
 

 

 

                                            ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
    เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
                             .......................................................................................  

     ตามท่ีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
ที่จบการศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. 28409 เด็กชาย กรวิชญ์ นวกะคาม 
2. 28410 เด็กชาย กิตติเจริญ ศรีบุญเรือง 
3. 28415 เด็กชาย ชินวัตร ทองน้อย 
4. 28416 เด็กชาย ดนุพล โพธิไหม 
5. 28419 เด็กชาย ธนกฤต ศรีรักษา 
6. 28421 เด็กชาย ธนบูรณ์ พานเยือง 
7. 28422 เด็กชาย ธราดล จันทร์ทอง 
8. 28423 เด็กชาย ธีรศักดิ์ ใจบุญ 
9. 28424 เด็กชาย ปรานเมธ สุนทรา 

10. 28426 เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ์ ขุนแก้ว 
11. 28429 เด็กชาย พสุธร เบ้าหล่อเพชร 
12. 28432 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ พลไพร่ฟ้า 
13. 28433 เด็กชาย ภานุวัฒน ์ พรหมจารย์ 
14. 28434 เด็กชาย ภูรินทร์ แสงโสดา 
15. 28435 เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์ค าจันทร์ 
16. 28438 เด็กชาย ศิวกร วรรณคีรี 
17. 28439 เด็กชาย ศิวเวท กุลาดี 
18. 28440 เด็กชาย ศุภชัย พงษ์ประเทศ 
19. 28444 เด็กชาย อดิศร มากบุญ 
20. 28445 เด็กชาย อนุชา ศิริเสาร์ 
21. 28446 เด็กชาย อิทธิฤทธิ์ วัฒนะสิมากร 
22. 28775 เด็กชาย ธนาธิป รัตนวัน 
23. 29069 เด็กชาย นราวิชญ์ ค าปุทา 
24. 29077 เด็กชาย วรายุส ยศทะแสน 
25. 28447 เด็กชาย กิตติพิชญ์ มีชั้นช่วง 
26. 28448 เด็กชาย จักรพงษ์ พิมพ์เพ็ง 
27. 28449 เด็กชาย เจษฎากร ลวงกระโทก 
28. 28450 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ อินทศร 



29. 28452 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สมภาร 
30. 28453 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ด่านระหาร 
31. 28454 เด็กชาย นพณัฐ ขวาโยธา 
32. 28455 เด็กชาย ปิยพล ทาวงษ์ 
33. 28456 เด็กชาย ปิยวัฒน์ หีบแก้ว 
34. 28457 เด็กชาย พิชาภพ วิชาฤทธิ์ 
35. 28458 เด็กชาย พีรภาส ตันวัฒนะ 
36. 28459 เด็กชาย ภูมิภัทร บ าเพ็ญใจ 
37. 28461 เด็กชาย วรเมธ เสนดง 
38. 28463 เด็กชาย วิศวกรณ์ ดาษดื่น 
39. 28464 เด็กชาย วีระวัฒน์ สุริยะจันทร์ 
40. 28466 เด็กชาย ศุภณัฐ ทบเทิบ 
41. 28467 เด็กชาย ศุภวิชญ์ บุญหล้า 
42. 28469 เด็กหญิง กิตติยา ศรีสอนมณี 
43. 28471 เด็กหญิง ชลดา ชาจันทร์ 
44. 28472 เด็กหญิง ณัฐศนันต์ เพียวอยู่ 
45. 28473 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ชาลีวันด ี
46. 28475 เด็กหญิง นวรัตน์ บุญประคม 
47. 28476 เด็กหญิง นิรมล โพธิ์หล้า 
48. 28477 เด็กหญิง ประกายดาว นานาค 
49. 28479 เด็กหญิง พิมอ าพรรณ ลีวนานนท์ 
50. 28480 เด็กหญิง สุวิมล นาชาว 
51. 28481 เด็กหญิง อรุณลักษณ์ อุ่นบุญ 
52. 28482 เด็กชาย กรวิชญ์ เทียนค า 
53. 28483 เด็กชาย กิตติกูล วงค์ค าจันทร์ 
54. 28485 เด็กชาย ชญาศักดิ์ อบเชย 
55. 28486 เด็กชาย ชัชพงศ์ นามวงษา 
56. 28487 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ธานะราช 
57. 28488 เด็กชาย จตุภูม ิ พันธ์คลัง 
58. 28489 เด็กชาย ณัฐชนน สุระดะนัย 
59. 28490 เด็กชาย ติณณภพ เพชรแสงใส 
60. 28491 เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีหงษ์ทอง 
61. 28492 เด็กชาย ภูริพัฒน์ จิตอ่อง 
62. 28493 เด็กชาย วรพล ดีสะเกษ 
63. 28494 เด็กชาย วรุตม์ บุตรสีน้อย 
64. 28495 เด็กชาย ศราวุธ ศรีสมยา 
65. 28498 เด็กชาย สุวพิชญ์ เสภู่ 
66. 28499 เด็กชาย อภิภู สามาดี 
67. 28500 เด็กชาย อภิสุทธิ์ เมร ุ
68. 28501 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ผกากอง 



