
*** เรียงลําดับตามตัวอักษรตนของชื่อนักเรียน

6871 ด.ช.กรวิชญ  กาศแกว ป.3/5

6974 ด.ช.กรวิชญ  วงคมา ป.3/3

6636 ด.ช.กฤตกร  เพี๊ยตร ป.3/4

6631 ด.ช.กฤตภาส  แกววิเชยีร ป.3/6

6952 ด.ช.กลวัชร  ยุทธโกวิทย ป.3/2

6679 ด.ช.กวี  ดวงสมคิด ป.3/5

6875 ด.ช.กัญจนนิรัน  เหมืองอุน ป.3/1

7110 ด.ช.กันตภณ  สุขนอย ป.3/5

6917 ด.ช.กิตติศักดิ์  ใจตรง ป.3/4

8010 ด.ช.กิตติศักดิ์  ประสารยา ป.3/1

6596 ด.ช.คณาธิป  มอญแกว ป.3/5

7064 ด.ช.คุณากร  ทางาม ป.3/6

7408 ด.ช.คุณากร  บุญสอน ป.3/5

6964 ด.ช.จิรภัทร  จีรการ ป.3/4

6900 ด.ช.จิรภัทร  ถิรชานิธิศ ป.3/3

6944 ด.ช.ชญตว  ภิญโญ ป.3/6

6972 ด.ช.ชนนน  ปญญาใจ ป.3/4

6757 ด.ช.ชนะโชค  เดือนเพ็ญ ป.3/1

6984 ด.ช.ชนาวินท  อะทะเสน ป.3/5

6966 ด.ช.ชยพล  เดือนดาว ป.3/6

7794 ด.ช.ชวกร  แมนยํา ป.3/5

6962 ด.ช.ชัยกร  ทิพยจันทร ป.3/1

6963 ด.ช.ชัยกฤต  ทิพยจันทร ป.3/4

6733 ด.ช.ชัยกาล  บุญจันทร ป.3/5

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมารดาอุปถัมภ  ปการศึกษา 2564

หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6918 ด.ช.ชินภัทร  ธุระกิจ ป.3/3

7251 ด.ช.ชิษณุพงศ  วุฒิชา ป.3/1

6874 ด.ช.ชิษณุพงศ  สุทธิบูรณ ป.3/6

6968 ด.ช.ชุติภาสษ  เสนาธรรม ป.3/2

7012 ด.ช.ณฆรินทร  ศรีนักรินทร ป.3/1

6906 ด.ช.ณภัทร  ยี่ดวง ป.3/3

6901 ด.ช.ณัฎฐกิตติ์  เพ็ชรจันทร ป.3/6

6950 ด.ช.ณัฏฐชัย  ชุมใจ ป.3/4

7058 ด.ช.ณัฐกรณ  เวียงคํา ป.3/5

7046 ด.ช.ณัฐชนน  เปลงผิว ป.3/1

6980 ด.ช.ณัฐชนันท  เสารแดน ป.3/5

7062 ด.ช.ณัฐดน  ศรีอินทร ป.3/2

7746 ด.ช.ณัฐดนัย  แสนเสมอ ป.3/4

6741 ด.ช.ณัฐพัชร  ขันคํานันตะ ป.3/5

6727 ด.ช.ณัฐพัชร  โอดเทิง ป.3/2

7128 ด.ช.ณัฐพัฒน  เทพศุภร ป.3/4

6669 ด.ช.ณัฐภัทร  แกวมา ป.3/5

6913 ด.ช.ณิชพงศ  ศิรกิมลนันท ป.3/5

7747 ด.ช.ถิรคณุ  อินยาวิเลิศ ป.3/3

6734 ด.ช.ทักษดนัย  สายถิ่น ป.3/2

7010 ด.ช.ธณภัทร  คําปลุก ป.3/5

7032 ด.ช.ธนกฤต  ตรีเทพชาญชยั ป.3/2

7400 ด.ช.ธนกฤต  นันภิวงศ ป.3/6

8428 ด.ช.ธนกฤต  บุญสง ป.3/5

6737 ด.ช.ธนโชติ  ชูเกียรติ ป.3/3

6691 ด.ช.ธนบัตร  ขมวินัส ป.3/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6599 ด.ช.ธนวัฒน  สุวรกุล ป.3/2

