
ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

1 8177 เด็กชายกรกช เกยงค ป.1/5

2 7829 เด็กชายกรรณภัทร ผูกพันธุ ป.1/8

3 7509 เด็กชายกฤตคุณ  เพ๊ียตร ป.1/8

4 8157 เด็กชายกฤตณกร คําพลศักดิ์ ป.1/3

5 8890 เด็กชายกันตธีร  แกวอัคฮาด ป.1/2

6 8110 เด็กชายกันตธีร เสียงหวาน ป.1/8

7 7845 เด็กชายกิตติกวิน เสนาธรรม ป.1/8

8 8065 เด็กชายกิตติภณ บุญมาภิ ป.1/3

9 8169 เด็กชายกิตติวัฒน กอฮอย ป.1/4

10 8708 เด็กชายกิรติภูมิ วายุโชติ ป.1/3

11 8046 เด็กชายคณาวิทย ตุลานนท ป.1/5

12 7833 เด็กชายคุณานนท ปนะสุ ป.1/1

13 7933 เด็กชายจิรกร ศรีอําไพ ป.1/5

14 7522 เด็กชายจีรายุส วังกาวรรณ ป.1/7

15 8352 เด็กชายชณนที งามเมือง ป.1/4

16 8323 เด็กชายชนกันต ทินาน ป.1/1

17 7788 เด็กชายชนาธิป จินจา ป.1/7

18 7899 เด็กชายชนิตรนันท เงาะหวาน ป.1/7

19 8047 เด็กชายชวัลวิทย บอคํา ป.1/2

20 8346 เด็กชายชินวุฒิ ถานะวุฒิพงศ ป.1/3

21 7864 เด็กชายฐิติกร กาทองทุง ป.1/4

22 7810 เด็กชายณคณุ กัญจนะไชยวรรณ ป.1/7

23 7990 เด็กชายณชพล จันทรโพธิ์ ป.1/4

24 7764 เด็กชายณฐภัทร เมฆอากาศ ป.1/1

25 7855 เด็กชายณธัชพงศ ถิ่นเดิม ป.1/3

(รายชื่อเรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อนักเรียน)

ประกาศรายช่ือนักเรียนปการศึกษา 2565
โรงเรียนมารดาอุปถมัภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

