
ท่ี เลขประจ ำตัว

1 10999  ด.ช.                                           กนกกานต์                                          ปีเงิน        
8 11007  ด.ช.                                           พาทิศ                                             อ่ิมทรัพย์          
11 11010  ด.ช.                                           ภูธิพงศ์                                          มีสุข             
14 11013  ด.ช.                                           สัณหณัฐ                                           อนุช       
15 11014  ด.ช.                                           สุธีรยศ                                           สดคมข า         
16 11016  ด.ญ.                                          กานต์ทิตา                                         แสงไชยศรี    
20 11020  ด.ญ.                                          ฐิติรัตน์                                         จันทะมณี         
24 11024  ด.ญ.                                          พิลาศลักษณ์                                       น่ิมอนุสสรณ์กุล 
25 11025  ด.ญ.                                          ภัสสรินทร์                                      รถมณี         
27 11027  ด.ญ.                                          วชิรญาณ์                                          ปิยมิตรอ านวย  

2 11000  ด.ช.                                           กฤตภาส                                            นาคทองอินทร์     
3 11002  ด.ช.                                           ณภัทร                                             แสงอินทร์         
4 11003  ด.ช.                                           ณัฐสิทธ์ิ                                         สิงห์แก้ว    
5 11004  ด.ช.                                           ธนา                                               วรศิริ           
6 11005  ด.ช.                                           ปรัตถกร                                           จันทร์หอม        
7 11006  ด.ช.                                           พณา                                               พรหมศิรินนท์        
9 11008  ด.ช.                                           พุทธินันท์                                        วิเชียร       

10 11009  ด.ช.                                           ภาคิน                                             พัฒลักษณ์      
12 11011  ด.ช.                                           ภูมิรพี                                           พลสุธรรม์        
13 11012  ด.ช.                                           ศุภกร                                             โตสกุล          
17 11017  ด.ญ.                                          ชนารดี                                            บุญพิพัฒน์พณิชย์ 
18 11018  ด.ญ.                                          ชนิสรา                                            แสงทอง         
19 11019  ด.ญ.                                          ชุติกาญจน์                                        ศรีภักดี    
21 11021  ด.ญ.                                          ณัฏฐณิชา                                          นันชนะ       
22 11022  ด.ญ.                                          ธัญญารัตน์                                        อินประสาทร์       
23 11023  ด.ญ.                                          พิมพ์มาดา                                         เกวี                 
26 11026  ด.ญ.                                          ภาวิดา                                            เตียววิไล      
28 11028  ด.ญ.                                          วรัชญา                                            บัวบาน         
29 11029  ด.ญ.                                          วีรันดา                                           สืบมงคล          
30 11030  ด.ญ.                                          ศชล                                               พัชรชวลิต          
31 11031  ด.ญ.                                          ศรัณย์ธร                                          รุ่งเรือง         
32 11032  ด.ญ.                                          ศิรัสธร                                           หิตะรัตน์         
33 11033  ด.ญ.                                          สรัญทร                                            กล่ินเกษร         
34 11034  ด.ญ.                                          สุประวีณ์                                         ศรีตองอ่อน       
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ท่ี เลขประจ ำตัว

1 11035  ด.ช.                                           กฤตยชญ์                                           พงษ์เพ็ง             
3 11037  ด.ช.                                           กันตวัฒน์                                         ก่ิงมณี                    
5 11040  ด.ช.                                           กุลบุรุษ                                          อภิบุญอ าไพ        
7 11042  ด.ช.                                           ชยุตม์                                            ต้องชู                  
9 11044  ด.ช.                                           ติภัทรพล                                          พันธ์เหนือ             
11 11046  ด.ช.                                           ธีรภัทร์                                          ขุนสอาดศรี       
13 11048  ด.ช.                                           ปพน                                               เพ็ญธิสาร                
15 11050  ด.ช.                                           ภูตะวัน                                           กิริวรรณา                
17 11052  ด.ช.                                           วรากร                                             โพธ์ิเกตุ             
19 11054  ด.ช.                                           ศิวัช                                             ช านาญเรือ         
21 11056  ด.ช.                                           สิริชัย                                           ศรีจงใจ               
23 11058  ด.ญ.                                          กรกนก                                             ขอสกุล               
27 11062  ด.ญ.                                          ธมนณัฐ                                            วัฒนรุกข์               
29 11064  ด.ญ.                                          น ้าทิพย์                                          ยอดปราง       
33 11068  ด.ญ.                                          รัตน์ตะวัน                                        จันทร์ทา                
37 11994 ด.ญ. นิชาดา ภูวเกษมธนาเดช

