
ท่ี เลขประจ ำตัว

1 9590 นาย ก้องภพ ปัญจอานนท์
5 9594 นาย ณัฏฐพงศ์ นาคสุข
13 9627 นาย นิติธร พรมสุ่น
15 9633 นาย อติเทพ ขาวเนย์
17 9660 นาย สิทธิพงศ์ สงวนวัฒนาการ
19 9799 นาย ภูผา กิริวรรณา
21 9607 น.ส. ณัฐศณิศา เดชบุญ
23 9609 น.ส. นันทวดี ลาภปัญญา
25 9614 น.ส. รัตนาภรณ์ พลายละหาร
27 9616 น.ส. ศุภิสรา โกลากุล
29 9635 น.ส. ชนกกานต์ ทรัพย์วิเชียร
31 9637 น.ส. ธีรกานต์ กาญจนะ
33 9731 น.ส. ญาตาวี อรุณแสงศิลป์
35 9813 น.ส. นิพาดา อ้นรักดี

4 9593 นาย ไชยสิทธ์ิ เหล็กไหล
6 9596 นาย นครินทร์ ว่องไวพิพัฒน์
8 9598 นาย ศุภวิชญ์ แสงอินทร์
12 9625 นาย ธนวันต์ น ้าเพชร
14 9630 นาย ภานุพันธ์ หอมเย็นใจ
16 9651 นาย กัปตันเฉลิม วีระนพนันท์
18 9793 นาย ติณณภพ พยุงธรรม
20 9602 น.ส. กฤตชญา เถาว์โท
22 9608 น.ส. ธิติกาญจน์ นิมิตสกุลวัฒน์
24 9613 น.ส. ภัทรัตน์ ตันตระกูล
26 9615 น.ส. รินลณี สุขทรัพย์ศรี
28 9618 น.ส. อมรรัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ
30 9636 น.ส. ต้นข้าว รังคะวิภา
32 9649 น.ส. สุมิตรา ศิลาโรจน์
34 9810 น.ส. ณัฏฐ์ชวัล สมตัว
36 9825 น.ส. อัญฌญา ม่วงอ่ิม

2 9591 นาย กันตพัฒน์ ต้ังกิตติธารา
3 9592 นาย จักรพรรณ พลายพูล
7 9597 นาย ปัณณวิชญ์ นิธิกุลธนสิทธ์ิ
9 9599 นาย สุกฤษฎ์ิโชติ ซ่ิวสุวรรณ
10 9600 นาย สุรดิษ รัศมี
11 9601 นาย ฬียาพล สังข์ผาด

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          36 คน

19 นักเรียนหญิง                     17

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  5/1 ( ห้องเพชรกำญจนำ ) ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำววงษ์ศิริ  ชินสุวรรณ , นำงสำววำสนำ  ล้อมวงษ์

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

onsite (เลขคู่)

onsite (เลขค่ี)

online



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 9589 นาย กวินธร ฉายาประจักษ์กุล
3 9620 นาย กิตติกร หอมเกตุ
5 9628 นาย ภณ เตชะปรีชานนท์
6 9654 นาย ธีธัช ธัญญาวินิชกุล
9 9715 นาย ณัฐพร เรืองมณี
16 9640 น.ส. พิชณัชญาดา ว่องกิจพูลผล
17 9641 น.ส. ภัทรภร ชิดปราง
19 9644 น.ส. วรวลัญช์ ชาวปลายนา
20 9645 น.ส. วรัทยา เดชอ านวย
22 9648 น.ส. สุภารัตน์ เรืองวงษ์
26 9672 น.ส. อิสรียา ทองงาม
28 9726 น.ส. ณิชาภัทร สงวนศักด์ิ
30 9823 น.ส. สุภนิดา เอ่ียมใย
32 9923 น.ส. จณิสตา ดวงแก้ว
34 9941 น.ส. ภัควลัญชณ์ ทรัพย์สวนแตง

