
ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 36025 เด็กชำย ไกรวิชญ์ รังษีธนะไพศำล
2 36063 เด็กชำย ยชญ์อนันต์ นำมกุล กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.4/1
3 36090 เด็กชำย ภุฒิพงษ์ รินรุด
4 36095 เด็กชำย อิทธิกร ภูวิจิตร
5 36113 เด็กชำย วีระพงษ์ จันทร์ศรี
6 36319 เด็กชำย เกษมทรัพย์ ญำนะรมย์
7 36753 เด็กชำย ณัฐสิทธิ์ จำรุกำร
8 36754 เด็กชำย ศิรชัช จันทร์ลอย
9 36775 เด็กชำย ชวกร อัถสิงห์
10 36802 เด็กชำย มรรคมำนพ ผำระพรม
11 36804 เด็กชำย พีระวัส พุม่สวำท
12 36810 เด็กชำย ชลัช รอดสีเสน
13 36817 เด็กชำย ธีรภัทร แสนนำ
14 37245 เด็กชำย กิตติวินท์ สำยโสภำ
15 เด็กชำย ภำคิน เผ่ำพงศ์ช่วง
16 เด็กชำย ตุลย์ ทองงอก
17 36041 เด็กหญิง ศุภสุตำ ทวีสิทธิ์
18 36070 เด็กหญิง มลิวัลย์ แท่งทอง
19 36077 เด็กหญิง ณัฐฐำพร อุดรพันธ์
20 36097 เด็กหญิง พรพิมล ปิน่โพธิ์
21 36126 เด็กหญิง พีรดำ โพธิจ์ันทร์
22 36129 เด็กหญิง เกวลี จำรุขมูล
23 36152 เด็กหญิง จิรำพัชร บุญยืน
24 36158 เด็กหญิง ธนภรณ์ แก้วพำ
25 36163 เด็กหญิง ข้ำวขวัญ ชื่นจิตต์
26 36166 เด็กหญิง ชญำนินท์ ถำวรพงษ์
27 36842 เด็กหญิง นัชนันพรำว มณธิรำลัย
28 36846 เด็กหญิง เบญจวรรณ วีสี
29 37240 เด็กหญิง ปุณณกำญ จันทร์ผำย
30 37250 เด็กหญิง ชนิกำนต์ จันทำ
31 เด็กหญิง ธัญญำรัตน์ ก ำทรัพย์

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4/1  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม

ครูประจ าชั้น นางวิยะดา ค าภาทู  นายเทอดศักดิ์  จ านงค์ 
ชื่อ



                   ครูประจ ำชั้น นำงพรสิระ ไชยรักษ์  นำยกิตศัิกดิ์  บุญดำว
ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 36057 เด็กชำย ทัศนัย สินนอก
2 36089 เด็กชำย พงศกร บุญรอด กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.4/2
3 36120 เด็กชำย ศุภณัฐ แก่นเชื้อ
4 36123 เด็กชำย ศิลำกร จันทำเชื้อ
5 36443 เด็กชำย ธนดล บุญพร้อม
6 36762 เด็กชำย ธัญวุฒิ สุพล
7 36763 เด็กชำย นิธิศ สำยแวว
8 36777 เด็กชำย ณัฐวัฒน์ วิชำพรม
9 36779 เด็กชำย ชนำธิป น ำผล
10 36791 เด็กชำย พัฒดล สำรวิทย์
11 36822 เด็กชำย ธนำกร วงษ์สำลี
12 36836 เด็กชำย วิศวะ แสงสุวรรณ
13 36968 เด็กชำย ณฐพล เสนำวัน
14 37242 เด็กชำย ปำนเทพ ปัดสะมั่น
15 37244 เด็กชำย สิรฉำย เจนถำวร
16 เด็กชำย รัชชำนนท์ แพงไธสงค์
17 36052 เด็กหญิง อภิชำดำ สุเพ็ญ
18 36053 เด็กหญิง กัลยกร หมอนิล
19 36055 เด็กหญิง รมิตำ มัดธนู
20 36083 เด็กหญิง พัชรภร แสนทวีสุข
21 36162 เด็กหญิง อำนันท์ปภำ บัวใหญ่
22 36434 เด็กหญิง แก้วนภำ สมจิตต์
23 36435 เด็กหญิง พชรพร เทียนแก้ว
24 36439 เด็กหญิง ธันย์ชนก ค ำผำ
25 36772 เด็กหญิง เขมมิกำ สุหงษำ
26 36786 เด็กหญิง ศศิกำนต์ รอบรู้
27 36798 เด็กหญิง ณัฐชยำ เนื่องเฉลิม
28 36827 เด็กหญิง พิชญนัน จันทร์เขียว
29 36829 เด็กหญิง วัทนวิภำ ชำรี
30 36845 เด็กหญิง ธัญญำรัตน์ เชื้อประทุม
31 เด็กหญิง ณิชำนันท์ วินทะไชย

