
*** เรียงลําดับตามตัวอักษรตนของชื่อนักเรียน

5928 ด.ช.กณวรรธน  อุปนันไชย ป.6/5

5722 ด.ช.กรวิชญ  ชอบสะอาด ป.6/5

5873 ด.ช.กฤตภาส  หงษเจ็ด ป.6/4

6254 ด.ช.กฤติธี  แสนคํา ป.6/1

5753 ด.ช.กองกฤษดากร  เปกทอง ป.6/3

6812 ด.ช.กองพิสิษฐภพ  เหมืองอุน ป.6/4

5734 ด.ช.กิตติคุณ  หนองแส ป.6/2

6115 ด.ช.กิตติธัช  รุงทวีศักดิ์ ป.6/2

6112 ด.ช.กิตติวัฒน  เผือกจันทร ป.6/4

6050 ด.ช.กิรติกร  จันทรัตน ป.6/2

5963 ด.ช.เกียรติภูมิ  ชุมภูอินทร ป.6/4

6034 ด.ช.เขมนันท  ทนันชัย ป.6/1

6205 ด.ช.คณพศ  เสนะสุทธิพันธุ ป.6/4

6198 ด.ช.คณาวุฒิ  ตุลานนท ป.6/4

5958 ด.ช.จตุฤทธ์ิ  จิตแจง ป.6/4

5760 ด.ช.จักรพงศ  วงศศักดิ์สิทธ์ิ ป.6/4

6172 ด.ช.จักรพงศ  ศิรจิันทรพงศ ป.6/1

5744 ด.ช.จารุวิทย  วรรณสุคนธ ป.6/4

6811 ด.ช.จิตตพัฒน  ปรีดา ป.6/4

5746 ด.ช.จิรภัทร  คํายวง ป.6/4

6171 ด.ช.จีรัฏฐคุณ  พิชญาคณากิจจ ป.6/4

6083 ด.ช.ชญานนท  โลกคําลือ ป.6/5

5733 ด.ช.ชนัต  กุลกัลยากรกมล ป.6/5

8422 ด.ช.ชวโรจน  บุญมาก ป.6/4

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมารดาอุปถัมภ  ปการศึกษา 2564

หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8071 ด.ช.ชวินบุตร  คุดคุม ป.6/1