2 9619 นาย กฤชนันท์ นิลทับ
4 9626 นาย ธนาวุฒิ ตันสกุล
7 9681 นาย รณกร จาตุพรธรรม
8 9713 นาย ชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์
10 9716 นาย ธชาทัช เติมรัชตพงศา
11 9717 นาย ธนภัทร มีโชคชัยประเสริฐ
12 9724 นาย สุรกฤษณ์ิ สง่างาม
13 10007 นาย อิศรา พรหมอินทร์
14 9634 น.ส. รมิดา อยู่ระหัส
15 9638 น.ส. ปุณณภา ทองสัมฤทธ์ิ
18 9642 น.ส. ภูศณิษา แสงวิมล
21 9647 น.ส. วริศรา ทวนเงิน
23 9664 น.ส. ณัฏฐณิชา บุญปลูก
24 9665 น.ส. ทิฆัมพร เรืองธรรม
25 9671 น.ส. อันดา สังกรณีวรรณ์
27 9708 น.ส. เอมวลี ข าภิรมย์
29 9819 น.ส. แพรวา น่ิมน้อม
31 9892 น.ส. จุฑาภรณ์ เจ่ียตระกูล
33 9924 น.ส. จิดาภา ทรัพย์วัฒนไพศาล
35 11472 น.ส. พิมพ์ลภัส ทองรอด

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          35 คน

13 นักเรียนหญิง                     22

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  5/2 ( ห้องเพชรกำญจนำ ) ครูท่ีปรึกษำ  นำงรุจจิรัช  ภักมี , นำยธนพัฒน์  มุขโต

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

online

onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 9798 นาย ภาสวัฒน์ รถมณี
2 9879 นาย ธนดล หรรษาพันธ์ุ
4 10960 นาย อาทิตย์ ศรีอนันต์
5 10961 นาย พัชรพจน์ วีรภัทร์ปกรสิน
7 9690 น.ส. ชลิตา ศรีจันทร์อ่อน
9 9693 น.ส. ดาราวดี ศรีเมือง
10 9696 น.ส. ปุณณ์ชิสา เกศพัฒนเศรษฐี
14 9740 น.ส. วรางค์พิชา พันธ์ุศรี
15 9776 น.ส. ธัญลักษณ์ วงศ์บัณฑิตย์
16 9778 น.ส. พิชชาศิการย์ สุพรรณโรจน์
17 9780 น.ส. รัดชา สาระธรรม
23 10963 น.ส. จันทวรรณ ชาวนา
25 10965 น.ส. พัชชานันท์ จีราจารุสกุล
26 10966 น.ส. พิมพิสุทธิ กิจประชากร
28 10968 น.ส. อภิญญา มุขเงิน

3 10959 นาย อดิเทพ ส าเนียง
6 9669 น.ส. ศศินุช งามภักด์ิ
8 9692 น.ส. เอ้ือกานต์ วงศ์วิสิฐตระกูล
11 9703 น.ส. ศิริวรรณ แก้วหอมค า
12 9728 น.ส. ขวัญหทัย เภาเสน
13 9736 น.ส. พรพิมล สุขแสง
18 9822 น.ส. ศิรดา จาดทองค า
19 9934 น.ส. บุษกร สุขจิต
20 9937 น.ส. พรชนก จาคีไพบูลย์
21 9947 น.ส. เสาวภา พลอยสุกใส
22 10012 น.ส. ฉัตรชนัฐ เจริญสวรรค์
24 10964 น.ส. ต้นข้าว อ้นสวัสด์ิ
27 10967 น.ส. สุรีภรณ์ ตรีเข้ม

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          28 คน

5 นักเรียนหญิง                     23

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  5/3 ( สสวท. ) ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวิตรี  ถีระแก้ว , นำยปิยะณัฐ  บ่อพิมำย