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่4/2  ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ชื่อ



                      ครูประจ ำชั้น นำยคุรุศึกษำ  ภำรกำร นำงวิจิตรำ  ทองจ ำรัส
ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 35999 เด็กชำย ศิวกร รัตนพันธ์
2 36058 เด็กชำย ปวีณวัช ศรีจันน้อย กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.4/3
3 36064 เด็กชำย พิชยุตม์ กุลสุวรรณ์
4 36066 เด็กชำย ปฏิภำณ เลิศล  ำ
5 36141 เด็กชำย ธีรภัทร คุณวุฒิ
6 36145 เด็กชำย ปกรณ์ สำรสิทธิ์
7 36146 เด็กชำย ต่อศักด์ิ พลเยี่ยม
8 36147 เด็กชำย ปิลันธกร สำยแวว
9 36752 เด็กชำย ณัฐกิตต์ิ เกตุมณี
10 36764 เด็กชำย นวคุณ ค ำสุนี
11 36770 เด็กชำย ธนกร พุทธรัตน์
12 36780 เด็กชำย ธณกฤต พันธ์เรือง
13 36793 เด็กชำย ภูมิปัญญำ กำรกล้ำ
14 36809 เด็กชำย ปกรณ์เกียรติ ทองรอง
15 37007 เด็กชำย อรรถสิทธิ์ พวงจ ำปำ
16 37241 เด็กชำย ปัณณทัต โคตรดก
17 37249 เด็กชำย กิตติศักด์ิ สืบเชื อ
18 36043 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ รำชเสน
19 36073 เด็กหญิง นันธิดำ เชื อหอม
20 36078 เด็กหญิง กำนต์ธิดำ ชนีวงษ์
21 36082 เด็กหญิง ปุลพร อำภรศรี
22 36109 เด็กหญิง อำรียำ แสงใสแก้ว
23 36138 เด็กหญิง วริศรำ ปิน่ธุรัตน์
24 36154 เด็กหญิง ธัญธิชำ ทีมุย
25 36438 เด็กหญิง ศุภำกร จิตสมพงษ์
26 36440 เด็กหญิง นิจจำรีย์ แสนโพ่ง
27 36442 เด็กหญิง สุภำวิตำ มงคลแก้ว
28 36840 เด็กหญิง จำรวี คุณทอง
29 36844 เด็กหญิง ธัญชนก อินทร์เลิศ
30 36975 เด็กหญิง กนกรดำ จำรุจิต
31 เด็กหญิง เอมิกำ สืบโสดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่4/3  ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ชื่อ



