
ที่ เลขประจ ำตวั

1 34164 นาย ชยานนัต์ ช านาญยา

2 34167 นาย ณัฐปพน รอดเนยีม

3 34174 นาย ธัญ รัตนศิริกลุชัย

4 34176 นาย นธิิพล เพ็ญธิสาร

5 34177 นาย บวรทัต เกดิส่ง

6 34178 นาย ปณัณวิศ ขวัญเขียว

7 34179 นาย ไผทพัฒน์ โมลี

8 34181 นาย พณิชพล วงษพ์รวน

9 34182 นาย พิชิตชัย กดุคล้าย

10 34183 นาย พิทวัส ทับแว่ว

11 34184 นาย ภวูรัตน์ พึ่งเงิน

12 34186 นาย รัชภทัร เศรษฐธรกลุ

13 34187 นาย รามนรินทร์ ต๋ันค า

14 34188 นาย วชิรดิตถ์ สีนาค

15 34189 นาย สรเชษฐ์ มปีา

16 34190 นาย สิรภพ โพธิ์งาม

17 34191 นาย สิรวิชญ์ ภริูสัตย์

18 34192 นาย สิระ อนิสัน

19 34195 นางสาว ชนาภทัร เกดิส่ง

20 34202 นางสาว สิรภทัร บตัรมาก

21 34212 นาย บรรณวิชญ์ ทองอู๋

22 34213 นาย ปณัณวิชญ์ เกตุทอง

23 34231 นางสาว ณัฐณิชา ทักทอนพงษ์

24 34237 นางสาว พัชรีพร ชัชวาลย์

25 34258 นาย ธนนนัท์ วรรณทอง

26 34269 นาย ภวพัฒน์ จันทร์วงศ์

27 34273 นาย วชิรวิทย์ ผาสีกาย

28 36433 นางสาว ศุภาพิชญ์ สมออ่น

โรงเรียนอุตรดติถ์   จงัหวัดอุตรดติถ์

รำยชือ่นักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5/1  ภำคเรียนที ่1    ปกีำรศึกษำ 2562

รหสัวิชำ....................................................ชือ่วิชำ......................................................... น้ ำหนัก/หน่วยกิต..............................

ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ ำตวั

1 34170 นาย ธนกร แกว้ทอง

2 34171 นาย ธนกฤต ยาตรา

3 34172 นาย ธนชั เมฆหมอก

4 34193 นาย อณุศิษฏ์ วงศ์วิเศษ

5 34200 นางสาว นธิิพร นนทการ

6 34203 นาย กฤษณ์ศิธัช ฐิติโภคา

7 34206 นาย ธนบดี จิตติธาดา

8 34211 นาย บรรณวิชญ์ เพ็ชรส าราญ

9 34217 นาย พิทักษพ์ล วันแว่น

10 34219 นาย ภทัรพล สนโต

11 34220 นาย ภาคภมูิ เพ็ชร์เอีย่ม

12 34221 นาย ภมูพิัฒน์ จันทร์สุภาเสน

13 34223 นาย วุฒินนัท์ อิม่เอม

14 34224 นาย ศิรสิทธิ์ หงิสุวรรณ

15 34247 นาย กานต์กวิน ดีณรงค์

16 34252 นาย ชุติเทพ วงษก์าวิน

17 34255 นาย ณัฐภทัร เรืองพิพัฒน์

18 34256 นาย ดลสันต์ิ โพธิแกง่

19 34274 นาย วัฒนากรณ์ วรวัตสิริพงษ์

20 34281 นาย เกศพล เผือกชาย

21 34768 นาย กอ้งภพ จันทระพงษ์

22 36435 นาย ภารุพงษ์ ชูมงคล

23 36436 นางสาว กรกมล วงษช์่างหล่อ

24 36437 นางสาว จินดามณี ผาทอง

25 36438 นางสาว ประภสัสร ขันธกลู

26 36439 นางสาว พรนภสั ศิริไทย

27 36440 นางสาว รักษณิา ตุนาค

28 36441 นางสาว ลัดดาวัลย์ ชุม่จันทร์

29 36442 นางสาว ศศิพิมพ์ แกว้บญุมา

30 36443 นางสาว สรัลนชุ คงทอง

31 36444 นางสาว หทัยชนก ขิงหอม

รหสัวิชำ....................................................ชือ่วิชำ......................................................... น้ ำหนัก/หน่วยกิต..............................