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

online

onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 9673 นาย กฤศณัฏฐ์ ร่ืนโพธ์ิวงศ์
3 9677 นาย ทิวากร วิชัยดิษฐ์
4 9678 นาย ธนภัทร สุทธิแสง
7 9685 นาย ศิริพงศ์ ฉิมวัย
15 9872 นาย จิรภัทร เอ่ียมสอาด
16 9884 นาย พิพรรธน์พงศ์ พันธ์ุพฤกษ์
17 9949 นาย คณินธิป ไพบูลย์
19 9611 น.ส. ปราณปรียา สายอุทัศน์
24 9732 น.ส. ณัฐวรรณ กรุดเนียม
25 9777 น.ส. นภัสกร ช้างเขียว
26 9784 น.ส. ลานนา ศรีวัฒนชัย
27 9806 น.ส. กชมน สุทนต์
28 9809 น.ส. ชุติมา ชินวงษ์จันทร์
33 9897 น.ส. กาญจนา ชาวระหาญ
35 10027 น.ส. ลักษณารีย์ สอดสี

2 9675 นาย ฉัฐพล เลิศมงคลศุภชัย
5 9682 นาย รัชชานนท์ ถ ้าแก้ว
6 9684 นาย ศักย์ขจร โกะ
8 9719 นาย บุญฤทธ์ิ บัวไห
9 9759 นาย ธนณัฐ มหึมา
10 9789 นาย กันตินันท์ ทับทองดี
11 9790 นาย กิตติวัฒน์ สุขเกษม
12 9795 นาย นิธิพัฒน์ เทียนสอาด
13 9797 นาย พงษธร กิจรัตนี
14 9800 นาย เมธา นฤภาคยินดี
18 9606 น.ส. ณัฐชยา กานตะวร
20 9689 น.ส. จุฑาทิพย์ ชาวปลายนา
21 9691 น.ส. ณัฐณิชา ย่าล่า
22 9705 น.ส. สุชาดา ศรีสวัสด์ิ
23 9729 น.ส. ชนัญชิดา อ านวยพร
29 9811 น.ส. ณัฐภัทรา จันทร์นาลาว
30 9814 น.ส. ปกาสัย เหมือนแก้ว
31 9826 น.ส. อารียา ชะสีรัมย์
32 9893 น.ส. ศรุดา โชคดี
34 9942 น.ส. รุ่งนิภา จันทโรจน์

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          35 คน

17 นักเรียนหญิง                     18

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  5/4 ( ห้องวิทย์-คณิต ) ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวขนิษฐำ  ปำนชำ , นำงสำวนฤมล  มีมุข

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

onsite

online



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 9622 นาย ณพวิทย์ เพ็งอ้น
3 9674 นาย จุลจักร ปานศรี
7 9749 นาย กีรติ บุญครอง
8 9794 นาย ธีรภัทร จันทร์เรือง
9 9805 นาย อานนท์ แสงอ านาจ
11 9953 นาย ทรงวุฒิ แก้วสระแสน
12 9958 นาย ปวริศ ศิริโรจนกุลชัย
13 9994 นาย ทรงพล เสือนุ้ย
14 9603 น.ส. แก้วมณี สุพันธ์พัช
17 9695 น.ส. ปริษา เณวิลัย
19 9699 น.ส. พิทยาภรณ์ ดีบุกค า
26 9786 น.ส. สรัญวิกา น้อยเลิศ
28 9821 น.ส. วันสวรรค์ ค านวน
30 9868 น.ส. เอมมิกา ชูวงษ์
33 10456 น.ส. กานต์พิชชา เมทะนี

