
ท่ี เลขประจ ำตัว

1 10505 ด.ช. กวินวัชร์ ศุภสินวิโรจน์
2 10506 ด.ช. ณฐวัฒน์ ภาษามาก
5 10509 ด.ช. ณัฐภัทร ตันติแพทยางกูร
6 10510 ด.ช. ดิษยวัฒน์ เนตรสว่าง
8 10512 ด.ช. พงศพัศ จินดารัตนพิชัย
10 10514 ด.ช. พชรวรรษ ศรีกัลยา
15 10519 ด.ช. อธิวัฒน์ พันธ์ุเสรี
16 10520 ด.ช. อนุพงศ์ แก้วพวง
18 10522 ด.ญ. กานต์ธิดา ธัญญาวินิชกุล
19 10523 ด.ญ. เณศรา ธิกุลวงษ์
21 10525 ด.ญ. นิชธาวัลย์ สิงห์อุดร
22 10526 ด.ญ. ปฐมา ดากระบุตร
25 10529 ด.ญ. ปุญญิศา อนุช
31 10535 ด.ญ. วรัญญา ฤกษ์นาวี
32 10536 ด.ญ. ศศิวิมล ค าทับทิม
33 10537 ด.ญ. อดา โมหะเหม็ด
34 10538 ด.ญ. อภิญญา เรือนใจม่ัน
35 10539 ด.ญ. อริญชยา พ่อค้า
36 10540 ด.ญ. อาภัสระ รุ่งเรืองแก้วมณี

3 10507 ด.ช. ณัฏฐนัทธ์ จันทร์ลอย
4 10508 ด.ช. ณัฐภัทร ไพศาลภาณุมาศ
7 10511 ด.ช. ธนบดี เตชะกสิวัฒนา
9 10513 ด.ช. พชรดนัย โปเล็ม
11 10515 ด.ช. ภาวิช ยาสุวรรณ
12 10516 ด.ช. ภีรพัทร ชินวงษ์จันทร์
13 10517 ด.ช. ยศวีร์ จันทวาท
14 10518 ด.ช. ศุภกร ธัญญเจริญ
17 10521 ด.ช. เอกอนันต์ ฤทธิเดช
20 10524 ด.ญ. ธนัชพร ศรีท้าว
23 10527 ด.ญ. ปนิตา ปานทองค า
24 10528 ด.ญ. ปภาดา อนันรักษ์
26 10530 ด.ญ. พนิดา เสร็จกิจ
27 10531 ด.ญ. พิชชาพร สมประสงค์
28 10532 ด.ญ. ภัทรวดี พันธ์ุไกร
29 10533 ด.ญ. ลภัสจีรา วงษ์งาม
30 10534 ด.ญ. วชิรญา เติมรัชตพงศา

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          36 คน

17 นักเรียนหญิง                     19

ช่ือ-นำมสกุล

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/1 (ห้องแก้วกำญจนำ) ครูท่ีปรึกษำ นำงบุศรำ อ่ิมทรัพย์,นำงสำวก่ิงกำญจน์ เชวงภักดีเวทย์

นักเรียนชาย

                          

Onsite

Online



ท่ี เลขประจ ำตัว

3 10543 ด.ช. จักรภัทร หมวดปัดมา
5 10545 ด.ช. ชนม์ณฉัตร นิยมทอง
7 10547 ด.ช. ณัฐฒ์ปวีร์ เถ่ือนใหญ่
9 10549 ด.ช. ทีฆายุ บูรณะกนก
11 10551 ด.ช. ธนันธร เช้ืองาม
13 10553 ด.ช. นครชัย ศิวะพรชัย
15 10555 ด.ช. ปัญญพัฒน์ กุลทอง
17 10557 ด.ช. รัฐศรัณย์ ทรัพย์อบรม
19 10559 ด.ญ. กานดาวดี อะนุค กูสสันส์
21 10561 ด.ญ. ณัฐกฤตา ปานกลับ
23 10563 ด.ญ. นภิศสิริ งามสอาด
27 10567 ด.ญ. อาภากร การัยภูมิ
29 10569 ด.ญ. ภัณฑิรา เปล้ืองทุกข์
31 10571 ด.ญ. รมย์ณัฐธีรา ว่องกิจพูลผล
33 10573 ด.ญ. สายธารทอง แจ้งสว่าง
35 10575 ด.ญ. อัฐภิญญา มูลจันทร์