6905 ด.ช.ธนัญชยั  มหายศนันท ป.3/4

6959 ด.ช.ธนาภัทร  จิระพงษสุวรรณ ป.3/6

7748 ด.ช.ธเนษฐ  ตะริโย ป.3/2

8691 ด.ช.ธราวุธ วุฒิเจริญ ป.3/1

6678 ด.ช.ธัญยกันต  ชัยรัตน ป.3/2

6926 ด.ช.ธาราเทพ  ทิพยเจิง ป.3/1

7401 ด.ช.ธีรภัทร  ตันมา ป.3/4

7043 ด.ช.ธีรภัทร  วุฒิโอสถ ป.3/6

6771 ด.ช.นนทธวัฒน  ตุยดา ป.3/1

7075 ด.ช.นภัทร  เลื่อนชิต ป.3/5

6930 ด.ช.นราวินท  เหมืองแกว ป.3/2

7395 ด.ช.นิติพัฒน  คําพลอย ป.3/2

7402 ด.ช.บริภัทร  ลือโฮง ป.3/1

6960 ด.ช.ปพนนพ  ฤทธิชัยยานันท ป.3/1

6860 ด.ช.ปภังกร  ไกแกว ป.3/3

7037 ด.ช.ปรัชญา  ชุมใจ ป.3/1

6817 ด.ช.ปฤศนัย  กล่ําเพียร ป.3/4

6841 ด.ช.ปวันสรรค  เขื่อนแกว ป.3/3

7015 ด.ช.ปองปญญ  เพชรวงษ ป.3/4

6936 ด.ช.ปญจมาภูมิ  อินตะจันทร ป.3/1

7061 ด.ช.ปณณวิชญ  ศรีสด ป.3/3

6898 ด.ช.ปติ  สิรพิงศพันธุ ป.3/1

7027 ด.ช.ปยชนน  สมใจ ป.3/6

7154 ด.ช.ปยะพงศ  คํายวง ป.3/6

6961 ด.ช.ปุณณรัตน  ณ นาน ป.3/2



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6902 ด.ช.ปุณณวิช  สีชมภู ป.3/1

6740 ด.ช.พงษศกร  นวลจริต ป.3/2

6988 ด.ช.พชรดนัย  สงวนสิงห ป.3/2

6692 ด.ช.พลาธิป  ขอนกําจัด ป.3/6

6953 ด.ช.พสิษฐ  ทุงสี่ ป.3/3

7024 ด.ช.พิชฌพัทธ  ธงสิบสอง ป.3/2

6869 ด.ช.พิชาภพ  วิใจคํา ป.3/4

6912 ด.ช.พิรภูณกร  ธงสิบสอง ป.3/3

6908 ด.ช.พีรวิชญ  คํามั่น ป.3/6

6903 ด.ช.พีรวิชญ  เวียงยา ป.3/3

6590 ด.ช.พีระณัฐ  ขวัญอยู ป.3/3

6885 ด.ช.ภควัต  เงินลํายอง ป.3/2

6674 ด.ช.ภัทรพล  ณ นาน ป.3/4

7093 ด.ช.ภัทรพิศาล  สูตรอุดม ป.3/3

6982 ด.ช.ภากรณ  ขันคํานันตะ ป.3/5

6580 ด.ช.ภาณพงศ  โสภา ป.3/4

8051 ด.ช.ภาณุภัทร  พานิชวรกิจ ป.3/2

6777 ด.ช.ภาสวี  แสงการ ป.3/3

6879 ด.ช.ภูปกรณ  อินทรีย ป.3/1

6780 ด.ช.ภูภูมิ  หม่ืนโฮง ป.3/5

6858 ด.ช.ภูมิพัตร  หงษทอง ป.3/4

6614 ด.ช.ภูมิรพี  ปญญามา ป.3/5

7773 ด.ช.มณฑล  รัตนสุวรรณ ป.3/4

7411 ด.ช.รัชตะ  กาวิยะ ป.3/6

6736 ด.ช.วรโชติ  บุญยงค ป.3/1

7118 ด.ช.วรเทพ  วิเศษศรี ป.3/5



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6935 ด.ช.วราวุธ  วิชาภรณ ป.3/4

