
ประกาศเลขประจ าตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
(ส ำหรับผู้ปกครองและนักเรียนท่ีส่งเอกสำร 

มำถึงโรงเรียนระหว่ำงวันท่ีวันท่ี 1 – 7 พฤษภำคม 2563) 
 
 
 

ค าช้ีแจงเพิ่มเติมส าหรับท่านที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารท่ีผ่อนผัน 
มาให้กับทางงานทะเบียนวัดผล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

 
ส าเนาปพ.1 หมายถึง ... 

- ให้ถ่ายเอกสารด้านหน้าและด้านหลังของปพ.1 ฉบับจบการศึกษา  
(ต้องมีเลขชุดท่ี...เลขท่ี...ด้านบนของใบปพ.1 และต้องมีวันท่ีอนุมัติ 
การจบการศึกษาของนักเรียนด้วย) 

- ผู้ปกครองหรือนักเรียนกรุณาลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องท้ังด้านหน้าและด้านหลัง 
ของส าเนาปพ.1 รวมท้ังเอกสารทุกฉบับที่ส่งมาให้งานทะเบียนวัดผลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผู้ปกครองของนักเรียนท่ีมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
เอกสารท่ีท่านส่งมาไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่องานทะเบียนวัดผล  

ด่วน!!! 
1. นางสาวฟ้าใหม่   วณิชรุ่งเรืองชัย 
2. นายรักชีวิน  ค าอั้น 

 

ช่องทำงกำรติดต่อ 
1. เพจ : งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
2. เบอร์โทรศัพท์ : 053-418673-5 (ต่อ 503) 
3. ครูเกศแก้ว : 098-752-4023 
4. ครูอัญภัทร : 080-496-4259 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศเลขประจ าตัวนกัเรียน ปีการศกึษา 2563 
โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

(ส าหรับผู้ปกครองและนกัเรียนที่สง่เอกสารมาถึงโรงเรียนภายในวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2563) 
ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น เลขประจ าตัวนร. 

1 110788 ด.ญ. ภัควลัญช์ เรืองสรณะรัตน์ มัธยมศึกษาปีที ่1 51903 
2 110856 ด.ญ. พิณญาดา พิบูลย์พนัง มัธยมศึกษาปีที ่1 51904 
3 111069 ด.ช. ภัคศรัณย์ จันทรา มัธยมศึกษาปีที ่1 51900 
4 111507 ด.ญ. มิลิน เมธา มัธยมศึกษาปีที ่1 51896 
5 190073 ด.ญ. ชญาภา อังศุพิศุทธ์ิ มัธยมศึกษาปีที ่1 51914 
6 190082 ด.ช. ญาโนภาส บุญเตมิ มัธยมศึกษาปีที ่1 51899 
7 190085 ด.ช. บุญรกัษา ข่มอาวุธ มัธยมศึกษาปีที ่1 51910 
8 190128 ด.ช. ศุภกฤต สารวัตร มัธยมศึกษาปีที ่1 51912 
9 190139 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ธงทอง มัธยมศึกษาปีที ่1 51909 
10 190188 ด.ช. กิตติภณ บัวเรือง มัธยมศึกษาปีที ่1 51916 
11 190195 ด.ญ. ณิชารีย์ อิ่มใจ มัธยมศึกษาปีที ่1 51893 
12 190227 ด.ญ. ธัญชนก สุภา มัธยมศึกษาปีที ่1 51911 
13 190249 ด.ช. ณฐนัท ตันสงวน มัธยมศึกษาปีที ่1 51917 
14 190271 ด.ญ. วริศรา เนตรประสาท มัธยมศึกษาปีที ่1 51901 
15 190281 ด.ญ. ศตพร รินทะกะ มัธยมศึกษาปีที ่1 51908 
16 190282 ด.ญ. นันท์นภัส อุปนันท ์ มัธยมศึกษาปีที ่1 51897 
17 190330 ด.ญ. ณัชชาพัชร์ สุภา มัธยมศึกษาปีที ่1 51894 
18 190340 ด.ญ. วิรัลพัชร เมกูโระ มัธยมศึกษาปีที ่1 51913 
19 190346 ด.ช. อลงกรณ์ เจิ้ง มัธยมศึกษาปีที ่1 51906 
20 190353 ด.ช. นรากร ฝั้นอ้าย มัธยมศึกษาปีที ่1 51898 
21 190432 ด.ญ. ฐิติณัฏฐ์ กันไชยต๊ะ มัธยมศึกษาปีที ่1 51895 
22 190449 ด.ช. ธีรภัทร วงค์ใหม ่ มัธยมศึกษาปีที ่1 51907 
23 190484 ด.ญ. ภิชชญา มงคลพันธ์ มัธยมศึกษาปีที ่1 51905 
24 190504 ด.ญ. ชนาภัทร แป้นไทย มัธยมศึกษาปีที ่1 51902 
25 190533 ด.ช. อรุษ หิรัญวัฒน ์ มัธยมศึกษาปีที ่1 51915 



ประกาศเลขประจ าตัวนกัเรียน ปีการศกึษา 2563 
โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

(ส าหรับผู้ปกครองและนกัเรียนที่สง่เอกสารมาถึงโรงเรียนภายในวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2563) 
ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น เลขประจ าตัวนร. 

