
1 36577 เด็กชายศราวุธ   ช่ืนตา คิวอาร์โค้ด ครูสุภัสสร อุปลาบัติ

2 36586 เด็กชาย นิติกร ลีลา

3 36859 เด็กชายเตชิน จันทป

4 37072 เด็กชายเธียรวิชญ์ นกหงษ์

5 37079 เด็กชายพุทธคุณ ศรีพันธ์

6 37100 เด็กชายชัชรินทร์ หงส์ประสิทธ์ิ

7 37103 เด็กชายธนดล ศรีคง

8 37413 เด็กชายธีรพัฒน์ สุรศักด์ิสิริกุล

9 เด็กชายอภินันท์ พนมสร

10 เด็กชายเอกสิทธ์ิ ร่วมรักษ์

11 เด็กชายวัชรพล พระอินทร์

12 เด็กชายพงษ์ชณะ เอ่ียมคูณทรัพย์

13 เด็กชายธีรพงศ์ ศรีโรย

14 เด็กชายธนวรรธน์ พรเพ่ิม

15 เด็กชายพัชรพล วรรณพราหมณ์

16 36594 เด็กหญิงธัญชนก แท้สูงเนิน

17 36624 เด็กหญิงบุญญาพร กาเผือก

18 37092 เด็กหญิงอรุณศรี แก้วช่ืนชัย

19 37094 เด็กหญิงบัญฑิตา ทนขุนทด

20 37387 เด็กหญิงวาสนา รูปงาม

21 เด็กหญิงณัฐนิชชา มุทาพร นักเรียนท้ังหมด..........23.....  คน

22 เด็กหญิงปัณณภัสร์ ทองบาง ชาย.........15...... คน

23 เด็กหญิงศรัญย์พร สุขพันธ์  หญิง.......8........คน

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/1  ปีการศึกษา 2564

ครูประจ าช้ัน  นางสุภัสสร อุปลาบัติ  (080-1585481) , นางสาวจิรารัตน์  กีฬา

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ไลน์ห้องป.1/1



1 36576 เด็กชาย ธีรโชติ   โสภาสิม คิวอาร์โค้ด ครูประภาศิริ  ทองธรรมชาติ

2 36578 เด็กชาย ชินวัตร์   รุจิพรวศิน

3 36580 เด็กชาย ภัควัฒน์  ดังสิทธิเกษม

4 36581 เด็กชาย ณัฏฐพัชร์  ทองทาบ

5 36603 เด็กชาย ศุภวิชญ์    กัณหาสุข

6 36607 เด็กชาย พงศธร   สีมาเมือง

7 36626 เด็กชาย ตฤนภัทร   ทาลา

8 37069 เด็กชาย ชนาธิป   กุลบุตร

9 37084 เด็กชาย อภิญพัฒน์    ศรีพันธ์

10 เด็กชาย ชวนากร   สืบแก้ว

11 เด็กชาย ณัชพล   พงษ์ญาติ

12 เด็กชาย ณัฐภูมิ   ชารี

13 เด็กชาย ณัฐพล   จารุการ

14 36618 เด็กหญิง อรณิชา  ผลาเลิศ

15 36625 เด็กหญิง สุพรรษา  สมเสนาะ

16 37389 เด็กหญิง กมลวรรณ   ชาชุมพร

17 เด็กหญิง ศศิวิมล   งามฉลวย

18 เด็กหญิง กฤตพร  โกศัลวัฒน์

19 เด็กหญิง กนกวรรณ   วงเกษ

20 เด็กหญิง อัจฉราภรณ์   ซ้ายสุพันธ์ นักเรียนท้ังหมด........22.......  คน

21 เด็กหญิง นิธยาภรณ์  ปานเหลือง ชาย......13......... คน

22 เด็กหญิง สุทธิภาพร  แสงตา  หญิง......9.........คน

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2  ปีการศึกษา 2564

ครูประจ าช้ัน  นางประภาศิริ  ทองธรรมชาติ  (083-4667112) , นางกชพร  สุวรรณกูฏ

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ไลน์ห้องป.1/2



1 36579 เด็กชายสุทธิภัทร วรรณวงษ์ คิวอาร์โค้ด ครูอัจฉรา  โกศล

2 36583 เด็กชายบุญชัย พระอารักษ์

3 36584 เด็กชายกันตินันท์ สมสุข

4 36605 เด็กชายอัศวิน กุลขุนทด

5 36633 เด็กชายทินกฤต เค้าทอง

6 37378 เด็กชายปุณวิทย์ สายส้ัน

7 เด็กชายธนกร สาธรณ์

8 เด็กชายเจนณรงค์ ธรรมทอง

9 เด็กชายวิชญ์พล โสมเกษตรินทร์

10 เด็กชายอรรถณพ บ ารุงผล

11 เด็กชายเอกอนันต์ ขันอาษา

12 เด็กชายกิตติพศ นิยม

13 36509 เด็กหญิงปิยธิดา พันธ์เลิศ

14 36590 เด็กหญิงวนิดา ทะนงค์

15 36648 เด็กหญิงชญาญ์พัฏฐ์ อมรเมธาสิทธ์ิ

16 37104 เด็กหญิงกวินธิดา จอมหงษ์

17 37390 เด็กหญิงกิตติวรา ทุมวงษ์

18 เด็กหญิงอาภัสรา ฝักบัว

