
ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

1 7217 เด็กชายกฤตภัทร  พักกระสา ป.3/5

2 7030 เด็กชายกฤติเดช  วรรคตอน ป.3/2

3 6957 เด็กชายกฤษฎิ์  ขุนคลัง ป.3/3

4 8300 เด็กชายกฤษฏิ์ ภิญโญ ป.3/8

5 7429 เด็กชายกลาตะวัน กาบเก้ียว ป.3/4

6 7469 เด็กชายกวินภพ ธรรมสิงห ป.3/3

7 7120 เด็กชายกัณตณัฐ  เสียงหวาน ป.3/3

8 7040 เด็กชายกันตกวี  ใจดี ป.3/3

9 7065 เด็กชายกันติพัส  ดานตระกูล ป.3/3

10 7042 เด็กชายกุลกิตติ์  เทพยคาํ ป.3/1

11 6873 เด็กชายคณพศ  สิทธิพัฒนา ป.3/6

12 6872 เด็กชายคณศิร  สิทธิพัฒนา ป.3/4

13 7196 เด็กชายคมชาญ  ปลิงกระโทก ป.3/1

14 7342 เด็กชายคุณานนท  สินธุวงศ ป.3/3

15 7051 เด็กชายจรัสพงศ  ขอบป ป.3/4

16 7339 เด็กชายจักกฤช  สุขสําราญ ป.3/2

17 6932 เด็กชายเจตนิพิฐ  ดีคํา ป.3/5

18 7266 เด็กชายชนาธิป  อินโพธิ์ ป.3/1

19 7709 เด็กชายชยพล สามารถ ป.3/3

20 7170 เด็กชายชยพันธุ  มหิงษา ป.3/1

21 6971 เด็กชายชลธาร  นอยเปม ป.3/1

22 7245 เด็กชายชลธาร  ปญญาใจ ป.3/2

23 7284 เด็กชายชวัลกร  เสนานุรักษวรกุล ป.3/4

24 6954 เด็กชายชัชวาล  เต็งวีระกุล ป.3/6

25 8302 เด็กชายฐาปนพงษ แวนแกว ป.3/8

(รายชื่อเรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อนักเรียน)

ประกาศรายช่ือนักเรียนปการศึกษา 2565
โรงเรียนมารดาอุปถมัภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

