
ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

1 8204 เด็กชายกนกชล ธีรภัทรนาคศิริ อ.3/4

2 8180 เด็กชายกนกณัฐ คําแกว อ.3/4

3 8019 เด็กชายกรรชัย ประสุวรรณ อ.3/3

4 8149 เด็กชายกฤฏิพงศ ปะละใจ อ.3/2

5 8252 เด็กชายกลวัชร สมองดี อ.3/5

6 8272 เด็กชายกวิเชษฐ ใจดี อ.3/6

7 8264 เด็กชายกษิดิ์เดช พิรณฤทธิ์ อ.3/1

8 8434 เด็กชายกันตธวัตร จันกัน อ.3/8

9 7944 เด็กชายกันตินันท ใจเขียวแกว อ.3/4

10 8259 เด็กชายกันทรากร ศรีโยธา อ.3/4

11 8608 เด็กชายกันทรากร สะเทือน อ.3/7

12 8207 เด็กชายกิตติคุณ ชุมเชย อ.3/5

13 8965 เด็กชายกิตติชนม สีทิ อ.3/9

14 8372 เด็กชายกิตติพงษ กล้ํากลาย อ.3/7

15 7727 เด็กชายคณากรณ กาศโอสถ อ.3/9

16 8203 เด็กชายคณนิทร เหมืองทอง อ.3/3

17 8274 เด็กชายคทาธร แกวโมลา อ.3/7

18 8644 เด็กชายจตุรพร ถุงเงิน อ.3/8

19 7837 เด็กชายจักรภพ กันทาทิพย อ.3/4

20 8370 เด็กชายจักรวุธ จิตประสาร อ.3/9

21 8196 เด็กชายจัตุรงค จิตตะ อ.3/5

22 8538 เด็กชายจิรเมธ หลาแกว อ.3/8

23 8375 เด็กชายชนยุทธ นุมนวล อ.3/9

24 8154 เด็กชายชนันธร ปญญาแกว อ.3/1

25 8151 เด็กชายชยณัฐ สุขดิษฐ อ.3/4

(รายชื่อเรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อนักเรียน)

ประกาศรายช่ือนักเรียนปการศึกษา 2565
โรงเรียนมารดาอุปถมัภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

