
*** เรียงลําดับตามตัวอักษรตนของชื่อนักเรียน

8468 ด.ช.กนกพล พรมวัน อ.1/1

8358 ด.ช.กฤตยชญ นาสิทธ์ิ อ.1/2

8170 ด.ช.กฤษฎิ์หิรัญ ชํานาญ อ.1/1

8584 ด.ช.กลวัชร ประเดิม อ.1/4

8365 ด.ช.กษิดิศ ปญญาลือ อ.1/5

8517 ด.ช.กองกิดากร จรจันทร อ.1/6

8657 ด.ช.กานตพงศ มะโนรา อ.1/1

8174 ด.ช.กิตติคุณ ศรเีรือน อ.1/2

8520 ด.ช.กิติศักดิ์ บุตรชา อ.1/6

8579 ด.ช.กีรติพงศ มหาวี อ.1/4

8580 ด.ช.กีรติพันธุ มหาวี อ.1/5

8714 ด.ช.ไกรวิชญ แกวพินิจ อ.1/3

8181 ด.ช.ชนาธิป เทพวงค อ.1/3

8680 ด.ช.ชิติพัทธ ทองตัน อ.1/1

8577 ด.ช.ชินภัทร กันทะจันทร อ.1/2

8505 ด.ช.ญาณากร วังพยนต อ.1/3

8669 ด.ช.ฐิติพงศ คําแสน อ.1/4

8467 ด.ช.ฐิติวรพงษ อภิวงศ อ.1/5

8655 ด.ช.ณภัทร แกวอาทะ อ.1/6

8617 ด.ช.ณภัทร ตันมา อ.1/1

8745 ด.ช.ณัฏฐณภัทร พรหมเมศร อ.1/1

8606 ด.ช.ณัฏฐภัทร ทนุ อ.1/2

8736 ด.ช.ณัฐกฤต คูสุวรรณ อ.1/4

8548 ด.ช.ณัฐชานนท ชื่นใจ อ.1/3

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมารดาอุปถัมภ  ปการศึกษา 2564

หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8575 ด.ช.ณัฐพัฒน วันมหาใจ อ.1/4

8696 ด.ช.ณัฐพัฒน หาญยศ อ.1/5

8420 ด.ช.ณัฐภัทร ปลาผล อ.1/6

8473 ด.ช.ณัณทพัทธ คําลือ อ.1/1

8485 ด.ช.ตรัยคุณ อินตะนอน อ.1/2

8499 ด.ช.ทศรสัมิ์ ยะปน อ.1/3

8471 ด.ช.ธนกร พรหมสอน อ.1/4

8241 ด.ช.ธนกฤต กวินพลอาสา อ.1/5

8570 ด.ช.ธนชัย ทะนันชัย อ.1/6

8576 ด.ช.ธนดล เหลารัดเดชา อ.1/1

8349 ด.ช.ธนเดช นิติสุทวิกุล อ.1/2

8595 ด.ช.ธนบูรณ สีธิ อ.1/4

8587 ด.ช.ธนพล กิติสัตย อ.1/4

8263 ด.ช.ธนภัทร ปวงจันทร อ.1/5

8541 ด.ช.ธนภัทร ลอยเลื่อน อ.1/6

8269 ด.ช.ธนวรรธน ครองสุข อ.1/1

8466 ด.ช.ธรรมรตัน รูปติวิริยะ อ.1/2

8244 ด.ช.ธฤต พริบไหว อ.1/5

8751 ด.ช.ธีธัช พรมใจ อ.1/4

8542 ด.ช.ธีรสิทธิ์ วงคสูง อ.1/4

8677 ด.ช.ธีระศักดิ์ ตานิลิชัย อ.1/5

8735 ด.ช.นภัสรวี ทนันชยั อ.1/3

8285 ด.ช.นรภัทร สมนึก อ.1/6

8591 ด.ช.นิทิ วิเวกวนารมณ อ.1/1

8755 ด.ช.นิธิศ แซคู อ.1/6

8547 ด.ช.บวรวรรธน โอดเฮงิ อ.1/2



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8546 ด.ช.บวรวุตม โอดเฮงิ อ.1/3