2 9655 นาย นิติพล อรุณแสงศิลป์
4 9710 นาย กษิด์ิเดช ชูช่ืน
5 9718 นาย ปุญญพัฒน์ ล าเทียน
6 9725 นาย อัชชนาม ฟ้าหว่ัน
10 9875 นาย ฐิติพงษ์ นาคใหม่
15 9670 น.ส. สิริรัตน์ สังกรณีวรรณ์
16 9694 น.ส. ปพิชญา พุ่มม่ัน
18 9698 น.ส. พิชญ์สินี อรุณแสงศิลป์
20 9730 น.ส. ชนัญพัช ธนัทปพรพงศ์
21 9746 น.ส. สุธิดา จันทร์จบสิงห์
22 9748 น.ส. อุมาพร มากทรัพย์
23 9768 น.ส. กชพร วรัตถ์สุวรรณ
24 9775 น.ส. ธนิตา ชิดปรางค์
25 9779 น.ส. มนัสนันท์ จิราโชคธนานันท์
27 9787 น.ส. สุชญา ทองเน้ือแปด
29 9827 น.ส. อิศริยาภรณ์ แปลนพิมาย
31 9978 น.ส. ปรวีร์ ศาสกุล
32 10011 น.ส. จิรพัฒน์ ต้ังตรงไพโรจน์

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          33 คน

13 นักเรียนหญิง                     20

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  5/5 ( ห้องวิทย์-คณิต ) ครูท่ีปรึกษำ  นำยเฉลิมยศ  ญำดี

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

online

onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 9652 นาย ชุติพนธ์ วนทามสุธา
7 9913 นาย ธนวิทย์ ช่ืนจิตร
9 9919 นาย วีระภัทร สุตตาภรณ์
11 9962 นาย พีรพัฒน์ เรไร
13 10006 นาย หัสดี โพธ์ิด้วง
15 10970 นาย ก้องภพ เรือนทองดี
17 10972 นาย ณัฐชนน พูลสวัสด์ิ
19 9742 น.ส. วัชราภรณ์ โสมนัส
21 9772 น.ส. จินตนารัตน์ อินทุภูติ
23 9815 น.ส. ปัณณิกา จันทร์มงคลชัย
25 9853 น.ส. นิธินันท์ อุทรณ์
27 9898 น.ส. กิตตรีนันท์ รัตนปัญญา
31 10973 น.ส. ศิริรัตน์ นาคศรีโพด
33 10976 น.ส. สุจิรา ปาทุม
35 10978 น.ส. อุดมณัช สว่างศรี

2 9656 นาย พิพัฒน์ แซ่ตัน
4 9887 นาย เมธาสิทธ์ิ มุขโสภาพันธ์ุ
6 9909 นาย จิระวัฒน์ เลิศศิริธนะกุล
8 9917 นาย พงศธร ศรีวัฒนชัย
12 9992 นาย ชาคริต ศรีผุดผ่อง
16 10971 นาย ไชยวัฒนน์ เกตุละ
18 9727 น.ส. กฤติญาณี มันตะสูตร
20 9743 น.ส. สุจิตา ดีมี
22 9785 น.ส. วรัญญา โพธ์ิทอง
26 9896 น.ส. กัญญณัฐ จินดารัตน์
30 9940 น.ส. พิชชาวรรณ แซ่เล้า
32 10974 น.ส. ศุทธินี ธัญญเจริญ
34 10977 น.ส. หฤทัย ศิริไทย

3 9883 นาย ปัฐนพล ปรีชาไว
5 9888 นาย ศุภชัย ฉุยฉาย
10 9950 นาย ณัฐนนท์ พิชัยวานิชสิน
14 10969 นาย กนกพล น ้าดอกไม้
24 9824 น.ส. อวภาส์ แผนสมบูรณ์
28 9899 น.ส. จิรัสยา เซ่ียงฉิน
29 9905 น.ส. สุดารัตน์ อังกานนท์

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          35 คน

17 นักเรียนหญิง                     18

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  5/6 ( ห้องวิทย์-คณิต ) ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวพิมพิมล  จรเข้ , นำงสำวแสงเดือน  เขียวฉ้อน

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

online

onsite (เลขค่ี)

onsite (เลขคู่)



