
ที่ เลขประจําตัว

5 11529 ด.ช. ณัฐนันท สุดแจง
7 11531 ด.ช. ธนกร แซเตียว
9 11533 ด.ช. ธีราพัฒน กาญจนศิลานนท
11 11535 ด.ช. ภูมิภัทร บัวนุภาพ
15 11539 ด.ช. อธิพัชร สิริรัตนเชาวกุล
17 11541 ด.ช. อัครวัฒน ตันพุฒิพงศ
23 11547 ด.ญ. จิดาภา หมื่นสุกแสง
25 11549 ด.ญ. ธัญญญาณา พชรสกุล
27 11551 ด.ญ. นภัสนันท วีระนพนันท
29 11553 ด.ญ. พนัชกร วลีเกียรติกุล
31 11555 ด.ญ. รดา รวยทรัพย
33 11557 ด.ญ. ศรัณยพร หินทอง
35 11559 ด.ญ. สลิลทิพย พลายสาสินธุ

2 11526 ด.ช. ไชยวัฒน กลิ่นมาลา
4 11528 ด.ช. ฐปนรรฆ บัวบาน
6 11530 ด.ช. ธชาภัทร ละอองนวล
8 11532 ด.ช. ชนกันต ชุมอภัย
12 11536 ด.ช. ภูวน ถวัลยอรรณพ
14 11538 ด.ช. อดิสรณ จันทรัตน
16 11540 ด.ช. อลงกต พูลโพธิ์ทอง
18 11542 ด.ช. อัครวินท เชวงภักดีเวทย
20 11544 ด.ญ. กนกวรรณ เงินงาม
22 11546 ด.ญ. จิดาภา หลอทองคํา
24 11548 ด.ญ. ชนาภรณ ชาวหวยหมาก
26 11550 ด.ญ. ธัญรดา พยุงธรรม
28 11552 ด.ญ. ปภาดา พิมวิลัย
30 11554 ด.ญ. ภัคนันท เสือวงษ
32 11556 ด.ญ. วิศรุตา ชัยตระกูลสวัสดิ์
34 11558 ด.ญ. ศุภิสรา เมธีวรกิจ

1 11525 ด.ช. กฤษกร ปรัชญาเกรียงไกร
3 11527 ด.ช. ญาณวุฒิ ชาลีเขียว
13 11537 ด.ช. วีรพัทร อุนวิจิตร
19 11543 ด.ช. อิทธิกร ศิลา
21 11545 ด.ญ. จิณหนิภา ศรีวิไลเจริญ
36 11560 ด.ญ. สุกัญญา คําดี

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ปการศึกษา  2564

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/1   (หองแกวกาญจนา)  ครูที่ปรึกษา  นางสาวนิชาภา เดชบุญ , นายธนพัฒน ลิ้มไพบูลย

ชื่อ-นามสกุล

onsite เลขคี่

onsite เลขคู

online



ที่ เลขประจําตัว

1 11561 ด.ช. กวินภพ จักรกลม
3 11563 ด.ช. ฐิติพงษ จอมพงษรื่น
4 11564 ด.ช. ณัฐนพัชร วรภัทรศิริสกุล
5 11565 ด.ช. ณัฐวุฒิ ปกษสาพันธ
7 11567 ด.ช. ธัญญพัฒน ศรีวิเชียร
9 11569 ด.ช. ธีรเดช ดอกยี่สุน
11 11571 ด.ช. ปพน บุตรถาวรศักดิ์
13 11573 ด.ช. ยศวัจน พิริยภูวรักษ
15 11575 ด.ญ. กัลยรัตน ชาวโพธิ์ทูล
17 11577 ด.ญ. จิรสิตา ชาวบานโพธิ์
19 11579 ด.ญ. ณัฎฐปวีร สุขสมกิจ
23 11583 ด.ญ. ณิชารีย พูลสวัสดิ์
25 11585 ด.ญ. นิสารัตน สุขสม
27 11587 ด.ญ. ปณิตา แทนแสงทอง
29 11589 ด.ญ. ปณณดา ดอกพุฒ
31 11591 ด.ญ. พาทินธิดา คนทน
33 11593 ด.ญ. วทันยา เวสสุวรรณ
35 11595 ด.ญ. ศุภิสรา ศิริสุรพงษ

