
ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 13805 นาย นควรรธ สุภานนท์
2 13808 นาย พรหมชนะ เพช็รนนท์
3 13809 นาย ภตูะวนั ชลสาคร
4 13881 นาย เนติพล ค าลือ
5 14999 นาย บวร อุดมเดชาเวทย์
6 13811 นางสาว กชกร กิติศรีวรพนัธุ์
7 13813 นางสาว กัญญารัตน์ ชนะพจน์
8 13815 นางสาว ขวญัธดิา มีนาคะ
9 13817 นางสาว ชุติมา บสุุวะ
10 13818 นางสาว ฐิติพร พนมศักด์ิ
11 13819 นางสาว ณัฐกานต์ หนองผือ
12 13821 นางสาว ทพิากร วะตะมะ
13 13829 นางสาว พยิดา ทบัสีแก้ว
14 13830 นางสาว รติรมย์ นนทเ์ข็มพรหม
15 13833 นางสาว สุติพร โคตค า
16 13834 นางสาว อรพนิท์ พรมจอม
17 13848 นางสาว กรวรรณ อุทยัสา
18 13852 นางสาว ณัฐริกา อ่อนหวาน
19 13853 นางสาว ธญัชนก ไชยสุระ
20 13855 นางสาว เนตรดาว ศรกายสิทธิ์
21 13859 นางสาว ปาริตา นนทะศรี
22 13870 นางสาว อาทติยา ติดหล้า
23 13904 นางสาว เพยีงขวญั นนทเ์ข็มพรม
24 13936 นางสาว ปริตา พทุธตาเต
25 13943 นางสาว ภาวกิา ไชยสุระ
26 13978 นางสาว นาริน นนเข็มพรม
27 13980 นางสาว ปพชิญา กงเกต
28 14012 นางสาว นันฐิดา ศรีมงคล
29 14075 นางสาว ศุทธหทยั สาวสิิทธิ์
30 14078 นางสาว ธญัยธรณ์ ยางธสิาร
31 15000 นางสาว เจนจิรา ไชยสุนทร
32 15001 นางสาว ณัฏฐณิชา บญุเทยีม
33 15002 นางสาว ณิพาพร ผินแก้ว
34 15003 นางสาว ธญัญารัตน์ วนัดี
35 15004 นางสาว ธญัรัศม์ ฮ้างเต็ก
36 15005 นางสาว ปาริชาติ เดชบรัุมย์
37 15006 นางสาว วนัชพรรณ นนทะศรี
38 15007 นางสาว อรกัญญา ค าลือ
39 15008 นางสาว อัญกร สุขวพิฒัน์

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  6/1  แผนกำรเรยีนวิทยำศำสตร ์- คณติศำสตร์
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำงมำลินี  วรรณวงศ์  และ  ว่ำที่ รต.กำนต์  จันทรแ์ดง



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 13800 นาย คุณานนต์ วนัดี
2 13837 นาย ดนุพล ผาอิดดี
3 13847 นาย อภเิทพ บพุศิริ
4 13873 นาย กิตติรัตน์ บตัรประโคน
5 13882 นาย ปยิะนันท์ เจียงค าพล
6 13885 นาย วรพงศ์ ค าลือ
7 13888 นาย สมคิด กวนศักด์ิ
8 13952 นาย กิติธปิ เดชทะศร
9 13957 นาย ณัฐกรณ์ วนัดี
10 14060 นาย รัฐภมูิ โยธาตรี
11 15009 นาย รัฐพล นนทะศรี
12 13816 นางสาว ชนกนันท์ ไชยสุระ
13 13822 นางสาว ประนัดดา ชนะพจน์
14 13826 นางสาว พชัราภรณ์ สมปญัญา
15 13828 นางสาว พปิรัชญา ยะวงษศ์รี
16 13850 นางสาว ชยานันต์ ผลทบัทมิ
17 13858 นางสาว ประภาภรณ์ รัตนะ
18 13865 นางสาว วชิราภรณ์ โคตวนั
19 13895 นางสาว เจนจิรา ดีทุ่งน้อย
20 13903 นางสาว เพญ็ชิตา ไชยพรม
21 13908 นางสาว ศุลีพร จอมแก้ว
22 13940 นางสาว พชัราภา แสนปากรณ์
23 13941 นางสาว พมิพร์ดา บพุศิริ
24 13950 นางสาว อุไรภรณ์ ชนะพจน์
25 13985 นางสาว วรรณิศา ตู้แก้ว
26 13986 นางสาว วริศรา ศิริวงศ์
27 14006 นางสาว ชลธชิา สงฆ์อินทร์
28 15010 นางสาว จุฑารัตน์ วดัไทยสงค์
29 15011 นางสาว ทนิประภา ประพสัราง
30 15012 นางสาว ธดิารัตน์ เทพมงคล
31 15013 นางสาว ปยิวรรณ เทพมงคล
32 15014 นางสาว พนิตพชิา สนมสี
33 15015 นางสาว วรินยุพา ไชยพนัธุ์
34 15016 นางสาว สุดารัตน์ รังศรี
35 15018 นางสาว อัญกร นวลขาว
36 15727 นางสาว พรรณสวรส บญุถนอม

