
ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

1 6767 เด็กชายกตัญู  ศิริเดชพันธุ ป.6/6

2 6400 เด็กชายกรบุษ  จิตเผือก ป.6/5

3 6300 เด็กชายกฤตภาส  ผาเพียว ป.6/4

4 6354 เด็กชายกฤตยชญ  สุขภัทรสิริ ป.6/3

5 6256 เด็กชายกลาณรงค  สุขแกว ป.6/1

6 6148 เด็กชายกวิณ  ธงสิบสอง ป.6/2

7 6031 เด็กชายกวินรัฏฐ  คํายวง ป.6/2

8 6372 เด็กชายกษิดิ์เดช  สมรส ป.6/4

9 6267 เด็กชายกันตินันท  ติมาลา ป.6/3

10 6336 เด็กชายกิตติกวิน  สวัยษร ป.6/3

11 6190 เด็กชายกิตติพล  คงอิว ป.6/3

12 6182 เด็กชายกิตติภณ  พันศิริวรรณ ป.6/2

13 7158 เด็กชายไกรฤกษ  สุวรรณกาศ ป.6/6

14 6317 เด็กชายคณานนท  เก๋ียงหนุน ป.6/2

15 7298 เด็กชายคลังเงิน  ผลขาว ป.6/6

16 6382 เด็กชายคุณานนต  สีไชย ป.6/2

17 6301 เด็กชายจุลจักร  ขัดแสนจักร ป.6/3

18 6374 เด็กชายเจนณุพงศ  แกวทิพย ป.6/4

19 6271 เด็กชายชนกันต  บอคํา ป.6/2

20 6309 เด็กชายชลาธิป  สุวรรณเวช ป.6/5

21 6652 เด็กชายชวกร  สุคันธมาลย ป.6/7

22 6429 เด็กชายชัยกฤต  กาทองทุง ป.6/3

23 7294 เด็กชายชินภัทร  จินะรักษ ป.6/7

24 6436 เด็กชายญาณวุฒิ  เนตรจํานงค ป.6/3

25 6392 เด็กชายญาณวุฒิ  ปอาทิตย ป.6/4

(รายชื่อเรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อนักเรียน)

ประกาศรายช่ือนักเรียนปการศึกษา 2565
โรงเรียนมารดาอุปถมัภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