2 11562 ด.ช. ชยานนท แกวสุวรรณ
6 11566 ด.ช. ดลนภัทร พรรัชภูมิ
8 11568 ด.ช. ธัญวา พงษพานิช
10 11570 ด.ช. นนณภัทร พวงบุบผา
12 11572 ด.ช. ภัทรดนัย น้ําใจดี
16 11576 ด.ญ. คริษฐา ชยิสรางกูร
18 11578 ด.ญ. ชุตาภา พูลสําราญ
20 11580 ด.ญ. ณัฐมนต ชางพันธุ
22 11582 ด.ญ. ณัฐสุดา สังขสุวรรณ
24 11584 ด.ญ. ธนารีย ภูฆัง
26 11586 ด.ญ. บงกชพิชชา เมฆวิไลพันธุ
28 11588 ด.ญ. ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง
32 11592 ด.ญ. มนัสนันท ชัยโชค
34 11594 ด.ญ. วิมลมณี ลําปน
36 11596 ด.ญ. สิรีรัศมิ์ พิมลพรรณ

14 11574 ด.ช. วีระโชค สกุลสินเพ็ชร
21 11581 ด.ญ. ณัฐวดี ปนสุวรรณ
30 11590 ด.ญ. พมลพร โปเล็ม

onsite เลขคู

online

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ปการศึกษา  2564

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/2   (หองแกวกาญจนา)   ครูที่ปรึกษา  นายอาทิตย แกวรุงเรือง , นางสาวธีมาภรณ โสภาธนัตถสกุล
                  

ชื่อ-นามสกุล

onsite เลขคี่



ที่ เลขประจําตัว

1 11597 ด.ช. กุลเชษฐ ปทุมมุขย
3 11599 ด.ช. จุลเทพ ตั้งภูมิ
4 11600 ด.ช. ฐกฤต โรจนบุญถึง
6 11602 ด.ช. ณรชต เมฆาสุวรรณดํารง
7 11603 ด.ช. ทิวัตถ แสงจันทรศิริพร
8 11604 ด.ช. ธนภัทร มะโหฬาร
9 11605 ด.ช. ธนัช สิทธิเวชไทย
10 11606 ด.ช. นวปฏล สุวรรณประทีป
11 11607 ด.ช. พีรธรรม บุญพรวงศ
12 11608 ด.ช. ภัคพงศ ไตรสิทธ์ิ
14 11610 ด.ช. โสภณวิชญ คําศรี
15 11611 ด.ญ. กชกร คลายสุบรรณ
16 11612 ด.ญ. ชุติมณฑนกานต เรือนปานแกว
17 11613 ด.ญ. ฐิติวรดา แกวนอย
18 11614 ด.ญ. ธิราพร ประถมกรึก
19 11615 ด.ญ. พินธุรพี บุญพรวงศ
20 11616 ด.ญ. นัชชา พันธุศิริ
21 11617 ด.ญ. นันทณพรรณ เรืองปตินันทน
22 11618 ด.ญ. นัพดาว พอคาพานิช
23 11619 ด.ญ. ปภาวรินท พัฒนจันทร
25 11621 ด.ญ. มนัสพร เพชรดําดี
27 11623 ด.ญ. วรรณพัชร คงไวย
28 11624 ด.ญ. ศุภสุตา พันธุแตง
29 11625 ด.ญ. อาทิตยา ปราณีวัตร
30 11626 ด.ญ. อุรัสยา พลภักดี

2 11598 ด.ช. กุลธร จําปเรือง
5 11601 ด.ช. ณฐกร จักเดชจันทร
13 11609 ด.ช. วรเมธ เนาวรัตน
26 11622 ด.ญ. รมิตา สุนทรวิภาต

online

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ปการศึกษา  2564

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/3 ( MEP )  ครูที่ปรึกษา  นางพิชญา  จริยบุณสุข 