2 10542 ด.ช. ครองภพ ครองยุทธ
4 10544 ด.ช. ชญาพงศ์ อู่สุวรรณ
6 10546 ด.ช. โชติพัฒน์ ป่ินทองค า
8 10548 ด.ช. ตรัยพัทธ์ เรืองสมบูรณ์
10 10550 ด.ช. ธนเสฏฐ์ นาคศรีพรหม
14 10554 ด.ช. ปฏิวัติ วรอรุณ
16 10556 ด.ช. พศวีร์ ดาบธรรม
20 10560 ด.ญ. ญาณิกา เหมกุล
22 10562 ด.ญ. ธัญรดา ข้องเก่ียวพันธ์ุ
24 10564 ด.ญ. นิธยาภรณ์ ข าเงิน
28 10568 ด.ญ. แพรวอัมพรรณ เพ็ชรตะก่ัว
30 10570 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ปรางเทศ
32 10572 ด.ญ. ศจี มณีวงษ์
34 10574 ด.ญ. อมรรัตน์ ศรีวงษ์อยู่
36 10576 ด.ญ. อุษาศรี สีค า

1 10541 ด.ช. ก้องภพ มุงเมือง online
12 10552 ด.ช. ธนาพนธ์ เผดิมเก้ือกูลพงศ์
18 10558 ด.ช. ศิรณัฏฐ์ สุดสวาสด์ิ
25 10565 ด.ญ. ปัณณพร หอมยามเย็น
26 10566 ด.ญ. พิมพ์พิชชา โพธิกุล

36 คน

18 นักเรียนหญิง                     18นักเรียนชาย

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          

                  

ช่ือ-นำมสกุล

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/2   ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวศศิวิมล นำคสุวรรณ , นำงสำวอำรีรัตน์ แสงสุขดี

Onsite (เลขค่ี)

Onsite (เลขคู่)

Online



ท่ี เลขประจ ำตัว

2 10578 ด.ช. กันต์กวี เสาวนนท์
3 10579 ด.ช. ธนเดช พวงผกา
9 10587 ด.ช. พีรวิชญ์ อินโต
10 10588 ด.ช. รัชชานนท์ แซ่อ้ัง
13 10592 ด.ญ. จิราพัชร สมาแต่
14 10593 ด.ญ. ฉัฐลภัส มากหิรัญย์กูล
15 10594 ด.ญ. ชญาน์นันท์ เวียงวัง
19 10598 ด.ญ. ปริยากร ปะสีระวิเส
21 10600 ด.ญ. พิมพ์มาดา วัฒนไกร
23 10602 ด.ญ. รวิสรา สุริยะธ ารงกุล

1 10577 ด.ช. กฤตัชญ์ ปริวัตรชกุลแก้ว
4 10580 ด.ช. ธฤษณุ ขุนศรี
5 10581 ด.ช. นพดล เกิดสุวรรณ
6 10582 ด.ช. บัญญพนต์ คุณฑี
7 10585 ด.ช. พิสิฐชัย ทันตกาญจนาพันธ์
8 10586 ด.ช. พีรพัฒน์ ไชยวงษ์แก้ว
11 10589 ด.ช. สุรสีห์ จาศิลป์
12 10591 ด.ญ. กฎลดา ศิวชาติ
16 10595 ด.ญ. ญาดา ศิริทรัพย์
17 10596 ด.ญ. ณัฐธิดา เร่ิมลึก
18 10597 ด.ญ. นภภูมิสิริ แก้วน ้าอ่าง
20 10599 ด.ญ. พชรมนต์ พชรสกุล
22 10601 ด.ญ. พิมพ์รดา ทรัพย์ส่งเสริม
24 10603 ด.ญ. วริศรา รุ่งเรือง
25 10604 ด.ญ. วิลาสินี โภชนา
26 10606 ด.ญ. สุธาสินี มงคลนิมิตร
27 11447 ด.ญ. เภริน ศิริโภคาพันธ์ุ

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          27 คน

11 นักเรียนหญิง                     16นักเรียนชาย

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/3   ครูท่ีปรึกษำ  นำยบัณฑิต ขอสกุล , นำยยุทธนำ อ่ิมทรัพย์ 

ช่ือ-นำมสกุล
Onsite

Online



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 10607 ด.ช. จิรวัฒน์ ท าดี
5 10611 ด.ช. พลภา ลาภปัญญา
7 10614 ด.ช. วสิษฐ์พล ศรีหมากสุก
11 10618 ด.ญ. กันยากร งามข า
13 10620 ด.ญ. ชญากานต์ น ้าขาว
15 10622 ด.ญ. ณฐนันท์พร ทองสุวรรณ
19 10626 ด.ญ. นันท์นภัส ขาวพันธ์ุ
21 10628 ด.ญ. ปุญชรัสม์ิ ค าดี
23 10630 ด.ญ. ราตรี  แจ่มจ ารัส
25 10632 ด.ญ. วริศราพร ปาละดี
27 10634 ด.ญ. สกุลทิพย์ คงวชิรไพบูลย์
29 10636 ด.ญ. สุพิศรา ธาระมัต
31 10638 ด.ญ. อภิชญา บุญธนาวงษ์

