
ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

1 8829 เด็กชายกรกฤติ ฝาเรือนดี อ.1/1

2 8627 เด็กชายกัณฐพันธ รอตโกมิล อ.1/2

3 8719 เด็กชายกานตวิทย หลงเวช อ.1/3

4 8955 เด็กชายคณาธิป พุทธชิณศรี อ.1/4

5 8532 เด็กชายคณานันท ทองคําโฮง อ.1/5

6 8775 เด็กชายคิมหันต จิตจง อ.1/6

7 8947 เด็กชายจักรพรรดิ กาลสุข อ.1/1

8 8886 เด็กชายเจษฎากร ประสิทธิ์อธิกุล อ.1/2

9 8943 เด็กชายชญธนพัฑฒ อวมเลิศ อ.1/3

10 8838 เด็กชายชนันธร ศรีโยธา อ.1/4

11 8979 เด็กชายชยพล อุตสาห อ.1/5

12 8967 เด็กชายชลทรัพย สระทองอยู อ.1/6

13 8981 เด็กชายชัยทัต ถิ่นจันทร อ.1/1

14 8859 เด็กชายฐิติภัทร อารีย อ.1/2

15 8683 เด็กชายณคณุ สุทธหลวง อ.1/3

16 8969 เด็กชายณภัทร ทองออน อ.1/4

17 8734 เด็กชายณัฏฐ นุมนวล อ.1/2

18 8513 เด็กชายดนุพันธุ วิจาราณ อ.1/6

19 8846 เด็กชายดรัณภพ สุวรรณติวงค อ.1/1

20 8782 เด็กชายดิฐพัชญ เวียงนาค อ.1/2

21 8877 เด็กชายตุลณภัทร ราชเนตร อ.1/3

22 8861 เด็กชายธนกฤต ชางไม อ.1/4

23 8935 เด็กชายธนดล ดีพันธุ อ.1/5

24 8748 เด็กชายธนเดช หงษทรงศกัดิ์ อ.1/6

25 8750 เด็กชายธนพงศ แสฉิม อ.1/1

(รายชื่อเรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อนักเรียน)

ประกาศรายช่ือนักเรียนปการศึกษา 2565
โรงเรียนมารดาอุปถมัภ จังหวัดแพร
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26 8835 เด็กชายธนพัชญ วรรณกุล อ.1/2

27 8944 เด็กชายธนาธร นาวาทอง อ.1/3

28 8855 เด็กชายธาราธร ทุงสี่ อ.1/4

29 8874 เด็กชายนคินทร กํานันตน อ.1/5

30 8963 เด็กชายนนทพัทธ เขตสมัคร อ.1/6

31 8862 เด็กชายนฤบดินทร บัวมูล อ.1/1

32 8611 เด็กชายนันทพัทธ อินทรรุจิกุล อ.1/2

33 8924 เด็กชายบุญญพัฒน บุญคําชู อ.1/3

34 8905 เด็กชายบุญญพัฒน พรมจักร อ.1/5

35 8993 เด็กชายบุญรักษา แสงดอก อ.1/5

36 8753 เด็กชายปกรณ กองมนต อ.1/6

37 8843 เด็กชายปฏิพัทธ มุกทา อ.1/1

38 8674 เด็กชายปภังกร ศรีอุดม อ.1/5

39 8564 เด็กชายปภาวิน ปราบภัย อ.1/3

40 8634 เด็กชายปวรพัฒน ชัยลอรัตน อ.1/4

41 8934 เด็กชายปวีณวัช เกิดผล อ.1/5

42 8697 เด็กชายปวีณวัชร พิลมพัตร อ.1/6

43 8873 เด็กชายปองเกียรติ จําปามูล อ.1/1

44 8951 เด็กชายปญญาพิรัชย วงคสอน อ.1/2

45 8991 เด็กชายปาณชนะภัณต คําลือ อ.1/3

46 8851 เด็กชายปุญญพัฒน อิ่นคํา อ.1/4

47 8854 เด็กชายพัสกร วุฒิชา อ.1/5

48 8954 เด็กชายพิชญะ เพ๊ียตร อ.1/6

49 8840 เด็กชายพิชาญเมธ อารินทร อ.1/1

50 8891 เด็กชายพีรภาส แกนแกว อ.1/2

51 8987 เด็กชายพีรวัส แสงทองฟา อ.1/3

52 8968 เด็กชายพีรวิชญ ภูใหญ อ.1/4

53 8598 เด็กชายพูลพริษฐ ใยดี อ.1/5

54 8668 เด็กชายภพภัทร วุฒิกุลภักดี อ.1/6

55 8995 เด็กชายภัทรพล ศรีโพธื อ.1/1

56 8588 เด็กชายภาคิน สุวรรรมัย อ.1/2
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57 8906 เด็กชายภาวัช รัตนวิมลชัย อ.1/3

