
*** เรียงลําดับตามตัวอักษรตนของชื่อนักเรียน

7217 ด.ช.กฤตภัทร  พักกระสา ป.2/5

7030 ด.ช.กฤติเดช  วรรคตอน ป.2/2

6957 ด.ช.กฤษฎิ์  ขุนคลัง ป.2/3

8300 ด.ช.กฤษฏิ์  ภิญโญ ป.2/5

7310 ด.ช.กลทีป  ธรรมสรางกูร ป.2/5

7429 ด.ช.กลาตะวัน  กาบเก้ียว ป.2/4

7469 ด.ช.กวินภพ  ธรรมสิงห ป.2/3

7120 ด.ช.กัณตณัฐ  เสียงหวาน ป.2/3

7040 ด.ช.กันตกวี  ใจดี ป.2/3

7065 ด.ช.กันติพัส  ดานตระกูล ป.2/3

7042 ด.ช.กุลกิตติ์  เทพยคํา ป.2/1

6873 ด.ช.คณพศ  สิทธิพัฒนา ป.2/6

6872 ด.ช.คณิศร  สิทธิพัฒนา ป.2/4

7196 ด.ช.คมชาญ  ปลิงกระโทก ป.2/1

7342 ด.ช.คุณานนท  สินธุวงศ ป.2/3

7051 ด.ช.จรัสพงศ  ขอบป ป.2/4

7339 ด.ช.จักกฤช  สุขสําราญ ป.2/2

6932 ด.ช.เจตนิพิฐ  ดีคํา ป.2/5

7266 ด.ช.ชนาธิป  อินโพธ์ิ ป.2/1

7709 ด.ช.ชยพล  สามารถ ป.2/3

7170 ด.ช.ชยพันธุ  มหิงษา ป.2/1

6971 ด.ช.ชลธาร  นอยเปม ป.2/1

7245 ด.ช.ชลธาร  ปญญาใจ ป.2/2

7284 ด.ช.ชวัลกร  เสนานุรกัษวรกุล ป.2/4

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมารดาอุปถัมภ  ปการศึกษา 2564

หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6954 ด.ช.ชัชวาล  เต็งวีระกุล ป.2/6

8302 ด.ช.ฐาปนพงษ  แวนแกว ป.2/6

7440 ด.ช.ณฐาภพ  ศิลปทองจันดา ป.2/6

6889 ด.ช.ณดล  ปญญาทอง ป.2/5

6881 ด.ช.ณธรรศ  แกวมา ป.2/1

7000 ด.ช.ณพคุณ  ผิวเกลี้ยง ป.2/5

7226 ด.ช.ณภัฏ  ปติจะ ป.2/6

6979 ด.ช.ณภัทร  ยาละ ป.2/2

7333 ด.ช.ณัชพล  รัตนวีระพันธ ป.2/4

6888 ด.ช.ณัฏฐธนัน  ศรคีาํจีน ป.2/2

7172 ด.ช.ณัฐคุณ  จันกัน ป.2/2

6994 ด.ช.ณัฐชนน  วงศชัย ป.2/1

7184 ด.ช.ณัฐชยั  ตันมา ป.2/6

7066 ด.ช.ณัฐนนท  ถิ่นสอน ป.2/4

7424 ด.ช.ณัฐพัชร  อุทัยวัตรสุนทร ป.2/4

7008 ด.ช.ณัฐภัทร  ใจประเชยีง ป.2/5

7187 ด.ช.ณัฐศักดิ์  เอ่ียมละมัย ป.2/4

7716 ด.ช.ดนุพัฒน  หมูธิมา ป.2/3

7212 ด.ช.ดาวิด  แสงโชค ป.2/4

7229 ด.ช.เดชสิทธ์ิ  กาทองทุง ป.2/6

7704 ด.ช.ตรัยรัตน  พันธเครอื ป.2/3

7183 ด.ช.ติณณภพ  นันตา ป.2/3

8301 ด.ช.ตินหณภัค  คําแปงคํา ป.2/1

7127 ด.ช.ทีปกร  แสนจักร ป.2/2

7778 ด.ช.แทนคุณ  บุญกรม ป.2/1

8101 ด.ช.ธนกร  บัวเทพ ป.2/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7114 ด.ช.ธนกฤต  เฟองฟู ป.2/3