69. 28502 เด็กชาย เอกลักษณ์ อ่อนตาจันทร์ 
70. 28504 เด็กหญิง กานต์พิชชา ศรีวิชา 
71. 28505 เด็กหญิง ณัฐธิดา บุญศิริ 
72. 28508 เด็กหญิง นภัสสร มีจินดา 
73. 28511 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ผาจันดา 
74. 28512 เด็กหญิง ษณอนงค์ เจริญไวย 
75. 28513 เด็กหญิง สุภาวด ี ป้องปิด 
76. 28514 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย นาจันทัด 
77. 28515 เด็กหญิง อัญชลี โสภา 
78. 28516 เด็กหญิง อิสาเบลล่าจิราพร ฟันเด็นเบิร์ค 
79. 28414 เด็กชาย ชนกฤต ค าตาแสง 
80. 28442 เด็กชาย สิทธิพล สุขใจ 
81. 28518 เด็กชาย กรณ์ดนัย วงค์ภักดี 
82. 28520 เด็กชาย เกรียงไกร ใจชื่น 
83. 28521 เด็กชาย คงฤทธิ์ พลโยทา 
84. 28526 เด็กชาย ธนกฤต แก้วอุดร 
85. 28537 เด็กชาย วิรุฬห์ อินหวังสุข 
86. 28576 เด็กชาย ธันยพรรษ กันหาจร 
87. 28678 เด็กชาย ไตรภาค จีบภิญโญ 
88. 28684 เด็กชาย พนัชกร ค าถา 
89. 28724 เด็กชาย ตะวัน ศรีพระนคร 
90. 28772 เด็กชาย ธนดล ศรีทอง 
91. 28784 เด็กชาย ภีรวัฒน ์ ศรีโยธี 
92. 29030 เด็กชาย วีรภัทร ถือแก้ว 
93. 29033 เด็กชาย ศุภชัย ภาโนมัย 
94. 28544 เด็กหญิง กานต์นภัส ไชยสมบัติ 
95. 28546 เด็กหญิง จิราพร อุปประชา 
96. 28548 เด็กหญิง ณัฐธิดา ดีหลอด 
97. 28549 เด็กหญิง ตรีชฎา สุขขา 
98. 28552 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ปลัดกอง 
99. 28555 เด็กหญิง ภวิตรา มาติ 

100. 28556 เด็กหญิง มณีรัตน์ สมนามี 
101. 28557 เด็กหญิง ลักษิกา กองแสน 
102. 28558 เด็กหญิง วรรณวิสา อินทรโชติ 
103. 28560 เด็กหญิง ศตพร สุวรรณบุตร 
104. 28561 เด็กหญิง ศศิธร วะโลหะ 
105. 28563 เด็กหญิง สุดารัตน์ พรมมาโอน 
106. 28564 เด็กหญิง สุนิตา โพระกุ 
107. 28565 เด็กหญิง อังคณา เรย์มอนต์รอสเตอร์เฟร 
108. 28566 เด็กหญิง อุษา พงษ์นิล 