2 11036  ด.ช.                                           ก้องภพ                                            มาลัย                     
4 11038  ด.ช.                                           กิตติธัช                                          จันทร            
8 11043  ด.ช.                                           ชิตวัน                                            สุดโต                      
10 11045  ด.ช.                                           ไตย                                               ทองย้ิม          
12 11047  ด.ช.                                           นพณัฎฐ์                                           อมรชยานันท์           
14 11049  ด.ช.                                           ปาณัท                                             วงษ์สมุทร                 
16 11051  ด.ช.                                           รัชชานนท์                                         ค าแผง                 
18 11053  ด.ช.                                           วุฒิชาติ                                          สว่างศรี               
20 11055  ด.ช.                                           ศุทธสิน                                           ศิวชาติ                 
22 11057  ด.ช.                                           เอ้ืออังกูร                                       สังข์ใจสม               
24 11059  ด.ญ.                                          กรวรินทร์                                         มูลละออง                 
26 11061  ด.ญ.                                          ธนัญญา                                            วนกิจสัมพันธ์        
28 11063  ด.ญ.                                          นภาพร                                             ป่ินทอง                
30 11065  ด.ญ.                                          บุณยเณจส์                                         ภูฆัง               
32 11067  ด.ญ.                                          เพ่ิมบุญ                                          ค าลือ       
34 11069  ด.ญ.                                          วรวรรณ                                            แก้วศรี           
36 11235 ด.ญ.  ศรัณยพัชร                                          ไหวประเสริฐ          

25 11060  ด.ญ.                                          ณิชาภัทร                                          ฉายอรุณ                 
31 11066  ด.ญ.                                          พัตรพิมล                                          หงษ์โต                  
35 11070  ด.ญ.                                          อุรัสญา                                           อยู่ชมวงษ์                 

online

                  

ช่ือ-นำมสกุล
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ท่ี เลขประจ ำตัว

1 11071 ด.ช.                                           ชัยภัทร                                           อินทรสด
2 11072 ด.ช.                                           ณัฐดนัย                                           พฤกธารา    
3 11073 ด.ช.                                           ตุลลธร                                            รักจ้อย               
4 11074 ด.ช.                                           ธนธฤต                                             ล้ิมประพันธ์ศิลป์   
5 11075 ด.ช.                                           ปัณณวิชญ์                                         พิชิตเมธีวงศ์            
6 11076 ด.ช.                                           ปุญญพัฒน์                                         ถ้วยทอง      
7 11077 ด.ช.                                           รามิล                                             เวตติวงษ์              
8 11078 ด.ช.                                           วรวุฒิ                                            ชัยโศภิน                 
9 11079 ด.ช.                                           อธิป                                              ปัญญาศิลป์             
11 11439 ด.ช. ขัตติยะ พิทักษ์วงษ์
12 11440 ด.ช. จิรภัท สถาปิตานนท์
13 11080 ด.ญ.                                          กีรติ                                             เหล่าน้อย            
14 11081 ด.ญ.                                          จิณณาพัฒ                                          ศรีแก้ว        
15 11082 ด.ญ.                                          จิราภรณ์                                          แสนแก้ว        
16 11083 ด.ญ.                                          ชาลินดา                                           ป้อมสกุล      
17 11084 ด.ญ.                                          ณัฏฐรวี                                           ศรีสวัสด์ิ  
19 11086 ด.ญ.                                          ธัญจิรา                                           โพธ์ิศรีทอง         
20 11087 ด.ญ.                                          ธัญญรัตน์                                         ผลบุญ   
21 11088 ด.ญ.                                          ภครจิรา                                           ภัคเกษม     
22 11089 ด.ญ.                                          วรารัตน์                                          ร่ืนโพวงษ์       
23 11090 ด.ญ.                                          วศินี                                             แก้วพิพัตร      
24 11091 ด.ญ.                                          วิมลวรรณ                                          วิมล                       
25 11092 ด.ญ.                                          ศิริกมล                                           หาดนันต๊ะ        
26 11093 ด.ญ.                                          สิรินดา                                           เลิศพรกุลรัตน์        
27 11094 ด.ญ.                                          สุดาพร                                            นครารมย์          

10 11204 ด.ช.                                           กันตวิชช์                                         มโนภาส           
18 11085 ด.ญ.                                          ดวงกมล                                            ปิยะพันธ์ุ                
28 11464 ด.ญ. จิตรวรรณ วรรณา
29 11524 ด.ญ.                                          บัณฑิตา เบ็งทอง
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ท่ี เลขประจ ำตัว

1 11095 ด.ช.                                           จิรพัฒน์                                          แซ่ล้ิม    
3 11097 ด.ช.                                           ชนัญญ์ธร                                          นรการ        
4 11098 ด.ช.                                           ชาคริต                                            ปรีชาวาท      
6 11100 ด.ช.                                           ณัฐปวินท์                                         ผลสัตย์           
8 11102 ด.ช. ธเนศ ธรรมวิชิต
9 11103 ด.ช.                                           นนทกร                                             โพธ์ิพันธ์ุ             
10 11104 ด.ช.                                           ปัณณวิชญ์                                         แสงอนันต์                
15 11109 ด.ช. วีระชัย เท้ิมแพงพันธ์ุ
17 11111 ด.ช. สมิทธ์ เพียโคตร
19 11113 ด.ญ.                                          กัณฐิกา                                           เพ็ชรัตน์   
22 11116 ด.ญ.                                          ธนภร                                              ศรีบุญเพ็ง        
27 11121 ด.ญ.                                          ภัทรียาภรณ์                                       ราชู           
29 11123 ด.ญ.                                          รักษิณา                                           ช้างเขียว             

