
ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 14745 เด็กชาย เจริญ หาญกล้า
2 14746 เด็กชาย โชคชัย กิติศรีวรพันธุ์
3 14747 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ โยบุตดา
4 14748 เด็กชาย ตะวนั มาสม
5 14749 เด็กชาย สุขไพศาล กิติศรีวรพันธุ์
6 14750 เด็กชาย สุดเขต เอมถนอม
7 14751 เด็กชาย สุริยะ ทุมสี
8 14752 เด็กหญิง คณิตา ดาราพันธ์
9 14753 เด็กหญิง จันทัปปภา สุตะภักด์ิ
10 14754 เด็กหญิง ชญานิน ค าลือ
11 14755 เด็กหญิง ชนภัทร อนุวรรณ
12 14756 เด็กหญิง ณภัทร ค าพระ
13 14757 เด็กหญิง ทักษวดี วาปี
14 14758 เด็กหญิง ธญัชนก คงสุข
15 14759 เด็กหญิง ธญิาดา มณีพรรณ
16 14760 เด็กหญิง นวยีา แสนเมือง
17 14761 เด็กหญิง นันทิดา นนท์เข็มพรม
18 14762 เด็กหญิง นิตยา เสนาสี
19 14763 เด็กหญิง ปภาดา ชนะพจน์
20 14764 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ พรมจอม
21 14765 เด็กหญิง ปรียาภัทร เมืองแทน
22 14766 เด็กหญิง ปัทมพร ภูธร
23 14767 เด็กหญิง พลินทิพย์ กวนศักด์ิ
24 14768 เด็กหญิง พัชราภา สุวรรณมาโจ
25 14769 เด็กหญิง พัชรี เดชทะสอน
26 14770 เด็กหญิง พิชชาภา ตรีนิคม
27 14771 เด็กหญิง ภัทรธดิา นนท์เข็มพรม
28 14772 เด็กหญิง มณีรัตน์ ดีทุง่น้อย
29 14773 เด็กหญิง มยุรฉัตร ติดหล้า
30 14774 เด็กหญิง รัชนีกร ศิริลักษ์
31 14775 เด็กหญิง ศรัญญา สมวงศ์
32 14776 เด็กหญิง ศรัญญา บุญอาษา
33 14777 เด็กหญิง ศริยา นครังสุ
34 14778 เด็กหญิง ศรีสุดา มณีวรรณ์
35 14781 เด็กหญิง สุทธนิันต์ สุทธแิสน
36 14782 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ไกลถิ่น
37 14783 เด็กหญิง อมินตรา สมยา
38 14784 เด็กหญิง อลิษา สนมศรี
39 15380 เด็กหญิง นริศรา บุญระมี
40 15724 เด็กหญิง พัชนินทร์ จันทา

  รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนำ  ปีกำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ 3/1
ครูทีป่รึกษำ  :  นำงสำวอนิตตำ  บัวสำย  และ  นำยสุรฉัตร  รัชทำนี