              ครูประจ ำชั้น นำงสำวศิริพร  สอนอำจ นำงสำวพัชรำภรณ์   เกตมุำตย์
ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 36031 เด็กชำย กันต์ธีภพ จันทร์เกษ
2 36061 เด็กชำย อภินันท์ กำนำ กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.4/4
3 36114 เด็กชำย ณัฐพัฒน์ หล้ำเพชร
4 36149 เด็กชำย ภำนุวิชญ์ สมสืบ
5 36150 เด็กชำย ชนินทร์ โทณะสุต
6 36315 เด็กชำย ณัฐกฤต ชำวระนอง
7 36316 เด็กชำย อนุวัฒน์ ปวงสุข
8 36320 เด็กชำย ปัณณวัฒน์ โพธิสี์นวล
9 36326 เด็กชำย อำทิตย์ แก้วแดง
10 36750 เด็กชำย ธีรภัทร สำรวิทย์
11 36751 เด็กชำย ศิวกร เพ็ชรศรี
12 36776 เด็กชำย รณกร บุญเหล่ียม
13 36820 เด็กชำย ทีปกรณ์ ใจวงศำ
14 36833 เด็กชำย ภัชรวัฒน์ สุนทรำ
15 37405 เด็กชำย กศิศฐิพงศ์ ทำมแก้ว
16 36045 เด็กหญิง สุพรรษำ ค ำทองดี
17 36074 เด็กหญิง ปลำยฝน เข็มค ำ
18 36096 เด็กหญิง อรัญญำ ฉำยำวรรณ
19 36104 เด็กหญิง วิรญำ บุญสรำง
20 36110 เด็กหญิง ชลธิชำ แหล่งหล้ำ
21 36127 เด็กหญิง ปรียำภรณ์ บุตรบำล
22 36135 เด็กหญิง พรทิพย์ พลพิลำ
23 36167 เด็กหญิง ลลิตำ โสภำสิม
24 36441 เด็กหญิง กุลธิดำ วงษ์อนันต์
25 36784 เด็กหญิง จำรุวรรณ ประชำ
26 36787 เด็กหญิง ทัตพิชำ เพชรสุนี
27 36839 เด็กหญิง กุลนิดำ พิมพกุล
28 36841 เด็กหญิง พิชญำ อ้วนผิว
29 36966 เด็กหญิง อำทิตยำ พรเจริญ
30 เด็กหญิง ญำณิศำ กิ่งก้ำน

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่4/4  ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ชื่อ



                     ครูประจ ำชั้น นำงสำวเพ็ญประภำ  ก่ิงทอง  นำงปิยะพร  ค ำเสียง
ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 36970 เด็กชำย ณฐกฤต รำชรัตนำรักษ์
2 36034 เด็กชำย ธีรภัทร นันตำ กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.4/5
3 36037 เด็กชำย ธนำนพ ศรีพรมมำ
4 36091 เด็กชำย รัชชำนนท์ บุตรพันธ์
5 36119 เด็กชำย ภำคิน ไยศร
6 36151 เด็กชำย สิรดนัย ไพเรำะ
7 36318 เด็กชำย นรภัทร ปันใจ
8 36766 เด็กชำย ศักรินทร์ ดีพันธ์
9 36778 เด็กชำย จักรินทร์ พรมศรี
10 36807 เด็กชำย ภูมินทร์ พำสว่ำง
11 36808 เด็กชำย จักรกฤษ หอมหวล
12 36834 เด็กชำย ภำคภูมิ แสงวงรักษ์
13 36967 เด็กชำย ภูมิพลัง ทวีวรรณ
14 36969 เด็กชำย พชรมนต์ พลชินทรัพย์
15 36971 เด็กชำย ชลธำร จันทวี
16 37247 เด็กชำย ณัฐวุฒิ สมเพรำะ
17 36038 เด็กหญิง อทิตำ ฮุนทวีชัย
18 36044 เด็กหญิง ณัชพร หอมสิน
19 36099 เด็กหญิง กรรชุชญำ โพธิไ์พชยนต์
20 36156 เด็กหญิง วรัธญำ ทำงทอง
21 36160 เด็กหญิง สิริภำภรณ์ ภิญโญ
22 36433 เด็กหญิง ณิชชำนันท์ ศรีถำน
23 36758 เด็กหญิง ปณิตำ วังพิพัฒน์
24 36773 เด็กหญิง ณัฐธิดำ ยวนใจ
25 36813 เด็กหญิง เมธำพร วงศ์สุวรรณ
26 36862 เด็กหญิง ภัทรปภำ เสียงชอบ
27 36134 เด็กหญิง สตำงค์ทอง ส่งเสริม
28 37246 เด็กหญิง ศศิชำ ทองเกล้ียง
29 37251 เด็กหญิง ธัญณิชำ นันทสุมำลย์
30 เด็กหญิง ประภำศิริ ทองอุ่น

