
*** เรียงลําดับตามตัวอักษรตนของชื่อนักเรียน

6767 ด.ช.กตัญู  ศิรเิดชพันธุ ป.5/1

6400 ด.ช.กรบุษ  จิตเผือก ป.5/5

6300 ด.ช.กฤตภาส  ผาเพียว ป.5/4

6354 ด.ช.กฤตยชญ  สุขภัทรสิริ ป.5/3

6256 ด.ช.กลาณรงค  สุขแกว ป.5/1

6148 ด.ช.กวิณ  ธงสิบสอง ป.5/2

6031 ด.ช.กวินรัฏฐ  คํายวง ป.5/2

6372 ด.ช.กษิดิ์เดช  สมรส ป.5/4

6267 ด.ช.กันตินันท  ติมาลา ป.5/3

6336 ด.ช.กิตติกวิน  สวัยษร ป.5/3

6190 ด.ช.กิตติพล  คงอิว ป.5/3

6182 ด.ช.กิตติภณ  พันศริิวรรณ ป.5/2

7158 ด.ช.ไกรฤกษ  สุวรรณกาศ ป.5/2

6317 ด.ช.คณานนท  เก๋ียงหนุน ป.5/2

7298 ด.ช.คลังเงิน  ผลขาว ป.5/1

6382 ด.ช.คุณานนต  สีไชย ป.5/2

6301 ด.ช.จุลจักร  ขัดแสนจักร ป.5/3

6374 ด.ช.เจนณุพงศ  แกวทิพย ป.5/4

6271 ด.ช.ชนกันต  บอคํา ป.5/2

6309 ด.ช.ชลาธิป  สุวรรณเวช ป.5/5

6652 ด.ช.ชวกร  สุคันธมาลย ป.5/4

6429 ด.ช.ชัยกฤต  กาทองทุง ป.5/3

7294 ด.ช.ชินภัทร  จินะรักษ ป.5/3

6436 ด.ช.ญาณวุฒิ  เนตรจํานงค ป.5/3

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมารดาอุปถัมภ  ปการศึกษา 2564

หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6392 ด.ช.ญาณวุฒิ  ปอาทิตย ป.5/4

6180 ด.ช.ฐากูร  แซลิ้ม ป.5/3

6046 ด.ช.ณฐกร  สุธิบุตร ป.5/4

6346 ด.ช.ณธรรศ  อนุตรเมธากุล ป.5/5

6316 ด.ช.ณัฏฐสิทธิ์  วงศเจริญ ป.5/1

6363 ด.ช.ณัฐกรณ  แสงสวาง ป.5/4

6345 ด.ช.ณัฐชนน  ใจกระเสน ป.5/2

6357 ด.ช.ณัฐติภัทร  เวียงสี ป.5/2

6411 ด.ช.ณัฐภัทร  กําแทง ป.5/5

6458 ด.ช.ณัฐวัฒน  แสงทอง ป.5/5

6493 ด.ช.ณัฐวุฒิ  กันยรัตนสกุล ป.5/2

6370 ด.ช.ณัฐสิทธ์ิ  ขุนไกร ป.5/3

6289 ด.ช.เตชพัฒน  ถิ่นศรี ป.5/1

6443 ด.ช.ทักษดนัย  จันทรเพ็ญ ป.5/3

6329 ด.ช.ทีปกร  ธงสอง ป.5/4

6327 ด.ช.ธนกร  เวียงคํา ป.5/1

6418 ด.ช.ธนกร  ออนนอม ป.5/5

6377 ด.ช.ธนกฤต  สรอยเสนา ป.5/4

6323 ด.ช.ธนพนธ  จินจา ป.5/3

6415 ด.ช.ธนภัทร  ตูหมอง ป.5/5

6824 ด.ช.ธนภัทร  ปญญาฉลาด ป.5/5

6412 ด.ช.ธนภูมิ  แดงจีน ป.5/5

6251 ด.ช.ธนวันต  เปนใจ ป.5/1

6398 ด.ช.ธัญณัฐ  สําเร็จผล ป.5/2

6163 ด.ช.ธีรเมธ  ชุมใจ ป.5/2

6352 ด.ช.นภัสกร  ตันมา ป.5/5



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6764 ด.ช.นภัสกร  ปลาสวน ป.5/2