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  6/2  แผนกำรเรยีนวิทยำศำสตร ์- คณติศำสตร์
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำงมนัสชนก  ไชยศล



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 13841 นาย ปรมินทร์ วงจวง
2 13845 นาย ศรชัย นนทะศรี
3 13925 นาย สหรัฐ อบรม
4 13926 นาย สุรัตน์ ไชยมหา
5 13965 นาย รักษอ์ิสรภาพ ศรีวรสาร
6 13998 นาย พรบญัชา ชนะดิษฐ์
7 14036 นาย ปริญญา บพุศิริ
8 14062 นาย ศุภวชิญ์ ไตรยเทน
9 14061 นาย ศุภณัฐ พรหมสุขันธ์
10 15019 นาย ปราณนต์ ละดอกทา่
11 15020 นาย รัชต ตักโพธิ์
12 13827 นางสาว พชิญา สุวรรณมาโจ
13 13835 นางสาว อารียา ผาโม้
14 13856 นางสาว นลินยา โสมศรี
15 13857 นางสาว นันธชิา โพธิล์ะคร
16 13867 นางสาว วรัญญา สุนทรชื่น
17 13932 นางสาว ชลธชิา โฮนทมุมา
18 13937 นางสาว ปาริชาติ สิทธิ
19 13942 นางสาว นิยะดา ชนะพจน์
20 13944 นางสาว วชิราภรณ์ มณีลุน
21 13948 นางสาว อภญิญา ดุสิตา
22 13974 นางสาว เจนสุดา ปู่หว้ยพระ
23 13976 นางสาว นรินสุดา จ่าบาล
24 13977 นางสาว นัชญานันท์ เขียวค้า
25 13983 นางสาว ภทัรวดี ทพิย์ทอง
26 14400 นางสาว อริศรา บพุจันโท
27 14405 นางสาว สุภาณี จักรพมิพ์
28 15022 นางสาว จีระนัน หลวงแก้ว
29 15023 นางสาว นันธติา จันทะพรม
30 15024 นางสาว น  าทพิย์ พอ่ศรีชา
31 15025 นางสาว พนัธศ์รี โซ้พลงาม
32 15026 นางสาว พมิประกาย ศรีหะมงคล
33 15027 นางสาว แพรวา อุ่นหล้า
34 15028 นางสาว วนัวสิาข์ ตางเทน
35 15033 นางสาว เบญจวรรณ บรรณกิจ

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  6/3  แผนกำรเรยีนวิทยำศำสตร ์- คณติศำสตร์
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำงปรำณตี  วดีศิรศัิกดิ์  และ  นำยณฐัพล  กิตติศรวีรพันธุ์