26 8416 เด็กชายณภัทรพันธ อุดคํามี ป.1/3

27 7807 เด็กชายณวรรษ สรรพชาง ป.1/2

28 7724 เด็กชายณศพิัฒน คํามั่น ป.1/5

29 8061 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ทาเวช ป.1/7

30 8791 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ อินจันทร ป.1/4

31 7780 เด็กชายณัฏฐคเณศ พงศศักดาพรรณ ป.1/6

32 8880 เด็กชายณัฐกร  ประสารยา ป.1/1

33 8355 เด็กชายณัฐกฤต วารีกุล ป.1/5

34 7908 เด็กชายณัฐกิตติ์ เทพศุภร ป.1/5

35 8079 เด็กชายณัฐฐศรัณฐ หงสแกว ป.1/2

36 7861 เด็กชายณัฐดนัย เดชะปกษ ป.1/3

37 8052 เด็กชายณัฐนนท โสธรวงค ป.1/6

38 7924 เด็กชายณัฐภัทร สองแคว ป.1/6

39 8135 เด็กชายณัฐรัตน พลแหลม ป.1/8

40 8002 เด็กชายณัฐวัฒน ดอกบัว ป.1/1

41 7529 เด็กชายณาฆิม นวลฟู ป.1/2

42 8231 เด็กชายณุฎิรัชฎ พุมพวง ป.1/7

43 8388 เด็กชายดนวัต ปวงเริ่ม ป.1/2

44 8388 เด็กชายดนวัต ปวงเริ่ม ป.1/2

45 7489 เด็กชายดิโว ปุตรา อ็อคตาเวียน ป.1/4

46 8059 เด็กชายเตชินท กันทาวงศ ป.1/8

47 7961 เด็กชายธนกร ขามสาม ป.1/8

48 7836 เด็กชายธนเดช ขวัญอยู ป.1/8

49 7894 เด็กชายธนเดช ศิริวรเวทย ป.1/4

50 7597 เด็กชายธนพล ควรโสรส ป.1/8

51 7885 เด็กชายธนพล วันชัย ป.1/3

52 7843 เด็กชายธนภัทร อภัยกาวี ป.1/7

53 8138 เด็กชายธนวมงคล ธีระปยพงศ ป.1/8

54 7874 เด็กชายธนวิชญ มาโวย ป.1/4

55 8224 เด็กชายธนัตถกรณ วงศธุวานันท ป.1/6

56 7822 เด็กชายธนัตถรัตน สุทธหลวง ป.1/7

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

57 7660 เด็กชายธนันณัฏฐ ธินาเครือ ป.1/4

58 7676 เด็กชายธนาธิป แสนจักร ป.1/4

59 7640 เด็กชายธรรรธร ศาตากร ป.1/3

60 8754 เด็กชายนพพร แซคู ป.1/3

61 7814 เด็กชายนราธิป รองพืช ป.1/5

62 8921 เด็กชายนราวิชญ รอดนิ่ม ป.1/8

63 7645 เด็กชายบุรเศรษฐ อมรหิรัญพงษ ป.1/5

64 7830 เด็กชายบูรศิกร แซเบ ป.1/1

65 7920 เด็กชายปภัสชล รสปตุพงศ ป.1/3

66 7991 เด็กชายปรัตถกร ยานะถนอม ป.1/1

67 7831 เด็กชายปราณนต นันทภูมิพัฒน ป.1/6

68 7947 เด็กชายปวรปรัชญ โพทา ป.1/7

69 7634 เด็กชายปญญณัฏฐ วงษสมบูรณ ป.1/3

70 7691 เด็กชายปญญากร หงษสอง ป.1/6

71 7570 เด็กชายปณณธร ประสิทธิโศภิน ป.1/8

72 7896 เด็กชายปณณธร พรมมูล ป.1/5

73 7838 เด็กชายปณณพงศ หงสวินิตกุล ป.1/2

74 7545 เด็กชายปณณวิชญ นวลลําภู ป.1/3

75 7904 เด็กชายปาณัสม เทพยศ ป.1/6

76 8341 เด็กชายปุณณรุจ ธูปนิ่ม ป.1/4

77 7906 เด็กชายปุลวัชร ฟูคํา ป.1/2

78 8653 เด็กชายพชร ศิริตัน ป.1/4

79 7956 เด็กชายพชรวัฒน บุญยงค ป.1/1

