
*** เรียงลําดับตามตัวอักษรตนของชื่อนักเรียน

8628 ด.ช.ณัฐฐฐนนท พรหมณี ป.1/3

8619 ด.ช.ธนกฤต เมืองมานอย ป.1/1

8738 ด.ช.ธีรวัฒน ทิพยฝน ป.1/2

8631 ด.ช.ปญญาพิรชัย สุธรรม ป.1/6

8629 ด.ช.ปุญญาพัฒน สิงหพิทักษ ป.1/4

8630 ด.ช.พชร รสปตุพงศ ป.1/5

8742 ด.ช.ศศิวรรษ อวิคุณประเสริฐ ป.1/3

8632 ด.ช.สัณหณัฐ เทพพงษ ป.1/1

8620 ด.ช.เอ้ืออังกูร จันทรฝาย ป.1/2

8636 ด.ญ.ญาณิศา ไชยเนตร ป.1/1

8744 ด.ญ.ธิดาพร งามพงษ ป.1/4

8645 ด.ญ.เบญญาพร เครือไทย ป.1/3

8635 ด.ญ.พรลภัส พิมพโคตร ป.1/5

8633 ด.ญ.พิชญา คํามาก ป.1/2

8626 ด.ญ.เพียงขวัญ สุทธินันท ป.1/6

8641 ด.ญ.รัชฏาภรณ กาศวิบูลย ป.1/4

8752 ด.ญ.สิรินดา สุติ ป.1/5

7478 เด็กชายกรกวี  ดีพอ ป.1/4

8060 เด็กชายกรวัชร  มณีรตัน ป.1/3

7207 เด็กชายกฤติเดช  ศรธีิ ป.1/4

7596 เด็กชายกฤติพงศ  ปญญานะ ป.1/4

7968 เด็กชายกฤษณพันธ  ทรวงแกว ป.1/1

7799 เด็กชายกฤษณภัชน  กัญจนบุศย ป.1/5

8393 เด็กชายกฤษณะวิชญ  จินายะ ป.1/1

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมารดาอุปถัมภ  ปการศึกษา 2564

หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7200 เด็กชายกวินท  ชื่นใจ ป.1/3

7732 เด็กชายกวินภพ  โชคทรัพยสุขกูล ป.1/3

7380 เด็กชายกองทัพ  ทุงสี่ ป.1/1

7473 เด็กชายกันตภณ  แดงจีน ป.1/2

7720 เด็กชายกันตภูมิ  แสงสวาง ป.1/1

7493 เด็กชายกันตวรรธน  มหาวงศ ป.1/3

7227 เด็กชายกิตติพงศ  ชะเวรํา ป.1/4

8397 เด็กชายกิตติภณ  หนองแส ป.1/1

7672 เด็กชายคฑาเทพ  ครองบาน ป.1/3

7359 เด็กชายคณยศ  เหมืองทอง ป.1/1

7627 เด็กชายคณิน  หมื่นโฮง ป.1/1

7774 เด็กชายจตุรภัทร  ถุงเงิน ป.1/5

7659 เด็กชายจิรภัทร  ขามสาม ป.1/4

7191 เด็กชายจิรภัทร  ยิ้มพราย ป.1/3

7622 เด็กชายชยณัฐ  กลิ่นมณฑา ป.1/3

8392 เด็กชายชยพล  กาวีวน ป.1/4

7972 เด็กชายชยพล  สุวรรณ ป.1/6

7459 เด็กชายชยุต  สะเอียบคง ป.1/4

7958 เด็กชายชรัณ  มูลกาศ ป.1/3

7486 เด็กชายชลกานติ์  เมืองแกว ป.1/4

7219 เด็กชายชลธาร  ใจเขียวแกว ป.1/3

8426 เด็กชายชวนากร  ปราบภัย ป.1/2

7583 เด็กชายชวรัตน  ถิ่นจันทร ป.1/2

7785 เด็กชายชัยภัทร  บุญนาค ป.1/5

7623 เด็กชายณฐรัชต  ชัยนันท ป.1/5

7542 เด็กชายณธีรบดินทร  เลาะหมัดจิตร ป.1/2



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8105 เด็กชายณภัทร  จับใจนาย ป.1/4