109. 28596 เด็กหญิง ฐิตินันท์ แสงจันทร์ 
110. 28597 เด็กหญิง ณัฐสุดา กุนชนบท 
111. 28602 เด็กหญิง พรรณพนัช ศรีพรม 
112. 28604 เด็กหญิง พิยดา อ่ิมใจ 
113. 28616 เด็กหญิง ไอยรดา ทาปลัด 
114. 28644 เด็กหญิง กมลลักษณ์ เวชบรรพต 
115. 28646 เด็กหญิง กัญญารัตน์ วงษา 
116. 28653 เด็กหญิง ปรียานุช จูลลาบุดดี 
117. 28947 เด็กหญิง ณิชาภัทร นาวัง 
118. 28948 เด็กหญิง ดวงกมล ณ  อุบล 
119. 28953 เด็กหญิง รัชฎาพร พลโยธี 
120. 28992 เด็กหญิง จีรวรรณ สันประเภท 
121. 29004 เด็กหญิง นภัสวรรณ ชไรเวอร์ 
122. 29011 เด็กหญิง สิริยากร ไร่ขาม 
123. 29012 เด็กหญิง สุธาสิน ี แสนณรงค์ 
124. 29041 เด็กหญิง เจนจิรา สะโร 
125. 28527 เด็กชาย นทนนท พรหมวงศา 
126. 28529 เด็กชาย พร้อมชัย ชาติช านิ 
127. 28533 เด็กชาย พีรพล วนไชยสงค ์
128. 28534 เด็กชาย มหาสมุทร โสรมรรค 
129. 28540 เด็กชาย สิทธิเดช ศรีวงศ์จันทร์ 
130. 28570 เด็กชาย จักรินทร์ สารักษ์ 
131. 28572 เด็กชาย ณพล หิมทอง 
132. 28587 เด็กชาย รชต เพชรชาลี 
133. 28630 เด็กชาย ธนวัฒน ์ สัตยากุมภ์ 
134. 28640 เด็กชาย สหรัถ ยงยืน 
135. 28686 เด็กชาย เพชรอนันต์ นคร 
136. 28728 เด็กชาย นราวิชญ์ กล้าหาญ 
137. 28736 เด็กชาย วรากร มาชัย 
138. 28792 เด็กชาย อนุตร พลกลาง 
139. 28823 เด็กชาย ธมร วรรณสุข 
140. 29021 เด็กชาย ชานนท์ กลางเมืองพล 
141. 28543 เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุตรอุดม 
142. 28550 เด็กหญิง ธวัลรัตน ์ อินทรายศ 
143. 28608 เด็กหญิง ชนิตา จันทร์สม 
144. 28610 เด็กหญิง สุภาพร โลนุช 
145. 28611 เด็กหญิง สุริษา เข้มอาจ 
146. 28612 เด็กหญิง อมรลักษณ์ ค ามะคุณ 
147. 28656 เด็กหญิง ลลิตา แก้วอุดร 
148. 28696 เด็กหญิง กัญญ์ปวีร์ ไกรทิพย์ 



