
ล ำดับท่ี ช้ัน/ห้อง
เลขประจ ำตัว

นักเรียน

1 ม.6/1 19502 นางสาว จิรนันท์ จันทร์ทอง

2 ม.6/1 19504 นางสาว ฐิดาพร กาญจนศิลานนท์

3 ม.6/1 19505 นางสาว ดารารัตน์ เทพแก้ว

4 ม.6/1 19506 นางสาว ทิฆัมพร ณ พัทลุง

5 ม.6/1 19508 นางสาว นุศรา รัตนสุรการย์

6 ม.6/1 19510 นางสาว ปรีญาภรณ์ ด าเดิม

7 ม.6/1 19521 นางสาว ศุวิมล ศรีไทย

8 ม.6/1 19526 นางสาว อรยา ถินนา

9 ม.6/1 19529 นาย จักรินทร์ สาระทา

10 ม.6/1 19534 นาย ปฏิพัทธ์ หลงขาว

11 ม.6/1 19539 นาย รณฤทธ์ิ นวลแก้ว

12 ม.6/1 19540 นาย ศรัณย์ หวานขัน

13 ม.6/1 19542 นางสาว อาทิตยา แต้มประสิทธ์ิ

14 ม.6/1 19546 นางสาว เสาวลักษณ์ เดชเจริญ

15 ม.6/1 19559 นางสาว ปาลิตา ต าเผือก

16 ม.6/1 19568 นางสาว ณัฐมน พลศรี

17 ม.6/1 19591 นางสาว เบญจรัตน์ ศรีเพชร

18 ม.6/1 19605 นางสาว สิริฉาย ละเอียด

19 ม.6/1 19626 นางสาว เจนสิตา มัธยันต์

20 ม.6/1 19632 นางสาว เมทาวี หมุนแทน

21 ม.6/1 19633 นางสาว วรรณกนก เพ็งสุข

22 ม.6/1 19636 นางสาว วัสดา ส านักพงษ์

23 ม.6/1 19637 นางสาว วิมพ์วิภา เส็นฤทธ์ิ

24 ม.6/1 19726 นางสาว นภาวรรณ ฉิมเรือง

รำยช่ือนักเรียนท ำประกันอุบัติเหตุ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  6    ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561

โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ 

ช่ือ - สกุล



25 ม.6/1 19856 นาย คุณาธิป พรหมมี

26 ม.6/1 19950 นางสาว ชร วิสุทธิธรรม

27 ม.6/1 21290 นางสาว อธิชา จิโสะ

28 ม.6/1 21315 นางสาว หัสฤดี ทองดี

29 ม.6/1 21027 นำย กิตติธัช เวชสิทธ์ิ

30 ม.6/1 19516 นำงสำว รุ่งฤทัย กันตังกุล

31 ม.6/2 19511 นางสาว ปิติชา เม่งเอียด

32 ม.6/2 19515 นางสาว มณีรัตน์ มะสุนี

33 ม.6/2 19519 นางสาว ศศิมาภรณ์ ผ่อนย่อง

34 ม.6/2 19527 นาย กรวิชญ์ เกียงเอีย

35 ม.6/2 19528 นาย กีรติ บุ้งทอง

36 ม.6/2 19536 นาย พรถวัลย์ แซ่พ่ัว

37 ม.6/2 19548 นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งเทพ

38 ม.6/2 19551 นางสาว วิลาวัลย์ อภัยพงศ์

39 ม.6/2 19555 นางสาว ลักษิกา โต๊ะด า

40 ม.6/2 19556 นางสาว รัตนาวดี ประชุมสงค์

41 ม.6/2 19560 นางสาว ปวิมล บางเหรียง

42 ม.6/2 19566 นางสาว ธัญญาเรศ แสงเหมือน

43 ม.6/2 19567 นางสาว ธัญชนก แซ่ต้ัง

44 ม.6/2 19572 นางสาว กัญญาพัชร บุญอยู่

45 ม.6/2 19578 นาย นวมิน รงค์รัตน์

46 ม.6/2 19580 นาย ปรเมษฐ์ ชูอ่อน

47 ม.6/2 19592 นางสาว เบญญทิพย์ สวนอินทร์

48 ม.6/2 19601 นางสาว สุทธิรา พลวัฒน์

49 ม.6/2 19603 นางสาว สุวิมล ขุนแสง

50 ม.6/2 19604 นางสาว วริศรา เทพแก้ว

51 ม.6/2 19635 นางสาว วริสสรา เจริญฤทธ์ิ

52 ม.6/2 19667 นางสาว พนิดา ส านักพงศ์

53 ม.6/2 19702 นางสาว วรรัตน์ บุญชัย

54 ม.6/2 19727 นางสาว ปณชนก ศรีเทพ



55 ม.6/2 19735 นางสาว อวัสดา ทองอินทร์

56 ม.6/2 19787 นางสาว กุสุมา ทิพย์สมบัติ

57 ม.6/2 19848 นางสาว เนตรน้ าทิพย์ หยงสตาร์

58 ม.6/2 19853 นาย กีรติ ซ่ีโฮ่

59 ม.6/2 19878 นางสาว ธนัชพร จริงจิตร

60 ม.6/2 19919 นางสาว วลัยลักษณ์ หาบสา

61 ม.6/2 20932 นางสาว พิชญาภา ย่องด า

62 ม.6/2 21086 นางสาว แก้วกาญจน์ เก้าเอัียน

63 ม.6/2 19753 นาย อานนท์ รักษาจิตร

64 ม.6/2 19752 นาย อัครพล เสียงหวาน

65 ม.6/3 19564 นางสาว ธันยพร ทองย้อย

66 ม.6/3 19574 นาย การัณยภาส ทองเอียบ

67 ม.6/3 19593 นางสาว พัชรีพร จาวิสูตร

68 ม.6/3 19624 นางสาว จิรกานต์ ช่วยพัน

69 ม.6/3 19665 นางสาว เกตน์สิรี ช่วยเกล้ียง

70 ม.6/3 19669 นางสาว มุฑิตา สร้อยปุ

71 ม.6/3 19703 นางสาว สุธารัตน์ มากมูล

72 ม.6/3 19741 นาย ทรงภพ ผ่อนย่อง

73 ม.6/3 19768 นาย ณัฐพล รักภักดี

74 ม.6/3 19815 นางสาว จันทิมา ไพบูรณ์

75 ม.6/3 21281 นางสาว ชลลดา สังข์แก้ว

76 ม.6/3 21302 นางสาว อาทิติยา สันเพ็ชร

77 ม.6/3 19503 นางสาว ฐานะมาส เลิศวัชรานนท์

78 ม.6/3 19507 นางสาว ธาดา ขันเพชร

79 ม.6/3 19583 นาย สุธี ยาพันธ์

80 ม.6/3 19608 นาย อภิสิทธ์ิ เส้งโสด

81 ม.6/3 19612 นาย ณัฐพงศ์ หุ้นเห้ียง

82 ม.6/3 19615 นาย ปิยะเดช ทองรักษ์

83 ม.6/3 19621 นาย อนุภัทร จันทร์กรัด

84 ม.6/3 19653 นาย นครินทร์ ไฝ่ขาว



85 ม.6/3 19661 นาย หฤษฏ์ ใสสงค์

86 ม.6/3 19731 นางสาว มาริยะ เดชอรัญ

87 ม.6/3 19750 นาย อภิรักษ์ เอ่งฉ้วน

