
ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

1 8468 เด็กชายกนกพล พรมวัน อ.2/1

2 8358 เด็กชายกฤตยชญ นาสิทธิ์ อ.2/2

3 8170 เด็กชายกฤษฎิ์หิรัญ ชํานาญ อ.2/1

4 8584 เด็กชายกลวัชร ประเดิม อ.2/4

5 8517 เด็กชายกองกิดากร จรจันทร อ.2/6

6 8657 เด็กชายกานตพงศ มะโนรา อ.2/1

7 8174 เด็กชายกิตติคุณ ศรีเรือน อ.2/2

8 8520 เด็กชายกิติศักดิ์ บุตรชา อ.2/6

9 8579 เด็กชายกีรติพงศ มหาวี อ.2/4

10 8580 เด็กชายกีรติพันธุ มหาวี อ.2/5

11 8714 เด็กชายไกรวิชญ แกวพินิจ อ.2/7

12 8181 เด็กชายชนาธิป เทพวงค อ.2/3

13 8505 เด็กชายญาณากร วังพยนต อ.2/3

14 8774 เด็กชายฐณรัช ยาตรา อ.2/7

15 8771 เด็กชายฐปนนท กาศเกษม อ.2/7

16 8669 เด็กชายฐิติพงศ คําแสน อ.2/7

17 8467 เด็กชายฐิติวรพงษ อภิวงศ อ.2/5

18 8617 เด็กชายณภัทร ตันมา อ.2/1

19 8736 เด็กชายณัฐกฤต คูสุวรรณ อ.2/7

20 8548 เด็กชายณัฐชานนท ชื่นใจ อ.2/3

21 8575 เด็กชายณัฐพัฒน วันมหาใจ อ.2/4

22 8696 เด็กชายณัฐพัฒน หาญยศ อ.2/7

23 8420 เด็กชายณัฐภัทร ปลาผล อ.2/6

24 8473 เด็กชายณัณทพัทธ คําลือ อ.2/1

25 8485 เด็กชายตรัยคุณ อินตะนอน อ.2/2

(รายชื่อเรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อนักเรียน)

ประกาศรายช่ือนักเรียนปการศึกษา 2565
โรงเรียนมารดาอุปถมัภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