149. 28709 เด็กหญิง รุ่งนภา โนนทิง 
150. 28744 เด็กหญิง กมลพร กฤษคม 
151. 28761 เด็กหญิง อรพรรณ บุตรโท 
152. 28763 เด็กหญิง อริสา แก้ววังไชย 
153. 28765 เด็กหญิง ออมทรัพย์ พรมเลิศ 
154. 28814 เด็กหญิง สุมิตรา มหาพลดา 
155. 28854 เด็กหญิง บุศรา นิตยาชิต 
156. 28862 เด็กหญิง ศิรัญญา บุญโสดา 
157. 28864 เด็กหญิง สุภารัตน์ แสนสุข 
158. 28865 เด็กหญิง อภิชญา อภัย 
159. 28906 เด็กหญิง มณีรัตน์ มีชั้นช่วง 
160. 28908 เด็กหญิง ลักษิกา มาตย์สุริย์ 
161. 28909 เด็กหญิง วรรณกานต ์ พิมพกุล 
162. 28914 เด็กหญิง สลิลทิพย ์ บุดสี 
163. 28944 เด็กหญิง เกวลิน ลี้ตระกูล 
164. 29003 เด็กหญิง ธนาภา สิงหะสุริยะ 
165. 29047 เด็กหญิง ธนัชนันท์ วงศ์เครือศร 
166. 28539 เด็กชาย ศุภวุฒิ ผ่องใสโสภณ 
167. 28617 เด็กชาย กฤตภาส ทองโคตร 
168. 28618 เด็กชาย กฤษชัย รีชัยพิชิตกุล 
169. 28619 เด็กชาย กิตติภูมิ กาญจน์แก้ว 
170. 28620 เด็กชาย โกวิทย์ แก้วพินิจ 
171. 28621 เด็กชาย คณิศร วันดา 
172. 28622 เด็กชาย จักรพงษ์ ศรีพา 
173. 28623 เด็กชาย จักรวัฒน์ ตั้งในธรรม 
174. 28624 เด็กชาย จิรายุส บุญสูง 
175. 28627 เด็กชาย ชัยศักดิ์ แสงทอง 
176. 28633 เด็กชาย นราวิชญ์ โนนอาสา 
177. 28635 เด็กชาย ปณิธาน บุญคง 
178. 28636 เด็กชาย ภูเบศ นรินทร์ 
179. 28638 เด็กชาย ยศพัทธ์ ปานา 
180. 28641 เด็กชาย สุวภัทร ดีวรรณา 
181. 28642 เด็กชาย อมลณัฐ เฉิดฉาย 
182. 29773 เด็กชาย ภูริพัฒน์ เขียววอน 
183. 29809 เด็กชาย วาฏิภูม ิ ศรศรี 
184. 28598 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ยศตีนเทียน 
185. 28606 เด็กหญิง รินรดา ทับพิลา 
186. 28645 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุวรรณนิตย์ 
187. 28648 เด็กหญิง จิดาภา ผาจันดา 
188. 28649 เด็กหญิง ชลธิชา สุกุล 



189. 28652 เด็กหญิง นิศาชล พรมจันทร์ 
190. 28659 เด็กหญิง ศศิธร เศษตรนา 
191. 28661 เด็กหญิง ศิรินทรา แก้วไส 
192. 28662 เด็กหญิง สุกฤตา บุดดีมี 
193. 28663 เด็กหญิง สุธาทิพย์ มโนระกร 
194. 28664 เด็กหญิง สุพิชาญ์ เคนหาญ 
195. 28665 เด็กหญิง อรปรียา กรมท ามา 
196. 29070 เด็กหญิง พณิดา ศิริตัง 
197. 28528 เด็กชาย ปิยศักดิ์ กันยา 
198. 28571 เด็กชาย ชุมกวินทร์ โคตะมะ 
199. 28573 เด็กชาย ณัฐพงศ์ คณะวาปี 
200. 28667 เด็กชาย กิตติพงศ์ เสนาภักด ี
201. 28670 เด็กชาย ชยพล เพ็ญศรี 
202. 28672 เด็กชาย ณัฐนนท ์ ผลทิพย์ 
203. 28673 เด็กชาย ณัฐนนท ์ กุศลยัง 
204. 28674 เด็กชาย ณัฐภัทร จันทร์ส่อง 
205. 28675 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทวีจันทร์ 
206. 28679 เด็กชาย ธนกร สาริศาโสภณ 
207. 28680 เด็กชาย ปฎิพัทธ์ กสิเจริญ 
208. 28681 เด็กชาย ปรมัตถ์ อุปพระจันทร์ 
209. 28687 เด็กชาย ภควัต ภูสิงหา 
210. 28692 เด็กชาย สุรพล สุจารี 
211. 28693 เด็กชาย อภิรักษ์ คุลีหา 
212. 29781 เด็กชาย นิติคุปต์ ฝักฝ่าย 
213. 28615 เด็กหญิง เอมี่ ไฝเฝอร์แบร็ก 
214. 28694 เด็กหญิง กนกวรรณ เจตบุตร 
215. 28697 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พรมโท 
216. 28698 เด็กหญิง จรรยาภรณ ์ ลาเสือ 
217. 28700 เด็กหญิง จิรัชญา เงินยวง 
218. 28705 เด็กหญิง ธิดาภรณ์ ธรรมเมือง 
219. 28707 เด็กหญิง พัชรี โพธิ์ใหม 
220. 28708 เด็กหญิง มานิตา สมป่า 
221. 28710 เด็กหญิง วนิศรา ต้นกันยา 
222. 28712 เด็กหญิง สุดารัตน์ นารากรณ์ 
223. 28715 เด็กหญิง อรอนงค์   ท้าวสนิท 
224. 28586 เด็กชาย ภูวดล วนไชยสงค ์
225. 28717 เด็กชาย กวีศักดิ์ สาระสิทธิ์ 
226. 28720 เด็กชาย ชนานนท์ บุปผา 
227. 28721 เด็กชาย ชัยณรงค์ สิริอนันต์ไพศาล 
228. 28722 เด็กชาย ชิณณวรรธน์ ฤทธิ์นายม 



