
ท่ี เลขประจ ำตัว

3 10044 นาย ธนกฤต สุรพานิช
11 10054 นาย สิรภัส ค าเรียง
12 10071 นาย ก้องภพ ใจเจริญวงศ์
13 10082 นาย ไรวินทร์ ปิยะอัญญาศักด์ิ
16 10139 นาย ทักษดนย์ ศรีบุญเพ็ง
17 10141 นาย พรภพ ปานแก้ว
25 10064 น.ส. นารีรัตน์ พลายจ่ัน
28 10085 น.ส. กชวรรณ ผิวครามดี
29 10092 น.ส. พิชญ์สินี ศรีสวัสด์ิ
30 10098 น.ส. อธิชา มีประเสริฐ
32 10149 น.ส. ก่ิงแก้ว หวดสันเทียะ
35 10297 น.ส. ธนัชชา สกุลพงษ์

1 10042 นาย จตุรภัทร ธนบูลย์ทวี
2 10043 นาย ทีทัช พัชรชวลิต
4 10045 นาย ธนโชติ ล้ิมชัยสกุล
5 10046 นาย ธีร์ธวัช เจริญผล
6 10047 นาย นพธนดนย์ พงษ์พิละ
7 10048 นาย ปฐวี สุวรรณคร
8 10050 นาย พีระวัฒน์ มนต์วิเศษ
9 10051 นาย วัทธิกร หนองน ้าขาว
10 10052 นาย สรยุทธ ล้อมวงษ์
14 10138 นาย เดชานนท์ ฉ ่าช่ืน
15 10134 นาย คณิศร ฤทาสว่างวงค์
18 10144 นาย สรวิชญ์ จงวัฒนกูล
19 10150 น.ส. จิรชยา ธนโชติพงศา
20 10056 น.ส. ขนิษฐี ดาวเรือง
21 10057 น.ส. จิภาอัณณ์ ช่างดี
22 10059 น.ส. ณธษา สังวาลเดช
23 10062 น.ส. ธัญญ์ฐิตา นิธิกุลธนสิทธ์ิ
24 10063 น.ส. ธีนิดา ลีนานุวัฒน์
26 10067 น.ส. พิมลนาฏ มีฤทธ์ิ
27 10068 น.ส. วรัทยา แก้วเทพ
31 10120 น.ส. ปารีญา พิมพะรัตน์
33 10154 น.ส. ณภาภัช สุนทรีเกษม
34 10161 น.ส. ลภัสรดา บุญเช้ือ
36 10302 น.ส. พลอยชมพู โพธ์ิศรีนาค

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          36 คน

18 นักเรียนหญิง                     18

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4/1 (ห้องเพชรกำญจนำ)  ครูท่ีปรึกษำ   นำงสำวปำรวัณ  รัตนทองคง , นำงสำวอรภัสสร์ โพธ์ิไพจิตร
                          

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

Online

Onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

3 10073 นาย ณัฏฐภัทร ชนะโชติ
5 10079 นาย ปัณณวิชญ์ ศิริเนตรเมธีกุล
7 10083 นาย ศิวัฒน์ วีระวงษ์
9 10136 นาย ณรงกรณ์ แสนค าพล
11 10058 น.ส. ฐิติกานต์ กองรส
15 10087 น.ส. ชัชชา เภาเสน
17 10090 น.ส. ธารารัตน์ นาคทองกุล
19 10093 น.ส. ฟ้าใส พวงแก้ว
21 10095 น.ส. วาสนา เล็กทิมทอง
23 10118 น.ส. นันท์นภัส บัวมี
25 10148 น.ส. กนกวรรณ พลเสน
27 10164 น.ส. ศศิรดา กล้าหาญ
31 10238 น.ส. สวิตตา จ าปาเงิน
33 10265 น.ส. พลอยพิชชา สว่างใจธรรม
35 10272 น.ส. ศิรภัสสร ประทุมทอง