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่4/5  ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ชื่อ



                                   ครูประจ ำชั้น นำงชลดำ  ศรีทำ
ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 36831 เด็กชำย ธีรเมธ ฉำยำวรรณ์
2 36027 เด็กชำย ณัฐวรรธน์ อ้วนล  ำ กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.4/6
3 36056 เด็กชำย ไกรวิชญ์ พันพำ
4 36068 เด็กชำย วงศกร แสนทวีสุข
5 36094 เด็กชำย ธนพัชร์ ดวงบุบผำ
6 36116 เด็กชำย พรพิพัฒน์ ศรีสุวะ
7 36118 เด็กชำย ธีรภัทร แก้วดอน
8 36122 เด็กชำย พัชรชัย วีระเจริญ
9 36794 เด็กชำย จักรกฤษณ์ ทำนให้
10 36801 เด็กชำย ธนภัทร สัตย์ซ่ือ
11 36816 เด็กชำย ฐำปกรณ์ พิมพ์หล่อ
12 36965 เด็กชำย พชร โสรส
13 36999 เด็กชำย ยิ่งรวย ก ำลังงำม
14 37048 เด็กชำย ฌำณิภัค โชคเขมรัชต์
15 39819 เด็กชำย ณฐภัทร หวังสวัสด์ิ
16 36046 เด็กหญิง ณัฐวดี ทองดี
17 36050 เด็กหญิง นัฐนันท์ อุดมรัตน์
18 36075 เด็กหญิง วันเพ็ญบริพัตร ชำยผำ
19 36076 เด็กหญิง จิรำภรณ์ ชิณภำ
20 36098 เด็กหญิง ปภัสสร วงศ์อุดม
21 36130 เด็กหญิง เกณิกำ พวงมำลัย
22 36756 เด็กหญิง ขวัญศิริ พินิจ
23 36757 เด็กหญิง พีรำดำ พันธ์พิบูลย์
24 36759 เด็กหญิง ปณิตำ บัววิลัย
25 36760 เด็กหญิง วันวิสำ ทองไทย
26 36785 เด็กหญิง จุฬำลักษณ์ ประชำ
27 36799 เด็กหญิง ธัญญพัฒน์ สอนค ำเสนด ำรง
28 36815 เด็กหญิง อภัสสร หลุมทอง
29 36973 เด็กหญิง ชญำดำ แก้วมูล
30 เด็กหญิง รินรดำ ศรีภิรมย์

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่4/6  ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ชื่อ