ชื่อ-นามสกุล

onsite 



ที่ เลขประจําตัว

4 11630 ด.ช. ฐิติวัฒน ลําไย
5 11631 ด.ช. ณัฐนันท ถีระแกว
7 11633 ด.ช. ณรัณ แผนสมบูรณ
9 11635 ด.ช. ปยศุภกิตจ หนุนเงิน
10 11636 ด.ช. พิษณุ โอสวาง
13 11639 ด.ช. ศุภกฤต คลายวรรณ
15 11641 ด.ช. อภิวิชญ ใบบัว
16 11642 ด.ญ. กนกวรรณ แสงบูวัฒนา
17 11643 ด.ญ. กานตสินี วาจางามเลิศ
18 11644 ด.ญ. โชติกา คลายสุบรรณ
19 11645 ด.ญ. ณภัทร แสงสวาง
20 11646 ด.ญ. ณัฐพร วัลมาลี
21 11647 ด.ญ. ณัฐวรา สกุลพราหมณ
24 11650 ด.ญ. ธาริษา วงษจันทรเพ็ญ
25 11651 ด.ญ. นนทกานต ภูฆัง
26 11652 ด.ญ. นภัส ฐิตะวรรณ
27 11653 ด.ญ. นภัสสร พุทธคาวี
29 11655 ด.ญ. ปทมา สาระสารินทร
30 11656 ด.ญ. พิมพาภรณ กรุดเนียม
32 11658 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เกตุทับ
33 11659 ด.ญ. ลภัสรดา ศรีภุมมา
34 11660 ด.ญ. วันทยา เลิศดรุณาณัติ
36 11662 ด.ญ. อนัญตญา บุญธนาวงษ
37 11997 ด.ญ. ณัชชา รื่นอุรา

2 11628 ด.ช. กฤติน วงษเงินหอม
3 11629 ด.ช. ชนันธร อุบล
6 11632 ด.ช. ภูกิจ ภัทรโกสน
11 11637 ด.ช. พชรพล บัวทอง
12 11638 ด.ช. วิษณุ อินสา
22 11648 ด.ญ. ธนัญญา นุชนารถ
35 11661 ด.ญ. สิริลักษณ เงินโพธ์ิ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ปการศึกษา  2564

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/4   ครูที่ปรึกษา  นางถิรดา สะราคํา , นางสาวจิณหวรา หงษโต

ชื่อ-นามสกุล

onsite 

online



ที่ เลขประจําตัว

1 11663 ด.ช. คณิศร สุนานันท
3 11665 ด.ช. ณัฐวุฒิ์ อารยะนรากูล
5 11667 ด.ช. ธนะชาติ ใจกลา
11 11673 ด.ช. วิษณุ โพธิ์ทอง
15 11677 ด.ญ. กัญญาลักณ สิงหโห
17 11679 ด.ญ. จารุวรรณ บุญศรี
19 11681 ด.ญ. นภัส ศักดิ์วรกุลชัย
21 11683 ด.ญ. นันธิดา อรัญชราธร
25 11687 ด.ญ. เบญญาภา ลาแพงดี
27 11689 ด.ญ. ผุสดี สวางศรี
29 11691 ด.ญ. แพรวา ศูนยทัณฑ
33 11695 ด.ญ. วชิราภรณ รงทอง
35 11697 ด.ญ. ศิรภัสสร กํามเชียร

2 11664 ด.ช. ณัฐวัฒน สาตารมณ
4 11666 ด.ช. แทนธรรม ใจเจริญวงศ
6 11668 ด.ช. ธนากร เปยจันทึก
8 11670 ด.ช. ปกรณเกียรติ ตวงกระสินธุ
10 11672 ด.ช. วัชรพงษ เศษโชติ
12 11674 ด.ช. ศุวิล ถวิลเมธาวี
14 11676 ด.ญ. กชพรรณ วิทศาสตร
16 11678 ด.ญ. กุลนิดา พิพัฒนสวัสดิ์
18 11680 ด.ญ. ดวงกมล อุบลรัตน
20 11682 ด.ญ. นันทภัทร แสงอินทร
22 11684 ด.ญ. นารีรัตน ปาลพันธุ
24 11686 ด.ญ. นิพาดา สุวรรณ
28 11690 ด.ญ. พัชราวดี หงษศรีลา
30 11692 ด.ญ. ยุพาพักตร ใจหนักดี
32 11694 ด.ญ. รัตติกาล ปานสุวรรณ
36 11698 ด.ญ. สกาวรัตน หนุดตะแสง