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 13801 นาย ณัฐวฒิุ ประสิทธเิวส
2 13838 นาย ทนิกร มีแก้ว
3 13840 นาย ธวีรา นันนิยงค์
4 13876 นาย ณัฐภทัร ธรรมโม
5 13883 นาย พชิัยยุทธ พลเสนา
6 13993 นาย ณัฐภทัร ราชพรม
7 13995 นาย ธาดา ระสีทา
8 14058 นาย พพิฒัน์ วงัอุปดัชา
9 14059 นาย มณฑล พรมเพง็
10 13812 นางสาว กนกอร สมวงค์
11 13824 นางสาว ปยิธดิา อุณาพรหม
12 13863 นางสาว มนัสนันท์ ดวงเกตุ
13 13864 นางสาว มุธติา อนันเต่า
14 13893 นางสาว กนกอร พลิางาม
15 13907 นางสาว ศิรารักษ์ เฟื้อยใต้
16 13931 นางสาว ชยุดา สุธรรม
17 13933 นางสาว ทอฝัน พนัทอง
18 13938 นางสาว ปิ่นประภา พนัธจ์ี
19 13939 นางสาว พลอยชมพู วดีศิริศักด์ิ
20 13946 นางสาว สุธาสิริ ประทมุสุวรรณ
21 14004 นางสาว จิตรกัญญา แก้วปลีา
22 14010 นางสาว นภสัชล เส
23 14011 นางสาว นภาพร โยธาตรี
24 14018 นางสาว พตัตาพร ฮามพทิกัษ์
25 14052 นางสาว อรวรรณ ยะใข่
26 14064 นางสาว กัลยรัตน์ พนัธกุาง
27 14065 นางสาว กุลธดิา ทองอันตัง
28 14067 นางสาว จิราพชัร นิลพงษ์
29 14070 นางสาว บณัฑิตา สุวรรณบผุา
30 14071 นางสาว บนี่าร์ ฟลอเรนติโน
31 14072 นางสาว เปมิกา วงัอุปดัชา
32 14073 นางสาว พรชิตา รัตนวงศ์ปาน
33 14074 นางสาว รวพิร ตะนะคี
34 14730 นางสาว จันทร์จิรา พรมอินทร์
35 15031 นางสาว พชัราภรณ์ ไชยเชษฐ์
36 15060 นางสาว พรธติา พนัธจ์ี

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ  2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  6/4  หอ้งเรยีนพิเศษ  EIS
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำยสุรศักดิ์  ภะวะ  และ  นำงสำวภสัสร  สมเกียรติยศ



ที่ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 13844 นาย วรีะชัย วงศรีชู
2 13846 นาย สราวธุ โจมแพง
3 13877 นาย ธนพฒัน์ สนมศรี
4 13892 นาย อ าพล สังขตะอ าพน
5 13912 นาย จิรานุวฒัน์ ศรีมันตะ
6 13918 นาย ธนากร กันหาปอ้ง
7 13919 นาย นิติพงษ์ กัณหาวงษ์
8 13953 นาย เชษฐา บตุศิริ
9 13954 นาย ทรงทรัพย์ ศรีหะมงคล
10 13960 นาย ปยิะ สิงหท์อง
11 13963 นาย ภริูนทร์ กิติศรีวรพนัธุ์
12 13970 นาย สมรักษ ์ ค าชนะ
13 13972 นาย อดิเทพ สุวรรณมาโจ
14 13990 นาย จักริน สุวรรณมาโจ
15 14000 นาย พรีะพงศ์ สมวงศ์
16 14042 นาย หสัดิน บสุุวะ
17 14053 นาย กฏกฤติมา คาระวงค์
18 14055 นาย ธรีเทพ พนัธห์นอง
19 14063 นาย อนันดา ฟอเรนติโน
20 14404 นาย สหรัช พงษภ์กัดี
21 15056 นาย คมกริช วจิันทร์
22 13814 นางสาว กิ่งฟา้ บญุเทยีม
23 13860 นางสาว พทิยารัตน์ อรนันท์
24 13910 นางสาว อภญิญา วงษอ์ภยั
25 13911 นางสาว อรยา ค ามูลคร
26 13949 นางสาว อรนิชา พาเรือง
27 14007 นางสาว ณิชารีย์ บญุเทยีม
28 14008 นางสาว รัญชิดา บสุุวะ
29 14013 นางสาว ปยิรัตน์ พรรษา
30 14024 นางสาว สุชาดา วงค์พนัธ์
31 14051 นางสาว วรรณภา ค าลือ
32 15032 นางสาว ณภาลัย ศรีหะมงคล
33 15034 นางสาว ศิวปรียา ปญัญาบตุร

  รำยชื่อนักเรยีนโรงเรยีนอุเทนพัฒนำ  ปกีำรศึกษำ 2564  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่  6/5  แผนกำรเรยีนภำษำจีน
ครทูี่ปรกึษำ  :  นำยรำชันย์  ไชยมหำ  และ  นำงสำวภทัรำพร  เพชรดีคำย


