
                                                 โรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์ 
                              รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
                 รหัสวชิา.......................... ชือ่วชิา................................................... น้้าหนัก/หน่วยกิต...........

ที่ เลขประจ้าตัว

1 33554 นาย กฤติพงษ์ ศรีมงคลธาราธร

2 33558 นาย โชคชัย ชูพาณิชสกุล

3 33560 นาย ณัฐกิตต์ นันตา

4 33561 นาย ณัฐนันท์ ตาทา

5 33565 นาย ธนกฤต สมศักด์ิ

6 33566 นาย ธนพัฒน์ บริรักษ์เลิศ

7 33567 นาย ธนศิษฐ์ สุขเสริมศาล

8 33568 นาย ธนัช แดงวจิิตรวรกุล

9 33570 นาย นวตักรณ์ สุวรรณประภา

10 33573 นาย ภูธเนศ แจ่มใส

11 33576 นาย วชัระ วริิยะกุล

12 33582 นาย เสถียรพงศ์ แก้วเมธกีุล

13 33584 นาย อัยยะภัทร ขอบเขต

14 33585 นาย เอเชีย อ่อนพรม

15 33588 นางสาว นริศรา โชติรัตน์

16 33589 นางสาว ปรียน์ายกิา ทองศรีจันทร์

17 33590 นางสาว ปัญญภัทร ก าจาย

18 33591 นางสาว วรัญญา แซ่หลิม

19 33592 นางสาว วรัมพร ชัยสุขขจี

20 33593 นางสาว อรชพร บุญเกตุ

21 33595 นาย กันณวฒัน์ จันรุน

22 33607 นาย ธนัท สารเจริญ

23 33610 นาย ธรีะกิต ทิพยพ์รม

24 33613 นาย ประดิพัฒน์ อวดอ้าง

25 33615 นาย พันธวฒัน์ มัน่แยม้

26 35850 นางสาว ธนัยธรณ์ ท านุพันธุ์

27 35851 นางสาว บวรลักษณ์ มูลคง

28 35852 นางสาว พิชญธดิา ปุรณมณีววิฒัน์

29 35853 นางสาว ศศิกานต์ ทองบ่อ

ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ้าตัว

1 33571 นาย ปพน หิตมูล

2 33580 นาย ศิวรักษ์ ศรีเกตุ

3 33581 นาย สุเมธ ทัพศรีสวสัด์ิ

4 33583 นาย หมืน่ไวย ศรีหมืน่ไวย

5 33596 นาย กิจการ ใสสีสูบ

6 33602 นาย ดานิเอเล่ กาล้ิซซ่ี

7 33605 นาย ธนพงษ์ กิง่เส็ง

8 33614 นาย ปิยพัทธ์ บัวสมบูรณ์

9 33616 นาย พีรดนย์ บูรณะถาวร

10 33618 นาย รชต มีรัตน์

11 33619 นาย รัชชานนท์ เคลือบมณี

12 33629 นางสาว ทักษพร กองเงิน

13 33630 นางสาว พิชญาภัค แพ่งเมือง

14 33632 นางสาว รัฐนันท์ ทองอ่อน

15 33637 นาย กีรติ รักสัจจา

16 33638 นาย ณนทัช ยาวงษ์

17 33649 นาย ธรีภัทร ตรีวมิล

18 33662 นาย เมธสั สังฆพร

19 33664 นาย วงศธร การุณประชา

20 33684 นาย ชัยรัตน์ ทองมา

21 33924 นาย ณฐภัทร เคน้ าอ่าง

22 34769 นาย อภิวฒัน์ พฤฒิวรกุลชัย

23 35854 นาย พฤหัส มณีกาญจน์

24 35855 นาย ภูวนาท ฉิมสน

25 35856 นาย ศุภชัย เบ้าทอง

26 35857 นาย สิรวชิญ์ ค าถาเครือ

27 35858 นางสาว กัญญา อัมรินทร์

28 35859 นางสาว ชนัญชิดา สุขานนท์

29 35860 นางสาว ณัฐณิชา บุรุษานนท์

30 35861 นางสาว ธญัสิริ บุณยศิวาพงศ์

31 35862 นางสาว นันท์นภัส สนิทอินทร์

32 35863 นางสาว ปุณณมา มาสุด

33 35864 นางสาว พรรณพัชร จังก๋า

34 35865 นางสาว มัณฑิตา เวสารัชชนนท์

