ลําดับที่

1
2
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28
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35

รายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชาราบ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 จานวน 35 คน ครูประจาชั้น นางสาวปทุมวดี สมดี (คุณครูจอย )
เลขประจําตัว
ชื่ อ-สกุล
ชื่ อเล่น
ห้องเดิม
น้องอาหลง
อนุบาล 3/1
6279 เด็กชายฝนหลวง
สิ งห์เถื่อน
น้องมิ้นท์
อนุบาล 3/1
6280 เด็กหญิงชนัญชิดา
สุ นทรารักษ์
น้องอิงอิง
อนุบาล 3/1
6281 เด็กหญิงปภาดา
เชื้ อตานาม
น้องลูกพลับ
อนุบาล 3/1
6282 เด็กชายนพรัตน์
ดอกดวง
น้องนานา
อนุบาล 3/1
6283 เด็กหญิงชัญญานุช
อําพระรัตน์
น้องปลายฝน
อนุบาล 3/1
6286 เด็กหญิงวรัทยา
แสงส่ อง
น้องข้าวเหนี ยว
อนุบาล 3/1
6287 เด็กชายวิชญ์พล
พูลภาพ
น้องมาริ โอ้
อนุบาล 3/1
6288 เด็กชายเขตฐานทัพ
ไชยโพธิ์
น้องแพร
อนุบาล 3/1
6290 เด็กหญิงพิชญาภา
ธี รจางคพิชยั
น้องปาร์ ต้ ี
อนุบาล 3/1
6294 เด็กชายนราเทพ
แสงตา
น้องอาร์ มี่
อนุบาล 3/1
6295 เด็กชายสิ รภพ
ดาราคํา
น้องปราบปราม
อนุบาล 3/1
6296 เด็กชายปฐวี
นักธรรม
น้องต้นกล้า
อนุบาล 3/1
6297 เด็กชายกิตติคุณ
บุญสี ทา
น้องวาดเขียน
อนุบาล 3/1
6298 เด็กหญิงบุญวาด
จันทร์ หา
น้องกราฟฟิ ก
อนุบาล 3/1
6299 เด็กชายสุ ธินนั ท์
วรรณวัติ
น้องนะโม
อนุบาล 3/1
6300 เด็กชายกฤตเมธ
ขวัญทอง
น้องเท็น
อนุบาล 3/1
6302 เด็กหญิงเศรษฐิ ณี
สี สะอาด
น้องมีน
อนุบาล 3/1
6303 เด็กหญิงณัฐวศา
บุตรดา
น้องแก้ว
อนุบาล 3/1
6307 เด็กหญิงวันวิษา
วรรณโสภา
น้องโลมา
อนุบาล 3/1
6309 เด็กหญิงอเนชญา
เพิ่มพร
น้องจันทร์ เจ้า
อนุบาล 3/1
6311 เด็กหญิงภัทรปภา
ศรี ดาคุณ
น้องไข่มุก
อนุบาล 3/1
6313 เด็กหญิงวริ ศรา
ทรัพย์สิน
น้องพีท
อนุบาล 3/1
6327 เด็กชายพีรวิชญ์
โหตระไวศยะ
อนุบาล 3/2
น้องไดม่อน
6374 เด็กชายติณณภพ
วัฒนสุ ข
อนุบาล 3/2
น้องฟาหุย ์
6384 เด็กชายอัศวพาหุย ์
ช่วยสุ ข
น้องมายเนม
อนุบาล 3/1
6544 เด็กชายนภัสกร
พรมศักดิ์
โฟร์โมส์
อนุบาล 3/4
6738 เด็กหญิงศุรีรักษ์
พัฒนภรณ์
น้องเมซ่า
อนุบาล 3/1
6807 เด็กหญิงเมษามาศ
ใจเที่ยง
น้องข้าวหอม
อนุบาล 3/1
6808 เด็กหญิงธัญพิชชา
พามาดี
น้องนับเปิ้ ล
อนุบาล 3/1
6812 เด็กชายนพัส
วงษ์อุทา
มุติมรรคา
น้องนุ่น
อนุบาล 3/1
6813 เด็กหญิงปรมาภรณ์
อนุบาล 3/4
ต้นบุญ
น้องเน็ต
7100 เด็กชายธนกฤต
เด็กชายพงศธร
พุทธวัน
น้องโอ๊ค