7204 ด.ช.ธนดล  วงศพุฒิ ป.2/6

7340 ด.ช.ธนทัต  ตระการศกัดิกุล ป.2/3

8306 ด.ช.ธนภัทร  ไขคํา ป.2/3

7256 ด.ช.ธนะเทพ  สอนมา ป.2/2

6955 ด.ช.ธนาดุล  อิ่นศิริ ป.2/1

7216 ด.ช.ธีทัต  ธีฆาวงษ ป.2/6

8087 ด.ช.ธีรภัทร  มาอุน ป.2/5

7265 ด.ช.ธีรเมธ  อานุภาพ ป.2/5

7971 ด.ช.นนทฐภัทธ  ทิพยโพธ์ิ ป.2/2

7701 ด.ช.นนทพัทธ  ประจักษจิตร ป.2/5

7978 ด.ช.นนนที  สิงหสถิตย ป.2/4

8313 ด.ช.นพรุทธ  กาศวิลาศ ป.2/3

7715 ด.ช.นภสินธุ  เสคา ป.2/5

7482 ด.ช.นฤบดินทร  รุงเรอืงปญญา ป.2/1

6637 ด.ช.นัทธพงศ  คูประเสริฐ ป.2/6

7285 ด.ช.นัธทวัฒน  กิติสาร ป.2/5

7161 ด.ช.นัธทวัฒน  ดาวเรือง ป.2/2

7393 ด.ช.นันทณัฏฐ  สุนันทะพงศ ป.2/2

6934 ด.ช.นาวา  สุริยา ป.2/4

7178 ด.ช.นิติธร  แกวโมลา ป.2/5

7034 ด.ช.นิติธร  นพอมรบดี ป.2/6

6859 ด.ช.นิติธร  พรอพรวน ป.2/4

7464 ด.ช.บุญพัฒน  พันธุดี ป.2/4

7533 ด.ช.ปกรณยศ  มารสาร ป.2/3

7341 ด.ช.ปณัฐชนน  สันปาแกว ป.2/6



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8315 ด.ช.ปณัยกร  อาจธิมะ ป.2/2

7278 ด.ช.ปภาวิน  แสนปน ป.2/2

7192 ด.ช.ปรินทร  ยิ่งยง ป.2/1

8112 ด.ช.ปองคุณ  ธะนะวงค ป.2/4

7203 ด.ช.ปยังกูร  วังแสน ป.2/2

8311 ด.ช.ปุญญพัฒน  ตาสาย ป.2/6

7418 ด.ช.ปุณยสิทธิ์  โลราช ป.2/6

6996 ด.ช.โปรดปรางกูรณ  ภิญโญ ป.2/2

7233 ด.ช.พงศกรณ  พุทธจร ป.2/6

7292 ด.ช.พงศกวี  เกิดดี ป.2/1

7320 ด.ช.พงษพิชญ  กวางทอง ป.2/5

8129 ด.ช.พัสกร  วังกาวรรณ ป.2/2

7436 ด.ช.พิชชานันท  พุทธา ป.2/4

7214 ด.ช.พิชุตม  โสภารัตน ป.2/3

7461 ด.ช.พิชัยยุทธ  ฤทธิ์ตา ป.2/5

7417 ด.ช.พิชาภัค  วิใจคํา ป.2/5

8308 ด.ช.พิตตินันท  พิงคประเสริฐ ป.2/4

7324 ด.ช.พิทยุตม  สังกุนะ ป.2/2

7338 ด.ช.พิรชัช  สุขสําราญ ป.2/1

8013 ด.ช.พิรัล  กวางสบาย ป.2/1

7306 ด.ช.พีรพัฒน  ใจเอื้อ ป.2/1

7215 ด.ช.พีรพัสตร  ไชยเหล็ก ป.2/5

7007 ด.ช.พีรวรรฒ  วุฒิเจริญ ป.2/1

7426 ด.ช.พีรวิชญ  กาศเจริญ ป.2/1

7208 ด.ช.ภรัณยู  บุญเพิ่ม ป.2/3

7166 ด.ช.ภัทรดนัย  ชื่นสมบัติ ป.2/4



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7041 ด.ช.ภัทรดิฐ  เด็ดขาด ป.2/2