โรงเรียนอุตรดติถ์   จงัหวัดอุตรดติถ์

รำยชือ่นักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5/2  ภำคเรียนที ่2  ปกีำรศึกษำ 2562

ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ ำตวั
1 34169 นาย ถิรฉัตร เจริญศรี
2 34194 นางสาว จามกิร ภูโ่ต
3 34196 นางสาว ณัทนนัท์ ทองกระสัน
4 34198 นางสาว ธนภรณ์ คงอยู่
5 34201 นางสาว ภคัภร ชวธนาธิคุณ
6 34204 นาย ณภทัรกร เปง็ใจ
7 34222 นาย วิริทธิ์พล ภสูมศรี
8 34226 นางสาว ปทัมพร เชตุทอง
9 34233 นางสาว ทักษณ์ภทัร อนิมลู
10 34240 นางสาว วาริศา เล็กวิไล
11 34241 นางสาว วิชญาดา มณฑาทอง
12 34249 นาย ไกรวุฒิ ดาค า
13 34251 นาย จิรกติต์ิ แหว้ศรี
14 34259 นาย ธนวิชญ์ุ ทิพย์วิชัย
15 34260 นาย ธิติพล แพ่งเมอืง
16 34261 นาย ธีระพล จ๋อยเจียม
17 34272 นาย รัฐชานนท์ สมศรี
18 34275 นาย วิชญะ ระมดั
19 34291 นาย เดชาธร รภาจิตติกลุ
20 34296 นาย ธรรมธัช แสงอไุร
21 34297 นาย ธีรภทัร บวัเพชร
22 34301 นาย ปกครอง ทองค า
23 34302 นาย ปณิธาน ปานใย
24 34327 นาย กติติภณ แกว้เปีย้
25 34389 นาย ปณัณทัต นอ้ยนติย์
26 34398 นาย วชิรวิชย์ พวงศรี
27 34447 นาย เอกดนยั ผุดผ่อง
28 36448 นางสาว กญัญาณัฐ ขวัญตน
29 36449 นางสาว ชุติกาญจน์ ธรรมใจ
30 36450 นางสาว ปิน่กนก กมลสะอาด
31 36451 นางสาว มณีกร เกดิเจริญ
32 36453 นางสาว อภชิญา ต๊ะปญัญา
33 36454 นาย กฤษฎา ใจแกว้
34 36455 นางสาว กมลทิพย์ ยาท้วม
35 36457 นางสาว ณัฎฐธิดา ปาลาศ
36 36458 นางสาว ถิรพร คงมัน่
37 36460 นางสาว ปภสัรา ประกอบแนม
38 36464 นางสาว สุวรรณพร อยูร่อด
39 36467 นางสาว อจัฉรา สีค าทา
40 36474 นางสาว รินรดา มานอ้ย

รหสัวิชำ....................................................ชือ่วิชำ......................................................... น้ ำหนัก/หน่วยกิต..............................

ชือ่ - สกุล

รำยชือ่นักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5/3  ภำคเรียนที ่1 ปกีำรศึกษำ 2562 