229. 28725 เด็กชาย ตุลา นันศิริ 
230. 28726 เด็กชาย ธวัชชัย จันทะเทพ 
231. 28727 เด็กชาย ธีรภัทร ปัสสี 
232. 28739 เด็กชาย ศิวกร สิงห์เถื่อน 
233. 28740 เด็กชาย สยมภูมิ มีหลง 
234. 28741 เด็กชาย สุนทร ชิณเฮียง 
235. 29095 เด็กชาย เตชินท์ ประกอบศรี 
236. 28601 เด็กหญิง พรทิพย์ นามราช 
237. 28603 เด็กหญิง พิชญา จันทร์หล้า 
238. 28605 เด็กหญิง มะลิษา อุปถัมภ์ 
239. 28607 เด็กหญิง ลัทธภรณ์ โพธิ์แสงใสย์ 
240. 28746 เด็กหญิง ธิดารัตน์ รองศักดิ์ 
241. 28747 เด็กหญิง นิชนมษา ศูนย์ศร 
242. 28748 เด็กหญิง เบญจพร เขื่อนขัน 
243. 28750 เด็กหญิง ภัทราภรณ์  พีเกาะ 
244. 28751 เด็กหญิง ภารดา คล้ายทอง 
245. 28752 เด็กหญิง เมวดี ดีทรวง 
246. 28753 เด็กหญิง รัญชิดา วัดโพน 
247. 28754 เด็กหญิง วริศรา มีหลง 
248. 28755 เด็กหญิง วาสนา พิมพ์ศิริ 
249. 28756 เด็กหญิง วิลาสิน ี เรืองสี 
250. 28757 เด็กหญิง สิรินพร สุวรรณศรี 
251. 28758 เด็กหญิง สุชารัตน์ รัตนวงศ ์
252. 28760 เด็กหญิง อรปรียา ไกรโหล 
253. 28762 เด็กหญิง อริศรา ผายพิมาย 
254. 28766 เด็กหญิง อัจฉริยาภรณ ์ ใจเรือง 
255. 29071 เด็กหญิง สุนิษา จอดนอก 
256. 29775 เด็กหญิง ชิดชนก เชิดในเมือง 
257. 28578 เด็กชาย ธีรวัฒน ์ โสภารัตน ์
258. 28585 เด็กชาย พิชิตพงษ์ กิจสดวก 
259. 28590 เด็กชาย วีรชัย เชยโพธิ์ 
260. 28767 เด็กชาย จิรยุทธ ล้ าสัน 
261. 28768 เด็กชาย เฉลิมพล โพธิ์ศรี 
262. 28769 เด็กชาย ชาคร อะปะราทัง 
263. 28770 เด็กชาย ณัฐกรณ์ สุดชา 
264. 28771 เด็กชาย ณัฐดนัย ทองภู 
265. 28773 เด็กชาย ธนพนธ์ โคตรท่าค้อ 
266. 28774 เด็กชาย ธนพล ไมยโ์พธิ์ 
267. 28777 เด็กชาย นพัฐกรณ์ สวรรค์พรม 
268. 28780 เด็กชาย เนรมิต พิมพ์สาลี 