13 11675 ด.ช. สุข สุกใส
23 11685 ด.ญ. น้ําเพชร ปรีชาเดช
31 11693 ด.ญ. รักษิตาภรณ นิ่มอนงค
34 11696 ด.ญ. ศศิวรรณ ใจกลา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ปการศึกษา  2564

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/5   ครูที่ปรึกษา  นางญาณิศา มีทองคํา , นายประวิทร ตรีเพ็ญมาลย

ชื่อ-นามสกุล

onsite เลขคี่

onsite เลขคู

online



ที่ เลขประจําตัว

1 11699 ด.ช. กิตติพงษ ศรีทองคํา
3 11701 ด.ช. ณัฐวัฒน จันทรหอมหวล
5 11703 ด.ช. ธีรวัฒน หงษจงพาณิช
7 11705 ด.ช. พงศศรัณย พวงพิกุล
9 11707 ด.ช. ราเมศวร ผลจรัญ
11 11709 ด.ช. ศักดิ์นที แสนบูราณ
13 11711 ด.ช. อิงคยุทธ ทองดีพันธ
15 11713 ด.ญ. กชพร จันทร
17 11715 ด.ญ. ขวัญเนตร มณีอินทร
19 11717 ด.ญ. รพีพรรณ แสงอินทร
21 11719 ด.ญ. ณัฐกานต เพ็งแข
23 11721 ด.ญ. ธารินี สิงหพงษ
27 11725 ด.ญ. พิมพญาดา ราชธานี
29 11727 ด.ญ. เพ็ญณภา นนทชาง
31 11729 ด.ญ. ภาวิดา อึ่งสุวรรณ
33 11731 ด.ญ. วริศรา แจมจันทร
35 11733 ด.ญ. ศิริกัลยา พานิช

2 11700 ด.ช. ณัฐชนน บุญวงษ
4 11702 ด.ช. ธนวิชญ มวงเพชร
6 11704 ด.ช. บัญญวิต อุรินคํา
8 11706 ด.ช. รพี ปนแกว
10 11708 ด.ช. วีรกฤษฎิ์ พันธุ
14 11712 ด.ช. อิสรพัฒน กลาหาญ
18 11716 ด.ญ. ชนมน ใหมทอง
20 11718 ด.ญ. ชุติญา มีบุญรอด
22 11720 ด.ญ. ณัฐธิดา มัชฌิมา
26 11724 ด.ญ. อภิสรา กําลังแพทย
30 11728 ด.ญ. ภัทรศยา สาริมุล
32 11730 ด.ญ. วรณัน ผาสุภะ
34 11732 ด.ญ. ศรสวรรค กําลังดี
36 11734 ด.ญ. หทัยพันธน สาธุพันธุ

12 11710 ด.ช. กรวิชญ เกิดโภชน
24 11722 ด.ญ. นคนันทินี วัฒนจินดาเลิศ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ปการศึกษา  2564

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/6   ครูที่ปรึกษา  นางสาวสําเรียง บัวนาค 

ชื่อ-นามสกุล

onsite เลขคี่

onsite เลขคู

online



ที่ เลขประจําตัว

1 11735 ด.ช. กุลวัชรร ตั้งธนพรรณ
2 11736 ด.ช. จิรพัทธ สีสด
4 11738 ด.ช. ธเนศพล จันทรสุวรรณ
5 11739 ด.ช. บัณฑิต ศรีโมรา
9 11743 ด.ช. พิชุตม การขันที
10 11744 ด.ช. พิพัฒน วาจาออน
13 11747 ด.ช. สุจินดา แกวสระแสน
14 11748 ด.ช. อรรถวุฒิ มาลาวงษ
15 11749 ด.ญ. กชกร ประมูล
16 11750 ด.ญ. กนกวรรณ นิลสวาง
17 11751 ด.ญ. กัญญาณัฐ มนโท
18 11752 ด.ญ. กัญฐภาณัฏฐ ทองไหลรวม
19 11753 ด.ญ. ขวัญหทัย มะนาวหวาน
20 11754 ด.ญ. เบญญาภา อวมอิน
21 11755 ด.ญ. ฑิฆัมพร โรจนพาณิชย
23 11757 ด.ญ. ณัฐนพิณช พรหมมณี
24 11758 ด.ญ. ดาริกา คงสมนึก
25 11759 ด.ญ. ธนพร เทพทยุทธ
29 11763 ด.ญ. พิชฎา จําปาทอง
31 11765 ด.ญ. เมษยา ขําสุวรรณ
32 11766 ด.ญ. เรือนขวัญ สวางจํารงคกุล
35 11769 ด.ญ. สุธีรา เดชแสง
36 11770 ด.ญ. รัญชนา แกวปานกัน

