บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 สีฟ้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
คุณครูอรทัย วีรานนท์
ที่
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
1

ด.ช.ปกรณ์กฤษณ์ แซ่โง้ว

2

ด.ช.ธนวินท์ ศิริป้อง

3

ด.ช.กวิน ทองไทย

4

ด.ช.กวินภพ เพชรรัตน์

5

ด.ช.อนันยช นิคหิต

6

ด.ช.ธนโชติ พงศ์ญาติ

7

ด.ช.เป็นเอก ป้อมพิทักษ์

8

ด.ช.กันตพงศ์ วารี

9

ด.ช.ณรินทร์ สอนอาจ

10

ด.ญ. ณ รัก ไหลเจริญกิจ

11

ด.ญ.ภทร พานพรม

12

ด.ญ.ชนัญธิดา ศิริพร

13

ด.ญ.รินรดา รอดรักษ์

14

ด.ญ.อธิติยา ปลุกใจ

15

ด.ญ.ธัญวรัตน์ โลภาส

16

ด.ญ.อาภัสรินท์ ปันใจ

17

ด.ญ.ณิชานันท์ แสนทวีสุข

18
19
20

บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 สีชมพู โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
คุณครูอารี ทองราช
ที่
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
1

ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ นนตะแสน

2

ด.ช.นนวุฒิ สิงห์แก้ว

3

ด.ช.พร้อมพงศ์ วรรณศิริ

4

ด.ช.ชินดนัย ศิริผล

5

ด.ช.บวรรัตน์ คงสนั่น

6

ด.ช.เดชาธร จันละคน

7

ด.ช.ณ ภัทร กาไรงาม

8

ด.ญ.เพ็ชรน้าหนึ่ง ด่านขจรจิตร

9

ด.ญ.เนตรนภา บัวสาร

10

ด.ญ.ณิชนันท์ ขาวนิ่ม

11

ด.ญ.วรัญช์พรรณ ตันจันทน์

12

ด.ญ.ศิริลักษณ์ ภักดีสีทอน

13

ด.ญ.คุนัญญารินทร์ พูลทวี

14

ด.ญ.ธัญพิชชา ขัมภรัตน์

15

ด.ญ.พลอยธัญวา คาศรี

16

ด.ญ.ฐิติรัตน์ คาดี

17
18
19
20

บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1/3 สีเหลือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
คุณครูชลนันท์ จันทร์สด
ที่
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
1

ด.ช.ธีรภัทร ชมาฤกษ์

2

ด.ช.ปกป้อง ทองวงศ์

3

ด.ช.ณัฐกร อาคาสาย

4

ด.ช.ณัฐฐาพล หมั่นสิงห์

5

ด.ช.เตชิต ธะดานิล

6

ด.ช.กรณัฎฐ์ ตัณศิประพันธ์

7

ด.ช.อัครินทร์ ปลุกใจ

8

ด.ญ.เขมนิจจารีย์ รูปพรหม

9

ด.ญ.นันทิชา ดวงแก้ว

10

ด.ญ.ณิชาพร เนตรอนงค์

11

ด.ญ.ปภาดา เกษมสุข

12

ด.ญ.เอวาลีน แก้วเรือง

13

ด.ญ.ปภัฎชมณ ศรีวรมาศ

14

ด.ญ.มนัสนันท์ แสนดี

15

ด.ญ.สุธีมา สืบเพ็ง

16

ด.ญ.เกษสินี เพียแก่น

17
18
19
20

บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 สีเหลือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
คุณครูกนกมาศ อาระพงศ์
ที่
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
1 เด็กชายตฤณภัทร ทาลา
2 เด็กชายธนกฤต ทนยิ่ง
3 เด็กชายติณราชสีห์ หวังชม
4 เด็กชายคุณานนท์ ศรีจาปา
5 เด็กชายยิวยิว เซี่ย
6 เด็กชายปรินทร์ หยาดทอง
7 เด็กชายทินกฤต เค้าทอง
8 เด็กชายรณกร สอนพงษ์
9 เด็กชายเอื้ออังกูร ฐิติอังกูร
10 เด็กชายกัมปนาท ภูมสาเนา
11 เด็กชายชัพวิชญ์ ภูมิพัฒน์
12 เด็กชายยอดพงษ์ เรี่ยวแรงศัรทา
13 เด็กหญิงธีราภรณ์ วงศ์พิมล
14 เด็กหญิงสิริยากร เบ้าคา
15 เด็กหญิงชลธิชา สว่าง
16 เด็กหญิงชุติมณฑน์ จันทพันธ์
17 เด็กหญิงเลรีญา พรหมมา
18 เด็กหญิงพุทธิดา ศรีหนา
19 เด็กหญิงธัญญามาศ ภูอาพิชย์
20 เด็กหญิงมณิชญา พูลสว่าง
21 เด็กหญิงขวัญรดา โสมนัส
22 เด็กหญิงชญญ์พัฏฐ์ อมรเมธาสิทธิ์
23 เด็กชายเตชินท์ จันทป
24 เด็กชายชนะชัย ยิ่งยง
25 เด็กชายฐนกร ศรีบุญทิพย์
26
27
28