26 6180 เด็กชายฐากูร  แซลิ้ม ป.6/3

27 6046 เด็กชายณฐกร  สุธิบุตร ป.6/4

28 6346 เด็กชายณธรรศ  อนุตรเมธากุล ป.6/5

29 6316 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  วงศเจริญ ป.6/1

30 6363 เด็กชายณัฐกรณ  แสงสวาง ป.6/4

31 6345 เด็กชายณัฐชนน  ใจกระเสน ป.6/2

32 6357 เด็กชายณัฐติภัทร  เวียงสี ป.6/2

33 6411 เด็กชายณัฐภัทร  กําแทง ป.6/5

34 6458 เด็กชายณัฐวัฒน  แสงทอง ป.6/5

35 6493 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันยรัตนสกุล ป.6/6

36 6370 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขุนไกร ป.6/3

37 6289 เด็กชายเตชพัฒน  ถิ่นศรี ป.6/1

38 6443 เด็กชายทักษดนัย  จันทรเพ็ญ ป.6/7

39 6329 เด็กชายทีปกร  ธงสอง ป.6/4

40 6327 เด็กชายธนกร  เวียงคํา ป.6/1

41 6418 เด็กชายธนกร  ออนนอม ป.6/5

42 6377 เด็กชายธนกฤต  สรอยเสนา ป.6/4

43 6323 เด็กชายธนพนธ  จินจา ป.6/3

44 6415 เด็กชายธนภัทร  ตูหมอง ป.6/5

45 6824 เด็กชายธนภัทร  ปญญาฉลาด ป.6/7

46 6412 เด็กชายธนภูมิ  แดงจีน ป.6/5

47 6251 เด็กชายธนวันต  เปนใจ ป.6/1

48 6398 เด็กชายธัญณัฐ  สําเร็จผล ป.6/2

49 6163 เด็กชายธีรเมธ  ชุมใจ ป.6/2

50 6352 เด็กชายนภัสกร  ตันมา ป.6/5

51 6764 เด็กชายนภัสกร  ปลาสวน ป.6/6

52 6204 เด็กชายนราวิชญ  สุขทรัพย ป.6/3

53 6523 เด็กชายนันทภัค  เหมืองทอง ป.6/6

54 6225 เด็กชายนาวิก  ดานตระกูล ป.6/1

55 6000 เด็กชายนิชคุณ  ผิวเกลี้ยง ป.6/1

56 6298 เด็กชายนิธิพัฒน  อินทรถา ป.6/2

57 6498 เด็กชายบารมี  ธงสิบเกา ป.6/6

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

58 6222 เด็กชายบูรพา  สุขสถิตย ป.6/3

59 6308 เด็กชายปภังกร  หลาคํามี ป.6/2

60 6026 เด็กชายปราชญ  ทรัพยมามูล ป.6/1

61 6121 เด็กชายปรินทร  เฟองฟุง ป.6/5

62 6831 เด็กชายปรีชาพล  วันอิน ป.6/6

63 6494 เด็กชายปยวัช  นาอุบล ป.6/7

64 6445 เด็กชายปยะพงษ  สีตางคาํ ป.6/6

65 6766 เด็กชายปยะพงษ  หงษสามสิบเจ็ด ป.6/6

66 6150 เด็กชายปขาล  ปญญาไวย ป.6/2

67 6106 เด็กชายปวรา  ศิริกิจภิญโญกุล ป.6/1

68 6417 เด็กชายปุญญวัต  รูปสม ป.6/7

69 6030 เด็กชายปุณณวิช  หงษยี่สิบเอ็ด ป.6/2

70 6356 เด็กชายผลิตโชค  แกวบุญมา ป.6/1

71 6221 เด็กชายพงศพล  เกิดดี ป.6/3

72 6073 เด็กชายพลลภัตม  วงศวัฒนานุกุล ป.6/5

73 6404 เด็กชายพัทธดนย  ชื่นสมบัติ ป.6/5

74 6832 เด็กชายพัทธดนย  สิงหคํา ป.6/7

75 7302 เด็กชายพิจักษณ  เกลียวกลม ป.6/7

76 6332 เด็กชายภคนันท  นันทจักร ป.6/4

77 6111 เด็กชายภคนิ  รัตนะบริบรรณ ป.6/1

78 6324 เด็กชายภัคพล  ชมภูมิ่ง ป.6/4

79 6341 เด็กชายภัทร  สุคนัทะมาลา ป.6/3

80 6542 เด็กชายภัทรดนัย  ปนแปง ป.6/7