3 11737 ด.ช. ชวัลวิทย มหาทรัพย
7 11741 ด.ช. ปาณัสม ศรีแจง
8 11742 ด.ช. พลลภัตม ถุงทอง
11 11745 ด.ช. รัชนรินทร ปทมนิรันดรกุล
22 11756 ด.ญ. ชุติกาญจน กิจบํารุง
26 11760 ด.ญ. เบญญาภา ดอกตาลยงค
27 11761 ด.ญ. สุวรรณา ปานอําพัน
33 11767 ด.ญ. ศิริกานดา คงเผือก
34 11768 ด.ญ. ศุภรดา แกวเขียว
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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/7   ครูที่ปรึกษา  นางกาญจนา เทพคุณ 

ชื่อ-นามสกุล

onsite 

online



ที่ เลขประจําตัว

1 11771 ด.ช. กรวิชญ หมดนาค

3 11773 ด.ช. ชญานนท แตงทอง

5 11775 ด.ช. ธาดา ปติภูมิวิเศษ

7 11777 ด.ช. นันทภพ ภูธนิกกุลภัทรา

11 11781 ด.ช. ปรรณพ ชิดชมนาท

13 11783 ด.ช. รัฐศาสตร โพธิ์หอม

15 11785 ด.ช. วชิระ สิงหหอม

17 11787 ด.ช. สุภัส วิลารัตน

19 11789 ด.ญ. กชพรรณ นอยประเสริฐ

21 11791 ด.ญ. จิรัชญา ทรงงาม

23 11793 ด.ญ. ชลกร ใหมทอง

25 11795 ด.ญ. ญารินดา ถาเจตน

27 11797 ด.ญ. ณัฎฐวรีย ดอกลําใย

31 11801 ด.ญ. ปุณณมา หนูเทศ

33 11803 ด.ญ. วรรณรวี ประแจกัน

35 11805 ด.ญ. อริศรา แตงทอง

2 11772 ด.ช. ชยากร ฉ่ําไธสง

4 11774 ด.ช. ธนัตถ คําดี

6 11776 ด.ช. ธิติพันธ จําปเรือง

8 11778 ด.ช. นันทภัทร ศรีโปฎก

10 11780 ด.ช. อัครกาญ ฐิติอังกูล

12 11782 ด.ช. พรหมพิริยะ อุทัด

16 11786 ด.ช. วัชรพล หมวดนุม

18 11788 ด.ช. อรรถเดช ขุนพิลึก

20 11790 ด.ญ. กันตฤทัย อินทรกําเนิด

22 11792 ด.ญ. จิราภรณ ทรัพยทึก

24 11794 ด.ญ. นลิศา มาลัยนาค

26 11796 ด.ญ. ฐาณัฐชา ชางเขียว

28 11798 ด.ญ. ณัฐชา คําเสนา

34 11804 ด.ญ. อติพร แปนทองคํา

36 11806 ด.ญ. อาภัสรา บุญศรี

9 11779 ด.ช. นิธิพัฒน วงษปามุต

14 11784 ด.ช. วชิรวิชญ ศรีสมบัติ

29 11799 ด.ญ. บงกช พึ่งพักต

30 11800 ด.ญ. ปาลิดา โสวัสสะ

32 11802 ด.ญ. ภัททิยา หอมสุวรรณ

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/8   ครูที่ปรึกษา  นางสําเริง พิมพพันธุ  