ร.ร.อนุบาลงามจิต
ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
เด็กหญิงนภัสกร
จันทเวทย์ศิริ
น้องเบลล่า
เด็กหญิงณิ ชาภัทร
ยะเสน
น้องออมสิ น
ร.ร บ้านเสาเล้า อ. เดชอุดม

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชาราบ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 จานวน 32 คน ครูประจาชั้น นางไพรพรรณ์ เจริญทัศน์
(คุณครูแหว๋ว )
ลําดับที่ เลขประจําตัว
ชื่ อ-สกุล
ชื่ อเล่น
ห้องเดิม
1
6265 เด็กชายกฤษฏา
กุลทะโสม
น้องแมนยู
อนุบาล 3/2
2
6314 เด็กชายพอเพียง
คุม้ ทุกข์
น้องพอเพียง
อนุบาล 3/2
3
6317 เด็กหญิงกัลยกร
แก่นสุ ข
น้องฟ้ าใส
อนุบาล 3/2
4
6355 เด็กหญิงปวริ ศา
อร่ ามเรื อง
น้องมายมิ้นท์
อนุบาล 3/2
5
6357 เด็กหญิงสุ ชาดา
บุญเรื อง
น้องเมจิ
อนุบาล 3/2
6
6358 เด็กชายฑีฆายุ
แก้วคํา
น้องฟิ ลม์
อนุบาล 3/2
7
6361 เด็กหญิงธัญญ์นิรชา
อําประเสริ ฐ
น้องนิชา
อนุบาล 3/2
8
6363 เด็กหญิงสุ ชญั ญาร์
เนี ยมหอม
น้องเฌอแตมป์
อนุบาล 3/2
9
6364 เด็กหญิงสิ ริภทั ร
พาประจง
น้องณัฐ
อนุบาล 3/2
10
6365 เด็กหญิงรมย์รวินทร์
ญาณะรมย์
น้องอุบ้ อิ๊บ
อนุบาล 3/2
11
6369 เด็กหญิงณัฐณิ ชา
นางาม
น้องออมสิ น
อนุบาล 3/2
12
6370 เด็กหญิงพิมพ์วดา
ปั สสา
น้องไออุ่น
อนุบาล 3/2
13
6371 เด็กหญิงพิชชาภา
อุตภู
น้องฟางข้าว
อนุบาล 3/2
14
6372 เด็กหญิงฐิ ติชญาน์
เกษมสิ ริอนันต์
น้องนํ้าฟ้ า
อนุบาล 3/2
15
6373 เด็กชายณัฏฐ์
ผาคํา
น้องชายแดน
อนุบาล 3/2
16
6375 เด็กชายภัทรพงษ์
ดวงราช
น้องโบ้ท
อนุบาล 3/2
17
6378 เด็กหญิงสิ ราวรรณ
สุ ดอุ่น
น้องอ๋ อมแอ๋ ม
อนุบาล 3/2
18
6382 เด็กหญิงรติกร
ถาแก้ว
น้องตาล
อนุบาล 3/2
19
6383 เด็กหญิงวิภาวินี
ก้อนทรัพย์
น้องปลาดาว
อนุบาล 3/2
20
6386 เด็กหญิงกุลณพัช
จันทร์ นวล
น้องณพัช
อนุบาล 3/2
21
6388 เด็กชายกันตพล
ประสานดี
น้องเอ็ม
อนุบาล 3/2
22
6396 เด็กชายรัชชานนท์
ศรี สุนทร
น้องนนท์
อนุบาล 3/2
23
6592 เด็กหญิงเมทินี
บุง้ ทอง
น้องเน่เน่
อนุบาล 3/2
24
7019 เด็กชายสุ รดิษ
อุชชุพระราช
น้องท๊อฟฟี่
อนุบาล 3/2
25
7020 เด็กชายธนกฤต
สมหมาย
น้องมาคุณ
อนุบาล 3/2
เด็กชายอริ ยภูมิ
แก้วเนียม
น้องชิน
ร.ร.บ้านมอบยางพร จ.ระยอง
26
27
เด็กชายธณภณ
จันคุณ
น้องโฎม
ร.ร.เทศบาลหนองตาโผ่น
เด็กชายปองภพ
สาลีพวง
น้องสิ งโต
ร.ร.ประสานวิทยาคม
28
เด็กชายวรนนท์
จรรยาเพศ
น้องปลื้ม
ร.ร.อนุบาลงามจิต
29
เด็กชายทินภัทร
ขันแก้ว