2 11096 ด.ช.                                           เจตนิพัทธ์                                        ไตรยาลักษณ์        
5 11099 ด.ช.                                           ชิติพัทธ์                                         ธนวรรณ  
7 11101 ด.ช.                                           ธนพล                                              เจริญผล   
11 11105 ด.ช.                                           พงศพัศ                                            ต้ังกิตติธารา             
12 11106 ด.ช. พัชรพล อ านวยพร
13 11107 ด.ช.                                           พัสกร                                             ศรีโมรา              
14 11108 ด.ช.                                           ภูมิพัฒณ์                                         แก้ววงษ์ล้อม      
16 11110 ด.ช.                                           ศรุต                                              สุทธินนท์              
18 11112 ด.ช.                                           สิริราช                                           แก้วสิมมา       
20 11114 ด.ญ.                                          ชุติกาญจน์                                        ธัญญะผล        
21 11115 ด.ญ ชุติกาญจน์ บุญมี
23 11117 ด.ญ ปรารถนา สะอาดเอ่ียม
24 11118 ด.ญ.                                          ปิยะธิดา                                          แพจ่ัน     
25 11119 ด.ญ.                                          พลอยพรรณ                                          ตาตะสิงห์       
26 11120 ด.ญ.                                          พิมพ์นารา                                         ปุริสา              
28 11122 ด.ญ.                                          รมิดา                                             จันทร์เรือง       
30 11124 ด.ญ.                                          วาสนา                                             ค้ิวเท่ียง     
31 11125 ด.ญ ศลิษา รุ่งวราภรณ์
32 11126 ด.ญ.                                          สาริศา                                            คล้ายสุบรรณ          
33 11127 ด.ญ.                                          สุพิชญา                                           สุขส าราญ       
34 11128 ด.ญ.                                          สุพิชญา                                           ชีพนุรัตน์       
35 11129 ด.ญ สุภัสสร บัวเกิด
36 11130 ด.ญ อรณ์พิชชา ช่างดี

ช่ือ-นำมสกุล

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564
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ท่ี เลขประจ ำตัว

1 11131 ด.ช.                                           จารุเดช                                           ม่วงแก้ว             
3 11133 ด.ช.                                           ดุลยุตม์                                          สุขวิจิตร์         
5 11135 ด.ช.                                           ตฤณ                                               เทียนเทศ     
9 11139 ด.ช. วรานนท์ คล้ายมาลา
11 11141 ด.ช.                                           อนพัทย์                                           ต๊ะปินตา      
13 11143 ด.ญ.                                          กชพร                                              เจริญพจน์      
15 11145 ด.ญ.                                          กมลวรรณ                                           ศรีภุมมา             
17 11147 ด.ญ.                                          เขมจิรา                                           ธีรกุล        
19 11149 ด.ญ. ณัฐมน พันธ์แตง
23 11153 ด.ญ. ปานตะวัน พูลสวัสด์ิ
25 11155 ด.ญ.                                          พรชนก                                             มะนาวนอก      
27 11157 ด.ญ.                                          พิรดา                                             ศีลาเจริญ         
29 11159 ด.ญ.                                          รัญชน์รวินทร์                                     รัตน์นันท์ธนา     
31 11161 ด.ญ.                                          วรัชญา                                            นูมหันต์              
33 11163 ด.ญ.                                          สุฐิตา                                            วิระกา           
35 11165 ด.ญ.                                          อนัญญา                                            นวลเพ็ง         

2 11132 ด.ช. ฐปนวัฒน์ ตู้แก้ว
4 11134 ด.ช.                                           ดุษฎีกร                                           มีศรีชัย            
6 11136 ด.ช.                                           ธนยศ                                              อิสสะอาด      
8 11138 ด.ช. พิพัฒพล วัยธนวัฒน์
10 11140 ด.ช.                                           อชิระ                                             ปทุมสูติ                
12 11142 ด.ช.                                           อภิสิทธ์ิ                                         ไทยโอพาส        
14 11144 ด.ญ. กณิกนันต์ พิมพขันธ์
18 11148 ด.ญ.                                          จินตภาส์                                          ผสมการ              
20 11150 ด.ญ. ณิชารัศม์ิ ทรัพย์สวนแตง
22 11152 ด.ญ.                                          ปวริศา                                            ศิรยานนท์       
24 11154 ด.ญ.                                          ปุณยาวีร์                                         เสือสังโฆ      
30 11160 ด.ญ.                                          วชิราภรณ์                                         เรียนจันทร์          
32 11162 ด.ญ.                                          ศศิกานต์                                          สุดใจ            
36 11166 ด.ญ. อันดามัน นิวรณุสิต