7182 เด็กชายณัฏฐชพัชร  ใจกองแกว ป.1/1

7593 เด็กชายณัฐกรณ  มะทะ ป.1/3

7190 เด็กชายณัฐชนนท  น้ําใส ป.1/4

7588 เด็กชายณัฐพัชร  ครองชัย ป.1/2

7495 เด็กชายณัฐพัชร  ปลาเงิน ป.1/2

8386 เด็กชายณัฐภัทร  ใจเฉียบ ป.1/5

7963 เด็กชายณัฐภัทร  ปติจะ ป.1/4

7365 เด็กชายณัฐยศ  วรรณใจ ป.1/2

7595 เด็กชายณัฐวัฒน  เข่ือนขันธ ป.1/1

8074 เด็กชายตรัยคุณ  พริบไหว ป.1/5

7325 เด็กชายตรัยรัตน  ราชเนตร ป.1/4

7506 เด็กชายตรีวิชญ  วงศงาม ป.1/1

7686 เด็กชายเตชิต  อินตระกูล ป.1/4

7980 เด็กชายทัศนพร  แสงคําดี ป.1/2

7381 เด็กชายแทนคุณ  คําราช ป.1/1

7371 เด็กชายธนกร  ตรีเทพชาญชัย ป.1/5

7603 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณ ป.1/3

7624 เด็กชายธนชัย  บุญสิน ป.1/5

7504 เด็กชายธนพัชญ  จันภิลม ป.1/4

7391 เด็กชายธนภัทร  เครื่องจักร ป.1/4

7696 เด็กชายธนภัทร  ลือโฮง ป.1/5

7470 เด็กชายธนภูมิ  ดวงใน ป.1/6

7483 เด็กชายธนวินท  ชุมภูวัง ป.1/6

7209 เด็กชายธนัท  ผลเงิน ป.1/6

7740 เด็กชายธัญเทพ  คําลือ ป.1/4



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7445 เด็กชายธารา  ทุงสี่ ป.1/3

7591 เด็กชายนัธทวัฒน  นาลัย ป.1/2

7565 เด็กชายนันทพัทธ  วิโจทุด ป.1/1

7510 เด็กชายบงกชภัทร  อนุวงค ป.1/2

8045 เด็กชายบวรพนม  พรหมมี ป.1/1

7539 เด็กชายปฏิภาณ  กวางเตน ป.1/6

7503 เด็กชายปรเมศวร  ศรีบุญเลิศ ป.1/1

7270 เด็กชายปริญ  ชุมใจ ป.1/4

7188 เด็กชายปณณวัตน  หนองหลิ่ง ป.1/2

7537 เด็กชายปุญญพัฒน  ลักษณะแยม ป.1/5

7792 เด็กชายปุณณวิช  ขันธวงค ป.1/5

7532 เด็กชายปุณณวิช  เทศนิยม ป.1/3

7790 เด็กชายปุณณวิช  หลักคํา ป.1/5

7168 เด็กชายปุณณวิช  หานอย ป.1/6

7287 เด็กชายพงศภัค  หงษสาม ป.1/4

7262 เด็กชายพชร  อยูคง ป.1/2

8452 เด็กชายพชิระวัสส  พลเจริญ ป.1/4

7578 เด็กชายพลกฤต  กาทองทุง ป.1/1

7733 เด็กชายพัทธดนย  เขตสมัคร ป.1/2

8206 เด็กชายพิชญะ  พรหมทอง ป.1/1

7518 เด็กชายพิชญะ  รุจิพีรชากุล ป.1/6

7223 เด็กชายพิชญะ  ศิรสิมาวรรณกุล ป.1/5

7731 เด็กชายพิชญะ  สุขกันต ป.1/1

7959 เด็กชายพิชญะ  อุปวรรณ ป.1/2

7965 เด็กชายพิตรพิบูล  สมบูรณ ป.1/6

7490 เด็กชายพิภพภัทร  ขุนไกร ป.1/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7330 เด็กชายพิษณุพัฒน  ชัยรัตน ป.1/3

