
ล ำดบั เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 36662 เด็กชาย พิพัฒน์พล ผาสิน
2 36683 เด็กชาย พุทธภูมิ สุวรรณ กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.2/1
3 36693 เด็กชาย ธนศักด์ิ บัววิลัย
4 36718 เด็กชาย รณพีร์ เล้าเจริญ
5 36857 เด็กชาย กฤษฎา ศรีมุงคุล
6 37111 เด็กชาย กฤติเดช ดาพันธ์
7 37116 เด็กชาย ธราธร จันทวี
8 37144 เด็กชาย ภพธนภัต รวมครบุรี
9 37162 เด็กชาย ชนกานต์ ภักดี
10 37176 เด็กชาย ยศภัทร ไวยพารา
11 37177 เด็กชาย พีรพัฒน์ บุญแน่น
12 37190 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ สมสืบ
13 37200 เด็กชาย วรเวช แสนทวีสุข
14 37212 เด็กชาย นันท์ธพัท บูรณะกิจ
15 37275 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ดีน้อย
16 37399 เด็กชาย ปัณณธร ทองเนตร
17 36493 เด็กหญิง อภัสสร  โพธิส์ด
18 36707 เด็กหญิง ปัทมาวรรณ บุญเล้ียง
19 36726 เด็กหญิง ธนาวรรณ ประสพคุณ
20 37158 เด็กหญิง ทัตพิชา ลือชา
21 37167 เด็กหญิง ปิยวดี ไชยนงค์
22 37168 เด็กหญิง กัญญาพัชร ปุยฝ้าย
23 37192 เด็กหญิง ศศิวิมล อู๋ทรัพย์
24 37193 เด็กหญิง อภิสรา วงศ์สุวรรณ
25 37205 เด็กหญิง พิชญา หลาทอง
26 37217 เด็กหญิง กมลชนก แสนวิเศษ
27 37218 เด็กหญิง นงลักษณ์ ป้อมอาสา
28 37220 เด็กหญิง พิชญาภา พวงโฉม 

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่2/1  ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ครูประจ ำชั้น  นำยนัครำช  หล่ำบรรเทำ (0897227625) , นำยปรมะ  เกำะเตน็ท์
ชื่อ



ล ำดบั เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 36658 เด็กชาย วรวุฒิ ประชุมรักษ์
2 36663 เด็กชาย ทองเอก อินทร์เลิศ กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.2/2
3 36665 เด็กชาย กฤติเดช สัสดาวดีกุล
4 36694 เด็กชาย ศรายุทธ สิมมาเคน
5 36856 เด็กชาย ไกรพิชญ์ บุญศักด์ิ
6 37112 เด็กชาย คุณากร พูลทวี
7 37143 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ พันธราช
8 37147 เด็กชาย สักรินทร์ ปัดภัย
9 37152 เด็กชาย นัธวัฒน์ อาริภู
10 37154 เด็กชาย อติพัฒน์ วรรณพงษ์
11 37163 เด็กชาย นิติธร สัตย์ซ ้า
12 37170 เด็กชาย ชาตรี ค้ามี
13 37172 เด็กชาย บุญญฤทธิ์ สาธรราษฎร์
14 37188 เด็กชาย นรินทร์ ครองยุติ
15 37197 เด็กชาย ปานณภัทร์ วงศ์งาม
16 36313 เด็กหญิง ภัททิยา แก้วจันดี
17 36670 เด็กหญิง ปริยากร นามขุนทอง
18 36676 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ อยู่สุข
19 36700 เด็กหญิง ณัฐริกา ชูเกษ
20 36729 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ศุภสร
21 37119 เด็กหญิง ปุณณดา สายนที
22 37166 เด็กหญิง กวินธิดา ยืนนาน
23 37173 เด็กหญิง ธัญจิรา อรรธสุธานันท์
24 37174 เด็กหญิง คณิตา พุม่สวาท
25 37180 เด็กหญิง พิชญา วรจักร
26 37194 เด็กหญิง สิรินทรา พันพิลา
27 37222 เด็กหญิง สาริศา เยื่อใย
28
29
30
31

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่2/2  ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ครูประจ ำชั้น  นำงวรำภรณ์  สืบภำ (0819661290)
ชื่อ