35 35866 นางสาว ศรัณยพ์ร ดีเหลือ

36 35867 นางสาว อังศุมาลิน ทองศรีจันทร์

                                                     โรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์ 

                                 รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

    รหัสวชิา.......................... ชือ่วชิา................................................... น้้าหนัก/หน่วยกิต...........

ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ้าตัว
1 33609 นาย ธรีภัทร แก้วบุญมา
2 33626 นาย อธปิ ภมะราภา
3 33635 นาย กษิด์ิเดช บุปะเท
4 33639 นาย ณัฐภัทร ดังดี
5 33647 นาย ธนากร เทียบน้ าอ่าง
6 33654 นาย ปิยพัทธ์ คันทะเรศร์
7 33656 นาย พัทธดนย์ เมืองมูล
8 33657 นาย พันศักด์ิ พาโทน
9 33661 นาย ภานุวชิญ์ พยาวงั
10 33665 นาย วรัญชิต ชมชืน่
11 33666 นาย วฒิุชัย ใหญ่ตระกูล
12 33668 นาย ศุภเกียรติ ไวยสุนีย์
13 33670 นาย สุทธภิัทร ช านาญ
14 33671 นาย สุธนิันท์ ทองปิน
15 33675 นาย กฤตพล เขียนงาม
16 33678 นาย กฤษดา แก้วเปีย้
17 33693 นาย นิธกิร มัง่ค่ัง
18 33710 นาย ศุภกิจ ประสิทธิน์ราพันธุ์
19 33717 นาย จักรกฤษณ์ จันสุข
20 33721 นาย จีรศักด์ิ จิตรผูก
21 33742 นาย ภานุวฒัน์ รัตนจรรยารักษ์
22 33747 นาย รัชพล อยูอ่ิม่
23 33751 นาย สรวศิ บุญมากาศ
24 33753 นาย สุรสีห์ ร้านชิตวงศ์
25 33807 นาย ธนบดี มาปัด
26 35869 นาย ณัฐนันท์ อินนุม่
27 35870 นาย เฉลิมพล ใสบุญ
28 35871 นางสาว กัญญาวร์ี มานะชลวทิิต
29 35872 นางสาว ณมน เทพวรวฒิุ
30 35873 นางสาว ธญัชนก ชุม่กล่ิน
31 35874 นางสาว พวงทอง ปราบปราม
32 35878 นางสาว สุภัคปภา ล่ามแขก
33 35879 นางสาว สุภาณี จันทะดวง
34 35882 นางสาว กรรณิกา เกตุนิม่
35 35884 นางสาว พชรพร ต้นด้วง
36 35885 นางสาว ศรัณยา อ านวยชัย
37 35888 นางสาว สุวรรณวดาว กะตะโท
38 35894 นางสาว ฐิติมนต์ สุริยศักด์ิภูบดี
39 35899 นางสาว ปภาณัท เพาะปลูก
40 35945 นางสาว ภัทรศยา พิชญววิฒัน์

                    รหัสวชิา.......................... ชือ่วชิา................................................... น้้าหนัก/หน่วยกิต...........
ชือ่ - สกุล

                                                     โรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์ 

                                   รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562



                                                 โรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์ 

                              รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

                 รหัสวชิา.......................... ชือ่วชิา................................................... น้้าหนัก/หน่วยกิต...........