26 7440 เด็กชายณฐาภพ ศิลปทองจันดา ป.3/8

27 6889 เด็กชายณดล  ปญญาทอง ป.3/5

28 6881 เด็กชายณธรรศ  แกวมา ป.3/1

29 7000 เด็กชายณพคุณ  ผิวเกลี้ยง ป.3/5

30 7226 เด็กชายณภัฏ  ปติจะ ป.3/6

31 6979 เด็กชายณภัทร  ยาละ ป.3/2

32 7333 เด็กชายณัชพล  รัตนวีระพันธ ป.3/4

33 6888 เด็กชายณัฏฐธนัน  ศรีคําจีน ป.3/2

34 7172 เด็กชายณัฐคุณ  จันกัน ป.3/2

35 6994 เด็กชายณัฐชนน  วงศชัย ป.3/1

36 7184 เด็กชายณัฐชัย  ตันมา ป.3/6

37 7066 เด็กชายณัฐนนท  ถิ่นสอน ป.3/4

38 7424 เด็กชายณัฐพัชร อุทัยวัตรสุนทร ป.3/4

39 7008 เด็กชายณัฐภัทร  ใจประเชียง ป.3/5

40 7187 เด็กชายณัฐศักดิ์  เอ่ียมละมัย ป.3/4

41 7716 เด็กชายดนุพัฒน หมูธิมา ป.3/7

42 7212 เด็กชายดาวิด  แสงโชค ป.3/4

43 7229 เด็กชายเดชสิทธิ์  กาทองทุง ป.3/6

44 7704 เด็กชายตรัยรัตน พันธเครือ ป.3/3

45 7183 เด็กชายติณณภพ  นันตา ป.3/3

46 8301 เด็กชายตินหณภัค คําแปงคํา ป.3/7

47 7127 เด็กชายทีปกร  แสนจักร ป.3/2

48 7778 เด็กชายแทนคุณ บุญกรม ป.3/7

49 8101 เด็กชายธนกร บัวเทพ ป.3/7

50 7114 เด็กชายธนกฤต  เฟองฟู ป.3/3

51 7204 เด็กชายธนดล  วงศพุฒิ ป.3/6

52 7340 เด็กชายธนทัต  ตระการศักดิกูล ป.3/3

53 8306 เด็กชายธนภัทร ไขคํา ป.3/7

54 6955 เด็กชายธนาดุล  อิ่นศิริ ป.3/1

55 7216 เด็กชายธีทัต  ธีฆาวงษ ป.3/6

56 8087 เด็กชายธีรภัทร มาอุน ป.3/8

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

57 7265 เด็กชายธีรเมธ  อานุภาพ ป.3/5

58 7971 เด็กชายนนทฐภัทธ ทิพยโพธิ์ ป.3/7

59 7701 เด็กชายนนทพัทธ ประจักษจิตร ป.3/5

60 7978 เด็กชายนนนที สิงหสถิตย ป.3/8

61 8313 เด็กชายนพรุทธ กาศวิลาศ ป.3/7

62 7715 เด็กชายนภสินธุ เสคา ป.3/5

63 7482 เด็กชายนฤบดินทร รุงเรืองปญญา ป.3/7

64 6637 เด็กชายนัทธพงศ  คูประเสริฐ ป.3/6

65 7285 เด็กชายนัธทวัฒน  กิติสาร ป.3/5

66 7161 เด็กชายนัธทวัฒน  ดาวเรือง ป.3/2

67 6934 เด็กชายนาวา  สุริยา ป.3/4

68 7178 เด็กชายนิติธร  แกวโมลา ป.3/5

69 7034 เด็กชายนิติธร  นพอมรบดี ป.3/6

70 6859 เด็กชายนิติธร  พรอพรวน ป.3/4

71 7464 เด็กชายบุญพัฒน พันธุดี ป.3/8

72 7533 เด็กชายปกรณยศ มารสาร ป.3/3

73 7341 เด็กชายปณัฐชนน  สันปาแกว ป.3/6

74 8315 เด็กชายปณัยกร อาจธิมะ ป.3/7

75 7278 เด็กชายปภาวิน  แสนปน ป.3/2

76 7192 เด็กชายปรินทร  ยิ่งยง ป.3/1

77 8112 เด็กชายปองคุณ ธะนะวงค ป.3/8

78 7203 เด็กชายปยังกูร  วังแสน ป.3/2

79 8311 เด็กชายปุญญพัฒน ตาสาย ป.3/8

80 7418 เด็กชายปุณยสิทธิ์  โลราช ป.3/8

81 6996 เด็กชายโปรดปรางกูรณ  ภิญโญ ป.3/2