26 8406 เด็กชายชยพล เพ็ชรหาญ อ.3/7

27 8281 เด็กชายชยพัทธ ถุงพลอย อ.3/3

28 8238 เด็กชายชลธี แจงเจริญ อ.3/6

29 7903 เด็กชายชวกร ขิวรัมย อ.3/3

30 8024 เด็กชายชาดา ไรวิบูลย อ.3/5

31 8239 เด็กชายชิติพัทธ ขาวสะอาด อ.3/1

32 8321 เด็กชายชินนกฤต ชัยวรรณรัตน อ.3/4

33 8554 เด็กชายชินภัทร ผูกจิตต อ.3/8

34 8330 เด็กชายณชล สวางเมืองวรกุล อ.3/7

35 8152 เด็กชายณภทร รมเย็น อ.3/5

36 8715 เด็กชายณภัทร  ปามวง อ.3/8

37 8254 เด็กชายณมัฌ มั่นพรม อ.3/6

38 8453 เด็กชายณัฏฐเสฐ พลเจริญ อ.3/9

39 8146 เด็กชายณัฐกฤษฏิ์ แบงทิศ อ.3/1

40 8186 เด็กชายณัฐฐศรัณฐ ขันวิเศษ อ.3/1

41 8078 เด็กชายณัฐดนัย ใจอุน อ.3/4

42 8601 เด็กชายณัฐดนัย นุนแกว อ.3/7

43 8789 เด็กชายณัฐพัชญ สุวรรณ อ.3/8

44 8172 เด็กชายณัฐพัชร กองแกว อ.3/2

45 8296 เด็กชายณัฐรัตน ดวงใน อ.3/6

46 7931 เด็กชายณัฐวัฒน แกวสมนึก อ.3/1

47 7909 เด็กชายเตชินท เชื้อทอง อ.3/4

48 7883 เด็กชายเตชิษฐ ดวงจิตต อ.3/1

49 7856 เด็กชายทชภณ เจริญจิต อ.3/5

50 8209 เด็กชายทนา ไพศาลภิวัฒน อ.3/6

51 7882 เด็กชายเทพฤทธิ์ เรียนดารา อ.3/6

52 8251 เด็กชายธนกฤต คนแรง อ.3/4

53 8363 เด็กชายธนกฤต จิตตธาดาพงศ อ.3/8

54 8678 เด็กชายธนกฤต แสนโทน อ.3/7

55 8535 เด็กชายธนทัต วันชัย อ.3/8

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

56 8144 เด็กชายธนวรรธน ถิรชานิธิศ อ.3/3

57 8044 เด็กชายธนวัฒน วงษสารกิจ อ.3/1

58 8219 เด็กชายธาดา แสงวงค อ.3/2

59 8250 เด็กชายธิติวัชร ใจจะดี อ.3/3

60 8229 เด็กชายธีรธนิก พรมทาว อ.3/4

61 8226 เด็กชายธีระวัฒน เกษม อ.3/3

62 8197 เด็กชายธีราทร ใจสบาย อ.3/6

63 8317 เด็กชายนพวิชญ ปวงเริ่ม อ.3/3

64 8638 เด็กชายนราวิชญ งิ้วแดง อ.3/8

65 8271 เด็กชายนฤบดินทร กวางประเสริฐ อ.3/5

66 8085 เด็กชายนฤสรณ ชุมภูวัง อ.3/6

67 8366 เด็กชายนันทวัฒน นาลัย อ.3/8

68 8115 เด็กชายนันทวัฒน หวลบุตรตา อ.3/3

69 7835 เด็กชายนาวิน วันชัย อ.3/3

70 8133 เด็กชายปฐกร สีชมภู อ.3/6

71 8190 เด็กชายปฐวีวัชร เจตภัย อ.3/2

72 8162 เด็กชายปภังกร สายหยุด อ.3/4

73 8117 เด็กชายปภังกรณ สีริษา อ.3/4

74 8258 เด็กชายปภิณวิทย พุกพิกุล อ.3/3

75 7918 เด็กชายปรัชญปวินท เวียงวี อ.3/5

76 8699 เด็กชายปราณชกฤษ คําลือ อ.3/8

77 8236 เด็กชายปองคุณ นาสิทธิ์ อ.3/5

78 8297 เด็กชายปญญวัฒน ถิ่นสุข อ.3/8

79 8201 เด็กชายปญญากร วังคะออม อ.3/2

80 8367 เด็กชายปณณวิชญ แกลวกลา อ.3/8

81 8368 เด็กชายปณณวิชญ ใจคํา อ.3/6

82 8988 เด็กชายปณณวิชญ เสนวิรัช อ.3/9

83 8193 เด็กชายปติภูมิ มะยาระ อ.3/4

84 8279 เด็กชายปุณณวิชญ โพธิกุล อ.3/2

85 8034 เด็กชายปุณภณ ปราการปยสกุล อ.3/6

86 8106 เด็กชายพจนฤทธิ์ อินตะวิกูล อ.3/1

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

87 7949 เด็กชายพชรดนัย จําปาอูป อ.3/5

88 8255 เด็กชายพัชรพล เหมืองศรี อ.3/1

89 8081 เด็กชายพัชรวัฒน สัทธรรมนุวงศ อ.3/5

90 8028 เด็กชายพิชญพัฒน ศิริสมาวรรณกุล อ.3/4