7626 เด็กชายพีรพัฒน  ครองสุข ป.1/3

7423 เด็กชายพุฒเิมธ  จันตะหลา ป.1/6

7552 เด็กชายพุฒเิมธ  อารินทร ป.1/3

8053 เด็กชายเพชรศลิา  โสภารัตน ป.1/2

8394 เด็กชายภณาภูมิ  คนเที่ยง ป.1/4

8141 เด็กชายภพธร  วงศพญา ป.1/3

7619 เด็กชายภัคพล  แกวมา ป.1/6

7389 เด็กชายภัทรดล  ชุมภูวัง ป.1/1

7560 เด็กชายภัทรพล  สิงหขรณ ป.1/4

7446 เด็กชายภาคภูมิ  เปยสุรยิะ ป.1/6

7240 เด็กชายภาคิณ  ถานะวุฒิพงษ ป.1/5

7511 เด็กชายภาคิน  นาคสระเกษ ป.1/2

7540 เด็กชายภาคิน  วงศสิงห ป.1/1

7241 เด็กชายภาวิณ  ถานะวุฒิพงษ ป.1/2

7363 เด็กชายภูมิภากร  อินทรพรม ป.1/5

7291 เด็กชายภูมิรพี  เขื่อนแกว ป.1/6

7202 เด็กชายภูมิรพี  อินทรโกศล ป.1/5

7665 เด็กชายภูริภัฐ  จุมพิศ ป.1/5

7307 เด็กชายภูวิศ  ธงสิบสอง ป.1/2

8228 เด็กชายยุทธยง  อุนกระมล ป.1/6

7234 เด็กชายรพีพัทธ  ใจจะดี ป.1/2

7309 เด็กชายรัชชาวีย  เที่ยงโถ ป.1/6

8456 เด็กชายวชิรวิชญ  ตาแกว ป.1/3

7500 เด็กชายวชิรวิทย  จิตจง ป.1/4

7358 เด็กชายวชิรวิทย  บุญยืน ป.1/6



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7989 เด็กชายวรธันย  วัลลภาชัย ป.1/2

7558 เด็กชายวรเวช  สัจธรรม ป.1/6

7582 เด็กชายวรินทร  บังคมเนตร ป.1/4

7787 เด็กชายวิชญะ  สาณะเสน ป.1/6

7543 เด็กชายวิทวัช  ตะปะแสง ป.1/1

8398 เด็กชายวีระภัทร  เคหะ ป.1/1

8054 เด็กชายวุฒิภัทร  ขวัญออน ป.1/5

8429 เด็กชายศรัณยพงศ  เสียงหวาน ป.1/6

7479 เด็กชายศิรวิชญ  จันทรศรี ป.1/2

7796 เด็กชายศิริศกัดิ์  จําเดิม ป.1/3

7238 เด็กชายศิลาเอก  อรชุน ป.1/4

7730 เด็กชายศิวกร  วงคฉายา ป.1/6

7531 เด็กชายสกลวรรธน  คุมสุวรรณ ป.1/1

7656 เด็กชายสยุมภู  เกี๋ยงคํา ป.1/5

7725 เด็กชายสัณหพิชญ  ผูกพันธุ ป.1/2

7620 เด็กชายสิรทัศน  แสงทองทาบ ป.1/5

7276 เด็กชายสุรธีร  คนชม ป.1/5

8430 เด็กชายสุวิจักขณ  จะมา ป.1/3

7370 เด็กชายอดิศร  โฮงจิก ป.1/3

7304 เด็กชายอติวิชญ  วิภูษณานนท ป.1/6

7368 เด็กชายอธิภัทร  ยะปะนันท ป.1/6

7450 เด็กชายอรรคพงษ  อัครพงศอังกูร ป.1/5

7584 เด็กชายอาลัม  ประดิษฐพลอย ป.1/5

7964 เด็กชายอิทธิพัทธ  สันนิธิลาวัณย ป.1/1

7491 เด็กชายอิสยาห  ฉ่ําวิเศษ ป.1/3

7378 เด็กชายเอ้ือการย  สัญญา ป.1/6



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7201 เด็กหญิงกชพร  นวลจริต ป.1/6