ชื่อ-นามสกุล

onsite เลขคี่

onsite เลขคู

online
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ที่ เลขประจําตัว

1 11807 ด.ช. กนกพล รุงสาย

3 11809 ด.ช. กิตติศักดิ์ เสือปา

5 11811 ด.ช. ชินวัตร อรุณโชติ

7 11813 ด.ช. ดีมาก ราศรี

9 11815 ด.ช. ธีรวัฒน พวงรอดพันธ

11 11817 ด.ช. พงศกร ริ้วบํารุง

13 11819 ด.ช. รัชชานนท ชีพนุรัตน

19 11825 ด.ญ. กมลวรรณ ระโหฐาน

21 11827 ด.ญ. ฐิติยา จรูญศรี

23 11829 ด.ญ. ณัฐธยาน พึ่งสังวรณ

25 11831 ด.ญ. ธนพร ชูวงษ

27 11833 ด.ญ. ผกามาศ แกวศรีงาม

29 11835 ด.ญ. พัชรนิดา ภูฆัง

31 11837 ด.ญ. ลักศิกา พรมตา

33 11839 ด.ญ. ศศิวรรณ สุขเจริญ

35 11841 ด.ญ. เอมมิกา เณรจินดา

4 11810 ด.ช. ชัยภัทร เรืองขจร

6 11812 ด.ช. ณัฐพงษ อุนวงษ

8 11814 ด.ช. ณภัคอนันต แดงดี

10 11816 ด.ช. ปองคุณ ใจตรง

12 11818 ด.ช. พีรณัฐ นิลเปลี่ยม

14 11820 ด.ช. วุฒิภัทร ปานสุด

16 11822 ด.ช. คณิศร คุณวโรตม

18 11824 ด.ช. อัยการ มนตรีฤกษชัย

20 11826 ด.ญ. ชุติกาญจน กลิ่นหอม

22 11828 ด.ญ. ณภัสสร อุบลรัตน

26 11832 ด.ญ. เบญจมาภรณ รอดแผวพาล

28 11834 ด.ญ. พรทิวา พงษดี

32 11838 ด.ญ. ศศิกานต แจงใจดี

36 11842 ด.ญ. เอมมิกา จิ๋วสงา

2 11808 ด.ช. กิตติกวิน สุดใจ

17 11823 ด.ช. อภิรักษ อินทพันธ

24 11830 ด.ญ. ณิชมน ฤทัยคงโสภณ

30 11836 ด.ญ. พิมพชนก ขันโท

34 11840 ด.ญ. อินทิรา พิทักษวงศ

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/9   ครูที่ปรึกษา นางสาวผกากรอง เอี่ยมปน  