82 7292 เด็กชายพงศกวี  เกิดดี ป.3/1

83 7320 เด็กชายพงษพิชญ  กวางทอง ป.3/5

84 8129 เด็กชายพัสกร วังกาวรรณ ป.3/7

85 7436 เด็กชายพิชชานันท พุทธา ป.3/8

86 7214 เด็กชายพิชุตม  โสภารัตน ป.3/3

87 7461 เด็กชายพิชัยยุทธ ฤทธิ์ตา ป.3/5

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

88 7417 เด็กชายพิชาภัค  วิใจคํา ป.3/5

89 8308 เด็กชายพิตตินันท พิงคประเสริฐ ป.3/8

90 7324 เด็กชายพิทยุตม  สังกุนะ ป.3/2

91 7338 เด็กชายพิรชัช  สุขสําราญ ป.3/1

92 8013 เด็กชายพิรัล กวางสบาย ป.3/7

93 7306 เด็กชายพีรพัฒน  ใจเอ้ือ ป.3/1

94 7215 เด็กชายพีรพัสตร  ไชยเหล็ก ป.3/5

95 7007 เด็กชายพีรวรรฒ  วุฒิเจริญ ป.3/1

96 7426 เด็กชายพีรวิชญ กาศเจริญ ป.3/1

97 7208 เด็กชายภรัณยู  บุญเพ่ิม ป.3/3

98 7166 เด็กชายภัทรดนัย  ชื่นสมบัติ ป.3/4

99 7041 เด็กชายภัทรดิฐ  เด็ดขาด ป.3/2

100 7484 เด็กชายภาคิน ชัยวรรณธรรม ป.3/8

101 7271 เด็กชายภานุพงศ  จอมมานพ ป.3/4

102 7305 เด็กชายภูบดินทร  เลสัก ป.3/2

103 7232 เด็กชายภูมิใจ  วุฒิกุลภักดิ ป.3/4

104 8049 เด็กชายภูมิพัฒน ทะทอง ป.3/7

105 7343 เด็กชายภูมิภากร  อินตะเสาร ป.3/1

106 7193 เด็กชายภูริพัฒน  นุมนวล ป.3/2

107 7344 เด็กชายรัชพงศ  วงศฉายา ป.3/4

108 7092 เด็กชายรัฐนันท  สุภาวกุล ป.3/4

109 7105 เด็กชายฤกษมงคล  เสนาธรรม ป.3/6

110 7260 เด็กชายวชิรวิทย  จันทรศรี ป.3/5

111 7221 เด็กชายวชิรวิทย  เสนวิรัช ป.3/1

112 7104 เด็กชายวรรณรัตน  สะพานทอง ป.3/6

113 7129 เด็กชายวรากร  ไพศาลศักดิ์ ป.3/3

114 7186 เด็กชายวราวัชร  มาหวย ป.3/5

115 7107 เด็กชายวัชรวิทญ  กาใจ ป.3/6

116 7300 เด็กชายวันลักษณ  ศิริยา ป.3/3

117 6999 เด็กชายวิน  ขยายแยม ป.3/6

118 7146 เด็กชายวิริทธิ์พล  กมลอนุวงศ ป.3/4

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

119 8310 เด็กชายศรณศิลป ศรีโพธิ์ ป.3/7

120 7439 เด็กชายศรัญย หวังกุหลํา ป.3/8

121 7106 เด็กชายศรัณพัช  สาใจ ป.3/6

122 7749 เด็กชายศิรวิชญ วรรณสิทธิ์ ป.3/7

123 7974 เด็กชายสกลวรรธน วีระคํา ป.3/8

124 7102 เด็กชายสฆฤณ  อินโองการ ป.3/1

125 7463 เด็กชายสรวิชญ อุนอก ป.3/5

126 7095 เด็กชายสิรวิชญ  ใจหวาน ป.3/2

127 7765 เด็กชายสุทธิภัทร มาอุน ป.3/7

128 6909 เด็กชายสุริยะ  จอมเขียว ป.3/6

129 7710 เด็กชายหาญชัย ปวงเริ่ม ป.3/2

130 6981 เด็กชายอชิตะ  ใจทรวง ป.3/3

131 7714 เด็กชายอชิรวิทย กันฉิ่ง ป.3/7

132 7420 เด็กชายอัศวภัทร  แกวใจวงค ป.3/3

133 7243 เด็กหญิงกชกร ถิ่นสอน ป.3/5

