
ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

1 7126 เด็กชายกรวิชญ  มณรีตัน ป.5/7

2 7607 เด็กชายกวินกิตติ์  สุวรรณ ป.5/6

3 6997 เด็กชายกองเกียรติ  นิลคง ป.5/7

4 6598 เด็กชายกันต  วาทนิยะกุล ป.5/3

5 6544 เด็กชายกันตดนัย  รอดทุกข ป.5/4

6 6539 เด็กชายกันตธีภพ  ธรรมวงศชัย ป.5/2

7 6548 เด็กชายกันตพล  ทางาม ป.5/3

8 6407 เด็กชายกันตภณ  โคตรชมภู ป.5/5

9 6369 เด็กชายกิตติชัย  พวงถ่ิน ป.5/3

10 6816 เด็กชายกิตติภูมิ  มณีวรรณ ป.5/3

11 8799 เด็กชายขจรศักดิ์ เสนากุล ป.5/7

12 6635 เด็กชายคณศิร  วรรณจรรยา ป.5/2

13 6627 เด็กชายคีตภัทร  ชัยปรัชญ ป.5/4

14 6322 เด็กชายจิตติปภพ  สุขทั่วญาติ ป.5/5

15 6755 เด็กชายจิรายุทธ  พอสม ป.5/2

16 8948 เด็กชายเฉลิมยุทธ ไชยบุญเรือง ป.5/1

17 6646 เด็กชายชนธัญ  โกสิน ป.5/5

18 6526 เด็กชายชวพัฒน  มั่งคั่ง ป.5/2

19 6065 เด็กชายชิณวสุ  เดือนดาว ป.5/3

20 6814 เด็กชายชินกฤต  พักกระสา ป.5/4

21 6601 เด็กชายชิษณุพงศ  หาญจิตต ป.5/5

22 6681 เด็กชายฑีฎากร  อนันต ป.5/1

23 6797 เด็กชายณภัทร  บรรลือ ป.5/7

24 6328 เด็กชายณภัทร  สิงหเห ป.5/5

25 8325 เด็กชายณัชชานนต  สอนมา ป.5/6

(รายชื่อเรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อนักเรียน)

ประกาศรายช่ือนักเรียนปการศึกษา 2565
โรงเรียนมารดาอุปถมัภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