7412 ด.ช.วัชรพงศ  จันทรเรือน ป.3/5

6940 ด.ช.วัชรพล  คนคลอง ป.3/4

7407 ด.ช.วิชญะ  ตะคํา ป.3/2

7413 ด.ช.ศิลา  สังขศิลา ป.3/3

7039 ด.ช.ศิวัช  ชมพูอิน ป.3/4

7014 ด.ช.ศุภณัฐ  คชปญญา ป.3/3

6836 ด.ช.ศุภณัฐ  ศรีจันทรอาภา ป.3/2

6738 ด.ช.ศุภรุจ  ธูปนิ่ม ป.3/2

7047 ด.ช.ศุภวิชญ  กระตายทอง ป.3/1

6987 ด.ช.สาริศ  กังผึ้ง ป.3/6

6609 ด.ช.สิทธินนท  ยนตประเสริฐ ป.3/6

6675 ด.ช.สิรภพ  กาทุง ป.3/3

6947 ด.ช.สุกฤษฎิ์  แพงพงา ป.3/5

7143 ด.ช.สุกฤษฎิ์  สุวรรณา ป.3/6

7905 ด.ช.สุวพิชญ  ภิญโญธนาวัฒน ป.3/6

6754 ด.ช.เสฎฐวุฒิ  หมอกรอง ป.3/5

7022 ด.ช.อภิวิชญ  เสนานุรักษวรกุล ป.3/6

7750 ด.ช.อิงคเมธ  หวังศิริเวช ป.3/3

6725 ด.ช.อิทธิพัทธ  อุดมทรัพยขจร ป.3/3

6925 ด.ช.เอ้ืออังกูร  อัครพงศอังกูร ป.3/4

6688 ด.ญ.กชพร  รอตโกมิล ป.3/5

8056 ด.ญ.กนกกร  สมสันต ป.3/4

6938 ด.ญ.กนกอร  ใจคนอง ป.3/3

7080 ด.ญ.กมนทิพ  ขามสาม ป.3/2

6894 ด.ญ.กมลชนณันส  แสนเมือง ป.3/2



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6704 ด.ญ.กมลทิพย  มะโนโฮง ป.3/5

6941 ด.ญ.กมลพร  อุทุมภา ป.3/4

7137 ด.ญ.กรกมล  แกวสีทอง ป.3/2

7029 ด.ญ.กฤตพร  โคมสวาง ป.3/5

7063 ด.ญ.กฤตมุข  แสงเดือน ป.3/3

6783 ด.ญ.กวิสรา  สุธรรมเมง็ ป.3/3

6842 ด.ญ.กัญญารัตน  ชัยเจรญิ ป.3/6

7125 ด.ญ.กัณฐมณี  เนืองนิตย ป.3/5

7156 ด.ญ.กันตพร  เขื่อนเกา ป.3/3

7397 ด.ญ.กัลยกร  โนวังหาร ป.3/1

6878 ด.ญ.กัลยรัตน  หนองหลิ่ง ป.3/2

6945 ด.ญ.กานตธีรา  บรรลือ ป.3/3

6876 ด.ญ.กานตพิชชา  ศิริเดชพันธุ ป.3/1

7759 ด.ญ.กุลรภัส  กาหรัด ป.3/4

7405 ด.ญ.เขมจิรา  ผองสอาด ป.3/1

6883 ด.ญ.จอมขวัญ  ศรีวิชัย ป.3/4

7254 ด.ญ.จันทรสุดา  ปกเข็ม ป.3/1

6799 ด.ญ.จารวี  ยิ้มพราย ป.3/4

6916 ด.ญ.จิณัฐดา  บุญมาภิ ป.3/2

7751 ด.ญ.ชญาดา  ศิริใจ ป.3/6

7793 ด.ญ.ชญานุช  เหลาวนิชย ป.3/6

7109 ด.ญ.ชนมนิภา  สิงหแกว ป.3/3

7149 ด.ญ.ชนัญชิดา  ปญญาศรี ป.3/1

7758 ด.ญ.ชนันตธร  คําพิมลหิรัญรชั ป.3/6

6776 ด.ญ.ชนิดาภา  ใจกองแกว ป.3/3

6967 ด.ญ.ฌาลิดา  พลอยเจริญ ป.3/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7123 ด.ญ.ฐิติมา  ธงสิบเกา ป.3/3

