
*** เรียงลําดับตามตัวอักษรตนของชื่อนักเรียน

8204 ด.ช.กนกชล  ธีรภัทรนาคศิริ อ.2/4

8180 ด.ช.กนกณัฐ  คําแกว อ.2/4

8019 ด.ช.กรรชัย  ประสุวรรณ อ.2/3

8149 ด.ช.กฤฏิพงศ  ปะละใจ อ.2/2

8252 ด.ช.กลวัชร  สมองดี อ.2/5

8272 ด.ช.กวิเชษฐ  ใจดี อ.2/6

8264 ด.ช.กษิดิ์เดช  พิรณฤทธ์ิ อ.2/1

8434 ด.ช.กันตธวัตร  จันกัน อ.2/2

7944 ด.ช.กันตินันท  ใจเขียวแกว อ.2/4

8259 ด.ช.กันทรากร  ศรีโยธา อ.2/4

8608 ด.ช.กันทรากร สะเทือน อ.2/1

8207 ด.ช.กิตติคุณ  ชุมเชย อ.2/5

8372 ด.ช.กิตติพงษ  กล้ํากลาย อ.2/1

8173 ด.ช.กิตติภูมิ  แกวสมนึก อ.2/3

8437 ด.ช.ไกรวิชญ  ทองฟก อ.2/3

8203 ด.ช.คณินทร  เหมืองทอง อ.2/3

8274 ด.ช.คทาธร  แกวโมลา อ.2/1

8644 ด.ช.จตุรพร ถุงเงิน อ.2/2

7837 ด.ช.จักรภพ  กันทาทิพย อ.2/4

8370 ด.ช.จักรวุธ  จิตประสาร อ.2/5

8196 ด.ช.จัตุรงค  จิตตะ อ.2/5

8538 ด.ช.จิรเมธ หลาแกว อ.2/4

8701 ด.ช.เจษฎาภรณ ขอสุข อ.2/2

8375 ด.ช.ชนยุทธ  นุมนวล อ.2/5

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมารดาอุปถัมภ  ปการศึกษา 2564

หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8154 ด.ช.ชนันธร  ปญญาแกว อ.2/1

8151 ด.ช.ชยณัฐ  สุขดิษฐ อ.2/4

8406 ด.ช.ชยพล  เพ็ชรหาญ อ.2/1

8281 ด.ช.ชยพัทธ  ถุงพลอย อ.2/3

8238 ด.ช.ชลธี  แจงเจริญ อ.2/6

7903 ด.ช.ชวกร  ขิวรัมย อ.2/3

8024 ด.ช.ชาดา  ไรวิบูลย อ.2/5

8239 ด.ช.ชิติพัทธ  ขาวสะอาด อ.2/1

8321 ด.ช.ชินนกฤต  ชัยวรรณรัตน อ.2/4

8554 ด.ช.ชินภัทร ผูกจิตต อ.2/3

8330 ด.ช.ณชล  สวางเมืองวรกุล อ.2/1

8152 ด.ช.ณภทร  รมเย็น อ.2/5

8715 ด.ช.ณภัทร ปามวง อ.2/3

8254 ด.ช.ณมัฌ  มั่นพรม อ.2/6

8453 ด.ช.ณัฏฐภเสฐ  พลเจริญ อ.2/6

8146 ด.ช.ณัฐกฤษฎิ์  แบงทิศ อ.2/1

8186 ด.ช.ณัฐฐศรัณฐ  ขันวิเศษ อ.2/1

8078 ด.ช.ณัฐดนัย  ใจอุน อ.2/4

8601 ด.ช.ณัฐดนัย นุนแกว อ.2/1

8172 ด.ช.ณัฐพัชร  กองแกว อ.2/2

8296 ด.ช.ณัฐรตัน  ดวงใน อ.2/6

7931 ด.ช.ณัฐวัฒน  แกวสมนึก อ.2/1

7909 ด.ช.เตชินท  เช้ือทอง อ.2/4

7883 ด.ช.เตชิษฐ  ดวงจิตต อ.2/1

7856 ด.ช.ทชภณ  เจริญจิต อ.2/5

8209 ด.ช.ทนา  ไพศาลภิวัฒน อ.2/6



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7882 ด.ช.เทพฤทธ์ิ  เรยีนดารา อ.2/6