26 6535 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พิฑูรมานิต ป.5/4

27 6686 เด็กชายณัฏฐชัย  พูลสวัสดิ์ ป.5/5

28 6676 เด็กชายณัฐนนท  จันกัน ป.5/2

29 6993 เด็กชายณัฐนันท  กาวีวน ป.5/3

30 6612 เด็กชายณัฐพนธ  รองพืช ป.5/3

31 6591 เด็กชายณัฐพัชร  มูลไว ป.5/1

32 6595 เด็กชายณัฐพัฒน  ชอบสะอาด ป.5/1

33 6781 เด็กชายณัฐภัทร  บัวบานแยม ป.5/6

34 7153 เด็กชายณัฐวัฒน  พลแหลม ป.5/7

35 6998 เด็กชายณัฐวุฒิ  คูสุวรรณ ป.5/6

36 6689 เด็กชายตนุภัทร  เรืองตื้อ ป.5/5

37 6698 เด็กชายตรัย  สั่งสอน ป.5/6

38 6644 เด็กชายตุลธร  ถนอม ป.5/5

39 6645 เด็กชายเตชภาณุ  สืบหงษ ป.5/1

40 6663 เด็กชายถิรรนัท  ดาวดึงษ ป.5/5

41 6416 เด็กชายถิรวัสส  วิบูลยประภัสร ป.5/2

42 6924 เด็กชายธนกฤต  แกวดวงใจ ป.5/4

43 6403 เด็กชายธนกฤต  ทิพยโพธิ์ ป.5/1

44 6661 เด็กชายธนกฤต  สันตุฎฐิ ป.5/5

45 6507 เด็กชายธนกฤต  อดุลวัฒนศิริ ป.5/2

46 8418 เด็กชายธนดล  บัวสําลี ป.5/7

47 7079 เด็กชายธนบดี  ปะระมะ ป.5/4

48 8417 เด็กชายธนวรรธน  ยะเรือนงาม ป.5/7

49 8123 เด็กชายธนัตถ  สุวรรณประไพ ป.5/7

50 6524 เด็กชายธนาธิป  ปนะสุ ป.5/5

51 6435 เด็กชายธัชพล  อนามา ป.5/1

52 7142 เด็กชายนครินทร  ไชยสิทธิ์ ป.5/7

53 7613 เด็กชายนนทปวิช  แสนอุม ป.5/7

54 6723 เด็กชายนภัสกร  ชาวพิจิตร ป.5/4

55 6052 เด็กชายนราธิป  คํายวง ป.5/1

56 6693 เด็กชายนันทภพ  ปนใจ ป.5/4

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

57 6671 เด็กชายบวรวิชญ  พงศพันธุ ป.5/1

58 6697 เด็กชายบุริศร  พลแหลม ป.5/5

59 6857 เด็กชายปกรณ  วันมหาใจ ป.5/6

60 7011 เด็กชายปภาวิชญ  สุขวัฒนานนท ป.5/7

61 6721 เด็กชายปรัชญา  ชัยมงคล ป.5/2

62 6746 เด็กชายปรัตถกร  วิยะ ป.5/5

63 6774 เด็กชายปวริศ  โชติวิบูลสายสอด ป.5/6

64 8338 เด็กชายปวีณ  อนันตะ ป.5/6

65 6344 เด็กชายปุณณวิช  แกวพนา ป.5/3

66 7608 เด็กชายปุณณวิชญ  ทองดวง ป.5/6

67 8327 เด็กชายปุรเชษฐ  ดอกแกว ป.5/6

68 6462 เด็กชายพงศภัค  ใจดี ป.5/5

69 6337 เด็กชายพศิน  ธนะไพศาขมาส ป.5/3

70 7140 เด็กชายพัชรพงศ  ศรีลารักษ ป.5/7

71 6338 เด็กชายพัทธนันท  วารีกุล ป.5/3

