
ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล หมำยเหตุ
1 15395 เด็กชาย กณวรรธน์ ต้ังสกุล
2 15404 เด็กชาย ไกรวิชญ์ จ าอวด
3 15410 เด็กชาย จิระเสฐ พลเสนา
4 15413 เด็กชาย ชยพล รากวงค์
5 15414 เด็กชาย ชวัลวิทย์ สุวรรณมาโจ
6 15417 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ นันทะใจ
7 15430 เด็กชาย ตริณณภพ สุรภารัศมี
8 15441 เด็กชาย ธนรัตน์ ค าพระ
9 15451 เด็กชาย ธีรภทัร ปทัมจินดา
10 15452 เด็กชาย ธีรภทัร อาวรรณา
11 15458 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ทองทาบ
12 15477 เด็กชาย ภากร ชนะพจน์
13 15479 เด็กชาย ภาคินัย อุปสุ
14 15484 เด็กชาย ภมูินันท์ สมวงศ์
15 15494 เด็กชาย รัชพล บญุมอญ
16 15495 เด็กชาย รัฐภมูิ สุวรรณมาโจ
17 15511 เด็กชาย หรัิณย์ ชนะพจน์
18 15512 เด็กชาย อดิชา ต้นสวรรค์
19 15519 เด็กชาย อิทธิพทัธ์ พวงสันเทยีะ
20 15522 เด็กหญิง กนกดารินทร์ ดวงสงค์
21 15527 เด็กหญิง กวินธิดา แก้วบวัปทัย์
22 15543 เด็กหญิง ชนันญา พนัธุ์เมือง
23 15558 เด็กหญิง ณาภฐัสา สุขวิพฒัน์
24 15562 เด็กหญิง ทฆิัมพร ศิริลักษ์
25 15571 เด็กหญิง นรีกานต์ ชนะพจน์
26 15576 เด็กหญิง นินมณี สุขภวูงค์
27 15577 เด็กหญิง นิภาธร ดวงมืด
28 15579 เด็กหญิง ปณิตา ค าลือ
29 15580 เด็กหญิง ปนิดา หดัระสา
30 15581 เด็กหญิง ปพชิดา เมืองโคตร
31 15584 เด็กหญิง ปราณปรียา เดชสอน
32 15588 เด็กหญิง ปลิดา สุรินทร์รัตน์
33 15597 เด็กหญิง พชัรา ริมสกุล
34 15602 เด็กหญิง ภคพร ซองทอง
35 15607 เด็กหญิง รัตติกาล ไชยสุระ
36 15610 เด็กหญิง รันดา มานิตย์
37 15611 เด็กหญิง รัมณ์ภรดา ประวันนวล
38 15627 เด็กหญิง สุพรรษา ประพสัรางค์
39 15628 เด็กหญิง สุพรรษา มาตย์คม
40 15639 เด็กหญิง อริสา ตู้เเก้ว

  รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชัน้มัธยมศึกษำปทีี ่ 1/1
ครูทีป่รึกษำ  :  นำยสุพจน์  ขุนระวัง  และ  นำงสำวสุชำดำ อุ่นเทยีมโสม