2 10608 ด.ช. โชคชัย คงแสงพระพาย
4 10610 ด.ช. ทินภัทร จงวิบูลย์
6 10613 ด.ช. ราชศักด์ิ เพ็ชร์กิจ
8 10615 ด.ช. วิริทธ์ิพล วัฒนภูษิตสกุณ
10 10617 ด.ช. ศุภพิชญ์ เจริญสันต์
12 10619 ด.ญ. กาญจน์นลิน สวยสม
14 10621 ด.ญ. ชลิตา เอ่ียมใย
16 10623 ด.ญ. ธนพร อาจคงหาญ
18 10625 ด.ญ. นันท์นภัส กล่ินหอม
20 10627 ด.ญ. นันทรัตน์ ชมถนัด
22 10629 ด.ญ. เปรมิกา บุญยงค์
24 10631 ด.ญ. ริญญารัตน์ ธนศักด์ิอัครโชค
26 10633 ด.ญ. ศศิธร วงษ์แน่งน้อย
28 10635 ด.ญ. สุพัชชา ศรีทับทิม
30 10637 ด.ญ. อนันตญา บูรณพานิช
32 10639 ด.ญ. อาณัฐนันท์ ประสาทเขตท์

3 10609 ด.ช. ณัฐฐากร จุลขันธ์
9 10616 ด.ช. ศุภณัฏฐ์ ปาลพันธ์
17 10624 ด.ญ. ธัญรัศม์ ภูมิอริยพัฒน์
33 11463 ด.ญ. กรวรรณ ศุภดิฐโภคิน

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          33 คน

10 นักเรียนหญิง                     23

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/4   ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวอรทัย  แต่งงำม , นำงสำนิตย์ สิงห์บ ำรุง

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

Online

Onsite (เลขคู่)

Onsite (เลขค่ี)



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 10640 ด.ช. กฤษดา จันทร์มา
3 10642 ด.ช. ชลาธิป แสนมาตย์
7 10646 ด.ช. ไตรวิช จ่ันบรรจง
9 10648 ด.ช. ธิติวุฒิ นวสกุลศักด์ิ
11 10650 ด.ช. ปัณณทัต ภูฆัง
13 10652 ด.ช. เพียงภูมิ พัศระ
17 10656 ด.ช. ศุภสัณท์ บูรณคุณามณี
19 10659 ด.ช. อชิรพัสว์ กาญจนศิลานนท์
23 10662 ด.ญ. จิตติมา ด านอก
25 10664 ด.ญ. ณภัทร ขุนทอง
27 10666 ด.ญ. ปุณยาพร มิตรมาก
29 10668 ด.ญ. พิชญาภา ทองค า
31 10670 ด.ญ. ศิรินทิพย์ ศรีสุข
33 10672 ด.ญ. อภิชญา คงทับพา
35 11453 ด.ญ. วศินี อรุณศรี

2 10641 ด.ช. จิรัฎฐ์ สุดประเสริฐ
4 10643 ด.ช. ชัยรัตน์ สุขระ
6 10645 ด.ช. ณภัทรพงศ์ พันธ์ุพฤกษ์
8 10647 ด.ช. ธนกรณ์ สุภารัตน์
10 10649 ด.ช. ปฏิพล พงษ์สวัสด์ิ
12 10651 ด.ช. พิตตินันท์ ไกรโชค
14 10653 ด.ช. ราชพฤกษ์ อยู่สา
16 10655 ด.ช. ศุภวิชญ์ เคร่งเป่ียม
18 10657 ด.ช. สิทธิชัย ไกรทองอยู่
20 10752 ด.ช. ภูดิศ ภูมิโพธ์ิศรี
22 10661 ด.ญ. ขวัญดาว พิมพิรัตน์
28 10667 ด.ญ. พิชชาพร ราชนาวงศ์
30 10669 ด.ญ. โยษิตา ศรีนาค
32 10671 ด.ญ. ศุภิสรา พงษ์ชัยสิทธ์ิ
34 10673 ด.ญ. อริยา ผลทิพย์

5 10644 ด.ช. ชาย สินน ้าค า
21 10660 ด.ญ. กนกวรรณ คชวงษ์
24 10663 ด.ญ. ชมพูนุท แซ่ล้ี
26 10665 ด.ญ. ณัฏฐนิช พุ่มพันธ์ม่วง

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          34 คน

19 นักเรียนหญิง                     15นักเรียนชาย

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/5   ครูท่ีปรึกษำ   นำยรังสันต์ิ บุญเทียน , นำงทัศนำรินทร์ นกสกุล