ที่ เลขประจ้าตัว
1 33555 นาย กิตติทัต มาเพ้า
2 33557 นาย ชัยวรวฒัน์ ชัยวรรณ
3 33564 นาย ธนกร วรรณจักร
4 33599 นาย ชนาธปิ บุญรักษ์
5 33600 นาย ณัฏฐ์ดนัย วฒิุชัยอภิรมย์
6 33603 นาย ธนกฤต อมรเทวภัทร
7 33617 นาย ยศกร ราชวงศ์
8 33620 นาย วรอรรถ ปัทมะสุวรรณ์
9 33622 นาย ศุภกฤติ แป้งหิรัญ
10 33625 นาย สุรศักด์ิ เพิม่พิพัฒน์
11 33643 นาย ธนพนธ์ ไพรเจริญวรกุล
12 33651 นาย นริศร์ บุญอินเขียว
13 33679 นาย จักรกฤษณ์ เคน้ าอ่าง
14 33682 นาย จิตติพัฒน์ บางอ่ า
15 33694 นาย ปกรณ์ หลวงกวา้ง
16 33698 นาย พชร ศิริ
17 33699 นาย พลวรรธน์ กล่ินแยม้
18 33711 นาย สถาพร ล าไย
19 33720 นาย จิระพงศ์ พลประถม
20 33731 นาย ธนากร คนหลัก
21 33743 นาย ภาวติ ธนภูมิชยกร
22 33746 นาย ร่มเยน็ มีอินทร์ถา
23 33759 นาย คุณากรณ์ เล้ียงประเสริฐ
24 33765 นาย เชาวว์ศั ทองหาร
25 33820 นาย ภูวนัย ใบบัว
26 33874 นาย อธบิดี มีจันทร์
27 35876 นางสาว ศุภลักษณ์ ทองเขียว
28 35877 นางสาว สุธรีาพิชญ์ มูลนาม
29 35880 นาย ธนภัทร เฮียงก่อ
30 35881 นาย รัชพล แปงการิยา
31 35886 นางสาว ศิริประไพ รวดพวง
32 35887 นางสาว สิริยากร พรามบุตร
33 35890 นาย พชร ขันอาษา
34 35892 นาย ศิริยศ กาวนิัน
35 35895 นางสาว ธนวรรณ ค านุช
36 35896 นางสาว ธารารัตน์ สาหร่าย
37 35897 นางสาว นฤมล เจีย้มกล่ิน
38 35898 นางสาว เบญจมาศ จันทร์สวา่ง
39 35908 นางสาว ธดิารัตน์ สวสัดี

ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ้าตัว
1 32990 นาย วรากร จ าปา
2 33577 นาย วชิยตุม์ ภวภูตานนท์
3 33579 นาย ศมพร มีเกิดมูล
4 33598 นาย ชนาธปิ จงเจริญพร
5 33641 นาย ธนกร รักนิยม
6 33655 นาย ปิยวฒัน์ ศรีโยธา
7 33672 นาย สุรกิต คงอภัย
8 33673 นาย สุรวฒิุ มะลิวงษ์
9 33674 นาย เสฏฐนันท์ แก้วคต
10 33692 นาย นภัทรกร กมลสุวรรณ์
11 33712 นาย สาธติ แก้วพวงใหม่
12 33716 นาย การัณยภาส อยูสุ่ข
13 33718 นาย จักรพันธ์ อินทมินทร์
14 33719 นาย จิรภัทร ทองเปรม
15 33724 นาย ชนาณุวฒัน์ ศรีทอง
16 33726 นาย ณัฐนันท์ ทองเชิด
17 33732 นาย ธรรธร ค าด้วง
18 33744 นาย ภูชิต เฟือ่งมณี
19 33745 นาย ภูมิชาย วงษ์สละ
20 33754 นาย อรรถพล บุตรกมล
21 33782 นาย พิชชาภพ สุขพัสสกุล
22 33783 นาย พีรภาส เหรียญเจริญ
23 33803 นาย โจ หลิว
24 33828 นาย วธิวศิน์ ภูนวล
25 33841 นาย จีราวฒัน์ สุกสา
26 33855 นาย นฤภัทร สาหร่าย
27 33899 นาย พงศธร สิงห์ค า
28 33906 นาย พุฒิสรรค์ โต๊ะสงวนพันธ์
29 34158 นางสาว พิมพ์ลดา พัทดิพันธป์รีดา
30 35868 นาย ณภัทร แยม้เยือ้น
31 35883 นางสาว จารุวรรณ แม่งมา
32 35889 นาย นภสินธุ์ ไชยสวสัด์ิ
33 35891 นาย วรเวท เติมใจ
34 35893 นาย อนันตชัย ดีบาง
35 35900 นางสาว ไอศวรรย์ กันเงิน
36 35919 นางสาว ณัฐธดิา แสงวจิิตร

                                                       โรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์ 
                                     รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
                          รหัสวชิา.......................... ชือ่วชิา................................................... น้้าหนัก/หน่วยกิต...........

ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ้าตัว

1 33562 นาย ณัฐพัชร์ บัวค าโคตร์

2 33634 นาย กริชติศักด์ิ ค าสวสัด์ิ

3 33640 นาย ณัฐวฒิุ พุม่พร

4 33681 นาย จักรพงษ์ อินทมินทร์

5 33715 นาย อภิวชิญ์ ล าอินทร์

6 33727 นาย ณัฐพงศ์ คล้ายสมบูรณ์

7 33749 นาย ววิรรธน์ ตาพา

8 33763 นาย ชัชวาลย์ สมเชือ้

9 33764 นาย ชิษณุพงศ์พร กมลพล

10 33788 นาย โภคิน จันธมิา

11 33794 นาย สหรัฐ สอนสี

12 33826 นาย วรกันต์ ลาภรติรมย์

13 33857 นาย บารมี ทรงวชิา

14 33871 นาย สุชาครีย์ พุม่ชาวสวน

15 33889 นาย ฐิติพัฒน์ ศรีภัยพ่าย

16 33910 นาย เมธาวี อ้นแดง

17 33921 นาย เฉลิมศักด์ิ ปานเอีย่ม

18 33926 นาย ธนภูมิ สารี

19 33957 นาย อภิวชิญ์ ต๊ะถิน

20 35901 นาย ธรีภัทร์ มีอินถา

21 35902 นาย รัชชานนท์ ข าโพธิ์

22 35903 นาย รัชพล จันทร์อุดม

23 35904 นาย วณัณุวรรธน์ จันค าเรือง

24 35905 นางสาว จิราพร จินดาวรรณ

25 35906 นางสาว ฐิติการัตน์ ยงญาติ

26 35907 นางสาว ธญัรดา ไชยยะ

27 35910 นางสาว บุณยนุช บุญยมณี

28 35911 นางสาว ปรียาภรณ์ แสงพารา

29 35913 นางสาว ลักษิกา จันทร์แสนตอ

30 35914 นางสาว สุชานันท์ สุวรรณชืน่

31 35915 นางสาว อาภาภรณ์ สอนจ าเริญ

                                                     โรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์ 
                                รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
                        รหัสวชิา.......................... ชือ่วชิา................................................... น้้าหนัก/หน่วยกิต...........

ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ้าตัว
1 33594 นาย กฤษดากร ม่วงรักษ์
2 33606 นาย ธนพล เมืองสันต์
3 33621 นาย วฒันพงศ์ มโนรัตน์
4 33624 นาย สุพศิน ศรีพลากิจ
5 33627 นางสาว กษมาวรรณ ชมภู่
6 33644 นาย ธนพล ระบอบ
7 33650 นาย นครินทร์ มัง่เงิน
8 33659 นาย พุทธศาสน์ ศรีภูธร
9 33677 นาย กฤติพจน์ แก้วแดง
10 33686 นาย ณัฐหภัทร แพรขาว
11 33687 นาย ธนกฤต ถิโรภาส
12 33688 นาย ธนดล ปัญญา
13 33690 นาย ธนพล ทองประเสริฐ
14 33704 นาย เมธสั มีรอด
15 33706 นาย วชัรพงศ์ ค าปวง
16 33725 นาย ณัฐชัย สายกระจ่าง
17 33735 นาย ธรีวฒิุ แสงจันทร์
18 33739 นาย ปุณณัตถ์ โสภณวศิาล
19 33781 นาย พัทธพล พลเขต
20 33784 นาย พีระพัฒน์ รวยอบกล่ิน
21 33795 นาย สิรวชิญ์ เศรษฐกร
22 33836 นาย อิสระพงศ์ ข ารัตน์
23 33838 นาย กิตติศักด์ิ สุขสลุง
24 33873 นาย เสกพร กันภัย
25 35909 นางสาว บุญญิสา หลวงใหญ่
26 35916 นาย ชนกนันท์ อยูเ่ชือ้
27 35917 นาย ภีรพล จันทร์แจ้ง
28 35918 นางสาว ณัฏฐณิชา เอีย่มครอง
29 35920 นางสาว ณิชารีย์ ปาลาศ
30 35921 นางสาว ภัทราวดี คุ้มค า
31 35922 นางสาว มัณฑนา ถาอ้น
32 35923 นางสาว วริสรา สีวา่ง
33 35924 นางสาว สุทธิช์ลัชญา พัชรจิราพงศ์
34 35925 นางสาว อภิสรา นาคบัว
35 35926 นางสาว ชนน์นิภา สร้อยค า
36 35927 นางสาว นรษา ปราบสมรชัย
37 35928 นางสาว นริศรา บุญอินเขียว
38 35929 นางสาว นิจจารีย์ แก่งอินทร์
39 35930 นางสาว พรทิพย์ บุญมี
40 35931 นางสาว อภิชญา ด้งพุก

                                                           โรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์ 

                                           รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

                            รหัสวชิา.......................... ชือ่วชิา................................................... น้้าหนัก/หน่วยกิต...........
ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ้าตัว

1 33126 นาย กรพิสิษฐ์ จันเสนา

2 33642 นาย ธนกร สุทธะต้ัง

3 33645 นาย ธนวฒัน์ จันทร์ชม

4 33648 นาย ธนิษฐ์ ฤทธิแ์จ้ง

5 33702 นาย พีรพัฒน์ ถิน่จอม

6 33705 นาย รัชชานนท์ แก้วมณี

7 33709 นาย วฒิุชัย ทะมา

8 33714 นาย สุทธภิัทร สันหนองเมือง

9 33722 นาย โจเซฟ อึง้

10 33737 นาย ปวริศร ไพเราะ

11 33748 นาย วชิรวฒัน์ เอือ้จิรวาณิชย์

12 33752 นาย สหฤทธิ์ ศรีมัน่

13 33757 นาย กิตติศักด์ิ พิเรนทร

14 33775 นาย บูรพา สวนสวรรค์

15 33808 นาย ธนากร ภูโ่ต

16 33815 นาย พีรดนย์ ท่าจ๋อย

17 33823 นาย รัชพงษ์ อินป้อม

18 33831 นาย ศักดิพัฒน์ ทาต่อย

19 33839 นาย ไกรศร ผลไม้

20 33842 นาย ชนาธปิ มัน่จันทร์

21 33843 นาย ณัฎภณ เกิดเจริญ

22 33845 นาย ณัฐวฒัน์ ฉิมสอาด

23 33847 นาย ดนุสรณ์ ไกลแนว

24 33852 นาย ธรีะพัฒน์ เชือ้จินดา

25 33864 นาย ภัทรณรงค์ ขุนจ้อน

26 33879 นาย พัลลภ ปาระสุวรรณโณ

27 33880 นาย กฤตณัฐ สุฉายา

28 33908 นาย มานะชัย สุวรรณโรจน์

29 33929 นาย ธนารัชต์ ฉิมแก้ว

30 33931 นาย ธรีนันท์ เส้งโสด

31 34787 นาย อธนิัท กฤชพงศ์วรา

32 35935 นางสาว กัญญาพร กุลศิริ

33 35936 นางสาว กันตา ไชยเนตร์

34 35953 นางสาว ดลพรพรรณ ต้ิมลุ้ย

35 35970 นางสาว ภัทราภา ยอดเกตุ

                                                   โรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์ 
                            รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
                 รหัสวชิา.......................... ชือ่วชิา................................................... น้้าหนัก/หน่วยกิต...........

ชือ่ - สกุล



                           รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

                     รหัสวชิา.......................... ชือ่วชิา................................................... น้้าหนัก/หน่วยกิต...........

