
 
 

ประกาศเลขประจ าตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
(ส ำหรับผู้ปกครองและนักเรียนท่ีส่งเอกสำร 

มำถึงโรงเรียนระหว่ำงวันท่ีวันท่ี 8 – 15 พฤษภำคม 2563) 
 

 
 
 

ผู้ปกครองของเด็กหญิงกฤษฏ์ิจิรัฎฐ์ ทุนกิจใจ 
เอกสารท่ีท่านส่งมาไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่องานทะเบียนวัดผล  

ด่วน!!! 
 

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 8 - 15 พฤษภาคม 2563) 
 

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น เลขประจ าตัวนักเรียน 

1 110176 ด.ญ. ธัญจิรา วิยะ มัธยมศึกษาปีที ่1 51933 
2 110487 ด.ช. วรกันต์ ไชยอุปละ มัธยมศึกษาปีที ่1 51952 
3 110508 ด.ช. จินตเสน ตรีธนะกิตติ มัธยมศึกษาปีที ่1 51931 
4 110718 ด.ญ. หทัยชนก ปัดล ี มัธยมศึกษาปีที ่1 51932 
5 110727 ด.ช. ศฤงคาร เช้ือหมอ มัธยมศึกษาปีที ่1 51949 
6 111099 ด.ญ. ธัณวรัตน์ จ าเรญิวงศ์ มัธยมศึกษาปีที ่1 51934 
7 111224 ด.ช. ต่อตระกลู ค าภีระ มัธยมศึกษาปีที ่1 51950 
8 190044 ด.ญ. ธาดาทิพย์ เที่ยงศักดิ์อนกุุล มัธยมศึกษาปีที ่1 51955 
9 190051 ด.ช. วรเดโช ประจ าดี มัธยมศึกษาปีที ่1 51953 
10 190094 ด.ญ. วรินลดา เกียรติชวัลรัตน์ มัธยมศึกษาปีที ่1 51935 
11 190108 ด.ช. ธรรม์ธร นุเสน มัธยมศึกษาปีที ่1 51948 
12 190123 ด.ญ. นวพร พรเมืองแก้ว มัธยมศึกษาปีที ่1 51930 
13 190136 ด.ช. วัชรวิชญ์ จินดาวงค์ มัธยมศึกษาปีที ่1 51936 
14 190165 ด.ญ. กีรติพัชร กิตติ มัธยมศึกษาปีที ่1 51958 
15 190190 ด.ญ. ไม้ผิว แมบจันทึก มัธยมศึกษาปีที ่1 51943 
16 190234 ด.ช. ชัยอนันต ์ ชัยวิสิทธ์ิ มัธยมศึกษาปีที ่1 51944 
17 190244 ด.ญ. ธนัญญา ชัยวงศ์ มัธยมศึกษาปีที ่1 51946 
18 190283 ด.ญ. ภูษณิศา สาธรรม มัธยมศึกษาปีที ่1 51945 
19 190299 ด.ช. ปภังกร ปาละโมงค์ มัธยมศึกษาปีที ่1 51959 
20 190300 ด.ญ. ปาณปวีณ์ สีลาเม มัธยมศึกษาปีที ่1 51937 
21 190456 ด.ช. ชวลิต แดงขาวเขียว มัธยมศึกษาปีที ่1 51947 
22 190473 ด.ช. ธรรมธร สุกะโต มัธยมศึกษาปีที ่1 51960 
23 190486 ด.ญ. ปริยากร ปัญญาดี มัธยมศึกษาปีที ่1 51957 
24 190493 ด.ญ. สมิตานัน เขียวชะอุ่ม มัธยมศึกษาปีที ่1 51956 
25 190560 ด.ญ. ขวัญชนก สมทัศน ์ มัธยมศึกษาปีที ่1 51951 

 



ประกาศเลขประจ าตัวนกัเรียน ปีการศกึษา 2563 

โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
(ส าหรับผู้ปกครองและนกัเรียนที่สง่เอกสารมาถึงโรงเรียนภายในวันที่ 8 - 15 พฤษภาคม 2563) 

       
ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น เลขประจ าตัวนักเรียน 

26 190563 ด.ช. วุฒิชัย เสียงด ี มัธยมศึกษาปีที ่1 51954 
27 190307 ด.ญ. สหฤทัย ใจจิตร มัธยมศึกษาปีที ่1 51961 
28 410606 ด.ช. กลวัชร ไมล์หรือ มัธยมศึกษาปีที ่4 51925 
29 410869 ด.ญ. พรสริินทร ์ ประพาน มัธยมศึกษาปีที ่4 51924 
30 410889 ด.ญ. ณัฐชนันท์ เพราะส าเนียง มัธยมศึกษาปีที ่4 51927 
31 410915 น.ส. อัจฉราพร วิชา มัธยมศึกษาปีที ่4 51939 
32 410990 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ด้วงกระยอม มัธยมศึกษาปีที ่4 51923 
33 411039 น.ส. ธัญสุดา แซ่ลี ้ มัธยมศึกษาปีที ่4 51941 
34 411100 นาย ชัยธวัฒน์ แก้งพงค์ มัธยมศึกษาปีที ่4 51942 
35 411131 ด.ญ. ฐิติภา เขียวออน มัธยมศึกษาปีที ่4 51940 
36 490014 นาย รักชีวิน ค าอั้น มัธยมศึกษาปีที ่4 51928 
37 490181 น.ส. กัญญานัด พรหมรินทร ์ มัธยมศึกษาปีที ่4 51929 
38 31010002 นาย ฐิต ิ จอมค า มัธยมศึกษาปีที ่4 51926 

       
 