ช่ือ-นำมสกุล

Online

Onsite (เลขค่ี)

Onsite (เลขคู่)



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 10674 ด.ช. ณภัทร แสนละเอียด
2 10675 ด.ช. ณัฐชนน แสงสว่าง
4 10677 ด.ช. ทยุต ตวงกระสินธ์ุ
5 10678 ด.ช. ธีรปัญญา แจ้งประจักษ์
7 10680 ด.ช. นราวิชญ์ เรืองเกษม
8 10681 ด.ช. นฤบดี ต้ังพัฒนารุ่งเรือง
13 10686 ด.ช. อชิรพัฒน์ กรจันทร์
14 10953 ด.ช. นพดล ศรีอนันต์
15 11448 ด.ช. ธีรภัทร์ ห้วยชะนาง
16 10687 ด.ญ. กัญจน์นิกข์ สมบูรณ์
17 10688 ด.ญ. ชยากร เชิดชูสุวรรณ
18 10689 ด.ญ. ชลพินท์ุ ขุมทอง
20 10691 ด.ญ. ณัฐฐิตา จันทร์รัตน์
22 10693 ด.ญ. นริศรา จอบุญ
24 10695 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา คุ้มตะสิน
25 10696 ด.ญ. ปัทมพันธ์ ไทรวัฒนะศักด์ิ
26 10697 ด.ญ. พัชรพร ใจเบิกบาน
27 10698 ด.ญ. พิมลพรรณ แก้วศรีงาม
28 10699 ด.ญ. พิมสุดา สุริยายนต์
29 10700 ด.ญ. ภูษณิศา ช านิป้ัน
30 10701 ด.ญ. มณีกาญจน์ ข าดี
31 10702 ด.ญ. มัลลิกา น ้าดอกไม้
32 10703 ด.ญ. รสกร สาระญาณ
33 10704 ด.ญ. ศิริภัสสร สุดแก้ว
34 10705 ด.ญ. อริสา โตมา
35 11461 ด.ญ. อัญธิกา รถจักรดี

3 10676 ด.ช. ณัฐดนัย หงษ์โต
6 10679 ด.ช. เธียรรัช ปัทมนิรันดร์กุล
9 10682 ด.ช. นิติพัฒน์ แสงขาว
10 10683 ด.ช. ภูมิรพี โสภา
11 10684 ด.ช. ศิรวิชญ์ ศึกษาการ
12 10685 ด.ช. สุรพัศ มากช่วย
19 10690 ด.ญ. ญาณิดา ใจบุญ
21 10692 ด.ญ. นรารัตน์ เทพวงษ์
23 10694 ด.ญ. นัฐธิดา พุ่มพุก

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          35 คน

15 นักเรียนหญิง                     20นักเรียนชาย

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/6   ครูท่ีปรึกษำ   นำงวรรณดี  ทิวำวงษ์ , นำงสำวสวลี  มะยุรำ

ช่ือ-นำมสกุล

Online

Onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 10706 ด.ช. กันตภณ โพธ์ิพันธ์ุ
3 10708 ด.ช. นนทวัช ทับทิมศรี
5 10710 ด.ช. พงศ์เทพ รงค์ทอง
7 10712 ด.ช. วสุ นิยมทอง
9 10714 ด.ช. อุดมทรัพย์ มาพันสุ
11 10958 ด.ช. ณภัทร ป่ินทองพันธ์
13 10716 ด.ญ. กมลชนก ขวัญสุข
15 10718 ด.ญ. ฐานิตา ดาวเรือง
17 10720 ด.ญ. ณัฐกานต์ งามแพง
19 10722 ด.ญ. ณัฐชยา ชิดปราง
21 10725 ด.ญ. เบญญาภา เอ่ียมพินิจ
23 10727 ด.ญ. พัณณิตา หวังผล
25 10729 ด.ญ. แพรวา อรรถาสิงห์
27 10731 ด.ญ. มนัสนันท์ เกิดโภคา
29 10733 ด.ญ. ลลนา อยู่แย้ม
31 10735 ด.ญ. สุชาวดี บุญชูย้ิมแย้ม
33 10737 ด.ญ. อรกัญญา เล้ียงสวัสด์ิ
35 11457 ด.ญ. ณัชชา เจริญสง่า