ที่ เลขประจ้าตัว

1 33660 นาย ไพศาล วงศ์ทอง

2 33663 นาย รัฐพงษ์ เรืองมัน่

3 33683 นาย ชัยพร รินจ่อ

4 33723 นาย ฉัตรชัย บุญจันทร์

5 33733 นาย ธนีัทชนันท์ ปานานนท์

6 33755 นาย อัษฎาวธุ แบนค า

7 33756 นาย อิสริยกรณ์ อาจณรงค์

8 33769 นาย ณัฐวฒิุ บุญกอแก้ว

9 33770 นาย ทนงศักด์ิ ทะปัญญา

10 33791 นาย วศิรุต แก้วลอย

11 33792 นาย ศุภวฒิั ยะน้ าอ่าง

12 33805 นาย ณัฐชนน พิมพ์พงศ์

13 33825 นาย รัฐภูมิ กล่ าจันทร์

14 33865 นาย ภัทรภณ เถาสาคร

15 33888 นาย ชญานนท์ พลประเสริฐ

16 33917 นาย อนันต์สิทธิ์ บุญทวชิ

17 35875 นางสาว วริศรา อินยา

18 35912 นางสาว พิยดา ก๋าคุธ

19 35933 นาย อัครพิจิตร ส่งมณี

20 35934 นางสาว กมลวรรณ คงอภัย

21 35938 นางสาว จันทร์สุดา ทองดี

22 35939 นางสาว ชัชชญา ดีมา

23 35941 นางสาว ดวงชีวนั สุขสด

24 35942 นางสาว ธรรมวดี ดวงศรี

25 35943 นางสาว ธญัสิริ ข าคม

26 35944 นางสาว พรทิพย์ ไตรอุโฆษ

27 35946 นางสาว มณฑิฌา ลิตโต

28 35947 นางสาว รุ่งรุจี ยงัเยน็

29 35948 นางสาว ลักษิกา เลสัก

30 35949 นางสาว วา่นทอง เจนกาล

31 35950 นางสาว อรอนงค์ หน่อค า

                                                 โรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์ 

ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ้าตัว

1 33597 นาย ชนุพงษ์ สีตาแสง

2 33658 นาย พิชญุตม์ สัมผัสสุข

3 33697 นาย พงศ์วทิย์ ทองก้อนศิลา

4 33700 นาย พลศกรณ์ เกิดมัน่

5 33750 นาย ศิรสิทธิ์ นุชโพธิ์

6 33773 นาย นันทพัทธ์ แจ่มศรีสุข

7 33787 นาย ภาณุพงศ์ แก้วเกาะ

8 33800 นาย เขตโสภณ กาวลัิย

9 33819 นาย ภูมินทร์ ภูมิประเทศ

10 33824 นาย รัชพล อุบลศรี

11 33844 นาย ณัฐดนัย มีเครือรอด

12 33849 นาย ธนภัทร รอดเนียม

13 33861 นาย พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์

14 33886 นาย จิรวฒิุ รัตนสุวรรณ

15 34770 นาย รุจิภาส ค าแยม้

16 35952 นางสาว ณัฎฐณิชา อุบลศรี

17 35954 นางสาว นันทวรรณ ลารอด

18 35955 นางสาว พรรณพิชชา ยิม้เจริญ

19 35956 นางสาว พิมพ์ลภัส พันธก์ล้า

20 36032 นางสาว วาสนา ม่วงแกม

21 36040 นางสาว มนัสนันท์ วงศ์สุวรรณ

22 36598 นางสาว พัทธนันท์ กันทะรส

                           รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

                      รหัสวชิา.......................... ชือ่วชิา................................................... น้้าหนัก/หน่วยกิต...........