134 7318 เด็กหญิงกนกพิชญ  วังคะออม ป.3/6

135 6969 เด็กหญิงกนิษฐวรา  การะเกต ป.3/4

136 7480 เด็กหญิงกมลพร ธรรมสาร ป.3/2

137 6866 เด็กหญิงกมลพรรณ  มวงคุ ป.3/3

138 7257 เด็กหญิงกรวรรณ  ระนา ป.3/3

139 7289 เด็กหญิงกฤตพร  สีแดง ป.3/6

140 7199 เด็กหญิงกวินภัค  ตันติเสวี ป.3/1

141 7707 เด็กหญิงกวิสรา ใยแกว ป.3/7

142 8387 เด็กหญิงกัญจิญา นาบุญมี ป.3/7

143 7206 เด็กหญิงกัญชลิกา  พุทธจร ป.3/2

144 7277 เด็กหญิงกัญญกุลณชั  สุทธินุน ป.3/1

145 7194 เด็กหญิงกัญญณัชชา  เดือนดาว ป.3/5

146 7698 เด็กหญิงกัญญพัชร พรมเมืองดี ป.3/4

147 7173 เด็กหญิงกัญญภัทร  อินทรีย ป.3/5

148 7228 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เข่ือนแกว ป.3/2

149 7267 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีโพธา ป.3/2

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

150 7231 เด็กหญิงกัญญารัตน  หมื่นโฮง ป.3/6

151 7189 เด็กหญิงกัญณกร  ปาเมือง ป.3/6

152 7210 เด็กหญิงกันยาวีร  ปญญานะ ป.3/2

153 7312 เด็กหญิงกัลญานิศ  มาระสาร ป.3/6

154 7222 เด็กหญิงกัลยกร  แสงสวาง ป.3/6

155 7167 เด็กหญิงกานตพิชชา  ทาวัน ป.3/5

156 7703 เด็กหญิงกานตพิชฌา นันทภูมิพัฒน ป.3/8

157 6985 เด็กหญิงกุลิสรา  สั่งสอน ป.3/5

158 7145 เด็กหญิงขวัญลดา เวียงนาค ป.3/6

159 7098 เด็กหญิงจารุภา  คงประจักษ ป.3/5

160 8793 เด็กหญิงจิดาภา พุฒิมา ป.3/7

161 7174 เด็กหญิงจิรัชญา  กาทองทุง ป.3/3

162 7283 เด็กหญิงจิรัชยา  แนวภูวนนท ป.3/5

163 7975 เด็กหญิงจีรนันท สุธรรม ป.3/7

164 7319 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ธรรมสมบูรณ ป.3/6

165 7422 เด็กหญิงฉัตรฉวี ไกรลาศ ป.3/1

166 6892 เด็กหญิงฉัตรธลักษณ  มั่งคั่ง ป.3/3

167 7096 เด็กหญิงฉัตรปวีณ  ทองคํา ป.3/1

168 7269 เด็กหญิงชญานันท  คําปนมาระ ป.3/3

169 6942 เด็กหญิงชญานุตน  ทรัพยทวี ป.3/1

170 7224 เด็กหญิงชญาภา  รัตนะ ป.3/5

171 7211 เด็กหญิงชณัญทิตา  ไชยวงค ป.3/1

172 7501 เด็กหญิงชนมน ทาปง ป.3/4

173 7017 เด็กหญิงชาริตา  พันธพู ป.3/1

174 6868 เด็กหญิงเชรียา  สารจินดาพงศ ป.3/4

175 7177 เด็กหญิงฌัญญาณัฐณ  แสงโรจน ป.3/5

176 7388 เด็กหญิงฐาปนีย  ใจยะ ป.3/1

177 7741 เด็กหญิงฐิติชญา กันทวงศ ป.3/8

178 7776 เด็กหญิงฐิติชญา นาคสิงห ป.3/7

179 7777 เด็กหญิงฐิติวรดา นาคสิงห ป.3/8

180 7308 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญชม ป.3/1
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181 7468 เด็กหญิงฒัณฒิกา แสนยาสมุทร ป.3/5