8251 ด.ช.ธนกฤต  คนแรง อ.2/4

8363 ด.ช.ธนกฤต  จิตตธาดาพงศ อ.2/4

8678 ด.ช.ธนกฤต แสนโทน อ.2/7

8458 ด.ช.ธนเดช  ปงเขียว อ.2/6

8535 ด.ช.ธนทัต วันชัย  อ.2/2

8144 ด.ช.ธนวรรธน  ถิรชานิธิศ อ.2/3

8044 ด.ช.ธนวัฒน  วงษสาริกิจ อ.2/1

8219 ด.ช.ธาดา  แสงวงค อ.2/2

8250 ด.ช.ธิติวัชร  ใจจะดี อ.2/3

8229 ด.ช.ธีรธนิก  พรมทาว อ.2/4

8226 ด.ช.ธีระวัฒน  เกษม อ.2/3

8197 ด.ช.ธีราทร  ใจสบาย อ.2/6

8317 ด.ช.นพวิชญ  ปวงเริ่ม อ.2/3

8638 ด.ช.นราวิชญ งิ้วแดง อ.2/4

8271 ด.ช.นฤบดินทร  กวางประเสริฐ อ.2/5

8085 ด.ช.นฤสรณ  ชุมภูวัง อ.2/6

8366 ด.ช.นันทวัฒน  นาลัย อ.2/2

7835 ด.ช.นาวิน  วันชัย อ.2/3

8133 ด.ช.ปฐกร  สีชมภู อ.2/6

8190 ด.ช.ปฐวีวัชร  เจตภัย อ.2/2

8162 ด.ช.ปภังกร  สายหยุด อ.2/4

8117 ด.ช.ปภังกรณ  สีริษา อ.2/4

8258 ด.ช.ปภิณวิทย  พุกพิกุล อ.2/3

7918 ด.ช.ปรัชญปวินท  เวียงวี อ.2/5

8699 ด.ช.ปราณชกฤษ คําลือ อ.2/2



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8236 ด.ช.ปองคุณ  นาสิทธ์ิ อ.2/5

8297 ด.ช.ปญญวัฒน  ถิ่นสุข อ.2/5

8201 ด.ช.ปญญากร  วังคะออม อ.2/2

8367 ด.ช.ปณณวิชญ  แกลวกลา อ.2/4

8368 ด.ช.ปณณวิชญ  ใจคํา อ.2/6

8193 ด.ช.ปติภูมิ  มะยาระ อ.2/4

8279 ด.ช.ปุณณวิชญ  โพธิกุล อ.2/2

8034 ด.ช.ปุณภณ  ปราการปยสกุล อ.2/6

8106 ด.ช.พจนฤทธ์ิ  อินตะวิกูล อ.2/1

7949 ด.ช.พชรดนัย  จําปาอูป อ.2/5

8255 ด.ช.พัชรพล  เหมืองศรี อ.2/1

8081 ด.ช.พัชรวัฒน  สัทธรรมนุวงศ อ.2/5

8028 ด.ช.พิชญพัฒน  ศิรสิมาวรรณกุล อ.2/4

8108 ด.ช.พิชญากร  กันทะเตียน อ.2/2

8291 ด.ช.พีรดนย  ไวโอเล็ต อ.2/4

8487 ด.ช.พีรวิชญ เสนรังษี อ.2/5

8182 ด.ช.พุฒิพร  คําวรรณ อ.2/5

8032 ด.ช.พุฒิเมธ  ทองสา อ.2/5

8667 ด.ช.เพชรพชร บัณฑิตจรัส อ.2/7

8371 ด.ช.ภเดิมพงษ  สนธิ อ.2/6

8069 ด.ช.ภวัต  รัตนะบริบรรณ อ.2/2

7827 ด.ช.ภัทรกฤช  อินวรกิจ อ.2/1

8571 ด.ช.ภัทรชัย วันชัย อ.2/7

7932 ด.ช.ภากร  วงษสาริกิจ อ.2/2

8156 ด.ช.ภาคิน  ตันมา อ.2/2

8376 ด.ช.ภูเทพ  ธนูแกว อ.2/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8447 ด.ช.ภูมิพัฒน  ถิ่นแถลบ อ.2/6