2 10707 ด.ช. ญาณพัฒน์ ดีล ้า
4 10709 ด.ช. ปรมัตถ์ จันทร์เหลือง
6 10711 ด.ช. ภูมิพัฒน์ พงษ์ศิลป์
8 10713 ด.ช. วัชรพงค์ สภาพญาติ
10 10957 ด.ช. ณัฏฐกรณ์ กาบแก้ว
12 10715 ด.ญ. กนกนภัส เท่ียงตรง
14 10717 ด.ญ. จิตร์ตราพัตร น้อยประเสริฐ
16 10719 ด.ญ. ฐิตาพร แจ่มจ ารัส
18 10721 ด.ญ. ณัฏฐภัทร ปรีชาบริสุทธ์ิกุล
22 10726 ด.ญ. ปิยาภรณ์ ปฐมรัตน์
24 10728 ด.ญ. พัทธ์ธีราพร ขุนคงเสถียร
26 10730 ด.ญ. ภานรินทร์ ไกรสิน
28 10732 ด.ญ. ลดาวัลย์ อ้นสังข์
30 10734 ด.ญ. ศุภนุช ดวงแก้ว
32 10736 ด.ญ. สุธาสินี กิมฮวด
34 10738 ด.ญ. อรวรรณ แก้วชมร

20 10724 ด.ญ. ธารวิมล เพชรอารี

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          35 คน

11 นักเรียนหญิง                     24นักเรียนชาย

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/7   ครูท่ีปรึกษำ   นำยวิชำ อุ่นวรรณธรรม , นำงสุนทรำภรณ์ อุ่นวรรณธรรม

ช่ือ-นำมสกุล

Online

Onsite (เลขค่ี)

Onsite (เลขคู่)



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 10739 ด.ช. กรภัทร ย่ิงยวด
4 10742 ด.ช. ณัฐจักร์ บุญมา
5 10743 ด.ช. เตวิทย์ ค าพันธ์
11 10749 ด.ช. นันทวัตร์ ค าปรีชา
12 10750 ด.ช. พุฒิพงศ์    สภาพสาร
13 10751 ด.ช. ภัทรธร ประสาทเขตท์
15 10754 ด.ช. ศิริพงศ์ สุขส าราญ
17 10756 ด.ช. อธิป    ปราณีวัตร
18 10757 ด.ญ. กนกวรรณ บุญรอด
19 10758 ด.ญ. กรวรรณ พูลก าลัง
20 10759 ด.ญ. กวินนาฎ ปทุมานนท์
21 10760 ด.ญ. จิรัชญา วิเชียรรัตนพงษ์
22 10761 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ก้อนทองดี
23 10762 ด.ญ. ณพรรณพ บุญญะเป่ียม
24 10763 ด.ญ. ธันยชนก จ าปาเงิน
25 10764 ด.ญ. นิภารัตน์ ภุมรินทร์
26 10765 ด.ญ. เบญจพร กู้หลี
28 10767 ด.ญ. ภคพร พูลก าลัง
29 10768 ด.ญ. ภัคชุดา เยาวลักษณ์
30 10769 ด.ญ. ภัทรภร ท้วมใจดี
32 10771 ด.ญ. วรัทยา พินิจการ
33 10772 ด.ญ. ศรุตา อุ่นใจดี
34 10773 ด.ญ. อิงค์วิสาข์ ศรีวิเชียร
35 10774 ด.ญ. อุษรัศ อินทชัยศรี

2 10740 ด.ช. พิสิษฐ์ พลวชิระนนท์ online
3 10741 ด.ช. คุณาสิน สุวรรณ
6 10744 ด.ช. ทิวากร ด ารงค์วัฒศิริ
7 10745 ด.ช. ธีรภัทร เรืองรมย์
8 10746 ด.ช. ธีรภัทร รุ่งเรือง
9 10747 ด.ช. นรนิติ ปานศรีแก้ว
10 10748 ด.ช. นัธทวัฒน์ สัตยพันธ์
14 10753 ด.ช. ศรัณย์วิศ คงศิรินนท์
16 10755 ด.ช. สุธินันท์ เขียนศรี
27 10766 ด.ญ. พิมพ์มาดา    ชาวบ้านใหม่
31 10770 ด.ญ. มนสิชา เพาะปลูก

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          35 คน

17 นักเรียนหญิง                     18นักเรียนชาย

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/8   ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวกรรณิกำร์ ขุมทอง 