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 14785 เด็กชาย กานต์ ระสกุล
2 14786 เด็กชาย ชนสิษฎ์ กิติศรีวรพันธ์
3 14787 เด็กชาย ชายชล ทุมดี
4 14788 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ปราโมทย์
5 14789 เด็กชาย ณัฐวฒิุ วงษาพัฒน์
6 14790 เด็กชาย ธวชัชัย วนัดี
7 14791 เด็กชาย ประกฤษฏิ ์ ปากดี
8 14792 เด็กชาย ปวรุตม์ บุญยะศรี
9 14793 เด็กชาย ปัทวี รัตนะ
10 14794 เด็กชาย พงศ์ปกรณ์ คละไฮ
11 14795 เด็กชาย พีรณัฐ วเิศษ
12 14796 เด็กชาย วราวฒิุ ชนะดิษฐ์
13 14797 เด็กชาย สินาถ สะตะ
14 15058 เด็กชาย นพดล กักจัตุรัส
15 14798 เด็กหญิง จารุวรรณ ไชยมหา
16 14799 เด็กหญิง ชนกภัทร์ เปาริสาร
17 14800 เด็กหญิง ชนสรณ์ ภูบุรมย์
18 14801 เด็กหญิง ชลิตวรรณ แสงโสดา
19 14802 เด็กหญิง ณัฐธดิา นนทะศรี
20 14803 เด็กหญิง ดรุณรัตน์ บุญเริง
21 14804 เด็กหญิง ธญัชนก โอ้น
22 14805 เด็กหญิง ธญัญาพร โยบุตดา
23 14806 เด็กหญิง ธดิารัตน์ โพธสิาร
24 14807 เด็กหญิง ธติิยา ใจเอื้อ
25 14808 เด็กหญิง เนตรนภัส ระวิ
26 14809 เด็กหญิง ปิยดา อ้อมนอก
27 14810 เด็กหญิง พัชรินทร์ ไตรมีแสง
28 14811 เด็กหญิง พิมพ์พิกา สอนสา
29 14812 เด็กหญิง วรันธร พันจี
30 14813 เด็กหญิง สาริน ชนะพจน์
31 14814 เด็กหญิง สุวภัทร เดชทะศร
32 14815 เด็กหญิง เหมือนฝัน ป้องสีดา
33 14816 เด็กหญิง อลิสา คงเหลา
34 14817 เด็กหญิง ไอริณ ศรีวรสาร
35 14994 เด็กหญิง พิรดา กุลวงษ์ 15-มิ.ย.-63
36 15059 เด็กหญิง ค าใบ มะนีจัน 20-พ.ค.-63
37 15062 เด็กหญิง ปวนัรัตน์ ภูมิดา 22-มิ.ย.-63
38 15386 เด็กหญิง ธญัทิพ นาคมี 1-ต.ค.-63

ครูทีป่รึกษำ  :  นำยสิทธิชัย  เป้ำกลำงไพร  และ  นำงสำววัฒนะ  เก้ียวมุก
  รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนำ  ปีกำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ 3/2



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 14818 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ สุวรรณมาโจ
2 14819 เด็กชาย จักรพันธ์ ศรีบริบูรณ์
3 14820 เด็กชาย ณรงค์ศักด์ิ จันทะพรม
4 14821 เด็กชาย ทินกร สอนเฟือ่ง
5 14822 เด็กชาย ธนกฤต พรมดี
6 14823 เด็กชาย ธนวฒัน์ เข็มตูม
7 14824 เด็กชาย ธราเทพ พรมอินทร์
8 14825 เด็กชาย นที ทับสีแก้ว
9 14826 เด็กชาย นพรัฐ ชนะพจน์
10 14827 เด็กชาย พอเพียง เบ้าลี
11 14828 เด็กชาย ภาคภูมิ บุญญศรี
12 14829 เด็กชาย ภาคิน เจริญราษฎร์
13 14830 เด็กชาย ศรันย์ ศรีทอง
14 14831 เด็กหญิง กนกวรรณ บุรีขันธ์
15 14832 เด็กหญิง กันติชา บุสุวะ
16 14833 เด็กหญิง จิรัสยา ยศพรรณ์
17 14834 เด็กหญิง ชลิตา ยางสิงอ้อ
18 14835 เด็กหญิง ญาณัจฉรา โสภี
19 14836 เด็กหญิง ฐิตาภา ค าไข
20 14837 เด็กหญิง ธนัยชนก สุวรรณมาโจ
21 14839 เด็กหญิง เบญญาภา สุวรรณมาโจ
22 14840 เด็กหญิง ปริณดา สิมมา
23 14841 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ สายสะอาด
24 14842 เด็กหญิง พิชญาภา เสย์
25 14843 เด็กหญิง พีรดา บุญบุตร
26 14844 เด็กหญิง มนัสพร สีสุนา
27 14845 เด็กหญิง เมธกิาญจน์ เดชสอน
28 14846 เด็กหญิง รัชนีกร โอกลคร
29 14847 เด็กหญิง รุ้งตะวนั เตชะแก้ว
30 14848 เด็กหญิง วรัญญา พาดกลาง
31 14849 เด็กหญิง สุพิชฌา เพิม่พูนผลพันธุ์
32 14850 เด็กหญิง เอวติรา พุทรา
33 15061 เด็กหญิง จิราพัชร พลงาม 18-มิ.ย.-63

