
ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

1 6871 เด็กชายกรวิชญ กาศแกว ป.4/2

2 6974 เด็กชายกรวิชญ วงคมา ป.4/4

3 6636 เด็กชายกฤตกร เพ๊ียตร ป.4/2

4 6631 เด็กชายกฤตภาส แกววิเชียร ป.4/7

5 6952 เด็กชายกลวัชร ยุทธโกวิทย ป.4/8

6 6679 เด็กชายกวี ดวงสมคิด ป.4/7

7 6875 เด็กชายกัญจนนิรัน เหมืองอุน ป.4/2

8 7110 เด็กชายกันตภณ สุขนอย ป.4/6

9 6917 เด็กชายกิตติศักดิ์ ใจตรง ป.4/7

10 8010 เด็กชายกิตติศักดิ์ ประสารยา ป.4/8

11 6596 เด็กชายคณาธิป มอญแกว ป.4/8

12 7064 เด็กชายคุณากร ทางาม ป.4/8

13 7408 เด็กชายคุณากร บุญสอน ป.4/5

14 6964 เด็กชายจิรภัทร จีรการ ป.4/5

15 6900 เด็กชายจิรภัทร ถิรชานิธิศ ป.4/3

16 6944 เด็กชายชญตว ภิญโญ ป.4/4

17 6972 เด็กชายชนนน ปญญาใจ ป.4/7

18 6757 เด็กชายชนะโชค เดือนเพ็ญ ป.4/5

19 6984 เด็กชายชนาวินท อะทะเสน ป.4/7

20 6966 เด็กชายชยพล เดือนดาว ป.4/7

21 7794 เด็กชายชวกร แมนยํา ป.4/6

22 6962 เด็กชายชัยกร ทิพยจันทร ป.4/4

23 6963 เด็กชายชัยกฤต ทิพยจันทร ป.4/2

24 6733 เด็กชายชัยกาล บุญจันทร ป.4/5

25 6918 เด็กชายชินภัทร ธุระกิจ ป.4/8

(รายชื่อเรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อนักเรียน)

ประกาศรายช่ือนักเรียนปการศึกษา 2565
โรงเรียนมารดาอุปถมัภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

