20445 นางสาว วิยธิดา พลรัตน์

20 ม.4/1 20457 นางสาว เพชรนภา ศรีเพชร

21 ม.4/1 20459 นางสาว สุภัสสร ชมสวัสด์ิ

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนท ำประกันอุบัติเหตุ
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โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ 



22 ม.4/1 20461 นางสาว จันทรัตน์ ชูจันทร์

23 ม.4/1 20463 นาย ณัฐวุฒิ นิลพันธ์

24 ม.4/1 20470 นาย ณรงค์ธร อาสนะ

25 ม.4/1 20474 นางสาว สุปรียา ชูแก้ว

26 ม.4/1 20492 นางสาว ไลล่า สง่า

27 ม.4/1 20500 นางสาว สุภัสสร ทองประสม

28 ม.4/1 20529 นางสาว ภัทรวดี อาจกูล

29 ม.4/1 20561 นางสาว พรพิมล ย้ิมแก้ว

30 ม.4/1 20854 นางสาว ชนานันท์ นาศร

31 ม.4/1 22133 นางสาว กมลชนก ชูช่ืน

32 ม.4/1 22134 นางสาว วนัชพร เดชอรัญ

33 ม.4/1 22135 นางสาว วนาลิน นวนเน่ือง

34 ม.4/1 22136 นางสาว อรนุช แซ่หลี

35 ม.4/2 20383 นางสาว ชัชชยา ไข่แก้ว

36 ม.4/2 20388 นางสาว ธมลวรรณ หยังดี

37 ม.4/2 20398 นางสาว สาริกา คีรีสัมพันธ์

38 ม.4/2 20399 นางสาว นาเดีย คงหนู

39 ม.4/2 20401 นางสาว อรณิชา บุญชัย

40 ม.4/2 20407 นางสาว พัณณิตา นวลแก้ว

41 ม.4/2 20417 นางสาว มณีมณฑ์ แซ่ส่อ

42 ม.4/2 20421 นางสาว ลลิตวดี พิชัยรัตน์

43 ม.4/2 20429 นางสาว ช่อเพชร เดิมล่ิม

44 ม.4/2 20444 นางสาว กนกวรรณ เอียดเกล้ียง

45 ม.4/2 20446 นาย ทรงกรด มัคอาน

46 ม.4/2 20447 นางสาว ปาริชาติ ว่องพิทักษ์

47 ม.4/2 20448 นางสาว สุกัญญา รักษารัก



48 ม.4/2 20451 นางสาว อัญชนา สาติ

49 ม.4/2 20452 นาย วรเวศ ชูอ่อน

50 ม.4/2 20454 นางสาว ฐิติมา มัธยันต์

51 ม.4/2 20473 นาย กิตติภพ ล่วงห้วย

52 ม.4/2 20478 นาย พันธวัช รักย่ิง

53 ม.4/2 20481 นางสาว อริศรา โมรา

54 ม.4/2 20489 นางสาว ปภาดา สรรเพชร

55 ม.4/2 20491 นาย อธิป จิสูงเนิน

56 ม.4/2 20496 นางสาว สุพรรษา ทองศรี

57 ม.4/2 20502 นางสาว มฑุลัดดา วิเชียร

58 ม.4/2 20559 นาย ธนกร ฉิมเพ็ชร

59 ม.4/2 20581 นางสาว กัญญารัตน์ วันแรก

60 ม.4/2 20658 นางสาว กนกวรรณ เสียมไหม

61 ม.4/2 22137 นางสาว ณัฐกานต์ วันแรก

62 ม.4/2 22138 นางสาว ปิลันธน์ สมช่ือ

63 ม.4/2 22139 นางสาว รัตนาภรณ์ สมช่ือ

64 ม.4/2 22140 นางสาว ศิริญญา ทองฤทธ์ิ

65 ม.4/2 22141 นางสาว ธนัชชา รักทอง

66 ม.4/2 20552 นาย สุรศักด์ิ สุวรรณ์

67 ม.4/3 20406 นางสาว ศดานันท์ เจริญฤทธ์ิ

68 ม.4/3 20453 นางสาว ดารารัตน์ เอียดเกล้ียง

69 ม.4/3 20469 นางสาว ขวัญฤดี ทองฤทธ์ิ

70 ม.4/3 20475 นางสาว นัทธิญา สังข์ทอง

71 ม.4/3 20497 นาย ณัฐพงศ์ พุ่มทอง

72 ม.4/3 20505 นางสาว กานดา สงศรี

73 ม.4/3 20524 นางสาว กุลนาถ ชัยแป้น



74 ม.4/3 20533 นางสาว นภัสวรรณ นิลเลิศ

75 ม.4/3 20547 นาย พรพิพัฒน์ ชายภักตร์

76 ม.4/3 20550 นาย ภัสกร รังษี

77 ม.4/3 20553 นางสาว ปิยนุช ผิวเหลือง

78 ม.4/3 20558 นางสาว จุฑาภรณ์ ฤทธ์ิเดช

