
ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 14418 นาย สิทธโิชค ดวง สงค์ 
2 14457 นาย พลทตั พรมเพง็
3 14622 เด็กชาย พชรพล สีกุดเรือ
4 14647 เด็กชาย วรพล วดีศิริศักด์ิ
5 14648 นาย สัญญา แสนทวสุีข
6 14715 นาย หรัิญ ต้ายบญุเที่ยง
7 15658 เด็กชาย จิราภทัร ศรีสวสัด์ิ
8 15660 นาย ณัฐวฒิุ คัดทะนะ
9 15662 นาย ภาณุวฒัน์ ศรีฤทธิ์
10 15664 นาย รัชพล พลเดช
11 14424 นางสาว จิรัชญา บญุเทยีม
12 14427 นางสาว ทฆิัมพร สุขทองสา
13 14429 นางสาว บณัฑิตา แก้วนิวงษ์
14 14430 นางสาว บวัชมพู ซาเฟื้อย
15 14433 นางสาว พมิมกานต์ สุนาคราช
16 14436 นางสาว วรกานต์ ศรีทอง
17 14437 เด็กหญิง วลัยพรรณ เสนจันทร์ฒิไชย

18 14440 นางสาว ศิรประภา ทรัพย์เสถียร
19 14445 นางสาว ศุวรรยา ศรีจันทร์
20 14446 นางสาว อรจิรา ดาบตุร
21 14470 นางสาว นันทกิา ด้วงอุดม
22 14471 นางสาว บญุมี บพุศิริ
23 14511 เด็กหญิง ดวงใจ แผ่นพรม
24 14520 นางสาว วชัราภรณ์ กวนศักด์ิ
25 14600 นางสาว ทศันีย์ จันทะผล
26 14631 นางสาว นวพรรษ พวงสันเทยีะ
27 14637 นางสาว อรทยั ทมุดี
28 14659 เด็กหญิง มณฑิรา ไตริน
29 14716 นางสาว จิรนันท์ ศรีประเสริฐ
30 14719 เด็กหญิง อรณิชา เตียงสกุล
31 15365 นางสาว พณิทอง ใจแก้ว
32 15669 นางสาว นครินทร์ ค าเงิน
33 15670 นางสาว นงค์รักษ์ ชัยบลิ
34 15672 นางสาว เบญจมาภรณ์ มณีรัตน์
35 15673 นางสาว ปฏมิาพร เสนจันทร์ฒิ
36 15674 นางสาว ภณัฑิรา แสนสอน
37 15676 นางสาว ยุพาพร ไตริน
38 15677 นางสาว รุจีรัตน์ สอนสา
39 15682 นางสาว วศัิลย์ศยา ค าพา
40 15690 นางสาว อิสริยา ศรีวรสาร

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  4/1 แผนกำรเรยีนวิทยำศำสตร ์- คณติศำสตร์
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำยเสกสรรค์   บนิศรี



ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 14409 เด็กชาย คุณากร สุโพธิเ์คน
2 14490 เด็กชาย เจตนิภทัธิ์ วเิศษยา
3 14532 เด็กชาย นันทกร ผายพนัธุ์
4 14645 เด็กชาย ธรีวฒัน์ จ าปาบรีุ
5 14411 นาย ชยุต สราญชื่น
6 14461 นาย ภานุวฒัน์ นนทะศรี
7 14496 นาย ธนวฒัน์ ศรีหะมงคล
8 14560 นาย ณัฐวฒิุ นนทเ์ข็มพรม
9 14640 นาย ทปีกร ศรีสุดชา
10 14649 นาย สุทธิสิทธิ์ ชนะพจน์ 
11 15659 นาย ณัฐพงษ์ ค าลือ
12 15661 นาย ธรีดา วนัดี
13 15663 นาย ยศกร ไทรย้อย
14 15734 นาย ธนาธปิ นวลศรี
15 14527 เด็กหญิง อริสา สนมศรี
16 14576 เด็กหญิง พมิญาดา ดวงมืด
17 14604 เด็กหญิง ภคัจิรา ศรีหะมงคล
18 14634 เด็กหญิง พมิพช์นก ระมงคล
19 14423 นางสาว เกวลิน พรมเมือง
20 14435 นางสาว รุ่งนภา ชนะพจน์
21 14444 นางสาว สุชาวลี สนมศรี
22 14522 นางสาว วิไลพร  พมิพศ์รีเมือง
23 14571 นางสาว กนิษฐา นนทเ์ข็มพรม
24 14578 นางสาว ศศิญา เพช็รนนท์
25 14580 นางสาว สุดารัตน์ จันทะบาล
26 14603 นางสาว พณิทองทา ตามขมิ้น
27 14610 นางสาว อัญชริกา ไชยสุระ
28 14629 นางสาว ชลธชิา อิ่มเต็ม
29 14650 นางสาว กัญญาภคั ราชวงค์อุระ
30 15667 นางสาว กันนิยา ศรีวรสาร
31 15668 นางสาว ตติยา จันทะเวนิ
32 15671 นางสาว นภาวรรณ สุริจันทร์
33 15675 นางสาว มาติกา ทองขาว
34 15678 นางสาว วรรณสา ทองดี
35 15679 นางสาว วรัญญา บญุเทยีม
36 15680 นางสาว วริดา กะนะ
37 15681 นางสาว วไิลวรรณ ตู้แก้ว
38 15683 นางสาว ศศิวรรณ สุนา
39 15686 นางสาว โสภา คะโสพมิพ์
40 15735 นางสาว ภวตัรา โพธิคู่์