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล หมำยเหตุ
1 15398 เด็กชาย ก้องภพ พรมอินทร์
2 15400 เด็กชาย กิติกรกวิน ส ารีดี
3 15420 เด็กชาย ณพชร สมรฤทธิ์
4 15440 เด็กชาย ธนภทัร อุทยัแสน
5 15449 เด็กชาย ธีรพล โพธิสาร
6 15468 เด็กชาย พงษพ์พิศั ไชยกูล
7 15469 เด็กชาย พงษรั์ตน์ พนัธุ์เวียง
8 15506 เด็กชาย ศุภชีพ ชนะพจน์
9 15516 เด็กชาย อนุวัฒน์ ยะวงศรี
10 15399 เด็กชาย ก้องภพ พวงนาค
11 15429 เด็กชาย ณัฐสิทธิ ค าลี
12 15447 เด็กชาย ธัชพล ศิริญาติ
13 15456 เด็กชาย นฤเบศ หรทกึ
14 15471 เด็กชาย พสวีย์ สนมศรี
15 15485 เด็กชาย ภมูิภทัร ก่านจันทร์
16 15517 เด็กชาย อภเิดช วงศรีชู
17 15520 เด็กชาย อิทธิพทัธ์ วิพรรณะ
18 15568 เด็กหญิง นภสร ปาลาลัย
19 15621 เด็กหญิง สลิลทพิย์ ผาลีเสม
20 15523 เด็กหญิง กนกอร นาสัน
21 15528 เด็กหญิง กันยกรณ์ บพุศิริ
22 15531 เด็กหญิง กานต์สินีญ์ ต้นสวรรค์
23 15533 เด็กหญิง กุลธิดา บพุศิริ
24 15535 เด็กหญิง จรรยพร ค ามุงคุณ
25 15539 เด็กหญิง จุฑาทพิย์ ศิรประภารัตน์
26 15547 เด็กหญิง ชลธิชา พรหมแสง
27 15559 เด็กหญิง ดุจดาว ไตรมีแสง
28 15563 เด็กหญิง ทพิากร ผาสุราษฎร
29 15570 เด็กหญิง นภารัตน์ นนทะศรี
30 15585 เด็กหญิง ปริยาณัฐ ค าบู่
31 15586 เด็กหญิง ปรียานุช สุวรรณมาโจ
32 15590 เด็กหญิง ปวีณ์นุช ยางเบอืก
33 15604 เด็กหญิง ภทัราพร เมฆโพธิ์
34 15612 เด็กหญิง รุ่งนภา ยศพรรณ
35 15613 เด็กหญิง ลลิตา นนทะศรี
36 15615 เด็กหญิง วริศรา พรมแสง
37 15622 เด็กหญิง สิริกร บสุุวะ
38 15623 เด็กหญิง สิรินทพิย์ ผาอินดี
39 15625 เด็กหญิง สุตาภทัร ขจรสมบติั
40 15638 เด็กหญิง อริยา นาค า

  รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชัน้มัธยมศึกษำปทีี ่ 1/2
ครูทีป่รึกษำ  :  นำยสุกิจ  กลำงประพันธ์  และ  นำงสำวเพ็ญประภำ  สมพงษ์



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล หมำยเหตุ
1 15405 เด็กชาย ไกรวิชญ์ บสุุวะ
2 15407 เด็กชาย คณิศร ทรงทรัพย์
3 15416 เด็กชาย ชินพฒัน์ ริมสกุล
4 15425 เด็กชาย ณัฐพนธ์ สุขพรรณ
5 15432 เด็กชาย ทฤษฏี วิจันทร์
6 15433 เด็กชาย ธนกฤต พรรณวงษ์
7 15435 เด็กชาย ธนกร ธนระพศิ
8 15446 เด็กชาย ธนาวัฒน์ เสวิวัฒน์
9 15463 เด็กชาย ปติิภทัร ละดอกทา่
10 15464 เด็กชาย ปยิะชัย ไชยสุระ
11 15473 เด็กชาย พติรพบิลู ทวีชาติ
12 15483 เด็กชาย ภธูเนศ ประพสัรางค์
13 15487 เด็กชาย ภริูณัฐ ศรีละพล
14 15499 เด็กชาย วิศรุต รัตนวารี
15 15504 เด็กชาย ศิรภทัร สุโพเคน
16 15507 เด็กชาย สกนธ์พร พฒัมณี
17 15509 เด็กชาย สิริวัฒน์ สุขวิพฒัน์
18 15518 เด็กชาย อริยะ วันดี
19 15534 เด็กหญิง ขวัญชนก ตู้แก้ว
20 15536 เด็กหญิง จันฐิมา บพุศิริ
21 15541 เด็กหญิง ชญาดา วดีศิริศักด์ิ
22 15542 เด็กหญิง ชนกานต์ บญุยะศรี
23 15546 เด็กหญิง ชลธิชา ตะเคียนเกล้ียง
24 15552 เด็กหญิง ฐาณิกา ยะวงศรี
25 15556 เด็กหญิง ณัฐกานต์  ศรีษะ ผา 
26 15564 เด็กหญิง ธนพร กิจขยัน
27 15572 เด็กหญิง นฤมล ชนะดิษฐ์
28 15591 เด็กหญิง ปางค์ปรียา เหนีย่วพนัธ์
29 15595 เด็กหญิง พรพพิฒัน์ ค าเผือ
30 15599 เด็กหญิง พฒั ต ราภรณ์  โถแก้วเขียว
31 15616 เด็กหญิง วิชญาดา แสงสุระ
32 15617 เด็กหญิง วีรภทัรา สอนเฟอืง
33 15624 เด็กหญิง สุชาวดี อรรถสาร

  รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชัน้มัธยมศึกษำปทีี ่ 1/3
ครูทีป่รึกษำ  :  นำงธนำวดี  ตัง้ธ ำรงธนวัฒน์  และ  นำยวิชญ์ภำส สว่ำงใจ



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล หมำยเหตุ
1 15402 เด็กชาย เกรียงศักด์ิ จุติรักษ์
2 15408 เด็กชาย คณิศร คงเหลา
3 15412 เด็กชาย ชนัฐนนท์ สาหสั
4 15421 เด็กชาย ณัฐกรณ์ วดีศีริศักด์ิ
5 15422 เด็กชาย ณัฐชนน ไทยสุริวงศ์
6 15438 เด็กชาย ธนโชติ กวนศักด์ิ
7 15439 เด็กชาย ธนดล แผ่นพรหม
8 15443 เด็กชาย ธนากร บญุมาวงษา
9 15445 เด็กชาย ธนาธิป วงศ์วัน
10 15448 เด็กชาย ธาวิน โค้งอาภาส
11 15453 เด็กชาย ธีรยุทธ์ ชูศรี
12 15455 เด็กชาย นพรัตน์ พรมพนัธ์
13 15461 เด็กชาย ปณัณธร ยะวงศรี
14 15466 เด็กชาย พงศกร ถาอ้วน
15 15467 เด็กชาย พงศกร ถาวรกิจเจริญชัย
16 15488 เด็กชาย เมธัส วดีศิริศักด์ิ
17 15489 เด็กชาย ยศกร สุวรรณรัตน์
18 15492 เด็กชาย รัชชานนท์ วงษล่์าม
19 15521 เด็กหญิง กชพร ผดุงเชื้อ
20 15526 เด็กหญิง กฤตพร ผาบถา
21 15551 เด็กหญิง โชติการ อุเทนจันทร์
22 15555 เด็กหญิง ณัฏฐกมล สาปา
23 15561 เด็กหญิง ทบัทมิ ศิริวงศ์
24 15575 เด็กหญิง นัฐธิชา มะละ
25 15578 เด็กหญิง บณัฑิตา บญุอุ้ม
26 15582 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เหมือนหงษ์
27 15593 เด็กหญิง ปณุยาพร พษินุย
28 15606 เด็กหญิง เมทนิี ลาวรรณ
29 15608 เด็กหญิง รัตนาพร เดชทะสอน
30 15609 เด็กหญิง รัตนาภรณ์  สุวรรณมาโจ
31 15618 เด็กหญิง ศศินภา มะณีลุน
32 15629 เด็กหญิง สุภาพสตรี สุวรรณมาโจ
33 15635 เด็กหญิง อรรุณี ดุสิตา

  รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชัน้มัธยมศึกษำปทีี ่ 1/4
ครูทีป่รึกษำ  :  นำงสำวเอมอร  เดชไธสง   และ  นำงสำวชลธิชำ วิมลจันทร์