72 7003 เด็กชายพันกร  หนองสิงห ป.5/7

73 6397 เด็กชายพิจักษณ  กวางสบาย ป.5/4

74 6613 เด็กชายพิชุตม  อักษร ป.5/1

75 6426 เด็กชายพีรายุ  คําลือ ป.5/4

76 6312 เด็กชายพุฒิธร  มนกลม ป.5/7

77 6685 เด็กชายพูนทรัพย  ดาวเรือง ป.5/5

78 6540 เด็กชายภชรพล  หมื่นโฮง ป.5/2

79 6313 เด็กชายภวัต  มาลัยกรอง ป.5/2

80 6546 เด็กชายภัทรชนน  เมฆแสน ป.5/3

81 6589 เด็กชายภาคิน  กิจผลิต ป.5/5

82 7372 เด็กชายภาณุเดช  ปาโผ ป.5/6

83 6626 เด็กชายภาณุพงศ  บังเมฆ ป.5/1

84 6441 เด็กชายภูกวิน  สารจินดาพงศ ป.5/2

85 6543 เด็กชายภูกวิน  อินตะเสาร ป.5/1

86 8107 เด็กชายภูนฤเบศ  บัวบาน ป.5/7

87 6684 เด็กชายภูริช  ขันคํานันตะ ป.5/4

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

88 6484 เด็กชายภูริพัธน  โคกทอง ป.5/3

89 6655 เด็กชายภูวดล  ขันคาํนันตะ ป.5/1

90 7612 เด็กชายภูวนาถ  นิลทอง ป.5/6

91 6522 เด็กชายภูวิศ  ภาสสัทธา ป.5/3

92 6318 เด็กชายมนตณณฐั  ถือนิล ป.5/2

93 7599 เด็กชายเมธิกร  สรอยเพชร ป.5/6

94 6581 เด็กชายยศกร  ทะจาย ป.5/2

95 6722 เด็กชายยศภัทร  รัตนวีระพันธ ป.5/5

96 6520 เด็กชายยศวรรธน  ชินเทพ ป.5/1

97 8688 เด็กชายยศวริต ปนทรส ป.5/6

98 6651 เด็กชายรวินท  แสนหาญ ป.5/4

99 6642 เด็กชายรวีโรจน  วงศวันดี ป.5/1

100 7157 เด็กชายระพีภัทร  สุดสาย ป.5/7

101 6856 เด็กชายราชินท  ทรัพยเมือง ป.5/4

102 6239 เด็กชายรามายณะ  จันทรประทีป ป.5/2

103 6551 เด็กชายวชิรวิทญ  กาใจ ป.5/3

104 6307 เด็กชายวรรทรท  มาหวย ป.5/3

105 6632 เด็กชายวราวุธ  หวังสันติสุข ป.5/4

106 6579 เด็กชายวศกร  บุษพันธ ป.5/3

107 8431 เด็กชายศรวัส  คชสาร ป.5/7

108 7631 เด็กชายศรัณพงศ  บังเมฆ ป.5/6

109 6818 เด็กชายศิวัชปวินท  พินทยพิสุทธิ์ ป.5/6

110 6144 เด็กชายศุภกร  ลือโฮง ป.5/2

111 6804 เด็กชายศุภณัฐ  ยอดดี ป.5/6

112 6620 เด็กชายศุภนัฏฐ  ทองสุขธนะวัฒน ป.5/1

113 7775 เด็กชายศุภากร  คําสาเรา ป.5/6

114 6504 เด็กชายสิรวิชญ  มณทีอง ป.5/1

115 8784 เด็กชายสุภัช แสนหาญ ป.5/7

116 7002 เด็กชายสุรบถ  คําสุหลา ป.5/4

117 6409 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  งามสัตตบุษย ป.5/1