โรงเรียนอุตรดติถ์   จงัหวัดอุตรดติถ์



ที่ เลขประจ ำตวั
1 34199 นางสาว ธัญวรรณ มาศภมร
2 34207 นาย ธนา ทับเกษม
3 34209 นาย นวพล เณรเนอืง
4 34232 นางสาว ณิชา จารุชวลิต
5 34246 นาย กนัตพงศ์ ปญัญา
6 34265 นาย ปวีรกติต์ิ นนทธิ
7 34267 นาย พงศ์พิชา เผ่ือนยิม้
8 34271 นาย เมฆาวินท์ ยุทธภญิโญ
9 34280 นาย สุทิวัส จูยา
10 34282 นาย อภรัิกษ์ พงศ์เลิศคณิต
11 34285 นาย จักรภทัร ชมภู่
12 34286 นาย จักรภทัร พลอยเล็ก
13 34287 นาย ชโยดม ศรีนอ้ย
14 34292 นาย ทนุ จันศรีงาม
15 34293 นาย ธนบดี อยูนุ่ย้
16 34295 นาย ธนวัฒน์ ดวงตานอ้ย
17 34306 นาย ภชัรวุฒิ ยศตะโคตร
18 34309 นาย ราชกจิ แจ่มรัตนโสภนิ
19 34310 นาย วชิรวิทย์ กล่ าใจดี
20 34314 นาย ศิริพงษ์ นอ้ยท่าช้าง
21 34320 นาย เสฎฐวุฒิ วังถา
22 34321 นาย อนภุทัร วันเสาร์
23 34328 นาย เกยีรติศักด์ิ เนยีมท่าเสา
24 34345 นาย ปริญญา แกว้คต
25 34353 นาย เมธาสิทธิ์ สีมา
26 34354 นาย รัฐยุฑ เฉยปญัญา
27 34357 นาย วสุธา จ่าโนนสูง
28 34364 นาย อนศัุกด์ิ สร้อยสุวรรณ
29 34402 นาย สิรวิชญ์ เชียงส่ง
30 36445 นางสาว ปยิะดา ออ๊ดบ ารุง
31 36446 นาย จตุพงศ์ มริีนทร์
32 36456 นางสาว ชรีรัตน์ มอ่นครุฑ
33 36459 นางสาว ธัญญารัตน์ แกว้แสงจันทร์
34 36462 นางสาว ระพีพรรณ สวนมว่ง
35 36463 นางสาว สิริกลุ พิชัยล่า
36 36465 นางสาว เสาวลักษณ์ นาคทอง
37 36468 นางสาว อยัย์รดา วงค์ชัย
38 36471 นางสาว กนกวรรณ แกว้ดี
39 36472 นางสาว กญัญา จันทร์ลภ
40 36477 นางสาว อลิชา วิศนกุร

รหสัวิชำ....................................................ชือ่วิชำ......................................................... น้ ำหนัก/หน่วยกิต..............................
ชือ่ - สกุล

โรงเรียนอุตรดติถ์   จงัหวัดอุตรดติถ์

รำยชือ่นักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5/4  ภำคเรียนที ่1   ปกีำรศึกษำ 2562



รหสัวิชำ....................................................ชือ่วิชำ......................................................... น้ ำหนัก/หน่วยกิต..............................

ที่ เลขประจ ำตวั
1 34197 นางสาว ณิชาภทัร พุ่มแกว้
2 34214 นาย พงศพัศ รอดพวง
3 34215 นาย พลชนก พิมลศรี
4 34218 นาย พุทธกร จันทร์ไพร
5 34244 นาย กษดิิศ จันทร์ใช้
6 34253 นาย ไชยภพ กอ้นเครือ
7 34254 นาย ณภทัร ปวงจันทร์
8 34276 นาย ศตพล สืบจ้อน
9 34278 นาย ศุภกฤต พรวนทอง
10 34279 นาย สิทธิโชค สอนมา
11 34305 นาย พิรพัฒน์ สุขใจ
12 34307 นาย ภรีูนล มิง่ฉาย
13 34336 นาย ชายชยุตม์ อาริยะ
14 34338 นาย ณัฐชนน ค าคุ้ม
15 34342 นาย ทรรณรต วิชัยโน
16 34350 นาย ภทัรภณ ฟองดา
17 34361 นาย สรวิชญ์ เกือ้อารีนนัทวุฒิ
18 34385 นาย นวัตไชย ไชยค า
19 34421 นาย ธฤษณัช สมประสงค์
20 34438 นาย วงศ์วริศ ชัติยศทองเงิน
21 34453 นาย ชัยพัฒน์ ถาวรวีย์
22 34457 นาย ณัชพล นนัท์แลบ
23 34461 นาย ธนธรณ์ ภาคีศิล
24 34466 นาย ปฐมฤกษ์ มัน่สกลุ
25 34493 นาย คมสันต์ ถ่ายเกดิ
26 34554 นาย ภาณุพงษ์ อนิกล่ า
27 34560 นาย วรินทร เศรษฐธรกลุ
28 36005 นาย กติติภมูิ ส่ าแสง
29 36007 นาย ไอศูรย์ พวงชัยยะ
30 36026 นาย บรูณ์พิภพ ศรีค า
31 36039 นาย อนาวิล แสงสี
32 36447 นางสาว กนกพร ศรีวิโรจน์
33 36461 นางสาว พิชยาพร ทะใจ
34 36466 นางสาว อภสิิริ มทีรัพย์หลาก
35 36469 นาย เกา้ปรัชญา ข าคง
36 36470 นาย จิรวัฒน์ เขียวค า
37 36473 นางสาว ณัฐธนศรณ์ กลุท้วม
38 36475 นางสาว อนสุลิน เรือนค า
39 36476 นางสาว อภริดี ดวงมะโน
40 36478 นาย นติิภมูิ วิริยะพงษ์

