
*** เรียงลําดับตามตัวอักษรตนของชื่อนักเรียน

6518 ด.ช.กรณ  วารีกุล ป.4/4

7126 ด.ช.กรวิชญ  มณีรัตน ป.4/3

8408 ด.ช.กฤตลักษณ  หิริรักษวัฒนกิจ ป.4/2

7607 ด.ช.กวินกิตติ์  สุวรรณ ป.4/1

6997 ด.ช.กองเกียรติ  นิลคง ป.4/3

6598 ด.ช.กันต  วาทนิยะกุล ป.4/3

6544 ด.ช.กันตดนัย  รอดทุกข ป.4/4

6539 ด.ช.กันตธีภพ  ธรรมวงศชยั ป.4/2

6548 ด.ช.กันตพล  ทางาม ป.4/3

6407 ด.ช.กันตภณ  โคตรชมภู ป.4/5

6369 ด.ช.กิตติชัย  พวงถิ่น ป.4/3

6816 ด.ช.กิตติภูมิ  มณีวรรณ ป.4/3

6635 ด.ช.คณิศร  วรรณจรรยา ป.4/2

6627 ด.ช.คีตภัทร  ชัยปรัชญ ป.4/4

6322 ด.ช.จิตติปภพ  สุขทั่วญาติ ป.4/5

6755 ด.ช.จิรายุทธ  พอสม ป.4/2

6646 ด.ช.ชนธัญ  โกสิน ป.4/5

6526 ด.ช.ชวพัฒน  มั่งคั่ง ป.4/2

6065 ด.ช.ชิณวสุ  เดือนดาว ป.4/3

6814 ด.ช.ชินกฤต  พักกระสา ป.4/4

6601 ด.ช.ชิษณุพงศ  หาญจิตต ป.4/5

6681 ด.ช.ฑีฎากร  อนันต ป.4/1

6797 ด.ช.ณภัทร  บรรลือ ป.4/5

6328 ด.ช.ณภัทร  สิงหเห ป.4/5

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมารดาอุปถัมภ  ปการศึกษา 2564

หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8325 ด.ช.ณัชชานนต  สอนมา ป.4/5

