
นางนริศรา  ค าด ี(ครูประจ าชั้น)    091-830-9296

นางสาวปวีณา  โสพัฒน์ (ครูประจ าชั้นร่วม)
ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 36121 เด็กชำย ภำนุรุจ สำยโสภำ
2 36231 เด็กชำย มำสองจอม มิ่งขวัญ กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.3/1
3 36253 เด็กชำย ภำนุวัฒน์ กิตติภำณุกุล
4 36268 เด็กชำย มังกร ชิณภำ
5 36276 เด็กชำย สหรัตน์ เส้นทอง
6 36731 เด็กชำย ชินกฤต เกษมสุข
7 36735 เด็กชำย นภัทร ปะทำนนท์
8 36741 เด็กชำย ปฏิภำณ วังพิพัฒน์
9 36871 เด็กชำย ไอยรำ บุญชัยยำ
10 36874 เด็กชำย นิชคุณ ค ำสุดแสง
11 36890 เด็กชำย ธนพล สิทธิพงษ์
12 36916 เด็กชำย เตชิต สุขเจริญ
13 36930 เด็กชำย พัสกร ชำญครูไทย
14 36932 เด็กชำย ศุภกฤษ จันทร์มลฑำ
15 36956 เด็กชำย กฤตพล เถำว์ทุมมำ
16 37225 เด็กชำย อรรถกร ชำชุมพร
17 37232 เด็กชำย ปัณณธร นันตำลิต
18 36213 เด็กหญิง ณิชกำนต์ รับรองฤทธิอ์นันต์
19 36215 เด็กหญิง วิมลสิริ บัวทอง
20 36217 เด็กหญิง กัญญำรัตน์ อนันต์เรือง
21 36236 เด็กหญิง ณัฐกฤตำ วงษำชัย
22 36238 เด็กหญิง ไอรดำ พรหมมำ
23 36257 เด็กหญิง วรินทร จอมจันทร์
24 36280 เด็กหญิง มนัสนันท์ สุขดี
25 36284 เด็กหญิง รชนก จันทำ
26 36290 เด็กหญิง ศิริภัสสร เจริญลอย
27 36304 เด็กหญิง ออมสิน สีมำทอง
28 36908 เด็กหญิง อัจฉรำ ไหลหล่ัง
29 36927 เด็กหญิง ปิยธิดำ ค ำรัตน์
30 36962 เด็กหญิง วิภำวดี เยำวบุตร
31 37227 เด็กหญิง เบญญำภำ ค ำจันทร์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3/1  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม

ชื่อ



นายเทวา  ศรีดาโคตร  (ครูประจ าชั้น)    0624457412

นายณัฐวุฒิ  ตน้จันทร์ (ครูประจ าชั้นร่วม)
ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 36202 เด็กชำย ธนเดช หิรัญนวกุล
2 36224 เด็กชำย ธีปกร หมวดอ่อน กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.3/2
3 36229 เด็กชำย ปัณณวัฒน์ หวังบุญ
4 36233 เด็กชำย พีรพัฒน์ แสวงดี
5 36250 เด็กชำย จิรภัทร พุฒยืน
6 36267 เด็กชำย ภูบดี ศักด์ิศรี
7 36273 เด็กชำย พุทธญินดี ณำณะรมย์
8 36515 เด็กชำย สิปปกร แท้สูงเนิน
9 36736 เด็กชำย รักตระกูล ส ำรำญสุข
10 36872 เด็กชำย ธนสร สมสุพรรณ
11 36873 เด็กชำย นิรมัย คูณมี
12 36876 เด็กชำย วรวิทย์ ยืนยิ่ง
13 36877 เด็กชำย ชัยภัทร พูลเพิม่
14 36954 เด็กชำย สุปรัชญ์ แก่นกำร
15 36955 เด็กชำย ปัณณวัฒน์ ปินใจ
16 36957 เด็กชำย ภูมิภัทร ค ำแดง
17 36219 เด็กหญิง ปุณณดำ แสงกล้ำ
18 36265 เด็กหญิง ชำญดำ บุรำเกษ
19 36282 เด็กหญิง ณัฐกฤตำ จรเจริญ
20 36306 เด็กหญิง กนกวรรณ บุญลือ
21 36505 เด็กหญิง ปูริดำ แก้วมี
22 36517 เด็กหญิง ชัญญำนุช สู่บุญ
23 36733 เด็กหญิง กุลนิภำ กุลไธสง
24 36742 เด็กหญิง อนัญญำ สิงห์บุบผำ
25 36748 เด็กหญิง จิดำภำ กำเผือก
26 36853 เด็กหญิง ปิน่อนงค์ เกษมทำง
27 36895 เด็กหญิง พิชญธิดำ พิเสตรเสถียร
28 36935 เด็กหญิง ณัฏฐวี เสนำวัน
29 36964 เด็กหญิง นฤมล บุญจูง
30 37228 เด็กหญิง สิริวันวิสำ แก้วจันทร์
31 37394 เด็กหญิง วรัชญำ โพธิค์ ำ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3/2  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม

