
*** เรียงลําดับตามตัวอักษรตนของชื่อนักเรียน

8177 ด.ช.กรกช  เกยงค อ.3/7

7829 ด.ช.กรรณภัทร  ผูกพันธุ อ.3/4

7509 ด.ช.กฤตคณุ  เพี๊ยตร อ.3/3

8157 ด.ช.กฤตณกร  คําพลศักดิ์ อ.3/7

8110 ด.ช.กันตธีร  เสียงหวาน อ.3/2

7845 ด.ช.กิตติกวิน  เสนาธรรม อ.3/1

8065 ด.ช.กิตติภณ  บุญมาภิ อ.3/4

8169 ด.ช.กิตติวัฒน  กอฮอย อ.3/7

8708 ด.ช.กิรติภูมิ วายุโชติ อ.3/5

8046 ด.ช.คณาวิทย  ตุลานนท อ.3/6

7727 ด.ช.คุณากรณ  กาศโอสถ อ.3/6

7833 ด.ช.คุณานนท  ปนะสุ อ.3/1

7933 ด.ช.จิรกร  ศรอีําไพ อ.3/3

7522 ด.ช.จีรายุส  วังกาวรรณ อ.3/4

8352 ด.ช.ชณนที  งามเมือง อ.3/7

8323 ด.ช.ชนกันต  ทินาน อ.3/7

7915 ด.ช.ชนกันต  สิงหสถิตย อ.3/4

7788 ด.ช.ชนาธิป  จินจา อ.3/5

7899 ด.ช.ชนิตรนนัท  เงาะหวาน อ.3/4

8047 ด.ช.ชวัลวิทย  บอคํา อ.3/1

8346 ด.ช.ชินวุฒิ  ถานะวุฒิพงศ อ.3/3

7864 ด.ช.ฐิติกร  กาทองทุง อ.3/2

7810 ด.ช.ณคุณ  กัญจนะไชยวรรณ อ.3/3

7990 ด.ช.ณชพล  จันทรโพธิ์ อ.3/6

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมารดาอุปถัมภ  ปการศึกษา 2564

หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7764 ด.ช.ณฐภัทร  เมฆอากาศ อ.3/2

7855 ด.ช.ณธัชพงศ  ถิ่นเดิม อ.3/5

8416 ด.ช.ณภัทรพันธ  อุดคาํมี อ.3/7

7807 ด.ช.ณวรรษ  สรรพชาง อ.3/2

7724 ด.ช.ณศิพัฒน  คํามั่น อ.3/5

8061 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์  ทาเวช อ.3/6

7780 ด.ช.ณัฏฐคเณศ พงศศักดาพรรณ อ.3/5

8355 ด.ช.ณัฐกฤต  วารีกุล อ.3/7

7908 ด.ช.ณัฐกิตติ์  เทพศุภร อ.3/1

8079 ด.ช.ณัฐฐศรัณฐ  หงสแกว อ.3/2

7861 ด.ช.ณัฐดนัย  เดชะปกษ อ.3/3

8052 ด.ช.ณัฐนนท  โสธรวงค อ.3/6

7924 ด.ช.ณัฐภัทร  สองแคว อ.3/1

8135 ด.ช.ณัฐรตัน  พลแหลม อ.3/7

8002 ด.ช.ณัฐวัฒน  ดอกบัว อ.3/3

7529 ด.ช.ณาฆิม  นวลฟู อ.3/5

8231 ด.ช.ณุฏิรัชฎ  พุมพวง อ.3/7

8388 ด.ช.ดนวัต  ปวงเริ่ม อ.3/7

7489 ด.ช.ดิโว  อ็อคตาเวียน อ.3/2

8059 ด.ช.เตชินท  กันทาวงศ อ.3/5

7961 ด.ช.ธนกร  ขามสาม อ.3/3

8348 ด.ช.ธนกฤต  ภูทรัพย อ.3/6

7836 ด.ช.ธนเดช  ขวัญอยู อ.3/2

7894 ด.ช.ธนเดช  ศิรวิรเวทย อ.3/1

7597 ด.ช.ธนพล  ควรโสรส อ.3/3

7885 ด.ช.ธนพล  วันชัย อ.3/1



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7843 ด.ช.ธนภัทร  อภัยกาวี อ.3/6