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 สีส้ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
คุณครูเยาวนารถ ลิมปิทีปราการ
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
ด.ช.ศุภกิตติ์ เสริมศรี
ด.ช.ชนาธิป จันทป
ด.ช.เธียรวิชญ์ นกหงส์
ด.ช.ชินกฤติ โยธี
ด.ช.ธีรดนย์ ศรีสมุทร
ด.ช.ธนวัฒน์ ศรีสมุทร
ด.ช.ธนพล สายทอง
ด.ช.อดิรุจน์ คุณะโคตร
ด.ช.พุทธคุณ ศรีพันธ์
ด.ช.ปิยวัฒน์ สมบูรณ์
ด.ช.ภูริณัฐ แสงฉาย
ด.ช.ภูริภัทร แสงฉาย
ด.ช.จิราวัฒน์ ธรรมวงศา
ด.ช.อภิญพัฒน์ ศรีพันธ์
ด.ช.บุญคา บุญเพิ่ม
ด.ช.พชรณัฏฐ์ ผดุงพันธ์
ด.ญ.ปณัฎฎา ธิษาชัย
ด.ญ.พลอยชมพู แสนสิ่ง
ด.ญ.ปวีณ์ธิดา ศรีพิทักษ์
ด.ญ.สุพิชญา พรมพิลา
ด.ญ.ณัฐวศา ไกยสิทธิ์
ด.ญ.อรุณศรี แก้วชื่นชัย
ด.ญ.นภัสนันทร์ ชิดสวน
ด.ญ.เบญญาพร ปัญญา
ด.ญ.สิรินทรา ศรีพลอย
ด.ญ.บัญฑิตา ทบขุนทด

บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 สีชมพู โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
คุณครูชาลีมาศ หาระบุตร
ที่
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
1 เด็กชายวชิระ อัฒจักร
2 เด็กชายวัชระ อัฒจักร
3 เด็กชายฐิติภัทร พรประเสริฐศักดิ์
4 เด็กชายศุภวิชญ์ กัณหาสุข
5 เด็กชายพุฒิพงศ์ มรกฎ
6 เด็กชายอัศวิน กุลขุนทด
7 เด็กชายกัณฑ์อเนก ศิริราช
8 เด็กชายพงศธร สีมาเมือง
9 เด็กชายชนวีร์ วิชาพูล
10 เด็กชายภวิล นิลรัตน์ศิริกุล
11 เด็กชายภาคิน ศิริเจริญ
12 เด็กชายรัชชานนท์ กองกิริต
13 เด็กชายจิรภัทร ไชยรักษ์
14 เด็กหญิงอัญญารินทร์ ทรัพย์คูณ
15 เด็กหญิงกัญญาพัชร อุทธา
16 เด็กหญิงกุลจิรา บัวศรี
17 เด็กหญิงปิยาอร ก้อนแพง
18 เด็กหญิงปิยวรรณ หวังชม
19 เด็กหญิงอรณิชา ผลาเลิศ
20 เด็กหญิงรังสิยา สินทรัพย์
21 เด็กหญิงปารย์ปิยรัตน์ ดาผา
22 เด็กหญิงรวิภา มัดธนู
23 เด็กหญิงธัญธิดา เล้าเจริญ
24 เด็กหญิงบุญญาพร กาเผือก
25 ด.ญ.กานต์พิชชา สมบัติมั่น ( ใหม่)
26 ด.ญ.ปภาวรินทร์ สุบินดี ( ใหม่)
27 เด็กหญิงปิยธิดา พันธ์เลิศ
28 เด็กชายภูดิส ศรีชาลี ( ใหม่)

บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 สีฟ้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
คุณครูกัณติกา ยิ้มแพร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ – สกุล
เด็กชายพิชญตม์ จันทะมิตร
เด็กชายธนพนธ์ วงษาชัย
เด็กชายธีรโชติ โสภาสิม
เด็กชายศรายุธ ชื่นตา
เด็กชายชินวัตร รุจิพรวศิน
เด็กชายสุทธิภัทร วรรณวงษ์
เด็กชายภัควัฒน์ ดั่งสิทธิเกษม
เด็กชายณัฎฐพัชร์ ทองทาบ
เด็กชายบุญชัย พระอารักษ์
เด็กชายกันตินันท์ สมสุข
เด็กชายอัตตัญญุตา ยามดี
เด็กชายนิธิกร ลีลา
เด็กหญิงกมลวรรณ จารุตันติ์
เด็กหญิงวนิดา ทะนงค์
เด็กหญิงกฎมพี ศุภดล
เด็กหญิงศิริกัลยา กันไชยา
เด็กหญิงกนกพร ศรีลาภ
เด็กหญิงธัญชนก แท้สูงเนิน
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทาคาห่อ
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทะวงษา
เด็กหญิงภัทรกัญญา พรหมมา
เด็กหญิงรินระนันท์ เฝ้าทรัพย์
ด.ช.ณ ธันวา ศรีเลิศ
ด.ช.วีรภัทร กันยะลา
เด็กชายกฤตนันต์ ศรีคง

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 สีส้ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
คุณครูจารุวรรณ จุลโคตร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ – สกุล
เด็กชายรักษภูมิ กัลยา
เด็กชายภานุพงศ์ อ่อนสิงห์
เด็กชายโอบบุญ แก้วนิน
เด็กชายณัฏฐชัย สุทธิประภา
เด็กชายพุทธภูมิ สุวรรณ
เด็กชายวรวิช พุทธวอร์
เด็กชายภูเบศ อนุกูล
เด็กชายธนวินท์ บุญบัง
เด็กชายธีรพล ปัญญา
เด็กชายอดิศักดิ์ เกษียร
เด็กชายบุรนิ ทร์ สิงห์สาย
เด็กชายวรภพ สุริยะศรี
เด็กชายณรงค์ พึ่งวงศ์
เด็กชายธนะศักดิ์ บัววิลัย
เด็กชายธนกฤต อนุพันธ์
เด็กชายรุจฒ์ธิชัย พิจารณ์
เด็กชายจิตติพัฒน์ ภักดี
เด็กหญิงคัทยวรรณ จันทร์สิงห์
เด็กหญิงภัททิยา แก้วจันดี
เด็กหญิงณัฐริกา ชูเกษ
เด็กหญิงธัญชนก สุรมาศ
เด็กหญิงศุภรดา ขัดแก้ว
เด็กหญิงชญาดา บุญทัพ
เด็กหญิงรชยา ทิพโกมุก
เด็กหญิงสรัญญา สีดา
เด็กหญิงบงกช โทณะสุต
เด็กหญิงปัทมาวรรณ บุญเลี้ยง
เด็กหญิงชญานุศภัศต์ อมรเมธาสิทธิ์
เด็กหญิงองค์อนิ ทร์ จิตติพนั ธ์

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 สีชมพู โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
คุณครูเยาวรัตน์ สุขวิลัย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ – สกุล
เด็กชายปกรณ์ จันทร์เติม
เด็กชายยิ่งพันธ์ โทบุตร
เด็กหญิงณัฐณิชา เมฆลอย
เด็กหญิงอภัสสร โพธิ์สด
เด็กหญิงนริศรา บุตรวงศ์
เด็กหญิงปุณิกา ยุทไธสง
เด็กหญิงฐิญาดา สุไทย
เด็กชายศุภณัฐ ศรีปราชญ์
เด็กชายธีรภัทร เสาแก้ว
เด็กชายโภคิน หอมสุด
เด็กชายอภิวฒ
ั น์ พาพะหม
เด็กชายปาฏหาริย์ สุริยะบุตร
เด็กชายจิรภัทร สบายใจ
เด็กชายปุณณวิช เวียงแก้ว
เด็กชายณัฐกิตติ์ ดาราคา
เด็กชายณวัฒน์ จิตต์สงิ ห์
เด็กชายรณพีร์ เล้าเจริญ
เด็กชายธนภัทร หาญพละ
เด็กชายก้องภพ สามารถ
เด็กชายกิตติพัฒน์ มณีกรรณ์
เด็กหญิงนลินทิพย์ ไตรยสุทธิ์
เด็กหญิงพชรฉัตร ไชยมณีกานต์
เด็กหญิงธนาวรรณ ประสพคุณ
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ลาสา
เด็กหญิงรวิภา เลือ่ มใส
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศุภสร
เด็กหญิงภัททิยา กาญจนกูล
เด็กชายอาชวิน พรหมมาศ
เด็กชายกฤษฎา ศรีมุงคุล