4 10078 นาย บดินทร์วิทย์ นักระนาด
6 10081 นาย ภูมิพัฒน์ วรรธนอารีย์
8 10084 นาย สัณหณัฐ ชวนส าราญ
10 10140 นาย พงศ์ภัค ศิริอรุณรัตน์
12 10065 น.ส. ปิยาอร ทองค าแท้
14 10069 น.ส. ศศิภา แสงศรี
16 10089 น.ส. ณัฐวลัญช์ พละเลิศ
18 10091 น.ส. นาระดา สุวรรณประทีป
20 10094 น.ส. รวิกานต์ ก ่ามอญ
22 10099 น.ส. อุดมภรณ์ ย้ิมโสด
24 10130 น.ส. สุธาวี นุ่มดี
26 10158 น.ส. ปนิตา ดาวเรือง
30 10231 น.ส. ปวริศา ด าเจริญศักด์ิ
32 10256 น.ส. เกตน์สิรี เหมือนสังข์ดี
34 10268 น.ส. ภาณุมาศ วัฒนา

1 10041 นาย คณิศร พัฒลักษณ์ online
2 10055 นาย ฬียากร ภูพิชิต
13 10066 น.ส. พลอยปภัส บุณยพัชรินทร์
28 10189 น.ส. จรรยมณฑน์ บรรจงศุภมิตร
29 10190 น.ส. ชาลิสา แตงทอง
36 10296 น.ส. ทรินธร บุญชูย้ิมแย้ม

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          36 คน

10 นักเรียนหญิง                     26

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4/2 (ห้องเพชรกำญจนำ)  ครูท่ีปรึกษำ   นำงสำวกัญญำพร อุ่นศรี , นำงกัญญำภัทร ค ำภิภำค
                          

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

Online

Onsite (เลขคู่)

Onsite (เลขค่ี)



ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล

1 10181 นาย เนติธร ศรีวิเชียร onsite
2 10088 น.ส. ณัฐรดา อาจคงหาญ
3 10097 น.ส. สุนันทกาญจน์ รุ่งเรือง
4 10131 น.ส. อรัชภร แสงสุข
5 10157 น.ส. นริศรา ศรีเจริญ
6 10163 น.ส. ศราวัสดี สีถัน
7 10165 น.ส. ศุภรัตน์ วัชระพิมลมิตร
8 10305 น.ส. ลักษิกา แก้วปานกัน
9 10311 น.ส. อักขรา ฤทธิยา
10 10337 น.ส. ธันยพร ปัทมเมธิน
11 10382 น.ส. หฤทัย พรหมมา
12 10406 น.ส. ณัฐธิดา ทันโคกกรวด
13 11480 น.ส. กชกร พูลสวัสด์ิ
14 11481 น.ส. กุลวดี วงษ์ทองค ำ
15 11482 น.ส. ดำสิณี วิรัชวงศ์
16 11483 น.ส. เน้ือทิพย์ ศรีสุข
17 11484 น.ส. ปัทมำ นุชสวำท
18 11485 น.ส. ปำริชำติ ปำนข ำ
20 11487 น.ส. สำริดำ ธรรมสนธิเจริญ

19 11486 น.ส. ปิยำภรณ์ เป่ียมเต็มดี online

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          20 คน

1 นักเรียนหญิง                     19

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4/3 (ห้อง สสวท.)  ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวรษิกำ น ้ำใจดี , นำงสำวกนกกร ไร่คลองครุ  
                          

นักเรียนชาย

Online

Onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 10137 นาย ณัฐดนัย ทองปล้ืม
3 10171 นาย กิจจาณัฏฐ์ หลวงทัพชัย
4 10205 นาย คณนาถ ง้ิวไธสง
6 10214 นาย ปรวิชย์ เผือกพันธ์ด่อน
7 10217 นาย สรนรินทร์ ทิมชล
8 10220 นาย อนพัทย์ จีนพัน
9 10251 นาย วิสิษฐ์พล เพ็งแข
11 10389 นาย ณภัทร วงศ์สุบิน
12 10155 น.ส. ณัชชา นูมหันต์
13 10156 น.ส. ธัญทิพย์ ศรีพงษ์
15 10166 น.ส. สุพรรณิการ์ แดงแตง
21 10204 น.ส. อาทิตยา สุขเจริญ
22 10226 น.ส. ณัฏฐธิดา มะลิซ้อน
24 10233 น.ส. แพรวา เคหะนาค
25 10234 น.ส. แพรวา รัตนชาติพงศ์
27 10270 น.ส. วรัญญา ทองพิทักษ์กิจ
28 10276 น.ส. อรเทพิน ท้วมเสมา
33 10410 น.ส. รติพร ป้ันงาม