8138 ด.ช.ธนวมงคล  ธีระปยพงศ อ.3/7

8612 ด.ช.ธนวัฒน กาบบัว  อ.3/2

7874 ด.ช.ธนวิชญ  มาโวย อ.3/5

8224 ด.ช.ธนัตถกรณ  วงศธุวานันท อ.3/7

7822 ด.ช.ธนัตถรัตน  สุทธหลวง อ.3/1

7660 ด.ช.ธนันณัฏฐ  ธินาเครอื อ.3/5

7676 ด.ช.ธนาธิป  แสนจักร อ.3/1

7640 ด.ช.ธรรรธร  ศาตากร อ.3/1

8754 ด.ช.นพพร แซคู อ.3/2

7814 ด.ช.นราธิป  รองพืช อ.3/6

7846 ด.ช.นฤบดินทร  จิตชุม อ.3/2

7645 ด.ช.บุรเศรษฐ  อมรหิรัญพงษ อ.3/3

7830 ด.ช.บูรศกิร  แซเบ อ.3/5

7920 ด.ช.ปภัสชล  รสปตุพงศ อ.3/6

7991 ด.ช.ปรัตถกร  ยานะถนอม อ.3/1

7831 ด.ช.ปราณนต  นันทภูมิพัฒน อ.3/6

7947 ด.ช.ปวรปรัชญ  โพทา อ.3/1

7634 ด.ช.ปญญณัฏฐ  วงษสมบูรณ อ.3/5

7691 ด.ช.ปญญากร  หงษสอง อ.3/3

7570 ด.ช.ปณณธร  ประสิทธิโศภิน อ.3/4

7896 ด.ช.ปณณธร  พรมมูล อ.3/2

7838 ด.ช.ปณณพงศ  หงสวินิตกุล อ.3/3

7545 ด.ช.ปณณวิชญ  นวลลําภู อ.3/6

7904 ด.ช.ปาณัสม  เทพยศ อ.3/5

7847 ด.ช.ปารมี  หลาคํามี อ.3/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8341 ด.ช.ปุณณรุจ  ธูปนิ่ม อ.3/1

7906 ด.ช.ปุลวัชร  ฟูคาํ อ.3/6

8653 ด.ช.พชร ศิรตัิน อ.3/2

7956 ด.ช.พชรวัฒน  บุญยงค อ.3/4

7575 ด.ช.พลาวัสถ  วิบูลยประภัสร อ.3/1

7877 ด.ช.พสิษฐ  จะเฮงิ อ.3/6

7614 ด.ช.พัชรพล  วงศนาค อ.3/4

7879 ด.ช.พัฒนชนน  วงศวัฒนานุกุล อ.3/1

7805 ด.ช.พาทิศ  สิงหคํา อ.3/1

7567 ด.ช.พีรวิชญ  จิตรสกุล อ.3/2

7723 ด.ช.พีระวิชญ  พรมรังกา อ.3/4

8659 ด.ช.ภัคศรัณย อินตะนอน อ.3/4

7839 ด.ช.ภาคภูมิ  มะโนโฮง อ.3/4

7824 ด.ช.ภาณุพงศ  อินทเจริญศานต อ.3/2

7919 ด.ช.ภาณุโรจน  ลือราช อ.3/5

8705 ด.ช.ภิชยุทธ ไชยบุญเรือง อ.3/6

8119 ด.ช.ภูดิท  ธงสิบเกา อ.3/4

7888 ด.ช.ภูริภัทร  ขันตอ อ.3/4

7873 ด.ช.ภูวิศ  วงศศริิธนดล อ.3/4

8005 ด.ช.รัชเมฆินทร  วงศสาร อ.3/4

7850 ด.ช.รัฐวิทย  จากนาน อ.3/4

7763 ด.ช.เลิศศกัดิ์  หงษเจ็ด อ.3/1

8692 ด.ช.วชรพล วรินทร อ.3/3

8621 ด.ช.วชิรวิทย จันทรฝาย อ.3/4

8356 ด.ช.วรดิศ  สิงหศิริ อ.3/7

8070 ด.ช.วรปรัชญ  ลีลารัศมวีงศ อ.3/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7811 ด.ช.วรภัทร  โลกคําลือ อ.3/4