ล ำดบั เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 36491 เด็กชาย ปกรณ์ จันทร์เติม    
2 36652 เด็กชาย บันลือศักด์ิ ลาภูธร กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.2/3
3 36654 เด็กชาย อภิวิชญ์ เผ่าสูง
4 36684 เด็กชาย วรวิช พุทธวอร์
5 36687 เด็กชาย ธีรพล ปัญญา
6 36710 เด็กชาย ธีรภัทร เสาแก้ว
7 36713 เด็กชาย ปาฏิหาริย์ สุริยะบุตร 
8 36719 เด็กชาย ธนภัทร หาญพละ
9 36744 เด็กชาย กฤษดนัย ปวงสุข
10 37115 เด็กชาย อัครินทร์ ปลุกใจ
11 37160 เด็กชาย พัชรพล ผลภาษี
12 37161 เด็กชาย ไอสวรรค์ ดวงแสง 
13 37169 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ สุขแสวง
14 37191 เด็กชาย ณัฐภัทร สงกรด
15 37211 เด็กชาย กันต์ธนกฤต ปารมี
16 36492 เด็กหญิง ณัฐณิชา เมฆลอย
17 36671 เด็กหญิง กมลพร บุญภักดี
18 36678 เด็กหญิง ณัจฉรียา สินเติม
19 36705 เด็กหญิง กีรติกานต์ ศรีธัญรัตน์
20 36728 เด็กหญิง รวิภา เล่ือมใส
21 37123 เด็กหญิง รุ่งเพชร ครวญพินิจ 
22 37156 เด็กหญิง หทัยรัตน์ ไต่ถาม 
23 37165 เด็กหญิง ณัฐธิดา หวังผล
24 37179 เด็กหญิง กมลลักษณ์ โพธิจันทร์
25 37203 เด็กหญิง กัญญาณัฐ โพธิศ์รี
26 37207 เด็กหญิง ศรีสุข ปัญญาพรวิทยา
27 37223 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย มีหวัง
28
29
30
31

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่2/3  ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ครูประจ ำชั้น  นำงเบญจวรรณ  ไชยโพธิ์ (0616932992)
ชื่อ



ล ำดบั เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 36661 เด็กชาย อธิพันธ์ อินทร์พรม
2 36664 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ กล่ินหอม กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.2/4
3 36688 เด็กชาย อดิศักด์ิ เกษียร
4 36695 เด็กชาย ธนกฤต อนุพันธ์
5 36697 เด็กชาย อภิวิชญ์ สมใส
6 36714 เด็กชาย จิรภัทร สบายใจ
7 36720 เด็กชาย ก้องภพ สามารถ
8 37106 เด็กชาย วีรโชติ ครองยุทธ
9 37109 เด็กชาย ชินวุฒิ อร่ามศรี
10 37117 เด็กชาย ก้องภพ ศรีเธาว์
11 37155 เด็กชาย ณัฐภูมิ เศิกศิริ
12 37164 เด็กชาย กวิน ภูวงศ์
13 37171 เด็กชาย รัฐภัทร สุยะลา
14 37187 เด็กชาย จตุพร เยาวบุตร
15 37189 เด็กชาย บดิพัทธ์ ศรีพิกุล
16 37201 เด็กชาย อธิภัทร์ จารุตันต์ิ
17 36495 เด็กหญิง ฐิญาดา สุไทย
18 36675 เด็กหญิง อริสา อัปกาญจน์
19 36699 เด็กหญิง คัทยวรรณ จันทสิงห์
20 36704 เด็กหญิง ชญาดา สกุลวงษ์
21 36866 เด็กหญิง องค์อินทร์ จิตติพันธ์
22 37133 เด็กหญิง พิชญาดา เสนคราม
23 37175 เด็กหญิง กมลรส โทนทัย
24 37181 เด็กหญิง ศุภักษร ส่งเสริม
25 37182 เด็กหญิง อาริยา กุลบุตร
26 37219 เด็กหญิง นาตยา นุชาญรัมย์
27 37221 เด็กหญิง มนทิรา พิมวัน
28
29
30
31

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่2/4  ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ครูประจ ำชั้น  นำงอัณพร  จำรุกขมลู (0929749538)
ชื่อ