26 7251 เด็กชายชิษณุพงศ วุฒิชา ป.4/7

27 6874 เด็กชายชิษณุพงศ สุทธิบูรณ ป.4/2

28 6968 เด็กชายชุติภาสษ เสนาธรรม ป.4/8

29 8800 เด็กชายฐานทัต ยวงแกว ป.4/3

30 7012 เด็กชายณฆรินทร ศรีนักรินทร ป.4/8

31 6906 เด็กชายณภัทร ยี่ดวง ป.4/2

32 6901 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เพ็ชรจันทร ป.4/3

33 6950 เด็กชายณัฏฐชัย ชุมใจ ป.4/5

34 7058 เด็กชายณัฐกรณ เวียงคํา ป.4/4

35 7046 เด็กชายณัฐชนน เปลงผิว ป.4/2

36 6980 เด็กชายณัฐชนันท เสารแดน ป.4/2

37 7062 เด็กชายณัฐดน ศรีอินทร ป.4/7

38 6741 เด็กชายณัฐพัชร ขันคํานันตะ ป.4/3

39 6727 เด็กชายณัฐพัชร โอดเทิง ป.4/7

40 7128 เด็กชายณัฐพัฒน เทพศุภร ป.4/8

41 6669 เด็กชายณัฐภัทร แกวมา ป.4/7

42 6913 เด็กชายณิชพงศ ศิริกมลนันท ป.4/3

43 7747 เด็กชายถิรคณุ อินยาวิเลิศ ป.4/5

44 8989 เด็กชายทรัพยมงคล  ปรีชาสุปญญา ป.4/2

45 6734 เด็กชายทักษดนัย สายถ่ิน ป.4/2

46 7010 เด็กชายธณภัทร คําปลุก ป.4/8

47 7032 เด็กชายธนกฤต ตรีเทพชาญชัย ป.4/6

48 7400 เด็กชายธนกฤต นันภิวงศ ป.4/5

49 8428 เด็กชายธนกฤต บุญสง ป.4/2

50 6737 เด็กชายธนโชติ ชูเกียรติ ป.4/7

51 8917 เด็กชายธนบดี สุทธิกุลธนกิจ ป.4/5

52 6691 เด็กชายธนบัตร ขมวินัส ป.4/1

53 6599 เด็กชายธนวัฒน สุวรกุล ป.4/3

54 8970 เด็กชายธนะเทพ เจยแกว ป.4/7

55 6905 เด็กชายธนัญชัย มหายศนันท ป.4/7

56 6959 เด็กชายธนาภัทร จิระพงษสุวรรณ ป.4/8

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

57 7748 เด็กชายธเนษฐ ตะริโย ป.4/5

58 8691 เด็กชายธราวุธ วุฒิเจริญ ป.4/4

59 6678 เด็กชายธัญยกันต ชัยรัตน ป.4/8

60 6926 เด็กชายธาราเทพ ทิพยเจิง ป.4/6

61 7401 เด็กชายธีรภัทร ตันมา ป.4/8

62 7043 เด็กชายธีรภัทร วุฒิโอสถ ป.4/2

63 6771 เด็กชายนนทธวัฒน ตุยดา ป.4/5

64 7075 เด็กชายนภัทร เลื่อนชิต ป.4/4

65 6930 เด็กชายนราวินท เหมืองแกว ป.4/2

66 7395 เด็กชายนิติพัฒน คําพลอย ป.4/6

67 7402 เด็กชายบริภัทร ลือโฮง ป.4/3

68 6960 เด็กชายปพนนพ ฤทธิชัยยานันท ป.4/2

69 6860 เด็กชายปภังกร ไกแกว ป.4/7

70 7037 เด็กชายปรัชญา ชุมใจ ป.4/5

71 6817 เด็กชายปฤศนัย กล่ําเพียร ป.4/1

72 6841 เด็กชายปวันสรรค เข่ือนแกว ป.4/6

73 7015 เด็กชายปองปญญ เพชรวงษ ป.4/4

74 6936 เด็กชายปญจมาภูมิ อินตะจันทร ป.4/1

75 7061 เด็กชายปณณวิชญ ศรีสด ป.4/6

76 6898 เด็กชายปติ สิริพงศพันธุ ป.4/1

77 7027 เด็กชายปยชนน สมใจ ป.4/4

78 7154 เด็กชายปยะพงศ คํายวง ป.4/6

79 6961 เด็กชายปุณณรัตน ณ นาน ป.4/1

80 6902 เด็กชายปุณณวิช สีชมภู ป.4/3

81 6740 เด็กชายพงษศกร นวลจริต ป.4/4

82 6988 เด็กชายพชรดนัย สงวนสิงห ป.4/5

83 6692 เด็กชายพลาธิป ขอนกําจัด ป.4/1

84 6953 เด็กชายพสิษฐ ทุงสี่ ป.4/1

85 7024 เด็กชายพิชฌพัทธ ธงสิบสอง ป.4/7

86 6869 เด็กชายพิชาภพ วิใจคํา ป.4/1

87 6912 เด็กชายพิรภูณกร ธงสิบสอง ป.4/2

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

88 6908 เด็กชายพีรวิชญ คํามั่น ป.4/2