7055 ด.ญ.ฐิติวรกานต  อภิวงศ ป.3/4

8039 ด.ญ.ฐิติวรดา  สุขใจ ป.3/6

7752 ด.ญ.ณภัสนันท  วงษตา ป.3/1

8121 ด.ญ.ณัชชา  เหลารัดเดชา ป.3/4

7070 ด.ญ.ณัชภัส  ตั้งตรงจิตร ป.3/4

6833 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ศิริพลับพลา ป.3/2

7939 ด.ญ.ณัฐกมล  วรรณโร ป.3/6

6603 ด.ญ.ณัฐชยา  วงควงค ป.3/4

6861 ด.ญ.ณัฐชา  ขัดศรี ป.3/3

6893 ด.ญ.ณัฐชา  เพียรทอง ป.3/1

6989 ด.ญ.ณัฐฐา  ศรีใจวงศ ป.3/2

7258 ด.ญ.ณัฐณิชา  วงษรีย ป.3/6

7013 ด.ญ.ณัฐณิชา  วรรณกลึง ป.3/3

7044 ด.ญ.ณัฐพร  จิวะชาติ ป.3/1

7119 ด.ญ.ณัฐรณิีย  ขันวิเศษ ป.3/5

6956 ด.ญ.ณัฐวศา  ทนทาน ป.3/3

6821 ด.ญ.ณิชกานต  น้ําใส ป.3/6

6677 ด.ญ.ณิชชามนต  เขื่อนพันธโชค ป.3/4

6730 ด.ญ.ทยาตา  เนตรชลายุทธ ป.3/2

6899 ด.ญ.ธนัชพร  ทิพยรกัษ ป.3/5

6802 ด.ญ.ธนัญญฐิญา  สกุลเงินเตชาวัฒน ป.3/5

7433 ด.ญ.ธวัลภัทร  มูลดา ป.3/5

7942 ด.ญ.ธัชนันทดา  ฟกนาค ป.3/2

7068 ด.ญ.ธัญชนก  ลือโฮง ป.3/5

7753 ด.ญ.ธัญชนก  สุดาชม ป.3/6



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8651 ด.ญ.ธัญนันท อุปนันท ป.3/1

6978 ด.ญ.ธัญลักษณ  อุปการ ป.3/4

6983 ด.ญ.ธัญวรัตน  อรณุโรจน ป.3/5

6862 ด.ญ.ธันยพร  สันปาเปา ป.3/2

6928 ด.ญ.ธันยวรัชญ  บุญสิทธ์ิ ป.3/1

7651 ด.ญ.ธาราพร  เพชรคอน ป.3/3

6640 ด.ญ.ธิชานันท  ทนันชัย ป.3/6

6616 ด.ญ.ธีรตา  ประมาลย ป.3/5

6793 ด.ญ.ธีระชญา  ฤทธิศาสตร ป.3/5

7016 ด.ญ.นพภัสสร  สมนึก ป.3/4

6882 ด.ญ.นิจวิภา  สะมะที ป.3/4

7373 ด.ญ.เบญญาพร  ถาหมื่น ป.3/4

6891 ด.ญ.ปภาดา  สวนบอแร ป.3/5

6604 ด.ญ.ปรานต  ชัยวงคนาคพันธ ป.3/2

7760 ด.ญ.ปวิชญา  กันทวงศ ป.3/4

7754 ด.ญ.ปองกานต  ตะวันแกว ป.3/6

6726 ด.ญ.ปญญนภัส  นุมนิ่ม ป.3/4

6594 ด.ญ.ปาณิสรา  แขงขัน ป.3/6

7941 ด.ญ.ปยมัณฑน  ทองทา ป.3/1

6475 ด.ญ.ปุญญาพร  สายยืด ป.3/5

6615 ด.ญ.ปุญญาภา  ถิ่นจอม ป.3/1

6904 ด.ญ.ปุณญรัตน  หงษบินโบก ป.3/1

7755 ด.ญ.ปุณณัฐฐา  สายเทพ ป.3/2

7255 ด.ญ.ปุณยนุช  ไมจันดี ป.3/6

6782 ด.ญ.พรหมพร  สุดสวาท ป.3/3

8004 ด.ญ.พลอยดาว  สืบสิงห ป.3/5



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7756 ด.ญ.พัชรพร  ขามหก ป.3/6