ท่ี เลขประจ ำตัว

3 9750 นาย กุลดิลก จันทร์มา
5 9838 นาย ปริภัทร์ ขุนนาม
9 10981 นาย สารัช อภิโชติวริศ
12 9857 น.ส. พรภิมล ธิกุลวงษ์
13 9895 น.ส. กมลพร ค าพลี
14 9928 น.ส. ฐิติพร ชาวม่วงขวัญ
15 9930 น.ส. ณัฐมน พุฒิภาษ
17 9972 น.ส. กัญญารัตน์ จันทดวง
18 9982 น.ส. ภัณฑิลา อมรสมานกุล
19 10983 น.ส. ขนิษฐา ศรีดี
21 10985 น.ส. ณัฐนิชา บัวกุล
22 10986 น.ส. ณิษา เชิงผาสุวรรณ
23 10987 น.ส. ธนพร คงยอด
24 10988 น.ส. ธนาพร จันทวาส
25 10989 น.ส. ธีรนันท์ ฉ ่าสดใส
26 10990 น.ส. เบญจมาศ ตรงดี
27 10991 น.ส. พิชชาพร ชูสกุล
28 10993 น.ส. พิศชานันท์ จันทร์หอมกุล
29 10994 น.ส. ภัทรานิษฐ์ น ้านวล
30 10995 น.ส. รดามณี น ้าทิพย์
31 10996 น.ส. รัฐกานต์ อ้นบ ารุง
32 10997 น.ส. ลดาภา ทันโคกกรวด
33 10998 น.ส. วชิราภร พันธ์ุแสงจิตต์

1 9629 นาย ภาณุเดช เดชเดชะสุนันท์
2 9687 นาย อรินทราช ภูผาลาด
4 9792 นาย ณัฐชนน มีกมล
6 10474 นาย คุณานนต์ ห้วยหงษ์ทอง
7 10979 นาย ณัฐภัทร ประชาสุภาพ
10 10982 นาย สุภคณัฐ อรุณฉาย
11 9769 น.ส. กชพร มุงเมือง
16 9939 น.ส. พัฒน์นรี นาโฮ่
20 10984 น.ส. จริดา ซ่ือตรง

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          32 คน

9 นักเรียนหญิง                     23

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  5/7 ( วิทย์-คณิต ) ครูท่ีปรึกษำ  นำยธนัทพล  คุณำวิศรุต , นำยเอกพงษ์  บุญญะอุทธยำน

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

online

onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

2 9650 นาย กษิเดช สุขกลม
4 9676 นาย ชัยยศภูมิ ฉุยฉาย
5 9679 นาย นาวิน บุญโต
6 9680 นาย นิติภัทร ธวัชเมธี
7 9755 นาย ชญานนท์ โหมแพง
10 9874 นาย ชนันกรณ์ คุ้มพันธ์ุแย้ม
11 9880 นาย ธนดล อาจหาญ
12 9882 นาย ปวริศร์ ประเทืองทิพย์
14 9914 นาย ธนิสร โพธิกุล
16 9989 นาย กิตติพงษ์ อินรอดวงศ์
18 10458 นาย ธนากร สินทร
21 9773 น.ส. ณัฐริกา ภาษี
22 9782 น.ส. ลภัสรดา วงษ์จันทร์ดี
24 9816 น.ส. พัชรลักษณ์ บุญส่ง
25 9817 น.ส. พีรวรรณ ม่วงอ่อน
26 9820 น.ส. รักษ์สกุลคณาง ค าแผง
27 9846 น.ส. กอบทอง แจ่มจ ารัส
28 9856 น.ส. ปัณฑิตา โพล้งวงษ์
29 9927 น.ส. ชุติภา เป่ียมทอง
30 9931 น.ส. ธมลวรรณ ลีนานุวัฒน์
31 9936 น.ส. พนิดา ลออเอ่ียม
32 9943 น.ส. วชิรญาณ์ บุญเพ็ง
33 10008 น.ส. กัญญาพัชร บุญธรรม
34 10031 น.ส. ฐานิกา หมู่โยธา

