
1 ด.ช.ณาคิส สมเพราะ

2 ด.ช. ปรกฉัตร ชาติชัชวาล

3 ด.ช. พีรพัฒน์ แสวงดี

4 ด.ช. ภูมิภัทร ค าแดง

5 ด.ช. ภาคิน แก้วเสนา

6 ด.ช. สุรบดินทร์ จิระประพจน์

7 ด.ช. ชินกฤต เกษมสุข

8 ด.ช. พิชิตชัย พุ่มจันทร์

9 ด.ช. ศตคุณ ทานะจิตต์

10 ด.ช. ปัณณวิชญ์ พัดภูมิ

11 ด.ช.อติเทพ บุตรศิริพร

12 ด.ช. ชัยภัทร พูลเพ่ิม

13 ด.ช.กันตธัช หอมพิกุล

14 ด.ช. รักตระกูล ส าราญสุข

15 ด.ช.อรรถกร ชาชุมพร

16 ด.ญ.เบญญาภา ค าจันทร์

17 ด.ญ. อัญชสา ศรีคุณ

18 ด.ญ. ธัญชนก ส าลีใย

19 ด.ญ. ธัญลักษณ์ พูลภาพ

20 ด.ญ. สิรินดา พรมพิทักษ์

21 ด.ญ. ญาดา ศิริผล

22 ด.ญ. ติณณา พงศ์สุวรรณ

23 ด.ญ. กนกชญ มายาดี

24 ด.ญ. กัลยารัตน์ คงตางาม

25 ด.ญ. รชนก จันทา

26 ด.ญ.เนตรทิพย์ อริยนันทกาญจน์

27 ด.ญ. กุลภรณ์ เพ่ิมวงศ์

รายช่ือนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/1 ปีการศึกษา  2563 โรงเรียนอุบลวิทยาคม(ครูนัคราช  หล่าบรรเทา)

ล าดับท่ี                   ช่ือ สกุล



1 ด.ช. ธนพล สิทธิพงษ์

2 ด.ช. เพชรพัชรพล โนนแก้ว

3 ด.ช. ชรัฐชานนท์ หล่อวินิจนันท์

4 ด.ช. พชร สิงห์โต

5 ด.ช.ชินดนัย เรียนสุนทร

6 ด.ช. ณัฏฐกฤติ สุวรรณ

7 ด.ช. ธนภัทร เถลิงรัมย์

8 ด.ข. เกรียงเกียรติ สุขเรือง

9 ด.ช.เจษฎากร ผิวอ่อน

10 ด.ช. พัสกร ชาญครไทย

11 ด.ช. นิรมัย คูณมี

12 ด.ช. ภานุรุจ สายโสภา

13 ด.ช. จารุเดช ศรีถาน

14 ด.ช. บรรณวิชญ์  ตาแสง

15 ด.ญ. สมัชญา มุระกา

16 ด.ญ. ณัฐธิชา ยวนใจ

17 ด.ญ.ธนพร  ค าภาค

18 ด.ญ. ณัฐสุรีย์ ฝ่ายสอง

19 ด.ญ. ปุณณดา แสงกล้า

20 ด.ญ. ชาลิสา มาศมูลโท

21 ด.ญ. วรินทร กุลเกษ

22 ด.ญ. กนกวรรณ บุญลือ

23 ด.ญ. พรรษพร โฮมลาภ

24 ด.ญ.อัจฉรา ไหลหล่ัง

25 ด.ญ. วรกาญจน์ คุ้มผล

26 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ บุญลือ

27 ด.ญ. กัญญาวีร์ พิมพ์พัฒ

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/2 ปีการศึกษา  2563 โรงเรียนอุบลวิทยาคม(ครูยุพิน  ค าดี)