91 8108 เด็กชายพิชญากร กันทะเตียน อ.3/2

92 8291 เด็กชายพีรดนย ไวโอเล็ต อ.3/4

93 8487 เด็กชายพีรวิชญ เสนรังษี อ.3/9

94 8182 เด็กชายพุฒิพร คําวรรณ อ.3/5

95 8032 เด็กชายพุฒิเมธ ทองสา อ.3/5

96 8667 เด็กชายเพชรพชร บัณฑิตจรัส อ.3/7

97 8371 เด็กชายภเดิมพงษ สนธิ อ.3/9

98 8069 เด็กชายภวัต รัตนะบริบรรณ อ.3/2

99 7827 เด็กชายภัทรกฤช อินวรกิจ อ.3/1

100 8571 เด็กชายภัทรชัย วันชัย อ.3/7

101 7932 เด็กชายภากร วงษสาริกิจ อ.3/2

102 8156 เด็กชายภาคิน ตันมา อ.3/2

103 8447 เด็กชายภูมิพัฒน ถิ่นแถลบ อ.3/9

104 8660 เด็กชายภูริพัฒน อินตะนอน อ.3/7

105 8131 เด็กชายเมธาวิทย นันทะเดช อ.3/5

106 7895 เด็กชายยชญพงษ หงษโม อ.3/2

107 8153 เด็กชายโยธาลักษณ ดวงดีวิชัย อ.3/6

108 8185 เด็กชายรชต รัชตานนท อ.3/6

109 8257 เด็กชายรฐนนท สมตัว อ.3/2

110 8670 เด็กชายรณกร จงสุขสันติกุล อ.3/7

111 7832 เด็กชายรัชพล จักรสอง อ.3/2

112 8537 เด็กชายฤกษมงคล พิมพโคตร อ.3/7

113 8262 เด็กชายฤชภูมิ แปงใจ อ.3/6

114 8583 เด็กชายวงศกร วงศศักดิ์สิทธิ์ อ.3/7

115 8904 เด็กชายวชิรวิชญ รอดทุกข อ.3/9

116 8740 เด็กชายวริทธิ์ วิรุฬพัฒสัตยากร อ.3/7

117 8357 เด็กชายวเรศวร สุทํา อ.3/6

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

118 8167 เด็กชายวัชรธร กวาวสาม อ.3/6

119 8671 เด็กชายวัชรวิชญ วงศหงษ อ.3/7

120 8268 เด็กชายวันวิรัตน ศิริยา อ.3/4

121 8360 เด็กชายวีรวัฒน คําหมอม อ.3/7

122 8292 เด็กชายศราวุฒิ ใจออน อ.3/8

123 8749 เด็กชายศศวัฒน ยศธํารง อ.3/7

124 8964 เด็กชายศุภกร อนดวง อ.3/9

125 7923 เด็กชายศุภกฤต คําสี อ.3/6

126 8792 เด็กชายศุภกฤต อ่ิมจิตต อ.3/7

127 7934 เด็กชายศุภโชค ไชยศิริวัฒนากุล อ.3/3

128 8211 เด็กชายศุภัช หลายหนึ่ง อ.3/1

129 8165 เด็กชายศุภากร ใจหลัก อ.3/5

130 8260 เด็กชายสิรัฐภูมิ กมลอนุวงศ อ.3/5

131 8384 เด็กชายสิริณฏัฐ เรียนหมอม อ.3/8

132 8359 เด็กชายสิริพงศ ทอดเสียง อ.3/3

133 8161 เด็กชายสุชครีย ยอดสาร อ.3/3

134 8012 เด็กชายสุทธวีร สุวรรณฉวี อ.3/1

135 8312 เด็กชายอคิราห เจริญธนากิต อ.3/8

136 8075 เด็กชายอภิวิชญ จันทราทิพย อ.3/3

137 8198 เด็กชายอภิวิชญ ทองอ่ิน อ.3/1

138 8243 เด็กชายอัครเดช พงษตา อ.3/2

139 8168 เด็กชายอัครวุฒิ ยาวิชัย อ.3/1

140 7952 เด็กชายอัจฉริยกวิน อินตะสุข อ.3/6

141 8265 เด็กชายอารชิบอลด นฤเบศร ซิลเวสเตอร พี

รีบูม

อ.3/2

142 8563 เด็กชายเอกรัตน กอบัว อ.3/7

143 8016 เด็กหญิงกชพร วงคฉายา อ.3/4

144 8214 เด็กหญิงกนกพิชญ ตรีขันติ์ อ.3/2

145 8134 เด็กหญิงกนกรัตน คําปนมาระ อ.3/5

146 8242 เด็กหญิงกมลชนก ยอดสาร อ.3/1

147 8599 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยราช อ.3/7

148 8249 เด็กหญิงกรชนก วงศคํา อ.3/5

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร



ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล หองเรียน

149 8143 เด็กหญิงกวินลดา คําโย อ.3/2

150 7869 เด็กหญิงกวิสรา สารเกลี้ยง อ.3/2