1 9631 นาย ภิรมย์วุฒิ ฐานิทธิกุล
3 9657 นาย ไพโรจน์ อรุณแสงศิลป์
8 9843 นาย สิรวิชญ์ จงวัฒนกูล
9 9873 นาย จิรเมธ บุญรอด
13 9890 นาย สุกฤตพัฒน์ กาบทอง
15 9988 นาย กิตติธัช ศรีล าดวน
17 10028 นาย ภูริวัจน์ ปิยะอัญญาศักด์ิ
19 9697 น.ส. พรนารายณ์ เพ่ิมผล
20 9770 น.ส. กัญญาภัค หิรัญชัย
23 9812 น.ส. ธนัทอร ศรีโมรา

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          34 คน

18 นักเรียนหญิง                     16

ช่ือ-นำมสกุล

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  5/8 ( วิทย์-คณิต ) ครูท่ีปรึกษำ  นำงอริญรดำ  จับทอง , นำงอัญณิกำร์  ตู้พิจิตร

นักเรียนชาย

online

onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

2 9623 นาย เตโช เพชรแอ
5 9753 นาย จิรภัทร เรืองภัทรนนต์
6 9758 นาย ดรัสพงศ์ อุ่นพัฒนาศิลป์
8 9761 นาย ธัชพล พรหมวาศ
9 9762 นาย ธีธัช กิจศุภไพศาล
10 9764 นาย บุรี โวหารวัน
11 9765 นาย ภาคิน ทองสัมฤทธ์ิ
12 9767 นาย สิรวิชญ์ กันบัว
13 9796 นาย เป่ียมสุข วัลมาลี
16 9834 นาย ธนโชติ ปานจันทร์ดี
17 9885 นาย ภูริพัฒน์ สุวรรณประทีป
18 9886 นาย ภูวเดช แยงเพชร
20 9969 นาย อภิรักษ์ ปิติมาตร์
21 9995 นาย ธนกฤษ จานสิบสี
22 10002 นาย ภูเบศ แยงเพชร
23 9702 น.ส. ภัสสร แสนธานี
28 9946 น.ส. สุริศญา พลายแก้ว
33 10010 น.ส. จรรยพร แก้วมะณี
35 10018 น.ส. พัณณ์ปพร คงคา
36 10021 น.ส. สมิตรา ถวิลเมธาวี

1 9621 นาย ญาธิป แย้มสาหร่าย
3 9712 นาย กิติศักด์ิ ชาวสามทอง
4 9723 นาย ภูสิทธ์ิ คณะโต
7 9760 นาย ธนา ศรีเหรา
14 9802 นาย สุธนัย นุชสวาท
15 9829 นาย คงกฤช โพธ์ิป่ิน
19 9963 นาย ภาคภูมิ โฉมวงษ์
24 9807 น.ส. กฤตยา สัตย์ใจเท่ียง
25 9867 น.ส. หัสญาณี ปกนาง
26 9925 น.ส. ฉัตรพร บุญคุ้ม
27 9938 น.ส. พัชราภา แย้มเกตุ
29 9979 น.ส. ปวีณ์ธิดา ยอดอานนท์
30 9984 น.ส. วรรณี ภูนวน
31 9986 น.ส. โศภิตา ลมูลศิลป์
32 9987 น.ส. สุญาดา ฤทธูทัย
34 10014 น.ส. ธัญญาธร สถาปิตานนท์

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          36 คน

22 นักเรียนหญิง                     14

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

นักเรียนชาย

ช่ือ-นำมสกุล

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/9 ( ห้องศิลป์-ค ำนวณ ) ครูท่ีปรึกษำ   นำยวิศรุต  ศรีนวล

onsite

online



ท่ี เลขประจ ำตัว

4 9714 นาย ชยณัฐ ขอพ่ึง
6 9722 นาย ภานุพงศ์ แก้วสระเสน
10 9757 นาย ณภัทร ใจบริสุทธ์ิ
11 9763 นาย ธีระพงษ์ ปรีชาวิภาคผล
13 9876 นาย ณัฐดนย์ กิติชัยชาญ
15 9951 นาย สิริพิชัย พลวชิระนนท์
16 9954 นาย ธนภูมิ แสงงาม
19 9605 น.ส. ณัฐชยา ชีพนุรัตน์
24 9688 น.ส. จิราวดี ข าเพ็ง
25 9700 น.ส. ภัคจิรา บ ารุงบุตร
26 9701 น.ส. ภัทรสุดา ศรีเหรา
27 9706 น.ส. อรวรรณ ชาวสวนกล้วย