6204 ด.ช.นราวิชญ  สุขทรพัย ป.5/3

6523 ด.ช.นันทภัค  เหมืองทอง ป.5/5

6225 ด.ช.นาวิก  ดานตระกูล ป.5/1

6000 ด.ช.นิชคุณ  ผิวเกลี้ยง ป.5/1

6298 ด.ช.นิธิพัฒน  อินทรถา ป.5/2

6498 ด.ช.บารมี  ธงสิบเกา ป.5/1

6222 ด.ช.บูรพา  สุขสถิตย ป.5/3

6308 ด.ช.ปภังกร  หลาคํามี ป.5/2

6268 ด.ช.ปรัตพงษ  เดือนเพ็ญ ป.5/5

6026 ด.ช.ปราชญ  ทรัพยมามูล ป.5/1

6121 ด.ช.ปรินทร  เฟองฟุง ป.5/5

6831 ด.ช.ปรีชาพล  วันอิน ป.5/2

6494 ด.ช.ปยวัช  นาอุบล ป.5/3

6445 ด.ช.ปยะพงษ  สีตางคํา ป.5/1

6766 ด.ช.ปยะพงษ  หงษสามสิบเจ็ด ป.5/1

6150 ด.ช.ปขาล  ปญญาไวย ป.5/2

6106 ด.ช.ปวรา  ศิรกิิจภิญโญกุล ป.5/1

6417 ด.ช.ปุญญวัต  รูปสม ป.5/4

6030 ด.ช.ปุณณวิช  หงษยี่สิบเอ็ด ป.5/2

6356 ด.ช.ผลิตโชค  แกวบุญมา ป.5/1

6221 ด.ช.พงศพล  เกิดดี ป.5/3

6073 ด.ช.พลลภัตม  วงศวัฒนานุกุล ป.5/5

6404 ด.ช.พัทธดนย  ชื่นสมบัติ ป.5/5

6832 ด.ช.พัทธดนย  สิงหคํา ป.5/5

7302 ด.ช.พิจักษณ  เกลียวกลม ป.5/5



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6332 ด.ช.ภคนันท  นันทจักร ป.5/4

6111 ด.ช.ภคิน  รัตนะบริบรรณ ป.5/1

6324 ด.ช.ภัคพล  ชมภูมิ่ง ป.5/4

6341 ด.ช.ภัทร  สุคันทะมาลา ป.5/3

6542 ด.ช.ภัทรดนัย  ปนแปง ป.5/3

6556 ด.ช.ภากร  เสภารัตนานันท ป.5/3

7026 ด.ช.ภาณุพงค  ขันคํานันตะ ป.5/3

7352 ด.ช.ภาณุวัฒน  จารปุาลี ป.5/3

6452 ด.ช.ภาณุวัฒน  เทยีนทอง ป.5/5

6299 ด.ช.ภูบดินทร  ยนตประเสรฐิ ป.5/4

6193 ด.ช.ภูริช  กล่ําเพียร ป.5/4

6306 ด.ช.ภูริณัฐ  ผามะณี ป.5/4

6181 ด.ช.โยชูวา  ปญญายงค ป.5/4

6827 ด.ช.รัชพล  บุญทร ป.5/2

6177 ด.ช.รัชวิน  นันตาสืบ ป.5/2

6748 ด.ช.วชรพล  มูลทอง ป.5/5

6133 ด.ช.วชิรวิทย  ถือนิล ป.5/1

6561 ด.ช.วชิรวิทย  สินประวัติ ป.5/2

6371 ด.ช.วรภพ  แสนลือ ป.5/3

6055 ด.ช.วสวัตติ์  เก้ือกูล ป.5/1

6022 ด.ช.วัชรพรพงศ  ฟูคาํ ป.5/1

6334 ด.ช.วันภูมิ  จิตประสาร ป.5/5

6396 ด.ช.วิชญพล  ถุงเงิน ป.5/1

6359 ด.ช.วิชฤทธ์ิ  รอดทุกข ป.5/4

8454 ด.ช.วีรวัฒน  นาระเดช ป.5/5

6402 ด.ช.ศรัณณภัทร  ทิพยโพธ์ิ ป.5/2



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6183 ด.ช.ศรุต  ศุภดิษฐ ป.5/2

