
 

ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
เร่ือง  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนซ้้าชั้น ปีการศึกษา 2563 

................................................. 

      เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้้าช้ันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีระบุแนวปฏิบัติ 1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต้่า
กว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และหรือ 2) ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, 
ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนในปีการศึกษานั้น  

     บัดนี้ คณะกรรมการฯได้พิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 เรียบร้อยแล้ว  มีนักเรียนท่ีต้องเรียนซ้้าช้ันในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ดังรายช่ือ
ท้ายประกาศนี้  
   

ประกาศ  ณ วันท่ี  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
     

                                                              
  (นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง) 

                    ผู้อ้านวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 

 
                

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนซ้้าชั้น ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ห้อง 
1 เด็กชายกิตติศักดิ์ นามคันที 7 
2 เด็กชายภูวิศ สาสอน 7 
3 นายรัชชานนท์ ภูนาสอน 8 
4 นายณัฐวุฒิ  โม้งทา 8 
5 เด็กหญิงเพชรชนิล มิ่งมิตรม ี 8 
6 นางสาวธิดารัตน์ เหล็กเพชร 9 
7 เด็กชายกติกา ยางค้า 10 
8 เด็กชายกลวัชร ชัยเดช 10 
9 เด็กชายจุลจักร ค้าแหงพล 10 

10 เด็กชายนนทกร บุญแสน 10 
11 เด็กชายนวพรรษ ถาวรเมืองแพน 10 
12 นายธีรภัทร ขุนวงษา 11 
13 นายสาธิกา บัวนาค 11 
14 เด็กชายสมเจตน์ ไชยโชติ 12 
15 เด็กชายกรวินท์ สายหมื่นไว 12 
16 เด็กชายกิตติภัทร์ จันทรัตนา 12 
17 เด็กชายคมกฤษ กิตติราช 12 
18 เด็กชายปุญญพัตน์ จันทริมา 12 
19 เด็กชายพุฒิพงศ์ ภู่ทรัพย์มี 12 
20 เด็กชายอพัฒน์ศร สมภาร 12 
21 เด็กชายพิชิตชัย ทองมั่น 12 
22 นางสาวพรธิภา จันทองทิพย์ 12 
23 เด็กชายจิฤายุ จันไพสน 13 
24 นายภานุพัฒน์ ไชยปายอด 13 
25 นายนราวุฒิ  ศรีประไหม 13 
26 เด็กชายปิติภัทร  ผาทอง 13 
27 เด็กชายศิวกร  ปานบุญเกิด 13 
28 เด็กชายศุภชัย มุ่งมา 13 
29 เด็กชายอณุสรณ์ นิทาน 13 
30 เด็กชายก้านกล้วย ดีทรวง 14 
31 เด็กชายณัฐพงษ์ วิเศษศรี 14 
32 นายทินภัทร บุพศิริ 14 
33 เด็กชายนพรุต ทะวะรีย ์ 14 



 

ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
เร่ือง  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนซ้้าชั้น ปีการศึกษา 2563 

................................................. 

      เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้้าช้ันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีระบุแนวปฏิบัติ 1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต้่า
กว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และหรือ 2) ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, 
ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนในปีการศึกษานั้น  

     บัดนี้ คณะกรรมการฯได้พิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2562 เรียบร้อยแล้ว  มีนักเรียนท่ีต้องเรียนซ้้าช้ันในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 ดังรายช่ือ
ท้ายประกาศนี้  
   

ประกาศ  ณ วันท่ี  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
     

                                                            
  (นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง) 

                    ผู้อ้านวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 
                

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนซ้้าชั้น ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ห้อง 
1 นายอิทธิกร  เท่ียงแท้ 5 
2 นายประพาย  อ้ามาตย์มนตรี 6 
3 นายอรรถวิทย์  ลือชัยนาม 8 
4 นายชินวุฒิ  อังคะพนมไพร 8 
5 นางสาวณัฐณิชา  นาส้าแดง 8 
6 นายนิพิฐพนธ์  ใจธรรม 9 
7 นายปรวิทร์  ลีเลิศ 9 
8 นายวิศวะ  มีชัย 9 
9 นางสาวกัญญาณัฐ  ฉัตรประเสริฐ 9 

10 นายธีรภัทร์  พลประจักษ์ 10 



 

ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
เร่ือง  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนซ้้าชั้น ปีการศึกษา 2563 

................................................. 

      เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้้าช้ันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีระบุแนวปฏิบัติ 1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต้่า
กว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และหรือ 2) ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, 
ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนในปีการศึกษานั้น  

     บัดนี้ คณะกรรมการฯได้พิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 
2562 เรียบร้อยแล้ว  มีนักเรียนท่ีต้องเรียนซ้้าช้ันในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2563 ดังรายช่ือ
ท้ายประกาศนี้  
   

ประกาศ  ณ วันท่ี  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
     
                       

                                                              
  (นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง) 

                    ผู้อ้านวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 
                

 

 

 

 

 



 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนซ้้าชั้น ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ห้อง 
1 นางสาวลอร่า ซาร่า เคิร์ช 2 
2 นางสาวศริญญา   จ้าเริญดี 5 
3 นายวิทย์ศรุต  แทนรินทร์ 6 
4 นายศุภกฤต  ปัญญาสอน 6 
5 นายพิชิตชัย  จงหมั่น 8 
6 นางสาวสุชาดา  สิงห์หล้า 8 
7 นายแดนเนียล ดาโกด้า พันธุจรุง 9 
8 นางสาวซาวีน่า  คงนารา 9 