2 10145 นาย สรายุต มากทรัพย์
5 10212 นาย นพณัฐ บัวขาว
10 10280 นาย ณัฐวุฒิ เทียนแก้ว
14 10159 น.ส. พิมพ์ชนก พ่อค้า
16 10192 น.ส. ปริยาภัทร สุขสุวรรณ
17 10193 น.ส. ปวริศา กล้าหาญ
18 10195 น.ส. พีรยา เพชรด าดี
19 10196 น.ส. ภัทรธิดา กล่อมโอสถ
20 10200 น.ส. รัตนรัตน์ นิลธนพันธ์
23 10229 น.ส. ณิชาภัทร พันธุ
26 10237 น.ส. วิชุพร ชาญประไพ
29 10293 น.ส. ณัฐนันท์ สามารถรัมย์
30 10295 น.ส. ณัฐรินีย์ ย้ิมวรรณ
31 10309 น.ส. วีณา ศรีทองสถิตย์
32 10310 น.ส. ศรัณย์พร สร้อยเกษร
34 10440 น.ส. พชรพร เอ่ียมกล่ิน
35 10446 น.ส. ศศิ สุทธินนท์
36 10447 น.ส. ศิริรัตน์ แก้วดี

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          36 คน

11 นักเรียนหญิง                     25

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4/4 (ห้องวิทย์-คณิต)  ครูท่ีปรึกษำ  นำยจตุพร  เคนผำพงษ์ 
                          

นักเรียนชาย

ช่ือ-นำมสกุล

Online

Onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 10040 นาย กฤตเมธ ส าราญพันธ์
2 10074 นาย ณัฐภัทร แป้นทอง
3 10103 นาย ฐกร กุศลกิตติสกุล
4 10106 นาย พริสร บุญธรรม
5 10208 นาย ณัชพล ศรีนวล
6 10211 นาย ธีวสุ กันชาติ
7 10215 นาย พิชญ์พงศ์ วาลมนตรี
8 10218 นาย สิรวิชญ์ วีรกุล
9 10242 นาย กฤษฏ์ นิมิตรนิวัฒน์
10 10253 นาย สิงหนาท ศรีบรรพต
11 10277 นาย กฤษณะ วะยาค า
13 10282 นาย ธนากร คล้ายพาลี
14 10370 นาย สุภทัต พงศ์อัมพรไท
15 10418 นาย กิตติพันธ์ สิทธ์ิน้อย
16 10126 น.ส. ศศิภัทร ยอดสุข
17 10151 น.ส. จิรารัตน์ ทองดี
19 10162 น.ส. วิษา สุขอร่าม
23 10236 น.ส. วรรณวิภา เอ่ียมน้อย
24 10288 น.ส. กัญญาณัฐ แสงสิงห์
26 10298 น.ส. ธิญดา ศรีบุญเพ็ง
30 10381 น.ส. สุภษา ฟักหอมเกร็ด
31 10404 น.ส. ชนัญชิดา ห่วงวิไล
33 10415 น.ส. สุรัมภา พงศ์อัมพรไท
34 10439 น.ส. ปาลิตา แก้วศรีงาม
35 10448 น.ส. สุชานาถ สุขเสพย์

12 10279 นาย ณฐนน แย้มทัศนา online
18 10160 น.ส. มัชฌิมา ขุนคงมี
20 10197 น.ส. ภาณุชพร สุขสวัสด์ิ
21 10201 น.ส. วรัชยา เปล้ืองทุกข์
22 10203 น.ส. สุพิชชา สมฤทธิ
25 10294 น.ส. ณัฐรดา เจริญพร
27 10303 น.ส. พัชรพร สังกรณีวรรณ์
28 10312 น.ส. ไอศิกา ปรึกษา
29 10376 น.ส. ธนพร รุ่งเรือง
32 10413 น.ส. ศิวพร หอมระร่ืน
36 10464 น.ส. พิมพ์วิรุฬห์ จันทร์พุฒ

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          36 คน

15 นักเรียนหญิง                     21

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4/5 (ห้องวิทย์-คณิต)  ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวอรุณีย์  พิทักษ์
                          