ช่ือ-นำมสกุล

Online

Onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 10775 ด.ช. จิรพัฒน์ สุระคันธ์
4 10778 ด.ช. ปรเมศ ทับทอง
5 10779 ด.ช. ปุณณรัตน์ เสือน้อย
7 10781 ด.ช. ภัศพงษ์ คามีศักด์ิ
9 10783 ด.ช. วชิรวิชญ์ ภู่เหมา
11 10785 ด.ช. วีรวัฒน์ คชาพันธ์ุ
12 10786 ด.ช. วีรวัฒน์ วงษ์สุวรรณ
13 10787 ด.ช. ศรัณย์พงศ์ ภูธนพิบูลย์
16 10790 ด.ช. อนุวัตน์ นิลวรรณ
17 10791 ด.ญ. กัณต์กมล การินทร์
18 10792 ด.ญ. กุลดา เหมาเพชร
20 10794 ด.ญ. จิราวรรณ ดวงมณี
21 10795 ด.ญ. ชุติกาญจน์ สุขส าราญ
22 10796 ด.ญ. ดารารัตน์ แสงลภ
25 10799 ด.ญ. ธิดารัตน์ เล็กประยูร
26 10800 ด.ญ. น้องใหม่      นูมหันต์
28 10802 ด.ญ. นิศากร ภูพลผัน
30 10804 ด.ญ. ปารณีย์ พ่ึงเจริญสกุล
31 10805 ด.ญ. พรกรัณย์ เชยชม
35 10809 ด.ญ. สาวิตรี ปฏิทัศน์

2 10776 ด.ช. ธนพนธ์ ภมรพล
3 10777 ด.ช. นันทพัทธ์ สัตยพันธ์
6 10780 ด.ช. พลพงษ์ ทับทิมศรี
8 10782 ด.ช. รัชชานนท์   พิณสุวรรณ
10 10784 ด.ช. วิศรุต เปียบุญมี
14 10788 ด.ช. สฤษฎ์พงศ์ พุ่มอ่ิม
15 10789 ด.ช. สุวิจักขณ์ ศรีสุข
19 10793 ด.ญ. กุลธิดา ขันโท
23 10797 ด.ญ. ธนภรณ์ มณีแสง
24 10798 ด.ญ. ธมนวรรณ  จาคีไพบูลย์
27 10801 ด.ญ. น ้าฝน วงษ์จันทร์ศรี
29 10803 ด.ญ. ปวีณรัตน์ เพ็งสุวรรณ
32 10806 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์  จันทร์คล้อย
33 10807 ด.ญ. วิชญ์ญาพร สุริย์ฉาย
34 10808 ด.ญ. วิชญาพร ก าลังแพทย์
36 10810 ด.ญ. สุกัลยา พิกุลศรี

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          36 คน

16 นักเรียนหญิง                     20นักเรียนชาย

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/9   ครูท่ีปรึกษำ  นำงภัทรวดี  บุญเช้ือ , นำงสำวลภัสธยำน์  วรกฤติประเสริฐ

ช่ือ-นำมสกุล

Online

Onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

3 10813 ด.ช. ชุติพนธ์ พันธ์ุศิริ
5 10815 ด.ช. บุญญฤทธ์ิ อ๊ึงวัฒนา
7 10817 ด.ช. พงศภัค วงษ์ทองค า
9 10819 ด.ช. พีรภัทร จิตรบวรวงศ์
11 10821 ด.ช. สธนพงศ์ ล้อมวงษ์
13 10823 ด.ช. อภิวิชญ์ ตุ้มทอง
15 10825 ด.ญ. กชกร ศรีบุญเพ็ง
17 10827 ด.ญ. กัญญพัชร เงินงาม
19 10829 ด.ญ. ชาลิสา เอ่ียมใย
21 10831 ด.ญ. ญารินดา เอ่ียมอินทร์
23 10833 ด.ญ. ณัฐพร ปิตะฝ่าย
25 10835 ด.ญ. นันทิชา แก้ววงษ์ล้อม
27 10837 ด.ญ. ประภัสสร นกเนตรพันธ์ุ
33 10843 ด.ญ. วาสนา โพธ์ิเนย
35 10845 ด.ญ. สุจีนันท์ เกตุสุวรรณ

2 10812 ด.ช. เจตนิพัทธ์ เผดิมเก้ือกูลพงศ์
6 10816 ด.ช. ปริญญา มีรัตน์
8 10818 ด.ช. พชร สร้อยพวงนาค
12 10822 ด.ช. สิรวิชญ์ ศรีเดช
14 10824 ด.ช. โอบนิธิ ค้ิวเท่ียง
16 10826 ด.ญ. กฤตพชรศรณ์ คิดอยู่
22 10832 ด.ญ. ณัฐชยาพร จุติสุขสันต์ิ
24 10834 ด.ญ. นลินทิพย์ คงสวัสด์ิ
28 10838 ด.ญ. พัชรินทร์ เสียงล ้าเลิศ
30 10840 ด.ญ. เพชรลดา กาบแก้ว
32 10842 ด.ญ. วรรณสิริ วรรณะศิลปิน
34 10844 ด.ญ. สาวิตรี ย้ิมละมัย