ชือ่ - สกุล

โรงเรียนอุตรดติถ์   จงัหวัดอุตรดติถ์

รำยชือ่นักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5/5  ภำคเรียนที ่1    ปกีำรศึกษำ 2562



รหสัวิชำ....................................................ชือ่วิชำ......................................................... น้ ำหนัก/หน่วยกิต..............................
ที่ เลขประจ ำตวั
1 34225 นาย ศุภวิชญ์ ชัยบู่

2 34248 นาย กติติชัย พรมแกว้ต่อ

3 34266 นาย ปยิพนธ์ อนิผูก

4 34270 นาย ภทัรธร แพร่นา่น

5 34277 นาย ศิรวิทย์ ช าปาน

6 34283 นาย อทิธิพล ภูสิ่งห์

7 34288 นาย ณัฐกฤษฏิ์ หอ่ทอง

8 34290 นาย ณัฐพล สีมลู

9 34303 นาย ปยิพัทธ์ อนิผูก

10 34316 นาย ศุภวิชญ์ ค ามาตร์

11 34323 นาย อมรเทพ สุขโข

12 34325 นาย กมลนทัธ์ ประวัง

13 34329 นาย จักรกฤษณ์ เรืองประพัฒน์

14 34330 นาย จิรพันธ์ เหล่ียมมา

15 34340 นาย ณัทพัฒน เอือ้เฟื้อ

16 34343 นาย ธัญญ ช านาญ

17 34352 นาย เมธัส ลาภชัยเจริญกจิ

18 34370 นาย ฐิติกร เมอืงกอ่

19 34386 นาย ปฏภิาน แกว้เปีย้

20 34405 นาย อภสิิทธิ์ จุลอกัษร

21 34420 นาย ธนวินท์ วังวาล

22 34425 นาย นพิพิชฌนพ์ล หฤทัยวิจิตรโชค

23 34427 นาย ปฐมพงศ์ ไชยพันธุ์

24 34434 นาย ภคัพล ต่อมหล้า

25 34448 นาย กฤษณพัฒน์ รัฐวัช

26 34476 นาย ภรีเมษฐ์ รักสกลุ

27 34485 นาย สหภาพ กลูไข

28 34491 นาย กฤตเมธ ค าเหมง็

29 34512 นาย บริวัฒน์ ช่างใหม่

30 34522 นาย วรรณฉัตร เกดิมี

31 34536 นาย ณฤทธิ์ อาณาเขตต์

32 36479 นาย เปนไท เพ็งวัน

33 36480 นาย วีรวิชญ์ ลาดใหล

34 36481 นางสาว เกตนสิ์รี ขันธ์คุปต์

35 36482 นางสาว ธณิสร นยิมเพ็ง

36 36483 นางสาว ปยิะฉัตร ยิม้ยันยงค์

37 36484 นางสาว วริษา แดงสด

38 36485 นางสาว สุวัจนี นามบดุดี

รำยชือ่นักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5/6  ภำคเรียนที ่1   ปกีำรศึกษำ 2562 

ชือ่ - สกุล

โรงเรียนอุตรดติถ์   จงัหวัดอุตรดติถ์



รหสัวิชำ....................................................ชือ่วิชำ......................................................... น้ ำหนัก/หน่วยกิต..............................