ล ำดบั เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 เด็กชายกษิดิศ  สุริสาง
2 เด็กหญิงกิตติญา  เอ็นดู กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.2/5
3 เด็กชายกิตติพัฒน์  มณีกรรณ์
4 เด็กหญิงขวัญชนก  สายสิทธิธ์นากุล
5 เด็กหญิงขวัญชนก  บุญฤทธิเดช
6 เด็กชายจิรภัทร  เฉลิมทอง
7 เด็กชายชวิต  วงศ์กาไสย
8 เด็กหญิงณภัชชา  บุญทองล้วน
9 เด็กชายณัฏฐชัย  สุทธิประภา
10 เด็กชายธรรมนูญ  แสงชาติ
11 เด็กหญิงปุณิกา  ยุทไธสง
12 เด็กชายนันทิพัฒน์  ผลาผล
13 เด็กชายนฤเบศฐ์  อุดมศิลป์
14 เด็กหญิงบุณยาพร  สมดวงศรี
15 เด็กชายณวัฒน์  จิตต์สิงห์
16 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ขัดแก้ว
17 เด็กชายพชรภัทร  มานุจ า
18 เด็กชายพชร  พานพรม 
19 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แก่นสาร์
20 เด็กชายพิภพภัทร  มนตรี
21 เด็กชายภควัฒน์  วงศ์เครือศร
22 เด็กชายโภคิน  หอมสุด
23 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ลาสา
24 เด็กชายภาณุพงศ์  อ่อนสิงห์
25 เด็กหญิงธัญชนก  สุรมาศ
26 เด็กชายรักษภูมิ  กัลยา
27 เด็กหญิงลลนันท์  ธนบดีนรเศรษฐ์
28 เด็กชายวรภพ  สุริยะศรี
29 เด็กหญิงวาสิตา  ชูกล่ิน
30 เด็กหญิงนลินทิพย ์   ไตรยสุทธิ์
31 เด็กหญิงสรัญญา  สีด า
32 เด็กหญิงสุจิตรา  เงาเพ็ชร
33 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เวียงค า
34 เด็กชายอาชวิน  ท านุ
35 เด็กหญิงไอรดา  เกษมสุข
36 เด็กชายอัครพล  โชติคาม

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่2/5  ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ครูประจ ำชั้น  นำงชนำพร  กูลรัมย์ (0986183099)
ชื่อ



ล ำดบั เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 เด็กหญิงกมลรส  มาลัยนาค
2 เด็กหญิงณัฐชยา  ผุยพรม กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.2/6
3 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิชาพูล
4 เด็กชายปารวัฒน์  ดาทอง
5 เด็กหญิงชญาภา  วิชาบาล
6 เด็กชายชาญศักด์ิ  มงคลแก้ว
7 เด็กชายชิณเกษม  ทับสกุล
8 เด็กหญิงชญานุศภัฒค์  อมรเมธาสิทธิ์
9 เด็กหญิงฐาปนี  เลิศภคพงศ์
10 เด็กหญิงณิชาภา  ไชยศรีษะ
11 เด็กชายณัฐนันท์  พูลเพิม่
12 เด็กชายณัฐถกิจ  สายเจียง
13 เด็กชายณัฐกิตต์ิ    โคตรดก
14 เด็กหญิงณัชชา  ตันเชียงสาย
15 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เอี่ยมศรี
16 เด็กชายธนวินท์  บุญบัง
17 เด็กชายธนกริช  ก๊กรัมย์
18 เด็กหญิงบงกช  โทณะสุต
19 เด็กชายปุณณวิช    ทองบาง
20 เด็กชายประรนนท์  ชายงาม
21 เด็กชายปุณณวิช  เวียงแก้ว
22 เด็กชายพชรณัฏฐ์  ผดุงพันธ์
23 เด็กชายพชร  แก้วอ่อน
24 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วิชาพูล
25 เด็กหญิงพชรฉัตร  ไชยมณีกานต์
26 เด็กหญิงภัทรวดี    โกมลศรี
27 เด็กชายภานุกร  วาระนุช
28 เด็กชายภูริภัทร  บุญหนา
29 เด็กชายยศธนะ  สายแวว
30 เด็กหญิงรินรดา  พาหะพรหม
31 เด็กหญิงศิริรัตน์  สะสีสัง
32  เด็กชายศุภณัฐ  ศรีปราชญ์
33 เด็กหญิงสุภานัน  พรมพิทักษ์
34 เด็กหญิงอรณภา  สุระยา
35 เด็กหญิงอภิรดา  บุญมาศ
36

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่2/6  ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ครูประจ ำชั้น  นำงประภัสสร  อมรสิน (0933203396) , นำงมำรำตรี  ทองเนตร
ชื่อ