นักเรียนชาย

ช่ือ-นำมสกุล

Online

Onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 10076 นาย นราวิชญ์ แยงเพชร
3 10107 นาย พูลสิน อ้อมทอง
5 10133 นาย กฤตภาส จงชาญสิทโธ
7 10182 นาย ปฏิพัทธ์ ศรีจันทร์
9 10249 นาย ภูวดล จันทร์พวง
11 10325 นาย อัครวินท์ อัมพรไพบูลย์
13 10401 นาย สุรทิน พงศ์อัมพรไท
15 10113 น.ส. เขมินทรา โกมลหิรัญ
21 10271 น.ส. ศศิธร ปานนาค
23 10308 น.ส. วัชราภรณ์ ผลหาญ
25 10335 น.ส. ณิชานันท์ ครองตน
27 10371 น.ส. กรกนก แตงอ่อน
29 10407 น.ส. ทิพยดา น่วมศรีนวล

2 10102 นาย คิมหันต์ พลายละหาร
4 10111 นาย สุภวัฒณ์ ป่ินสกุล
6 10170 นาย กันต์กวี เทียนปัญจะ
8 10185 นาย เลิศฤทธ์ิ เศวภีย์
10 10278 นาย จักรภัทร พรหมทอง
12 10352 นาย ชินกฤต ยศวัฒนะกุล
14 10425 นาย ธีรยศ มูลพันธ์
16 10114 น.ส. ชญานิน สิริกรธนวัฒน์
18 10202 น.ส. สุกัลญา ถนอมลาภ
20 10262 น.ส. ประภัสสร สุขเกษม
22 10273 น.ส. สตกมล สัตบุษ
24 10334 น.ส. ณัทกาญจน์ คนทน
26 10347 น.ส. ฬุริยา ส าราญมาก
28 10403 น.ส. กุลนิษฐ์ รักสัตย์
30 10409 น.ส. เพ็ญพิชชา อู่พันธ์
32 10434 น.ส. ชวิศา ชมยินดี
36 10445 น.ส. วรัญญา ขันธควร

17 10199 น.ส. รัตณาพร แซ่บ่าง online
19 10224 น.ส. จิรัฏฐ์ ย้ิมประเสริฐ
31 10433 น.ส. ขวัญข้าว มะนาวหวาน
33 10435 น.ส. ณิชา พลายโถ
34 10442 น.ส. มุฑิตา เป่ียมทอง
35 10443 น.ส. โยษิตา ฉัตรธรรม

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          36 คน

14 นักเรียนหญิง                     22

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4/6 (ห้องวิทย์-คณิต)  ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวชนิดำ ลิมป์รัชดำวงศ์
                          

นักเรียนชาย

ช่ือ-นำมสกุล
Onsite (เลขค่ี)

Onsite (เลขคู่)

Online



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 11488 นำย ครองธรรม ศรีอนันต์
3 11490 นำย ธนโชติ มำน้อย
5 11492 นำย ธำนินทร์ ค ำแผง
7 11494 นำย วชิระ มีถำวร
9 11496 น.ส. กัลยำ ค ำงำม
11 11498 น.ส. ชนนันท์ ค ำหอม
13 11500 น.ส. ชลธิชำ ทับศรี
15 11503 น.ส. ณัฏฐณิชำ แก้วบัวดี
17 11505 น.ส. เสำวลักษณ์ ทองมำ
19 11508 น.ส. นัฐกำญ ภูฆัง
21 11511 น.ส. ปฎิญำกร วงษ์พันธ์ุ
25 11515 น.ส. พนัชกร หลำยสุทธิสำร
27 11517 น.ส. ภัณฑิรำ แช่มละออ
29 11519 น.ส. ศศิภำ อ่อนวิมล
31 11521 น.ส. สิรินทรำ ขวัญดี
33 11523 น.ส. อรภัทร บรรเทิงจิตต์
35 10316 นาย ตติยวัฒน์ คุ้มพันธ์ุแย้ม