151 8240 เด็กหญิงกัญญาณัฐ รอยพุฒ อ.3/6

152 8332 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมื่นโฮง อ.3/1

153 8029 เด็กหญิงกัญญาพัชร ชะเวรํา อ.3/3

154 8410 เด็กหญิงกัญญาพัชร เสาวนิจ อ.3/8

155 8179 เด็กหญิงกัญญาภัค ธรรมศาสตร อ.3/5

156 8031 เด็กหญิงกัญญาวีร แกวปุย อ.3/5

157 8216 เด็กหญิงกัญญาวีร แสงสรอย อ.3/4

158 8679 เด็กหญิงกานตเพ็ชร เวียงสาม อ.3/9

159 8282 เด็กหญิงกิตตินุช ลือโลก อ.3/1

160 8374 เด็กหญิงขวัญชนก คําแปงคํา อ.3/8

161 8021 เด็กหญิงเขมจิรา นาปง อ.3/5

162 7913 เด็กหญิงจารุกัญญา กึกกอง อ.3/5

163 8622 เด็กหญิงจิรภิญญา  วังทิพย อ.3/7

164 7858 เด็กหญิงชญาภา เมืองใจวงศ อ.3/4

165 8650 เด็กหญิงชนมน สุขทั่วญาติ อ.3/8

166 8550 เด็กหญิงชัชชญา  เที่ยงจันตา อ.3/7

167 8603 เด็กหญิงชัญญานุช  ธุรกิจ อ.3/7

168 8191 เด็กหญิงญาณิดา อินนะใจ อ.3/4

169 8409 เด็กหญิงฐิติกานต กฤตพรกุล อ.3/8

170 8706 เด็กหญิงณจัฉรียา วังทิพย อ.3/7

171 8095 เด็กหญิงณชัชาพัชร ถิ่นเดิม อ.3/4

172 8920 เด็กหญิงณฏัฐณิชา พรรณาผิว อ.3/9

173 8187 เด็กหญิงณฏัฐธิดา คนเที่ยง อ.3/1

174 8212 เด็กหญิงณฏัฐนรินทร พรหมเมศร อ.3/6

175 8140 เด็กหญิงณฐัชา ไทยภักดิ์ อ.3/1

176 8488 เด็กหญิงณฐัณิชา  แสงสวาง อ.3/7

177 8486 เด็กหญิงณฐัธิดา  กาวีจันทร อ.3/9

178 8893 เด็กหญิงณฐัธิดา ตันศิริ อ.3/9

179 8022 เด็กหญิงณฐัพัขร วรรณใจ อ.3/6
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180 8283 เด็กหญิงณฐัริการ บุญยืน อ.3/2

181 8957 เด็กหญิงณฐัวรา มันทะเล อ.3/9

182 8247 เด็กหญิงณฐัวลัญช รักขติวงศ อ.3/3

183 8027 เด็กหญิงณฐัหทัย แสนปญญา อ.3/2

184 7868 เด็กหญิงณฐัิดา ปติจะ อ.3/1

185 8147 เด็กหญิงณารา บัวหลวง อ.3/3

186 8155 เด็กหญิงณชิา วงศสิงห อ.3/5

187 8084 เด็กหญิงณชิาภา กวินพลอาสา อ.3/1

188 8844 เด็กหญิงณริาวรรณ รอดนิ่ม อ.3/9

189 8227 เด็กหญิงดนยพิชญา ตางใจ อ.3/2

190 8183 เด็กหญิงธนพร แกววิเชียร อ.3/6

191 8100 เด็กหญิงธนภัทร ดอกจําปา อ.3/1

192 8041 เด็กหญิงธรรณพัชนันท พันธพู อ.3/4

193 8510 เด็กหญิงธวัลรัตน  พริบไหว อ.3/7

194 7927 เด็กหญิงธวัลรัตน ระลาธิ อ.3/1

195 8235 เด็กหญิงธัญพิชชา คําลือ อ.3/4

196 8319 เด็กหญิงธัญพิชชา ไชวุฒิ อ.3/6

197 8175 เด็กหญิงธันยารัตน หนอทาว อ.3/3

198 8035 เด็กหญิงธารรดา ถิ่นศรี อ.3/1

199 8567 เด็กหญิงนริศรา กิติสาร อ.3/7

200 8166 เด็กหญิงนันทนภัส ขันทะ อ.3/3

201 8613 เด็กหญิงนันทนภัส ยตะโคตร อ.3/7

202 8208 เด็กหญิงนาดา สุริยา อ.3/5

203 8096 เด็กหญิงนิชกานต ยืนยัง อ.3/5

204 8364 เด็กหญิงนิชดา พุมพวง อ.3/8

205 8438 เด็กหญิงนิดาภา ทองประไพ อ.3/8

206 8148 เด็กหญิงนิวตัน กระจางแกว อ.3/4

207 8011 เด็กหญิงปทิตตา อัตตวิโรจน อ.3/3

208 7911 เด็กหญิงปพิชญา  บุญสิน อ.3/6

209 8401 เด็กหญิงปภาวรินทร อินทราวุธ อ.3/9

210 8038 เด็กหญิงปริม ทัศนานนท อ.3/6
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211 7818 เด็กหญิงปวริศา พยาราษฎร อ.3/9