ที่ เลขประจ ำตวั
1 34163 นาย จักรธร สุขโชติ
2 34175 นาย ธีรภทัร์ แกว้จีน
3 34229 นางสาว ณัฐกานต์ มณีจร
4 34262 นาย นราธิป อ าคา
5 34294 นาย ธนภทัร พูลจุย้
6 34308 นาย รัชภาคย์ ดังดี
7 34326 นาย กฤษฎิธ์นทั สุขกอ้น
8 34331 นาย เฉลิมศักด์ิ มัน่เจ็ก
9 34346 นาย พชรพล ศรีสมบติั
10 34375 นาย ณัฐภทัร สุขส าราญ
11 34391 นาย พงศ์วริศ เพ็งจู
12 34426 นาย เนติภมูิ สอนถา
13 34428 นาย ปรัชญา นากอง
14 34430 นาย ปวิชญา โพธิ์งาม
15 34451 นาย จุลพงษ์ ภูร่ะหงษ์
16 34470 นาย พัฒนชัย เหล็กเพชร์
17 34483 นาย ศิริวัฒน์ แกว้กา่
18 34559 นาย วรัญญญู ศรีค า
19 34561 นาย วัชรพงศ์ ตันติศุภรักษ์
20 35396 นาย ธนากรณ์ สิงหเ์หม
21 36486 นาย กฤษณพงศ์ หมืน่ยา
22 36487 นาย จิรพัฒน์ สุขส าราญ
23 36490 นาย ฐิติศักด์ิ ขจรกติติศักด์ิ
24 36491 นาย ทวีศักด์ิ เขียวแสนสี
25 36492 นาย ปฐัวี เล้ียงบ ารุง
26 36493 นาย พงศกร พุฒโต
27 36494 นาย เพิ่มพูล รู้หลัก
28 36495 นาย ศรายุทธิ์ แกว้ทองมา
29 36496 นาย อรรถชัย ปล้องสา
30 36497 นางสาว กญัญาภคั แกว้ใจ
31 36498 นางสาว กติติยาภรณ์ รัตนะ
32 36499 นางสาว กลุธิดา เรือนแพร
33 36500 นางสาว ทิพธัญญา มหาโคตร
34 36501 นางสาว ธนวรรณ กลับสุวรรณ์
35 36502 นางสาว ธีรดา กลุวงค์
36 36503 นางสาว นฐัภาดา จุม่ทอง
37 36504 นางสาว ปานชีวา เค้าอน้
38 36505 นางสาว เปรมสินี พาพิชัย
39 36506 นางสาว มยุรินทร์ จินนะ

รำยชือ่นักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5/7  ภำคเรียนที ่1   ปกีำรศึกษำ 2562