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล หมำยเหตุ
1 15396 เด็กชาย กลวัชร มาพร
2 15401 เด็กชาย กิติภทัร์ ตันสาย
3 15409 เด็กชาย คุณากร ศรีสุพรรณ
4 15418 เด็กชาย ฐิติกร เต้ียที
5 15427 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสนกุมพนัธ์
6 15434 เด็กชาย ธนกร เปาวะนา
7 15437 เด็กชาย ธนกฤต รัตนจันทร์
8 15450 เด็กชาย ธีรพนัธ์ จันทร์เส
9 15462 เด็กชาย ปฎิพิล นคะรังสุ
10 15480 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ชัยมัน่คง
11 15482 เด็กชาย ภดิูนันท์ วงศ์ค าสาย
12 15491 เด็กชาย รณกฤต สุโพเคน
13 15496 เด็กชาย วรฤทธิ์ ราชายันต์
14 15497 เด็กชาย วัฒนา ลาดบาศรี
15 15501 เด็กชาย วีระชัย บรีุขันธ์
16 15503 เด็กชาย วุฒิกร หงษส์มดี
17 15505 เด็กชาย ศิริวุฒิ มณีรัตน์
18 15508 เด็กชาย สมลักษณ์ จักร์พมิพ์
19 15524 เด็กหญิง กมลรัตน์ สุขวิพฒัน์
20 15529 เด็กหญิง กัลยกร ไม้เมือง
21 15532 เด็กหญิง กุลณัฐ กุลยะ
22 15537 เด็กหญิง จิณัฐตา ไชยสุระ
23 15548 เด็กหญิง ชลลดา ฝ่ายทะแสง
24 15549 เด็กหญิง ช่อทพิย์ ละมัยนิล
25 15550 เด็กหญิง ชาลิณี ศรีหาโคตร
26 15557 เด็กหญิง ณัฐพร บญุเทยีม
27 15566 เด็กหญิง ธนัญชนก สิงหบ์ญุมา
28 15587 เด็กหญิง ปลิดา ต้ันปา
29 15589 เด็กหญิง ปวรา อนุวรรณ
30 15614 เด็กหญิง วราลี ทจีันทร์
31 15619 เด็กหญิง ศิริกมลษา ปอ้งเศร้า
32 15630 เด็กหญิง สุภาวิตา ชนะพจน์
33 15640 เด็กหญิง อุษามณี จันทะผล

  รำยชือ่นักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชัน้มัธยมศึกษำปทีี ่ 1/5
ครูทีป่รึกษำ  :  นำงสำวสุดำทพิย์  ถวิลไพร  และ  นำงสำวพรทพิย์  เข็มปญัญำ



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล หมำยเหตุ
1 15403 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ คีราช
2 15406 เด็กชาย คณาวุฒิ บตุรแก้ว
3 15415 เด็กชาย ชัชวาล แพงสาร
4 15423 เด็กชาย ณัฐธิพล ติดยงค์
5 15426 เด็กชาย ณัฐพล ดวงสา
6 15431 เด็กชาย ทรงกลด แก้วอินทร์
7 15442 เด็กชาย ธนวัฒน์ ยางสิงหอ์้อ
8 15444 เด็กชาย ธนาทรัพย์ แก้วมัน่
9 15454 เด็กชาย นนทวัชฒ์ อินธิพนัธ์
10 15470 เด็กชาย พชร ตรีนิคม
11 15475 เด็กชาย พทุธคุณ สีนาคสุข
12 15486 เด็กชาย ภมูิรพี ใจภคัดี
13 15490 เด็กชาย ยศกฤต สอนสา
14 15498 เด็กชาย วิชาฤทธิ์ พนัไธสง
15 15500 เด็กชาย วีรภทัร วดีศิริศักด์ิ
16 15513 เด็กชาย อดิเทพ ติดหล้า
17 15514 เด็กชาย อนุชา ประพสัรางค์
18 15538 เด็กหญิง จิราภา โอ้น
19 15545 เด็กหญิง ชลดา แสงประสาน
20 15553 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ วันดี
21 15565 เด็กหญิง ธนพร จันลา
22 15567 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีกัน
23 15569 เด็กหญิง นภสัสร นครังสุ
24 15574 เด็กหญิง นะนิมล ภจูักรแก้ว
25 15594 เด็กหญิง พนัชนก บตุะกูล
26 15596 เด็กหญิง พชัรา ภลูายดอก
27 15598 เด็กหญิง พชัริดา มูลละ
28 15601 เด็กหญิง พมิพอ์ัปสร จันทะขิน
29 15603 เด็กหญิง ภทัรวดี ภชูุม
30 15605 เด็กหญิง ภสัสร พาพรม
31 15620 เด็กหญิง ศุภสิรา กิ่งคาน
32 15626 เด็กหญิง สุนิษา นนทะสี
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ครูทีป่รึกษำ  :  นำยมำนิต  เทีย่งธรรม  และ  นำยสมพงษ์  รัตนวงษำ