ครูทีป่รึกษำ  :  นำงสำวอภิญญำ  ค ำตัน
  รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนำ  ปีกำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ 3/3



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 14851 เด็กชาย ธนวฒัน์ บุรีขันธ์
2 14852 เด็กชาย ธนากร แก้วมั่น
3 14853 เด็กชาย ธนากรณ์ บุรีขันธ์
4 14854 เด็กชาย ธนาดล อุปสุ
5 14855 เด็กชาย ธราเทพ เอกพันธ์
6 14856 เด็กชาย นนทกร บุพศิริ
7 14857 เด็กชาย เนภัทร จันทะเสน
8 14859 เด็กชาย ผลิตโชค เทพกัลยา
9 14860 เด็กชาย พิพัฒ วงษ์สวสัด์ิ
10 14861 เด็กชาย ภูบุรินทร์ ไตริน
11 14862 เด็กชาย สิรภัทร ดาดง
12 14863 เด็กชาย อนุชิต อุปพงศ์
13 14925 เด็กชาย ราเชนทร์ ค าชนะ
14 14981 เด็กชาย ดนุนัย อ าอวด
15 15393 เด็กชาย กิตติพงษ์ เม็ดสุวรรณ์
16 14865 เด็กหญิง กนกพร สุวรรณมาโจ
17 14866 เด็กหญิง กมลวรรณ สุขใจ
18 14867 เด็กหญิง กิติมา กวนค าอุ้ย
19 14868 เด็กหญิง ชนกันต์ จันทะผล
20 14869 เด็กหญิง ชลธดิา ค าสวสัด์ิ
21 14870 เด็กหญิง ทิพย์วดี โคตสมบัติ
22 14871 เด็กหญิง ธนัยพร หรทึก
23 14872 เด็กหญิง ปาจรีย์ พันดวง
24 14873 เด็กหญิง พิมพกานต์ มามีกุล
25 14874 เด็กหญิง ภูริตา ผาโม้
26 14875 เด็กหญิง มนันญา วดีศิริศักด์ิ
27 14877 เด็กหญิง ศรารัตน์ บุญตระกูล
28 14878 เด็กหญิง ศศิพร ศรีชัยวาน
29 14879 เด็กหญิง ศิรภัสสร หน่อแก้ว
30 14880 เด็กหญิง สโรชา อุดานนท์
31 14881 เด็กหญิง สุปราณี วงศ์โพนทอง
32 14883 เด็กหญิง อาริสา สุวะเสน

  รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนำ  ปีกำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ 3/4
ครูทีป่รึกษำ  :  นำงสำวมัลลิกำ  สีดำเดช