2 11489 นำย ฉัตรรพล บัวนำค
4 11491 นำย ธนภัทร สำลี
8 11495 น.ส. กรนันท์ ทับทิมศรี
10 11497 น.ส. ขวัญข้ำว ปทุมสูติ
14 11502 น.ส. ฏิมำกำนต์ จันทะแจ่ม
16 11504 น.ส. ณิชำกร จันทร์เสวก
18 11506 น.ส. ณิชำภัทร สำทิพย์จันทร์
20 11510 น.ส. นิรดำ เกรียงกฤติกำ
22 11512 น.ส. ประภัสสร วงษ์ศำ
24 11514 น.ส. ปำนขวัญ พลอยสุกใส
26 11516 น.ส. พัชร์ทิตำ ป่ินสกุล
28 11518 น.ส. วิภำวี ขวัญกิจพรสกุล
32 11522 น.ส. สุภัทรศร บุญเรืองรอด
36 10419 นาย ญาณเดช จรานุพันธ์

6 11493 นำย ปำณัทพงษ์ ตะเคียนรำม
12 11499 น.ส. ชลดำ พลำยละหำร
30 11520 น.ส. ศุภภิลักษณ์ มีเนตรทิพย์
34 11995 น.ส. ยุพำรัตน์ เซ่ียงว่อง
37 10423 นาย ธนพันธ์ุ ภาสวรเวช

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          36 คน

10 นักเรียนหญิง                     26

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4/7 (ห้องวิทย์-คณิต)  ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวพิมพิศำ  สว่ำงศรี
                          

นักเรียนชาย

ช่ือ-นำมสกุล
Onsite (เลขค่ี)

Onsite (เลขคู่)

Online



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 10072 นาย กิตติพงศ์ อู่เพชร
2 10169 นาย กรกฤต ภิยะรัตน์
3 10174 นาย ชิษณุพงศ์ ป้อมพิมพ์
4 10179 นาย ธนดล พูลสวัสด์ิ
5 10183 นาย ปองปราชญ์ ปู้ทอง
8 10187 นาย เอกวีร์ สารพล
14 10285 นาย พีระภัทร ปานจันทร์
15 10313 นาย กนก ขอสกุล
18 10384 นาย กฤตพร ค าพลี
19 10388 นาย ณภัทร เพ่ิมพูล
21 10395 นาย พลอธิป พุฒิสนธ์ิ
22 10397 นาย ภูริพัต แจ่มจันทร์
24 10261 น.ส. ธนัชพร พ่ึงสังวรณ์
25 10274 น.ส. สุธิมา เสร็จกิจ
26 10289 น.ส. กานต์พิชชา ศรีค าทา
29 10345 น.ส. สุพรรษา ศาลยาชีวิน
30 10346 น.ส. สุพัชญา สังขรัตน์
31 10374 น.ส. ณัฐนรี เล้ียงหล ่า
32 10377 น.ส. ปอรรัศม์ิ ฉันทะดี
33 10380 น.ส. สุพิชฌาย์ นาคจตุรานนท์
34 10383 น.ส. อนุสสรา สอนก่ิม

6 10184 นาย ภูเมธ เศวตธนะกร
7 10186 นาย อธิติ รุญเจริญวัฒนะ
9 10206 นาย ณภูรี ปารมีศิลป์ขจร
10 10207 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ อินทร์ป่ิน
11 10209 นาย ณัฏฐกร กาแสน
12 10216 นาย รัฐภูมิ เจริญศร
13 10252 นาย ศิวกร มาชัยภูมิ
16 10364 นาย ยศพัทธ์ พุจนา
17 10368 นาย วิศรุพงศ์ วงษ์ทองดี
20 10391 นาย นวพล อินทุเศรษฐ
23 11452 นาย กชกร ฉวีกุลมหันต์
27 10301 น.ส. ปริยพิชญ์ คู่บุญประเสริฐ
28 10340 น.ส. ภิชาฎา ศรีสุข

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          34 คน

23 นักเรียนหญิง                     11

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4/8 (ห้องศิลป์-ค ำนวณ)  ครูท่ีปรึกษำ นำงสำวอรริษำ  พัฒนมำศ
                          