269. 28781 เด็กชาย พงศกร บุษราคัม 
270. 28782 เด็กชาย พงศธร ยากันจา 
271. 28783 เด็กชาย ภาสกร บุญมี 
272. 28785 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ศรีคุณ 
273. 28787 เด็กชาย เมวิน บุตรกันหา 
274. 28788 เด็กชาย ยุทธนา  นิคม 
275. 28790 เด็กชาย วิศรุต น้อยวังคลัง 
276. 28791 เด็กชาย สิทธิกร กุตัน 
277. 28599 เด็กหญิง ธันย์ชนก อุตรักษ์ 
278. 28794 เด็กหญิง กัญญาพัชร พรรณา 
279. 28795 เด็กหญิง กัลยารัตน์ สุดวิสัย 
280. 28796 เด็กหญิง ขวัญจิรา สุวรรณจักร์ 
281. 28797 เด็กหญิง ฉายาพร ศรีฉายา 
282. 28798 เด็กหญิง ชนกนาถ หารินไสล 
283. 28799 เด็กหญิง ญาณินท์ ทาสีแสง 
284. 28801 เด็กหญิง ณัฐนิชา สิงห์นี 
285. 28802 เด็กหญิง ณัฐสุดา กองแสง 
286. 28803 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สระบุญมา 
287. 28804 เด็กหญิง ปาริฉัตร วิเศษศรี 
288. 28806 เด็กหญิง ปาลิตา ทองเฟ่ือง 
289. 28807 เด็กหญิง พัชรานันท์ สุวรรณหงษ์ 
290. 28809 เด็กหญิง วาสนา ภูมิวะ 
291. 28810 เด็กหญิง ศศิภรณ์ คงเพชร 
292. 28811 เด็กหญิง ศิริกาญ ไกรทิพย์ 
293. 28813 เด็กหญิง สุภัชชา หาญมนตรี 
294. 28815 เด็กหญิง อภิญญา ปากดีหวาน 
295. 28816 เด็กหญิง อาทิพร ชั้นงาม 
296. 29072 เด็กหญิง ณรังศิญา สมสนิท 
297. 28517 เด็กชาย กนกพล น้อยล า 
298. 28524 เด็กชาย ชัยมงคล ศรีบุญเรือง 
299. 28535 เด็กชาย เมธัส แก้วบุบผา 
300. 28817 เด็กชาย จิณณวัตร เรืองรองกูล 
301. 28820 เด็กชาย ชินดนัย วงศ์เสน 
302. 28822 เด็กชาย ธนาวุธ เถาชาลี 
303. 28824 เด็กชาย ธันธร อุ่นทรัพย์ 
304. 28825 เด็กชาย ธานุวัฒน ์ ภักด ี
305. 28827 เด็กชาย นัฐวุฒ ิ ดงเจริญ 
306. 28829 เด็กชาย ปฏิวัติ เลิศไทย 
307. 28830 เด็กชาย ปฐมเทพ สุริยะเดช 
308. 28832 เด็กชาย ปวันรัตน์ นารี 