80 7575 เด็กชายพลาวัสถ วิบูลยประภัสร ป.1/2

81 7877 เด็กชายพสิษฐ จะเฮงิ ป.1/1

82 7614 เด็กชายพัชรพล วงศนาค ป.1/1

83 7879 เด็กชายพัฒนชนน วงศวัฒนานุกุล ป.1/2

84 7805 เด็กชายพาทิศ สิงหคํา ป.1/6

85 7567 เด็กชายพีรวิชญ จิตรสกุล ป.1/5

86 7723 เด็กชายพีระวิชญ พรมรังกา ป.1/2

87 8659 เด็กชายภัคศรณัย อินตะนอน ป.1/6

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

88 7839 เด็กชายภาคภูมิ มะโนโฮง ป.1/4

89 7824 เด็กชายภาณุพงศ อินทเจริญศานต ป.1/3

90 7919 เด็กชายภาณุโรจน ลือราช ป.1/7

91 8705 เด็กชายภิชยุทธ ไชยบุญเรือง ป.1/1

92 8119 เด็กชายภูดิท ธงสิบเกา ป.1/4

93 7888 เด็กชายภูริภัทร ขันตอ ป.1/6

94 7873 เด็กชายภูวิศ วงศศริธินดล ป.1/5

95 8005 เด็กชายรัชเมฆินทร วงศสาร ป.1/2

96 7850 เด็กชายรัฐวิทย จากนาน ป.1/8

97 7763 เด็กชายเลิศศักดิ์ หงษเจ็ด ป.1/5

98 8692 เด็กชายวชรพล วรินทร ป.1/8

99 8621 เด็กชายวชิรวิทย จันทรฝาย ป.1/5

100 8356 เด็กชายวรดิศ สิงหศิริ ป.1/8

101 8070 เด็กชายวรปรัชญ ลีลารัศมีวงศ ป.1/2

102 7811 เด็กชายวรภัทร โลกคําลือ ป.1/3

103 7943 เด็กชายวรุณรัตน อุปนันชัยชนะ ป.1/1

104 8758 เด็กชายวัชราณัส เข็มสกุล ป.1/7

105 7912 เด็กชายวินปกรณ เมืองอินทร ป.1/6

106 8118 เด็กชายวีรพัฒน อ่ินโดด ป.1/8

107 7586 เด็กชายวุฒิภัทร ยะกะจาย ป.1/6

108 7568 เด็กชายศรัญ พ่ึงทรัพยชัยกุล ป.1/4

109 7667 เด็กชายศศิชา สุวรรณ ป.1/4

110 7564 เด็กชายศักศริญจ อํานาจ ป.1/1

111 8949 เด็กชายศิรวิชญ กาทองทุง ป.1/6

112 7897 เด็กชายศิริศักดิ์ วงษจันทร ป.1/5

113 7914 เด็กชายศุภกฤต ทิพยโพธิ์ ป.1/6

114 8922 เด็กชายศุภกฤษฎิ์ ฉัตรสุขสิริ ป.1/8

115 7955 เด็กชายศุภฤกษ ขันแหลม ป.1/7

116 7825 เด็กชายศุภวัทน คํายวง ป.1/1

117 7841 เด็กชายสถิตคุณ ทองตา ป.1/2

118 8063 เด็กชายสรวัชญ อินทุดม ป.1/1

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

119 7995 เด็กชายสิโรเวฐณ สุนทรเมือง ป.1/7

120 7889 เด็กชายสุพศิน สาระวะ ป.1/5

121 7642 เด็กชายอภินัทธ คําสรอย ศรีธิยศ ป.1/7

122 8076 เด็กชายอิศราวัฒน หัวนา ป.1/3

123 7872 เด็กชายไอศูรย คําจันทรา ป.1/4

124 8040 เด็กหญิงกชกร ดีพันธุ ป.1/4

125 7682 เด็กหญิงกชพรรณ สระอุบล ป.1/7

126 7826 เด็กหญิงกนกพร โนวังหาร ป.1/7

127 7661 เด็กหญิงกนกพิชญ สวนธิ ป.1/5

128 7803 เด็กหญิงกนกวรรณ ขะระเขื่อน ป.1/5

129 7766 เด็กหญิงกมลพรรณ หวลบุตรตา ป.1/4

130 7548 เด็กหญิงกรุณา วรรณสมพร ป.1/1

131 8050 เด็กหญิงกฤตพร หงษเจ็ด ป.1/7