นักเรียนชาย

ช่ือ-นำมสกุล

Online

Onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 10147 นาย อภิวิชญ์ พวงพิลา
5 10350 นาย เกจิ คล้ายสุบรรณ
6 10353 นาย ชูเกียรติ สอนเดช
7 10354 นาย ไชยวัฒน์ แซ่ล้ิม
9 10369 นาย ศุภกร ศรีน ้าเงิน
12 10399 นาย รุ่งโรจน์ กรสกุล
16 10427 นาย ปิติกร วงษ์ทองค า
18 10275 น.ส. หทัยชนก ทิตยวงษ์
19 10300 น.ส. นนธิญา ปานบุญ
20 10341 น.ส. มยุรี วงศ์ศรีอินทร์
21 10375 น.ส. ทอไหมทอง จุลโพธ์ิ
22 10414 น.ส. สร้อยฟ้า เปล่ียนสุข
23 10436 น.ส. ณิณณิฌา พรหมศร
24 10438 น.ส. นีรนุจร์ ไพรชัฎ
25 10441 น.ส. พัสน์นันท์ ข าดี
27 10449 น.ส. สุภัทราวดี พิทักษ์วงษ์
28 10450 น.ส. อรชพร ผิวเกล้ียง
30 10385 นาย ชลสิทธ์ิ พ่ึงยอด

2 10177 นาย ตฤณภัทร จิตใจดี
4 10317 นาย ธัญวุฒิ พุทธโอวาท
8 10365 นาย รัชนาท เย่ียมม่ิง
10 10386 นาย ชาติเฉลิม ขุนพิมล
11 10394 นาย พชรวุฒิสัณฑ์ บุญช่วย
14 10421 นาย ณัฐกรณ์ กุลโสภณ
26 10444 น.ส. ราชาวดี พงษ์ประดิษฐ์
29 10366 นาย รัญชน์ อรัญญไพโรจน์

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          26 คน

15 นักเรียนหญิง                     11

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4/9 (ห้องศิลป์-ค ำนวณ)  ครูท่ีปรึกษำ นำงสำวธันยสร  ศรีธัญญำ
                          

นักเรียนชาย

ช่ือ-นำมสกุล
Onsite

Online



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 10075 นาย ถลัษนันท์ ศิริพรรณาภิรัตน์
4 10108 นาย ภวินท์ คงธนโชติสกุล
5 10110 นาย วรพล สมคเณ
6 10135 นาย ณฐพัฒน์ พันสี
7 10142 นาย ภูริภัทร หล่อเรืองศิลป์
8 10143 นาย วรปรัชญ์ นรสิงห์
9 10180 นาย ธรรมสรณ์ ศรีค า
10 10210 นาย ธนพัฒน์ ประไพรักษ์
11 10221 นาย อภิรักษ์ สุดโต
12 10241 นาย กฤษกร ศิริละ
13 10244 นาย นัทธพงษ์ คงม่ัน
15 10286 นาย เมธา พุ่มพา
17 10115 น.ส. ธัญชนก ศรีอ าไพ
19 10121 น.ส. พลอยลดา แย้มธนโรจน์
20 10123 น.ส. วณิชชา มงคลพร
21 10125 น.ส. ศศิประภา ปรึกษา
22 10128 น.ส. ฐาพาพิณ รัตนเสนสุวงษ์
23 10132 น.ส. อัญณดา ท้วมทวยหาญ
24 10153 น.ส. ชิษณุชา จีบแก้ว
26 10222 น.ส. กนกกร ผิวชะอุ่ม
27 10223 น.ส. จารุภา ทิพย์มาศ
28 10225 น.ส. ญาดา อินสว่าง
29 10235 น.ส. แพรวา มีราศรี
30 10258 น.ส. ชญาดา คชินทร์
34 10379 น.ส. ศุภรดา สุทธิพันธ์ุ
35 10387 นาย ณฏฐพล ขันทองดี
36 10408 น.ส. บุณยวีร์ บุญมาดี

2 10100 นาย กษิด์ิเดช จ าปีเรือง
3 10104 นาย ณัทรัฎฐ์ สารถี
14 10248 นาย ภีมพัฒน์ อ่อนอินทร์
18 10116 น.ส. ธัญญรัตน์ นกโต
25 10167 น.ส. สุรภา มณีธนาธิป
31 10264 น.ส. พลอยชมพู อุบลแก้ว
32 10266 น.ส. พิชชาพร สถาปนะวรรธนะ
33 10328 น.ส. กันตินันท์ อนุศรี

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          35 คน

15 นักเรียนหญิง                     20

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4/10 (ห้องศิลป์-ภำษำอังกฤษ)  ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวอุบลวรรณำ  พันธ์ปำน
                          