6118 ด.ช.ชัชนันท  คิดศรี ป.6/5

6491 ด.ช.ชัชพิมุข  นาแหลม ป.6/5

6064 ด.ช.ชัยกิจ  เดือนดาว ป.6/2

6158 ด.ช.ชาญธาดา  มีรัตน ป.6/5

6053 ด.ช.ชินกฤต  กันทาสุข ป.6/5

6116 ด.ช.ชินกฤต  ศรเีจริญจิตร ป.6/1

5732 ด.ช.ฐนกร  ทานศรีชาติ ป.6/5

6104 ด.ช.ฐปณต  แสงสวาง ป.6/1

6141 ด.ช.ณฐกร  รมเย็น ป.6/4

5740 ด.ช.ณฐพงศ  ศรคีาํยอด ป.6/4

6122 ด.ช.ณฐรกัษ  ทมภักดิ์ ป.6/1

6057 ด.ช.ณภัทร  สันปาแกว ป.6/4

6028 ด.ช.ณภูมิ  สุดเสนห ป.6/5

6151 ด.ช.ณัฐกร  มูลไว ป.6/1

7084 ด.ช.ณัฐกร  สมบุตร ป.6/2

6810 ด.ช.ณัฐกิตติ์  เพ็ชรหาญ ป.6/2

6080 ด.ช.ณัฐพงษ  เอ่ียมละมัย ป.6/5

6189 ด.ช.ณัฐลัญช  อุตรศรี ป.6/2

6114 ด.ช.ตรัยคุณ  มั่นพรม ป.6/3

6202 ด.ช.ติณณ  แมนยํา ป.6/1

8424 ด.ช.ทรพัยกังวาล  วังกาษร ป.6/2

6051 ด.ช.ทัศนัย  ทับทิม ป.6/4

6273 ด.ช.ทัศพล  สายเสน ป.6/2

6840 ด.ช.ธณัท  วิเศษกาศ ป.6/4

7299 ด.ช.ธนกร  ฝนมงคล ป.6/2



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

5728 ด.ช.ธนกฤต  รสเขม ป.6/2

6058 ด.ช.ธนกฤต  เล็งผลพัฒนา ป.6/1

5755 ด.ช.ธนทรัพย  วงศยนต ป.6/3

6162 ด.ช.ธนพัต  นามวงศ ป.6/1

5967 ด.ช.ธนภัทร  ไขคํา ป.6/4

6002 ด.ช.ธนภัทร  ดอกบัว ป.6/5

5895 ด.ช.ธนวัฒน  กุณาปาน ป.6/2

6129 ด.ช.ธนวัฒน  มาอุน ป.6/3

6214 ด.ช.ธรรมรตัน  อุตรศรี ป.6/2

5892 ด.ช.ธราวุธ  วงคตะวัน ป.6/1

5933 ด.ช.ธฤต  ไววาง ป.6/5

6175 ด.ช.ธันยพงค  ณุวงษศรี ป.6/3

5720 ด.ช.ธีรพิชญ  ชัยนิมิตร ป.6/3

5991 ด.ช.ธีรภณ  หนองถนัด ป.6/3

5983 ด.ช.ธีรเมธ  ถิ่นเมอืง ป.6/3

6247 ด.ช.ธีริทธ์ิ  หมอดี ป.6/3

5927 ด.ช.นวรัตน  จักรชัย ป.6/2

5899 ด.ช.บรรณวัชร  ภาคยุทธ ป.6/5

6061 ด.ช.บวรภัค  อัญญะโพธิ์ ป.6/1

6147 ด.ช.บี๋  กีรัตน ป.6/3

6095 ด.ช.บูรณพิภพ  สุวรรณรัตน ป.6/1

5787 ด.ช.ปธานิน  แขนอวน ป.6/3

6574 ด.ช.ปภาวิชญ  สมคิด ป.6/5

5883 ด.ช.ปฤณ  อินโองการ ป.6/3

6105 ด.ช.ปองคุณ  ชูใจ ป.6/5

5975 ด.ช.ปองคุณ  สมิทธิตระกูล ป.6/2



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6003 ด.ช.ปณณวิชญ  เทพอาจ ป.6/1