132 7675 เด็กหญิงกฤตยาพัชร ดีคาํ ป.1/5

133 8637 เด็กหญิงกวิสรา งิ้วแดง ป.1/1

134 7840 เด็กหญิงกัญญณัชชา ชื่นใจ ป.1/4

135 8184 เด็กหญิงกัญญพัชร จันทรพิรมย ป.1/5

136 7809 เด็กหญิงกัญญพัชร สุทธินุน ป.1/5

137 7557 เด็กหญิงกัญญรส แสงพันธ ป.1/2

138 8006 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมอนดี ป.1/6

139 7643 เด็กหญิงกัญญาภัทร กตกุลอําพร ป.1/4

140 7820 เด็กหญิงกัญญาภัทร แกวเกตุ ป.1/1

141 7677 เด็กหญิงกัญณนภัส ไขยวรรณ ป.1/3

142 8111 เด็กหญิงกานตปภา เรืองตือ ป.1/7

143 7580 เด็กหญิงกานตพิชชา เรือนคํา ป.1/4

144 8411 เด็กหญิงกุลธิดา อุดมตะคุ ป.1/4

145 7601 เด็กหญิงเกวลิน ปวงวัฒนา ป.1/3

146 7910 เด็กหญิงคณัสนันท ปาติ๊บ ป.1/8

147 8985 เด็กหญิงคนธรจ หินทองแท ป.1/8

148 7781 เด็กหญิงจิรภัทร ตันมา ป.1/8

149 7768 เด็กหญิงจิรัชญา นอยเปม ป.1/4

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

150 8125 เด็กหญิงจิรัญญา คุณรูป ป.1/3

151 7520 เด็กหญิงจิรัสยา สิงหคํา ป.1/6

152 8976 เด็กหญิงจุฬาลักษณ ทาคุณ ป.1/8

153 7916 เด็กหญิงชญานนันท ฤาชา ป.1/7

154 7844 เด็กหญิงชญาภา อินตะอินทร ป.1/2

155 7936 เด็กหญิงชฎาพร อินธนู ป.1/6

156 8218 เด็กหญิงชนกนันทน สุดาชม ป.1/8

157 7782 เด็กหญิงชมชนก ตะแฝง ป.1/5

158 7928 เด็กหญิงชลนภา ออนนอม ป.1/2

159 7816 เด็กหญิงชวัลลักษณ บุญศรี ป.1/7

160 8717 เด็กหญิงชัชชญา อาจธิมะ ป.1/6

161 7638 เด็กหญิงชัญญานุช ยะปะนันท ป.1/1

162 8400 เด็กหญิงชิชาฏา รัฐโชติการ ป.1/3

163 8066 เด็กหญิงชุติกาญจน แสวงทรัพย ป.1/5

164 8058 เด็กหญิงฐายิกา เจาะจง ป.1/2

165 7881 เด็กหญิงฐิตาภา สิริสุขเจริญกุล ป.1/2

166 7636 เด็กหญิงฑริกา มหาวรรณ ป.1/6

167 8342 เด็กหญิงณดนยา สํารอง ป.1/7

168 7823 เด็กหญิงณปภัช ปนจงมีสุข ป.1/2

169 8894 เด็กหญิงณฏัฐชา  อ่ําอําพร ป.1/3

170 8919 เด็กหญิงณฏัฐชา จันบุตร ป.1/8

171 8928 เด็กหญิงณฏัฐณิชา กาลสุข ป.1/3

172 7865 เด็กหญิงณฏัฐณิชา นุมนวล ป.1/4

173 8931 เด็กหญิงณฏัฐธิดา วงคหนังสือ ป.1/4

174 7878 เด็กหญิงณฏัฐพร นิ่มสาย ป.1/5

175 7945 เด็กหญิงณฐักฤตา สุวรรณกาศ ป.1/6

176 8160 เด็กหญิงณฐัชยา สมรักษ ป.1/4

177 8003 เด็กหญิงณฐัชาพูมน ลภัสภัคคณตุม ป.1/1

178 8159 เด็กหญิงณฐัญาดา อาจสุน ป.1/3

179 8684 เด็กหญิงณฐัณิชา หนองระมาต ป.1/2

180 8795 เด็กหญิงณฐัธิดา ทุงกาวี ป.1/5
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181 8142 เด็กหญิงณฐัธิดา บุญมาภิ ป.1/8