89 6903 เด็กชายพีรวิชญ เวียงยา ป.4/8

90 6590 เด็กชายพีระณัฐ ขวัญอยู ป.4/1

91 6885 เด็กชายภควัต เงินลํายอง ป.4/3

92 6674 เด็กชายภัทรพล ณ นาน ป.4/8

93 7093 เด็กชายภัทรพิศาล สูตรอุดม ป.4/4

94 6982 เด็กชายภากรณ ขันคํานันตะ ป.4/1

95 6580 เด็กชายภาณพงศ โสภา ป.4/6

96 8051 เด็กชายภาณุภัทร พานิชวรกิจ ป.4/4

97 6777 เด็กชายภาสวี แสงการ ป.4/3

98 6879 เด็กชายภูปกรณ อินทรีย ป.4/7

99 6780 เด็กชายภูภูมิ หมื่นโฮง ป.4/5

100 6858 เด็กชายภูมิพัตร หงษทอง ป.4/2

101 6614 เด็กชายภูมิรพี ปญญามา ป.4/4

102 7773 เด็กชายมณฑล รัตนสุวรรณ ป.4/3

103 7411 เด็กชายรัชตะ กาวิยะ ป.4/8

104 6736 เด็กชายวรโชติ บุญยงค ป.4/6

105 7118 เด็กชายวรเทพ วิเศษศรี ป.4/1

106 6935 เด็กชายวราวุธ วิชาภรณ ป.4/1

107 7412 เด็กชายวัชรพงศ จันทรเรือน ป.4/1

108 6940 เด็กชายวัชรพล คนคลอง ป.4/6

109 7407 เด็กชายวิชญะ ตะคํา ป.4/3

110 7413 เด็กชายศิลา สังขศิลา ป.4/8

111 7039 เด็กชายศิวัช ชุมพูอิน ป.4/4

112 7014 เด็กชายศุภณัฐ คชปญญา ป.4/4

113 7069 เด็กชายศุภณัฐ นันทวรรณ ป.4/1

114 6836 เด็กชายศุภณัฐ ศรีจันทรอาภา ป.4/4

115 6738 เด็กชายศุภรุจ ธูปนิ่ม ป.4/1

116 7047 เด็กชายศุภวิชญ กระตายทอง ป.4/4

117 6987 เด็กชายสาริศ กังผึ้ง ป.4/3

118 6609 เด็กชายสิทธินนท ยนตประเสริฐ ป.4/1

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

119 6675 เด็กชายสิรภพ กาทุง ป.4/3

120 6947 เด็กชายสุกฤษฎิ์ แพงพงา ป.4/6

121 7143 เด็กชายสุกฤษฎิ์ สุวรรณา ป.4/5

122 7905 เด็กชายสุวพิชญ ภิญโญธนาวัฒน ป.4/1

123 6754 เด็กชายเสฏฐวุฒิ หมอกรอง ป.4/8

124 7022 เด็กชายอภิวิชญ เสนานุรักษวรกุล ป.4/6

125 7750 เด็กชายอิงคเมธ หวังศริิเวช ป.4/5

126 6725 เด็กชายอิทธิพัทธ อุดมทรัพยขจร ป.4/2

127 8763 เด็กชายอิทธิพัทธิ์ ชาปง ป.4/3

128 6925 เด็กชายเอ้ืออังกูร อัครพงศอังกูร ป.4/3

129 6688 เด็กหญิงกชพร รอตโกมิล ป.4/1

130 8056 เด็กหญิงกนกกร สมสันต ป.4/7

131 6938 เด็กหญิงกนกอร ใจคนอง ป.4/7

132 7080 เด็กหญิงกมนทิพ ขามสาม ป.4/6

133 6894 เด็กหญิงกมลชนณันส แสนเมือง ป.4/7

134 6704 เด็กหญิงกมลทิพย มะโนโฮง ป.4/6

135 6941 เด็กหญิงกมลพร อุทุมภา ป.4/1

136 7137 เด็กหญิงกรกมล แกวสีทอง ป.4/7

137 7029 เด็กหญิงกฤตพร โคมสวาง ป.4/3

138 7063 เด็กหญิงกฤตมุข แสงเดือน ป.4/8

139 6783 เด็กหญิงกวิสรา สุธรรมเม็ง ป.4/2

140 6842 เด็กหญิงกัญญารัตน ชัยเจริญ ป.4/4

141 8927 เด็กหญิงกัญญารินทร จาอาบาล ป.4/6

142 7125 เด็กหญิงกัณฐมณี เนืองนิตย ป.4/7

143 7397 เด็กหญิงกัลยกร โนวังหาร ป.4/7

144 6878 เด็กหญิงกัลยรัตน หนองหลิ่ง ป.4/6

145 6945 เด็กหญิงกานตธีรา บรรลือ ป.4/5

146 6876 เด็กหญิงกานตพิชชา ศิริเดชพันธุ ป.4/3

147 7759 เด็กหญิงกุลรภัส กาหรัดศิวกุล ป.4/6

148 7405 เด็กหญิงเขมจิรา ผองสอาด ป.4/8

149 6883 เด็กหญิงจอมขวัญ ศรีวิชัย ป.4/2

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

150 7254 เด็กหญิงจันทรสุดา ปกเข็ม ป.4/8