น้องเหม๋ งจ๋ าย ร.ร.มารี ยอ์ ุปถัมภ์ จ.ศรี สะเกษ
30
เด็กชายวริ นทร
ขจัดมลทิน
น้องกาแฟ
ร.ร.เทศบาลแสนสุ ข
31
เด็กชายนิ ธิกร
โพธิ์ พันธ์
น้องอิคคิวซัง
ร.ร.เทศบาลแสนสุ ข
32

ลําดับที่

1
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รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชาราบ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 จานวน 32 คน ครูประจาชั้น นางสุนันทา พุฒศรี (คุณครูปลา )
เลขประจําตัว
ชื่ อ-สกุล
ชื่ อเล่น
ห้องเดิม
6319 เด็กหญิงภัทรธิ ดา
เทศนา
ออย
อนุบาล 3/3
6320 เด็กหญิงวิริญา
มิ่งชัย
ทิมทอง
อนุบาล 3/3
6322 เด็กชายภูริทตั
อยูพ่ ิทกั ษ์
นะโน
อนุบาล 3/3
6323 เด็กชายวิธวินท์
คําศิริ
วินนิ่ ง
อนุบาล 3/3
6324 เด็กชายอครวินท์
ดวงคําจันทร์
นาวิน
อนุบาล 3/3
6328 เด็กชายพัฒศ์กรณ์
สาลีเกิด
ทิกเกอร์
อนุบาล 3/3
6331 เด็กชายนิ ติคุณ
ศรี ใจยา
คุณ
อนุบาล 3/3
6333 เด็กหญิงณัฏฐธิ ดา
จันทร์ สวยดี
ปอปอ
อนุบาล 3/3
6334 เด็กหญิงปภาวริ นทร์
พิ่งพระ
กีตา้
อนุบาล 3/3
6336 เด็กหญิงวิรัลยุพา
วิภูษิตสมบูรณ์
แกรนด์
อนุบาล 3/3
6337 เด็กชายถิรคุณ
โล่ห์สุวรรณ
บีม
อนุบาล 3/3
6338 เด็กชายนัธทวัฒน์
บุดดาวงค์
เติ้ล
อนุบาล 3/3
6340 เด็กชายนนธรัช
ปิ ติธนภัทร์
ออมสิ น
อนุบาล 3/3
6342 เด็กหญิงธัญพิชชา
คํามุง
อิม
อนุบาล 3/3
6346 เด็กชายพัสกร
โสชมภู
แฮรี่
อนุบาล 3/3
6347 เด็กชายนภัสกร
วันหลี
เอิธ
อนุบาล 3/3
6399 เด็กหญิงอนุตตรี ย ์
ชมชัย
ใบบัว
อนุบาล 3/3
6541 เด็กหญิงณิ รุชชนันท์
ใจแก้ว
เก้า
อนุบาล 3/3
6874 เด็กชายกานต์ชยั
ปริ่ มปาน
สตังค์
อนุบาล 3/3
6888 เด็กชายชัชพิสิฐ
คําหล้า
ปาเกียว
อนุบาล 3/3
7013 เด็กชายอดิศวร
ทาทอง
ข้าวปั้น
อนุบาล 3/3
7016 เด็กหญิงภนิตา
สุ ขอนันต์ภศา
นานา
อนุบาล 3/3
7017 เด็กชายศตคุณ
บุญศรี
นะโม
อนุบาล 3/3
7021 เด็กชายเตชินท์
ดีวดุ วาด
แบ๊งค์
อนุบาล 3/3
7023 เด็กหญิงณัฐวรา
จันดาบุตร
น้องแสตมป์
อนุบาล 3/3
เด็กหญิงปรี ยาพร
สร้อยสิ งห์
น้องนุ่น
ร.ร.เทศบาลสุ ขสําราญ
เด็กชายนิ ชคุณ
พิกุลศรี
น้องโตโน่
ร.ร.อนุบาลงามจิต
เด็กหญิงพิชญธิ ดา
ทองหอม
น้องใจบุญ
ร.ร.เทศบาลสุ ขสําราญ
เด็กหญิงอภิญญา
ละดาห์
น้องพิ้งกี้
ร.ร.เทศบาลสุ ขสําราญ
เด็กหญิงณัฎฐธิ ดา
แก้วทิง้
ร.ร.เทศบาลสุ ขสําราญ
เด็กหญิงณภัสสรณ์
วุน่ บํารุ ง
น้องอิม
ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
เด็กชายพฤทธิ สิทธิ์
สี หาบุตร
น้องอิกคิว