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 สีเหลือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
คุณครูสิริยา สัตยากูล
ที่
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
1 เด็กชายปณชัย มาสพันธ์
2 เด็กชายนรินทร์ ครองยุติ
3 เด็กชายชินวุฒิ อร่ามศรี
4 เด็กชายนันทิพัฒน์ ผลาผล
5 เด็กชายกฤติเดช ดาพันธ์
6 เด็กชายพชรณัฏฐ์ ผดุงพันธ์
7 เด็กชายชวิต วงศ์กาไสย
8 เด็กชายวีรโชติ ครองยุทธ
9 เด็กชายพชรณัฎฐ์ ผดุงพันธ์
10 เด็กชายอัครินทร์ ปลุกใจ
11 เด็กชายก้องภพ ศรีเธาว์
12 เด็กชายบันลือศักดิ์ ลาภูธร (ฟ้า)
13 เด็กชายอภิวิชญ์ เผ่าสูง (ฟ้า)
14 เด็กชายพชรภัทร มานุจา (ฟ้า)
15 เด็กชายภานุพงศ์ อ่อนสิงห์ (ส้ม)
16 เด็กชายศรายุทธ สิมมาเคน (ส้ม)
17 เด็กชายอภิวิชญ สมใส (ส้ม)
18 เด็กหญิงศิริรัตน์ สะสีสัง
19 เด็กหญิงรุ่งเพชร ครวญพินิจ
20 เด็กหญิงชญาภา วิชาบาล
21 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ประคัลภ์กุล
22 เด็กหญิงปุณณดา สายนที
23 เด็กหญิงกิตติญา เอ็นดู (ฟ้า)
24 เด็กหญิงกมลพร บุญภักดี (ฟ้า)
25 เด็กหญิงณัชชา ตันสายเชียง (ฟ้า)
26 เด็กชายคุณากร พูลทวี
27 เด็กชายพรชัย ศิริคุณ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 สีฟา้ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
คุณครูไพรัช เสาวียง
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
เด็กชายธนกริช ก๊กรัมย์
เด็กชายจิรภัทร เฉลิมทอง
เด็กชายพชร พานพรม
เด็กชายรัฐติภูมิ สมานทรัพย์
เด็กชายปรนนท์ ชายงาม
เด็กชายชาญศักดิ์ มงคลแก้ว
เด็กชายศักร์สฤษฏิ์ สายเจียง
เด็กชายวรวุฒิ ประชุมรักษ์
เด็กชายพชร แก้วอ่อน
เด็กชายอธิพันธ์ อินทร์พรม
เด็กชายพิพัฒน์พล ผาสิน
เด็กชายภูตะวัน อินทร์เลิศ
เด็กชายณัฐพัฒน์ กลิ่นหอม
เด็กชายจิรศิวากร พรศิวาลัย
เด็กชายกฤติเดช สัสดาวดีกุล
เด็กชายไกรพิชญ์ บุญศักดิ์
เด็กหญิงสุจิตรา เงาเพ็ชร
เด็กหญิงณิชาภา ไชยศรีษะ
เด็กหญิงขวัญชนก บุญฤทธิเดช
เด็กหญิงปริยากร นามขุนทอง
เด็กหญิงกัญญ์วรา ลาผ่าน
เด็กหญิงพิมพ์นารา แก่นสาร์
เด็กหญิงอริสา อัปกาญจน์
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อยู่สุข
เด็กหญิงรมย์นลิน สุวรรณอัมพร
เด็กหญิงบุณยาพร สมดวงศรี
เด็กหญิงณัจฉรียา สินเติม
เด็กชายธรรมนูญ แสงชาติ (ส้ม)