182 7708 เด็กหญิงณฐมน กองบัว ป.3/7

183 7205 เด็กหญิงณชัชา  บุญปน ป.3/2

184 8303 เด็กหญิงณฐัณิชา ใจเฉียบ ป.3/7

185 7327 เด็กหญิงณฐัธิชา  ศรีจตุรพรสุข ป.3/5

186 7005 เด็กหญิงณฐันริน  พิฑูรมานิต ป.3/6

187 7181 เด็กหญิงณฐันรี  เขมขัน ป.3/5

188 7250 เด็กหญิงณฐัรุจา  จีกัน ป.3/6

189 7970 เด็กหญิงณฐัิดา จันทะแสน ป.3/8

190 7487 เด็กหญิงณชิานันท หงษทอง ป.3/4

191 7144 เด็กหญิงเตชินี  ใจชอบ ป.3/3

192 7050 เด็กหญิงทักษพร  จักรพันธุวงค ป.3/2

193 8299 เด็กหญิงทักษพร คงม่ัน ป.3/7

194 7514 เด็กหญิงทิพยมณฑา มาสุ ป.3/7

195 7443 เด็กหญิงทิพยวิภา มิระสิงห ป.3/8

196 7328 เด็กหญิงธมนันท  ทาหาญ ป.3/3

197 7977 เด็กหญิงธัญชนก ยะปะนันท ป.3/7

198 7322 เด็กหญิงธัญทิพย  สมนา ป.3/1

199 7248 เด็กหญิงนรัชนันท  จองแค ป.3/2

200 6910 เด็กหญิงนัทธหทัย  ถนอม ป.3/2

201 6880 เด็กหญิงนันทนภัส  ทนันชัย ป.3/5

202 7242 เด็กหญิงนันทนภัส  วงศยนต ป.3/3

203 7060 เด็กหญิงนิชานาถ  มหาวงศ ป.3/4

204 7800 เด็กหญิงบัณฑิตา สายเจียมจรัส ป.3/8

205 7246 เด็กหญิงบัวบูชา  ไกรกิจราษฎร ป.3/1

206 7225 เด็กหญิงบุญญาดา  พลแหลม ป.3/2

207 7052 เด็กหญิงบุญณิสา  ชุมใจ ป.3/1

208 7249 เด็กหญิงบุญสิตา  รัตนเมืองสอง ป.3/2

209 7273 เด็กหญิงปณตพร  สุราษฎร ป.3/4

210 7053 เด็กหญิงปณัฏฎา  พยาราษฎร ป.3/1

211 7699 เด็กหญิงปทิตตา ประสิทธิโศภิณ ป.3/7
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212 8305 เด็กหญิงปราฉัตร พิมเสน ป.3/8