212 8248 เด็กหญิงปวริศา วิยะ อ.3/4

213 8222 เด็กหญิงปวีณธิดา หลงเวช อ.3/1

214 7901 เด็กหญิงปาณิสรา โคปน อ.3/4

215 7948 เด็กหญิงปุญญาภา ชุมเชย อ.3/2

216 8275 เด็กหญิงปุณณดา ปองแกวนอย อ.3/8

217 8189 เด็กหญิงเปรมรัศมี คดีโลก อ.3/2

218 7819 เด็กหญิงพชรพร เพ็ชรสวัสดิ์ อ.3/3

219 7817 เด็กหญิงพรณภัทร จินดาขัด อ.3/2

220 8230 เด็กหญิงพาทินทิดา การินตา อ.3/3

221 8103 เด็กหญิงพิชชานันท สุภาวกุล อ.3/2

222 8164 เด็กหญิงพิชชาภา ยานสกุล อ.3/1

223 8382 เด็กหญิงพิชญธิดา ประกิตติกุล อ.3/7

224 8221 เด็กหญิงพิชญากร ชัยธรรม อ.3/6

225 8822 เด็กหญิงพิชญานิน แกวมะโน อ.3/9

226 8200 เด็กหญิงพิชญาพร บุญหมื่น อ.3/2

227 8094 เด็กหญิงพิชาวีร ตาขัน อ.3/3

228 8813 เด็กหญิงพิญชานันท กันธิยะวงศา อ.3/9

229 8026 เด็กหญิงพิทยาภรณ หนองกาวี อ.3/1

230 8030 เด็กหญิงพิมพขวัญ อินสวรรค อ.3/4

231 8213 เด็กหญิงพิมพพิชชา หลาคํามี อ.3/1

232 8188 เด็กหญิงเพ็ญรัศมี คดีโลก อ.3/2

233 8512 เด็กหญิงภคพร วิใจคํา อ.3/9

234 8294 เด็กหญิงภัคภร พิลาบูรณะ อ.3/3

235 8902 เด็กหญิงภัทรภา ปญญาโมะ อ.3/9

236 8304 เด็กหญิงภิญญาพัชญ นวลนิ่ม อ.3/8

237 8163 เด็กหญิงภิญญาพัชญ ศิริรัตนวาริช อ.3/6

238 8217 เด็กหญิงภูริชญา หมั่นขีด อ.3/5

239 8440 เด็กหญิงมนัสนันท คําหมอม อ.3/8

240 8314 เด็กหญิงมะลิษา พูลสวัสดิ์ อ.3/8

241 7806 เด็กหญิงรินรดา คําราช อ.3/1
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242 7891 เด็กหญิงรินรดา รุงเรือง อ.3/3

243 8482 เด็กหญิงฤทัยภัทร มาระโภชน อ.3/9

244 8273 เด็กหญิงลภัสรดา สืบสุโกศล อ.3/3

245 8333 เด็กหญิงวชิรญาณ บุญสอน อ.3/8

246 8033 เด็กหญิงวรกมล สุวรรณโรจน อ.3/6

247 8270 เด็กหญิงวรวรรณ นอยเศษ อ.3/2

248 8104 เด็กหญิงวรัณภร ชิดวริศร อ.3/3

249 8215 เด็กหญิงศริดา มาชัย อ.3/3

250 8402 เด็กหญิงศริพิิมพ เมืองใจ อ.3/8

251 8116 เด็กหญิงศภุรัชณีกร ใจสวาง อ.3/4

252 8086 เด็กหญิงศภุศิรินทร ชูไกรทอง อ.3/2

253 8178 เด็กหญิงสิรินทร ศรีใจวงศ อ.3/4

254 8334 เด็กหญิงสุพัชรี สุนันสา อ.3/8

255 8767 เด็กหญิงสุริวิภา วิลัยวงษ อ.3/7

256 8083 เด็กหญิงอณัฬฏญา พิจารณ อ.3/3

257 8080 เด็กหญิงอธิชา ภูริปญญาวรกุล อ.3/5

258 8383 เด็กหญิงอภิรตา มีปญญา อ.3/9

259 7859 เด็กหญิงอรนลิน เฟองฟู อ.3/5

260 8037 เด็กหญิงอรัญรัตน เวียงนาค อ.3/2

261 8276 เด็กหญิงอัจฉริยาพร นาแหลม อ.3/5

262 8237 เด็กหญิงอาริสรา พรมมา อ.3/5

263 8137 เด็กหญิงอาสินี อินทรฟอง อ.3/6

264 8097 เด็กหญิงอิษฎา อิสสระเสรี อ.3/6
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