182 7862 เด็กหญิงณฐัพัชร เลิศชูเกียรติ ป.1/7

183 7671 เด็กหญิงณฐัภัสสร ปญญามาก ป.1/3

184 7761 เด็กหญิงณฐัรินีย จาระณา ป.1/4

185 7842 เด็กหญิงณฐัวรา ยาละ ป.1/7

186 8762 เด็กหญิงณทับัวหงส วงศสิงห ป.1/1

187 7719 เด็กหญิงณชิาภา ตะริโย ป.1/6

188 7926 เด็กหญิงทักษิรา พรหมปญญา ป.1/4

189 7857 เด็กหญิงธมน ยิ้มมี ป.1/3

190 7876 เด็กหญิงธมนธร ยาวิชัย ป.1/7

191 7769 เด็กหญิงธมลวรรณ จักรผัน ป.1/2

192 7887 เด็กหญิงธมลวรรณ ชุมศรี ป.1/3

193 8354 เด็กหญิงธัญพร ชุมเชย ป.1/1

194 7735 เด็กหญิงธีรกานต นันภิวงศ ป.1/8

195 7907 เด็กหญิงธีรวรา สุดแดน ป.1/8

196 7834 เด็กหญิงนพนันท ใจจันทร ป.1/1

197 7554 เด็กหญิงนภสร สุทธิรักษา ป.1/6

198 7637 เด็กหญิงนัดดา ปาโผ ป.1/8

199 7993 เด็กหญิงนันทนริน เปกทอง ป.1/5

200 7890 เด็กหญิงบัวธารา ไกรกิจราษฎร ป.1/1

201 8457 เด็กหญิงบุญญาณินี เย็นใจ ป.1/6

202 7875 เด็กหญิงเบญจภัทร พรวญหาญ ป.1/1

203 7555 เด็กหญิงปพิชญา สุดเสนห ป.1/6

204 7485 เด็กหญิงปภัสสร แสนปน ป.1/6

205 8390 เด็กหญิงประภาศิริ วิทยาวงค ป.1/8

206 7726 เด็กหญิงปรายภักรฎา ภิญโญ ป.1/6

207 8675 เด็กหญิงปวริศา เมืองมา ป.1/1

208 8682 เด็กหญิงปวีณธิดา นนทตุลา ป.1/8

209 7455 เด็กหญิงปวีณสุดา ยนตประเสริฐ ป.1/5

210 7994 เด็กหญิงปญจมาพร หมื่นโฮง ป.1/7

211 8008 เด็กหญิงปญณัฐชนันท ครุธเงิน ป.1/8
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212 7886 เด็กหญิงปุณณดา ไขคํา ป.1/2

213 8000 เด็กหญิงปุณณดา มาขวา ป.1/6

214 7930 เด็กหญิงปุณยนุช โลราช ป.1/4

215 7953 เด็กหญิงปุณิกา ทรายมูล ป.1/3

216 7996 เด็กหญิงปุณิกา สาวงศทะ ป.1/7

217 7863 เด็กหญิงพนัชกร ถิ่นเดิม ป.1/6

218 7851 เด็กหญิงพรปวีณ อิทธิยา ป.1/5

219 7499 เด็กหญิงพรรณปพร เสารแดน ป.1/7

220 8460 เด็กหญิงพรรณพัชร เพ็ชรดําเนิน ป.1/8

221 8329 เด็กหญิงพรวฤณ ภิญโญ ป.1/7

222 7517 เด็กหญิงพลอยพิชชา ไชยภัทรมงคล ป.1/2

223 7804 เด็กหญิงพศิกา วรรณคํา ป.1/3

224 8088 เด็กหญิงพัทธนันท จันตาคํา ป.1/6

225 8345 เด็กหญิงพัทธนันท ฟูคํา ป.1/2

226 8210 เด็กหญิงพัทธนันท เลี่ยมสมบัติ ป.1/6

227 8351 เด็กหญิงพิชชาพร ใจกระเสน ป.1/8

228 7893 เด็กหญิงพิชาภา สุริยะ ป.1/6

229 7644 เด็กหญิงพิธารา ซื่อตรง ป.1/2

230 7538 เด็กหญิงพิมพชญาณ สมบูรณ ป.1/1

231 8973 เด็กหญิงพิมพนารา อยูคาํ ป.1/7

232 7900 เด็กหญิงพิมพมาดา ทาวัน ป.1/5

233 7821 เด็กหญิงพิมพวลัญช มั่นหมาย ป.1/6

234 8067 เด็กหญิงภัณทิรา เขียวบุตร ป.1/1

235 8933 เด็กหญิงภัทรกันย โชคลาภ ป.1/5

236 8102 เด็กหญิงภัทรธิดา ประสารยา ป.1/2

237 7853 เด็กหญิงภัทรภา ยาใจ ป.1/3

238 8623 เด็กหญิงภัทรวดี อุดขันจริง ป.1/8

239 7585 เด็กหญิงภัทรานิษฐ ผาทอง ป.1/7

240 7721 เด็กหญิงภิญญาพัชญ เชาวนวุฒิ ป.1/3

241 8895 เด็กหญิงภูริชชญา มานพกาวี ป.1/2

242 8350 เด็กหญิงภูษิตา ทะทอง ป.1/1
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243 8391 เด็กหญิงภูษิตา พรมสุวรรณ ป.1/2