                                     ครูประจ ำชั้น นำงศิริพร  ศรีลำโท
ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 35709 เด็กชำย ณัฐกิตต์ิ มงคลเลิศ
2 36115 เด็กชำย รัชชำนนท์ เฝ้ำทรัพย์ กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.4/7
3 36092 เด็กชำย ทีฆำยุ วณิชย์ชำญพงศ์
4 36323 เด็กชำย ธีรภัทร จันทป
5 36324 เด็กชำย กรวิชญ์ ถนอมลำภ
6 36755 เด็กชำย กวินภพ สำมี
7 36768 เด็กชำย กิตติพัทธ์ ภูดิฐธนำพชญ์
8 36789 เด็กชำย พงศธร บุญครอง
9 36805 เด็กชำย คุณำกร สินนำลัย
10 36823 เด็กชำย บุญญำฤทธิ์ สิตะวัน
11 36835 เด็กชำย รัชชำนนท์ สุขมดัน
12 36863 เด็กชำย จิรพัฒน์ เสียงปัด
13 37129 เด็กชำย พีรพล สำลีมำ
14 37243 เด็กชำย กิตตินันท์ แสนวิเศษ
15 37404 เด็กชำย ธีรสิทธิ์ ปลุกใจ
16 เด็กชำย ธนกฤต สำนนท์
17 36039 เด็กหญิง วิชญรดำ สำธุภำค
18 36042 เด็กหญิง ทิพย์พำพร แสนทวีสุข
19 36079 เด็กหญิง โชติกำ ธรรมนิยำ
20 36080 เด็กหญิง ธมลวรรณ ประสพคุณ
21 36100 เด็กหญิง ชญำณี กล่ินส่ง
22 36105 เด็กหญิง ธรรม์ชนก หมั่นกิจ
23 36106 เด็กหญิง อภิชญำ กิจทรัพย์
24 36108 เด็กหญิง พิชมญชุ์ ตะนันท์
25 36136 เด็กหญิง เพชรรัตน์ วงค์วันดี
26 36153 เด็กหญิง นันท์นภัส สิทธิขวำ
27 36165 เด็กหญิง ณัฐฌำ ศิริรัตนำนนท์
28 36200 เด็กหญิง คุณัญญำ หงษ์ประสิทธิ์
29 36828 เด็กหญิง พัณณิตำ เจริญบุญ
30 36830 เด็กหญิง บัญฑิตำ มูลมั่ง

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่4/7  ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ชื่อ



                        ครูประจ ำชั้น  นำงศิวภรณ์  มำกด ี  (โทร.062-8249514)
ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 36030 เด็กชำยภทรนนท์ รัตนพันธ์
2 36065 เด็กชำยฐิติ เรือนเงิน กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.4/8 UISMP
3 36067 เด็กชำยบุญรัตน์ คงสนั่น
4 36084 เด็กชำยภูสิทธิ ค ำเสียง
5 36093 เด็กชำยณัฐกรณ์ แสนอุบล
6 36111 เด็กชำยชัยพร จันทะภำ
7 36112 เด็กชำยธนภัทร์ ประหยัดยำ
8 36142 เด็กชำยภำคิน ศิวเลิศพร
9 36148 เด็กชำยจักรพงษ์ มะลิซ้อน
10 36322 เด็กชำยพลศิลป์ ด่ังประเสริฐกุล
11 36429 เด็กชำยวิศรุต กำรกล้ำ
12 36771 เด็กชำยธนวัฒน์ ท้ำวแก้ว
13 36792 เด็กชำยปุญญพัฒน์ อุทุม
14 36800 เด็กชำยหิรัญภัทร ตำมสีวัน
15 36818 เด็กชำยคุณภัทร ศรีพันธ์
16 36821 เด็กชำยธนดล ศุภลักษณ์
17 36824 เด็กชำยวรัญญู รังษี กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ป.4/8 UISMP