81 6556 เด็กชายภากร  เสภารัตนานันท ป.6/7

82 7026 เด็กชายภาณุพงค  ขันคํานันตะ ป.6/7

83 7352 เด็กชายภาณุวัฒน  จารุปาลี ป.6/7

84 6452 เด็กชายภาณุวัฒน  เทียนทอง ป.6/5

85 6299 เด็กชายภูบดินทร  ยนตประเสริฐ ป.6/4

86 6193 เด็กชายภูริช  กล่ําเพียร ป.6/4

87 6306 เด็กชายภูริณัฐ  ผามะณี ป.6/4

88 6181 เด็กชายโยชูวา  ปญญายงค ป.6/4

89 6827 เด็กชายรัชพล  บุญทร ป.6/6

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

90 6177 เด็กชายรัชวิน  นันตาสืบ ป.6/2

91 6748 เด็กชายวชรพล  มูลทอง ป.6/6

92 6133 เด็กชายวชิรวิทย  ถือนิล ป.6/1

93 6561 เด็กชายวชิรวิทย  สินประวัติ ป.6/6

94 6371 เด็กชายวรภพ  แสนลือ ป.6/3

95 6055 เด็กชายวสวัตติ์  เก้ือกูล ป.6/1

96 6022 เด็กชายวัชรพรพงศ  ฟูคํา ป.6/1

97 6334 เด็กชายวันภูมิ  จิตประสาร ป.6/5

98 6396 เด็กชายวิชญพล  ถุงเงิน ป.6/6

99 6359 เด็กชายวิชฤทธิ์  รอดทุกข ป.6/4

100 8454 เด็กชายวีระวัฒน นาระเดช ป.6/7

101 6402 เด็กชายศรัณณภัทร  ทิพยโพธิ์ ป.6/6

102 6183 เด็กชายศรุต  ศุภดิษฐ ป.6/2

103 6108 เด็กชายศักดิ์พล  ไชยศิริ ป.6/4

104 6444 เด็กชายศิวกร  รมเย็น ป.6/7

105 6264 เด็กชายศุภกฤต  วริทธิ์วุฒิกุล ป.6/2

106 6572 เด็กชายศุภธัช  จินดาไตรรัตน ป.6/7

107 6315 เด็กชายศุภวัฒน  ไชยวุฒิพงศ ป.6/1

108 7349 เด็กชายสถิตเทพ  มุงทอง ป.6/7

109 6365 เด็กชายสรวิชญ  ฤาชา ป.6/3

110 6226 เด็กชายสวณัฐกร  ใจสวาง ป.6/5

111 7297 เด็กชายสาริศ  สุธรรมรักษ ป.6/6

112 6265 เด็กชายสิรภพ  ระนา ป.6/5

113 6348 เด็กชายสิรวิชญ  อนุเวที ป.6/2

114 6235 เด็กชายสิริพัทธ  อินเต็ม ป.6/5

115 6272 เด็กชายสุกฤษฏิ์  โพธิกุล ป.6/4

116 6029 เด็กชายสุระวิชญ  บุญกาวิน ป.6/1

117 6139 เด็กชายสุริยพงศ  เรืองรัศมี ป.6/3

118 6428 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สาระกุล ป.6/7

119 6559 เด็กชายหฤษฎ  รัตนพันธุจักร ป.6/7

120 8381 เด็กชายอภิเดช สันคม ป.6/7

121 6303 เด็กชายอัคคณัฐ  ถิ่นสอน ป.6/1

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

122 6387 เด็กชายอัฒศิริษฐ  อินตะนอน ป.6/1

123 6238 เด็กชายอาชวิน  ปนัดเต ป.6/5

124 6437 เด็กหญิงกชพรรณ  ใจนันท ป.6/5

125 6331 เด็กหญิงกนกพร  โอดเฮิง ป.6/2

126 6185 เด็กหญิงกนกพิชญ  สมใจ ป.6/4

127 7606 เด็กหญิงกนกพิชญ ยานะสี ป.6/7

128 6304 เด็กหญิงกมลชนก  สืบลี ป.6/2

129 6519 เด็กหญิงกมลพิชญ  ปนตุน ป.6/7

130 6261 เด็กหญิงกรกนก  มณีลาภ ป.6/4

131 6424 เด็กหญิงกฤตยา  วงศพรม ป.6/4

132 6391 เด็กหญิงกัญญณัท  ชุมเย็น ป.6/1

133 6431 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสือเพชร ป.6/2

134 6310 เด็กหญิงกันยกร  กวาวสิบสาม ป.6/3