ชื่อ



นางสาวศิวาภรณ์  ชวลิตนิมติกุล  (ครูประจ าชั้น)    085-773-7898

นางสาวณัฐชรัตน์  แสงทอง  (ครูประจ าชั้นร่วม)
ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 36203 เด็กชำย อัครพรธ์ เคร่ืองกัณฑ์
2 36226 เด็กชำย พชร สิงห์โต กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.3/3
3 36248 เด็กชำย ทักษ์ดนัย เกิดศิริ
4 36255 เด็กชำย ไกรวิชญ์ สรสิงห์
5 36300 เด็กชำย ณวัฒน์ เข็มเคน
6 36737 เด็กชำย ณัฏฐกฤติ สุวรรณ
7 36739 เด็กชำย ภัครพงศ์ ภักดีสีทอน
8 36743 เด็กชำย ชินดนัย เรียนสุนทร
9 36886 เด็กชำย ธนวัฒน์ ศิริเร่ิม
10 36902 เด็กชำย พีรภัทร กันภัย
11 36910 เด็กชำย ปวรรุจ กำญจนเพ็ญ
12 36912 เด็กชำย ธนภัทร โสดำภักด์ิ
13 36913 เด็กชำย อติเทพ บุตรศิริพร
14 36919 เด็กชำย ชนกันต์ สมบัติหลำย
15 36944 เด็กชำย ภคภณ หินแรง
16 37233 เด็กชำย พีรพัฒน์ ปัญญำ
17 36214 เด็กหญิง สุนิษำ ทองศรี
18 36234 เด็กหญิง โยนิโสมนสิกำร ดำพันธ์
19 36245 เด็กหญิง ภิญญำพัชญ์ บุญลือ
20 36264 เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ อรัญสุข
21 36302 เด็กหญิง ปภำวรินทร์ ธงอำษำ
22 36309 เด็กหญิง ธัญชนก สำยทอง
23 36521 เด็กหญิง ติณณำ พงศ์สุวรรณ
24 36892 เด็กหญิง กุลภรณ์ เพิม่วงศ์
25 36893 เด็กหญิง กัญจน์รัตน์ ทำรพันธ์
26 36894 เด็กหญิง พิมพ์ณดำ ศรีเสริม
27 36903 เด็กหญิง กัญญำพัชญ์ สุวรรณโส
28 36926 เด็กหญิง ปิยนุช สมพร
29 36950 เด็กหญิง บัณฑิจำ เศิกศิริ
30 36961 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญำ ธิษำชัย
31 37238 เด็กหญิง จรสพรรณ ทองผำย

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3/3  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม

ชื่อ



นางสาวภัทรวด ี กาบยุบล (ครูประจ าชั้น)    082-1401191

นางสาวบุศรินทร์  โพสาชยั (ครูประจ าชั้นร่วม)
ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 36204 เด็กชำย ปัญญำวุธ มีสิงห์
2 36246 เด็กชำย เจษฎำกร ผิวอ่อน กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.3/4
3 36254 เด็กชำย เกรียงเกียรติ สุขเรือง
4 36256 เด็กชำย ศุภวิชญ์ จันทพันธ์
5 36271 เด็กชำย เกียรติศักด์ิ แก่นเสำร์
6 36292 เด็กชำย พิชิตรชัย พุม่จันทร์
7 36887 เด็กชำย อิทธิพัทธ์ ภูดิฐธนำพัชญ์
8 36900 เด็กชำย วงศกร ทวีพงษ์
9 36901 เด็กชำย อันดำ ธำนีเจริญ
10 36911 เด็กชำย ภำคิน ชำวนำ
11 36918 เด็กชำย ธนำนพ แสนทวีสุข
12 36920 เด็กชำย นิติกร พำเรือง
13 36922 เด็กชำย ณฐพงศ์ คงเดช
14 36942 เด็กชำย ชัชวำลย์ วงศ์อินตำ
15 36994 เด็กชำย กฤษฏิป์ภณ โมหำ
16 37226 เด็กชำย ปฐพี รอดสีเสน
17 37236 เด็กชำย ไชธนัฐ โอธนบุณยำ
18 36210 เด็กหญิง ไอยริยำ เชื้อชัย
19 36235 เด็กหญิง ปพิชญำ ก ำทอง
20 36243 เด็กหญิง ชำลิสำ มำศมูลโท
21 36259 เด็กหญิง ณิรัฐกำนต์ โยทะคง
22 36261 เด็กหญิง อภิญญำ นำคนำวำ
23 36288 เด็กหญิง ญำดำ ศิริผล
24 36307 เด็กหญิง สมัชญำ มุระกำ
25 36882 เด็กหญิง มนัสวี แสนสี
26 36883 เด็กหญิง สิริกร แจ้งไชยศรี
27 36925 เด็กหญิง กนกรดำ แสนทวีสุข
28 36938 เด็กหญิง สุธินี แย้มศรีบัว
29 36959 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ พูลภำพ
30 37234 เด็กหญิง พัชรำภำ สำยพันธ์
31 37393 เด็กหญิง นันทิยำ ข ำผำ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3/4  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม

ชื่อ



นางเนตรนภิส  พัฒนากุล  (ครูประจ าชั้น) 086 - 2442640

ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 36205 เด็กชำย กันตธัช หอมพิกุล
2 36207 เด็กชำย ฉัตรดนัย ภูมิพัฒน์ กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.3/5
3 36209 เด็กชำย ธนภัทร เถลิงรัมย์
4 36228 เด็กชำย จำรุเดช ศรีถำน
5 36230 เด็กชำย ธนพัต เหล็กกล้ำ
6 36293 เด็กชำย ธันกฤต ทองสิงห์
7 36297 เด็กชำย พัสกร ชนิวงศ์
8 36298 เด็กชำย ธีรดนย์ จอมหงษ์
9 36738 เด็กชำย สรวิศ สมเทพ
10 36878 เด็กชำย วชิรวิชญ์ สำยลำด
11 36889 เด็กชำย นภัสกร วิเศษแก้ว
12 36897 เด็กชำย ชลำกร โสภำพันธ์
13 36899 เด็กชำย ปรกฉัตร ชำติชัชวำล
14 36917 เด็กชำย ศตคุณ ทำนะจิตต์
15 36945 เด็กชำย ภำคิน แก้วเสนำ
16 37401 เด็กชำย สุเมธะ ศิลปศร
17 36222 เด็กหญิง ณัฐณิชำ อัมพันธ์
18 36242 เด็กหญิง อภิชญำ วิชำชำติ
19 36287 เด็กหญิง วรกำญจน์ คุ้มผล
20 36303 เด็กหญิง ธนพร ประสำทศรี
21 36308 เด็กหญิง อัญชสำ ศรีดำคุณ
22 36314 เด็กหญิง ธัญชนก ส ำลีใย
23 36745 เด็กหญิง ทักษภร อยู่สุข
24 36907 เด็กหญิง สุภัสสรำ สอนทำ
25 36914 เด็กหญิง สิรินดำ พรมพิทักษ์
26 36915 เด็กหญิง สุภัสสรำ โสวรรณี
27 36936 เด็กหญิง ณัจฉรียำ โมริดำ
28 36948 เด็กหญิง คณิศร เพียลำ
29 36949 เด็กหญิง วิมลทิพย์ ประทีบทอง
30 36952 เด็กหญิง วรำภรณ์ แสงชำติ
31 37224 เด็กหญิง ณำศิส สมเพรำะ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3/5  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม

ชื่อ



ล ำดบั เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 เด็กหญิงกิตติวรา  มาตาชาติ
2 เด็กหญิงกวินธิดา    พลสมัคร กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.3/6
3 เด็กหญิงกุลณดา สุวาทิต
4 เด็กชายกฤษฎา แสวงวงค์
5 เด็กหญิงกนกนิภา    สุขส าราญ
6 เด็กหญิงขัตติยะรัตน์  ศรีบุระ
7 เด็กชายชัชวาลย์ปกรณ์  เกิดศิริณฤดี
8 เด็กหญิงชลธิชา    พวงขจร
9 เด็กหญิงชญานนท์   วิสาพรม
10 เด็กชายฐาปกรณ์    รัตนบัวชุม
11 เด็กหญิงณัฐสินี  ศรีไพบูลย์
12 เด็กหญิงณฉัตร    ภักดี
13 เด็กชายณัฏชานนท์   ชัยแก้ว
14 เด็กหญิงทิตา  เศษโคกสูง
15 เด็กชายธีรพิชญ์    ภูข่าว
16 เด็กชายธนัญชกร   สว่างศรี
17 เด็กหญิงธัญชนันท์    ฐิติอังกูร
18 เด็กชายธนภัทร   แซ่ล้ิม
19 เด็กหญิงนันท์นภัส แสงเงิน
20 เด็กหญิงนริศรา  ประพันธุส์อน
21 เด็กหญิงประติมาพร    ควรการ
22 เด็กหญิงปภาวรินทร์ หอมสุด
23 เด็กหญิงปาลิตา    ค านิยม
24 เด็กชายปริวัฒน์    นามเสาร์
25 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์    ศิริกุล
26 เด็กชายพงศ์ปณต พรมเกตุ
27 เด็กหญิงพรรทิตา แห้วเพ็ชร
28 เด็กชายภัคพงศ์ ไทยกุล
29 เด็กชายธนชาติ    พันค า
30 เด็กหญิงมนลดา  วงศ์วัฒนาเสถียร
31 เด็กหญิงม่านฟ้า  จันทร์มา
32 เด็กชายวิริทย์พล   แก้วพินิจ
33 เด็กชายศิทธิภิเศรษฐ์ หงษา
34 เด็กหญิงศกุลตลา  จรลี
35 เด็กชายสิทธินนท์    อุ่นค า
36 เด็กชายอภิชาต    สุปริต

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่3/6  (USP)  ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ครูประจ ำชั้น  นำงนิชชฬิำรัตน์  ยลพันธ์ (085-3111652)
ชื่อ



ล ำดบั เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญคุณ
2 เด็กหญิงกานต์มณี เจริญราช กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.3/7
3 เด็กหญิงกัลยกร ละออเอี่ยม
4 เด็กหญิงกนกชญ  มายาดี   
5 เด็กหญิงกัญญาวีย์  พิมพ์พัฒ
6 เด็กหญิงเขมิกา    ศิรินนท์
7 เด็กหญิงฉัตรวิไล    เซ่ีย 
8 เด็กชายชินภัทร เกษเจริญคุณ
9 เด็กชายชรัฐชานนท์  หล่อวินิจนันท์
10 เด็กหญิงณัฐธิชา  ยวนใจ
11 เด็กชายณัฐนันท์   ทวีพงษ์
12 เด็กหญิงณัฎฐ์ณัชชา     ผดุงพันธ์
13 เด็กหญิงทักษอร    เกณทวี
14 เด็กชายธนกร    ศรีคง
15 เด็กหญิงณัฐสุรีย์  ฝ่ายสอง
16 เด็กหญิงธนัชชา   เบ้าเงิน
17 เด็กหญิงธนพร  ค าภาค
18 เด็กหญิงธัญชนก  สุพรรณพงศ์
19 เด็กหญิงนิชชาพร    พิมพ์หล่อ
20 เด็กชายปัณณวิชญ ์  พัดภูมิ      
21 เด็กชายปภินวิทย์  ศิวิลัย
22 เด็กชายเพชรพัชรพล  โนนแก้ว
23 เด็กชายพีรวัตร   ทะค าสอน
24 เด็กหญิงพัฒน์นรี  แซ่เลา
25 เด็กหญิงพรรษพร  โฮมลาภ
26 เด็กชายระพีพันธ์  ขันขาว
27 เด็กหญิงรัศมิ์นิชา   ช านิจ
28 เด็กหญิงวรินทร  กุลเกษ
29 เด็กชายวชิรวัฒน์  นามแสน
30 เด็กหญิงศุภรดา    ธรรมสัตย์ 
31 เด็กชายสุรบดินทร์ จิระประพจน์
32 เด็กหญิงเหนือสุชา    พลชินทรัพย์
33 เด็กชายอนวัช    สร้อยสิงห์
34 เด็กชายอติชาติ   วงศ์กุล
35 เด็กชายอรินทราช  วานิชรัตน์
36 เด็กหญิงปุนยาพร คงมาก

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่3/7 (USP) ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

              ครูประจ ำชั้น  นำงอัญชนั  ทินโนรส   (090-6025551)                           
ชื่อ