26 8499 เด็กชายทศรัสมิ์ ยะปน อ.2/3

27 8471 เด็กชายธนกร พรหมสอน อ.2/4

28 8241 เด็กชายธนกฤต กวินพลอาสา อ.2/5

29 8570 เด็กชายธนชัย ทะนันชัย อ.2/6

30 8576 เด็กชายธนดล เหลารัดเดชา อ.2/1

31 8349 เด็กชายธนเดช นิติสุทวิกุล อ.2/2

32 8595 เด็กชายธนบูรณ สีธิ อ.2/4

33 8587 เด็กชายธนพล กิติสัตย อ.2/4

34 8263 เด็กชายธนภัทร ปวงจันทร อ.2/5

35 8541 เด็กชายธนภัทร ลอยเลื่อน อ.2/6

36 8269 เด็กชายธนวรรธน ครองสุข อ.2/1

37 8466 เด็กชายธรรมรัตน รูปติวิริยะ อ.2/2

38 8244 เด็กชายธฤต พริบไหว อ.2/5

39 8751 เด็กชายธีธัช พรมใจ อ.2/7

40 8542 เด็กชายธีรสิทธิ์ วงคสูง อ.2/4

41 8677 เด็กชายธีระศักดิ์ ตานิลิชัย อ.2/5

42 8735 เด็กชายนภัสรวี ทนันชัย อ.2/7

43 8285 เด็กชายนรภัทร สมนึก อ.2/6

44 8591 เด็กชายนิทิ วิเวกวนารมณ อ.2/1

45 8755 เด็กชายนิธิศ แซคู อ.2/6

46 8547 เด็กชายบวรวรรธน โอดเฮิง อ.2/2

47 8546 เด็กชายบวรวุตม โอดเฮิง อ.2/3

48 8464 เด็กชายปฏิพน มะทะ อ.2/4

49 8232 เด็กชายปฐพี บุญมาวงศ อ.2/5

50 8493 เด็กชายปณต เทพยศ อ.2/6

51 8261 เด็กชายปรวัฒน วรินทร อ.2/1

52 8654 เด็กชายปวรรุจ การเร็ว อ.2/3

53 8589 เด็กชายปวเรศ บรรณวาล อ.2/2

54 8195 เด็กชายปวิช ยี่เผติ๊บ อ.2/3

55 8690 เด็กชายปยวัฒน วิกาหะ อ.2/5

56 8205 เด็กชายปุณณภพ อิ่นโดด อ.2/6

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

57 8585 เด็กชายปุณณภัทร กาเหวา อ.2/1

58 8772 เด็กชายปุณณภัทร โภคา อ.2/7

59 8496 เด็กชายปุณณวิช วงศสิงห อ.2/2

60 8527 เด็กชายปุณณะวิชญ อินตะสอน อ.2/3

61 8507 เด็กชายปุริมปรัชญ สังมา อ.2/4

62 8295 เด็กชายพชร ไหวคดิ อ.2/3

63 8478 เด็กชายพชิรวัสส ยินดีผล อ.2/5

64 8521 เด็กชายพนธกร หงษเจ็ด อ.2/6

65 8531 เด็กชายพิริยะกรณ ปญญาใจ อ.2/1

66 8425 เด็กชายพุฒิพัชร แกววิเชียร อ.2/2

67 8731 เด็กชายภคกร ขุนเตรียม อ.2/6

68 8573 เด็กชายภคนิ พริบไหว อ.2/4

69 8643 เด็กชายภพปยพล เทือกเถาสาร อ.2/5

70 8465 เด็กชายภพภัทร ใจกอนแกว อ.2/6

71 8566 เด็กชายภรวาภูมิ หาญเสมอ อ.2/1

72 8491 เด็กชายภักดี สิงหเห อ.2/2

73 8286 เด็กชายภาคิณ โกลนันต อ.2/3

74 8449 เด็กชายภาณุวิชญ อินวรกิจ อ.2/4

75 8592 เด็กชายภูดิศ โอดเทิง อ.2/5

76 8709 เด็กชายภูมิภัทร สมพงษ อ.2/7

77 8665 เด็กชายภูวมินทร คํายวง อ.2/1

78 8741 เด็กชายเมฆินทร เก๋ียงคาํ อ.2/6

79 8483 เด็กชายยอดชยพล ปญญา อ.2/2

80 8569 เด็กชายรชต สุริยะมณี อ.2/3

81 8610 เด็กชายเลิศพิสิฐ บุญมา อ.2/4