ล าดับท่ี                   ช่ือ สกุล

รายช่ือนักเรียน



1 ด.ช. ธีปกร หมวดอ่อน

2 ด.ช.ธนภัทร  แซ่ล้ิม

3 ด.ช. เตชิต สุขเจริญ

4 ด.ช. ธนพัต เหล็กกล้า

5 ด.ช. ชนกันต์ สมบัติหลาย

6 ด.ช. ปัญณวัฒน์ ปินใจ

7 ด.ช. จิรภัทร พุฒยืน

8 ด.ช. ทักษ์ดนัย เกิดศิริ

9 ด.ช. นิชคุณ ค าสุดแสง

10 ด.ช.วชิรวิชญ์ สายลาด

11 ด.ช. พงชณัต โภคพันธ์

12 ด.ช. ภาณุวัฒน์ กิตติภาณุกุล

13 ด.ช. วรวิทย์ ยืนย่ิง

14 ด.ช. ธีรพิชญ์ ภู่ขาว

15 ด.ญ. กุลณดา สุวาทิต

16 ด.ญ. รัศม์ิพิชา ช านิจ

17 ด.ญ. โยนิโสมนสิการ ดาพันธ์

18 ด.ญ. ป่ินอนงค์ เกษมทาง

19 ด.ญ. พัฒน์นรี แซ่เลา

20 ด.ญ. ณัจฉรียา โมริดา

21 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ธงอาษา

22 ด.ญ. อนัญญา สิงห์บุบผา

23 ด.ญ.นาราภัทร บางศิริ

24 ด.ญ. ธัญชนก สายทอง

25 ด.ญ. อภิญญา นาคนาวา

26 ด.ญ. มนัสนันท์ สุขดี

27 ด.ญ. กัญจน์รัตน์ ทารพันธ์

ล าดับท่ี                   ช่ือ สกุล

รายช่ือนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/3 ปีการศึกษา  2563 โรงเรียนอุบลวิทยาคม(ครูวีณา  เช้ือโชติ)



1 ด.ช ภูบดี ศักด์ิศรี

2 ด.ช. ปัณณธร นันตาลิต

3 ด.ช. อนวัช สร้อยสิงห์

4 ด.ช. เกียรติศักด์ิ แก่นสาร์

5 ด.ช. อันดา ธานีเจริญ

6 ด.ช. ชลากร โสภาพันธ์

7 ด.ช. ฉัตรดนัย ภูมิพัฒน์

8 ด.ช. ธีรดนย์ จอมหงษ์

9 ด.ช. ณัฐนันท์ ทวีพงษ์

10 ด.ช. สหรัตน์ เส้นทอง

11 ด.ช. อิทธิพัทธ์ ภูดิฐธนาพัชญ์

12 ด.ช. พุทธญินดี ณาณะรมย์

13 ด.ช. ธนเดช หิรัญนวกุล

14 ด.ช. ธนภัทร โสดาภักด์ิ

15 ด.ญ. กนกรดา แสนทวีสุข

16 ด.ญ. ธัญชนก สุพรรณพงศ์

17 ด.ญ.วราภรณ์  แสงชาติ

18 ด.ญ. สิริกร แจ้งไชยศรี

19 ด.ญ. ณิรัฐกานต์ โยทะคง

20 ด.ญ. สุนิษา ทองศรี

21 ด.ญ. จิดาภา กาเผือก

22 ด.ญ. ณัฐกฤตา วงษาชัย

23 ด.ญ. ทักษภร อยู่สุข

24 ด.ญ. ปูริดา แก้วมี

25 ด.ญ. สุภัสสรา โสวรรณี

26 ด.ญ. พิมพ์ณดา ศรีเสริม

27 ด.ญ.เนตรทิพย์ อริยนันทกาญจน์

รายช่ือนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/4 ปีการศึกษา  2563 โรงเรียนอุบลวิทยาคม(ครูเบญจวรรณ  ไชยโพธ์ิ)