ชื่อ-นามสกุล

onsite เลขคี่

onsite เลขคู

onlline
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ที่ เลขประจําตัว

1 11843 ด.ช. กฤษฎา ชาวศรีษะเกษ

2 11844 ด.ช. กฤษฎา สอนวิทย

3 11845 ด.ช. กิตติวัฒน สงางาม

5 11847 ด.ช. ณัฐกิตติ์ คงปรีพันธุ

7 11849 ด.ช. ธิติ เลาโจว

10 11852 ด.ช. นนทกร ดีผักแวน

11 11853 ด.ช. นพฎล เนียมสกุล

12 11854 ด.ช. นวพล ปานศรีแกว

13 11855 ด.ช. นิธิศ พันธุพฤกษ

14 11856 ด.ช. พลเสน กุลสิทธิ

16 11858 ด.ช. ศิลปศรุฒ ทาหลวง

18 11860 ด.ช. อดุลวัส กลิ่นหอม

20 11861 ด.ญ. จิราภา ทรัพยทึก

21 11862 ด.ญ. เจนจิรา นวลจันทร

22 11863 ด.ญ. ชัญญานุช ใหลกุล

23 11864 ด.ญ. ฐิตาพร เกิดนุช

24 11865 ด.ญ. ณัฐรดา พวงแกว

25 11866 ด.ญ. ธัชปภา เจริญธนรุง

26 11867 ด.ญ. นภัสสร ดวงเสนา

28 11869 ด.ญ. ปวันรัตน กมลทิพยสุคนธ

30 11871 ด.ญ. พัชรพร ขุนทรง

31 11872 ด.ญ. พิชญชาวีร ศรีธรรมรงค

32 11873 ด.ญ. พิชามญชุ กิจสุวรรณรัตน

34 11875 ด.ญ. มนัสวัลย จันทาทอง

36 11877 ด.ญ. อมรรัตน จันทรัตน

38 11996 ด.ช. ธนกฤต บุปกษา

4 11846 ด.ช. ณัฏฐกานต สืบศักดิ์

6 11848 ด.ช. ณัฐวินท จันทรไพจิตร

17 11859 ด.ช. ศุภกฤต มาลีสุทธิ์

19 11344 ด.ญ. วิภาวี พลายยงค
33 11874 ด.ญ. ภูษณิศา สุนทร

37 11878 ด.ญ. อรณิชา โพธิ์ทองเหลือง

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/10   ครูที่ปรึกษา  นางสาวชมพูนุท  หาญทนงค

ชื่อ-นามสกุล

onsite 

online
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ที่ เลขประจําตัว

5 11883 ด.ช. นวพัฒน ฝอยติ้น

6 11884 ด.ช. พัชรพล คงจัด

7 11885 ด.ช. ภัทรดนัย นิลวงศ

12 11890 ด.ญ. กรวรรณ เปลี่ยนสุข

13 11891 ด.ญ. กัญญาพัชร เทศเกิด

15 11893 ด.ญ. คณัสมน ปนทอง

16 11894 ด.ญ. จีรภิญญาพร สวนสมบูรณ

17 11895 ด.ญ. เจริญรัตน ผดุงชีวิต

18 11896 ด.ญ. ชัชชญานุช อิสลามชาติไทย

20 11898 ด.ญ. ฐิติกานต ทองคําสุข

21 11899 ด.ญ. ธนภรณ หริ่มฉ่ํา

22 11900 ด.ญ. นภสร วังทองชุก

24 11902 ด.ญ. บุษยมาศ ชุณหสุวรรณ

25 11903 ด.ญ. ปาลิดา ทองสุข

26 11904 ด.ญ. ปุริมปรัญ ศุภเอม

28 11906 ด.ญ. พิมพสุภา หิรัญรัตน

29 11907 ด.ญ. ภวนา รอดอําพันธุ

30 11908 ด.ญ. ภัทรวี มีราศรี

31 11909 ด.ญ. รินรดา โพธิ์พุม

33 11911 ด.ญ. สโรชา นุชนวล

34 11912 ด.ญ. สุขรรณษา พระนอนเขตต

35 11913 ด.ญ. สุภัทชา ยอดสุข

36 11914 ด.ญ. เอื้อมขวัญ ลาภปญญา

37 11915 ด.ญ. ไอรดา ภิญโญ

1 11879 ด.ช. ญาณภัทร เกิดโภคา

2 11880 ด.ช. ฐิติพงศ ใจบุญ

4 11882 ด.ช. นรุตน ขุนสังวาลย

8 11886 ด.ช. ภานุวัฒน กลอมโอสถ

10 11888 ด.ช. วรัญชิต ครองตน

19 11897 ด.ญ. ญาติกา งามพักตร

32 11910 ด.ญ. ศรีธรา ปานมณี

ชื่อ-นามสกุล

onsite 

online
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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/11   ครูที่ปรึกษา  นางสาวพนิดา  สุวรรณเวช , นางสาวภาสินี  ศรีสุนทรพินิจ



ที่ เลขประจําตัว

2 11917 ด.ช. จิรภัทร บัวแกว
3 11918 ด.ช. ชัยพฤกษ พรประสิทธิ์แสง
4 11919 ด.ช. เตชิต จันตระกูลชัย
6 11921 ด.ช. ธีรโชติ ศรีสุนทรพินิต
8 11923 ด.ช. พัสกร ไชยคิรินทร
9 11924 ด.ช. พาณิชย แยมวงษ
10 11925 ด.ช. พีรวัส ตันประเสริฐ
11 11926 ด.ช. ภัทรดนัย สุชัยราช
13 11928 ด.ช. ภูวนาถ แกวพิศดาร
17 11932 ด.ญ. กนกวรรณ แกวทอง
18 11933 ด.ญ. กัญญณัชชา โพธิ์ศรี
19 11934 ด.ญ. กัญญาวีร สอาดเอี่ยม
20 11935 ด.ญ. จิรัฐติกานต ตั้งจิตตสุนทร
21 11936 ด.ญ. ชวัลลักษณ สีเหลือง
22 11937 ด.ญ. ณภัทร สุวรรณดี
28 11943 ด.ญ. ปทมาภรณ บัวศรี
29 11944 ด.ญ. ปานไพลิน สุขสอาด
30 11945 ด.ญ. พิมไพลิน บุญสง
31 11946 ด.ญ. แพรวา กลั่นจรัส
33 11948 ด.ญ. เมทิกา วิศาลโภคะ
35 11950 ด.ญ. สวรรยา เสือสกุล