7492 เด็กหญิงกชพร  วังปงไชย ป.1/1

7559 เด็กหญิงกนกพร  นิลคง ป.1/4

7416 เด็กหญิงกนกพิชญ  ศรโีพธิ์ ป.1/4

7690 เด็กหญิงกนกรัตน  เครื่องจักร ป.1/5

7516 เด็กหญิงกมลวรรณ  กล้ํากลาย ป.1/5

7453 เด็กหญิงกรวรรณ  สะอาดเอ่ียมจิต ป.1/5

7791 เด็กหญิงกฤตินี  ปนะสุ ป.1/6

7218 เด็กหญิงกวินทรา  สุขทั่วญาติ ป.1/3

7969 เด็กหญิงกวินธิดา  ทุงลอม ป.1/5

7852 เด็กหญิงกัญญชยาวีร  ผัดนาเมือง ป.1/1

7685 เด็กหญิงกัญญณรณั  รินปน ป.1/1

7589 เด็กหญิงกัญญพัชร  ชอบธรรม ป.1/6

7621 เด็กหญิงกัญญพัชร  อิ่มหนํา ป.1/4

7664 เด็กหญิงกัญญวรา  ชาญกลา ป.1/6

7797 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นนทะมาตร ป.1/6

7561 เด็กหญิงกัณธรัตนา  ผูกจิตต ป.1/2

7452 เด็กหญิงกันตฤทัย  กันยะมี ป.1/4

7652 เด็กหญิงกันยกร  สุทิฏฐิพันธุ ป.1/5

7508 เด็กหญิงกุลณัฐฐา  เดือนดาว ป.1/2

8130 เด็กหญิงขวัญพิศา  ตนศิริ ป.1/1

7449 เด็กหญิงคนงึนิจ  ทําปน ป.1/3

7356 เด็กหญิงจารุพิชญา  กึกกอง ป.1/6

7465 เด็กหญิงจิรภิญญา  พรมทาว ป.1/3

7967 เด็กหญิงจิรัชญา  เศรษฐพงศวัฒนา ป.1/2

7451 เด็กหญิงจีรสุดา  หงษสุม ป.1/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8017 เด็กหญิงฉันทชนก  พอจิต ป.1/1

7544 เด็กหญิงชญาภา  เสนาธรรม ป.1/4

7497 เด็กหญิงชนนิกานต  อมรสินธุ ป.1/4

7695 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงคอรินทร ป.1/2

7598 เด็กหญิงญดา  เรอืนศักดิ์ ป.1/1

7360 เด็กหญิงญากานดา  วัฒนผลไพบูลย ป.1/6

8124 เด็กหญิงฐติรัิตน  สุวรรณประไพ ป.1/6

8122 เด็กหญิงณฐกร  เหลารัดเดชา ป.1/3

7563 เด็กหญิงณปภัช  เทียมแสน ป.1/4

7579 เด็กหญิงณปภัช  รมเย็น ป.1/4

7475 เด็กหญิงณัชพร  จินะรักษ ป.1/1

7688 เด็กหญิงณัฏฐชญาดา  ดอกแสง ป.1/5

7648 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วังสิงห ป.1/6

7556 เด็กหญิงณัฏฐนันท  จันทรทอง ป.1/1

8234 เด็กหญิงณัฏฐวรัตน  วงศกาปน ป.1/3

8126 เด็กหญิงณัฐณชิา  นาวาทอง ป.1/6

7654 เด็กหญิงณัฐธยาน  แพรพันธุ ป.1/6

7354 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธิกา ป.1/6

7230 เด็กหญิงณัฐนนัท  จดจํา ป.1/2

7367 เด็กหญิงณัฐพัชร  ดอกจําปา ป.1/2

8396 เด็กหญิงณัฐพิชา  บุตรปญญา ป.1/1

7581 เด็กหญิงณัฐรินีย  พุทธชิณศรี ป.1/2

7569 เด็กหญิงณัฐวลัญช  ฤาชัย ป.1/5

7185 เด็กหญิงณัฐวศา  บุญสวัสดิ์หิรัญ ป.1/6

7427 เด็กหญิงณิชชาภัทร  ศรวีรรธนะ ป.1/3

7530 เด็กหญิงณิชานันท  มั่นเหมาะ ป.1/4



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7488 เด็กหญิงดิวา ปุตร ี อ็อคตาเวียน ป.1/3

7521 เด็กหญิงทักษมน  อินทรรุจิกุล ป.1/4

7524 เด็กหญิงทัตพร  พอจิต ป.1/5

7687 เด็กหญิงธัญญณัฐดา  อินประชา ป.1/1

7235 เด็กหญิงธัญรดา  แกวมี ป.1/4

7274 เด็กหญิงธัญรดา  เขมขัน ป.1/1

7421 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  เผือกจันทร ป.1/5

7326 เด็กหญิงธาราทิพย  ครองสุข ป.1/2

7281 เด็กหญิงธิดาวดี  แปงใจ ป.1/6

7454 เด็กหญิงนพรดา  ปญญาไว ป.1/6

7679 เด็กหญิงนภาวดี  กิจรัตนากุล ป.1/6

7357 เด็กหญิงนราวดี  ขมอาวุธ ป.1/3

8395 เด็กหญิงนวลพิศ  กันเดช ป.1/2

7457 เด็กหญิงนันณภัชสรณ  แกววิเชียร ป.1/1

7526 เด็กหญิงนันทนภัส  อินทุดม ป.1/5

7462 เด็กหญิงนันทภัค  เฑียรกุล ป.1/2

7213 เด็กหญิงนานฟา  เพิ่มขึ้น ป.1/5

7252 เด็กหญิงนิชาภัทร  ทิเขียว ป.1/1

7662 เด็กหญิงเนรญัชรา  บัววัฒนา ป.1/4

7494 เด็กหญิงบุญฑริกา  มากมาย ป.1/3

7646 เด็กหญิงปภัชนันท  สรอยเสนา ป.1/2

7744 เด็กหญิงปภาพินท  สายยืด ป.1/6

7960 เด็กหญิงประชาภร  มยูรศรี ป.1/2

8014 เด็กหญิงปราณปรยิา  กันยะมี ป.1/4

7602 เด็กหญิงปริชญา  มิ่งปรีชา ป.1/3

7498 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศิริรตันวาณิช ป.1/1



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7476 เด็กหญิงปวีณธิดา  บุตรเสน ป.1/3