8464 ด.ช.ปฏิพน มะทะ อ.1/4

8232 ด.ช.ปฐพี บุญมาวงศ อ.1/5

8493 ด.ช.ปณต เทพยศ อ.1/6

8261 ด.ช.ปรวัฒน วรินทร อ.1/1

8589 ด.ช.ปรวัตร บรรณวาล อ.1/2

8654 ด.ช.ปวรรุจ การเร็ว อ.1/3

8195 ด.ช.ปวิช ยี่เผติ๊บ อ.1/3

8690 ด.ช.ปยวัฒน วิกาหะ อ.1/5

8205 ด.ช.ปุณณภพ อิ่นโดด อ.1/6

8585 ด.ช.ปุณณภัทร กาเหวา อ.1/1

8496 ด.ช.ปุณณวิช วงศสิงห อ.1/2

8507 ด.ช.ปุริมปรัชญ สังมา อ.1/4

8295 ด.ช.พชร ไหวคิด อ.1/3

8478 ด.ช.พชิรวัสส ยินดีผล อ.1/5

8521 ด.ช.พนธกร หงษเจ็ด อ.1/6

8531 ด.ช.พิริยะกรณ ปญญาใจ อ.1/1

8425 ด.ช.พุฒิพัชร แกววิเชียร อ.1/2

8668 ด.ช.เพชรกรัณย บัณฑิตจรัส อ.1/2

8731 ด.ช.ภคกร ขุนเตรยีม อ.1/6

8573 ด.ช.ภคิน พริบไหว อ.1/4

8643 ด.ช.ภพปยพล เทือกเถาสาร อ.1/5

8465 ด.ช.ภพภัทร ใจกอนแกว อ.1/6

8566 ด.ช.ภรวาภูมิ หาญเสมอ อ.1/1

8491 ด.ช.ภักดี สิงหเห อ.1/2

8286 ด.ช.ภาคิณ โกลนันต อ.1/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8449 ด.ช.ภาณุวิชญ อินวรกิจ อ.1/4

8592 ด.ช.ภูดิศ โอดเทิง อ.1/5

8600 ด.ช.ภูมิภัทร ยุดกลาง อ.1/6

8709 ด.ช.ภูมิภัทร สมพงษ อ.1/5

8665 ด.ช.ภูวมินทร คํายวง อ.1/1

8741 ด.ช.เมฆินทร เก๋ียงคํา อ.1/6

8483 ด.ช.ยอดชยพล ปญญา อ.1/2

8569 ด.ช.รชต สุริยะมณี อ.1/3

8610 ด.ช.เลิศพิสิฐ บุญมา อ.1/4

8527 ด.ช.วชิรวิชญ อินตะสอน อ.1/3

8318 ด.ช.วณัฐ ขีดขิน อ.1/3

8475 ด.ช.วสุชาณรงค ลภัสภัคคณุตม อ.1/1

8245 ด.ช.วันชนะ เรอืงไร อ.1/3

8477 ด.ช.วุฒิภัทร จักรหา อ.1/6

8743 ด.ช.ศตวรรษ อวิคุณประเสริฐ อ.1/2

8559 ด.ช.สมุดนําโชค วงลี อ.1/4

8389 ด.ช.สุกฤษฏิ์ สุคนธะ อ.1/5

8602 ด.ช.สุธินันท กุลไพศาล อ.1/6

8176 ด.ช.สุรวิทย ฟองตา อ.1/1

8737 ด.ช.สุวิจักขณ พันทองออน อ.1/5

8443 ด.ช.หัสวิธ อิศรานุวัฒน อ.1/2

8552 ด.ช.อภิวิชญ คําแตงกา อ.1/3

8536 ด.ช.อาทิวราห สิงหคํา อ.1/4

8369 ด.ญ.กชมล ตรเีทพชาญชัย อ.1/1

8472 ด.ญ.กนิษฐา อุดมตะคุ อ.1/2

8461 ด.ญ.กมลชนก คนเที่ยง อ.1/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8663 ด.ญ.กมลชนก ศรีสุข อ.1/4