82 8318 เด็กชายวณฐั ขีดขิน อ.2/3

83 8475 เด็กชายวสุชาณรงค ลภัสภัคคณตุม อ.2/1

84 8245 เด็กชายวันชนะ เรืองไร อ.2/3

85 8764 เด็กชายวิชญพล เข่ือนแกว อ.2/7

86 8477 เด็กชายวุฒิภัทร จักรหา อ.2/6

87 8559 เด็กชายสมุดนําโชค วงลี อ.2/4

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

88 8389 เด็กชายสุกฤษฏิ์ สุคนธะ อ.2/5

89 8602 เด็กชายสุธินันท กุลไพศาล อ.2/6

90 8176 เด็กชายสุรวิทย ฟองตา อ.2/1

91 8737 เด็กชายสุวิจักขณ พันทองออน อ.2/7

92 8443 เด็กชายหัสวิธ อิศรานุวัฒน อ.2/2

93 8881 เด็กชายอนิรุทธ จิตรจง อ.2/7

94 8552 เด็กชายอภิวิชญ คําแตงกา อ.2/3

95 8536 เด็กชายอาทิวราห สิงหคํา อ.2/4

96 8369 เด็กหญิงกชมล ตรีเทพชาญชัย อ.2/1

97 8472 เด็กหญิงกนิษฐา อุดมตะคุ อ.2/2

98 8461 เด็กหญิงกมลชนก คนเที่ยง อ.2/3

99 8663 เด็กหญิงกมลชนก ศรีสุข อ.2/7

100 8551 เด็กหญิงกวินนาถ แสนปญญา อ.2/5

101 8373 เด็กหญิงกวิสรา กาศวิลาศ อ.2/6

102 8581 เด็กหญิงกัญญพัชร สองศรียนต อ.2/2

103 8139 เด็กหญิงกัญญพัชร แสงพันธ อ.2/3

104 8562 เด็กหญิงกัญญวรา เพชรหาญ อ.2/4

105 8518 เด็กหญิงกัญญาณัฐ จําเดิม อ.2/4

106 8642 เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัชฎาวงษ อ.2/6

107 8794 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีโสภา อ.2/7

108 8519 เด็กหญิงกัญญาภัทร กองบัว อ.2/1

109 8528 เด็กหญิงกัญญาวีร หลายแปด อ.2/2

110 8685 เด็กหญิงกันตฤทัย พลอยเหลือง อ.2/3

111 8526 เด็กหญิงกัลยกมล ดีพอ อ.2/4

112 8522 เด็กหญิงกาญจนเกลา คําเหมือง อ.2/5

113 8777 เด็กหญิงกานตธิดา บุตรหลา อ.2/7

114 8747 เด็กหญิงกิฒฒิญาภัชว กัญจนบุศย อ.2/7

115 8476 เด็กหญิงกิตติปวีรดา มาอุน อ.2/6

116 8171 เด็กหญิงกีรติกาญจน ชํานาญ อ.2/1

117 8509 เด็กหญิงกุลชญา คําปนปู อ.2/2

118 8328 เด็กหญิงเกณิกา สะเอียบคง อ.2/3

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

119 8553 เด็กหญิงคาริสา แกวพฤกษ อ.2/4

120 8380 เด็กหญิงจัสมิน เอเลน เทดโจมุลโยโน อ.2/6

121 8484 เด็กหญิงจิรัชญา กันทะหมื่น อ.2/5

122 8609 เด็กหญิงชนัญชิดา ชัยศิริ อ.2/2

123 8560 เด็กหญิงชนิดาภา เมืองใจวงศ อ.2/3

124 8421 เด็กหญิงชนิดาภา สุวรรณ อ.2/4

125 8556 เด็กหญิงชยดา สามารถ อ.2/5

126 8604 เด็กหญิงชลธิชา เสาวนิจ อ.2/6

127 8220 เด็กหญิงชอณัฏฐ กาทองทุง อ.2/1

128 8530 เด็กหญิงชุติกาญจน เสารแดน อ.2/2

129 8267 เด็กหญิงเฌอรินทร ทะเจริญ อ.2/4

130 8284 เด็กหญิงฐารรรฏา ศาตากร อ.2/3