135 6288 เด็กหญิงกัลยรัตน  ตอศรี ป.6/1

136 6451 เด็กหญิงกัลยรัตน  ทรัพยครฑุ ป.6/7

137 6660 เด็กหญิงกานตธีรา  กลั่นเกษตรวิทย ป.6/6

138 6571 เด็กหญิงกิจจิรา  เข็มเมือง ป.6/7

139 6368 เด็กหญิงกุลพิชญฌา  เรืองรอง ป.6/3

140 6390 เด็กหญิงเกวลิน  วงคสกุล ป.6/4

141 6295 เด็กหญิงขวัญวรา  วงคจันทรแสง ป.6/2

142 6760 เด็กหญิงขวัญหลา  สุดใจ ป.6/2

143 6146 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีอําไพ ป.6/2

144 6333 เด็กหญิงชญานิษฐ  เงาะหวาน ป.6/2

145 6296 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีรมย ป.6/2

146 6021 เด็กหญิงชนัญธิดา  จันทรดี ป.6/3

147 6835 เด็กหญิงชนัญธิดา  แสนวงศ ป.6/6

148 6340 เด็กหญิงชนานันท  คุณรูป ป.6/5

149 6297 เด็กหญิงชนิปรียา  สาใจ ป.6/5

150 6042 เด็กหญิงชยาภรณ  งาวแหลม ป.6/3

151 6554 เด็กหญิงชรรญพร  วรินทร ป.6/6

152 8796 เด็กหญิงชลธิดา เหมหงษา ป.6/7

153 6367 เด็กหญิงชาลิสา  ปญโญ ป.6/1

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

154 6024 เด็กหญิงโชติกา  ขอนกําจัด ป.6/3

155 6246 เด็กหญิงญาณัจฉรา  สุมินทนะ ป.6/5

156 6361 เด็กหญิงญานิกา  ผาคํา ป.6/5

157 7946 เด็กหญิงณกมล ชีวะประวัติงาม ป.6/7

158 6124 เด็กหญิงณฐวลัญช  กาวีวน ป.6/1

159 6410 เด็กหญิงณปภัทช  มงคล ป.6/3

160 6399 เด็กหญิงณปภัสร  ตั้งตรงจิตร ป.6/2

161 6325 เด็กหญิงณภัทร  เสนวิรัช ป.6/4

162 6533 เด็กหญิงณชัชา  เดือนดาว ป.6/6

163 6294 เด็กหญิงณชัชา  เอกจิตต ป.6/3

164 6386 เด็กหญิงณฏัฐชวัล  จิวะชาติ ป.6/5

165 6366 เด็กหญิงณฐัณิชา  ทองตัน ป.6/3

166 6319 เด็กหญิงณฐันันท  จินดาจํารูญ ป.6/4

167 6358 เด็กหญิงณฐัวดี  ตันมา ป.6/3

168 6492 เด็กหญิงณฐัวรา  สีทอน ป.6/7

169 8225 เด็กหญิงณชิชยา โอสถสมบูรณ ป.6/6

170 6483 เด็กหญิงณฐิิ์ดานุช  พวงลํา ป.6/1

171 6176 เด็กหญิงทิพยวรางค  เสนาธรรม ป.6/1

172 6200 เด็กหญิงธนกร  ปนจงมีสุข ป.6/3

173 6383 เด็กหญิงธนพร  วงศจิตร ป.6/3

174 6184 เด็กหญิงธนัชพร  ชัยอนงค ป.6/2

175 6395 เด็กหญิงธนัญชนก  ชัยนันท ป.6/3

176 6825 เด็กหญิงธราทิพย  คําตั้งจิตร ป.6/6

177 6432 เด็กหญิงธัญญวรานันทน  ชลิชานนท ป.6/7

178 6342 เด็กหญิงธัญพิมล  แมตสอง ป.6/2

179 7382 เด็กหญิงธัญวรัตน  ชัยภิวงศ ป.6/6

180 6027 เด็กหญิงธัญสิริน  สมนา ป.6/4

181 6414 เด็กหญิงธิฏินาฎ  อารีชล ป.6/4

182 6768 เด็กหญิงธิดารัตน  หลงเวช ป.6/6

183 7295 เด็กหญิงธีรธิดา  เวียงทอง ป.6/6

184 6763 เด็กหญิงนภัสกร  คําเหลือง ป.6/6

185 6855 เด็กหญิงนราทิพย  แสงใส ป.6/6
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186 6375 เด็กหญิงนลินนิภา  เวียงนาค ป.6/3