8551 ด.ญ.กวินนาถ แสนปญญา อ.1/5

8373 ด.ญ.กวิสรา กาศวิลาศ อ.1/6

8557 ด.ญ.กัญญนัชชา สุทธินุน อ.1/1

8581 ด.ญ.กัญญพัชร สองศรียนต อ.1/2

8139 ด.ญ.กัญญพัชร แสงพันธ อ.1/3

8562 ด.ญ.กัญญวรา เพชรหาญ อ.1/4

8518 ด.ญ.กัญญาณัฐ จําเดิม อ.1/4

8642 ด.ญ.กัญญาณัฐ รัชฎาวงษ อ.1/6

8519 ด.ญ.กัญญาภัทร กองบัว อ.1/1

8528 ด.ญ.กัญญาวีร หลายแปด อ.1/2

8685 ด.ญ.กันตฤทัย พลอยเหลือง อ.1/3

8526 ด.ญ.กัลญกมล ดีพอ อ.1/4

8522 ด.ญ.กาญจนเกลา คําเหมือง อ.1/5

8747 ด.ญ.กิฒฒิญาภัชว กัญจนบุศย อ.1/5

8476 ด.ญ.กิตติปวีรดา มาอุน อ.1/6

8171 ด.ญ.กีรติกาญจน ชํานาญ อ.1/1

8509 ด.ญ.กุลชญา คําปนปู อ.1/2

8328 ด.ญ.เกณิกา สะเอียบคง อ.1/3

8553 ด.ญ.คาริสา แกวพฤกษ อ.1/4

8380 ด.ญ.จัสมิน เอเลน เทดโจมุลโยโน อ.1/6

8484 ด.ญ.จิรัชญา กันทะหมื่น อ.1/5

8561 ด.ญ.ชญานิศ กันฉิ่ง อ.1/1

8756 ด.ญ.ชญาราภา  ใกลชิด อ.1/4

8609 ด.ญ.ชนัญชิดา ชัยศิริ อ.1/2

8560 ด.ญ.ชนิดาภา เมืองใจวงศ อ.1/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8421 ด.ญ.ชนิดาภา สุวรรณ อ.1/4

8556 ด.ญ.ชยดา สามารถ อ.1/5

8604 ด.ญ.ชลธิชา เสาวนิจ อ.1/6

8220 ด.ญ.ชอณัฏฐ กาทองทุง อ.1/1

8530 ด.ญ.ชุติกาญจน เสารแดน อ.1/2

8267 ด.ญ.เฌอรินทร ทะเจริญ อ.1/4

8284 ด.ญ.ฐารรรฏา ศาตากร อ.1/3

8419 ด.ญ.ณฐพร แสงเดือน อ.1/5

8503 ด.ญ.ณรินทรธารา ยุทธแสน อ.1/6

8540 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ดอนดง อ.1/6

8574 ด.ญ.ณัฏฐณิชา หิรัญวงษ อ.1/2

8529 ด.ญ.ณัฏฐศศิ วรรณวงศ อ.1/3

8448 ด.ญ.ณัฐกฤตา ศรีมณี อ.1/4

8746 ด.ญ.ณัฐฐาพร บุญชม อ.1/3

8672 ด.ญ.ณัฐณิชา บันลือ อ.1/5

8479 ด.ญ.ณัฐปภัสร มั่นหมาย อ.1/1

8462 ด.ญ.ณัฐพัชร ผลชะอุม อ.1/1

8558 ด.ญ.ณิชาภัทร สรรเสรญิ อ.1/2

8544 ด.ญ.ณิชาภัทร เอ่ียมสุดใจ อ.1/3

8539 ด.ญ.ทอปด จรัมพรสกุล อ.1/4

8405 ด.ญ.ทักษพร คําลือ อ.1/5

8423 ด.ญ.ธัญชนก ปรางอยู อ.1/6

8336 ด.ญ.ธัยพร ธิขาว อ.1/1

8433 ด.ญ.นัจภัค จาเลิศ อ.1/2

8288 ด.ญ.นันทิชา ถาปนา อ.1/5

8470 ด.ญ.นารดา ครฑุบึงพราว อ.1/4



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8489 ด.ญ.นิชานันท มะทะ อ.1/5