ชือ่ - สกุล

                                                    โรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์ 



ที่ เลขประจ้าตัว
1 33636 นาย กัมพล บุญอยู่
2 33762 นาย ชนธร์ี สุขเพ็ง
3 33772 นาย ธติิ พรมสอน
4 33779 นาย พชรภณ เกตุแยม้
5 33780 นาย พรเทพ ค าเถือ่น
6 33793 นาย สรัล ม่วงเผือก
7 33796 นาย อัมรินทร์ เชิดชูจึง
8 33809 นาย บรรณสรณ์ แก้วโต
9 33817 นาย ไพฑูรย์ มอญเมือง
10 33818 นาย ภานุสรณ์ กาศเกษม
11 33955 นาย อภิชัย เชือ้ชาติ
12 35932 นาย กิตติภูมิ คงคีพ
13 35937 นางสาว ครองศิริ จันแจ
14 35951 นาย สนธยา เกษาธกิิจ
15 35959 นาย พุทธวิฒัน์ อ่อนวงษ์
16 35960 นาย มงคล ประเสริฐศิลป์
17 35962 นาย โยธนิ ชาละวนั
18 35964 นางสาว เกศริน อินจันต๊ะ
19 35965 นางสาว ร่มฉัตร พลสวสัด์ิ
20 35966 นางสาว ชลธชิา อุปะทะ
21 35967 นางสาว ชลาทัย จินดาเลิศ
22 35968 นางสาว น้ าทิพย์ อินมา
23 35969 นางสาว ภัทรพร วทิรมะ
24 35971 นางสาว รัตนากร สุขเกษม
25 35972 นางสาว สุดารัตน์ เพ็ชรเอีย่ม
26 35973 นางสาว อนันตญา สีแดง
27 35974 นาย ชัยภูมิ จินดาเลิศ
28 35975 นาย โชคววิฒัน์ โพธิท์องค า
29 35978 นาย เปรมศักด์ิ ไหมสุข
30 35982 นาย อุดมชัย หน่อแก้ว
31 35983 นาย อุดมโชค หน่อแก้ว
32 35984 นางสาว กนกรัชต์ รุณสูงเนิน
33 35986 นางสาว จุฑารัตน์ คงสุข
34 35989 นางสาว พิกุล แก้วกล
35 35991 นางสาว สุชาวดี นาควชัระ
36 35992 นางสาว สุปรียา คงศรีแยม้
37 35993 นางสาว สุภาวติา นาควชัระ
38 36024 นางสาว กุลจิรา บุญชืน่
39 36025 นาย ธนโชติ เจีย้มกล่ิน
40 36034 นาย นวพล จันทร์ใส

                                                     โรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์ 

                                 รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

                         รหัสวชิา.......................... ชือ่วชิา................................................... น้้าหนัก/หน่วยกิต...........

ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ้าตัว

1 33777 นาย ปวริศ มาดี

2 33790 นาย วราเมธ ยาสา

3 33813 นาย พงศธร ทองประเสริฐ

4 33827 นาย วรินทร ปรีด์ิเปรม

5 33846 นาย ณัฐวฒิุ ทองแห้ว

6 33866 นาย ภาคภูมิ อ้นอินทร์

7 33892 นาย ทยาภพ กาดกอเสริม

8 33893 นาย ธนดล เรืองประพันธุ์

9 33902 นาย พัชระ ภูจีวร

10 33904 นาย พิสิษฐ์ บุญล้อม

11 33930 นาย ธวชัชัย ป่าสัก

12 33950 นาย ศรัณย์ หงษ์ประภาส

13 35958 นาย นรบดี เรืองรัมย์

14 35961 นาย ยทุธนา ทองอ่ า

15 35963 นาย อลงกรณ์ อยูม่งคล

16 35977 นาย บัณฑิต ทองศรี

17 35980 นาย เสกสรรค์ แซ่ล้ิม

18 35987 นางสาว ณิชนันท์ สีสอด

19 35990 นางสาว รินลณี เพลิดเพลิน

20 36029 นางสาว พนิดา แสนบุญศรี

21 36035 นางสาว ศรัณพร ด้วงปิง

22 36041 นางสาว พรรณษา ครุธผาสุข

                                                    โรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์ 

                                 รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

                       รหัสวชิา.......................... ชือ่วชิา................................................... น้้าหนัก/หน่วยกิต...........

ชือ่ - สกุล