58 8728 เด็กชายภูหลวง มิ่งปรีชา อ.1/4

59 8810 เด็กชายมหาสมุทร เมืองอินทร อ.1/5

60 8506 เด็กชายมารวิน บัดติยา อ.1/6

61 8712 เด็กชายรฐนนท แนวจิตร อ.1/1

62 8899 เด็กชายวรากร ศิริพลับเพลา อ.1/2

63 8827 เด็กชายวศนิ แกนสาร อ.1/3

64 8872 เด็กชายวัชสัณห สิงหศิริ อ.1/4

65 8481 เด็กชายวิชชากร จูงใจ อ.1/5

66 8897 เด็กชายศภกร วงคราช อ.1/6

67 8823 เด็กชายศิรณัฏฐ สุมเหม อ.1/1

68 8853 เด็กชายศิวกร สวนโพธิ์ อ.1/2

69 8887 เด็กชายศุภสิน สุริยะ อ.1/3

70 8647 เด็กชายสิทธิเดช มากคงแกว อ.1/4

71 8984 เด็กชายเสฏฐวุฒิ บัวผัน อ.1/5

72 9000 เด็กชายอจลวิชญ อินตะสุข อ.1/6

73 8625 เด็กชายอชิรวิทย วงศฮู อ.1/1

74 8605 เด็กชายอนาวินทร งามเลิศ อ.1/2

75 8953 เด็กชายอลัน ชาโปง อ.1/3

76 8898 เด็กชายเอกวิร เครือคํา อ.1/4

77 8703 เด็กหญิงกชพร ถิ่นทิพย อ.1/1

78 8757 เด็กหญิงกมลชนก รัตนสุวรรณ อ.1/2

79 8952 เด็กหญิงกมลพัชร ปาเมือง อ.1/3

80 8511 เด็กหญิงกฤติกา กาศวิบูลย อ.1/4

81 8907 เด็กหญิงกัญญกุลณัช นันตา อ.1/5

82 8818 เด็กหญิงกัญญพัชร ผูกพันธุ อ.1/6

83 8971 เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทรฉอง อ.1/1

84 8824 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมสงค อ.1/4

85 8997 เด็กหญิงกัญญาพิชญ แดงจีน อ.1/2

86 8865 เด็กหญิงกัญญาภัทร แดนเกษม อ.1/3

87 8913 เด็กหญิงจัสมิน อลิน พีริบูม อ.1/4
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88 8780 เด็กหญิงเจนขวัญ แซเอ๋ียว อ.1/4

89 8648 เด็กหญิงฉัตรทิพย เย็นใจ อ.1/4

90 8722 เด็กหญิงชญานิศ เศวตกุล อ.1/1

91 8788 เด็กหญิงชญาภา จินจา อ.1/2

92 8871 เด็กหญิงชญาภา พรินทรากูล อ.1/3

93 8825 เด็กหญิงชัญญา ปญญานะ อ.1/4

94 8615 เด็กหญิงชามา จินดาคํา อ.1/5

95 8848 เด็กหญิงญาณิน ตุนคาํ อ.1/6

96 8778 เด็กหญิงญาดา ทรัพยไพศาลสุข อ.1/1

97 8864 เด็กหญิงญาลิณ ภัสรานุกุล อ.1/2

98 8883 เด็กหญิงณญฎา ศิญากรเกษญ อ.1/3

99 8590 เด็กหญิงณฐพร คําธนไพศาล อ.1/4

100 8982 เด็กหญิงณฐิตา มวงคุ อ.1/5

101 8666 เด็กหญิงณวรัตน สุวรรณรัตน อ.1/6

102 8814 เด็กหญิงณชัชา อินประสิทธิ์ อ.1/1

103 8959 เด็กหญิงณฏัฐณิชา จักรบุตร อ.1/2

104 8923 เด็กหญิงณฐักานต ยอดมณีวรรณ อ.1/3

105 8807 เด็กหญิงณฐัชา ชุมใจ อ.1/4

106 8937 เด็กหญิงณฐัชา อินจันทร อ.1/5

107 8930 เด็กหญิงณฐัณิชา ถิ่นพยัค อ.1/6

108 8836 เด็กหญิงณฐัธิดา ซุนตระกูล อ.1/1

109 8769 เด็กหญิงณฐัริกา นากิจ อ.1/2

110 8962 เด็กหญิงณฐัวดี คนคลอง อ.1/3

111 8837 เด็กหญิงณฐัิดา มงคล อ.1/4

112 8850 เด็กหญิงณาลัลน ธูปนิ่ม อ.1/5

113 8992 เด็กหญิงธนพร บุญสง อ.1/6

114 8811 เด็กหญิงธนภรณ ตูหมอง อ.1/1

115 8870 เด็กหญิงธัญญฉัตร ไววาง อ.1/2

116 8834 เด็กหญิงธัญนรัตน จิตชู อ.1/3

117 8681 เด็กหญิงธัญรดา แสนโทน อ.1/4

118 8727 เด็กหญิงธันยดารินทร กวางวิเศษ อ.1/5
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119 8901 เด็กหญิงธีวรา จีรการ อ.1/6