6535 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์  พิฑูรมานิต ป.4/4

6686 ด.ช.ณัฏฐชัย  พูลสวัสดิ์ ป.4/5

6676 ด.ช.ณัฐนนท  จันกัน ป.4/2

6993 ด.ช.ณัฐนันท  กาวีวน ป.4/3

6612 ด.ช.ณัฐพนธ  รองพืช ป.4/3

6591 ด.ช.ณัฐพัชร  มูลไว ป.4/1

6595 ด.ช.ณัฐพัฒน  ชอบสะอาด ป.4/1

6781 ด.ช.ณัฐภัทร  บัวบานแยม ป.4/1

7153 ด.ช.ณัฐวัฒน  พลแหลม ป.4/3

6998 ด.ช.ณัฐวุฒิ  คูสุวรรณ ป.4/1

6689 ด.ช.ตนุภัทร  เรืองตื้อ ป.4/5

6698 ด.ช.ตรัย  สั่งสอน ป.4/1

6644 ด.ช.ตุลธร  ถนอม ป.4/5

6645 ด.ช.เตชภาณุ  สืบหงษ ป.4/1

6663 ด.ช.ถิรรนัท  ดาวดึงษ ป.4/5

6416 ด.ช.ถิรวัสส  วิบูลยประภัสร ป.4/2

6924 ด.ช.ธนกฤต  แกวดวงใจ ป.4/4

6403 ด.ช.ธนกฤต  ทิพยโพธ์ิ ป.4/1

6661 ด.ช.ธนกฤต  สันตุฎฐิ ป.4/5

6507 ด.ช.ธนกฤต  อดุลวัฒนศิริ ป.4/2

8418 ด.ช.ธนดล  บัวสําลี ป.4/5

7079 ด.ช.ธนบดี  ปะระมะ ป.4/4

8417 ด.ช.ธนวรรธน  ยะเรือนงาม ป.4/4

8123 ด.ช.ธนัตถ  สุวรรณประไพ ป.4/4

6524 ด.ช.ธนาธิป  ปนะสุ ป.4/5



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6435 ด.ช.ธัชพล  อนามา ป.4/1

7142 ด.ช.นครินทร  ไชยสิทธ์ิ ป.4/3

7613 ด.ช.นนทปวิช  แสนอุม ป.4/4

6723 ด.ช.นภัสกร  ชาวพิจิตร ป.4/4

6052 ด.ช.นราธิป  คํายวง ป.4/1

6693 ด.ช.นันทภพ  ปนใจ ป.4/4

6671 ด.ช.บวรวิชญ  พงศพันธุ ป.4/1

6697 ด.ช.บุริศร  พลแหลม ป.4/5

6857 ด.ช.ปกรณ  วันมหาใจ ป.4/2

7011 ด.ช.ปภาวิชญ  สุขวัฒนานนท ป.4/3

6721 ด.ช.ปรัชญา  ชัยมงคล ป.4/2

6746 ด.ช.ปรัตถกร  วิยะ ป.4/5

6774 ด.ช.ปวริศ  โชติวิบูลสายสอด ป.4/1

8338 ด.ช.ปวีณ  อนันตะ ป.4/2

6344 ด.ช.ปุณณวิช  แกวพนา ป.4/3

7608 ด.ช.ปุณณวิชญ  ทองดวง ป.4/1

8327 ด.ช.ปุรเชษฐ  ดอกแกว ป.4/2

6462 ด.ช.พงศภัค  ใจดี ป.4/5

6337 ด.ช.พศิน  ธนะไพศาขมาส ป.4/3

7140 ด.ช.พัชรพงศ  ศรีลารักษ ป.4/3

6338 ด.ช.พัทธนันท  วารีกุล ป.4/3

7003 ด.ช.พันกร  หนองสิงห ป.4/3

6397 ด.ช.พิจักษณ  กวางสบาย ป.4/4

6613 ด.ช.พิชุตม  อักษร ป.4/1

6426 ด.ช.พีรายุ  คําลือ ป.4/4

6312 ด.ช.พุฒิธร  มนกลม ป.4/4



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6685 ด.ช.พูนทรัพย  ดาวเรอืง ป.4/5

6540 ด.ช.ภชรพล  หมื่นโฮง ป.4/2

6313 ด.ช.ภวัต  มาลัยกรอง ป.4/2

6546 ด.ช.ภัทรชนน  เมฆแสน ป.4/3

6589 ด.ช.ภาคิน  กิจผลิต ป.4/5

7372 ด.ช.ภาณุเดช  ปาโผ ป.4/1

6626 ด.ช.ภาณุพงศ  บังเมฆ ป.4/1

6441 ด.ช.ภูกวิน  สารจินดาพงศ ป.4/2

6543 ด.ช.ภูกวิน  อินตะเสาร ป.4/1

8107 ด.ช.ภูนฤเบศ  บัวบาน ป.4/4

6684 ด.ช.ภูริช  ขันคาํนันตะ ป.4/4

6484 ด.ช.ภูริพัธน  โคกทอง ป.4/3

6655 ด.ช.ภูวดล  ขันคาํนันตะ ป.4/1

7612 ด.ช.ภูวนาถ  นิลทอง ป.4/2

6522 ด.ช.ภูวิศ  ภาสสัทธา ป.4/3

6318 ด.ช.มนตณณัฐ  ถือนิล ป.4/2

7599 ด.ช.เมธิกร  สรอยเพชร ป.4/2

6581 ด.ช.ยศกร  ทะจาย ป.4/2

6722 ด.ช.ยศภัทร  รัตนวีระพันธ ป.4/5

6520 ด.ช.ยศวรรธน  ชินเทพ ป.4/1

8688 ด.ช.ยศวริต ปนทรส ป.4/2

6651 ด.ช.รวินท  แสนหาญ ป.4/4

6642 ด.ช.รวีโรจน  วงศวันดี ป.4/1

7157 ด.ช.ระพีภัทร  สุดสาย ป.4/4

6856 ด.ช.ราชินท  ทรัพยเมือง ป.4/4

6239 ด.ช.รามายณะ  จันทรประทีป ป.4/2



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6551 ด.ช.วชิรวิทญ  กาใจ ป.4/3

