
ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 14086 นาย กษด์ิิเดช ดีสวาสด์ิ
2 14087 นาย เจษฎา กอประเสริฐยิ่ง
3 14090 นาย นฤดล สงอินทร์
4 14094 นาย ระพพีฒัน์ เทพมงคล
5 14095 นาย วราเทพ รุ่งศิริ
6 14127 นาย จักร พนัธ์ ร่ืนเริง 
7 14129 นาย ธรรมมาธบิป์ สายจันทร์
8 14170 นาย ปฐมพงษ์  เพยีร เสมอ
9 14309 นาย ชาญณรงค์ วงัอุปดัชา
10 14314 นาย พธิาร วงัอุปดัชา
11 15320 นาย ธีระภทัร์  บญุ เหลา
12 15321 นาย ธรีวฒัน์ ภชูุม
13 15322 นาย ธรีะวศิาล ศรีงอย
14 15323 นาย บ ารุง โคตรสา
15 14104 นางสาว ฉัตรฑริกา ไชยพรม
16 14106 นางสาว ชลิตา เสือเอ๋ง
17 14107 นางสาว ญาณ์ณิศา ชุ่มเมืองเย็น
18 14109 นางสาว ดาวเรือง มะอินทร์
19 14111 นางสาว บษุบา อุณาพรหม
20 14120 นางสาว สุชัญญา พนัจี
21 14122 นางสาว เสาวลักษณ์ เกตุแก้ว
22 14147 นางสาว นันทรัตน์ ตู้แก้ว
23 14154 นางสาว วสิาขา วาดี
24 14157 นางสาว เสน่หจ์ันทร์ พรหมบตุร
25 14160 นางสาว อุบลวรรณ พลการ
26 14188 นางสาว พรนภา สุขสวน
27 14195 นางสาว ศิริญาดา คุชิตา
28 14252 นางสาว สุดารักษ์ พนัธุเ์มือง
29 14406 นางสาว วไิลวรรณ ชนะพจน์
30 15043 นางสาว สโรชา ไชยสุระ
31 15325 นางสาว กรกมล เอ้เคน
32 15326 นางสาว กัณฐิกา โพติยะ
33 15327 นางสาว ธญัญารัตน์ เดชทะสร
34 15328 นางสาว นริลทพิย์ ศรีโสภา
35 15329 นางสาว นันทนา  วงษร์าช
36 15330 นางสาว นิศาชล ทองทาบ
37 15331 นางสาว นุชธยิา โยลัย
38 15334 นางสาว อัญกร สานาผา
39 15728 นางสาว กมลชนก ศรีหะมงคล

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  5/1  แผนกำรเรยีนวิทยำศำสตร ์- คณติศำสตร์
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำยสมเกียรติ  สิงหท์อง  และ  นำงสำวรศัมี  พิมพ์น้อย



ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 14089 นาย ณภทัร ซ้ายกลาง
2 14091 นาย เพชร วงจวง
3 14097 นาย สุริยา ยศพรรณ
4 14124 นาย กวนินาถ วงศ์พล
5 14236 นาย แพนล้ี ไชยะแสง
6 14263 นาย นราทพิ เดชทะศร
7 14326 นาย รัตนินทร์ สัญจรเลิศ
8 15335 นาย ณัฐดนัย เทยีมส าโรง
9 15336 นาย ทรงพล ชมนา
10 15337 นาย ธเิบตร์ ค าลือ
11 15338 นาย ศุภณัฐ เทพมงคล
12 15339 นาย สิทธเิดช ขยัน
13 14119 นางสาว รัตติยากร แสนสุข
14 14145 นางสาว ณัฐวภิา เหรียญทอง
15 14158 นางสาว อรวรรณ แสนเสนา
16 14179 นางสาว กรกนก เอี่ยมฤทธิ์
17 14181 นางสาว จริญญา แสงศรี
18 14189 นางสาว พรสวรรค์ หนันอ้าย
19 14193 นางสาว วรินดา ไม้เมือง
20 14194 นางสาว วมิลสิริ หลาบเงิน
21 14196 นางสาว สุพฒัตรา เดชโฮม
22 14221 นางสาว น้ าทพิย์ พรมพนั
23 14223 นางสาว พชิชาภรณ์ สุขโข
24 14275 นางสาว ปริยดา บญุเทยีม
25 14320 นางสาว ณนภา สานาผา
26 14322 นางสาว ธญัญารัตน์ เสนาสี
27 14327 นางสาว ศศิพร เจตจ านงดี
28 15341 นางสาว ชุติกาญจน์ วฒิุยา
29 15342 นางสาว ณัฐณิชา ช่วยสุมาร
30 15343 นางสาว ทฆิัมพร วงษร์าช
31 15344 นางสาว ทพิย์อักษร โพติยะ
32 15345 นางสาว ธนพร ชนะพจน์
33 15347 นางสาว พณิลดา โยลัย
34 15348 นางสาว ภรณ์ชลินทร์ พรรณวงศ์
35 15349 นางสาว รัตธญิา โยลัย
36 15350 นางสาว วรัทยา ภวูนัเสาร์
37 15351 นางสาว สุดารัตน์ กุลบตุร
38 15352 นางสาว หนึ่งฤทยั ชนะพจน์