7 11137 ด.ช.                                           ธีรพัฒน์                                          คงสุขี              
16 11146 ด.ญ.                                          เกตุวรินทร์                                       น่ิมโต          
21 11151 ด.ญ.                                          นวรัตน์                                           ศรีทองสถิตย์      
26 11156 ด.ญ.                                          พิชชาพร                                           ส าเนียงแจ่ม       
28 11158 ด.ญ.                                          พีรดา                                             จุลโพธ์ิ           
34 11164 ด.ญ.                                          อโณชา                                             มณีวงษ์           
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1 11167 ด.ช.                                           กฤติเดช                                           แสนล้อม          
3 11169 ด.ช.                                           กิตติกร                                           ราตรี        
5 11171 ด.ช. ญาณพัฒน์ แสงสุข
7 11173 ด.ช.                                           นเรนทร์ฤทธ์ิ                                      พิมใจใส                
9 11175 ด.ช.                                           ภานุพงษ์                                          ตระกูลค าทอง   
11 11177 ด.ช.                                           รัฐภูมิ                                           ค าพงษ์พีร์    
13 11179 ด.ช.                                           ศิรวิทย์                                          ณ กลองดี          
15 11181 ด.ช.                                           อนาวิน                                            ข าคง          
17 11466 ด.ช.                                           ปฤณวรรจน์ มาลา
19 11183 ด.ญ.                                          กนกวรรณ                                           สุขมาก      
21 11185 ด.ญ.                                          ขวัญอุษา                                          บุญเกิด        
23 11187 ด.ญ.                                          ญารินดา                                           พลายละหาร    
25 11189 ด.ญ.                                          ณัฎฐณิชา                                          รุ่งเรือง       
27 11192 ด.ญ.                                          ปุญณิศา                                           ผิวนวล           
29 11194 ด.ญ พิรานันท์ ปลาทอง
31 11196 ด.ญ วรัทยา พวงโลก
33 11198 ด.ญ.                                          ศิริลักษณ์                                        สุนทรวิภาต    
37 11966 ด.ญ. นภภสร วีระยุทธ

2 11168 ด.ช.                                           กันตะวิชญ์                                        วิเชียร        
4 11170 ด.ช.                                           ชิษณุพงศ์                                         มหาชน                  
6 11172 ด.ช. ธัญญวัฒน์ ไหลอุดมพานิชย์
8 11174 ด.ช.                                           พิพัฒน์                                           อารยธรรมรัตน์   
10 11176 ด.ช.                                           ภูวิศ                                             มาลีรส              
14 11180 ด.ช.                                           ศิวัช                                             ขวัญทองย้ิม     
16 11465 ด.ช.                                           นฤนทรรศว์ มาลา
22 11186 ด.ญ.                                          ญาณิศา                                            ประเทืองทิพย์       
26 11190 ด.ญ.                                          ณัฎฐ์นลิน                                         วงษ์ศรีสังข์      
28 11193 ด.ญ.                                          พรสิรินทร์                                        เจริญพานิช    
30 11195 ด.ญ.                                          วรรณวิษา                                          สะอาดเอ่ียม               
32 11197 ด.ญ.                                          ศนิตา                                             ดวงแก้ว          
34 11199 ด.ญ.                                          สิริพรรษา                                         หอมสุวรรณ           
36 11202 ด.ญ.                                          เสาวนีย์                                          เข็มเพชร 

12 11178 ด.ช.                                           รุจนพล                                            ใหญ่ย่ิง      
20 11184 ด.ญ. กัญญาพัชร ป่ินวิเศษ
24 11188 ด.ญ ฐิติกานต์ สุทธิม่ัน
35 11200 ด.ญ.                                          สุพัชชา                                           ฟุ้งฟู      

online

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  2/6   ครูท่ีปรึกษำ   นำงณัฐหทัย  เรือนทอง