309. 28835 เด็กชาย ภราดร พินธุนิบาตร 
310. 28836 เด็กชาย ฤทธิชัย พรมจ าปา 
311. 28837 เด็กชาย วสุพล พรมวงศ์ 
312. 28847 เด็กชาย ชญานิน วิสาติ 
313. 29083 เด็กชาย ภัทรพรรณ ทองมณี 
314. 28595 เด็กหญิง ชลธิชา เชิงน้ า 
315. 28845 เด็กหญิง จันทร์แก้ว เกษต้น 
316. 28848 เด็กหญิง ฐิติมา โยธาวงษ์ 
317. 28849 เด็กหญิง ธัญญา ทารถ 
318. 28851 เด็กหญิง ธิดาพร   ปากดีหวาน 
319. 28852 เด็กหญิง นันทพร ชัยนิคม 
320. 28853 เด็กหญิง ณิชา มโนราช 
321. 28856 เด็กหญิง พรไพลิน บุญสูง 
322. 28858 เด็กหญิง พัชราภา โขพิมพ์ 
323. 28859 เด็กหญิง พิจิตรา สิงห์ช่วย 
324. 28861 เด็กหญิง ศศินิภา บัวนาค 
325. 28863 เด็กหญิง สุดา สุดตะพรม 
326. 28866 เด็กหญิง อารีรัตน์ สิทธิผา 
327. 29093 เด็กหญิง อริสา เกิดทอง 
328. 28567 เด็กชาย กรวีร์ วรรณรัตน์ 
329. 28582 เด็กชาย พงศกร มาพร 
330. 28869 เด็กชาย เจษฎา กุลจันทะ 
331. 28871 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สิงหะสุริยะ 
332. 28872 เด็กชาย เดชาวัต จันทะวงศ์ 
333. 28873 เด็กชาย ธนกร ใจสุข 
334. 28874 เด็กชาย ธนพนธ์ นาศรีธา 
335. 28878 เด็กชาย ธีรพัฒน์ สุทธิขันธ์ 
336. 28879 เด็กชาย นท ี พิมพ์สาลี 
337. 28881 เด็กชาย พงศกร   พรหมมา 
338. 28882 เด็กชาย พงษ์สุธรณ์ จ าปาน้อย 
339. 28883 เด็กชาย พิธิวัฒน์ เตชะผล 
340. 28884 เด็กชาย ภาณุพงค์ อุทัยวงษ์ 
341. 28885 เด็กชาย ภานุวัฒน ์ ศรีฟอง 
342. 28890 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ โสภากุล 
343. 29073 เด็กชาย ยอดชาย บุตรน้อย 
344. 28894 เด็กหญิง กันตนา สมปา 
345. 28896 เด็กหญิง ณิชมน แก้วสังหาร 
346. 28899 เด็กหญิง นวรัตน์ เนตรทิพย์ 
347. 28901 เด็กหญิง ปิยธิดา แท้สูงเนิน 
348. 28902 เด็กหญิง ปุณยาพร ชื่นธงชัย 



349. 28903 เด็กหญิง ภัคจิรา อ่ิมใจ 
350. 28904 เด็กหญิง ภัทรนันท์ นิยมนา 
351. 28907 เด็กหญิง รมิตา สุทธิโสม 
352. 28910 เด็กหญิง วริศรา สงคราม 
353. 28911 เด็กหญิง วิภาวิน ี สุขโข 
354. 29075 เด็กหญิง ณัฏฐ์ สิงห์กรดิษฐ์ 
355. 28522 เด็กชาย จอมยุทธ แซ่ตั้ง 
356. 28532 เด็กชาย พีรทัศน์ เทียนประเสริฐ 
357. 28536 เด็กชาย วโรดม นรากรณ์ 
358. 28575 เด็กชาย ธนทัต รัตนศรี 
359. 28583 เด็กชาย พงศธร พรมรินทร์ 
360. 28589 เด็กชาย วัชรวิช ศรีพันธะบุตร 
361. 28918 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ยอดคีรี 
362. 28919 เด็กชาย ชานุพงษ์ แท่นหิน 
363. 28920 เด็กชาย ณฤสรณ์ ปภาพสุพงศ์ 
364. 28924 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไพโรจน์ 
365. 28928 เด็กชาย ธีรยุทธ นะบ ารุง 
366. 28930 เด็กชาย ปฐมพร ศิริหล้า 
367. 28931 เด็กชาย ประภวิษณ์ โพธิ์ศรีสม 
368. 28934 เด็กชาย พีรพัฒน์ ตรีกุล 
369. 28935 เด็กชาย วชิราวุธ โมคา 
370. 28936 เด็กชาย วัชรพงษ์ ผาลา 
371. 28600 เด็กหญิง นพนันท์ เดชสิมมา 
372. 28941 เด็กหญิง กชกร ฝ่ายราษฎร์ 
373. 28946 เด็กหญิง ณิชาภัทร ปรีชาชัยพานิช 
374. 28949 เด็กหญิง ธันยพร บุลานคุณ 
375. 28950 เด็กหญิง นรากร อายางกูล 
376. 28955 เด็กหญิง วริศรา พันธุวร 
377. 28956 เด็กหญิง วัชนีกร ศรีวงค์จันทร์ 
378. 28957 เด็กหญิง วิรากานต์ จุระ 
379. 28959 เด็กหญิง ศุภิสรา บัวลอย 
380. 28961 เด็กหญิง สุวพัชร ช่างพิมพ์ 
381. 28962 เด็กหญิง เสาวนีย์ ศิลาแดง 
382. 28963 เด็กหญิง อาทิตย์ยา พงษ์ประเทศ 
383. 28964 เด็กหญิง อารีรัตน์ ชาโคตร ์
384. 29097 เด็กหญิง ทรรศิกา บันเทิงสุข 
385. 28574 เด็กชาย ตะวัน  พิมพา 
386. 28579 เด็กชาย นรนาถ บัวระภา 
387. 28581 เด็กชาย ปรวรรตน์ สาโรจน ์
388. 28965 เด็กชาย กฤษณะ เลิศชาญ 