7484 ด.ช.ภาคิน  ชัยวรรณธรรม ป.2/6

7271 ด.ช.ภานุพงศ  จอมมานพ ป.2/4

7305 ด.ช.ภูบดินทร  เลสัก ป.2/2

7232 ด.ช.ภูมิใจ  วุฒิกุลภักดี ป.2/4

8049 ด.ช.ภูมิพัฒน  ทะทอง ป.2/2

7343 ด.ช.ภูมิภากร  อินตะเสาร ป.2/1

7193 ด.ช.ภูริพัฒน  นุมนวล ป.2/2

7344 ด.ช.รัชพงศ  วงศฉายา ป.2/4

7092 ด.ช.รัฐนนัท  สุภาวกุล ป.2/4

7105 ด.ช.ฤกษมงคล  เสนาธรรม ป.2/6

7260 ด.ช.วชิรวิทย  จันทรศรี ป.2/5

7221 ด.ช.วชิรวิทย  เสนวิรัช ป.2/1

7104 ด.ช.วรรณรตัน  สะพานทอง ป.2/6

7129 ด.ช.วรากร  ไพศาลศกัดิ์ ป.2/3

7186 ด.ช.วราวัชร  มาหวย ป.2/5

7107 ด.ช.วัชรวิทญ  กาใจ ป.2/6

7300 ด.ช.วันลักษณ  ศิริยา ป.2/3

6999 ด.ช.วิน  ขยายแยม ป.2/6

7146 ด.ช.วิริทธ์ิพล  กมลอนุวงศ ป.2/4

8310 ด.ช.ศรณศลิป  ศรโีพธิ์ ป.2/1

7106 ด.ช.ศรัณพัช  สาใจ ป.2/6

7439 ด.ช.ศรัณย  หวังกุหลํา ป.2/4

7749 ด.ช.ศิรวิชญ  วรรณสิทธ์ิ ป.2/3

7974 ด.ช.สกลวรรธน  วีระคํา ป.2/5

7102 ด.ช.สฆฤณ  อินโองการ ป.2/1



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7463 ด.ช.สรวิชญ  อุนอก ป.2/5

7095 ด.ช.สิรวิชญ  ใจหวาน ป.2/2

7765 ด.ช.สุทธิภัทร  มาอุน ป.2/3

6909 ด.ช.สุริยะ  จอมเขียว ป.2/6

7710 ด.ช.หาญชัย  ปวงเริ่ม ป.2/2

6981 ด.ช.อชิตะ  ใจทรวง ป.2/3

7714 ด.ช.อชิรวิทย  กันฉิ่ง ป.2/3

7420 ด.ช.อัศวภัทร  แกวใจวงค ป.2/3

7243 ด.ญ.กชกร  ถิ่นสอน ป.2/5

7318 ด.ญ.กนกพิชญ  วังคะออม ป.2/6

6969 ด.ญ.กนิษฐวรา  การะเกต ป.2/4

7480 ด.ญ.กมลพร  ธรรมสาร ป.2/2

6866 ด.ญ.กมลพรรณ  มวงคุ ป.2/3

7257 ด.ญ.กรวรรณ  ระนา ป.2/3

7289 ด.ญ.กฤตพร  สีแดง ป.2/6

7199 ด.ญ.กวินภัค  ตันติเสวี ป.2/1

7707 ด.ญ.กวิสรา  ใยแกว ป.2/3

8387 ด.ญ.กัญจิญา  นาบุญมี ป.2/2

7206 ด.ญ.กัญชลิกา  พุทธจร ป.2/2

7277 ด.ญ.กัญญกุลณัช  สุทธินุน ป.2/1

7194 ด.ญ.กัญญณัชชา  เดือนดาว ป.2/5

7698 ด.ญ.กัญญพัชร  พรมเมืองดี ป.2/4

7173 ด.ญ.กัญญภัทร  อินทรีย ป.2/5

7228 ด.ญ.กัญญาณัฐ  เขื่อนแกว ป.2/2

7267 ด.ญ.กัญญาภัทร  ศรโีพธา ป.2/2

7231 ด.ญ.กัญญารัตน  หมื่นโฮง ป.2/6



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7189 ด.ญ.กัญณกร  ปาเมือง ป.2/6