6806 ด.ช.ปณพงศ  แมตเมือง ป.6/3

8446 ด.ช.พงศภัค  รัตนวงค ป.6/5

6154 ด.ช.พชรดนัย  ผาทอง ป.6/2

5752 ด.ช.พรประเสรฐิ  สมประเสริฐ ป.6/5

7415 ด.ช.พลาธิป  หินทองแท ป.6/4

5977 ด.ช.พาทิศ  วรรณคาํ ป.6/5

7272 ด.ช.พิชญา  ศรีวิลัย ป.6/2

7036 ด.ช.พิริยกร  ดอกแกว ป.6/2

5835 ด.ช.พีรบูรณ  โสภา ป.6/5

6808 ด.ช.พีรวัส  วังหา ป.6/4

6038 ด.ช.พีรวิชญ  ทุงสง ป.6/5

6164 ด.ช.พีรัชชัย  กิติคู ป.6/3

5985 ด.ช.ภคพล  จอมมานพ ป.6/3

5759 ด.ช.ภัคพล  พลซา ป.6/1

5987 ด.ช.ภัทรกร  ทะนันชัย ป.6/3

5937 ด.ช.ภาวิต  ภาสสัทธา ป.6/3

7767 ด.ช.ภูรินท  ศรีพันธุเนตร ป.6/2

6152 ด.ช.ภูษิต  อภิรมย ป.6/3

6120 ด.ช.เมธาสิทธ์ิ  เสนาธรรม ป.6/2

6986 ด.ช.โยธาวุธ  ฤทธ์ิตา ป.6/3

5561 ด.ช.รัชตะ  ถิ่นสิทธ์ิ ป.6/5

5997 ด.ช.วชิรพงศ  รัตนบุผา ป.6/1

5894 ด.ช.วชิรวิทย  ศรโีพธิ์ ป.6/3

6044 ด.ช.วรปรัชญ  วัชรินทร ป.6/1

6231 ด.ช.วริทธ์ิ  กุลธนพิพัฒนพงศ ป.6/1



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

5626 ด.ช.วรินทร  นามวงคกา ป.6/2

6011 ด.ช.วรุณกานต  ใจโฮง ป.6/3

5969 ด.ช.วัชรพล  นิลเกษ ป.6/2

8326 ด.ช.วัธนพล  นวมนิ่ม ป.6/2

5966 ด.ช.วีระนันท  แกววีระพันธ ป.6/1

5727 ด.ช.ศิวกร  จินดาคํา ป.6/3

6815 ด.ช.ศุภณัฐ  สมใจ ป.6/1

6109 ด.ช.ศุภณัฐ  แสนวงศ ป.6/5

5930 ด.ช.ศุภพงศ  ธรรมโรจน ป.6/1

6262 ด.ช.ศุภวิชญ  ถาปะนา ป.6/5

6117 ด.ช.เศรษฐสิริ  ถาปนา ป.6/2

6209 ด.ช.สรวิชญ  สอนทิพย ป.6/3

5897 ด.ช.สรศาสตร  เฝอชัย ป.6/2

7795 ด.ช.สวกฤต  แมนยํา ป.6/1

5799 ด.ช.สิทธิพล  ยนตประเสริฐ ป.6/3

7437 ด.ช.สิรวิชญ  วงคสูง ป.6/2

5859 ด.ช.สิระ  เจียมสัจจะมงคล ป.6/4

6228 ด.ช.สุธินันท  จันทะวงศ ป.6/3

6119 ด.ช.อครพล  เสารแดน ป.6/3

5996 ด.ช.อชิตพล  พุมพวง ป.6/1

5724 ด.ช.อติคุณ  โลหทอง ป.6/4

5919 ด.ช.อภิรกัษ  สุวรกุล ป.6/1

5736 ด.ช.อภิรจุ  ลิริอภิวนากิจ ป.6/4

6017 ด.ช.อริยธัช  ธรรมสมบูรณ ป.6/4

6197 ด.ช.อัครชัย  เจนกุลมนตรี ป.6/4

6069 ด.ช.อาณัฐพนธ  พรมมา ป.6/5



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6813 ด.ช.เอกวี  ชูไกรทอง ป.6/4