7892 ด.ช.วรวุฒิ  เหลาชัย อ.3/6

7943 ด.ช.วรุณรัตน  อุปนันชัยชนะ อ.3/5

7912 ด.ช.วินปกรณ  เมืองอินทร อ.3/2

8118 ด.ช.วีรพัฒน  อิ่นโดด อ.3/4

7586 ด.ช.วุฒิภัทร  ยะกะจาย อ.3/2

7639 ด.ช.วุฒิภัทร  เรือนงาม อ.3/6

7574 ด.ช.ศรสุรีย  มิกขุนทด อ.3/6

7568 ด.ช.ศรัญ  พึ่งทรพัยชัยกุล อ.3/3

7954 ด.ช.ศรัณยภัคร  เขื่อนคํา อ.3/2

7667 ด.ช.ศศิชา  สุวรรณ อ.3/6

7564 ด.ช.ศักศริญจ  อํานาจ อ.3/1

7897 ด.ช.ศิรศกัดิ์  วงษจันทร อ.3/3

7914 ด.ช.ศุภกฤต  ทิพยโพธิ์ อ.3/3

7955 ด.ช.ศุภฤกษ  ขันแหลม อ.3/3

7825 ด.ช.ศุภวัทน  คํายวง อ.3/3

7573 ด.ช.เศวตกุญชร  มิกขุนทด อ.3/6

7841 ด.ช.สถิตคุณ  ทองตา อ.3/5

8616 ด.ช.สรธร แสนใจยา อ.3/5

8063 ด.ช.สรวัชญ  อินทุดม อ.3/2

7995 ด.ช.สิโรเวฐณ  สุนทรเมือง อ.3/2

7889 ด.ช.สุพศิน  สาระวะ อ.3/5

7880 ด.ช.อติวิชญ  ชัยวิรัช อ.3/2

7642 ด.ช.อภินัทธ  ศรีธิยศ อ.3/2

8076 ด.ช.อิศราวัฒน  หัวนา อ.3/1

7872 ด.ช.ไอศูรย  คําจันทรา อ.3/3



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8040 ด.ญ.กชกร  ดีพันธุ อ.3/6