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  5/2  แผนกำรเรยีนวิทยำศำสตร ์- คณติศำสตร์
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำงพิไลวรรณ  พลหำรำช  ,  ว่ำที่ ร.ต.ศรำวุธ  บญุยะศร ี และ  นำยอภนัินทร ์ จันทรำ



ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 14132 นาย ปฏภิาณ  ทะลา
2 14311 นาย เตชินท ์  สุวรรณมาโจ
3 14313 นาย นฤนาท กาทองทุ่ง
4 14110 นางสาว ธดิารัตน์ สุวอ
5 14113 นางสาว ปวณีา  ศรีสมสาร
6 14116 นางสาว พริญาณ์    เบา้ลี
7 14117 นางสาว ภคพร   สุวรรณโส
8 14118 นางสาว ระววิรรณ สุขวพิฒัน์
9 14146 นางสาว ธรีดา   ค าดี
10 14148 นางสาว เนตรนภา  ชนะพจน์
11 14151 นางสาว ภควดี  อุดานนท์
12 14155 นางสาว ศิริลักษณ์   ค าลือ
13 14156 นางสาว ศิวพร  เขียวค้า
14 14184 นางสาว นิชราภรณ์  บญุเทยีม
15 14190 นางสาว มนสิชา จิตพมิพ์
16 14191 นางสาว ลลิตา ณรงค์พนัธ์
17 14251 นางสาว ศิรันย์ญา รัตนวารี
18 14273 นางสาว กัญญณัฐ ผาลาด
19 14297 นางสาว ณัฐณิชา   สอนซ้าย
20 14298 นางสาว ธดิาทพิย์   บญุเทยีม
21 14299 นางสาว ธดิารัตน์   ค าลือ
22 14304 นางสาว สาธกิา   ผลาเลิศ
23 14306 นางสาว สุดารัตน์    ราชิ
24 14318 นางสาว ฐิติชญา   เดชทะสอน
25 14325 นางสาว ปชูิกา นามเรือง
26 14388 นางสาว ณิชาภทัร สุภานนท์
27 14389 นางสาว กัญชลิกา  ศรีไทย
28 14390 นางสาว กัญญารัตน์  จันทร์หาญ
29 14736 นางสาว ปธติา   แก่นพรหมมา
30 15353 นางสาว ฐิติมา มีนาง

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  5/3  หอ้งเรยีนพิเศษ  EIS
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำงสำวประภำพร  วรรณดี  และ  นำงสำวคนึงนิจ  ทองเกลี้ยง



ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 14167 นาย ณัฐพล พาพรม
2 14173 นาย ภานุพงศ์ ซ้ายก่า
3 14175 นาย รชต ไชยพนัธุ์
4 14231 นาย นวมินทร์ อุณาพรหม
5 14238 นาย ภชูิต กวนศักด์ิ
6 14378 นาย พรรคพล พนัธุเ์มือง
7 14731 นาย ปราชญ์ยุทธ บตุรม่วง
8 15354 นาย จักรพรรณ บญุเหลา
9 14114 นางสาว พชัรพร เภรีวงษ์
10 14121 นางสาว สุดารัตน์ เสววิฒัน์
11 14123 นางสาว อภญิญา แพงทพิย์
12 14183 นางสาว ทกัษอร เบา้ลี
13 14219 นางสาว นฤมล โสมรักษ์
14 14246 นางสาว ณัฐธดิา แสงทอง
15 14282 นางสาว อนัญชนา แสนบญุมี
16 14283 นางสาว อนันยา อุเทนหลอย
17 14296 นางสาว ชุติกาญจน์ แก้วนอก
18 14317 นางสาว ญาดา แซ่เต็ง
19 15324 นางสาว ขนิษฐา สุวรรณมาโจ
20 15332 นางสาว บวัไล ไม้เมือง
21 15340 นางสาว ชลลัดดา วจิันทร์
22 15355 นางสาว กมลทพิย์  ฉิมชัย
23 15358 นางสาว จินดาหรา พนัธเ์มือง
24 15359 นางสาว จุฑารัตน์ สวสัด์ิภมูิ
25 15360 นางสาว นภสัสร ยศไชยวบิลูย์
26 15361 นางสาว นันทกานต์ เเสนไชย
27 15363 นางสาว คุนันญา จันทร
28 15364 นางสาว วรียา อังคะมาตย์
29 15381 นางสาว เพยีงดาว อุดมดี
30 15384 นางสาว บรูพา ใจแก้ว