1 11916 ด.ช. กิตติพัฒน วงษา
5 11920 ด.ช. ธนกฤต เรืองผิว
12 11927 ด.ช. ภูมิภัทร คําพา
14 11929 ด.ช. วชิรวิทย สุขระ
15 11930 ด.ช. วรกันต หมื่นบํารุง
16 11931 ด.ช. หฤษฎ ทุงพรหมศรี
23 11938 ด.ญ. ทินารมภ บุตรศรี
25 11940 ด.ญ. ธิดารัตน ทองไพรวรรณ
26 11941 ด.ญ. นัฐธิดา คุมตะสิน
27 11942 ด.ญ. บุษราภรณ กํามนัส
32 11947 ด.ญ. มณฑิตา ชาวโพธิ์สระ
34 11949 ด.ญ. ศิริพร จันทรเจริญ
36 11951 ด.ญ. อภิชญา จันทวงค
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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/12   ครูที่ปรึกษา  นายธนัช อินทแสน , นายจักกิต  ทาเพชร

ชื่อ-นามสกุล



ที่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล

1 11952 ด.ช. กันต กวมทรัพย

2 11953 ด.ช. ชลนภัส อวมเสือ

3 11954 ด.ช. เทวฤทธิ์ วิเศษภัย

6 11957 ด.ช. เพชรระพี แรเพชร

7 11958 ด.ช. ศิวกร ปรางคทอง

8 11959 ด.ช. สิทธิกร ทรัพยศรีเมือง

9 11968 ด.ช. จารุกิตติ์ แกวสุวรรณ

10 11969 ด.ช. ฐิติพงศ ศรประเสริฐ

12 11971 ด.ช. ณัฐวุฒิ มะกรูดอินทร

13 11972 ด.ช. ธนณัฏฐ หมอยา

14 11973 ด.ช. ธนภูมิ นิยมทอง

15 11974 ด.ช. พงศธร ตูพิจิตร

16 11975 ด.ช. พีรพัฒน มหรรณพ

17 11976 ด.ช. พีรพัฒน ไทยทองนุม
19 11978 ด.ช. วีรพัฒน ชมช่ืน

20 11979 ด.ช. สรวีย ชาวปลายนา

21 11980 ด.ช. สุภัทร ฤทธิ์เดช

23 11961 ด.ญ. ปรียาภรณ อินทรสุข

25 11963 ด.ญ. ลลดา อนุฤทธ์ิ

26 11964 ด.ญ. สิริอิสารีย เปาอินทร

30 11983 ด.ญ. พิชญดา พวงสาหราย

31 11984 ด.ญ. พิมพมาดา บุญประเสริฐ

34 11992 ด.ช. ชัยชนะ ไรสงวน

4 11955 ด.ช. ธาดา ศิลาลิตร

5 11956 ด.ช. พชรพล ชางพลายงาม

11 11970 ด.ช. ณัฐพล พันธุพฤกษ
18 11977 ด.ช. รังสิมันต อินสวาง
22 11960 ด.ญ. กรรณิฐา ภักดี

24 11962 ด.ญ. ปยธิดา โฮนอก

27 11965 ด.ญ. สุภาวดี กรรณเทพ

28 11981 ด.ญ. จีรนันท กอบัวแกว

29 11982 ด.ญ. ธมนวรรณ พินิจนาถ

32 11985 ด.ญ. อภิชญา เจริญผล
33 11991 ด.ช. ณัชชานันท เชื้อแกว

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ปการศึกษา  2564

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/13  (หองเรียนดนตรี) ครูที่ปรึกษา  นางดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยา , นายนิรันดร ทองโบราณ
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