ช่ือ-นำมสกุล

onsite เลขค่ี

onsite เลขคู่



ท่ี เลขประจ ำตัว

3 11206 ด.ช.                                           ณัฐวัชร                                           คงพูล     
5 11208 ด.ช. ณัฐชนน นาคล าภา
7 11210 ด.ช. บรรณสรณ์ สุขพินิจ
9 11212 ด.ช. ปุณณวิชญ์ อุทิศผล
11 11214 ด.ช.                                           ภัคพงศ์                                           เอ่ียมสอาด     
13 11216 ด.ช. ศิลปิน ปิติคาม
15 11218 ด.ช.                                           อลินวรัท                                          พิทักษ์ชัยณรงค์        
17 11459 ด.ช. ภูริศร์ สุวรรณดี
19 11220 ด.ญ.                                          ชนิตา                                             มะเจียกจร   
21 11222 ด.ญ.                                          ณัฏฐณิชา                                          ฉัตรนฤมิตร         
23 11224 ด.ญ.                                          ณิชา                                              พุฒิมงคลเจิญ        
25 11227 ด.ญ ธัญญ์นรี พรเลิศสุรนนท์
27 11229 ด.ญ.                                          ธิตยา                                             เสมอ่วม              
29 11231 ด.ญ.                                          พบรัก                                             วันเกิด            
31 11233 ด.ญ.                                          ม่ิงกมล                                           อรุณแสงศิลป์        
33 11236 ด.ญ ศุภกานต์ วัชชวงษ์
35 11238 ด.ญ.                                          อัมพวัน                                           วงษ์รอด      

2 11205 ด.ช.                                           ณฐกร                                              วงษ์นามใหม่ 
4 11207 ด.ช. ธนวรรธน์ สุนทรวงศกร
6 11209 ด.ช.                                           นรินทร                                            ปุริสพันธ์    
8 11211 ด.ช.                                           ปิติสุข                                           เกตุสืบ      
10 11213 ด.ช.                                           พีรยุทธ                                           ประคองกลาง โภคา       
14 11217 ด.ช.                                           สิริณัฏฐ์                                         สอาดเอ่ียม     
16 11441 ด.ช. พรรังสรรค์ เทพพันธ์ุ
18 11468 ด.ช. ณัฐวุฒิ สุทธิประภา
20 11221 ด.ญ ณัชชา มาตรศรี
22 11223 ด.ญ.                                          ณัฐณิชา                                          จันทร์น่วม      
24 11225 ด.ญ.                                          ธนกานต์                                           ฉิมมะวัย               
26 11228 ด.ญ ธันวา เพ็งสมยา
28 11230 ด.ญ นรินทิพย์ ค าก่ิง
30 11232 ด.ญ.                                          พิชชาภา                                           ดาบเงิน              
32 11234 ด.ญ.                                          วริศรา                                            ฤทธ์ิสมจิต    
34 11237 ด.ญ.                                          สุภาภรณ์                                          คงชาตรี          
36 11475 ด.ญ. ณัฐชานันท์ มณีโชติวัฒนะ

1 11203 ด.ช.                                           กฤตภัทร                                           สุขดี          
12 11215 ด.ช.                                           ศุภกฤต วุฒิชัย      
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โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  2/7   ครูท่ีปรึกษำ  นำงบังอร  จ ำปำเงิน , นำยนิทัศน์  เอ่ียมสอำด

ช่ือ-นำมสกุล

onsite เลขค่ี

onsite เลขคู่



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 11239 ด.ช. กิตติพล ขจรกุลเจริญ
3 11241 ด.ช. ชิษณุพงษ์ มาปู่
5 11243 ด.ช. ณัฐวัชต์ ป่ินกระจัน
7 11245 ด.ช.                                           ธนภัทร                                            กสิกิจพาณิชย์     
9 11247 ด.ช. ภัควีร์ ศรีสังข์งาม
11 11249 ด.ช. ภูริพัฒน์ พันธ์ุแสงจิตต์
13 11251 ด.ช.                                           วรภพ                                              ฉอ้อนโฉม         
15 11253 ด.ช. สราวุฒิ พลายละหาร
21 11259 ด.ญ. กานต์ธิดา มุ้ยมงคล
23 11261 ด.ญ. จันทร์จิรา สุขสม
25 11263 ด.ญ. ดูเอ้ จรานุพันธ์
27 11265 ด.ญ.                                          นนทิดา                                            ภมรพล         
29 11267 ด.ญ.                                          นิษฐ์ณิดา                                         มาแสง     
31 11269 ด.ญ. พลอยนัทธ์ชา สุจิตตารมย์
33 11271 ด.ญ.                                          ภัทรานิษฐ์                                        สว่างศรี    

2 11240 ด.ช.                                           ช านิ                                              เหรียญอ านวยชัย
4 11242 ด.ช. ณฐภัทร ศรีสังข์งาม
6 11244 ด.ช. ธนโชติ นารถกุลพัฒน์
8 11246 ด.ช. ธนากร บุญประเสริฐ
10 11248 ด.ช.                                           ภานุวัฒน์                                         เหมาเพชร    
14 11252 ด.ช.                                           วรัญชัย                                           ปิยภาคย์     
16 11254 ด.ช. สิงหา สุขส าราญ
18 11256 ด.ช.                                           อดิศรณ์                                           ปิติมาตร์     
20 11258 ด.ญ.                                          กัญญาพัชร                                         ชุณหจันทร์       
22 11260 ด.ญ. คัมภีรดา บุญทองเนียม
24 11262 ด.ญ. ณัฐริณีย์ บุญราศรี
26 11264 ด.ญ. ทิพยจินดา เมืองจินดา
28 11266 ด.ญ. นฤมล นาคท่ัง
30 11268 ด.ญ. ปานระพี ทองแม้น
32 11270 ด.ญ.                                          พัทธ์ธีรา                                         ใจหลัก        
36 11274 ด.ญ. อรจิรา อันสีเมือง