6108 ด.ช.ศักดิ์พล  ไชยศิริ ป.5/4

6444 ด.ช.ศิวกร  รมเย็น ป.5/4

6264 ด.ช.ศุภกฤต  วริทธ์ิวุฒิกุล ป.5/2

6572 ด.ช.ศุภธัช  จินดาไตรรัตน ป.5/4

6315 ด.ช.ศุภวัฒน  ไชยวุฒิพงศ ป.5/1

7349 ด.ช.สถิตเทพ  มุงทอง ป.5/4

6365 ด.ช.สรวิชญ  ฤาชา ป.5/3

6226 ด.ช.สวณัฐกร  ใจสวาง ป.5/5

7297 ด.ช.สาริศ  สุธรรมรักษ ป.5/1

6265 ด.ช.สิรภพ  ระนา ป.5/5

6348 ด.ช.สิรวิชญ  อนุเวที ป.5/2

6235 ด.ช.สิริพัทธ  อินเต็ม ป.5/5

6272 ด.ช.สุกฤษฏิ์  โพธิกุล ป.5/4

6029 ด.ช.สุระวิชญ  บุญกาวิน ป.5/1

6139 ด.ช.สุริยพงศ  เรอืงรัศมี ป.5/3

6428 ด.ช.เสฎฐวุฒิ  สาระกุล ป.5/4

6559 ด.ช.หฤษฎ  รัตนพันธุจักร ป.5/4

7348 ด.ช.อนุศษิฏ  บุญรกัษา ป.5/3

8381 ด.ช.อภิเดช  สันคม ป.5/4

6303 ด.ช.อัคคณัฐ  ถิ่นสอน ป.5/1

6387 ด.ช.อัฒศิริษฐ  อินตะนอน ป.5/1

6238 ด.ช.อาชวิน  ปนัดเต ป.5/5

6437 ด.ญ.กชพรรณ  ใจนันท ป.5/5

6331 ด.ญ.กนกพร  โอดเฮงิ ป.5/2

7606 ด.ญ.กนกพิชญ  ยานะสี ป.5/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6185 ด.ญ.กนกพิชญ  สมใจ ป.5/4

6304 ด.ญ.กมลชนก  สืบลี ป.5/2

6519 ด.ญ.กมลพิชญ  ปนตุน ป.5/3

6261 ด.ญ.กรกนก  มณีลาภ ป.5/4

6424 ด.ญ.กฤตยา  วงศพรม ป.5/4

6391 ด.ญ.กัญญณัท  ชุมเย็น ป.5/1

6431 ด.ญ.กัญญาพัชร  เสือเพชร ป.5/2

6310 ด.ญ.กันยกร  กวาวสิบสาม ป.5/3

6288 ด.ญ.กัลยรัตน  ตอศรี ป.5/1

6451 ด.ญ.กัลยรัตน  ทรัพยครุฑ ป.5/3

6464 ด.ญ.กัลยรัตน  บุญยง ป.5/1

6660 ด.ญ.กานตธีรา  กลั่นเกษตรวิทย ป.5/5

6490 ด.ญ.กานตธีรา  เขื่อนเกา ป.5/5

6571 ด.ญ.กิจจิรา  เข็มเมือง ป.5/4

6368 ด.ญ.กุลพิชญฌา  เรอืงรอง ป.5/3

6390 ด.ญ.เกวลิน  วงคสกุล ป.5/4

6295 ด.ญ.ขวัญวรา  วงคจันทรแสง ป.5/2

6760 ด.ญ.ขวัญหลา  สุดใจ ป.5/2

6146 ด.ญ.จิดาภา  ศรีอําไพ ป.5/2

6333 ด.ญ.ชญานิษฐ  เงาะหวาน ป.5/2

6296 ด.ญ.ชนัญชิดา  ศรีรมย ป.5/2

6021 ด.ญ.ชนัญธิดา  จันทรดี ป.5/3

6835 ด.ญ.ชนัญธิดา  แสนวงศ ป.5/5

6340 ด.ญ.ชนานันท  คุณรูป ป.5/5

6297 ด.ญ.ชนิปรยีา  สาใจ ป.5/5

6042 ด.ญ.ชยาภรณ  งาวแหลม ป.5/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6554 ด.ญ.ชรรญพร  วรินทร ป.5/5