79 ม.4/3 20564 นางสาว นพรัตน์ ช่ืนแก้ว

80 ม.4/3 20590 นางสาว พิมพกานต์ สันติเพ็ชร

81 ม.4/3 20591 นางสาว มณฑกานต์ สว่างวัน

82 ม.4/3 20597 นางสาว น้ าทิพย์ จุปมาโท

83 ม.4/3 20638 นางสาว อริษา เอียดตรง

84 ม.4/3 20677 นางสาว ณัฎฐิกา ติมุลา

85 ม.4/3 20682 นาย ภูณฤทธ์ิ พ่วงคง

86 ม.4/3 20747 นางสาว นิชราวัลย์ จงจิตร

87 ม.4/3 22142 นาย ถิรพล ตงกระโทก

88 ม.4/3 22144 นาย รัชชานนท์ เจะสา

89 ม.4/3 22145 นางสาว กุลธิดา ชายภักด์ิ

90 ม.4/3 22146 นางสาว ฑิตฐิตา เรืองนะ

91 ม.4/3 22147 นางสาว ณัฐธิดา หอมหวล

92 ม.4/3 22148 เด็กหญิง นัทธมน หลงกลาง

93 ม.4/3 22151 นางสาว อาทิมา ไชยมล

94 ม.4/3 20482 นางสาว แพรพลอย รอดพันธ์

95 ม.4/3 20753 นางสาว พิชชาภรณ์ ทองอินทร์

96 ม.4/3 20460 นางสาว กมลรัตน์ แสงอาทิตย์

97 ม.4/4 20380 นาย กันต์ ชูชาติ

98 ม.4/4 20381 นาย ธีรยุทธ ขันชู

99 ม.4/4 20382 นาย จักรรินทร์ แซ่คู้



100 ม.4/4 20387 นาย วัยวัฒน์ หนูเนียม

101 ม.4/4 20389 นาย ธีรพงษ์ น้ าเย้ือง

102 ม.4/4 20392 นาย กิตติศักด์ิ รองเดช

103 ม.4/4 20394 นาย ภัทรพล หนูฉ้ง

104 ม.4/4 20412 นาย กิตติธัช คงอินทร์

105 ม.4/4 20518 นางสาว จุฬาลักษณ์ คงสิน

106 ม.4/4 20549 นางสาว ศุภกานต์ กังแฮ

107 ม.4/4 20554 นาย ทนงศักด์ิ ทองมณี

108 ม.4/4 20556 นางสาว ภัทราภรณ์ มาลาวะ

109 ม.4/4 20567 นางสาว สุกัญญา ผาป้อง

110 ม.4/4 20614 นางสาว สุภาวดี เส็นสกุล

111 ม.4/4 20615 นางสาว ภาพิมล บัวแก้ว

112 ม.4/4 20616 นาย พัชรพล สงแสงออน

113 ม.4/4 20629 นางสาว ลดารัตน์ ควนวิไล

114 ม.4/4 20647 นาย สมัชตนันท์ สองสัน

115 ม.4/4 20672 นาย อภินันท์ ศรีสมบัติ

116 ม.4/4 20768 นาย ยศพัฒน์ ใจตรง

117 ม.4/4 20853 นางสาว สุพรรษา แก้วบัวสง

118 ม.4/4 21329 นาย กษิต สัมพันธรัตน์

119 ม.4/4 21330 นางสาว กัลยารัตน์ นิลาวงศ์

120 ม.4/4 22152 นาย กรวิชญ์ โชติสกุล

121 ม.4/4 22153 นาย เทพฤทธ์ิ สมบูรณ์สร้าง

122 ม.4/4 22154 นาย มินธาดา สังคะดี

123 ม.4/4 22155 เด็กชาย วิษณุสรรค์ ทุ่ยอ้น

124 ม.4/4 22156 นางสาว ย่ารอน๊ะ หอยเขียว

125 ม.4/4 20578 นางสาว วรนุช สร้างต้ัน



126 ม.4/5 20085 นาย อาทิตย์ หามหละ

127 ม.4/5 20480 นาย นิติลักษณ์ เครือวัน

128 ม.4/5 20514 นางสาว ธัญพิชชา แก้วประชุม

129 ม.4/5 20530 นางสาว นันทิณี นิเวศประเสริฐ

130 ม.4/5 20539 นาย เรืองศักด์ิ แก้วมณี

131 ม.4/5 20555 นาย อดิศักด์ิ ฤทธิวงศ์

132 ม.4/5 20562 นาย เอกรัตน์ สุนทรนนท์

133 ม.4/5 20565 นาย ชิษณุพงศ์ ไกรแสง

134 ม.4/5 20571 นาย ภูวดล อินทร์ทอง

135 ม.4/5 20599 นางสาว อริษา คงอินทร์

136 ม.4/5 20612 นางสาว กัลญารัตน์ เล่ือนแก้ว

137 ม.4/5 20613 นางสาว นันทิกานต์ ชิตแก้ว

138 ม.4/5 20618 นางสาว ธัญญรักษ์ ช่วยเรือง

139 ม.4/5 20626 นาย อนุพงค์ สังคะดี

140 ม.4/5 20654 นางสาว อัญชิษฐา ชูเกิด