7210 ด.ญ.กันยาวีร  ปญญานะ ป.2/2

7312 ด.ญ.กัลญานิศ  มาระสาร ป.2/6

7222 ด.ญ.กัลยกร  แสงสวาง ป.2/6

7167 ด.ญ.กานตพิชชา  ทาวัน ป.2/5

7703 ด.ญ.กานตพิชฌา  นันทภูมิพัฒน ป.2/5

6985 ด.ญ.กุลิสรา  สั่งสอน ป.2/5

7145 ด.ญ.ขวัญนดล  อังคะนาวิน ป.2/6

7098 ด.ญ.จารุภา  คงประจักษ ป.2/5

7174 ด.ญ.จิรัชญา  กาทองทุง ป.2/3

7283 ด.ญ.จิรัชยา  แนวภูวนนท ป.2/5

7975 ด.ญ.จีรนันท  สุธรรม ป.2/1

7279 ด.ญ.จุฑามาศ  กาวิละ ป.2/4

7319 ด.ญ.เจตนิพิฐ  ธรรมสมบูรณ ป.2/6

7422 ด.ญ.ฉัตรฉวี  ทุงสิบสี่ ป.2/1

6892 ด.ญ. ฉัตรธลักษณ  มั่งคั่ง ป.2/3

7096 ด.ญ.ฉัตรปวีณ  ทองคาํ ป.2/1

7269 ด.ญ.ชญานันท  คําปนมาระ ป.2/3

6942 ด.ญ.ชญานุตน  ทรัพยทวี ป.2/1

7224 ด.ญ.ชญาภา  รัตนะ ป.2/5

7211 ด.ญ.ชณัญทิตา  ไชยวงค ป.2/1

7501 ด.ญ.ชนมน  ทาปง ป.2/4

7017 ด.ญ.ชาริตา  พันธพู ป.2/1

6868 ด.ญ.เชรยีา  สารจินดาพงศ ป.2/4

7177 ด.ญ.ฌัญญาณัฐณ  แสงโรจน ป.2/5

7388 ด.ญ.ฐาปนีย  ใจยะ ป.2/1



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7741 ด.ญ.ฐิติชญา  กันทวงศ ป.2/6

7776 ด.ญ.ฐิติชญา  นาคสิงห ป.2/3

7777 ด.ญ.ฐิติวรดา  นาคสิงห ป.2/4

7308 ด.ญ.ฑิฆัมพร  บุญชม ป.2/1

7468 ด.ญ.ฒัณฒกิา  แสนยาสมุทร ป.2/5

7708 ด.ญ.ณฐมน  กองบัว ป.2/1

7205 ด.ญ.ณัชชา  บุญปน ป.2/2

8303 ด.ญ.ณัฐณิชา  ใจเฉียบ ป.2/3

7327 ด.ญ.ณัฐธิชา  ศรจีตุรพรสุข ป.2/5

7005 ด.ญ.ณัฐนริน  พิฑูรมานิต ป.2/6

7181 ด.ญ.ณัฐนรี  เขมขน ป.2/5

7250 ด.ญ.ณัฐรจุา  จีกัน ป.2/6

7970 ด.ญ.ณัฐิดา  จันทะแสน ป.2/6

7487 ด.ญ.ณิชานันท  หงษทอง ป.2/4

7144 ด.ญ.เตชินี  ใจชอบ ป.2/3

8299 ด.ญ.ทักษพร  คงมั่น ป.2/2

7050 ด.ญ.ทักษพร  จักรพันธุวงค ป.2/2

7514 ด.ญ.ทิพยมณฑา  มาสุ ป.2/1

7443 ด.ญ.ทิพยวิภา  มิระสิงห ป.2/6

7328 ด.ญ.ธมนันท  ทาหาญ ป.2/3

7977 ด.ญ.ธัญชนก  ยะปะนันท ป.2/3

7322 ด.ญ.ธัญทพิย  สมนา ป.2/1

7248 ด.ญ.นรัชนันท  จองแค ป.2/2

6910 ด.ญ.นัทธหทัย  ถนอม ป.2/2

6880 ด.ญ.นันทนภัส  ทนันชัย ป.2/5

7242 ด.ญ.นันทนภัส  วงศยนต ป.2/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7060 ด.ญ.นิชานาถ  มหาวงศ ป.2/4