6367 ด.ญ.ชาลิสา  ปญโญ ป.5/1

6024 ด.ญ.โชติกา  ขอนกําจัด ป.5/3

6246 ด.ญ.ญาณัจฉรา  สุมินทนะ ป.5/5

6361 ด.ญ.ญานิกา  ผาคํา ป.5/5

7946 ด.ญ.ณกมล  ชีวะประวัติงาม ป.5/3

6124 ด.ญ.ณฐวลัญช  กาวีวน ป.5/1

6410 ด.ญ.ณปภัทช  มงคล ป.5/3

6399 ด.ญ.ณปภัสร  ตั้งตรงจิตร ป.5/2

6325 ด.ญ.ณภัทร  เสนวิรัช ป.5/4

6533 ด.ญ.ณัชชา  เดือนดาว ป.5/5

6294 ด.ญ.ณัชชา  เอกจิตต ป.5/3

6386 ด.ญ.ณัฏฐชวัล  จิวะชาติ ป.5/5

6366 ด.ญ.ณัฐณิชา  ทองตัน ป.5/3

6319 ด.ญ.ณัฐนันท  จินดาจํารูญ ป.5/4

6358 ด.ญ.ณัฐวดี  ตันมา ป.5/3

6492 ด.ญ.ณัฐวรา  สีทอน ป.5/4

8225 ด.ญ.ณิชชยา  โอสถสมบูรณ ป.5/1

6483 ด.ญ.ณิฐดานุช  พวงลํา ป.5/1

6176 ด.ญ.ทิพยวรางค  เสนาธรรม ป.5/1

6200 ด.ญ.ธนกร  ปนจงมสีุข ป.5/3

6383 ด.ญ.ธนพร  วงศจิตร ป.5/3

6184 ด.ญ.ธนัชพร  ชัยอนงค ป.5/2

6395 ด.ญ.ธนัญชนก  ชัยนันท ป.5/3

6825 ด.ญ.ธราทิพย  คําตั้งจิตร ป.5/1

6432 ด.ญ.ธัญญวรานันทน  ชลิชานนท ป.5/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6342 ด.ญ.ธัญพิมล  แมตสอง ป.5/2