6307 ด.ช.วรรทรท  มาหวย ป.4/3

6632 ด.ช.วราวุธ  หวังสันติสุข ป.4/4

6579 ด.ช.วศกร  บุษพันธ ป.4/3

8431 ด.ช.ศรวัส  คชสาร ป.4/5

7631 ด.ช.ศรัณพงศ  บังเมฆ ป.4/5

6818 ด.ช.ศิวัชปวินท  พินทยพิสุทธ์ิ ป.4/5

6144 ด.ช.ศุภกร  ลือโฮง ป.4/2

6804 ด.ช.ศุภณัฐ  ยอดดี ป.4/2

6620 ด.ช.ศุภนัฏฐ  ทองสุขธนะวัฒน ป.4/1

7775 ด.ช.ศุภากร  คําสาเรา ป.4/5

6504 ด.ช.สิรวิชญ  มณีทอง ป.4/1

7002 ด.ช.สุรบถ  คําสุหลา ป.4/4

6409 ด.ช.เสฎฐวุฒิ  งามสัตตบุษย ป.4/1

6724 ด.ช.อนันทวีป  เรือนคํา ป.4/2

6563 ด.ช.อัคคภาคย  กันตะนา ป.4/4

6457 ด.ช.อังกูร  คําจันทรา ป.4/4

6538 ด.ช.อาทิตย  ขวานเพชร ป.4/3

6634 ด.ช.เอกวิชญ  สรรพชาง ป.4/2

6628 ด.ญ.กชพร  ตะทะนะ ป.4/5

6745 ด.ญ.กชพรรณ  เครือเทียน ป.4/4

8090 ด.ญ.กนก  จันทรสมทุร ป.4/3

7159 ด.ญ.กนกพร  หลาคํามี ป.4/3

6343 ด.ญ.กนกวรรณ  ศรีโพธา ป.4/5

6630 ด.ญ.กมลนัทธ  คุณารูป ป.4/3

6550 ด.ญ.กรวรรณ  แสงพานิชย ป.4/5



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6667 ด.ญ.กฤตพร  เพชรโกศัย ป.4/5