นักเรียนชาย

ช่ือ-นำมสกุล

Online

Onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

3 10362 นาย พรพิพัฒน์ สว่างศรี
4 10429 นาย ภูวเดช พ่ึงพัก
5 11986 นาย อภิชาติ พิมพิสิน
6 10124 น.ส. วิชญาดา ดอกพุฒซ้อน
8 10188 น.ส. เกตุนภา จาตุพรธรรม
9 10227 น.ส. ณัฏฐริกุล สนามชัย
10 10228 น.ส. ณัฐณิชา พลอยสุขใส
12 10240 น.ส. อาทิตยา เค้าภูไทย
13 10255 น.ส. กัญญาณัฐ ปานชา
14 10257 น.ส. จิตสุภา ศรีลาดี
16 10260 น.ส. ชาลิสา ศรีบุญเพ็ง
17 10263 น.ส. พชรมน คงชาตรี
19 10304 น.ส. ภัทราภรณ์ พะวังคาม
20 10306 น.ส. วทันยา สุกใส
21 10329 น.ส. ขนิษฐา บัวลม
22 10330 น.ส. จิรัชญา บุญเรือง
23 10332 น.ส. ชลิตา มีจ่ันทอง
25 10342 น.ส. โยษิตา มณีพันธ์ุ
26 10343 น.ส. ลลิตา แสงรัศมี
27 10344 น.ส. สุพรรณษา พันธ์ุแสน
29 11451 น.ส. เกตนภา แสงหล่อ
30 11987 น.ส. จารุวรรณ พลา
32 11989 น.ส. อรุษา อินกกผ้ึง

1 10146 นาย สุวิจักรษณ์ ร่ืนเริง
2 10323 นาย สรวิชญ์ ชาวโพสะ
11 10239 น.ส. อัญชลี ทับทิมใส
15 10259 น.ส. ชนากานต์ แก่นพุทรา
18 10291 น.ส. จิดาภา กล่ินพุฒซ้อน
24 10333 น.ส. ณัฐนันท์ กล่ินโฉม
28 10348 น.ส. อนัญญา สุรามาตร
31 11988 น.ส. ปัญญาภรณ์ วิถุนัด

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          31 คน

5 นักเรียนหญิง                     26

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4/11 (ห้องศิลป์-ภำษำจีน)  ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวศศิประภำ กำฬภักดี , นำงสำวธัญญลักษณ์ แสงหิรัญ
                          

นักเรียนชาย

ช่ือ-นำมสกุล
Onsite

Online



ท่ี เลขประจ ำตัว

9 10392 นาย ปรัชญา จันทฑีโร
11 10396 นาย พีรพัฒน์ เกียรติสุดา
12 10431 นาย สุกฤษฎ์ิ สังข์เสือโพธ์ิ
15 10267 น.ส. พิมพ์พิกา มณีอินทร์
16 10336 น.ส. ธนัญชนก บุญประเสริฐ
17 10402 น.ส. กนกพร แตงอ่อน
18 10416 น.ส. อัญมณี สุพรรณบงกช
22 10430 นาย วรสิทธ์ิ แก้ววิบูลย์

1 10178 นาย ธนดล บุญเกิด
2 10246 นาย ภัทรภูมิ เรือนคุ้ม
3 10247 นาย ภัทรวิทย์ ผะสมเพชร
4 10283 นาย พชรวุฒิศรณ์ บุญช่วย
5 10287 นาย วิทวัส น่วมศรีนวล
6 10315 นาย จตุโชค อดกล้ัน
10 10393 นาย ปิติพงษ์ ภูพันลา
13 10230 น.ส. ปริยากร ฟุ้งสูงเนิน
14 10232 น.ส. พรพนิต ช้างพลายงาม
19 10417 น.ส. อาทิตยา เอ่ียมศรีทอง
20 10437 น.ส. นลิตา นัยเนตร
21 10465 น.ส. วรางคณา วิริยะ

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          20 คน

11 นักเรียนหญิง                     9

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4/12 (ห้องศิลป์-ภำษำญ่ีปุ่น)  ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำววรินทร์ อู่อรุณ 
                          

นักเรียนชาย

ช่ือ-นำมสกุล
Onsite

Online