7382 ด.ญ.ธัญวรัตน  ชัยภิวงศ ป.5/1

6027 ด.ญ.ธัญสิริน  สมนา ป.5/4

6414 ด.ญ.ธิฎินาฏ  อารีชล ป.5/4

6768 ด.ญ.ธิดารัตน  หลงเวช ป.5/2

7295 ด.ญ.ธีรธิดา  เวียงทอง ป.5/2

6763 ด.ญ.นภัสกร  คําเหลือง ป.5/2

6855 ด.ญ.นราทิพย  แสงใส ป.5/5

6375 ด.ญ.นลินนิภา  เวียงนาค ป.5/3

6420 ด.ญ.นัตตะวัน  โมพิมพ ป.5/1

6263 ด.ญ.น้ําฝนทิพย  ทองตา ป.5/3

6460 ด.ญ.นิชาภา  พรอพรวน ป.5/4

6425 ด.ญ.บงกชพิมพ  อนุวงค ป.5/4

6496 ด.ญ.บุญญาพร  ใสสะอาด ป.5/2

6762 ด.ญ.เบญญาภา  ขามสาม ป.5/2

6495 ด.ญ.ปพิชญา  คนบุญ ป.5/3

6305 ด.ญ.ปณฑิตา  เอยวัน ป.5/1

6442 ด.ญ.ปานทิพย  ชมภูวัง ป.5/1

7350 ด.ญ.ปุญญาดา  วรรคตอน ป.5/4

6389 ด.ญ.ปุณณดา  ศิริกันตยะวัฒน ป.5/3

6534 ด.ญ.ปุณยาพร  พรรณคง ป.5/1

6419 ด.ญ.พระพร  ชโนเมธาภรณ ป.5/5

6223 ด.ญ.พลอยประภัสสร  สวนจันทร ป.5/4

6320 ด.ญ.พัตรพิมล  หงษทอง ป.5/1

6355 ด.ญ.พัทธธีรา  เผาพันธ ป.5/1

6335 ด.ญ.พัทธธีรา  สุขสุวรรณ ป.5/2



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6257 ด.ญ.พัทธวรรณ  วุฒิ ป.5/1

6555 ด.ญ.พันธวิรา  สิงหแกว ป.5/4

6291 ด.ญ.พาณิภัค  เจนจิต ป.5/1

6311 ด.ญ.พิกุลรัตน  อุตรศรี ป.5/2

7678 ด.ญ.พิชญธิดา  กันฉ่ิง ป.5/1

6829 ด.ญ.พิมมาดา  สุขกันต ป.5/1

6439 ด.ญ.พิมษวดี  ศิรสิายัณห ป.5/2

7134 ด.ญ.พีรดา  ทิพยวงศ ป.5/1

6408 ด.ญ.พีรตา  การินตา ป.5/4

6394 ด.ญ.แพรวพรรณ  คุมเสาร ป.5/5

6025 ด.ญ.ภวิตรา  สาวงศทะ ป.5/4

6826 ด.ญ.ภัทรพร  สินในเมือง ป.5/2

7702 ด.ญ.ภัทรภร  สุนทรญาติ ป.5/3

6131 ด.ญ.ภัทรวรรณ  ศรอินตะ ป.5/1

8077 ด.ญ.ภูริชญา  ทะทอง ป.5/4

6536 ด.ญ.ภูรีณญา  สายไหม ป.5/3

6413 ด.ญ.ภูษณิศา  กตกุลอําพร ป.5/1

7351 ด.ญ.มธุรดา  ซาอินทร ป.5/5

6019 ด.ญ.มินชรญั  ตันมา ป.5/2

6219 ด.ญ.รวินันท  หงษย่ีสิบเอ็ด ป.5/4

6084 ด.ญ.รุจิชญาณ  สุวรรณสารารักษ ป.5/4

6360 ด.ญ.ลภัสญา  คําปนปู ป.5/5

6373 ด.ญ.วรัญรดา  ไชยเหล็ก ป.5/5

6447 ด.ญ.วราภรณ  ตันมา ป.5/5

6230 ด.ญ.วิกานดา  วัฒนผลไพบูลย ป.5/3

8385 ด.ญ.วิชญาดา  ศักดิ์สิทธิ์ ป.5/2



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6463 ด.ญ.วีราภรณ  มะทะ ป.5/5

6259 ด.ญ.ศศิมินตรา  สุวรรณกาศ ป.5/5

8093 ด.ญ.ศุภกานต  พันธภักดี ป.5/2

6195 ด.ญ.ศุภชานันท  โฆษิตนิธิโรจน ป.5/5

6376 ด.ญ.ศุภรดา  ตั้งจิณณวัตร ป.5/1

6349 ด.ญ.สรัลรัตน  สุวรรณเดช ป.5/5

6215 ด.ญ.สาริศา  กังผึ้ง ป.5/4

6167 ด.ญ.สิริญา  จันเสนา ป.5/3

6293 ด.ญ.สิรินดา  ตะปญญา ป.5/1

6023 ด.ญ.สิริรัชพร  ไชยวรรณ ป.5/5

6326 ด.ญ.สุพิชญา  สันปาแกว ป.5/5

6380 ด.ญ.สุวพิชญ  แตงชัยภูมิ ป.5/4

6385 ด.ญ.อนัญญา  บุญสิน ป.5/5

6012 ด.ญ.อวัณรตัน  เพียรเกษตรกิจ ป.5/2

6769 ด.ญ.อาทิตยา  รตันวิมลชัย ป.5/4