244 7458 เด็กหญิงมงกุฏเพชร เสมอใจ ป.1/5

245 7997 เด็กหญิงมิลคาห แสงโชค ป.1/5

246 8001 เด็กหญิงมิลิน ศรีอนันท ป.1/1

247 8136 เด็กหญิงเมธาพร ปานทอง ป.1/1

248 7902 เด็กหญิงเมธาพร ใยจันอัด ป.1/4

249 7860 เด็กหญิงยอดชีวาร ปญญา ป.1/3

250 7742 เด็กหญิงรดา พิรณฤทธิ์ ป.1/1

251 7917 เด็กหญิงรติชา จินดาไตรรัตน ป.1/3

252 7566 เด็กหญิงรวิษฎา ทรอาษา ป.1/7

253 8064 เด็กหญิงรวิษฎา ปงสม ป.1/3

254 8572 เด็กหญิงรัชนิดา สิทธิปญญา ป.1/2

255 7523 เด็กหญิงรินณรัญชน เวียงศรี ป.1/7

256 7866 เด็กหญิงรินรดา หงษวงค ป.1/1

257 8089 เด็กหญิงลัลณลลิน จงสุขสันติกุล ป.1/6

258 7849 เด็กหญิงลัลลลลิล ตอมแกว ป.1/6

259 7635 เด็กหญิงลัลลลลิล หงษยี่สิบเอ็ด ป.1/1

260 7951 เด็กหญิงวรรณรดา จิตประสาน ป.1/8

261 8092 เด็กหญิงวรัณปศิกานข มั่นเขตวิทย ป.1/7

262 7641 เด็กหญิงวันฟาใหม กาบเกี้ยว ป.1/2

263 7576 เด็กหญิงวารี ดานตระกูล ป.1/5

264 8322 เด็กหญิงศนันธฉัตร พงศภัคศริิ ป.1/4

265 7992 เด็กหญิงศริริัตน ธนะหลาสกุล ป.1/2

266 8145 เด็กหญิงศวิปรียา สุวรรณรงค ป.1/2

267 8432 เด็กหญิงสรพรรณ คชสาร ป.1/8

268 7722 เด็กหญิงสาธิตา พงศพันธุ ป.1/4

269 7815 เด็กหญิงสาริศา ธนัญชัย ป.1/6

270 7929 เด็กหญิงสิริธิดา เตียงเกตุ ป.1/1

271 8459 เด็กหญิงสิลิลทิพย เกียรติสิริรักษ ป.1/7

272 7771 เด็กหญิงสุกฤตา ปญนะราศรี ป.1/7

273 7998 เด็กหญิงสุชัญญา จินดาขัด ป.1/4
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274 7848 เด็กหญิงสุณิชา คมแหลม ป.1/2

275 7884 เด็กหญิงสุพิชฌาย คชสถาน ป.1/4

276 7670 เด็กหญิงสุพิชญา กรอบคํา ป.1/2

277 7999 เด็กหญิงสุริยาพร จอมเขียว ป.1/3

278 8043 เด็กหญิงอภิชญา ศรีทันต ป.1/5

279 7922 เด็กหญิงอภิรดา นันทะ ป.1/5

280 7550 เด็กหญิงอริสา ขึมจันทร ป.1/3

281 8664 เด็กหญิงอริสา พันธุเลิศ ป.1/3

282 7828 เด็กหญิงอัจริยา สุนันตะ ป.1/1

283 8451 เด็กหญิงอารยา พรหมวัง ป.1/5
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