12 11250 ด.ช. รัฐภูมิ แตงอ่อน
19 11257 ด.ญ.                                          กมลพรรณ                                           ศิริประทุมมาศ    
34 11272 ด.ญ.                                          สุพรรณี                                           แซ่เซียว           
35 11273 ด.ญ. สุพรรษา สินจีราพัฒน์

online

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  2/8   ครูท่ีปรึกษำ   นำยธีทัต  ด้วยคุ้มเกล้ำ , นำงสำวสิริพรรณ  จูฉิม

ช่ือ-นำมสกุล

onsite เลขค่ี

onsite เลขคู่



ท่ี เลขประจ ำตัว

2 11276 ด.ช.                                           จักริน                                            ใจมาวิลาศ   
3 11277 ด.ช.                                           ชนาธิป                                            แผลงศรี     
4 11278 ด.ช.                                           ณัชฐปกรณ์                                         เอ่ียมส าอางค์
5 11279 ด.ช.                                           ทัตดนัย                                           โสภีพัฒน์          
7 11281 ด.ช. ธนกฤต บุญประจักษ์
9 11283 ด.ช.                                           ภานุพงศ์                                          บุญมี             
10 11284 ด.ช. รชตะ มีถาวร
11 11285 ด.ช. ศุภกิตด์ งามวิเศษ
15 11290 ด.ญ.                                          ชัญญานุช                                          วิภาพรรณ         
16 11291 ด.ญ. ณัฏฐา สังฆสุวรรณ
17 11292 ด.ญ. ณัฐกมล ศรีถัน
18 11293 ด.ญ. ณัฐนันท์ เทียนเงิน
19 11294 ด.ญ. ณิชา โพธ์ิภักด์ิ
20 11295 ด.ญ. ณิชากร เต่าทองค า
21 11296 ด.ญ. นาโอมิ อิเจโอมะ อิควูเอซซุนมา
22 11297 ด.ญ. ปวรรณรรรต ตรีเดชา
23 11298 ด.ญ. ปวริศา ตันตะเศรษฐ์
25 11300 ด.ญ. พรรณพรรษ พุทธพรพิสุทธ์ิ
26 11301 ด.ญ. ภานุมาศ พลเสน
28 11303 ด.ญ.                                          รมิตา                                             สีวิสอน       
31 11307 ด.ญ. สุชัญญา ศรีส าราญ
32 11309 ด.ญ. อภิชญา ค ามงคล
33 11310 ด.ญ.                                          อัญชิษฐา                                          รอดประยูร     

1 11275 ด.ช. กิตติเดช แก้วบุตรดี
6 11280 ด.ช. ธนกร โสมะภีร์
8 11282 ด.ช. ธนวัฒน์ ขุนไม้งาม
13 11287 ด.ญ. กรวรรณ รวยดี
14 11288 ด.ญ.                                          กานต์พิชชา                                        จันทร์ผา        
24 11299 ด.ญ. พรธีรา ศรีโมรา
27 11302 ด.ญ.                                          มุชิตา                                            ผิวแดง    
29 11304 ด.ญ.                                          วาณิฐา                                            ปรีชาเดช    
30 11305 ด.ญ. วิราภรณ์ อินสา
34 11476 ด.ญ.                                          ฐิตินันท์ จันทร์พุฒ
35 11477 ด.ญ.                                          ปวริสา ใจซ่ือ
36 11478 ด.ญ.                                          พฦษา อุ่นแทน

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  2/9   ครูท่ีปรึกษำ   นำงสำวสร้อยสุณี  ม่วงพันธ์

ช่ือ-นำมสกุล

onsite

online



ท่ี เลขประจ ำตัว

2 11312 ด.ช.                                           กรวรรต                                             แสวงหา       
5 11315 ด.ช. ธนกร  วัฒนาไพศาลตระกูล
7 11317 ด.ช. ธนา  เผ่าพันธ์ุ
8 11318 ด.ช.                                           ธีรพันธ์ุ                                          เกตุแก้ว     
9 11319 ด.ช. ธีรเมธ  เมณกูล
10 11320 ด.ช. ปัญญากร  ชาวเลาขวัญ
11 11321 ด.ช.                                           เพชรพีรพัฒน์                                       โอพาพิชภัทร์     
15 11469 ด.ช. กิตติภณ ผิวเกล้ียง
16 11325 ด.ญ.                                          กานต์ธิดา                                          เต็มจิตร         
17 11326 ด.ญ.                                          จิณห์นิภา                                          สุนทรนุช      
19 11328 ด.ญ. จีรนันท์  หทัยปิติสุข
23 11332 ด.ญ.                                          ณัฐกานต์                                           คงช้าง          
25 11334 ด.ญ. ปาณิสรา  เจริญภาพ
27 11336 ด.ญ.                                          พรชิตา                                             วงษ์จันทร์     
33 11343 ด.ญ.                                          รุ่งวิการัย                                        มากวิเศษ      
35 11346 ด.ญ. อารยา  พฤกษ์ธาดาชัย
36 11990 ด.ญ. ชุติมา แปลงน๊อต