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  5/4  แผนกำรเรยีนภำษำจีน
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำงสำวอำรยำ  วรวงศ์



ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 14203 นาย ณัฐดนัย ธสิาคร
2 14204 นาย ทรัพย์เจริญ สุทธวิงษ์
3 14227 นาย ชนาธปิ ตะนะคี
4 14230 นาย ธรีเดช ยะวงษศ์รี
5 14259 นาย กิตติพงษ์ ทนัดวง
6 14271 นาย สังสรรค์ สุวรรณมาโจ
7 15366 นาย นราวชิญ์ แพงวงค์
8 15368 นาย พชัรพล บญุญะศรี
9 15369 นาย รวศิ เขียวเขื่อน
10 15370 นาย อรรถพล จันทะขิน
11 14102 นางสาว ขวญัจิรา โพธิสุ์ด
12 14214 นางสาว กรรณิกา ยะวงศรี
13 14248 นางสาว เพยีงฤดี บญุยบตุร
14 14307 นางสาว สุพตัรา ชนะพจน์
15 15373 นางสาว ทพิย์กร บญุเทยีม
16 15374 นางสาว มนัสนันท์ สีพล
17 15391 นางสาว นริศรา กรมลา

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  5/5  แผนกำรเรยีนศิลปะ - พลศึกษำ
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำยเจษฎำ  รำชบตุร



ที่ เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 14092 นาย ภริูภทัร สุวรรณมาโจ
2 14126 นาย จักรพงค์ ร่ืนเริง
3 14128 นาย เชาวนนท์ สุวรรณะ
4 14135 นาย วรีภทัร คีราช
5 14137 นาย สรยุทธ ยะวงษศ์รี
6 14138 นาย สืบสกุล เสนาสี
7 14162 นาย กิติพนัธุ์ สุทธอิาคาร
8 14171 นาย พนักร บญุตาปวน
9 14172 นาย พรีพฒัน์ แพงจ าปา
10 14200 นาย กิตติพฒัน์ ธปิญัญา
11 14201 นาย ฉัตรบดินทร์ ทาแวน่
12 14237 นาย ภานุเดช พรมสุ้ย
13 14261 นาย ณัฐพล ไชยพนัธ์
14 14262 นาย ธนภทัร แจ้งดี
15 14267 นาย พชิิต พมิสลัด
16 14287 นาย เจษฎา ปู่หว้ยพระ
17 14288 นาย ธนวฒัน์ คุ้มทพั
18 14397 นาย สันติสุข ปชิัยญาณ
19 15375 นาย ชนกชนม์ ประทมุ
20 15376 นาย พชร สานาผา
21 14105 นางสาว ชลธดิา เมืองโคตร
22 14142 นางสาว กันตนา บสุุวะ
23 14143 นางสาว ชลิตา เวยีงสิมา
24 14144 นางสาว ชุติมา ปสัสาวะพา
25 14159 นางสาว อาริตา ญาติวงษ์
26 14182 นางสาว ดลยา สีผาบ
27 14186 นางสาว ปยินุช สอนสา
28 14217 นางสาว ขนิษฐา นนทะสี
29 14277 นางสาว พชัรินทร์ สุขขีเหล็ก
30 14279 นางสาว ภทัราวดี หน่อแก้ว
31 14280 นางสาว สุธาสินี โอกละคร
32 14305 นางสาว สินินาฐ คชพรหม
33 14316 นางสาว ชโลธร พรมดอนกลอย
34 14319 นางสาว ทฆิัมพร เขียวค้า
35 14328 นางสาว สายธาร สุดหนุน
36 14402 นางสาว กิตติยา ไชยพรม
37 15046 นางสาว อนัญญา แซ่ริม
38 15378 นางสาว วรัญญา ราชกุล
39 15379 นางสาว อนงค์นารถ สุวรรณมาโจ

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  5/6  แผนกำรเรยีนทวิศึกษำ
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำยนัฐวุฒิ  วิพรรณะ