131 8419 เด็กหญิงณฐพร แสงเดือน อ.2/5

132 8785 เด็กหญิงณภัทร อินทรภู อ.2/7

133 8503 เด็กหญิงณรินทรธารา ยุทธแสน อ.2/6

134 8523 เด็กหญิงณฏัฐชญดา อะทะเสน อ.2/5

135 8540 เด็กหญิงณฏัฐณิชา ดอนดง อ.2/6

136 8574 เด็กหญิงณฏัฐณิชา หิรัญวงษ อ.2/2

137 8529 เด็กหญิงณฏัฐศศิ วรรณวงศ อ.2/3

138 8448 เด็กหญิงณฐักฤตา ศรีมณี อ.2/4

139 8746 เด็กหญิงณฐัฐาพร บุญชม อ.2/7

140 8672 เด็กหญิงณฐัณิชา บันลือ อ.2/7

141 8479 เด็กหญิงณฐัปภัสร มั่นหมาย อ.2/1

142 8773 เด็กหญิงณชิกานต มณีกาศ อ.2/7

143 8558 เด็กหญิงณชิาภัทร สรรเสริญ อ.2/2

144 8544 เด็กหญิงณชิาภัทร เอ่ียมสุดใจ อ.2/3

145 8539 เด็กหญิงทอปด จรัมพรสกุล อ.2/4

146 8405 เด็กหญิงทักษพร คําลือ อ.2/5

147 8423 เด็กหญิงธัญชนก ปรางอยู อ.2/2

148 8336 เด็กหญิงธันยพร ธิขาว อ.2/1

149 8433 เด็กหญิงนัจภัค จาเลิศ อ.2/2

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

150 8288 เด็กหญิงนันทิชา ถาปนา อ.2/5

151 8470 เด็กหญิงนารดา ครุฑบึงพราว อ.2/4

152 8489 เด็กหญิงนิชานันท มะทะ อ.2/5

153 8508 เด็กหญิงนิรินทร คําปนตา อ.2/6

154 8474 เด็กหญิงนิษฐา ปรามาลย อ.2/1

155 8761 เด็กหญิงปณิฏฐา ขันคํานันตะ อ.2/7

156 8716 เด็กหญิงปพิชญา ภิญโญ อ.2/3

157 8498 เด็กหญิงปพิชญา มากมาย อ.2/4

158 8739 เด็กหญิงปวีณธิดา ดวงพันธ อ.2/7

159 8640 เด็กหญิงปองขวัญ เพชรวงษ อ.2/6

160 8450 เด็กหญิงปณฑปราณรฎา ฟูคํา อ.2/5

161 8545 เด็กหญิงปณณรัตน จันทรเดช อ.2/1

162 8568 เด็กหญิงปาณิสรา ถิ่นสุข อ.2/2

163 8463 เด็กหญิงปยธิดา ปพัทธกุล อ.2/3

164 8765 เด็กหญิงปยธิดา อินวรณ อ.2/7

165 8711 เด็กหญิงปยาอร วังแสน อ.2/7

166 8689 เด็กหญิงปุณณานันท สิทธิไกรพงษ อ.2/7

167 8673 เด็กหญิงปุณยวรีย อุดมพิทักษเดชา อ.2/7

168 8490 เด็กหญิงพรรณวรท เจริญศิริ อ.2/1

169 8441 เด็กหญิงพราวฝน ขันติวรพันธุ อ.2/2

170 8194 เด็กหญิงพริมา จันทิหลา อ.2/5

171 8639 เด็กหญิงพัชญรสา วัฒนา อ.2/4

172 8649 เด็กหญิงพัชรากร หรายชี อ.2/7

173 8555 เด็กหญิงพัดชา สะอาดเอ่ียมจิต อ.2/6

174 8514 เด็กหญิงพัทธธีรา เพ็ชรหาญ อ.2/1

175 8718 เด็กหญิงพิชชานันท กันทาทิพย อ.2/3

176 8534 เด็กหญิงพิชญธิดา ใจตรง อ.2/3

177 8377 เด็กหญิงพิชญา อุดธรรมใจ อ.2/4

178 8582 เด็กหญิงพิชญาภา ชัยธรรม อ.2/5

179 8442 เด็กหญิงพิมพพรรณ ปญญาเพชฐ อ.2/2

180 8565 เด็กหญิงพิมพพิชชา เหมืองแกว อ.2/3
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181 8150 เด็กหญิงพิรดา โยธาธร อ.2/5