1 11311 ด.ช.                                           กรกฎ                                               อ่วมค า     
3 11313 ด.ช. จัสติน ดีน  ด๊อดจ์สัน
4 11314 ด.ช.                                           ณัฐวัฒน์                                           เมฆดี         
6 11316 ด.ช.                                           ธนภูมิ                                             สังข์พิชัย        
12 11322 ด.ช. ภัทรดนัย  มาตรวิจิตร
13 11323 ด.ช. ราชันย์  จุลโพธ์ิ
14 11324 ด.ช.                                           วสุพล                                              ถ ้าแก้ว        
18 11327 ด.ญ. จิรายา  กวางษี
20 11329 ด.ญ. ชญาณิษฐ์  สุวรรณสูร
21 11330 ด.ญ. ชญานุช  ดีนุช
22 11331 ด.ญ.                                          ชมัยพร                                             แม่นสูงเนิน     
24 11333 ด.ญ. ทักษอร  ชาวกงจักร
26 11335 ด.ญ.                                          ปาลิตา                                             เซ็งแซ่         
28 11337 ด.ญ. พัชราภรณ์  นนท์ช้าง
29 11338 ด.ญ. พิมพ์พิศา  เพ่ิมสุวรรณ
30 11339 ด.ญ. เพ็ญธิชา  ทองสืบ
31 11340 ด.ญ. ภรภัทร  สุพรรณคง
32 11342 ด.ญ.                                          มินตรา                                             คล้ายฉ ่า       
34 11345 ด.ญ. สาริศา  กาฬภักดี

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  2/10   ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวปำนน้อย  แพ่งบรรเทำ

ช่ือ-นำมสกุล

onsite
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ท่ี เลขประจ ำตัว

5 11352 ด.ช.                                           จิรวิทย์                                           ม่วงพรวน    
10 11357 ด.ช. วงศธร  ป้ันแววงาม
11 11358 ด.ช. วชิราวิทย์  คุ้มมักคุ้ม
12 11359 ด.ช.                                           วิศว์รุตม์                                         ศรีธราภัค          
19 11364 ด.ญ. กัลยกร  อมรสมานกุล
20 11365 ด.ญ. คณิศร  ค้ิวเท่ียง
21 11366 ด.ญ.                                          คริษฐา                                             ศุกรเสพย์   
22 11367 ด.ญ.                                          จุฑามาศ                                            ศรีลาดี              
23 11368 ด.ญ.                                          ฐิติชญา                                            ชายศรี          
24 11369 ด.ญ.                                          ดาวิกา                                             บูรณ์เจริญ     
25 11370 ด.ญ.                                          ธนภรณ์                                             จักษุรัตน์           
26 11371 ด.ญ. นันทกาญจน์  สอนขยัน
29 11375 ด.ญ. เปรมยุดา  ศรีเหรา
30 11376 ด.ญ. พิมพ์ชนก  อ่อนศรี
33 11379 ด.ญ.                                          วิภาวดี                                            โห้นา           
32 11378 ด.ญ. รัตติกาล  ฤทธ์ิเดช
35 11381 ด.ญ.                                          สุภางค์                                            เชาว์โนทัย  

1 11347 ด.ช.                                           กฤฏวรรธ                                            พันธ์จันทร์          
2 11348 ด.ช. จารุพงศ์  เอมแบน
3 11350 ด.ช. จิตตริ  ต่ายเมือง
4 11351 ด.ช. จิรพัฒน์  ประชุมพร
6 11353 ด.ช. นครินทร์  ปทุมสูติ
7 11354 ด.ช. นราธิป  ระโหฐาน
8 11355 ด.ช.                                           พระยา                                              บูรณศักด์ิสมค า 
9 11356 ด.ช. พันธ์ุพิศิษฐ์  ศิริขันแสง
13 11360 ด.ช. สุขุม  นนท์แก้ว
14 11361 ด.ช.                                           อาณัฐติพล                                          ทองป่ิน     
15 11362 ด.ช. เอ้ืออังกูร  บุญรอด
16 11479 ด.ช. สุธนะ วิมูลชาติ
17 11967 ด.ช. ธนรัตน์ เขียวฉอ้อน
18 11363 ด.ญ. กวินธิตา  กาบแก้ว
27 11372 ด.ญ.                                          นิลตา                                              เพ็งคุ่ย           
28 11374 ด.ญ. ปุณณดา  ภูวนนทสิน
31 11377 ด.ญ. พิมพ์มาดา  ศรีบุญเพ็ง
34 11380 ด.ญ. ศุภาพร  รามัญอุดม
36 11382 ด.ญ. สุภาวดี  ทองโล้น

online

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  2/11   ครูท่ีปรึกษำ  นำยสมพงษ์  ศรีขวัญเมือง