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  4/2  แผนกำรเรยีนวิทยำศำสตร ์- คณติศำสตร์
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำยอนันต์  ภชูุม



ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 14419 นาย สิทธนินท์ ไชยพนัธุ์
2 14448 นาย เขมศักด์ิ สมสนุก
3 14638 เด็กชาย กันต์กวี ศรีแสน
4 14641 นาย ธนกฤต พลหาราช
5 15362 เด็กชาย ติณณภพ ตะวะนะ
6 15666 นาย วรากร จันดา
7 14428 นางสาว ดลพร ค ามุงคุณ
8 14431 นางสาว พชิญา ตักโพธิ์
9 14432 นางสาว พชิาณิกา สุวรรณมาโจ
10 14434 นางสาว ยุวดี สุวรรณมาโจ
11 14439 นางสาว ศศินิภา ทองสม
12 14441 นางสาว ศิริวมิล มงกุฎ
13 14443 นางสาว สไบทอง วงค์วริชภทัร
14 14474 นางสาว พชัรินญา เชื้อพรมมา
15 14507 นางสาว โชติกา อ่อนหวาน
16 14510 นางสาว ดลยา สุวรรณมาโจ
17 14513 เด็กหญิง ธนาวดี บนัทอน
18 14523 นางสาว ศศิวมิล ถินวจิารย์
19 14628 นางสาว ขวญัแก้ว สังขตะอ าพน
20 14630 นางสาว ณัฐณิชา จนัทร์ดาประดิษฐ์

21 14633 นางสาว พรสวรรค์ เทียนทองผาติกุล

22 14651 นางสาว กุลธดิา ไตรเทน
23 14653 นางสาว จิตรานุช พนัจี
24 14654 นางสาว จิราพร แสนปชุุม
25 14655 นางสาว ทยิดา โชติเอี่ยม
26 14656 นางสาว ทศันภรณ์ เวฬุวนารักษ์
27 14658 นางสาว ภทัธนพา กิติศรีวรพนัธุ์
28 14660 เด็กหญิง รังศิมา ยะสา
29 14663 นางสาว สมัชญา เกษมสิน
30 14664 นางสาว สุจิตรา ศรีวรสาร
31 15719 เด็กหญิง ฐิติวรดา สมวงศ์
32 15720 นางสาว ปภสัสร วนัดี

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  4/3  หอ้งเรยีนพิเศษ EIS
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำงสำวกมลวรรณ จังตระกูล  และ  นำยไพโรจน์  มำตชัยเคน  



ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 14462 เด็กชาย ระพภีทัร รัตนะ
2 14463 นาย รุ่งกิจ ริมสกุล
3 14533 นาย บญัชา ค าสอน
4 14465 นางสาว จอมขวญั ต้นเงิน
5 14506 นางสาว จุฬาลักษณ์ ตักโพธิ์
6 14515 เด็กหญิง นพวรรณ  อุปสุ
7 14526 นางสาว สุภาวดี ตะนะคี
8 14545 นางสาว นภาพร มุงคุณ
9 14549 นางสาว บษุยา สุทธอิาคาร
10 14581 นางสาว สุภชัชา จ าปา
11 14635 เด็กหญิง ภทัรลาพา อินธพินัธ์
12 14725 นางสาว ทพิย์สุดา พรรณวงศ์
13 15691 นางสาว ชนิดา เสนจันทร์ฒิ
14 15692 นางสาว ธนัชพร วระดี
15 15693 นางสาว นฏมลฐศร หารู้
16 15694 นางสาว พชัริดา ด่านหา
17 15695 นางสาว วจนะภรณ์ แสนไชย
18 15696 นางสาว วริยา วนัดี
19 15697 นางสาว วจิิตรา บญุกวา้ง
20 15698 นางสาว ศศิวมิล มิ่งโสดา
21 15699 นางสาว อนงค์รัก ปู่หว้ยพระ
22 15700 นางสาว อโนชา โสภา
23 15701 นางสาว อัญชุลีจารีย์ เชื้อดวงผุย
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  4/4  แผนกำรเรยีนภำษำจีน
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำยอภนิิตย์  บญุตำ



ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 14415 นาย ภสัภมีวศั ธรณ์ธนัตย์กุล
2 14449 นาย ชิษณุพงศ์ มุทาพร
3 14451 นาย ทรัพย์ธานี ชนะพจน์
4 14458 นาย พรีพฒัน์ เมืองโคตร
5 14499 นาย ภคพล ฝาค า
6 14501 นาย วรเมธ ยงสวสัด์ิ
7 14528 นาย กฤษฎา เขียวค้า
8 14534 นาย บรูพา ทาสีด า
9 14538 นาย ยุทธพงษ์ สาหสั
10 14557 นาย กฤตนัย ตีโย
11 14561 นาย ธนวฒัน์ โอ้น
12 14565 นาย ภมูิพฒัน์ จันทโคตร
13 14570 นาย อนันทพล จิตพมิพ์
14 14585 นาย กิตตินันท์ บรีุขันธ์
15 14646 เด็กชาย พชรพล ไชยยา
16 15702 เด็กชาย คณิศร ทรงทรัพย์
17 15703 นาย จีรวฒัน์ สุวรรณมาโจ
18 15704 นาย ณัตธพล ไชยสุระ
19 15705 นาย วฒิุชัย กะนะ
20 15706 นาย อดิศร ช่อผกา
21 15707 นาย อนุรักษ์ บญุประวงค์
22 12895 เด็กหญิง สาวติรี วพิรรณะ
23 14438 นางสาว วมิลณัฐ เปน็สุข
24 14475 เด็กหญิง พมิพไิล ไตริน
25 14478 นางสาว รัชนีวรรณ อินทสา
26 14486 นางสาว อารียา ไชยสุระ
27 14516 นางสาว นวรัตน์ เนาวรัตน์
28 14553 เด็กหญิง รัชสิตา อินทรักษ์
29 14605 นางสาว วรรธดิา ตักโพธิ์
30 14636 นางสาว สุพชิญา ไตริน
31 15684 นางสาว สุดารัตน์ จันทลุาง
32 15687 นางสาว อชิตา พนัโน
33 15688 นางสาว อรจิรา ภะวะ
34 15689 นางสาว อรนริน จันทะจวง
35 15709 นางสาว พติวนั โปงทา่
36 15710 เด็กหญิง ภทัรธดิา ศรีหะมงคล
37 15711 นางสาว วนิดา จันทะเสน
38 15713 นางสาว ธดิารัตน์

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  4/5  แผนกำรเรยีนศิลปะ - พลศึกษำ
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำยนรนิทร ์ ทองศร ี และนำงสำวณชัชำ  นิระเคน



ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 14536 นาย พรีวสั วะสุรี
2 14537 นาย พรีะวฒัน์ ยะวงษศ์รี
3 14590 นาย ธรีวฒัน์ อุ่นสมัย
4 14591 นาย นครินทร์ จันทะผล
5 14593 นาย รัฐภมูิ กืกทอง
6 15734 นาย ธนาธปิ นวลศรี
7 11672 นางสาว ณัฐธดิา บพุรม
8 14421 นางสาว กฤตพร พวงนาค
9 14469 นางสาว ณิชมน ภะวะ
10 14476 นางสาว ภาวณีิ สุวรรณมาโจ
11 14482 นางสาว สตรีรัตน์ ชนะพจน์
12 14485 นางสาว อาทติยานันท์ พนัธุเ์มือง
13 14509 นางสาว ณัฐริการ์ วงษา
14 14517 นางสาว พรเทวา มณีวรรณ์
15 14550 นางสาว ปาริชาติ วพิรรณะ
16 14572 นางสาว กุลจิรา ตามขมิ้น
17 14579 นางสาว ศิริวรรณ แพงสาร
18 14627 นางสาว กนกวรรณ วาลองนิล
19 14718 นางสาว ศิริรัตน์ นูพมิพ์
20 15685 นางสาว สุนิษา ไกรนิตย์
21 15708 นางสาว ณัฐธดิา มุดผา
22 15712 นางสาว กัญญาณัฐ สอนซ้าย
23 15714 นางสาว นภาพร ยัพราช
24 15715 นางสาว พชันิดา โพธงิาม
25 15716 นางสาว พริิยากร วงค์ค าจันทร์
26 15717 นางสาว สุพตัรา นครังสุ
27 15718 นางสาว แสนดาว โยธาตรี

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  4/6  แผนกำรเรยีนวิทยำศำสตร ์- คอมพิวเตอร์
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำงทศันีย์  นำค ำ  และ  นำยนิธิพัฒน์  บวัผัน