19 เด็กหญิงวิภาดา ธรรมสาร

20 เด็กหญิงศุภัทษร ส าราญสุข นักเรียนท้ังหมด.......22........  คน

21 เด็กหญิงชัชฎภรณ์ มุค า ชาย.......12........ คน

22 เด็กหญิงกัญญาภัทร ผลสมบัติ  หญิง......10........คน

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/3  ปีการศึกษา 2564

ครูประจ าช้ัน  นางอัจฉรา  โกศล  (098-6639498) , นายนพชัย  ใจธรรม

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ไลน์ห้องป.1/3



1 36575 เด็กชายธนพนธ์ วงษาชัย คิวอาร์โค้ด ครูเสาวลักษณ์  ศรีไทย

2 36585 เด็กชายอัตตัญญูตา ยามดี

3 36635 เด็กชายเอ้ืออังกูร ฐิติอังกูร

4 36637 เด็กชายชีพวิชญ์ ภูมิพัฒน์

5 37078 เด็กชายอดิรุจน์ คูณะโคตร

6 37096 เด็กชายภูดิส ศรีชาลี

7 เด็กชายจักรกฤษณ์ กรองกรุด

8 เด็กชายศรินภัทร ผลวิสุทธ์ิ

9 เด็กชายตรีวุฒิ วงศ์สายตา

10 เด็กชายธนกฤต มุ่งหมาย

11 เด็กชายพุฒิพงศ์ ทรงเดชธนาชัย

12 เด็กชายชวนากร เหล่าโก้ก

13 36640 เด็กหญิงสิริยากร เบ้าค า

14 37091 เด็กหญิงสิรินทรา ศรีพลอย

15 37099 เด็กหญิงณัฎฐณิชา หวังสวัสด์ิ

16 37136 เด็กหญิงกนกนุช จงรักษ์

17 37386 เด็กหญิงเนตรชนก ผลดี

18 37388 เด็กหญิงพาขวัญ พูนนายม

19 เด็กหญิงสุภัสสรา กุดโต้ง

20 เด็กหญิงศุภรชา โพธิรัตน์ นักเรียนท้ังหมด........22.......  คน

21 เด็กหญิงวศินี ฝอดสูงเนิน ชาย........12....... คน

22 เด็กหญิงชาลิศา แก่นจันทร์  หญิง......10.........คน

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/4  ปีการศึกษา 2564

ครูประจ าช้ัน  นางเสาวลักษณ์  ศรีไทย  (098-6639498) , นางสาวปนัดดา อาทิเวช

ท่ี เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ไลน์ห้องป.1/4



ท่ี เลขประจ ำตัว                    ช่ือ - สกุล                      หมำยเหตุ

1 36588 เด็กชำยฐิติโชติ บุญชิต คิวอำร์โค้ด ครูปุณยนุช  ไชยรักษ์

2 36606 เด็กชำยฐิติภัทร พรประเสริฐ์ศักด์ิ

3 36606 เด็กชำยกัณฑ์เอก ศิริรำช

4 36608 เด็กชำยชนวีร์ วิชำพูล

5 36634 เด็กชำยรณกร สอนพงษ์

6 37073 เด็กชำยชนำธิป จันทป

7 37102 เด็กชำยณธันวำ ศรีเลิศ

8 37102 เด็กชำยวีรภัทร กันยะลำ

9 เด็กชำยพีชญดนย์ สุขมดัน

10 เด็กชำยธำดำ ระค ำภำ

11 เด็กชำยนิติภูมิ สังคะรินทร์

12 เด็กชำยทีปกร จิตสมพงษ์

13 37070 เด็กหญิงปวริศำ แสงจันทร์ฮำม

14 36645 เด็กหญิงธัญญำมำศ ภูอำพิชย์

15 36592 เด็กหญิงศิริกัลยำ กันไชยำ

16 36596 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทะวงษำ

17 36622 เด็กหญิงรวิภำ มัดธนู

18 37098 เด็กหญิงกำนต์พิชชำ สมบัติม่ัน

19 เด็กหญิงสุดำกำญจน์ เจริญรอย

20 เด็กหญิงจิรวดี ปรีชำ นักเรียนท้ังหมด........22.......  คน

21 เด็กหญิงปิยวดี พวงต้น ชำย......12......... คน

22 เด็กหญิงนัยนันทน์ บัวใหญ่  หญิง.......10........คน

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/5  ปีกำรศึกษำ 2564

ครูประจ ำช้ัน  นำงปุณยนุช  ไชยรักษ์  (094-5310666) , นำงศิริเกษ  บุญจรัส

ไลน์ห้องป.1/5



                      ครูประจ ำชั้น นำงสำวปิยวรรณ   แก่นจ ำปำ (093-6491569)
ล ำดบั เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 เด็กหญิงกมลวรรณ   จารุตันต์ิ