8660 ด.ช.ภูริพัฒน อินตะนอน อ.2/7

8131 ด.ช.เมธาวิทย  นันทะเดช อ.2/5

7895 ด.ช.ยชญพงษ  หงษโม อ.2/2

8153 ด.ช.โยธาลักษณ  ดวงดีวิชัย อ.2/6

8185 ด.ช.รชต  รัชตานนท อ.2/6

8192 ด.ช.รชาเศรษฐ  จมมา อ.2/3

8257 ด.ช.รฐนนท  สมตัว อ.2/2

8670 ด.ช.รณกร จงสุขสันติกุล อ.2/7

7832 ด.ช.รัชพล  จักรสอง อ.2/2

8537 ด.ช.ฤกษมงคล พิมพโคตร อ.2/7

8262 ด.ช.ฤชภูมิ  แปงใจ อ.2/6

8583 ด.ช.วงศกร วงศศักดิ์สิทธิ์ อ.2/7

8740 ด.ช.วริทธ์ิ วิรุฬพัฒสัตยากร อ.2/7

8357 ด.ช.วเรศวร  สุทาํ อ.2/6

8167 ด.ช.วัชรธร  กวาวสาม อ.2/6

8671 ด.ช.วัชรวิชญ วงศหงษ อ.2/7

8268 ด.ช.วันวิรัตน  ศิรยิา อ.2/4

8360 ด.ช.วีรวัฒน  คําหมอม อ.2/1

8292 ด.ช.ศราวุฒิ  ใจออน อ.2/5

8749 ด.ช.ศศวัฒน ยศธํารง อ.2/7

7923 ด.ช.ศุภกฤต  คําสี อ.2/6

7934 ด.ช.ศุภโชค  ไชยศิริวัฒนากุล อ.2/3

8211 ด.ช.ศุภัช  หลายหนึ่ง อ.2/1

8165 ด.ช.ศุภากร  ใจหลัก อ.2/5

8260 ด.ช.สิรัฐภูมิ  กมลอนุวงศ อ.2/5



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8384 ด.ช.สิริณัฏฐ  เรยีนหมอม อ.2/2

8359 ด.ช.สิริพงศ  ทอดเสียง อ.2/3

8161 ด.ช.สุชาครีย  ยอดสาร อ.2/3

8012 ด.ช.สุทธวีร  สุวรรณฉวี อ.2/1

8312 ด.ช.อคิราห  เจริญธนากิต อ.2/2

8412 ด.ช.อภิมุข  บาไร อ.2/4

8075 ด.ช.อภิวิชญ  จันทราทิพย อ.2/3

8198 ด.ช.อภิวิชญ  ทองอ่ิน อ.2/1

8243 ด.ช.อัครเดช  พงษตา อ.2/2

8168 ด.ช.อัครวุฒ ิ ยาวิชัย อ.2/1

7952 ด.ช.อัจริยกวิน  อินตะสุข อ.2/6

8265 ด.ช.อารชิบอลด นฤเบศร  ซิลเวสเตอร พีรีบูม อ.2/2

8563 ด.ช.เอกรัตน กอบัว อ.2/7

8016 ด.ญ.กชพร  วงคฉายา อ.2/4

8707 ด.ญ.กนกกาญจน สืบแกว อ.2/3

8214 ด.ญ.กนกพิชญ  ตรขีันติ์ อ.2/2

8134 ด.ญ.กนกรัตน  คําปนมาระ อ.2/5

8242 ด.ญ.กมลชนก  ยอดสาร อ.2/1

8599 ด.ญ.กมลวรรณ  ไชรราช อ.2/7

8249 ด.ญ.กรชนก  วงศคํา อ.2/5

8143 ด.ญ.กวินลดา  คําโย อ.2/2

7869 ด.ญ.กวิสรา  สารเกลี้ยง อ.2/2

8084 ด.ญ.กัญญณพัชญ  กวินพลอาสา อ.2/1

8240 ด.ญ.กัญญาณัฐ  รอยพุฒ อ.2/6

8332 ด.ญ.กัญญาณัฐ  หมื่นโฮง อ.2/1

8029 ด.ญ.กัญญาพัชร  ชะเวรํา อ.2/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8410 ด.ญ.กัญญาพัชร  เสาวนิจ อ.2/3