88 ม.6/3 19754 นางสาว กมลชนก แป้นนวล

89 ม.6/3 19795 นางสาว อินทิรา เพาะพืช

90 ม.6/3 19806 นาย บุญฤทธ์ิ สังข์มณี

91 ม.6/3 19817 นางสาว จุฑามณี ส่อสืบ

92 ม.6/3 19862 นาย ภูมิมินทร์ แก้วพิทักษ์

93 ม.6/3 19864 นาย สาทิตย์ ล่ิวสกุลวงศ์

94 ม.6/4 19537 นาย ฟาเรว หาบสา

95 ม.6/4 19562 นางสาว นุชรี หนูแก้ว

96 ม.6/4 19577 นาย ธีรพงษ์ หลานวงษ์

97 ม.6/4 19619 นาย อติเทพ ช่วยพันธ์

98 ม.6/4 19641 นางสาว สุการดา ฉิมเรือง

99 ม.6/4 19652 นาย ธีรศักด์ิ ลีสุรวณิช

100 ม.6/4 19668 นางสาว พิชญา ช่วยเกล้ียง

101 ม.6/4 19672 นางสาว อรณี สว่างมณี

102 ม.6/4 19685 นาย พีรพงค์ อินทอง

103 ม.6/4 19692 นาย อนุศร ขาวเอียด

104 ม.6/4 19701 นางสาว ลดาวรรณ สังข์แทน

105 ม.6/4 19730 นางสาว ภัสรา สองเมือง

106 ม.6/4 19755 นางสาว ชนัญธิดา คงอินทร์

107 ม.6/4 19757 นางสาว ธันยมัย บายศรี

108 ม.6/4 19763 นางสาว อนรรฆนง จ้ิวต้น

109 ม.6/4 19764 นางสาว อริศรา หนูขวัญ

110 ม.6/4 19794 นางสาว สุไลลา สันติเพชร

111 ม.6/4 19802 นาย ธันวา สุขขวด

112 ม.6/4 19822 นางสาว มนัญญา ก่ัวสิริกุล

113 ม.6/4 19823 นางสาว เมทินี คงอินทร์

114 ม.6/4 19826 นางสาว สุธาทิพย์ ไหมทอง



115 ม.6/4 19834 นาย ธัญญะ ศรีอ่อน

116 ม.6/4 19836 นาย ภูริวัฒน์ ขาวคง

117 ม.6/4 19842 นาย อภิวิชญ์ จรจรัญ

118 ม.6/4 19844 นางสาว จิณณภัส ไฝขาว

119 ม.6/4 19849 นางสาว ผลิดา คงแก้ว

120 ม.6/4 19850 นางสาว ภาวดี พันเศษ

121 ม.6/4 19874 นางสาว ชไมพร ต้ังแซ่

122 ม.6/4 19880 นางสาว สิตานัน เกิดแก้ว

123 ม.6/4 19882 นางสาว สุพินญา สุวรรณกิจ

124 ม.6/4 21328 นางสาว เอ้ือมดาว อินจันทร์

125 ม.6/4 21340 นาย ชาคริต พรหมมี

126 ม.6/4 21710 นาย ชัชวาล วิศิษฏ์วิวัฒน์กุล

127 ม.6/5 19599 นางสาว ศิริขวัญ จงราบ

128 ม.6/5 19645 นางสาว อริสรา ธงไชย

129 ม.6/5 19683 นาย ธีรศักด์ิ โสภาประดิษฐ์

130 ม.6/5 19765 นางสาว อัจฉราวรรณ นวะกะ

131 ม.6/5 19775 นาย รวินท์ พรหมมี

132 ม.6/5 19799 นาย กิตติพงษ์ ด้วงเล่ือง

133 ม.6/5 19851 นางสาว สุทธินันท์ นิลพัน

134 ม.6/6 19609 นาย อรัญชัย สุเหร็น

135 ม.6/6 19623 นาย อรินชัย แก้วพิทักษ์

136 ม.6/6 19649 นาย ณัฐวุฒิ คงอินทร์

137 ม.6/6 19659 นาย วีรพงศ์ คงพัตร์

138 ม.6/6 19684 นาย ปรัญชัย กังแฮ

139 ม.6/6 19699 นางสาว ปริชญา สิงห์อินทร์

140 ม.6/6 19715 นาย ณัฐภัทร แซ่เอ้ียว

141 ม.6/6 19718 นาย ภาณุวัฒน์ มูณีแสง

142 ม.6/6 19721 นาย วุฒิชัย อนันต์เดชะกุล

143 ม.6/6 19801 นาย เกรียงไกร สวนอินทร์

144 ม.6/6 19917 นางสาว จุฑาทิพย์ วรรณรัตน์



145 ม.6/6 21288 นาย ณัฐพล ด าทิพย์

146 ม.6/6 19687 นาย วุฒิศักด์ิ แคนยุกต์

147 ม.6/6 19698 นางสาว นุชรี หนูปาน

148 ม.6/6 19756 นางสาว ญาณิษา หมายม่ัน

149 ม.6/6 19780 นาย สันติราษฎร์ เพชรัตน์

150 ม.6/6 19788 นางสาว จุฬาภรณ์ วัฒนกิจ

151 ม.6/6 19713 นาย ณัฐนนท์ จันทร์เกษ

152 ม.6/6 19845 นางสาว ชนิตา คลังข้อง