182 8277 เด็กหญิงภัควลัญชญ ซองตัน อ.2/5

183 8549 เด็กหญิงภูวิดา วงศศริธินดล อ.2/6

184 8492 เด็กหญิงรติชา ใจคนอง อ.2/1

185 8439 เด็กหญิงรัชวิน ฮี้เกษม อ.2/2

186 8646 เด็กหญิงลภัสรดา มหิงษา อ.2/3

187 8524 เด็กหญิงวรนารี ผิวออน อ.2/4

188 8158 เด็กหญิงวรรณวิสา อินทรรุจิกุล อ.2/5

189 8361 เด็กหญิงวาริศา พึ่งทรัพยชัยกุล อ.2/6

190 8132 เด็กหญิงศรญัญา ทรงกูล อ.2/1

191 8533 เด็กหญิงศรดุา บังวรรณ อ.2/2

192 8293 เด็กหญิงศลิาพร อรชุน อ.2/4

193 8223 เด็กหญิงศภุลักษณ ไชยศิริวัฒนากุล อ.2/1

194 8494 เด็กหญิงศภุิสรา ปตถมา อ.2/5

195 8495 เด็กหญิงสรัลพร สิริพงศพันธุ อ.2/6

196 8415 เด็กหญิงสิริวรัญญา จิตชู อ.2/1

197 8607 เด็กหญิงสุชานันท ธนไกรโกศล อ.2/2

198 8593 เด็กหญิงสุประวีณ พูลสวัสดิ์ อ.2/3

199 8287 เด็กหญิงสุพิชญา เชื้อทอง อ.2/4

200 8403 เด็กหญิงสุวภัทร จินดาขัด อ.2/5

201 8658 เด็กหญิงหฤทัย กันทาวงค อ.2/6

202 8444 เด็กหญิงหัสวรรณ อิศรานุวัฒน อ.2/2

203 8525 เด็กหญิงอโณณา จินดาไตรรัตน อ.2/1

204 8289 เด็กหญิงอลิชา ถิ่นถา อ.2/3

205 8504 เด็กหญิงอาริสา ใจนนถี อ.2/4

206 เด็กหญิงเฮเลน ธีร เฮส อ.2/7

207 8606 เด็กชายณัฏฐภัทร ทนุ อ.2/8

208 8680 เด็กชายชิติพัทธ ทองตัน อ.2/8

209 8743 เด็กชายศตวรรษ อวิคุณประเสริฐ อ.2/8

210 8745 เด็กชายณัฏฐณภัทร พรหมเมศร อ.2/8

211 8759 เด็กชายชุติพนธ สุวรรณา อ.2/8
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212 8776 เด็กชายธรรมนิตย บอคํา อ.2/8

213 8790 เด็กชายณภัทร เจริญนนทสิทธิ์ อ.2/8

214 8842 เด็กชายเมธาวิทย แกวอัคฮาด อ.2/8

215 8869 เด็กชายปณณวิชญ อานิล อ.2/8

216 8882 เด็กชายไกรวิชญ บุญทา อ.2/8

217 8889 เด็กชายธนเดช สิงหคํา อ.2/8

218 8910 เด็กชายภวินทภัทร อภิวันทสิริวัฒน อ.2/8

219 8912 เด็กชายธนชาติ เลี้ยงพันธุสกุล อ.2/8

220 8914 เด็กชายปุณณวิช โคตรแสง อ.2/8

221 8929 เด็กชายชวัลกร เงาะหวาน อ.2/8

222 8994 เด็กชายมีชัย ริดสีมา อ.2/8

223 8557 เด็กหญิงกัญญนัชชา สุทธินุน อ.2/8

224 8561 เด็กหญิงชญานิศ กันฉิ่ง อ.2/8

225 8655 เด็กหญิงกัณณศรัช พุทธจร อ.2/8

226 8686 เด็กหญิงพิชญธิดา กองปา อ.2/8

227 8693 เด็กหญิงพิมพชนก ทาวัน อ.2/8

228 8698 เด็กหญิงเบญจมาภรณ สาจักร อ.2/8

229 8733 เด็กหญิงศภุญาดา ปรีชาสุปญญา อ.2/8

230 8798 เด็กหญิงนภัสนันท ไทยกลา อ.2/8

231 8805 เด็กหญิงนันทนภัส แซกิม อ.2/8

232 8821 เด็กหญิงชนมน ทินาน อ.2/8

233 8918 เด็กหญิงพิชชานันท สงวนสิงห อ.2/8

234 8932 เด็กหญิงณฏัฐณิชา วงคหนังสือ อ.2/8

235 8958 เด็กหญิงอารดา แกวมา อ.2/8
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