213 7220 เด็กหญิงปรียาพร  หลาคํามี ป.3/1

214 7275 เด็กหญิงปวีณธิดา  ภิญโญ ป.3/2

215 7697 เด็กหญิงปวีณนุช ขันตา ป.3/3

216 7236 เด็กหญิงปณชญา  ไทยภักดิ์ ป.3/6

217 7976 เด็กหญิงปยธิดา ทองทา ป.3/8

218 7290 เด็กหญิงปุญญาดา  พุมริ้ว ป.3/6

219 8414 เด็กหญิงปุญญิศา โสสุทธินัน ป.3/8

220 8624 เด็กหญิงปุณยนุช อินตะนอน ป.3/8

221 7175 เด็กหญิงเปมิกา  วรรณไชย ป.3/5

222 7332 เด็กหญิงไปรยา  สีใหม ป.3/6

223 8307 เด็กหญิงพรชนก อัศวรัตนากร ป.3/8

224 7171 เด็กหญิงพระคุณ  ชโนเมธาภรณ ป.3/4

225 7259 เด็กหญิงพลอยพรรณ  แกวสุพรรณ ป.3/2

226 7282 เด็กหญิงพัชริดา  เหมืองศรี ป.3/5

227 7335 เด็กหญิงพัชริดา สนธิ ป.3/6

228 7739 เด็กหญิงพาขวัญ เหล็กแกว ป.3/7

229 7477 เด็กหญิงพาทินธิดา ทวยมาตย ป.3/3

230 7293 เด็กหญิงพิจักขณา  สิริราษฎร ป.3/4

231 7180 เด็กหญิงพิชชานันท  ธุปาละ ป.3/4

232 8298 เด็กหญิงพิชชาพร กองแกว ป.3/7

233 7244 เด็กหญิงพิชญธิดา  คํายวง ป.3/4

234 7712 เด็กหญิงพิชญาภร ปนทะนันท ป.3/7

235 7336 เด็กหญิงพิมญาดา  ถุงเงนิ ป.3/6

236 7713 เด็กหญิงพิมพชนก เพียรจริง ป.3/7

237 7280 เด็กหญิงพิมพธิดา  เจียมใจ ป.3/2

238 7019 เด็กหญิงพิมพนารา  ตะนนท ป.3/4

239 7745 เด็กหญิงพิมพพิชชา รุงทวีศักดิ์ ป.3/8

240 6927 เด็กหญิงพิมพมาดา  ใยดี ป.3/2

241 7502 เด็กหญิงพิรญาณ เสนรังษี ป.3/3

242 8309 เด็กหญิงเพชรระริน บัณฑิตจรัส ป.3/8
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243 7195 เด็กหญิงแพร  เพ็ชรแยม ป.3/3

244 7317 เด็กหญิงภคพร  เรืองจันทร ป.3/3

245 7124 เด็กหญิงภคภรณ  สลักหลาย ป.3/3

246 7094 เด็กหญิงภัทรนันท  ปญนะราศรี ป.3/3

247 7706 เด็กหญิงภัทรวดี ปาธนู ป.3/7

248 7700 เด็กหญิงภัทรศยา คุมวงษ ป.3/4

249 8407 เด็กหญิงภิญญพัชญ คําชื่น ป.3/8

250 7165 เด็กหญิงภิรัญญา  แสงลําภู ป.3/2

251 7441 เด็กหญิงภูริชชญา จิตพยัค ป.3/4

252 7988 เด็กหญิงมนฤดี ชนะสงคราม ป.3/8

253 6887 เด็กหญิงมนัญชยา  โสภา ป.3/6

254 7618 เด็กหญิงมารก้ี บัดติยา ป.3/8

255 7331 เด็กหญิงมิญชญาดา  พรหมปญญา ป.3/5

256 7507 เด็กหญิงมิลธิรา ขันมณี ป.3/3

257 7239 เด็กหญิงรัชดาวัลย  วงศธุวานันท ป.3/2

258 7957 เด็กหญิงรัมภาภัค จักรสอง ป.3/7

259 7979 เด็กหญิงวรรณกร พันธกวาง ป.3/7

260 7982 เด็กหญิงวรัญญา เพ็ญสุข ป.3/8

261 6970 เด็กหญิงวราพร  สุขทรัพย ป.3/1

262 6990 เด็กหญิงวริศรา  กันทาวงศ ป.3/4

263 7162 เด็กหญิงศศิกานต  ปญโญ ป.3/5

264 7268 เด็กหญิงศริประภา  เชียงตา ป.3/1

265 7286 เด็กหญิงศวิาการ  มูลพรอม ป.3/4

266 7099 เด็กหญิงสิรีณิพัชร  อารินทร ป.3/3

267 7801 เด็กหญิงสุกัญญา อุนคํามี ป.3/7

268 7729 เด็กหญิงสุภัสสรา ชุมภูวัง ป.3/4

269 8926 เด็กหญิงอนันตญา อินทรตะวิชัย ป.3/8

270 7101 เด็กหญิงอภิษฎา  จันทราทิพย ป.3/1

271 7164 เด็กหญิงอรณิชชา  ยาสตรี ป.3/6

272 8068 เด็กหญิงไอรดา บุญทา ป.3/8
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