7681 เด็กหญิงปญชลิกา  อินทรจันทร ป.1/4

7471 เด็กหญิงปายลิตา  กรุงศรี ป.1/2

7734 เด็กหญิงพรทิพยตา  สุขอินทร ป.1/5

7590 เด็กหญิงพริมรดา  สอนโส ป.1/5

7528 เด็กหญิงพิจิกา  ชุมดี ป.1/3

7527 เด็กหญิงพิชญธิดา  สืบหงษ ป.1/4

7179 เด็กหญิงพิชาภร  สุวรรณประเสริฐ ป.1/3

7369 เด็กหญิงพิมพณดา  โกลนันต ป.1/5

7390 เด็กหญิงพิมพพจี  เคลือบมณี ป.1/1

7962 เด็กหญิงพิมพรดา  ปอกันทัง ป.1/3

7789 เด็กหญิงพิมพลดา  วันมหาใจ ป.1/2

8023 เด็กหญิงภณิตาภัสส  พัฒนศิริเวทิน ป.1/2

7353 เด็กหญิงภัทรธิชา  ปลาผล ป.1/6

7985 เด็กหญิงภัทรพร  ภัคศภุร ป.1/2

7592 เด็กหญิงภัทรานิษฐ  ถนัดหนังสือ ป.1/6

7525 เด็กหญิงภิญญาพัชญ  ถิ่นสุข ป.1/1

7247 เด็กหญิงภูริชญา  เปนใจ ป.1/1

7553 เด็กหญิงภูษณิศา  บุญมาภิ ป.1/6

7617 เด็กหญิงมณัฑนา  เหมืองจา ป.1/1

7549 เด็กหญิงเมธาวี  ศรีใจวงศ ป.1/5

7448 เด็กหญิงแยมบุญ  ธรรมศริิ ป.1/5

7541 เด็กหญิงรวินทนภิา  ระดมกิจ ป.1/4

7587 เด็กหญิงวรนิษฐา  บัวเที่ยง ป.1/4

7650 เด็กหญิงวรรณชนก  จันทวงค ป.1/2

7519 เด็กหญิงวรรณรดา  คุมเสาร ป.1/5



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7798 เด็กหญิงวรัชญชญา  ใจนาวา ป.1/5

7655 เด็กหญิงวรัทยา  พุมพวง ป.1/3

7534 เด็กหญิงวาริยาพร  จันทรทิพย ป.1/1

7456 เด็กหญิงวิชญาดา  สนธิวงษ ป.1/1

7600 เด็กหญิงวิชิตา  พงศพุฒิ ป.1/4

7375 เด็กหญิงวีนัส  สุขเสนห ป.1/3

7496 เด็กหญิงศริิญญา  แสงปญญา ป.1/6

7346 เด็กหญิงศภุศิตา  ชูไกรทอง ป.1/2

7261 เด็กหญิงโศภิตา  ศรอินตะ ป.1/2

7669 เด็กหญิงสิรีนาชย  หลักหมั้น ป.1/3

7966 เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทรฉอง ป.1/4

7366 เด็กหญิงสุภัสสรา  จินดามัย ป.1/3

7474 เด็กหญิงสุวพิชญ  ศรสีุวรรณ ป.1/3

7472 เด็กหญิงอนันดา  เรืองรอง ป.1/5

7694 เด็กหญิงอภัสสร  กาบิน ป.1/5

7364 เด็กหญิงอภิชญา  ยศชยางกูร ป.1/1

7551 เด็กหญิงอริญรดา  วัฒนโกศล ป.1/2

7505 เด็กหญิงอริสรา  นันตะยานา ป.1/2

8098 เด็กหญิงอังศุมาลิน  บุญศัพย ป.1/2

7515 เด็กหญิงอัญญยุพา  สุขทั่วญาติ ป.1/4

7604 เด็กหญิงอิสริยาภรณ  สาจักร ป.1/3

8427 เด็กหญิงเอ้ืออารี  เก๋ียงรินทร ป.1/5