ชือ่ - สกุล

โรงเรียนอุตรดติถ์   จงัหวัดอุตรดติถ์



รหสัวิชำ....................................................ชือ่วิชำ......................................................... น้ ำหนัก/หน่วยกิต..............................
ที่ เลขประจ ำตวั
1 34264 นาย นลิพัทธ์ สุวรรณอาศน์
2 34300 นาย นทัฐนนัท์ เปล่งศิริ
3 34341 นาย ต้นเรือ แสงทอง
4 34360 นาย สกลุศักด์ิ แตงเพ็ชร
5 34368 นาย ชลชัย เริงเสรีย์
6 34372 นาย ณรงค์ภพ ชุม่กล่ิน
7 34374 นาย ณัฐนนัท์ บางจัน่
8 34387 นาย ปฏภิาณ สินค า
9 34390 นาย ปารมี แสงนลิ
10 34393 นาย พันธวัช นาทัน
11 34397 นาย วชิรวิชญ์ เลือดนกัรบ
12 34433 นาย พีระศักด์ิ คงดีได้
13 34463 นาย นพดล ค าหอม
14 34464 นาย บวรภคั ภูบ่บุผา
15 34478 นาย ภวูิศ กนัยะมี
16 34492 นาย กฤษฎา ล าใย
17 34510 นาย อติคุณ ชูวิทย์
18 34528 นาย อภวิัฒน์ วัฒนวิกย์กรรม์
19 34542 นาย ธีรดา ทองอยู่
20 34545 นาย นภสัชกร ขวานา
21 36021 นาย วิถีไทย รามี่
22 36452 นางสาว สุธิชารัชต์ ทวีวัชต์ธนะกลุ
23 36510 นาย พิภพภทัร มพีันธ์
24 36512 นางสาว กชกร ค าบญุมา
25 36513 นางสาว กาญจนา นาคมลู
26 36514 นางสาว ชลลดา มลูแกน่
27 36515 นางสาว ชนญิา สุดเอยีด
28 36516 นางสาว ธัญลักษณ์ คะระนนัท์
29 36517 นางสาว เพ็ญนภาพร มลูดิษฐ
30 36518 นางสาว ภฤศญา เกดิกอ่วงษ์
31 36519 นางสาว วิชญาดา วีร์ธิมาสกลุ
32 36522 นาย ณัฐดนยั ข าด า
33 36525 นางสาว กนกวรรณ ทองอนิทร์
34 36526 นางสาว กมลวรรณ มุง่ดี
35 36528 นางสาว ดาวปรายฟ้า ครามวิชืต
36 36530 นางสาว ทิพย์จุฑา สิงหล์อ
37 36531 นางสาว ธันยพร สีนวนด า
38 36535 นางสาว ปรารถนา ยางนอก
39 36536 นางสาว ปณัณพร ตันต์พลาผล
40 36539 นาย อริสา ปญัญาค า

โรงเรียนอุตรดติถ์   จงัหวัดอุตรดติถ์
รำยชือ่นักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5/8  ภำคเรียนที ่1    ปกีำรศึกษำ 2562

ชือ่ - สกุล



รหสัวิชำ....................................................ชือ่วิชำ......................................................... น้ ำหนัก/หน่วยกิต..............................