5973 ด.ญ.กชมน  เสถียรพัฒนากูล ป.6/1

6169 ด.ญ.กมลกานต  วรรณบุตร ป.6/4

5940 ด.ญ.กมลพร  จตุรพักตรสกุล ป.6/2

5893 ด.ญ.กมลลักษณ  บุญอริยเทพ ป.6/5

6036 ด.ญ.กรกันยา  สีเทา ป.6/3

7442 ด.ญ.กรัณฑรัตน  คําผัด ป.6/3

6134 ด.ญ.กัญญาพัชร  ปราบเสรจ็ ป.6/1

6218 ด.ญ.กัญญาวีร  ขวัญสิริปญญา ป.6/4

5994 ด.ญ.กัญญาวีร  ฟูรักษา ป.6/2

6156 ด.ญ.กันยาวีร  ขามสาม ป.6/2

5748 ด.ญ.กานตธิดา  ศรีโพธา ป.6/5

5726 ด.ญ.ขวัญชีวา  เวียงนิล ป.6/5

6099 ด.ญ.เขมจิรา  กึกกอง ป.6/5

5756 ด.ญ.จิรภิญญา  ภักดี ป.6/3

6130 ด.ญ.จิราพัชร  สิงหคํา ป.6/4

6138 ด.ญ.จิราภา  งามสังข ป.6/2

6096 ด.ญ.ชญานทิพย  อินทะจักร ป.6/5

7085 ด.ญ.ชญานิศ  กิตวงศ ป.6/5

7738 ด.ญ.ชนกพร  จําปาแกว ป.6/3

5968 ด.ญ.ชมพูนุช  แกวยอย ป.6/4

6192 ด.ญ.ชยาดา  สมบูรณ ป.6/2

6140 ด.ญ.ชวัลรตัน  เสนานุรักษวรกุล ป.6/3

6041 ด.ญ.ชุติพร  ผูกจิต ป.6/1

7087 ด.ญ.ฌาลิสสา  พลอยเจริญ ป.6/3

6132 ด.ญ.ฐิติรตัน  ผาทอง ป.6/4



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

5723 ด.ญ.ณฐมน  ธนดิตถกิตติกุล ป.6/3

6191 ด.ญ.ณภปฤณ  เนตรชลายุทธ ป.6/4

6006 ด.ญ.ณัชชา  สําลีราช ป.6/4

6039 ด.ญ.ณัฏฐกานต  นิ่มสาย ป.6/2

8324 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  หลงเวช ป.6/2

6125 ด.ญ.ณัฐรดา  ศรีสด ป.6/4

6107 ด.ญ.ณัฐรนิีย  วรินทร ป.6/5

6092 ด.ญ.ณัฐวดี  แสงดวง ป.6/1

6213 ด.ญ.ณิชกานต  เพ็ชรหาญ ป.6/4

5761 ด.ญ.ณิชชา  อินทนนท ป.6/5

6128 ด.ญ.ดลภัค  ลือโฮง ป.6/5

6250 ด.ญ.ทักษพร  อุดร ป.6/1

6004 ด.ญ.ทิพยาภา  เหล็กกลา ป.6/3

6137 ด.ญ.ธนพร  ใจยะ ป.6/5

6143 ด.ญ.ธนพร  นามสุข ป.6/2

5903 ด.ญ.ธนวรรณ  บัดติยา ป.6/3

5974 ด.ญ.ธนัชพร  ปญญาใจ ป.6/1

5738 ด.ญ.ธมกร  มนกลม ป.6/4

6005 ด.ญ.ธัญญลักษณ  อุนอก ป.6/3

5729 ด.ญ.ธัญญารัตน  ขวัญอยู ป.6/4

5822 ด.ญ.ธัญวรัตม  ทองเชื้อ ป.6/2

6255 ด.ญ.ธันยชนก  รัตนะ ป.6/3

5711 ด.ญ.ธันยชนก  วงคแปลง ป.6/2

6088 ด.ญ.นงนภัส  แกวอาทะ ป.6/4

6087 ด.ญ.นภัสรญัญ  ดวงดี ป.6/3

6048 ด.ญ.นฤภร  พลอยยอดศร ป.6/1



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

5923 ด.ญ.นวตา  กันทะรส ป.6/1

6216 ด.ญ.นวพร  รมเย็น ป.6/5

5931 ด.ญ.นันทัชพร  เสนากูล ป.6/4

5751 ด.ญ.นันทิชา  ทองประไพ ป.6/1

5758 ด.ญ.นิชาภา  มาลัยกรอง ป.6/4

5916 ด.ญ.เบญญาภา  สุดเกตุ ป.6/1

6884 ด.ญ.ปพิชญา  โสวะนา ป.6/4