7682 ด.ญ.กชพรรณ  สระอุบล อ.3/5

7826 ด.ญ.กนกพร  โนวังหาร อ.3/2

7661 ด.ญ.กนกพิชญ  สวนธิ อ.3/6

7803 ด.ญ.กนกวรรณ  ขะระเขื่อน อ.3/4

7548 ด.ญ.กรุณา  วรรณสมพร อ.3/2

8050 ด.ญ.กฤตพร  หงษเจ็ด อ.3/1

7675 ด.ญ.กฤตยาพัชร  ดีคาํ อ.3/3

8637 ด.ญ.กวิสรา งิ้วแดง อ.3/6

7840 ด.ญ.กัญญณัชชา  ชื่นใจ อ.3/5

8184 ด.ญ.กัญญพัชร  จันทรพิรมย อ.3/7

7809 ด.ญ.กัญญพัชร  สุทธินุน อ.3/1

7557 ด.ญ.กัญญรส  แสงพันธ อ.3/3

8006 ด.ญ.กัญญาณัฐ  หมอนดี อ.3/4

7643 ด.ญ.กัญญาภัทร  กตกุลอําพร อ.3/3

7820 ด.ญ.กัญญาภัทร  แกวเกตุ อ.3/6

7743 ด.ญ.กัญณณพัชร  หลงเวช อ.3/6

7677 ด.ญ.กัญณนภัส  ไชยวรรณ อ.3/4

8111 ด.ญ.กานตปภา  เรืองตื้อ อ.3/5

7580 ด.ญ.กานตพิชชา  เรือนคํา อ.3/6

8411 ด.ญ.กุลธิดา  อุดมตะคุ อ.3/7

7601 ด.ญ.เกวลิน  ปวงวัฒนา อ.3/3

8353 ด.ญ.ขวัญจิรา  อินทะอุด อ.3/7

7910 ด.ญ.คณัสนันท  ปาติ๊บ อ.3/5

7781 ด.ญ.จิรภัทร  ตันมา อ.3/1

7768 ด.ญ.จิรัชญา  นอยเปม อ.3/4



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8125 ด.ญ.จิรัญญา  คุณรปู อ.3/2

7520 ด.ญ.จิรัสยา  สิงหคํา อ.3/2

7870 ด.ญ.ชญณิพัฑฒ  สุกันธา อ.3/2

7916 ด.ญ.ชญานนันท  ฤาชา อ.3/6

7844 ด.ญ.ชญาภา  อินตะอินทร อ.3/2

7936 ด.ญ.ชฎาพร  อินธนู อ.3/2

8218 ด.ญ.ชนกนันทน  สุดาชม อ.3/1

7782 ด.ญ.ชมชนก  ตะแฝง อ.3/2

7928 ด.ญ.ชลนภา  ออนนอม อ.3/5

7816 ด.ญ.ชวัลลักษณ  บุญศรี อ.3/3

8717 ด.ญ.ชัชชญา อาจธิมะ อ.3/3

7638 ด.ญ.ชัญญานุช  ยะปะนันท อ.3/1

7871 ด.ญ.ชัญญาพัชญ  สุกันธา อ.3/3

8400 ด.ญ.ชิชาฎา  รัฐโชติการ อ.3/7

8066 ด.ญ.ชุติกาญจน  แสวงทรพัย อ.3/6

8058 ด.ญ.ฐายิกา  เจาะจง อ.3/3

7881 ด.ญ.ฐิตาภา  สิริสุขเจริญกุล อ.3/1

7636 ด.ญ.ฑริกา  มหาวรรณ อ.3/5

8342 ด.ญ.ณดนยา  สํารอง อ.3/6

7823 ด.ญ.ณปภัช  ปนจงมีสุข อ.3/6

7513 ด.ญ.ณัชชา  จิณะวงศ อ.3/5

7865 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  นุมนวล อ.3/6

8109 ด.ญ.ณัฏฐนันท  สุนันทะพงศ อ.3/4

7878 ด.ญ.ณัฏฐพร  นิ่มสาย อ.3/6

7945 ด.ญ.ณัฐกฤตา  สุวรรณกาศ อ.3/3

8160 ด.ญ.ณัฐชยา  สมรักษ อ.3/7



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8003 ด.ญ.ณัฐชาพูมน  ลภัสภัคคณุตม อ.3/3