6744 ด.ญ.กฤษณา  กาทองทุง ป.4/5

6641 ด.ญ.กวิณฑิฎา  ทาวัน ป.4/2

7633 ด.ญ.กวินทิพย  แตงราน ป.4/1

6796 ด.ญ.กวินธิดา  ปบานใหม ป.4/1

7628 ด.ญ.กัญจนณิชา  คําผัด ป.4/2

7610 ด.ญ.กัญญมน  สุวรรณชัย ป.4/1

8331 ด.ญ.กัญญลักษณ  ยะรินทร ป.4/5

6717 ด.ญ.กัญญาภัค  รัตนวีระพันธ ป.4/1

6716 ด.ญ.กัญญาวีร  แกวเอย ป.4/3

6406 ด.ญ.กันตพิชญ  เตโจ ป.4/5

6330 ด.ญ.กัลยารัตน  กันยะมี ป.4/2

6709 ด.ญ.กานตทิตา  หรายชี ป.4/1

6461 ด.ญ.กานตสินี  จตุรพักตรสกุล ป.4/5

6803 ด.ญ.กุลพัชร  พงษพิสุทธินันท ป.4/4

6991 ด.ญ.จิรัชญา  อินทรพินิจ ป.4/3

6718 ด.ญ.จิรัชยา  แสนยศ ป.4/1

6525 ด.ญ.ชญาภา  สารวุฒิพันธ ป.4/4

6527 ด.ญ.ชนนิกานต  ถิ่นสิทธ์ิ ป.4/3

6788 ด.ญ.ชนัญชิดา  แจงเจริญ ป.4/5

6585 ด.ญ.ชมพูนิกข  มะโนสีลา ป.4/4

6422 ด.ญ.ชีวาพร  ศรแีกว ป.4/4

6706 ด.ญ.ฌาณิศา  หมอยา ป.4/2

6586 ด.ญ.ญาณิกา  สมยศ ป.4/5

7630 ด.ญ.ฐิติกานต  รมเย็น ป.4/3

8379 ด.ญ.ณภัทรกมญช  คนเท่ียง ป.4/1



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6625 ด.ญ.ณภาภัช  ยิ่งยง ป.4/2

6713 ด.ญ.ณริญญา  พรหม ป.4/4

6867 ด.ญ.ณัฏฐธิดา  ทะวิชัย ป.4/3

6773 ด.ญ.ณัฏฐนิชา  วัลยา ป.4/1

6584 ด.ญ.ณัฐกฤตา  เพ็ญศรี ป.4/2

7131 ด.ญ.ณัฐธิดา  กาวีวน ป.4/1

6588 ด.ญ.ณัฐวิมล  วรินทร ป.4/5

7078 ด.ญ.ณิชากานต  ชุมภูมิ่ง ป.4/4

7147 ด.ญ.ณิชาภัทร  วรินทร ป.4/3

6687 ด.ญ.ดลพร  เวียงนาค ป.4/1

6537 ด.ญ.ธนัชชา  เหลืองสิริขจร ป.4/3

6657 ด.ญ.ธนัชญา  ธรรมเมือง ป.4/4

6423 ด.ญ.ธนัชพร  อิ่นศิริ ป.4/2

6756 ด.ญ.ธนัญชนก  ชัยสุวรรณ ป.4/1

6714 ด.ญ.ธมลวรรณ  แมหลาย ป.4/2

7629 ด.ญ.ธฤตมน  มะลิ ป.4/3

6545 ด.ญ.ธัญชนก  สิทธิโน ป.4/3

8335 ด.ญ.ธัญญารินทร  หนองหลาย ป.4/1

6650 ด.ญ.ธัญรด ี พรินทรากุล ป.4/1

6658 ด.ญ.ธันยศิรินทร  ประกิจ ป.4/4

6747 ด.ญ.ธิดาขวัญ  จิตรบุญ ป.4/1

6665 ด.ญ.ธิดารัตน  กอบัว ป.4/3

6668 ด.ญ.ธีรกานต  ไขคํา ป.4/1

6606 ด.ญ.นท  ปลองมาก ป.4/3

6566 ด.ญ.นภสร  ศรจีันทร ป.4/5

6845 ด.ญ.นภสรณ  พรินทรากุล ป.4/4



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6541 ด.ญ.นวพร  เครอืพาน ป.4/5