ที่ เลขประจ ำตวั

1 34205 นาย ตรีชิต เอีย่มประพันธ์

2 34210 นาย นนัทิพัฒน์ อนิาบะ

3 34250 นาย จิณณพัต ค าสุวรรณ์

4 34319 นาย เสกสรร ศรีล ายงค์

5 34365 นาย อาณัฐชัย กาวิน

6 34384 นาย นรินทร์ โสรัจจพล

7 34388 นาย ปรเมษฐ์ เตชัย

8 34394 นาย ภทัรวิทย์ ปิน่ทอง

9 34396 นาย รชต จันทร์สุข

10 34411 นาย ชูกช เขือ่นนนัท์

11 34416 นาย ทองพิทักษ์ สนโต

12 34423 นาย ธีระศักด์ิ เพ็งถา

13 34424 นาย นธิินนัท์ สุกนัทา

14 34446 นาย อคัรชัย ทับทอง

15 34455 นาย ชิษณุพงศ์ คงประเสริฐ

16 34460 นาย ธนโชติ สายมณี

17 34488 นาย อรรฆรัตน์ สอนแกว้

18 34533 นาย เชาวพิสิฐษ์ ปนัลาด

19 34537 นาย ณัฐภทัร แสงรัศมี

20 34547 นาย ปฏภิาณ มรัีตน์

21 34767 นาย กลุชาติ เขาวิเศษ

22 35394 นาย เกยีรติศักด์ิ วรรณโพธิมกุข์

23 35395 นาย อภวิิชญ์ สว่างแสง

24 36434 นาย กษาปณ์ เอกอดุมโชค

25 36508 นาย กติติพศ เนยีมเปยี

26 36509 นาย ณฤพงษ์ นาวา

27 36511 นาย ภวูณัย เล็กอุน่

28 36520 นาย จักรพงษ์ มานุม่

29 36521 นาย จิระศักด์ิ ทองเณร

30 36524 นาย สยมพล แดงใส

31 36529 นางสาว ทักษพร เขตบรรพต

32 36532 นางสาว ปทิตตา เจริญจิตต์

33 36534 นางสาว ปรายฟ้า สินเหล็ก

34 36537 นางสาว วาสนา แจ่มแค

35 36538 นางสาว สิริรัตน์ เดชพละ

36 36597 นาย สหสัวรรษ พ่วงบางโพ

ชือ่ - สกุล

โรงเรียนอุตรดติถ์   จงัหวัดอุตรดติถ์
รำยชือ่นักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5/9  ภำคเรียนที ่1  ปกีำรศึกษำ 2562



รหสัวิชำ....................................................ชือ่วิชำ......................................................... น้ ำหนัก/หน่วยกิต..............................

ที่ เลขประจ ำตวั

1 33830 นาย วรีะศักด์ิ สิงหส์าธร

2 34180 นาย พงศกร สุวะนชิ

3 34208 นาย ธิติกรณ์ เล้ียงเชือ้

4 34242 นางสาว อภชิญา สุขเสริมศาล

5 34284 นาย จตุรวิชญ์ คล้ายปิน่

6 34312 นาย วรากร จันทร์เผิบ

7 34318 นาย สิรวิชญ์ เชีย่ววิทย์

8 34332 นาย ชนพัฒน์ ทัดเที่ยง

9 34348 นาย พสิษฐ์ สังข์ศาสตร์

10 34367 นาย เจษฎาพร ค าพวง

11 34380 นาย ธีรเดช วรรณวรกจิ

12 34392 นาย พชร ศรีสมบติั

13 34444 นาย สุภทัร มัน่จันทร์

14 34449 นาย กนัต์กฤต หลงมณี

15 34465 นาย บารมี ค าแสน

16 34477 นาย ภมูไิท ศิริสมบรูณ์

17 34499 นาย ชวกร ภถูาวร

18 34502 นาย ณัฐยศ วังล้อม

19 34519 นาย รัชพล นาคนอ้ย

20 34525 นาย ศิริโชค ศิริเมอืง

21 34553 นาย ภาคิน ค าสาเลา

22 34567 นาย อธิวัฒน์ พฤฒิวรกลุชัย

23 36540 นาย เจตนพิันธ์ เพ็งเปิน้

24 36541 นาย พงศกร โคทอง

25 36542 นาย ศุภชัย ฟุ่นปญัญา

26 36543 นางสาว ธิดารัตน์ สีสา

27 36544 นางสาว ปร๊ณาภา ทองพาณิชย์

28 36545 นางสาว สิรินดา บตุรโสภา

29 36546 นาย กฤษฎิช์ญาภณ สกลุดีรัศมี

30 36547 นาย จารุกติต์ เยาวชินาการ

31 36548 นาย ธนวัฒน์ มอีว่ม

32 36549 นาย วุฒิชัย กลุศิริ

33 36551 นางสาว พิณทิพย์ ขันธนมิติรมาศ

34 36552 นางสาว รินรดา เกยีรตินอก

35 36553 นางสาว สุภสัสร รัตนมาโต

ชือ่ - สกุล

โรงเรียนอุตรดติถ์   จงัหวัดอุตรดติถ์

รำยชือ่นักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5/10  ภำคเรียนที ่1   ปกีำรศึกษำ 2562 (อังกฤษ-จนี / อังกฤษ-ญี่ปุน่) 