118 6724 เด็กชายอนันทวีป  เรือนคํา ป.5/2

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

119 6563 เด็กชายอัคคภาคย  กันตะนา ป.5/4

120 6457 เด็กชายอังกูร  คําจันทรา ป.5/4

121 6538 เด็กชายอาทิตย  ขวานเพชร ป.5/3

122 6634 เด็กชายเอกวิชญ  สรรพชาง ป.5/2

123 6628 เด็กหญิงกชพร  ตะทะนะ ป.5/5

124 6745 เด็กหญิงกชพรรณ  เครือเทียน ป.5/4

125 8090 เด็กหญิงกนก  จันทรสมุทร ป.5/7

126 6343 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีโพธา ป.5/5

127 6630 เด็กหญิงกมลนัทธ  คุณารูป ป.5/3

128 6550 เด็กหญิงกรวรรณ  แสงพานิชย ป.5/5

129 6667 เด็กหญิงกฤตพร  เพชรโกศัย ป.5/5

130 6744 เด็กหญิงกฤษณา  กาทองทุง ป.5/5

131 6641 เด็กหญิงกวิณฑิฎา  ทาวัน ป.5/2

132 7633 เด็กหญิงกวินทิพย  แตงราน ป.5/6

133 6796 เด็กหญิงกวินธิดา  ปบานใหม ป.5/1

134 7628 เด็กหญิงกัญจนณิชา  คําผัด ป.5/6

135 7610 เด็กหญิงกัญญมน  สุวรรณชัย ป.5/6

136 8331 เด็กหญิงกัญญลักษณ  ยะรินทร ป.5/7

137 6717 เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนวีระพันธ ป.5/1

138 6716 เด็กหญิงกัญญาวีร  แกวเอย ป.5/3

139 8966 เด็กหญิงกันตฐณชิา ภักดีรัตนมิตร ป.5/3

140 6406 เด็กหญิงกันตพิชญ  เตโจ ป.5/5

141 6330 เด็กหญิงกัลยารัตน  กันยะมี ป.5/2

142 6709 เด็กหญิงกานตทิตา  หรายชี ป.5/1

143 6461 เด็กหญิงกานตสินี  จตุรพักตรสกุล ป.5/5

144 6803 เด็กหญิงกุลพัชร  พงษพิสุทธินันท ป.5/4

145 6991 เด็กหญิงจิรัชญา  อินทรพินิจ ป.5/7

146 6718 เด็กหญิงจิรัชยา  แสนยศ ป.5/1

147 6525 เด็กหญิงชญาภา  สารวุฒิพันธ ป.5/4

148 6527 เด็กหญิงชนนิกานต  ถิ่นสิทธิ์ ป.5/3

149 6788 เด็กหญิงชนัญชิดา  แจงเจริญ ป.5/5

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

150 6585 เด็กหญิงชมพูนิกข  มะโนสีลา ป.5/4

151 6422 เด็กหญิงชีวาพร  ศรีแกว ป.5/4

152 6706 เด็กหญิงฌาณิศา  หมอยา ป.5/2

153 6586 เด็กหญิงญาณิกา  สมยศ ป.5/5

154 7630 เด็กหญิงฐิติกานต  รมเย็น ป.5/7

155 8379 เด็กหญิงณภัทรกมญช  คนเที่ยง ป.5/6

156 6625 เด็กหญิงณภาภัช  ยิ่งยง ป.5/2

157 6713 เด็กหญิงณริญญา  พรหม ป.5/4

158 6867 เด็กหญิงณฏัฐธิดา  ทะวิชัย ป.5/7

159 6773 เด็กหญิงณฏัฐนิชา  วัลยา ป.5/1

160 6584 เด็กหญิงณฐักฤตา  เพ็ญศรี ป.5/2

161 7131 เด็กหญิงณฐัธิดา  กาวีวน ป.5/1

162 6588 เด็กหญิงณฐัวิมล  วรินทร ป.5/5

163 7078 เด็กหญิงณชิากานต  ชุมภูม่ิง ป.5/7

164 7147 เด็กหญิงณชิาภัทร  วรินทร ป.5/7

165 6687 เด็กหญิงดลพร  เวียงนาค ป.5/1

166 6537 เด็กหญิงธนัชชา  เหลืองสิริขจร ป.5/3

167 6657 เด็กหญิงธนัชญา  ธรรมเมือง ป.5/4

168 6423 เด็กหญิงธนัชพร  อิ่นศิริ ป.5/2

169 6756 เด็กหญิงธนัญชนก  ชัยสุวรรณ ป.5/1

170 6714 เด็กหญิงธมลวรรณ  แมหลาย ป.5/2

171 7629 เด็กหญิงธฤตมน  มะลิ ป.5/7

172 6545 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิโน ป.5/3

173 8335 เด็กหญิงธัญญารินทร  หนองหลาย ป.5/6

174 6650 เด็กหญิงธัญรดี  พรินทรากุล ป.5/1

175 6658 เด็กหญิงธันยศริินทร  ประกิจ ป.5/4

176 6747 เด็กหญิงธิดาขวัญ  จิตรบุญ ป.5/1

177 6665 เด็กหญิงธิดารัตน  กอบัว ป.5/3

178 6668 เด็กหญิงธีรกานต  ไขคํา ป.5/1

179 6606 เด็กหญิงนท  ปลองมาก ป.5/3

180 6566 เด็กหญิงนภสร  ศรีจันทร ป.5/5
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181 6845 เด็กหญิงนภสรณ  พรินทรากุล ป.5/7