6790 ด.ญ.นันทนภัส  งามพริ้ง ป.4/5

6897 ด.ญ.นันทนลิน  แซกิม ป.4/5

6666 ด.ญ.นันทัชพร  แกววิจิตร ป.4/4

6587 ด.ญ.น้ําเพชร  วรรคตอน ป.4/3

6673 ด.ญ.นิชาภา  กาจารี ป.4/4

6578 ด.ญ.นิตยภัสร  บุญมี ป.4/2

6605 ด.ญ.บัณฑิตา  ธนัญชัย ป.4/3

6649 ด.ญ.บัวบูชา  โสภารัตน ป.4/2

6843 ด.ญ.ปทิตตา  จันทรหอม ป.4/4

6577 ด.ญ.ปภาดา  วิวัฒนประเวศ ป.4/3

6486 ด.ญ.ปราณปรียารัตน  จันทรทอง ป.4/2

6292 ด.ญ.ปราณวารี  ปรีดี ป.4/5

6653 ด.ญ.ปวีณธิดา  ดาวดึงษ ป.4/1

6619 ด.ญ.ปยาภรณ  เขื่อนสาม ป.4/4

6633 ด.ญ.ปุณณดา  ทองประไพ ป.4/4

6907 ด.ญ.ปุณยนุช  มีมาก ป.4/5

7399 ด.ญ.พรชนก  หมวกละมัย ป.4/5

6703 ด.ญ.พัทธนันท  มณีวงค ป.4/5

6621 ด.ญ.พันทรปภัส  ธงสิบสอง ป.4/5

6350 ด.ญ.พาขวัญ  ขอนกําจัด ป.4/4

7611 ด.ญ.พิชชานันท  ปญโญ ป.4/2

6638 ด.ญ.พิชญธิดา  จิรตัถิติกุล ป.4/3

6690 ด.ญ.พิชญาภัค  เฑียรกุล ป.4/3

6608 ด.ญ.พิชยาธรณ  ดวงแกวทวีพัฒน ป.4/5

6583 ด.ญ.พิมพพิชชา  ไชยภัทรมงคล ป.4/1



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6742 ด.ญ.พิมพมาดา  กาวิน ป.4/3

6592 ด.ญ.พิมพมาดา  วงศสิงห ป.4/2

7680 ด.ญ.พิมพลภัส  เขื่อนเชียงสา ป.4/5

6552 ด.ญ.พุฒิธาดา  ราชเนตร ป.4/4

6485 ด.ญ.ภคนันท  หงษแกว ป.4/3

8073 ด.ญ.ภัชฎา  ปญญาทอง ป.4/1

6749 ด.ญ.ภัทรนันท  วรรณวงคกา ป.4/5

6576 ด.ญ.ภัทรภร  ไพรสนธ์ิ ป.4/2

6784 ด.ญ.ภิญญาพัชญ  สอนมา ป.4/1

7077 ด.ญ.รมิดา  งามคุณธรรม ป.4/1

6995 ด.ญ.รวิสรา  จันมะโน ป.4/5

7428 ด.ญ.รักษิตา  แสงสืบ ป.4/4

6434 ด.ญ.รัชปภา  เขียวกลม ป.4/2

7609 ด.ญ.รินรดา  ชื่นบาน ป.4/2

7605 ด.ญ.วชิรญาณ  บุรีรมยานนท ป.4/1

7632 ด.ญ.วรปรีย  สีเก๋ียง ป.4/2

6622 ด.ญ.วรพิชชา  สิงหคํา ป.4/2

6547 ด.ญ.วรรณวณัช  เหมืองอินตะ ป.4/4

6597 ด.ญ.วรวลัญช  เทพอาจ ป.4/3

6846 ด.ญ.วริทยา  วรรณชูชิต ป.4/2

6711 ด.ญ.วริศรา  แกววันดี ป.4/2

6670 ด.ญ.วริษา  ชัยวรรณธรรม ป.4/1

7374 ด.ญ.วิชชุตา  ศิรเิขตต ป.4/1

6624 ด.ญ.ศุภนุช  ถนอม ป.4/2

7141 ด.ญ.ศุภาพิชญ  เทพยคํา ป.4/4

6720 ด.ญ.ศุภิสรา  ปทมาภรณพงศ ป.4/2



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6575 ด.ญ.สิรภัทร  อินวรณ ป.4/4

6992 ด.ญ.สิริกัญญา  ใจปญญา ป.4/4

6680 ด.ญ.สิริญญาภรณ  อินกัน ป.4/3

6870 ด.ญ.สุชานรี  วงศยะ ป.4/4

6758 ด.ญ.สุภาพร  จินดามัย ป.4/3

6823 ด.ญ.อรุณี  ถิ่นการ ป.4/4

6710 ด.ญ.อัญรนิทร  ธรอริยธนกิตติ์ ป.4/2

6639 ด.ญ.อัยรดา  เรืองรอง ป.4/1