1 10811 ด.ช. จิรวัฒน์ ทองวิจิตร
4 10814 ด.ช. ธนเดช กะฐินเทศ
10 10820 ด.ช. ศุภกิตต์ิ วัชรินทร์พร
18 10828 ด.ญ. จิราพร การสมเพียร
20 10830 ด.ญ. ญาณิศา อุบลบาน
26 10836 ด.ญ. ปนัสยา ข าสุวรรณ
29 10839 ด.ญ. พิลัมภา อุ่นศรี
31 10841 ด.ญ. ภัทรดา  ชาวปลายนา
36 10846 ด.ญ. สุภัสสร       จีนสุขแสง

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          36 คน

14 นักเรียนหญิง                     22นักเรียนชาย

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/10   ครูท่ีปรึกษำ   นำงสำวนรีรัตน์  คงชำตรี , นำงสำวพรสุดำ  ศรีประยงค์

ช่ือ-นำมสกุล

Online

Onsite (เลขคู่)

Onsite (เลขค่ี)





ท่ี เลขประจ ำตัว

2 10848 ด.ช. ชัยชนะ ชาติเจริญรัตน์
3 10849 ด.ช. เชาว์วัฒน์ โสมภีร์
4 10850 ด.ช. ณัฐนันท์ อินทพันธ์ุ
5 10851 ด.ช. ธนัชพล พลเสน
7 10853 ด.ช. ธีรพัฒณ์ จ าปาพา
9 10856 ด.ช. พฤฒ อ่อนสอาด
10 10858 ด.ช. รังสิพล กรุดเนียม
12 10860 ด.ช. ศุภวิชญ์ ร่ืนภาครส
15 10864 ด.ญ. จิรนันท์ วิไลเลิศ
16 10865 ด.ญ. จิรัศยา คชวงษ์
17 10866 ด.ญ. ชลกานต์ ปรีชล
19 10868 ด.ญ. ทองธรรมชาต วิศวธีรานนท์
22 10871 ด.ญ. ปิยวรรณ อ่อนหวาน
23 10872 ด.ญ. พอเพียง ศรีมาตร
28 10877 ด.ญ. ลลนา ก ่ามอญ
31 10880 ด.ญ. สโรชา อุ่นเมือง
32 10881 ด.ญ. สุพรทิพย์ ข าเพ็ง
33 10882 ด.ญ. อมรรัตน์ โภคา

1 10847 ด.ช. ชยางกูร จาดสดี
6 10852 ด.ช. ธีรนันท์ ย้ิมรูปเล็ก
8 10855 ด.ช. ปารเมศ สงสกุล
11 10859 ด.ช. ศิวกร ศรีโมรา
13 10862 ด.ญ. กมลลักษณ์ น้อยสุพรรณ์
14 10863 ด.ญ. กัลยานี แก้วปาน
18 10867 ด.ญ. ทวิวรรณ ศรีวิเชียร
20 10869 ด.ญ. ธีรดา ผิวอ่อนดี
21 10870 ด.ญ. ปราณัสมา จันทร์ผา
24 10873 ด.ญ. พัชราภรณ์ พุ่มเข็ม
25 10874 ด.ญ. พิญชาวรรณ บุญญสิทธ์ิ
26 10875 ด.ญ. พิริยาภา แก่นพุทรา
27 10876 ด.ญ. มณีฉัตร ทองธรรมชาติ
29 10878 ด.ญ. วริศรา เกตุมณี
30 10879 ด.ญ. วิลาวัลย์  แต่งงาม
34 10954 ด.ญ. ปรียาพร สุขสุคนธ์
35 11462 ด.ญ. พรชิตา โพธ์ิศรีทอง

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          35 คน

12 นักเรียนหญิง                     23นักเรียนชาย

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/11   ครูท่ีปรึกษำ   นำงสำวทิพกมล  สงวนศักด์ิสกุล , นำงสำววำสิตำ  มีทองค ำ

ช่ือ-นำมสกุล

Online

Onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

3 10886 ด.ช. ชยานันต์ อัศวะไพทูรย์
5 10888 ด.ช. เตโช พ่ึงล้อม
7 10890 ด.ช. ธวัชชัย จันทร์ค า
9 10892 ด.ช. น้อมเกล้า มากทรัพย์
11 10894 ด.ช. ภรินทร์ ธิช่างทอง
13 10896 ด.ช. ราเชนทร์ แป้นชูผล
15 10898 ด.ช. ศุภชัย ตรุษจา
17 10901 ด.ช. อรรถชัย ปทุมสูตร
21 10904 ด.ญ. จุฑามาศ ลอยสมุทร
23 10906 ด.ญ. ณัฐฐา ขุนศิริ
25 10908 ด.ญ. ธนพร เรืองธรรม
29 10913 ด.ญ. พิมพ์ชนก สุขส าราญ
31 10916 ด.ญ. ศรุดา ค านึง
33 10918 ด.ญ. อภิญญา วงษ์พันธ์ตรี