187 6420 เด็กหญิงนัตตะวัน  โมพิมพ ป.6/1

188 6263 เด็กหญิงน้ําฝนทิพย  ทองตา ป.6/3

189 6460 เด็กหญิงนิชาภา  พรอพรวน ป.6/4

190 6425 เด็กหญิงบงกชพิมพ  อนุวงค ป.6/4

191 6496 เด็กหญิงบุญญาพร  ใสสะอาด ป.6/2

192 6762 เด็กหญิงเบญญาภา  ขามสาม ป.6/2

193 6495 เด็กหญิงปพิชญา  คนบุญ ป.6/7

194 6305 เด็กหญิงปณฑิตา  เอยวัน ป.6/1

195 6442 เด็กหญิงปานทิพย  ชมภูวัง ป.6/1

196 7350 เด็กหญิงปุญญาดา  วรรคตอน ป.6/7

197 6389 เด็กหญิงปุณณดา  ศิริกันตยะวัฒน ป.6/3

198 6534 เด็กหญิงปุณยาพร  พรรณคง ป.6/6

199 6419 เด็กหญิงพระพร  ชโนเมธาภรณ ป.6/5

200 6223 เด็กหญิงพลอยปภัสสร  สวนจันทร ป.6/4

201 6320 เด็กหญิงพัตรพิมล  หงษทอง ป.6/1

202 6355 เด็กหญิงพัทธธีรา  เผาพันธ ป.6/1

203 6335 เด็กหญิงพัทธธีรา  สุขสุวรรณ ป.6/2

204 6257 เด็กหญิงพัทธวรรณ  วุฒิ ป.6/1

205 6555 เด็กหญิงพันธวิรา  สิงหแกว ป.6/7

206 6291 เด็กหญิงพาณิภัค  เจนจิต ป.6/1

207 6311 เด็กหญิงพิกุลรัตน  อุตรศรี ป.6/2

208 7678 เด็กหญิงพิชญธิดา กันฉิ่ง ป.6/6

209 6829 เด็กหญิงพิมมาดา  สุขกันต ป.6/6

210 7134 เด็กหญิงพีรดา  ทิพยวงศ ป.6/6

211 6408 เด็กหญิงพีรตา  การินตา ป.6/4

212 6394 เด็กหญิงแพรวพรรณ  คุมเสาร ป.6/5

213 6025 เด็กหญิงภวิตรา  สาวงศทะ ป.6/4

214 6826 เด็กหญิงภัทรพร  สินในเมือง ป.6/6

215 7702 เด็กหญิงภัทรภร สุนทรญาติ ป.6/7

216 6131 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรอินตะ ป.6/1

217 8077 เด็กหญิงภูริชญา ทะทอง ป.6/7
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218 6536 เด็กหญิงภูรีณญา  สายไหม ป.6/7

219 6413 เด็กหญิงภูษณิศา  กตกุลอําพร ป.6/1

220 7351 เด็กหญิงมธุรดา  ซาอินทร ป.6/6

221 6019 เด็กหญิงมินชรัญ  ตันมา ป.6/2

222 6219 เด็กหญิงรวินันท  หงษยี่สิบเอ็ด ป.6/4

223 6084 เด็กหญิงรุจิชญาณ  สุวรรณสารารักษ ป.6/4

224 6360 เด็กหญิงลภัสญา  คําปนปู ป.6/5

225 6373 เด็กหญิงวรัญรดา  ไชยเหล็ก ป.6/5

226 6447 เด็กหญิงวราภรณ  ตันมา ป.6/5

227 6230 เด็กหญิงวิกานดา  วัฒนผลไพบูลย ป.6/3

228 8385 เด็กหญิงวิชญาดา ศักดิ์สิทธิ์ ป.6/6

229 6463 เด็กหญิงวีราภรณ  มะทะ ป.6/7

230 6259 เด็กหญิงศศิมินตรา  สุวรรณกาศ ป.6/5

231 8093 เด็กหญิงศภุกานต พันธภักดี ป.6/6

232 6195 เด็กหญิงศภุชานันท  โฆษิตนิธิโรจน ป.6/5

233 6376 เด็กหญิงศภุรดา  ตั้งจิณณวัตร ป.6/1

234 6349 เด็กหญิงสรัลรัตน  สุวรรณเดช ป.6/5

235 6215 เด็กหญิงสาริศา  กังผึ้ง ป.6/4

236 6167 เด็กหญิงสิริญา  จันเสนา ป.6/3

237 6293 เด็กหญิงสิรินดา  ตะปญญา ป.6/1

238 6023 เด็กหญิงสิริรัชพร  ไชยวรรณ ป.6/5

239 6326 เด็กหญิงสุพิชญา  สันปาแกว ป.6/5

240 6380 เด็กหญิงสุวพิชญ  แตงชัยภูมิ ป.6/4

241 6385 เด็กหญิงอนัญญา  บุญสิน ป.6/5

242 6012 เด็กหญิงอวัณรัตน  เพียรเกษตรกิจ ป.6/2

243 6769 เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนวิมลชัย ป.6/7
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