151 6799 เด็กหญิงจารวี ยิ้มพราย ป.4/3

152 6916 เด็กหญิงจิณัฐดา บุญมาภิ ป.4/8

153 7751 เด็กหญิงชญาดา ศิริใจ ป.4/6

154 7793 เด็กหญิงชญานุช เหลาวนิชย ป.4/3

155 6776 เด็กหญิงชนิดาภา ใจกองแกว ป.4/1

156 6967 เด็กหญิงฌาลิดา พลอยเจริญ ป.4/4

157 7123 เด็กหญิงฐิติมา ธงสิบเกา ป.4/5

158 7055 เด็กหญิงฐิติวรกานต อภิวงศ ป.4/5

159 8039 เด็กหญิงฐิติวรดา สุขใจ ป.4/5

160 8986 เด็กหญิงณภัค เกียรติฐานิต ป.4/1

161 7752 เด็กหญิงณภัสนันท วงษตา ป.4/2

162 8903 เด็กหญิงณชัชา มินทร ป.4/4

163 8121 เด็กหญิงณชัชา เหลารัดเดชา ป.4/7

164 7070 เด็กหญิงณชัภัส ตั้งตรงจิตร ป.4/6

165 6833 เด็กหญิงณฏัฐณิชา ศิริพลับพลา ป.4/4

166 7939 เด็กหญิงณฐักมล วรรณโร ป.4/2

167 6603 เด็กหญิงณฐัชยา วงควงค ป.4/4

168 6861 เด็กหญิงณฐัชา ขัดศรี ป.4/3

169 6989 เด็กหญิงณฐัฐา ศรีใจวงศ ป.4/8

170 7258 เด็กหญิงณฐัณิชา วงษรีย ป.4/7

171 7013 เด็กหญิงณฐัณิชา วรรณกลึง ป.4/2

172 7044 เด็กหญิงณฐัพร จิวะชาติ ป.4/3

173 7119 เด็กหญิงณฐัริณีย ขันวิเศษ ป.4/5

174 6956 เด็กหญิงณฐัวศา ทนทาน ป.4/1

175 6821 เด็กหญิงณชิกานต น้ําใส ป.4/5

176 6677 เด็กหญิงณชิชามนต เข่ือนพันธโชค ป.4/2

177 6730 เด็กหญิงทยาตา เนตรชลายุทธ ป.4/2

178 6899 เด็กหญิงธนัชพร ทิพยรักษ ป.4/4

179 6802 เด็กหญิงธนัญญฐิญา สกุลเงินเตชาวัฒน ป.4/8

180 7433 เด็กหญิงธวัลภัทร มูลดา ป.4/8
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181 7942 เด็กหญิงธัชนันทดา ฟกนาค ป.4/3

182 8783 เด็กหญิงธัญจิรา จันทรสวาง ป.4/3

183 7068 เด็กหญิงธัญชนก ลือโฮง ป.4/3

184 7753 เด็กหญิงธัญชนก สุดาชม ป.4/7

185 8651 เด็กหญิงธัญนันท อุปนันท ป.4/6

186 6978 เด็กหญิงธัญลักษณ อุปการ ป.4/5

187 6983 เด็กหญิงธัญวรัตน อรุณโรจน ป.4/6

188 6862 เด็กหญิงธันยพร สันปาเปา ป.4/6

189 6928 เด็กหญิงธันยวรัชญ บุญสิทธิ์ ป.4/1

190 7651 เด็กหญิงธาราพร เพชรคอน ป.4/6

191 6640 เด็กหญิงธิชานันท ทนันชัย ป.4/8

192 6616 เด็กหญิงธีรตา ประมาลย ป.4/6

193 6793 เด็กหญิงธีระชญา ฤทธิศาสตร ป.4/1

194 7016 เด็กหญิงนพภัสสร สมนึก ป.4/5

195 6882 เด็กหญิงนิจวิภา สะมะที ป.4/8

196 7373 เด็กหญิงบุญญาพร ถาหมื่น ป.4/1

197 6891 เด็กหญิงปภาดา สวนบอแร ป.4/3

198 6604 เด็กหญิงปรานต ชัยวงคนาคพันธ ป.4/6

199 7760 เด็กหญิงปวิชญา กันทวงศ ป.4/1

200 7754 เด็กหญิงปองกานต ตะวันแกว ป.4/6

201 6726 เด็กหญิงปญญนภัส นุมนิ่ม ป.4/3

202 6594 เด็กหญิงปาณิสรา แขงขัน ป.4/1

203 7941 เด็กหญิงปยมัณฑน ทองทา ป.4/5

204 6475 เด็กหญิงปุญญาพร สายยืด ป.4/7

205 6615 เด็กหญิงปุญญาภา ถิ่นจอม ป.4/6

206 6904 เด็กหญิงปุณญรัตน หงษบินโบก ป.4/7

207 7755 เด็กหญิงปุณณฐัฐา สายเทพ ป.4/3

208 7255 เด็กหญิงปุณยนุช ไมจันดี ป.4/1

209 6782 เด็กหญิงพรหมพร สุดสวาท ป.4/6

210 8004 เด็กหญิงพลอยดาว สืบสิงห ป.4/7

211 7756 เด็กหญิงพัชรพร ขามหก ป.4/2
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212 6951 เด็กหญิงพัณณิตา เอกอมต ป.4/1