ล าดับท่ี                   ช่ือ สกุล



1 ด.ช. นิติกร พาเรือง

2 ด.ช. อัครพนธ์ เคร่ืองกัณฑ์

3 ด.ช. พีรวัตร ทะค าสอน

4 ด.ช. ธนานพ แสนทวีสุข

5 ด.ช. ชนกันต์ สมบัติหลาย

6 ด.ช. ภาคิน ชาวนา

7 ด.ช ปัณณวัฒน์ หวังบุญ

8 ด.ช. มังกร ชิณภา

9 ด.ช. นภัสกร วิเศษแก้ว

10 ด.ช. ปวรรุจ กาญจนเพ็ญ

11 ด.ช. ภคภณ หินแรง

12 ด.ช. กิตติณัฐฎ์ สุวรรณน้อย

13 ด.ช. ภัครพงศ์ ภักดิสีทอน

14 ด.ช. ธนวัฒน์ ศิริเร่ิม

15 ด.ญ. กัญญารัตน์ อนันต์เรือง

16 ด.ญ. ณัฎฐวี เสนาวัน

17 ด.ญ. ปพิชญา ก าทอง

18 ด.ญ. นริศรา ประพันธ์ุสอน

19 ด.ญ. ณัฐกฤตา จรเจริญ

20 ด.ญ. สุภัสสรา สอนทา

21 ด.ญ. ณัฏฐ์ชญา ธิษาชัย

22 ด.ญ. ออมสิน สีมาทอง

23 ด.ญ. ปิยนุช สมพร

24 ด.ญ. คณิศร เพียลา

25 ด.ญ. วิภาวดี เยาวบุตร

26 ด.ญ.นฤมล  บุญจูง

27 ด.ญ.พรธีรา ศรีสุระ

รายช่ือนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/5 ปีการศึกษา  2563 โรงเรียนอุบลวิทยาคม(ครูนิภาภรณ์  ก าไรงาม)

ล าดับท่ี                   ช่ือ สกุล



1 ด.ช.อรินทราช วานิชรัตน์

2 ด.ช. ชัชวาลย์ปกรณ์ เกิดศิริณฤดี

3 ด.ช. พัสกร ชนิวงค์

4 ด.ช. ศุภกฤษ จันทร์มลฑา

5 ด.ช.ณฐพงศ์  คงเดช

6 ด.ช. กฤตพล เถาว์ทุมมา

7 ด.ช.ไอยรา บุญชัยยา

8 ด.ช. ธนกฤต ทองสิงห์

9 ด.ช. พีรภัทร กันภัย

10 ด.ช. ธนสร สมสุพรรณ

11 ด.ช. วงศกร ทวีพงษ์

12 ด.ช. ปัญญาวุธ มีสิงห์

13 ด.ช. ปฏิภาณ วังพิพัฒน์

14 ด.ช. สุรปรัชญ์ แก่นการ

15 ด.ช.ฌาศิศ จินตเวช

16 ด.ญ. ธนพร ประสาทศรี

17 ด.ญ. ชญานนท์ วิสาพรหม

18 ด.ญ. กุลนิภา กุลไธสง

19 ด.ญ. ทิตา เศษโคกสูง

20 ด.ญ. อภิชญา วิชาชาติ

21 ด.ญ. ธัญญธร ส่งเสริม

22 ด.ญ. สุธินี แย้มสีบัว

23 ด.ญ. ณิชกานต์ รับรองฤทธ์ิอนันต์

24 ด.ญ. ศิริภัสสร เจริญลอย

25 ด.ญ. วิมลสิริ บัวทอง

26 ด.ญ. วรินทร จอมจันทร์

27 ด.ญ.ศกุลตลา จรลี

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/6 ปีการศึกษา  2563 โรงเรียนอุบลวิทยาคม(ครูวราภรณ์ สืบภา)