141 ม.4/5 20663 นางสาว ศรุตา สมศรี

142 ม.4/5 20691 นางสาว ศิวพร เพชรศรีจันทร์

143 ม.4/5 20706 นางสาว ชนากานต์ เมฆเกตุ

144 ม.4/5 20716 นางสาว เพ็ญณัฐติกา เบ็ญจกล

145 ม.4/5 22157 นาย ธนาธิป นาแจ้ง

146 ม.4/5 22158 นาย อนุภัทร ศรีเอ่ียม

147 ม.4/5 22160 นางสาว ศศิการณ์ ศรีน่ิม

148 ม.4/6 20560 นางสาว ศศิประภา เดชอรัญ

149 ม.4/6 20636 นาย ธราเทพ พลสังข์

150 ม.4/6 20648 นางสาว นันทิยา โงกเขา



151 ม.4/6 20674 นางสาว สุนิษา เพ็ชรพรม

152 ม.4/6 20676 นาย ทนงศักด์ิ สงมา

153 ม.4/6 20686 นาย ธีรพงศ์ นุ่นสงฆ์

154 ม.4/6 20718 นางสาว จินตนา ด าสิโก

155 ม.4/6 20746 เด็กชาย พีรพล พงษ์เจริญ

156 ม.4/6 20786 นาย ณัฐพล ตันมี

157 ม.4/6 20790 นาย พรหมมินทร์ สวนอินทร์

158 ม.4/6 20798 นางสาว อรไพลิน นวะกะ

159 ม.4/6 20802 นาย พัชรพล ทองแดง

160 ม.4/6 20852 นาย ชิษณุพงศ์ รอดเนียม

161 ม.4/6 22181 นาย พีรณัฐ ดีเบา

162 ม.4/6 22194 นาย การัณญภาค ก่อวัฒนา

163 ม.4/7 20425 นางสาว นภเกตน์ ชัยรัตน์

164 ม.4/7 20437 นางสาว จิราพร เส็นจาง

165 ม.4/7 20439 นางสาว พิมกาญจน์ พิพัฒนกุล

166 ม.4/7 20465 นาย ศิรวิชญ์ ตันติสัมพันธ์

167 ม.4/7 20468 นางสาว กัทลี ใจสมุทร

168 ม.4/7 20471 นาย สุกฤต ใสสงค์

169 ม.4/7 20476 นางสาว วิภาดา ทองสุข

170 ม.4/7 20503 นางสาว ปรัชญาวรรณ สองนา

171 ม.4/7 20569 นางสาว สิรีธร เส็นจาง

172 ม.4/7 20576 นางสาว สรินทิพย์ ยุนุ้ย

173 ม.4/7 20593 นางสาว ณัฐสุดา ทิพยวราวรรณ

174 ม.4/7 20688 นางสาว ลักขณา จ่าไทร

175 ม.4/7 20722 นางสาว อชิรวดี ทิพย์กล่อม

176 ม.4/7 20740 นางสาว จิตรทิพย์ รักเดชะ



177 ม.4/7 22166 นางสาว สุมินตรา หมาดหลู

178 ม.4/7 20683 นางสาว อาภาภัทร เภอสม

179 ม.4/7 20631 นางสาว กรกนก นุ่นแกว้

180 ม.4/7 20509 นาย พีรวิชญ์ บุญธรรม

181 ม.4/8 20384 นางสาว กันยรัตน์ เรืองภิรมย์

182 ม.4/8 20390 นางสาว สุภาวดี อินเสนีย์

183 ม.4/8 20411 นางสาว วศิกา จันประเทือง

184 ม.4/8 20418 นางสาว กัลยกร จุลบุษรา

185 ม.4/8 20462 นางสาว พรหมพร ตรังคตระการ

186 ม.4/8 20544 นางสาว พรยุภาวดี นะวะกะ

187 ม.4/8 20574 นางสาว นิดานุช สุขเหล่ือง

188 ม.4/8 20602 นางสาว ธารทิพย์ ฤทธ์ิดี

189 ม.4/8 20608 นางสาว มัสยา นพวงศ์

190 ม.4/8 20624 นางสาว ศิริวรรณ ช่วยทอง

191 ม.4/8 20639 นางสาว โจมสุดา จันทรวิบูลย์

192 ม.4/8 20652 เด็กหญิง กฤตธีรา ซ าฮกต้ัน

193 ม.4/8 20659 นางสาว ธวัลรัตน์ นางแก้ว

194 ม.4/8 20671 นางสาว นงนภัส พลประสิทธ์ิ

195 ม.4/8 20724 นางสาว นิศาชล หนูปาน

196 ม.4/8 20738 นางสาว นิตินัฐดา หวันแอ

197 ม.4/8 20767 นาย กิตติพัฒน์ ชัยชนะ

198 ม.4/8 22165 เด็กหญิง กัญญาณัฐ นาบิน

199 ม.4/8 22168 นางสาว จุฬารัตน์ กังแฮ

200 ม.4/8 22199 นางสาว ลัดดา หูเขียว

201 ม.4/8 22206 นาย อชิตพล ศรีน่ิม

202 ม.4/3 นางสาว ปภาวรินทร์ สุขทิพย์คงคา