5960 ด.ญ.ปภาวรินทร  บุตรเสน ป.6/1

6168 ด.ญ.ปรภาว  จันภิลม ป.6/1

5743 ด.ญ.ปริณดา  ไชยสุข ป.6/1

6074 ด.ญ.ปาณชีวา  กวางวิจิตรกุล ป.6/3

6037 ด.ญ.ปาริศา  กันทะหงษ ป.6/2

6206 ด.ญ.ปาลิดา  สมเปง ป.6/4

6252 ด.ญ.ปยธิดา  เมืองมูล ป.6/2

6253 ด.ญ.ปยมน  เมอืงมูล ป.6/3

5934 ด.ญ.ปยวรา  ดุเหวา ป.6/1

5882 ด.ญ.ปุญญิศา  ขีดแตม ป.6/1

5990 ด.ญ.ปุณยาพร  พรมลา ป.6/1

8007 ด.ญ.พรธิณี  อุดคํามี ป.6/2

5889 ด.ญ.พรพัฒน  ศรีวิพัฒน ป.6/5

5836 ด.ญ.พรรชณิฎาร  ครองศิล ป.6/2

6067 ด.ญ.พลอยปภัส  วงศวัฒนานุกุล ป.6/5

5911 ด.ญ.พัชรสุดา  ขวัญออน ป.6/5

6093 ด.ญ.พัตรพิมน  นอยเขียว ป.6/3

6103 ด.ญ.พัทธนันท  คําลือ ป.6/5

6126 ด.ญ.พิชชาพัชญ  โลพานิช ป.6/4



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

5998 ด.ญ.พิชชาภัทร  มาหลวง ป.6/4

6160 ด.ญ.พิชญธิดา  อุปวรรณ ป.6/5

5925 ด.ญ.พิชญาพัณ  พงศพัฒนะนุกุล ป.6/3

5993 ด.ญ.พิชญาภา  ไรหวย ป.6/1

6809 ด.ญ.พิทยาภรณ  พิทยากิต ป.6/3

5794 ด.ญ.พิมพรภัช  ชัยเลิศวีระกร ป.6/2

5959 ด.ญ.พิมพลภัส  วันมหาใจ ป.6/1

6212 ด.ญ.พิมพลภัส  วีระติภากร ป.6/4

8378 ด.ญ.พิมพวรีย  จันทรัตน ป.6/5

5757 ด.ญ.พิมพิศา  ฐานะโภคิน ป.6/5

6098 ด.ญ.พิรญาณ  สีรษิา ป.6/3

6010 ด.ญ.พิลัดดา  สารศรี ป.6/1

6188 ด.ญ.พีรชยา  กิตติรัตน ป.6/2

5877 ด.ญ.เพราพิลาส  สมใจ ป.6/3

6075 ด.ญ.แพรวา  อินสวรรค ป.6/2

5995 ด.ญ.ภควรรณ  คชสถาน ป.6/4

6248 ด.ญ.ภัควลัญชญ  กิติสาร ป.6/2

6086 ด.ญ.ภัทรภร  แกววิเศษ ป.6/1

5750 ด.ญ.ภัทรมน  อุทธวงค ป.6/4

6001 ด.ญ.ภัทรวดี  สมฤทธิ์ ป.6/1

5745 ด.ญ.ภูริชญา  ทะจาย ป.6/1

7038 ด.ญ.ภูษิตา  บุนนาค ป.6/3

7737 ด.ญ.มธุรดา  พรมปา ป.6/5

6201 ด.ญ.รอยพิมพ  เวียงอินทร ป.6/3

6008 ด.ญ.วรพิชชา  ผาทอง ป.6/5

5896 ด.ญ.วรมณี  ทองประไพ ป.6/4



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

6270 ด.ญ.ศรุตา  เหมืองหา ป.6/2

5842 ด.ญ.ศุภรดา  ศิรบิรรพต ป.6/1

7081 ด.ญ.ศุภิสรา  แกวมา ป.6/2

5980 ด.ญ.สรัลพร  อุดมผล ป.6/5

5739 ด.ญ.สุธิมนต  ศฤงคาร ป.6/1

6890 ด.ญ.สุปรียา  มูลเมือง ป.6/5

6199 ด.ญ.สุพิชชา  จิตรสกุล ป.6/3

5742 ด.ญ.สุภัคชญา  ธูปนิ่ม ป.6/5

5754 ด.ญ.อนัญญา  ภิญโญ ป.6/5

6018 ด.ญ.อนันตญา  แสนอุม ป.6/4

5721 ด.ญ.อภิชญา  หวลบุตรตา ป.6/2

6279 ด.ญ.อุมทองธาร  แกลวกลา ป.6/3

6091 ด.ญ.เอ้ือการย  ตุนคาํ ป.6/2

5982 ด.ญ.ไอยริน  วงศราษฎร ป.6/2