ล าดับท่ี                   ช่ือ สกุล

รายช่ือนักเรียน



1 ด.ช.กฤษฏ์ิปภณ โมหา

2 ด.ช. วชิรวัฒน์ นามแสน

3 ด.ช. ชัชวาลย์ วงษ์อินตา

4 ด.ช. นภัทร ปะทานนท์

5 ด.ช.ภัคพงศ์ ไทยกุล

6 ด.ช. สรวิศ สมเทพ

7 ด.ช. ศุภวิชญ์ จันทพันธ์

8 ด.ช.ศิทธิภิเศรษฐ์ หงษา

9 ด.ช. ชินภัทร เกษเจริญคุณ

10 ด.ช. กฤษฎา แสวงวงศ์

11 ด.ช. พงศ์ปณต พรมเกตุ

12 ด.ช. มาสองจอม ม่ิงขวัญ

13 ด.ช. ไกรวิชญ์ สรสิงห์

14 ด.ญ. นันท์นภัส แสงเงิน

15 ด.ญ.วรัญญา แก้วสมบัติ

16 ด.ญ. กัลยกร ละออเอ่ียม

17 ด.ญ. ณัฐณิชา อัมพันธ์

18 ด.ญ. ไอยริยา เช้ือชัย

19 ด.ญ. พรรทิตา แห้วเพ็ชร

20 ด.ญ. ปิยธิดา ค ารัตน์

21 ด.ญ. ชาญดา บุราเกษ

22 ด.ญ. กัญญาพัชญ์ สุวรรณโส

23 ด.ญ. ปภาวรินทร์ หอมสุด

24 ด.ญ. มนัสวี แสนสี

25 ด.ญ. พิชญธิดา พิเนตรเสถียร

26 ด.ญ. บัณฑิตา เศิกศิริ

27 ด.ญ. ไอรดา พรหมมา

28 ด.ญ. ปุนยาพร คงมาก

29 ด.ญ. กานต์มณี เจริญราช

30 ด.ญ.จรสพรรณ ทองผาย

ล าดับท่ี                   ช่ือ สกุล ช้ัน

รายช่ือนักเรียนเข้าเรียนห้องโปรแกรมพิเศษ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/7 ปีการศึกษา  2563 โรงเรียนอุบลวิทยาคม(ครูประภัสสร  อมรสิน)



1 ด.ช. ธนชาติ พันค า

2 ด.ช. ธนัญชกร สว่างศรี

3 ด.ช. สิทธินนท์ อุ่นค า

4 ด.ช. ณัฏชานนท์ ชัยแก้ว

5 ด.ช. ฐาปกรณ์ รัตนบัวชุม

6 ด.ช. ณวัฒน์ เข็มเคน

7 ด.ช. ธาวิน มุสะกะ

8 ด.ช. อติชาติ วงศ์กุล

9 ด.ช. ธนกร ศรีคง

10 ด.ช. อภิชาต สุปริต

11 ด.ช. สิปปกร แท้สูงเนิน

12 ด.ช.ปริวัฒน์ นามเสาร์

13 ด.ญ. ชลธิชา พวงขจร

14 ด.ญ. กวินธิดา พลสมัคร

15 ด.ญ. ณฉัตร ภักดี

16 ด.ญ. เขมิกา ศิรินนท์

17 ด.ญ.ประติมาพร ควรการ

18 ด.ญ. กนกนิภา สุขส าราญ

19 ด.ญ. วิมลทิพย์ ประทีปทอง

20 ด.ญ. ปาลิตา ค านิยม

21 ด.ญ. ฉัตรวิไล เช่ีย

22 ด.ญ. นิชชาพร พิมพ์หล่อ

23 ด.ญ. ณัฏฐ์ณัชชา ผดุงพันธ์

24 ด.ญ. พิมพ์วลีย์ ศิริกุล

25 ด.ญ.ชัญญานุช สู่บุญ

26 ด.ญ.ศุภรดา ธรรมสัตย์

27 ด.ญ. ธัญชนันท์ ฐิติอังกูร

28 ด.ญ. ทักษอร เกณทวี

29 ด.ญ. ขัตติยะรัตน์ ศรีบุระ

30 ด.ญ. เหนือสุชา พลชินทรัพย์

รายช่ือนักเรียนเข้าเรียนห้องโปรแกรมพิเศษ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/8 ปีการศึกษา  2563 โรงเรียนอุบลวิทยาคม(ครูชนาพร  กูลรัมย์)

ล าดับท่ี                   ช่ือ สกุล