8159 ด.ญ.ณัฐญาดา  อาจสุน อ.3/7

8684 ด.ญ.ณัฐณิชา หนองระมาต อ.3/6

8142 ด.ญ.ณัฐธิดา  บุญมาภิ อ.3/7

7862 ด.ญ.ณัฐพัชร  เลิศชเูกียรติ อ.3/4

7671 ด.ญ.ณัฐภัสสร  ปญญามาก อ.3/2

7761 ด.ญ.ณัฐรนิีย  จาระณา อ.3/1

7842 ด.ญ.ณัฐวรา  ยาละ อ.3/1

7719 ด.ญ.ณิชาภา  ตะริโย อ.3/6

7926 ด.ญ.ทักษิณา  พรหมปญญา อ.3/4

7857 ด.ญ.ธมน  ยิ้มมี อ.3/2

7876 ด.ญ.ธมนธร  ยาวิชัย อ.3/5

7769 ด.ญ.ธมลวรรณ  จักรผัน อ.3/5

7887 ด.ญ.ธมลวรรณ  ชุมศรี อ.3/4

8354 ด.ญ.ธัญพร  ชุมเชย อ.3/7

7735 ด.ญ.ธีรกานต  นันภิวงศ อ.3/4

7907 ด.ญ.ธีรวรา  สุดแดน อ.3/4

7834 ด.ญ.นพนันท  ใจจันทร อ.3/2

7554 ด.ญ.นภสร  สุทธิรักษา อ.3/1

7637 ด.ญ.นัดดา  ปาโผ อ.3/6

8202 ด.ญ.นันทนภัส  ปลั่งกลาง อ.3/3

7993 ด.ญ.นันทนริน  เปกทอง อ.3/1

7890 ด.ญ.บัวธารา  ไกรกิจราษฎร อ.3/5

8457 ด.ญ.บุญญาณินี  เย็นใจ อ.3/7

7875 ด.ญ.เบญจภัทร  พรวญหาญ อ.3/4

7555 ด.ญ.ปพิชญา  สุดเสนห อ.3/4



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7485 ด.ญ.ปภัสสร  แสนปน อ.3/3