2 10885 ด.ช. เจษฎา อุบลบาล
4 10887 ด.ช. ชรวิษฏ์ บุญเกิด
6 10889 ด.ช. ธนกร ศรีบุญเพ็ง
12 10895 ด.ช. ภูรินท์ ประทุมนันท์
14 10897 ด.ช. วาคม กอบอุดมวณิช
16 10899 ด.ช. สรวิชญ์ วนิชกุลพิทักษ์
20 10903 ด.ญ. กรนันท์ จิวัฒนไพบูลย์
22 10905 ด.ญ. ณัฐกัญญา มีสม
26 10909 ด.ญ. นภัค เมธาวัชรินทร์
28 10912 ด.ญ. พัทรพร สุขสมพืช
30 10915 ด.ญ. ภูริตา  พงษ์ร่ืน
32 10917 ด.ญ. อชิรญา ตันประเสริฐ
34 11474 ด.ญ. ลภัสรดา ปุริสธรรม

1 10884 ด.ช. เจตพัฒน์ สมธรรม
8 10891 ด.ช. ธิติภาคย์ เทศนิเวศน์
10 10893 ด.ช. พสิษฐ์ ภูษิต
18 10902 ด.ช. เอกราช หวังบูรพาไพบูลย์
19 11473 ด.ช. วินิจ หอมเนียม
24 10907 ด.ญ. ทิพยาภรณ์ คล้ายสุบรรณ
27 10910 ด.ญ. ปุณญาพร บุญญาคม

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          34 คน

19 นักเรียนหญิง                     15นักเรียนชาย

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/12   ครูท่ีปรึกษำ  นำงค ำศรี  สร้อยสุวรรณ์ , นำงสำวศันสนีย์  บำเปีย

ช่ือ-นำมสกุล

Online

Onsite (เลขคู่)

Onsite (เลขค่ี)



ท่ี เลขประจ ำตัว

2 10919 ด.ช. กิตติภูมิ หอมกระแจะ
5 10922 ด.ช. ญาณภัทร มาคงกุล
6 10923 ด.ช. ฐิตินันต์ ศรีวิเชียร
7 10924 ด.ช. ฐิติวัสส์ พันธ์ุพฤกษ์
8 10925 ด.ช. ณปภัช แก้วศรีงาม
10 10927 ด.ช. ธนภัทร สายวิจิตร
11 10928 ด.ช. ธนภัทร เอ้ือเฟ้ือ
12 10929 ด.ช. ธนาธิป อัดแสง
13 10930 ด.ช. นภนต์ ทองสุก
18 10935 ด.ช. วิศรุต มาตรวิจิตร์
20 10937 ด.ช. สิริณัฎฐ์ มากระจันทร์
22 10939 ด.ช. อัครเดช ภุมรินทร์
23 10940 ด.ญ. กรวรรณ ทองไทย
25 10942 ด.ญ. ฉัตรสุดา ภาคภูมิ
28 10945 ด.ญ. ธนพร แดงวงษ์ทอง
30 10947 ด.ญ. ภัคจิรา คงประเสริฐ
31 10948 ด.ญ. ศศิธร เลามนต์
32 10949 ด.ญ. อโณชา ลออเอ่ียม
33 10950 ด.ญ. อรณิชา บุญเมือง
34 10951 ด.ญ. อาภาวรรณ กัลยา

1 10861 ด.ช. อภิรักษ์ วงษ์เวียน
3 10920 ด.ช. จิรพิพรรธ สอดสี
4 10921 ด.ช. ชนกันต์ สิระแก้ว
9 10926 ด.ช. ณัฐภูมิ เปียบุญมี
14 10931 ด.ช. ปฏิหาริย์ มงคลลาภ
15 10932 ด.ช. พัทธดนย์ เกตุแก้ว
16 10933 ด.ช. ภวินท์ เขียวสอาด
17 10934 ด.ช. ภัทรธร พูลทรัพย์
19 10936 ด.ช. ศฐาวิชช์ อินทนะ
21 10938 ด.ช. อนุวัตร มาตวิจิตร์
24 10941 ด.ญ. จตุพร วงษ์สุวรรณ
26 10943 ด.ญ. ณัชชานันท์ วัฒนชีวโนปกรณ์
27 10944 ด.ญ. ณัฏฐวี อุทุมพร
29 10946 ด.ญ. ปทิตตา ด๊อดจ์สัน

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          34 คน

22 นักเรียนหญิง                     12

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3/13  (ห้องเรียนดนตรี) ครูท่ีปรึกษำ  นำยทัศนัย  บุญลือ , นำยวรำวุฒิ  เล่ียมมำตร

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

Online

Onsite