8179 ด.ญ.กัญญาภัค  ธรรมศาสตร อ.2/5

8031 ด.ญ.กัญญาวีร  แกวปุย อ.2/5

8216 ด.ญ.กัญญาวีร  แสงสรอย อ.2/4

8282 ด.ญ.กิตตินุช  ลือโลก อ.2/1

8679 ด.ญ.เกวลิน โพศิร ิ อ.2/2

8374 ด.ญ.ขวัญชนก  คําแปงคาํ อ.2/4

8021 ด.ญ.เขมจิรา  นาปง อ.2/5

7913 ด.ญ.จารุกัญญา  กึกกอง อ.2/5

8622 ด.ญ.จิรภิญญา  วังทิพย อ.2/7

7858 ด.ญ.ชญาภา  เมืองใจวงศ อ.2/4

8650 ด.ญ.ชนมน สุขทั่วญาติ อ.2/3

8550 ด.ญ.ชัชชญา  เท่ียงจันตา อ.2/7

8603 ด.ญ.ชัญญานุช  ธุรกิจ อ.2/7

8191 ด.ญ.ญาณิดา  อินนะใจ อ.2/4

8409 ด.ญ.ฐิติกานต  กฤตพรกุล อ.2/4

8706 ด.ญ.ณัจฉรียา วังทิพย อ.2/1

8095 ด.ญ.ณัชชาพัชร  ถิ่นเดิม อ.2/4

8187 ด.ญ.ณัฏฐธิดา  คนเที่ยง อ.2/1

8212 ด.ญ.ณัฏฐนรินทร  พรหมเมศร อ.2/6

8140 ด.ญ.ณัฐชา  ไทยภักดิ์ อ.2/1

8486 ด.ญ.ณัฐธิดา  กาวีจันทร อ.2/5

8488 ด.ญ.ณัฐธิดา  แสงสวาง อ.2/7

8022 ด.ญ.ณัฐพัชร  วรรณใจ อ.2/6

8283 ด.ญ.ณัฐรกิาร  บุญยืน อ.2/2

8247 ด.ญ.ณัฐวลัญช  รักขติวงศ อ.2/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8027 ด.ญ.ณัฐหทัย  แสนปญญา อ.2/2

7868 ด.ญ.ณัฐิดา  ปติจะ อ.2/1

8147 ด.ญ.ณารา  บัวหลวง อ.2/3

8155 ด.ญ.ณิชา  วงศสิงห อ.2/5

8227 ด.ญ.ดนยพิชญา  ตางใจ อ.2/2

8104 ด.ญ.ทอแสงรัศมี  สุขจิตร อ.2/3

8183 ด.ญ.ธนพร  แกววิเชียร อ.2/6

8100 ด.ญ.ธนภัทร  ดอกจําปา อ.2/1

8041 ด.ญ.ธรรณพัชนันท  พันธพู อ.2/4

8510 ด.ญ.ธวัลรตัน  พริบไหว อ.2/7

7927 ด.ญ.ธวัลรตัน  ระลาธิ อ.2/1

8235 ด.ญ.ธัญพิชชา  คาํลือ อ.2/4

8319 ด.ญ.ธัญพิชชา  ไชยวุฒิ อ.2/6

8175 ด.ญ.ธันยารัตน  หนอทาว อ.2/3

8035 ด.ญ.ธารรดา  ถิ่นศรี อ.2/1

8567 ด.ญ.นริศรา กิติสาร อ.2/7

8166 ด.ญ.นันทนภัส  ขันทะ อ.2/3

8613 ด.ญ.นันทนภัส ยตะโคตร อ.2/7

8208 ด.ญ.นาดา  สุริยา อ.2/5

8096 ด.ญ.นิชกานต  ยืนยัง อ.2/5

8364 ด.ญ.นิชดา  พุมพวง อ.2/5

8438 ด.ญ.นิพาดา  ทองประไพ อ.2/5

8148 ด.ญ.นิวตัน  กระจางแกว อ.2/4

8280 ด.ญ.เบญญาภา  ศรีสเก็ต อ.2/6

8011 ด.ญ.ปทิตตา  อัตตวิโรจน อ.2/3

7911 ด.ญ.ปพิชญา  บุญสิน อ.2/6



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8401 ด.ญ.ปภาวรินทร  อินทราวุธ อ.2/6