182 6541 เด็กหญิงนวพร  เครือพาน ป.5/5

183 6790 เด็กหญิงนันทนภัส  งามพริ้ง ป.5/6

184 6897 เด็กหญิงนันทนลิน  แซกิม ป.5/6

185 6666 เด็กหญิงนันทัชพร  แกววิจิตร ป.5/4

186 6587 เด็กหญิงน้ําเพชร  วรรคตอน ป.5/3

187 6673 เด็กหญิงนิชาภา  กาจารี ป.5/4

188 6578 เด็กหญิงนิตยภัสร  บุญมี ป.5/2

189 6605 เด็กหญิงบัณฑิตา  ธนัญชัย ป.5/3

190 6649 เด็กหญิงบัวบูชา  โสภารัตน ป.5/2

191 6843 เด็กหญิงปทิตตา  จันทรหอม ป.5/7

192 6577 เด็กหญิงปภาดา  วิวัฒนประเวศ ป.5/3

193 6486 เด็กหญิงปราณปรียารัตน  จันทรทอง ป.5/2

194 6292 เด็กหญิงปราณวารี  ปรีดี ป.5/5

195 6653 เด็กหญิงปวีณธิดา  ดาวดึงษ ป.5/1

196 6619 เด็กหญิงปยาภรณ  เข่ือนสาม ป.5/4

197 6633 เด็กหญิงปุณณดา  ทองประไพ ป.5/4

198 6907 เด็กหญิงปุณยนุช  มีมาก ป.5/6

199 8956 เด็กหญิงปุณยาพร มันทะเล ป.5/4

200 7399 เด็กหญิงพรชนก  หมวกละมัย ป.5/7

201 6703 เด็กหญิงพัทธนันท  มณวีงค ป.5/5

202 6621 เด็กหญิงพันทรปภัส  ธงสิบสอง ป.5/5

203 6350 เด็กหญิงพาขวัญ  ขอนกําจัด ป.5/4

204 7611 เด็กหญิงพิชชานันท  ปญโญ ป.5/6

205 6638 เด็กหญิงพิชญธิดา  จิรัตถิติกุล ป.5/3

206 6690 เด็กหญิงพิชญาภัค  เฑียรกุล ป.5/3

207 6608 เด็กหญิงพิชยาธรณ  ดวงแกวทวีพัฒน ป.5/5

208 6583 เด็กหญิงพิมพพิชชา  ไชยภัทรมงคล ป.5/1

209 6742 เด็กหญิงพิมพมาดา  กาวิน ป.5/3

210 6592 เด็กหญิงพิมพมาดา  วงศสิงห ป.5/2

211 7680 เด็กหญิงพิมพลภัส  เข่ือนเชียงสา ป.5/7
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212 6552 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ราชเนตร ป.5/4

213 6485 เด็กหญิงภคนันท  หงษแกว ป.5/3

214 8073 เด็กหญิงภัชฎา  ปญญาทอง ป.5/6

215 6749 เด็กหญิงภัทรนันท  วรรณวงคกา ป.5/5

216 6576 เด็กหญิงภัทรภร  ไพรสนธิ์ ป.5/2

217 6784 เด็กหญิงภิญญาพัชญ  สอนมา ป.5/1

218 7077 เด็กหญิงรมิดา  งามคุณธรรม ป.5/1

219 6995 เด็กหญิงรวิสรา  จันมะโน ป.5/6

220 7428 เด็กหญิงรักษิตา  แสงสืบ ป.5/7

221 6434 เด็กหญิงรัชปภา  เขียวกลม ป.5/2

222 7609 เด็กหญิงรินรดา  ชื่นบาน ป.5/6

223 7605 เด็กหญิงวชิรญาณ  บุรีรมยานนท ป.5/6

224 7632 เด็กหญิงวรปรีย  สีเก๋ียง ป.5/6

225 6622 เด็กหญิงวรพิชชา  สิงหคํา ป.5/2

226 6547 เด็กหญิงวรรณวณัช  เหมืองอินตะ ป.5/4

227 6597 เด็กหญิงวรวลัญช  เทพอาจ ป.5/3

228 6846 เด็กหญิงวริทยา  วรรณชูชิต ป.5/6

229 6711 เด็กหญิงวริศรา  แกววันดี ป.5/2

230 6670 เด็กหญิงวริษา  ชัยวรรณธรรม ป.5/1

231 7374 เด็กหญิงวิชชุตา  ศิริเขตต ป.5/6

232 6624 เด็กหญิงศภุนุช  ถนอม ป.5/2

233 7141 เด็กหญิงศภุาพิชญ  เทพยคํา ป.5/7

234 6720 เด็กหญิงศภุิสรา  ปทมาภรณพงศ ป.5/2

235 6575 เด็กหญิงสิรภัทร  อินวรณ ป.5/4

236 6992 เด็กหญิงสิริกัญญา  ใจปญญา ป.5/7

237 6680 เด็กหญิงสิริญญาภรณ  อินกัน ป.5/3

238 6870 เด็กหญิงสุชานรี  วงศยะ ป.5/7

239 6758 เด็กหญิงสุภาพร  จินดามัย ป.5/3

240 6823 เด็กหญิงอรุณี  ถิ่นการ ป.5/4

241 6710 เด็กหญิงอัญรินทร  ธรอริยธนกิตติ์ ป.5/2

242 6639 เด็กหญิงอัยรดา  เรืองรอง ป.5/1
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