26 410017 ด.ญ. นภสร กุนาสิงห ์ มัธยมศึกษาปีที ่4 51920 
27 410067 ด.ช. มงคล เสาร์หมื่น มัธยมศึกษาปีที ่4 49211 
28 410079 ด.ญ. ดารุณี อินวงค์ มัธยมศึกษาปีที ่4 49153 
29 410102 ด.ญ. พรลภัส นรินทร ์ มัธยมศึกษาปีที ่4 49744 
30 410143 ด.ญ. จินต์จุฑา จันทะก ี มัธยมศึกษาปีที ่4 49745 
31 410217 ด.ญ. จรรษณี คะละภู มัธยมศึกษาปีที ่4 49685 
32 410278 ด.ญ. ศิริพร แก้วแสนซาว มัธยมศึกษาปีที ่4 49296 
33 410297 ด.ญ. ปิติกานต์ ใจเรอืน มัธยมศึกษาปีที ่4 49631 
34 410407 ด.ญ. ปิยธิดา ปิยะเฮงตระกูล มัธยมศึกษาปีที ่4 49270 
35 410463 ด.ญ. จีราวรรณ ดวงไทย มัธยมศึกษาปีที ่4 49823 
36 410465 ด.ญ. ศิริโสภา ค ากันทา มัธยมศึกษาปีที ่4 49328 
37 410466 น.ส. กัลยวรรธน์ นุ่นส าล ี มัธยมศึกษาปีที ่4 49201 
38 410517 นาย วรธรรม เพ็ชร์ไข่ มัธยมศึกษาปีที ่4 49331 
39 410521 ด.ญ. สิปางฉัตรวี เจริญเดชาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที ่4 49186 
40 410528 ด.ช. ภูริภัทร จันทรห์อม มัธยมศึกษาปีที ่4 49875 
41 410531 ด.ช. นพเก้า หน่อแก้ว มัธยมศึกษาปีที ่4 49152 
42 410536 น.ส. ปพิชญ์ชญา จะงาม มัธยมศึกษาปีที ่4 51889 
43 410545 ด.ช. รติพงศ ์ บ ารุงพาณิชย์ มัธยมศึกษาปีที ่4 49575 
44 410557 ด.ช. ธนากร นนท์ตา มัธยมศึกษาปีที ่4 49291 
45 410566 ด.ช. กิตติพล ทาอิ่นค า มัธยมศึกษาปีที ่4 49561 
46 410573 ด.ญ. สโรฌา เช่ือมสกุล มัธยมศึกษาปีที ่4 49334 
47 410766 น.ส. เบญญาภา แสนม ี มัธยมศึกษาปีที ่4 51892 
48 410952 น.ส. สวรส สุวรรณคูหา มัธยมศึกษาปีที ่4 51891 
49 411003 น.ส. ธัญวรัตน์ มูลเรือน มัธยมศึกษาปีที ่4 51888 
50 411014 น.ส. ศศิญดา ใจรัศม ี มัธยมศึกษาปีที ่4 51890 



ประกาศเลขประจ าตัวนกัเรียน ปีการศกึษา 2563 
โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

(ส าหรับผู้ปกครองและนกัเรียนที่สง่เอกสารมาถึงโรงเรียนภายในวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2563) 

       
ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น เลขประจ าตัวนร. 

51 411044 ด.ช. ภาวัต เปรมเสมานนท ์ มัธยมศึกษาปีที ่4 49548 
52 411059 น.ส. พิมพ์ชนก แสงเพชรวัฒนกลุ มัธยมศึกษาปีที ่4 51921 
53 490002 น.ส. วรัญญภัทร ์ ดีหล้า มัธยมศึกษาปีที ่4 51918 
54 490022 น.ส. นงนภัส นาคหิรัญโสภณ มัธยมศึกษาปีที ่4 51919 
55 490081 ด.ญ. เจษฎา ค าลูน มัธยมศึกษาปีที ่4 51922 

 
    

  
  