8038 ด.ญ.ปริม  ทัศนานนท อ.2/6

8248 ด.ญ.ปวริศา  วิยะ อ.2/4

8222 ด.ญ.ปวีณธิดา  หลงเวช อ.2/1

7901 ด.ญ.ปาณิสรา  โคปน อ.2/4

7948 ด.ญ.ปุญญาภา  ชุมเชย อ.2/2

8275 ด.ญ.ปุณณดา  ปองแกวนอย อ.2/4

8189 ด.ญ.เปรมรัศม ี คดีโลก อ.2/2

7819 ด.ญ.พชรพร  เพ็ชรสวัสดิ์ อ.2/3

7817 ด.ญ.พรณภัทร  จินดาขัด อ.2/2

8256 ด.ญ.พลอยนภัส  พิชญกิตติ์กุล อ.2/1

8230 ด.ญ.พาทินทิดา  การินตา อ.2/3

8103 ด.ญ.พิชชานันท  สุภาวกุล อ.2/2

8164 ด.ญ.พิชชาภา  ยานสกุล อ.2/1

8382 ด.ญ.พิชญธิดา  ประกิตติกุล อ.2/1

8221 ด.ญ.พิชญากร  ชัยธรรม อ.2/6

8200 ด.ญ.พิชญาพร  บุญหมื่น อ.2/2

8094 ด.ญ.พิชาวีร  ตาขัน อ.2/3

8026 ด.ญ.พิทยาภรณ  หนองกาวี อ.2/1

8030 ด.ญ.พิมพขวัญ  อินสวรรค อ.2/4

8213 ด.ญ.พิมพพิชชา  หลาคํามี อ.2/1

8188 ด.ญ.เพ็ญรัศมี  คดีโลก อ.2/2

8512 ด.ญ.ภคพร วิใจคํา อ.2/5

8294 ด.ญ.ภัคภร  พิลาบูรณะ อ.2/3

8304 ด.ญ.ภิญญาพัชญ  นวลนิ่ม อ.2/4

8163 ด.ญ.ภิญญาพัชญ  ศิรรัิตนวาณิช อ.2/6



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8217 ด.ญ.ภูริชญา  หมั่นขีด อ.2/5

7867 ด.ญ.มณีกานต  อินทรโกศล อ.2/6

8440 ด.ญ.มนัสนันท  วงศฝน อ.2/4

8314 ด.ญ.มะลิษา  พูลสวัสดิ์ อ.2/5

8694 ด.ญ.มินธาร จักรบุตร อ.2/7

7806 ด.ญ.รินรดา  คําราช อ.2/1

7891 ด.ญ.รินรดา  รุงเรือง อ.2/3

8482 ด.ญ.ฤทัยภัทร มาระโภชน อ.2/6

8273 ด.ญ.ลภัสรดา  สืบสุโกศล อ.2/3

8333 ด.ญ.วชิรญาณ  บุญสอน อ.2/2

8033 ด.ญ.วรกมล  สุวรรณโรจน อ.2/6

8270 ด.ญ.วรวรรณ  นอยเศษ อ.2/2

8215 ด.ญ.ศิรดา  มาชัย อ.2/3

8402 ด.ญ.ศิริพิมพ  เมืองใจ อ.2/3

8116 ด.ญ.ศุภรัชณกีร  ใจสวาง อ.2/4

8086 ด.ญ.ศุภศิรินทร  ชูไกรทอง อ.2/2

8178 ด.ญ.สิรินทร  ศรใีจวงศ อ.2/4

8334 ด.ญ.สุพัชรี  สุนันสา อ.2/3

8083 ด.ญ.อณัฬฏญา  พิจารณ อ.2/3

8080 ด.ญ.อธิชา  ภูรปิญญาวรกุล อ.2/5

8383 ด.ญ.อภิรตา  มีปญญา อ.2/6

7859 ด.ญ.อรนลิน  เฟองฟู อ.2/5

8037 ด.ญ.อรัญรัตน  เวียงนาค อ.2/2

8276 ด.ญ.อัจฉริยาพร  นาแหลม อ.2/5

8237 ด.ญ.อาริสรา  พรมมา อ.2/5

8137 ด.ญ.อาสินี  อินทรฟอง อ.2/6



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8097 ด.ญ.อิษฎา  อิสสระเสรี อ.2/6