7800 ด.ญ.บัณฑิตา  สายเจียมจรัส ป.2/6

7246 ด.ญ.บัวบูชา  ไกรกิจราษฎร ป.2/1

7225 ด.ญ.บุญญาดา  พลแหลม ป.2/2

7052 ด.ญ.บุญณิสา  ชุมใจ ป.2/1

7249 ด.ญ.บุญสิตา  รัตนเมืองสอง ป.2/2

7273 ด.ญ.ปณตพร  สุราษฎร ป.2/4

7053 ด.ญ.ปณัฏฎา  พยาราษฎร ป.2/1

7699 ด.ญ.ปทิตตา  ประสิทธิโศภิน ป.2/2

8305 ด.ญ.ปรกฉัตร  พิมเสน ป.2/4

7220 ด.ญ.ปรียาพร  หลาคํามี ป.2/1

7275 ด.ญ.ปวีณธิดา  ภิญโญ ป.2/2

7697 ด.ญ.ปวีณนุช  ขันตา ป.2/3

7425 ด.ญ.ปญณัฐชยา  ครุธเงิน ป.2/2

7236 ด.ญ.ปณชญา  ไทยภักดิ์ ป.2/6

7976 ด.ญ.ปยธิดา  ทองทา ป.2/4

7290 ด.ญ.ปุญญาดา  พุมริ้ว ป.2/6

8414 ด.ญ.ปุญญิศา  โสสุทธินัน ป.2/5

8624 ด.ญ.ปุณยนุช อินตะนอน ป.2/5

7175 ด.ญ.เปมิกา  วรรณไชย ป.2/5

7332 ด.ญ.ไปรยา  สีใหม ป.2/6

8307 ด.ญ.พรชนก  อัศวรัตนากร ป.2/5

7171 ด.ญ.พระคุณ  ชโนเมธาภรณ ป.2/4

7259 ด.ญ.พลอยพรรณ  แกวสุพรรณ ป.2/2

7335 ด.ญ.พัชริดา  สนธิ ป.2/6

7282 ด.ญ.พัชริดา  เหมืองศรี ป.2/5



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7739 ด.ญ.พาขวัญ  เหล็กแกว ป.2/1

7477 ด.ญ.พาทินธิดา  ทวยมาตย ป.2/3

7293 ด.ญ.พิจักขณา  สิรริาษฎร ป.2/4

7180 ด.ญ.พิชชานันท  ธุปาละ ป.2/4

8298 ด.ญ.พิชชาพร  กองแกว ป.2/1

7244 ด.ญ.พิชญธิดา  คํายวง ป.2/4

7712 ด.ญ.พิชญาภร  ปนทะนันท ป.2/3

7336 ด.ญ.พิมญาดา  ถุงเงิน ป.2/6

7713 ด.ญ.พิมพชนก  เพียรจริง ป.2/2

7280 ด.ญ.พิมพธิดา  เจียมใจ ป.2/2

7019 ด.ญ.พิมพนารา  ตะนนท ป.2/4

7745 ด.ญ.พิมพพิชชา  รุงทวีศักดิ์ ป.2/4

6927 ด.ญ.พิมพมาดา  ใยดี ป.2/2

7502 ด.ญ.พิรญาณ  เสนรังษี ป.2/3

8309 ด.ญ.เพชรระริน  บัณฑิตจรัส ป.2/6

7195 ด.ญ.แพร  เพ็ชรแยม ป.2/3

7317 ด.ญ.ภคพร  เรอืงจันทร ป.2/3

7124 ด.ญ.ภคภรณ  สลักหลาย ป.2/3

7094 ด.ญ.ภัทรนันท  ปญนะราศรี ป.2/3

7706 ด.ญ.ภัทรวดี  ปาธนู ป.2/1

7700 ด.ญ.ภัทรศยา  คุมวงษ ป.2/4

8407 ด.ญ.ภิญญาพัชญ  คําชื่น ป.2/4

7165 ด.ญ.ภิรัญญา  แสงลําภู ป.2/2

7441 ด.ญ.ภูริชชญา  จิตพยัค ป.2/4

7988 ด.ญ.มนฤดี  ชนะสงคราม ป.2/5

6887 ด.ญ.มนัญชยา  โสภา ป.2/6



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7618 ด.ญ.มารก้ี  บัดติยา ป.2/5

7331 ด.ญ.มิญชญาดา  พรหมปญญา ป.2/5

7507 ด.ญ.มิลธิรา  ขันมณี ป.2/3

7239 ด.ญ.รัชดาวัลย  วงศธุวานันท ป.2/2

7957 ด.ญ.รัมภาภัค  จักรสอง ป.2/1

7979 ด.ญ.วรรณกร  พันธกวาง ป.2/3

7982 ด.ญ.วรัญญา  เพ็ญสุข ป.2/6

6970 ด.ญ.วราพร  สุขทรพัย ป.2/1

6990 ด.ญ.วริศรา  กันทาวงศ ป.2/4

7162 ด.ญ.ศศิกานต  ปญโญ ป.2/5

7268 ด.ญ.ศิรประภา  เชียงตา ป.2/1

7286 ด.ญ.ศิวาการ  มูลพรอม ป.2/4

7099 ด.ญ.สิรีณิพัชร  อารินทร ป.2/3

7801 ด.ญ.สุกัญญา  อุนคํามี ป.2/2

7729 ด.ญ.สุภัสสรา  ชุมภูวัง ป.2/4

7101 ด.ญ.อภิษฎา  จันทราทิพย ป.2/1

7164 ด.ญ.อรณิชชา  ยาสตรี ป.2/6

8455 ด.ญ.อลิสา  แสนศิรพิันธุ ป.2/5

8068 ด.ญ.ไอรดา  บุญทา ป.2/5