7812 ด.ญ.ปภาวรินท  ปญญาศรี อ.3/5

8390 ด.ญ.ประภาศิริ  วิทยาวงค อ.3/7

7726 ด.ญ.ปรายภักรฎา  ภิญโญ อ.3/3

7818 ด.ญ.ปวริศา  พยาราษฎร อ.3/4

8675 ด.ญ.ปวริศา เมอืงมา อ.3/5

8682 ด.ญ.ปวีณธิดา นนทตุลา อ.3/4

7455 ด.ญ.ปวีณสุดา  ยนตประเสริฐ อ.3/1

8008 ด.ญ.ปญณัฐชนันท  ครุธเงิน อ.3/5

7886 ด.ญ.ปุณณดา  ไขคํา อ.3/4

8000 ด.ญ.ปุณณดา  มาขวา อ.3/1

7930 ด.ญ.ปุณยนุช  โลราช อ.3/1

7953 ด.ญ.ปุณิกา  ทรายมูล อ.3/5

7996 ด.ญ.ปุณิกา  สาวงศทะ อ.3/3

7863 ด.ญ.พนัชกร  ถิ่นเดิม อ.3/5

7851 ด.ญ.พรปวีณ  อิทธิยา อ.3/5

7499 ด.ญ.พรรณปพร  เสารแดน อ.3/3

8460 ด.ญ.พรรณพัชร  เพ็ชรดําเนิน อ.3/2

8329 ด.ญ.พรวฤณ  ภิญโญ อ.3/7

7517 ด.ญ.พลอยพิชชา  ไชยภัทรมงคล อ.3/6

7804 ด.ญ.พศิกา  วรรณคํา อ.3/5

8088 ด.ญ.พัทธนันท  จันตาคํา อ.3/5

8345 ด.ญ.พัทธนันท  ฟูคาํ อ.3/1

8210 ด.ญ.พัทธนันท  เลี่ยมสมบัติ อ.3/7

8351 ด.ญ.พิชชาพร  ใจกระเสน อ.3/7

7893 ด.ญ.พิชาภา  สุรยิะ อ.3/6



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

7644 ด.ญ.พิธารา  ซื่อตรง อ.3/4

7538 ด.ญ.พิมพชญาณ  สมบูรณ อ.3/3

7900 ด.ญ.พิมพมาดา  ทาวัน อ.3/2

7821 ด.ญ.พิมพวลัญช  มั่นหมาย อ.3/1

8067 ด.ญ.ภัณทริา  เขียวบุตร อ.3/1

8102 ด.ญ.ภัทรธิดา  ประสารยา อ.3/2

7853 ด.ญ.ภัทรภา  ยาใจ อ.3/6

8623 ด.ญ.ภัทรวดี อุดขันจริง อ.3/1

7585 ด.ญ.ภัทรานิษฐ  ผาทอง อ.3/1

7721 ด.ญ.ภิญญาพัชญ  เชาวนวุฒิ อ.3/1

8350 ด.ญ.ภูษิตา  ทะทอง อ.3/7

8391 ด.ญ.ภูษิตา  พรมสุวรรณ อ.3/7

7458 ด.ญ.มงกุฏเพชร  เสมอใจ อ.3/2

8344 ด.ญ.มนัสชญา  พรมปา อ.3/4

7997 ด.ญ.มิลคาห  แสงโชค อ.3/4

8001 ด.ญ.มิลิน  ศรอีนันท อ.3/2

8136 ด.ญ.เมธาพร  ปานทอง อ.3/7

7902 ด.ญ.เมธาพร  ใยจันอัด อ.3/3

7860 ด.ญ.ยอดชีวาร  ปญญา อ.3/3

7742 ด.ญ.รดา  พิรณฤทธ์ิ อ.3/5

7917 ด.ญ.รติชา  จินดาไตรรัตน อ.3/1

7566 ด.ญ.รวิษฎา  ทรอาษา อ.3/4

8064 ด.ญ.รวิษฎา  ปงสม อ.3/3

8572 ด.ญ.รัชนิดา สิทธิปญญา อ.3/5

7523 ด.ญ.รินณรญัชน  เวียงศรี อ.3/2

7866 ด.ญ.รินรดา  หงษวงค อ.3/1



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8089 ด.ญ.ลัลณลลิน  จงสุขสันติกุล อ.3/6

7849 ด.ญ.ลัลลลลิล  ตอมแกว อ.3/4

7635 ด.ญ.ลัลลลลิล  หงษยี่สิบเอ็ด อ.3/4

7951 ด.ญ.วรรณรดา  จิตประสาน อ.3/4

8092 ด.ญ.วรัณปศิกานข  มั่นเขตวิทย อ.3/4

7641 ด.ญ.วันฟาใหม  กาบเก้ียว อ.3/2

7576 ด.ญ.วารี  ดานตระกูล อ.3/5

8322 ด.ญ.ศนันธฉัตร  พงศภัคศริิ อ.3/3

7994 ด.ญ.ศิรฎา  หมื่นโฮง อ.3/2

7992 ด.ญ.ศิริรัตน  ธนะหลาสกุล อ.3/6

8145 ด.ญ.ศิวปรียา  สุวรรณรงค อ.3/7

8432 ด.ญ.สรพรรณ  คชสาร อ.3/7

7722 ด.ญ.สาธิตา  พงศพันธุ อ.3/5

7815 ด.ญ.สาริศา  ธนัญชยั อ.3/2

7929 ด.ญ.สิริธิดา  เตียงเกตุ อ.3/6

8459 ด.ญ.สิลิลทิพย  เกียรติสิรรัิกษ อ.3/7

7771 ด.ญ.สุกฤตา  ปญนะราศรี อ.3/6

7998 ด.ญ.สุชัญญา  จินดาขัด อ.3/5

7848 ด.ญ.สุณิชา  คมแหลม อ.3/3

7884 ด.ญ.สุพิชฌาย  คชสถาน อ.3/2

7670 ด.ญ.สุพิชญา  กรอบคํา อ.3/1

7999 ด.ญ.สุริยาพร  จอมเขียว อ.3/6

8233 ด.ญ.อนัญญา  โสชัยยัญ อ.3/7

8043 ด.ญ.อภิชญา  ศรีทันต อ.3/5

7922 ด.ญ.อภิรดา  นันทะ อ.3/3

7550 ด.ญ.อริสา  ขึมจันทร อ.3/6



หองรหัสนักเรียน ช่ือ-สกุล

8664 ด.ญ.อริสา พันธุเลิศ อ.3/1

7828 ด.ญ.อัจฉริยา  สุนันตะ อ.3/3

8451 ด.ญ.อารยา  พรหมวัง อ.3/7