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 14885 เด็กชาย กิตติภณ เอกสะพัง
2 14886 เด็กชาย จักรินทร์ ชนะพจน์
3 14887 เด็กชาย ณัฐวฒิุ ชนะพจน์
4 14888 เด็กชาย ณัฐวฒิุ จันทร์ชนะ
5 14889 เด็กชาย ปิยะพงษ์ ชนะพจน์
6 14890 เด็กชาย พศวยี์ สารอินจักร
7 14891 เด็กชาย พาทิศ ชนะพจน์
8 14892 เด็กชาย รัฐศาสตร์ พรหมสุขันธ์
9 14893 เด็กชาย ศิวกร ภะวะ
10 14894 เด็กชาย สหรัฐ ศฤงธร
11 14895 เด็กชาย สิรภพ วะสุรี
12 14896 เด็กชาย สิรภัทร คุดคา
13 14897 เด็กชาย อนุสรณ์ โชติกะกุล
14 15737 เด็กชาย จิรวฒัน์ สีม่วง 11 มิ.ย.64
15 14898 เด็กหญิง ขจารินทร์ บุญเทียม
16 14899 เด็กหญิง จุฑามณี ตรีเตชะ
17 14900 เด็กหญิง ชมพูนุช เนาวรัตน์
18 14901 เด็กหญิง ญาณิศา หารู้
19 14902 เด็กหญิง ญานิศา ทองงาม
20 14903 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี แพงจ าปา
21 14904 เด็กหญิง ธาริกา พิลาชัย
22 14905 เด็กหญิง นรมน บุญเทียม
23 14906 เด็กหญิง เบญญาภา รัตนะ
24 14907 เด็กหญิง ปรารถนา นนท์เข็มพรม
25 14908 เด็กหญิง ปาริตา แก้วดี
26 14909 เด็กหญิง มรกต ส่องสีโรจน์
27 14910 เด็กหญิง รักษ์สุดา บัวเพชร
28 14911 เด็กหญิง ศิวพร วริะชิต
29 14912 เด็กหญิง สุดารัตน์ อุณาพรหม
30 14913 เด็กหญิง สุธรีา วนัดี
31 14915 เด็กหญิง อัญชลี โอ้น

ครูทีป่รึกษำ  :  นำงสำวนันตพร  วดีศิริศักดิ์  และ  นำงสำวฐำปนี  ชลุยรัตน์
  รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนำ  ปีกำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ 3/5



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 14916 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ นากวน
2 14917 เด็กชาย ชายอนันต์ สังขตะอ าพน
3 14918 เด็กชาย ชิงชัย ไชยสุระ
4 14919 เด็กชาย โชคทวี ค ามา
5 14920 เด็กชาย ฐิติวสัส์ ไทยสุริวงศ์
6 14921 เด็กชาย ไตรรัตน์ วงศ์พรต
7 14922 เด็กชาย ปัฐพี ชูรัตน์
8 14923 เด็กชาย ภากร ปูห่้วยพระ
9 14924 เด็กชาย ภานุมาศ สีทอง
10 14926 เด็กชาย อดิภัทร ดวงขุนลา
11 14927 เด็กชาย อนุพงษ์ กาทอง
12 14928 เด็กชาย อนุมาศ ชาภูวงศ์
13 14929 เด็กชาย อภิรักษ์ ทวจีิตต์
14 15732 เด็กชาย ธนากร ไชยสุระ 30-เม.ย.-64

15 14930 เด็กหญิง กนิษฐา เสย์
16 14931 เด็กหญิง กรองกาณจน์ กุ่ยเกี๊ยะ
17 14932 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ศรีหะมงคล
18 14934 เด็กหญิง ธญัชนก สาหัส
19 14935 เด็กหญิง ธนัยพร บุรีขันธ์
20 14936 เด็กหญิง ธดิาพร สุวรรณมาโจ
21 14938 เด็กหญิง บัณฑิตา หวลระทึก
22 14941 เด็กหญิง ลิตา ยะวงศรี
23 14942 เด็กหญิง วนิดา ใจหาญ
24 14943 เด็กหญิง วลิาสินี จิตพิมพ์
25 14944 เด็กหญิง สาวกิา อาจกล้า
26 14945 เด็กหญิง อริศรา อรวฒันะสุชาติ
27 14946 เด็กหญิง อวชินันท์ หัวใจเพ็ชร
28 14947 เด็กหญิง อารียา พิมสลัด
29 15038 เด็กหญิง ศศิวมิล พรหมโคตร 13พ.ค.62
30 15039 เด็กหญิง เกวลิน ไตรยา 13พ.ค.62

  รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนำ  ปีกำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ 3/6
ครูทีป่รึกษำ  :  นำงสำวสุจิตรำ  แสนคมคำย  และ  นำงสำวลักษณ์นภำ  แก้วค ำแจ้ง



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 14949 เด็กชาย จิรภาส อุปสุ
2 14951 เด็กชาย ชิติพัทธ์ เวยีงแก้ว
3 14954 เด็กชาย นนทวฒัน์ อุณาพรหม
4 14955 เด็กชาย ปิยพัชร จูมลี
5 14956 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ อุทัย
6 14957 เด็กชาย พีรพัฒน์ พรมซุ้ย
7 14958 เด็กชาย ภูริภัทร หัดระสา
8 14959 เด็กชาย วราวฒิุ ไตริน
9 14960 เด็กชาย อภินันท์ ดวงมืด
10 14962 เด็กหญิง กัญญาพัชร วงศ์ล่าม
11 14964 เด็กหญิง จิติมาพร มาตย์เมือง
12 14965 เด็กหญิง ญารดา ค าแสน
13 14966 เด็กหญิง ฑิฆัมพร สุวรรณมาโจ
14 14968 เด็กหญิง นิรมล หลวงพล
15 14969 เด็กหญิง ปวยี์ธดิา เกตุแก้ว
16 14970 เด็กหญิง ปิยะมาศ รามศรี
17 14971 เด็กหญิง พรทิพย์ โพธิ์บุญ
18 14972 เด็กหญิง พรรษา บุตรดี
19 14974 เด็กหญิง พินนะรัฐ ควรแท้
20 14975 เด็กหญิง วลันภา หนันอ้าย
21 14978 เด็กหญิง อมินดา จันทะผล
22 14979 เด็กหญิง อัจฉวยีา สุวรรณมาโจ
23 15036 เด็กหญิง วราพร นุชแก้ว 13พ.ค.62
24 15740 เด็กหญิง อภิญญา จูมเป่า 14 มิ.ย. 64

  รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนำ  ปีกำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ 3/7
ครูทีป่รึกษำ  :  นำงสำวนิภำวรรณ  บัวสำย  และ  นำยเอกลักษณ์  ติระ



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 14980 เด็กชาย ณัฐวฒิุ แก้วศรี
2 14982 เด็กชาย ทีรฆทรรศ มะสุใส
3 14983 เด็กชาย ปรเมษ บุพศิริ
4 14984 เด็กชาย ประทับธรรม สุภานนท์
5 14985 เด็กชาย ปัณณธร วเิศษดี
6 14986 เด็กชาย พีรพัฒน์ ทุมอุบลทีปต์ทน
7 14987 เด็กชาย วงศ์วรุต รอบรู้
8 15726 เด็กชาย กิตติธร ศรีผ่องงาม
9 14988 เด็กหญิง สุชานาถ อาจสมดี
10 14989 เด็กหญิง กุลณัฐ วงษ์ล่าม
11 14990 เด็กหญิง ฉัฐศศิกร จันมีรชานัตนร์
12 14991 เด็กหญิง ณัฐณิชา วงศ์ค าสาย
13 14992 เด็กหญิง ณัฐธดิา ศรีหะมงคล
14 14993 เด็กหญิง ธรรญาดา ค าเมือง
15 14995 เด็กหญิง ฟ้าใส ใจสบาย
16 14996 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ดวงสุ
17 14997 เด็กหญิง รุจรี หนูเข็ม
18 14998 เด็กหญิง วรวรรณ รุ่งเรือง
19 15041 เด็กหญิง พัสน์นันท์ ละครสิงห์ 14พ.ค.62

  รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนำ   ปีกำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ 3/8  ห้องเรียนพิเศษ MEP
ครูทีป่รึกษำ  :  นำยปรีชำวัตร์  ไชยนำน  และ  นำงสำวทิพย์อำภรณ์  ไวแสน