2 เด็กชายกัมปนาท  ภูมล าเนา กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.1/6
3 เด็กหญิงกฎมพี   ศุภดล
4 เด็กชายกฤติเดช  เทีย่งสัตย์
5 เด็กหญิงกุลจิรา  บัวศรี
6 เด็กหญิงกนกพร   ศรีลาภ
7 เด็กหญิงขวัญรดา  โสมนัส
8 เด็กชายภาคิน ศิริเจริญ
9 เด็กชายชินกฤติ  โยธี
10 เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันทพันธ์
11 เด็กหญิงชลธิชา  สว่าง
12 เด็กหญิงชไมพร   วงศ์อุดม
13 เด็กหญิงชนัญธิดา  เล้าเจริญ
14 เด็กหญิงชนิภา  โสภาพันธ์
15 เด็กชายฐนกร  ศรีบุญทิพย์
16 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทองสลับ
17 เด็กหญิงรังสิยา  สินทรัพย์
18 เด็กหญิงธนัชพร  จันดารัตน์
19 เด็กชายธีรดนย์   ศรีสมุทร
20 เด็กชายธนกฤต  ทนยิ่ง
21 เด็กชายธิติปวีท์  แก้วกนก
22 เด็กชายบุญค า   พูลเพิม่
23 เด็กหญิงปรัชญาวดี  สายแก้ว
24 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุบินดี
25 เด็กหญิงปิยวรรณ  หวังชม
26 เด็กหญิงปารย์ปิยรัตน์  ดาผา
27 เด็กหญิงพุทธิดา  ศรีหนา
28 เด็กชายภูมิภัทร   แสงฉาย
29 เด็กหญิงภาขวัญ  เผ่าพงศ์ช่วง
30 เด็กชายภีมพล  นิลหล้า
31 เด็กชายยิวยิว  เซ่ีย
32 เด็กหญิงรินระนันท์   เฝ้าทรัพย์
33 เด็กหญิงเลรีญา  พรหมมา
34 เด็กหญิงวรัญดา  อาจมะเริง
35 เด็กชายศุภกิตต์ิ   เสริมศรี
36 เด็กชายปรินทร์  หยาดทอง

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่1/6  (USP)  ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ชื่อ



                  ครูประจ ำชั้น นำงอนันตภรณ์   โชตกิเสถียร (085-7601821)
ล ำดบั เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 เด็กชายกิตติกวิน  มาตาชาติ
2 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุทธา กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.1/7
3 เด็กหญิงกวินธิดา  ตะเภาพงษ์
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิลุน
5 เด็กหญิงเขมรินทร์  ศิริมา
6 เด็กชายคุณากร  สารมาศ
7 เด็กชายคุณานนท์  ศรีจ าปา
8 เด็กชายชนะชัย     ยิ่งยง
9 เด็กหญิงชญาภา  บุญพรมทอง
10 เด็กชายณัฐวรรษณ์  เต็งรัตนไพบูลย์
11 เด็กชายณธกร  หล่าบรรเทา
12 เด็กหญิงณัฐวศา  ไกยสิทธิ์
13 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เถลิงรัมย์
14 เด็กชายติณราชสีห์  หวังชม
15 เด็กชายธนภัทร  นักร าพัน
16 เด็กชายธนพล   สายทอง
17 เด็กชายธนวัฒน์   ศรีสมุทร
18 เด็กหญิงธัญญาฎา  นันทสุมาลย์
19 เด็กหญิงนภัสนันทร์   ชิดสวน
20 เด็กหญิงธีราภรณ์  วงศ์พิมล
21 เด็กหญิงปณัฏฎา  ธิษาชัย
22 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   ศรีพิทักษ์
23 เด็กชายปิติภัทร  สิงหปุรางกูร
24 เด็กชายพิชญตม์  จันทะมิตร
25 เด็กหญิงพลอยชมพู   แสนส่ิง
26 เด็กชายภัทรพล  โคตรสุวรรณ
27 เด็กชายภวิล  นิลรัตน์ศิริกุล
28 เด็กชายภูริณัฐ   แสงฉาย
29 เด็กหญิงมณิชญา  พูลสว่าง
30 เด็กหญิงณัฐทิตา  แพงค าผุย
31 เด็กชายรัชชานนท์  กองกิริต
32 เด็กชายปิยวัฒน์   สมบูรณ์
33 เด็กชายวงศ์วรรธน์  ผลพยุง
34 เด็กชายวชิระ  อัฒจักร
35 เด็กชายวัชระ  อัฒจักร
36 เด็กหญิงสุพิชญา  พรมพิลา

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่1/7  (USP)  ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ชื่อ