6951 ด.ญ.พัณณิตา  เอกอมต ป.3/2

6729 ด.ญ.พิจิกานต  ซื่อตรง ป.3/1

7404 ด.ญ.พิชชาญาดา  หวังดี ป.3/5

6509 ด.ญ.พิชชาภา  ปญญาพิพัฒน ป.3/6

7073 ด.ญ.พิชชาอร  ยินดีผล ป.3/4

7398 ด.ญ.พิชฌกาญจน  จะเฮงิ ป.3/1

6943 ด.ญ.พิชญา  วงคฉายา ป.3/3

6805 ด.ญ.พิชญากร  ใยดี ป.3/2

7045 ด.ญ.พิชญาภัค  ตันเอ๋ียม ป.3/2

8704 ด.ญ.พิชญาภา ไชยบุญเรือง ป.3/5

6582 ด.ญ.พิชาภรณ  ชมสา ป.3/5

6820 ด.ญ.พิมชญา  ทองสา ป.3/1

8661 ด.ญ.พิมธารารัตน วิทยาวงค ป.3/2

6914 ด.ญ.พิมพนิต  ศิรสิายัณห ป.3/5

8687 ด.ญ.พิมพมาดา ญานะคํา ป.3/2

6865 ด.ญ.พิมลสิริ  สิริจันทรพิมล ป.3/2

8339 ด.ญ.เพชรไพลิน  เฮงษฎีกุล ป.3/1

6864 ด.ญ.ภริญญาณัฎฐ  หรัญรตัน ป.3/1

6923 ด.ญ.ภัทรปภา  เรยีนเกง ป.3/2

8072 ด.ญ.ภัทรานิษฐ  บุญชุม ป.3/3

6801 ด.ญ.ภัลสินี  ดุเหวา ป.3/6

6602 ด.ญ.ภิญญาพัชญ  ถิ่นศริภควัตต ป.3/1

7028 ด.ญ.ภิรัญญา  วังอินทร ป.3/2

6877 ด.ญ.ภูริชญา  กาศเจริญ ป.3/4

6778 ด.ญ.ภูริชญา  ถิ่นแถลบ ป.3/5



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7148 ด.ญ.มัลลิกา  ยอดวิจิตร ป.3/1

8732 ด.ญ.มาตาชนก วงศวังจันทร ป.3/6

6787 ด.ญ.เมชญา  หงษเจ็ด ป.3/1

6973 ด.ญ.โมรีลักษณ  ดวงดีวิชัย ป.3/6

6958 ด.ญ.รวิสุดา  จักรบุตร ป.3/5

7049 ด.ญ.รัชฏากรณ  อารมณ ป.3/2

7025 ด.ญ.รัตติกร  วิจิตรจันทร ป.3/6

7717 ด.ญ.รินลดา  โสภณสิริ ป.3/3

6648 ด.ญ.ลภัทรลดา  ชมมัชยา ป.3/1

7132 ด.ญ.ลภัสกร  แปงใจ ป.3/3

7074 ด.ญ.ลินดา  เกรแฮม ป.3/3

8702 ด.ญ.เลอสิรี ทองเชตุ ป.3/4

6732 ด.ญ.วรรณรวี  ประเสริฐศกัดิ์ ป.3/4

6731 ด.ญ.วรรณรนิทร  สะพานทอง ป.3/3

7940 ด.ญ.วรัญญา  จูงใจ ป.3/4

6915 ด.ญ.วรินยุพา  กําแทง ป.3/4

6922 ด.ญ.วริศรา  อัญญะโพธิ์ ป.3/6

7253 ด.ญ.วิจิตรลดา  ขึมจันทร ป.3/3

7410 ด.ญ.วิริยากร  พุฒทอง ป.3/6

7152 ด.ญ.ศรัณยพร  เสียงหวาน ป.3/3

7757 ด.ญ.ศิรันยาพร  วงศารัตนศลี ป.3/2

7987 ด.ญ.ศิริกาญจน  ฮวดศรี ป.3/1

8399 ด.ญ.ศุภกานต  วงษพัฒน ป.3/6

6919 ด.ญ.ศุภจิรา  ผัสดี ป.3/2

6949 ด.ญ.ศุภรดา  มาชัย ป.3/5

6656 ด.ญ.ศุภัสตา  แกวมา ป.3/4



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7138 ด.ญ.สโรชา  แผวสมบุญ ป.3/2

6847 ด.ญ.สิริกร  ชํานาญ ป.3/2

6975 ด.ญ.สุธาสินี  วงคตลาด ป.3/6

6849 ด.ญ.สุพิชญา  วังสมอ ป.3/6

6948 ด.ญ.สุรัสวดี  สาระวะ ป.3/4

7950 ด.ญ.หนึ่งธิดา  ศิริแกว ป.3/3

6593 ด.ญ.อริสรา  จันทรดี ป.3/1

6933 ด.ญ.อินทิรา  อินทรรุจิกุล ป.3/6

7431 ด.ญ.เอมมิกา  จันทรกอง ป.3/3