ช่ือ-นำมสกุล

onsite 



ท่ี เลขประจ ำตัว

2 11384 ด.ช.                                           ชยพล                                              เทียนทอง   

7 11389 ด.ช. นิรวิทธ์ แก้วเขียว
10 11392 ด.ช. ศตพรรษ ดอกพุฒ
11 11393 ด.ช. ศิรา บุญรอด
12 11394 ด.ช. ณัฐพงศ์ เสือป่า
13 11395 ด.ช.                                           สหรัตน์                                           คงพร         
14 11396 ด.ช. สุเมธ ศรีเหรา
16 11398 ด.ญ. กัญญวรา ทองค า
17 11399 ด.ญ.                                          กีรติกานต์                                        บุญครอง   
18 11400 ด.ญ. จารุลักษณ์ นาคสมพันธ์
19 11401 ด.ญ. อชิรญา หอมสุวรรณ
22 11404 ด.ญ. ธนพร หนูรุ้ง
23 11405 ด.ญ. ธนัญชนก ว่องไวพาณิชย์
24 11406 ด.ญ.                                          ธัญญารัตน์                                        จุมพรม             
25 11408 ด.ญ. บุญยาพร โตยะบุตร
26 11409 ด.ญ. บุณยานุช อินทร์สว่าง
27 11410 ด.ญ. เบญญทิพย์ รักน้อย
28 11411 ด.ญ.                                          เบญญารัตน์                                        สุตนนท์         
29 11412 ด.ญ. พรนิชา สุวรรณหงษ์
30 11413 ด.ญ.                                          พัณณ์ภัสสร                                        ล้ิมศุภรัตน์           
31 11414 ด.ญ.                                          เมอร์ริน่า                                        รักน้อย               
32 11415 ด.ญ. ลดาวัลย์ สังข์วรรณะ
34 11417 ด.ญ. สุพิชชา เรือนธนานนท์
36 11467 ด.ญ. ปรัศมนพัช ธนัทปพรพงศ์

3 11385 ด.ช. ธนชัย ศรีศักดา
4 11386 ด.ช.                                           ธนรัฐไชย                                          นุ่มดี               
5 11387 ด.ช. ธนาคิม สว่างศรี
6 11388 ด.ช. นันทสิทธ์ิ พลเสน
8 11390 ด.ช.                                           พงศธร                                             เมฆนุภาดล         
9 11391 ด.ช.                                           ภาณุพงศ์                                          ข้องม่วง            
15 11397 ด.ช.                                           อัครกฤษฎ์                                         อ ่าพุทรา       
20 11402 ด.ญ. ทรรศพร ค้ิวเท่ียง
21 11403 ด.ญ.                                          ทัตพิชา                                           วิเศษสิงห์            
33 11416 ด.ญ. วิรัสยา ลาภทรงสุข
35 11418 ด.ญ.                                          อรทัย                                             ทิพย์สุข              
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1 11419 ด.ช. ก้องภูมิ แซ่ตัน
3 11421 ด.ช.                                           ฐกฤต                                               ประสาทเขตท์   
7 11425 ด.ช. ตรีเพชร ระย้าทอง
8 11426 ด.ช. ธนภัทร ขุนคงมี
9 11427 ด.ช.                                           ธิติรัตน์                                          นิลสิน
10 11428 ด.ช. ธีรโชติ ฤทธิพร
12 11430 ด.ช. พีรธัช อรุณศรี
13 11431 ด.ช.                                           วีรพัฒน์                                          จันทร์ตรี       
15 11432 ด.ญ.                                          จันทร์จิรา                                         เจริญสุข        
16 11433 ด.ญ. จตุรพร แก้วไทรตัน
17 11434 ด.ญ.                                          จิณณรัตน์                                          พลอยส าลี      
18 11435 ด.ญ.                                          ฉัตรกมล                                            ศิวะเดช        
19 11436 ด.ญ.                                          ปาณิสรา                                            ส าเริงชัยศิริ     
20 11437 ด.ญ. ศรัญภร นามบุตร
22 11455 ด.ญ. มนต์ทิชา ชัยชนะช้ันเชิง

2 11420 ด.ช. ชญานนท์ เผือกนาง
4 11422 ด.ช. ฐปนวรรธน์ อินทุมาร
5 11423 ด.ช. ฐปนวัฒน์ รักขยัน
6 11424 ด.ช.                                           ณัฐชนน                                             เปรมสกุล        
11 11429 ด.ช. พศิน แสงสายออ
14 11454 ด.ช.                                           ณภัทร เรืองปานกัน
21 11438 ด.ญ. อาริศา ชาวคูเวียง
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