389. 28967 เด็กชาย เจษฎา เพ็งแก่นท้าว 
390. 28974 เด็กชาย นันทวุฒิ กุมภิโร 
391. 28975 เด็กชาย นาราภัทร ตรีนนท ์
392. 28980 เด็กชาย มาโนช จะรอนรัมย์ 
393. 28981 เด็กชาย มีชัย โยทองยศ 
394. 28983 เด็กชาย วราเทพ หอมตระกูล 
395. 28984 เด็กชาย ศิลานนท์ ทาสีด า 
396. 28989 เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ บุญอ่ิม 
397. 28993 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ทวีจันทร์ 
398. 28995 เด็กหญิง ชลธิชา พรมมา 
399. 28996 เด็กหญิง ชลลดา ดาวสว่าง 
400. 28997 เด็กหญิง ชัญญา แก้วก าบัง 
401. 28998 เด็กหญิง ญาสุมินทร์ อินทะปัญญา 
402. 28999 เด็กหญิง ณัฐพร โคตรภูเวียง 
403. 29000 เด็กหญิง ณิชาภัทร คลังกลาง 
404. 29008 เด็กหญิง วรัชยา สุวรรณศรี 
405. 29009 เด็กหญิง วิรดา อารีเอื้อ 
406. 29010 เด็กหญิง สโรชา พุทธโท 
407. 29014 เด็กหญิง อรพิมล สาขา 
408. 28593 เด็กชาย เอกษิตย์ แก้วกัญญา 
409. 29015 เด็กชาย กฤตภาส ฝ่ายสีงาม 
410. 29019 เด็กชาย จิราวัฒน์ พันธ์วงศา 
411. 29020 เด็กชาย เจษฎา ไชยบุตร 
412. 29026 เด็กชาย พลพจน์ แสงเพชร 
413. 29027 เด็กชาย พลวัฒน์ วจีสิงห์ 
414. 29031 เด็กชาย ศักดิ์ดา จันทร์พันธ์ 
415. 29034 เด็กชาย สรธัญ สีดาห้าว 
416. 29035 เด็กชาย สรยุทธ์ เรืองประทีป 
417. 29039 เด็กชาย อนุพงษ์ จันทร์ดี 
418. 29086 เด็กชาย ธีรภัทร พันลา 
419. 29040 เด็กหญิง ครีมลดา นารีแพงสี 
420. 29042 เด็กหญิง ชญานิศ แสงน้ าปาด 
421. 29043 เด็กหญิง ณปภา วงจันทร 
422. 29044 เด็กหญิง ณัฐฐากร ศรีสวัสดิ์ 
423. 29045 เด็กหญิง ณัฐธิชา ทันจร 
424. 29049 เด็กหญิง ธันยพร ระหา 
425. 29051 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ แก้ววันนา 
426. 29054 เด็กหญิง พิริยา นาเสงี่ยม 
427. 29055 เด็กหญิง รัชนีกร รวมธรรม 
428. 29057 เด็กหญิง วรรณวิสา ทาสีลา 



429. 29059 เด็กหญิง สุภัสสรา เจิมแหล ้
430. 29060 เด็กหญิง สุภาพร เหล็กเพชร 
431. 29061 เด็กหญิง สุภาวณี พิมพ์จักษุ 
432. 29064 เด็กหญิง อาทิตยา ยามีภักดี 
433. 29804 เด็กหญิง ภาวิน ี ผาแก้ว 
434. 27718 เด็กหญิง วิภาดา ศรีเม้ม 
435. 27656 เด็กหญิง จินตรัตน์ พระสว่าง 

                  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
       

(นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 