213 6729 เด็กหญิงพิจิกานต ซื่อตรง ป.4/1

214 7404 เด็กหญิงพิชชาญาดา หวังดี ป.4/2

215 6509 เด็กหญิงพิชชาภา ปญญาพิพัฒน ป.4/2

216 7073 เด็กหญิงพิชชาอร ยินดีผล ป.4/6

217 7398 เด็กหญิงพิชฌกาญจน จะเฮิง ป.4/5

218 6805 เด็กหญิงพิชญากร ใยดี ป.4/5

219 7045 เด็กหญิงพิชญาภัค ตันเอี๋ยม ป.4/1

220 8704 เด็กหญิงพิชญาภา ไชยบุญเรือง ป.4/4

221 6582 เด็กหญิงพิชาภรณ ชมสา ป.4/2

222 6820 เด็กหญิงพิมชญา ทองสา ป.4/8

223 8661 เด็กหญิงพิมธารารัตน วิทยาวงค ป.4/7

224 8687 เด็กหญิงพิมพมาดา ญานะคํา ป.4/5

225 6865 เด็กหญิงพิมลสิริ สิริจันทรพิมล ป.4/4

226 8339 เด็กหญิงเพชรไพลิน เฮงษฏีกุล ป.4/6

227 6864 เด็กหญิงภริญญาณัฏฐ หรัญรัตน ป.4/7

228 6923 เด็กหญิงภัทรปภา เรียนเกง ป.4/5

229 6801 เด็กหญิงภัลสินี ดุเหวา ป.4/8

230 6602 เด็กหญิงภิญญาพัชญ ถิ่นศริภควัตต ป.4/4

231 7148 เด็กหญิงภิญญาพัชญ ประสารยา ป.4/4

232 7028 เด็กหญิงภิรัญญา วังอินทร ป.4/2

233 6877 เด็กหญิงภูริชญา กาศเจริญ ป.4/4

234 6778 เด็กหญิงภูริชญา ถิ่นแถลบ ป.4/5

235 8732 เด็กหญิงมาตาชนก วงศวังจันทร ป.4/5

236 8983 เด็กหญิงเมฆหลา วงษสาริกิจ ป.4/8

237 6787 เด็กหญิงเมชญา หงษเจ็ด ป.4/2

238 6973 เด็กหญิงโมรีลักษณ ดวงดีวิชัย ป.4/1

239 6958 เด็กหญิงรวิสุดา จักรบุตร ป.4/5

240 7049 เด็กหญิงรัชฎาภรณ อารมณ ป.4/4

241 7025 เด็กหญิงรัตติกร วิจิตรจันทร ป.4/4

242 6648 เด็กหญิงลภัทรลดา ชมมัชยา ป.4/1
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243 7132 เด็กหญิงลภัสกร แปงใจ ป.4/3

244 7074 เด็กหญิงลินดา เกรแฮม ป.4/4

245 8702 เด็กหญิงเลอสิรี ทองเชตุ ป.4/8

246 6732 เด็กหญิงวรรณรวี ประเสริฐศักดิ์ ป.4/4

247 6731 เด็กหญิงวรรณรินทร สะพานทอง ป.4/8

248 7940 เด็กหญิงวรัญญา จูงใจ ป.4/2

249 6915 เด็กหญิงวรินยุพา กําแทง ป.4/8

250 6922 เด็กหญิงวริศรา อัญญะโพธิ์ ป.4/3

251 7253 เด็กหญิงวิจิตรลดา ขึมจันทร ป.4/7

252 7410 เด็กหญิงวิริยากร พุฒทอง ป.4/6

253 7152 เด็กหญิงศรณัยพร เสียงหวาน ป.4/5

254 7757 เด็กหญิงศรินัยาพร วงศารัตนศีล ป.4/3

255 8399 เด็กหญิงศภุกานต วงษพัฒน ป.4/8

256 6919 เด็กหญิงศภุจิรา ผัสดี ป.4/1

257 6949 เด็กหญิงศภุรดา มาชัย ป.4/4

258 6656 เด็กหญิงศภุัสตา แกวมา ป.4/3

259 7138 เด็กหญิงสโรชา แผวสมบุญ ป.4/2

260 6847 เด็กหญิงสิริกร ชํานาญ ป.4/5

261 6975 เด็กหญิงสุธาสินี วงคตลาด ป.4/4

262 6849 เด็กหญิงสุพิชญา วังสมอ ป.4/7

263 6948 เด็กหญิงสุรัสวดี สาระวะ ป.4/7

264 6593 เด็กหญิงอริสรา จันทรดี ป.4/2

265 6933 เด็กหญิงอินทิรา อินทรรุจิกุล ป.4/3

266 7431 เด็กหญิงเอมมิกา จันทรกอง ป.4/6
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