ร.ร.อนุบาลงามจิต

ลําดับที่
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รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชาราบ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประถมศึกษาปีที่ 1/ 4 จานวน 32 คน ครูประจาชั้น นางสาวณภัทร จันทะชาลี (คุณครูนิด )
เลขประจําตัว
ชื่ อ-สกุล
ชื่ อเล่น
ห้องเดิม
6394 เด็กชายอภิวฒั น์
วรวงค์
ออมสิ น
อนุบาล 3/4
6544 เด็กชายนภัสกร
พรมศักดิ์
มายเนม
อนุบาล 3/4
6726 เด็กชายวัชรพล
ไชยผา
อิคคิว
อนุบาล 3/4
6728 เด็กชายยศกร
เถาว์ทอง
แดน
อนุบาล 3/4
6730 เด็กชายยอดตระการ
จันทร์ เพ็ง
คิมปุ้ บ
อนุบาล 3/4
6731 เด็กชายจิรายุ
คํานนท์
เซเว่น
อนุบาล 3/4
6732 เด็กชายนิ ติกร
ด้วงทอง
แมนยู
อนุบาล 3/4
6733 เด็กชายธนาธิ ป
บุญจุ่น
การ์ ตูน
อนุบาล 3/4
6736 เด็กชายศศิวฒั น์
อินทะเสน
ออกัส
อนุบาล 3/4
6737 เด็กหญิงปาริ ฉตั ร
พิมพ์กลาง
โบนัส
อนุบาล 3/4
6739 เด็กหญิงหนึ่ งธิ ดา
โถตะบุตร
จ๊ะจ๋ า
อนุบาล 3/4
6740 เด็กหญิงชลธร
ศรี อุดร
พิมฟ้ า
อนุบาล 3/4
6741 เด็กหญิงวรัญญา
สายโสภา
ดรี ม
อนุบาล 3/4
6743 เด็กชายรัฐศาสตร์
เสนี ยว์ งศ์ ณ อยุธยา
คิ้ว
อนุบาล 3/4
6745 เด็กหญิงภูริชญา
สี กุล
จันทร์เจ้า
อนุบาล 3/4
6746 เด็กชายเตชินท์
ดวงโสมา
พิชโช
อนุบาล 3/4
6747 เด็กชายวิทวัส
ศรี สุธรรม
โดม
อนุบาล 3/4
6748 เด็กหญิงรมิตา
พัณณิ ตากุล
นามิ
อนุบาล 3/4
6749 เด็กหญิงธฤศวรรณปพร ปริ บาล
แยม
อนุบาล 3/4
6750 เด็กชายณัฐสุ ต
สายเสน
ไนน์
อนุบาล 3/4
6754 เด็กหญิงจรู ญทรัพย์
จันทร์ เพชร
ญภา
อนุบาล 3/4
6755 เด็กหญิงปั ทมพร
คารวะบัญชา
ข้าวหอม
อนุบาล 3/4
เด็กหญิงณิ ชานันท์
กันปี
น้องวุน้ เส้น
เด็กชายอานันท์ทวีป
นันทบุตร
น้องมิกซ์แมท
กองทัพบกอุปถัมภ์
เด็กชายธนกฤต
ทาคําสุ ข
น้องฟาโรห์
ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
เด็กหญิงญาณิ ศา
ชุมนุม
ร.ร.อนุบาลลืออํานาจ
น้องพั้นซ์
เด็กชายวงษ์วนิ ชย์
สุ ภะเสถียร
น้องบุบเฟต์
ร.ร.อนุบาลงามจิต
ร.ร.วัดส้มเสี ยม จ.นครสวรรค์
เด็กชายธนวิชญ์
โชติสุวรรณรัตน์
น้องฮาร์ค
เด็กชายอภิภู
เอราวรรณ์
น้องโอ๊ค
ร.ร.อนุบาลงามจิต
น ้องมังกร
ร.ร.บ้านขามป้ อม อ.สําโรง
เด็กชายกฤษณกันต์
ใจภักดี
เด็กชายภาณุวิชญ์
จอกทอง
ศูนย์เด็ก ม.อุบลฯ
เด็กชายรัฐภูมิ
เทพบุดดี
น้องกองทัพ
ร.ร.เทพพิทกั ษ์พิทยา
5938 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์
บุตรวงศ์
อุ๋งอิ๋ง