120 8806 เด็กหญิงนภัสกร ขอนคํา อ.1/1

121 8896 เด็กหญิงนภัสนันท กุลณา อ.1/2

122 8808 เด็กหญิงนรินทรพร เอ้ือประเสริฐศิริ อ.1/3

123 8713 เด็กหญิงนรีกานต ฝกฝาย อ.1/4

124 8841 เด็กหญิงนลินนิภา ฉลอม อ.1/5

125 8975 เด็กหญิงนันนณภัส แกวสมนึก อ.1/6

126 8730 เด็กหญิงเบญญาภา ชยเมธานนท อ.1/1

127 8768 เด็กหญิงปดิวรัดา ทิยะขัติ อ.1/2

128 8812 เด็กหญิงปริณดา ศรทรง อ.1/3

129 8857 เด็กหญิงปรียาภรณ สะปู อ.1/4

130 8867 เด็กหญิงปวีณธิดา พูมเจริญ อ.1/5

131 8543 เด็กหญิงปอรัมภา หงษโม อ.1/6

132 8723 เด็กหญิงปญญธิชา บุตรดอน อ.1/1

133 8845 เด็กหญิงปณณดา หงสวินิตกุล อ.1/2

134 8863 เด็กหญิงปถยา ยอดไชยเพชร อ.1/3

135 8980 เด็กหญิงปารียา สุขสีใจ อ.1/4

136 8849 เด็กหญิงปุญญาภัสส สีเก๋ียง อ.1/3

137 8974 เด็กหญิงพรชนิตว อยูคํา อ.1/6

138 8597 เด็กหญิงพลอยปภัสร คนเท่ียง อ.1/1

139 8500 เด็กหญิงพอตะวัน จันทยุทธ อ.1/2

140 8787 เด็กหญิงพัชราภรณ ธงชัย อ.1/3

141 8876 เด็กหญิงพิชชานันท วงคธีระวัฒน อ.1/5

142 8946 เด็กหญิงพิชญาภัค จุวรรณ อ.1/6

143 8480 เด็กหญิงพิมพพร เสารแดน อ.1/1

144 8501 เด็กหญิงเพียงตะวัน จันทยุทธ อ.1/2

145 8831 เด็กหญิงภคพร ภัคศุภร อ.1/5

146 8729 เด็กหญิงภัทรธิดา เพียรดี อ.1/4

147 8875 เด็กหญิงภัทรศยา เสนปญญากุล อ.1/5

148 8878 เด็กหญิงภัทราพร ประสงคการณ อ.1/6

149 8852 เด็กหญิงภิญญาพัชญ ลือราช อ.1/1
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150 8888 เด็กหญิงมนัญชนกย อินตะวงค อ.1/2

151 8856 เด็กหญิงมาริษา บัวเจริญ อ.1/3

152 8578 เด็กหญิงมารีญา หงษเจ็ด อ.1/4

153 8832 เด็กหญิงรชตวรรณ รัชตวรคุณ อ.1/5

154 8502 เด็กหญิงรติชา ชัยวร อ.1/6

155 8596 เด็กหญิงรักคุณ โอนออน อ.1/1

156 8720 เด็กหญิงรัตนาพันธุ ตันมา อ.1/2

157 8868 เด็กหญิงเรนิตา พรมสมซา อ.1/3

158 8695 เด็กหญิงวนัสนันท จินะพรม อ.1/4

159 8809 เด็กหญิงวรพิชชา แกวศุกร อ.1/5

160 8908 เด็กหญิงวรัทยา เวียงยา อ.1/6

161 8936 เด็กหญิงวิกานดา นามสาย อ.1/1

162 8656 เด็กหญิงศริญัญา แกวมูล อ.1/2

163 8885 เด็กหญิงสาริสา เกตุทอง อ.1/2

164 8998 เด็กหญิงสิริหรรษา ศรีสุข อ.1/4

165 8833 เด็กหญิงสุพิชญา ไขคํา อ.1/5

166 8586 เด็กหญิงสุภาวดี เหมืองทอง อ.1/6

167 8819 เด็กหญิงหทัยชนก ระดมกิจ อ.1/1

168 8594 เด็กหญิงอภิญญภัส ปยพนธสมบัติ อ.1/6

169 8676 เด็กหญิงอรจิรา เฟองฟู อ.1/3

170 8960 เด็กหญิงอลิน วรภัทรโภคิน อ.1/5

171 8900 เด็กหญิงอัญชิสา ดีโต อ.1/5

172 8858 เด็กหญิงอัญชิสา อุดขันจริง อ.1/6

173 8942 เด็กหญิงอันนา ประดิษฐพลอย อ.1/6

174 8916 เด็กหญิงเอวาริณณ สวนเข่ือน อ.1/3

175 เด็กหญิงเล็กซซิน  ไควเจนซ อ.1/1
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