8508 ด.ญ.นิรินทร คําปนตา อ.1/6

8474 ด.ญ.นิษฐา ปรามาลย อ.1/1

8698 ด.ญ.เบญจมาภรณ สาจักร อ.1/2

8469 ด.ญ.ปณิชา อายุยืน อ.1/3

8716 ด.ญ.ปพิชญา ภิญโญ อ.1/3

8498 ด.ญ.ปพิชญา มากมาย อ.1/4

8739 ด.ญ.ปวีณธิดา ดวงพันธ อ.1/6

8640 ด.ญ.ปองขวัญ เพชรวงษ อ.1/6

8450 ด.ญ.ปณฑปราณรฎา ฟูคาํ อ.1/5

8545 ด.ญ.ปณณรัตน จันทรเดช อ.1/1

8568 ด.ญ.ปาณิสรา ถิ่นสุข อ.1/2

8463 ด.ญ.ปยธิดา ปพัทธกุล อ.1/3

8711 ด.ญ.ปยาอร วังแสน อ.1/6

8689 ด.ญ.ปุณณานันท สิทธิไกรพงษ อ.1/4

8673 ด.ญ.ปุณยวรีย อุดมพิทักษเดชา อ.1/5

8445 ด.ญ.พชิรา ออนตา อ.1/6

8490 ด.ญ.พรรณวรท เจริญศิริ อ.1/1

8441 ด.ญ.พราวฝน ขันติวรพันธุ อ.1/2

8194 ด.ญ.พริมา จันทิหลา อ.1/3

8639 ด.ญ.พัชญรสา วัฒนา อ.1/4

8649 ด.ญ.พัชรากร หรายชี อ.1/5

8555 ด.ญ.พัดชา สะอาดเอ่ียมจิต อ.1/6

8514 ด.ญ.พัทธธีรา เพ็ชรหาญ อ.1/1

8718 ด.ญ.พิชชานันท กันทาทิพย อ.1/3

8686 ด.ญ.พิชญธิดา กองปา อ.1/2



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8534 ด.ญ.พิชญธิดา ใจตรง อ.1/3

8377 ด.ญ.พิชญา อุดธรรมใจ อ.1/4

8582 ด.ญ.พิชญาภา ชัยธรรม อ.1/5

8497 ด.ญ.พิชญาภา นามสุข อ.1/6

8693 ด.ญ.พิมพชนก ทาวัน อ.1/1

8442 ด.ญ.พิมพพรรณ ปญญาเพชฐ อ.1/2

8565 ด.ญ.พิมพพิชชา เหมืองแกว อ.1/3

8150 ด.ญ.พิรดา โยธาธร อ.1/5

8277 ด.ญ.ภัควลัญชญ ซองตัน อ.1/5

8549 ด.ญ.ภูวิดา วงศศิรธินดล อ.1/6

8492 ด.ญ.รติชา ใจคนอง อ.1/1

8439 ด.ญ.รัชวิน ฮี้เกษม อ.1/2

8646 ด.ญ.ลภัสรดา มหิงษา อ.1/3

8524 ด.ญ.วรนารี ผิวออน อ.1/4

8158 ด.ญ.วรรณวิสา อินทรรุจิกุล อ.1/5

8361 ด.ญ.วาริศา พึ่งทรพัยชัยกุล อ.1/6

8132 ด.ญ.ศรัญญา ทรงกูล อ.1/1

8533 ด.ญ.ศรุดา บังวรรณ อ.1/2

8662 ด.ญ.ศิรภัสสร ไคขุนทด อ.1/3

8293 ด.ญ.ศิลาพร อรชนุ อ.1/4

8733 ด.ญ.ศุภญาดา ปรีชาสุปญญา อ.1/2

8223 ด.ญ.ศุภลักษณ ไชยศิรวิัฒนากุล อ.1/1

8494 ด.ญ.ศุภิสรา ปตถมา อ.1/5

8495 ด.ญ.สรัลพร สิริพงศพันธุ อ.1/6

8415 ด.ญ.สิริวรัญญา จิตชู อ.1/1

8607 ด.ญ.สุชานันท ธนไกรโกศล อ.1/2



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8593 ด.ญ.สุประวีณ พูลสวัสดิ์ อ.1/3

8287 ด.ญ.สุพิชญา เชื้อทอง อ.1/4

8403 ด.ญ.สุวภัทร จินดาขัด อ.1/5

8658 ด.ญ.หฤทัย กันทาวงค อ.1/6

8444 ด.ญ.หัสวรรณ อิศรานุวัฒน อ.1/2

8525 ด.ญ.อโณณา จินดาไตรรัตน อ.1/1

8289 ด.ญ.อลิชา ถิ่นถา อ.1/3

8504 ด.ญ.อาริสา ใจนนถี อ.1/4