18 37253 เด็กชำยธีรพงศ์ เต็งรัตนไพบูลย์
19 36040 เด็กหญิงกรวรรณ แห่งธรรม
20 36048 เด็กหญิงพอเพียง ศิริเกษ
21 36051 เด็กหญิงณัทกำญจน์ เวชพันธ์
22 36069 เด็กหญิงธัญญภัสร์ พันธ์เลิศ
23 36103 เด็กหญิงศิริพิชชำ วันดี
24 36107 เด็กหญิงจิตรทิวำ ทองอ่อน
25 36124 เด็กหญิงรมย์ชลี โฉมงำม
26 36159 เด็กหญิงปภำวรินทร์ ด้วงชะรำ
27 36164 เด็กหญิงพรนัชชำ โฮมแพน
28 36430 เด็กหญิงณัฐกฤตำ บำงนำรักษ์
29 36437 เด็กหญิงแพรชมพู บุรัสกำร
30 36597 เด็กหญิงโมรียำห์ ลำภพระ
31 36761 เด็กหญิงอริสชำ ลำภสำร
32 36811 เด็กหญิงนริสรำ จ ำปำจันทร์
33 36826 เด็กหญิงปภำวรินทร์ ร่วมรักษ์
34 36864 เด็กหญิงกัญญำภัค พันทะไชย
35 36976 เด็กหญิงอภิรดี ค่ ำคูณ
36 37248 เด็กหญิงชัชญำนันท์ หรุ่นนุพันธ์

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่4/8  (UISMP)ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ชื่อ - สกุล



                     ครูประจ ำชั้น  นำงนันทำวด ี พิเนตร (โทร. 090-2767827)
ล ำดับ เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 36026 เด็กชำยเจตนิพนธ์ ฝอดสูงเนิน
2 36029 เด็กชำยยศกร แสนทวีสุข กลุ่มไลน์ห้องเรียน ป.4/9 UIEP
3 36032 เด็กชำยกิตติเทพ ทวีสิทธิ์
4 36033 เด็กชำยมกรำกร ลำภพิกิตต์ิภัทร
5 36035 เด็กชำยพงศกรณ์ ค ำภักดี
6 36086 เด็กชำยศตวรรษ คงมั่น
7 36087 เด็กชำยณัฎชนนท์ อรพิมพ์
8 36088 เด็กชำยปิยพล วงศ์ทะเล
9 36196 เด็กชำยทรงภพ คมพิมำย
10 36321 เด็กชำยขุมทรัพย์ ก้อนทอง
11 36767 เด็กชำยชัชพล บุญศรี
12 36790 เด็กชำยชนนน เขียนเดช
13 36838 เด็กชำยธนกร แสนมหำ
14 36860 เด็กชำยธรรณพชร นิลหล้ำ
15 37252 เด็กชำยสิงหนำท สงวนตระกูล
16 36047 เด็กหญิงชนำภำ ดุจดำ
17 36054 เด็กหญิงประภัสสร จอมแจ่ม

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ป.4/9 UISMP

18 36071 เด็กหญิงวนัชพร จ ำปำศิริ
19 36072 เด็กหญิงรดำมณี สมตำ กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ป.4/9 UIEP
20 36081 เด็กหญิงณัชชำ กสิพันธ์
21 36131 เด็กหญิงธนัญชนก ค ำภักดี
22 36133 เด็กหญิงศิริพัตรำ เจริญลอย
23 36137 เด็กหญิงบุญญำพร บุญจูง
24 36139 เด็กหญิงโชติกำ สำยมำตย์
25 36155 เด็กหญิงวริศรำ มุลำลินทร์
26 36431 เด็กหญิงอำพันตรี ศรีวิเศษ
27 36432 เด็กหญิงอรวี ศรีวิเศษ
28 36782 เด็กหญิงกตัญญู อินทวี
29 36783 เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์พวง
30 36796 เด็กหญิงนฤสรณ์ บุญจอง
31 36814 เด็กหญิงปภำวรินทร์ ขวำของ
32 36843 เด็กหญิงนฤมนต์ มุสิกสำร
33 36972 เด็กหญิงอัยยำวัลค์ ส่งเสริม
34 36974 เด็กหญิงสุชำนันท์ หมู่สกุล
35 36977 เด็กหญิงธัญรดำ ดวงจันทร์
36 36978 เด็กหญิงจิรัชญำ แซ่ล้ิม

รำยชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่4/9  (UIEP)   ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

ชื่อ - สกุล