ที่ เลขประจ ำตวั
1 34235 นางสาว ธันยากรณ์ ดวงอนิ

2 34289 นาย ณัฐนนท์ อนิมณเทียร

3 34333 นาย ชลกานต์ ศรีอนิทร์

4 34395 นาย ภริูภทัร เมธาภาวะกรกลู

5 34422 นาย ธิชานนท์ ทิพย์พรม

6 34472 นาย พุฒิชัย แกว้กลุศรี

7 34482 นาย ศิริพันธ์ ทิมยิม้

8 34484 นาย ศุภกจิ สุวรรณเกาะ

9 34487 นาย อภชิาติ ค าสอน

10 35399 นาย อภรัิกษ์ ร่องสุวรรณ

11 36003 นางสาว ถิรดา นาสอน

12 36004 นางสาว กลุชา นโิรจนรั์มย์

13 36554 นาย กติติชัย ทองนนั

14 36555 นาย จีระวัฒน์ ค าไท้

15 36557 นาย ชวลิต อนิธิแสง

16 36558 นาย ณัฐนนท์ ค าบญุเรือง

17 36561 นาย พุทธิพงษ์ เมอืงปทีอง

18 36562 นาย รัชตะ รัตนะ

19 36563 นาย วุฒิชัย นาควิจิตร

20 36565 นางสาว คณาภรณ์ ปานค า

21 36566 นางสาว ชลธิชา เกตุสุวรรณ์

22 36567 นางสาว ธนารีย์ หวังคู่กลาง

23 36568 นางสาว ภคัจิรา จันทร์สุข

24 36570 นางสาว ปติิกาญจน์ จันทร์พันธ์

25 36571 นางสาว พรรณนภิา จิตรแจ้ง

26 36572 นางสาว พิมลพรรณ นครไทย

27 36573 นางสาว วจีชนก แร่กลุ

28 36574 นางสาว วรัญญา สุขนา

29 36575 นางสาว ศิรินภา แพรพันธ์

30 36576 นางสาว สาวิตรี อยูสุ่ขสวัสด์ิ

31 36577 นางสาว อนญัญา ยิม้เพชร

32 36578 นางสาว อจัฉริญา แสนนก

33 36579 นาย ธนธรณ์ การินตา

34 36582 นาย พงศกร เกตุแกว้

35 36585 นาย สัชฌกร ปิน่มณี

36 36588 นางสาว นนัท์นภสั สุขจิตร์

37 36590 นางสาว เพชรมณี นาคมลู

38 36591 นางสาว รัตนาภรณ์ ทรัพย์ชัยชาญ

39 36594 นางสาว อภสิรา ราชสีมา

ชือ่ - สกุล

โรงเรียนอุตรดติถ์   จงัหวัดอุตรดติถ์

รำยชือ่นักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5/11  ภำคเรียนที ่1   ปกีำรศึกษำ 2562

รหสัวิชำ.....................ชือ่วิชำ...................................................... น้ ำหนัก/หน่วยกิต......................



ที่ เลขประจ ำตวั

1 33885 นาย คณาพงษ์ พทิูรทัศน์

2 34334 นาย ชาญชัย ค าพวง

3 34362 นาย สุดเขต ค าจันทึก

4 34381 นาย ธีรพัฒน์ ทิพย์ลุ้ย

5 34410 นาย ชนกนัต์ แกน่จันทร์

6 34468 นาย ปริุม ดาระอนิทร์

7 34540 นาย ธนวัฒน์ อนิทนนต์

8 34541 นาย ธีรชัย เอีย่มท่า

9 35979 นาย ภาณุวฒัน์ ใสนวล

10 36020 นาย ทวีศักด์ิ สีตุ้ย

11 36560 นาย พิทยุตม์ ปานนอ้ย

12 36580 นาย ธีรัช ยอดสิงห์

13 36581 นาย ปาฏหิาริย์ ค าภริะแปง

14 36583 นาย ภทัรพล จุลโสด

15 36584 นาย สหรัก อนิจันต๊ะ

16 36586 นาย สุทธิพงษ์ รักไทย

17 36587 นาย อภเิชษฐ์ มะลิ

18 36589 นางสาว พาขวัญ อวยชัย

19 36592 นางสาว วิชญาดา อนิสืบ

20 36593 นางสาว สุผ้ึงฤดี ปปีวน

ชือ่ - สกุล

โรงเรียนอุตรดติถ์   จงัหวัดอุตรดติถ์

รำยชือ่นักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5/12  ภำคเรียนที ่1    ปกีำรศึกษำ 2562

รหสัวิชำ.....................ชือ่วิชำ...................................................... น้ ำหนัก/หน่วยกิต......................