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล หมำยเหตุ
1 15397 เด็กชาย ก้องภพ อุรา
2 15411 เด็กชาย จีระยุทธ กิติศรีวรพนัธุ์
3 15424 เด็กชาย ณัฐนันท์ ยอดเจริญ
4 15428 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีมงคล
5 15436 เด็กชาย ธนกฤต ไผ่ละออ
6 15457 เด็กชาย นันทพงษ์ เพชรโก
7 15459 เด็กชาย ปฐมพงษ์ พรมเพง็
8 15465 เด็กชาย ปลิุน มีนาคะ
9 15472 เด็กชาย พทัธพล นครังสุ
10 15474 เด็กชาย พรีพงษ์ พลาดอินทร์
11 15476 เด็กชาย ภทัรพล แก้วนามไชย
12 15478 เด็กชาย ภาคภมูิ ก่ าเสริฐ
13 15481 เด็กชาย ภานุวัฒน์ แพงจ าปา
14 15493 เด็กชาย รัชพล แสนตรี
15 15502 เด็กชาย วีระพจน์ สารทนงค์
16 15510 เด็กชาย สุภณัฐ โสภา
17 15515 เด็กชาย อนุภาพ บพุจันโท
18 15525 เด็กหญิง กรรณิการ์ บรีุขันธ์
19 15530 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ไม้เมือง
20 15540 เด็กหญิง จุฑามาศ หลาบเงิน
21 15544 เด็กหญิง ชนันพร นาสมวงษ์
22 15554 เด็กหญิง ฑิฆัมพร มานะเสน
23 15560 เด็กหญิง ทกัษพร โพธิ์สันเทยีะ
24 15573 เด็กหญิง นวพร แก้วมี
25 15583 เด็กหญิง ประธิตา โยทะคง
26 15592 เด็กหญิง ปาริตา อ าอวด
27 15600 เด็กหญิง พมิพพ์กิา อานไธสง
28 15631 เด็กหญิง สุรนุช นนทเ์ข็มพรม
29 15632 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ อินชูกุล
30 15634 เด็กหญิง อภญิญา นคะรังสุ
31 15636 เด็กหญิง อรัญญา เสวิวัฒน์
32 15637 เด็กหญิง อรัญมณี ไชยพรม
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ครูทีป่รึกษำ  :  นำงศิรินุช  เบำ้คันท ี และ  นำยสมุฎฎิ ์ ภำษำดี



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล หมำยเหตุ
1 15641 เด็กชาย จิณณพตั พนูทองหลาง
2 15642 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ ศรีสมยา
3 15643 เด็กชาย ณัฐภทัร มีชื่อ
4 15644 เด็กชาย ปภงักร อุ่นเทยีมโสม
5 15645 เด็กชาย พงศ์ปณต จันปุม่
6 15646 เด็กชาย ภาคภมูิ ดีผดุง
7 15647 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ดาเชิงเขา
8 15648 เด็กชาย วรากร ภวูงศ์
9 15649 เด็กหญิง กวินตรา มณีลุน
10 15650 เด็กหญิง ขนิษฐา บพุศิริ
11 15651 เด็กหญิง ธิดาทพิย์ ชนะพจน์
12 15652 เด็กหญิง นันทชิา กิติผง
13 15653 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา ค าลือ
14 15654 เด็กหญิง พชัฎา รามศรี
15 15655 เด็กหญิง พาทนิธิดา กิติศรีวรพนัธุ์
16 15656 เด็กหญิง พรีะดา บญุราช
17 15657 เด็กหญิง ศิวกานต์ บพุศิริ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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ครูทีป่รึกษำ  :  นำงสำวอรวรรณ  สียำงนอก