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รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชาราบ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประถมศึกษาปีที่ 1/ 5 จานวน 33 คน ครูประจาชั้น นางสาวสุจินตนา ดาวเรือง (คุณครูแอน )
เลขใบสมัคร
ชื่ อ-สกุล
ชื่ อเล่น
โรงเรี ยนเดิม
6356 เด็กหญิงภรัณยา
กรมจรรยา
น้องใบหม่อน
อนุบาล 3/2
เด็กชายก้องภพ
ถาวรสุ ข
น้องอัง่ เปา
ศูนย์เด็กพรเพชรอุบลฯ
เด็กชายจิรันธนิ น
จูโรจนวานิ ช
น้องเฮ็งตี
ผูป้ กครองสอนเอง
เด็กชายณัฐญาดา
จันทะเสน
น้องแพน
กองทัพบกอุปถัมภ์
เด็กชายชัยภัทร
พรมผล
น้องคูณ
ร.ร.บ้านผาห้วยแคน
เด็กชายทนากร
มาลาสาย
น้องทีม
ร.ร.ประสานวิทยาคม
เด็กชายจิรายุ
ราชวันดี
น้องกาฟิ วส์
ร.ร.อนุบาลงามจิต
เด็กชายภัทรนันท์
หาญชนะ
น้องปั๋ม
ร.ร.ประสานวิทยาคม
เด็กหญิงณิ ชาณลิน
เมืองพิล
น้องปุ๊ บปั๊บ
ร.ร.อนุบาลงามจิต
เด็กหญิงธนัชชนม์
โนจรัส
น้องมณนี
ศูนย์เด็ก ม.อุบลฯ
เด็กชายสิ ทธิ ชล
จันทเนตร
น้องยูโร
ร.ร.อนุบาลงามจิต
เด็กหญิงศุภานัน
คงคาพันธ์
น้องชมพู่
กองทัพบกอุปถัมภ์
เด็กชายหฤทชนัน
บุญจูง
น้องจีโป
ศูนย์เด็ก ม.อุบลฯ
เด็กชายธนบดี
ตากิมนอก
ร.ร.เทศบาลแสนสุ ข
เด็กหญิงวรนิ ษฐา
เลื่ อนฤทธิ์
น้องใบหม่อน
ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
เด็กหญิงจอมขวัญ
กระมลวงษ์
น้องขวัญ
ร.ร.อนุบาลงามจิต
เด็กชายวัชรวิชญ์
บรรณา
น้องดิว
ร.ร.ประสานวิทยาคม
เด็กชายธนวัฒน์
สารจันทร์
น้องนิวส์
ร.ร.อนุบาลงามจิต
เด็กหญิงณฤทัย
พิทศั น์
น้องบีบี
ร.ร.อนุบาลงามจิต
เด็กชายนมันชา
โยธาสุ ภาพ
น้องมิก
ร.ร.เทศบาลหนองตาโผ่น
เด็กชายธนัญชัย
รักใคร่
น้องเฟิ ร์ ส
กองทัพบกอุปถัมภ์
เด็กชายตุลย์
สถิตคุณากร
น้องพ็อตเตอร์
ร.ร.เทศบาลวิชาชาติ
เด็กชายโชติกา
พรานไพร
น้องโตเกียว
กองทัพบกอุปถัมภ์
เด็กชายอธิ วชั ร์
สริ ยะราม
น้องไกด์
กองทัพบกอุปถัมภ์
เด็กชายอภิเดช
พรมพาณิ ช
น้องเหนือเมฆ
ร.ร.เทศบาล 4
เด็กหญิงจิรัชญา
พรมดี
น้องแบมแบม
ร.ร.อนุบาลงามจิต
เด็กหญิงชนิภรณ์
เขียวสด
น้องนุ่น
ร.ร.บ้านโนนบอน
เด็กหญิงกนกพันธ์
จรรยากรณ์
น้องริ บบิ้น
ร.ร.อนุบาลงามจิต
เด็กหญิงณัชชา
สุ วรรณไตร
น้องทีน่า
ร.ร.อนุบาลงามจิต
เด็กหญิงชนม์ญาดา
อุ่นสอน
น้องคิดตี้
ร.ร.มารี ยน์ ิ รมล
เด็กหญิงณิ ศรา
วังพระราช
น้องยาหยี
ร.ร.อาเวมารี อา
เด็กหญิงโญชิตา
เหล่าหา
น้องซันนี่
ร.ร.อนุบาลผดุงวิทย์
เด็กหญิงดรุ ณี
หล้าสิ งห์
น้องต้นข้าว
ร.ร.เทศบาลแสนสุ ข