1 9653 นาย เทวภัทร แก้วเขียว
2 9658 นาย ม่ิงมงคล ประสิทธ์ิ
3 9686 นาย ภคภวัต มณีธนาธิป
5 9720 นาย ปัณณวัตน์ หนูนุรัตน์
7 9752 นาย คุณานนท์ เอตทัคคะ
8 9754 นาย จิรวัฒน์ เทศทอง
9 9756 นาย ชานนท์ เล็กโสภี
12 9766 นาย วีระเดช สกุลสินเพ็ชร
14 9891 นาย อติชาต เนตรข า
17 9955 นาย ธนยศ ค าแก้ว
18 10029 นาย อธิพงศ์ กกกล่ิน
20 9663 น.ส. ชัญญานุต สุทธิวานิช
21 9666 น.ส. นพวรรณ น้อยอุทัย
22 9667 น.ส. พิชชาพร ปัญญางาม
23 9668 น.ส. พิชามญช์ุ เพชรด าดี
28 9737 น.ส. พิจาริน ทานาแซง
29 9738 น.ส. พิมพ์ตะวัน ดอกมะลิป่า
30 9745 น.ส. สุชาดา ปรางเทศ
31 9781 น.ส. รุจิรา สว่างศรี
32 9848 น.ส. กิตติมา นาคสระเกษ
33 9858 น.ส. พัทธ์ธีรา วิมานทอง
34 9926 น.ส. ชลิดา น ้าใจดี
35 9935 น.ส. ประกายดาว ใจเจริญวงศ์
36 10016 น.ส. พนิดา มาตวิจิตร์

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          36 คน

18 นักเรียนหญิง                     18

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  5/10 ( ห้องศิลป์-อังกฤษ ) ครูท่ีปรึกษำ   นำยวณิชย์  เอ้ือน้อมจิตต์กุล

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

onsite

online



ท่ี เลขประจ ำตัว

4 9835 นาย ธนันท์พงษ์ อังกีรัตน์
7 9889 นาย สหธรรม ยิบพิกุล
8 9922 นาย อิทธิพัทธ์ สระแก้ว
9 9948 นาย กุลพัทธ์ ศรีพาเพ็ชร
10 9957 นาย ธีรัชติ รัตนโชติพานิช
11 9991 นาย ขันตภัทร นวมทอง
13 10001 นาย ภาณุพันธ์ แก้วภมร
15 10005 นาย ศุภกร ใจกล้า
17 9604 น.ส. จิดาภา สุขพินิจ
20 9774 น.ส. ธนาภรณ์ ปทุมสูตร
22 9818 น.ส. เพชรรัตน์ กระแสร์กร
23 9845 น.ส. กนกวรรณ ทองค าสุข
25 9864 น.ส. สาวณี คนทน
29 9970 น.ส. กนกมณี เพ็งคล้าย
31 10975 น.ส. สมฤดี ศรีเหรา
32 10992 น.ส. พิชชาภา ฉิมเณร
33 11443 น.ส. ขวัญชนก สถาพร
36 11993 น.ส. พรไพลิน กาวิลเครือ

1 9365 นาย เจตณัฐ มะธิปา
2 9661 นาย อนุกูล วุฒิกาญจนาวงศ์
3 9831 นาย ชินวัตร เครือปาน
5 9836 นาย ธีรกานต์ แก่ล าราช
6 9871 นาย กิติภัทท์ พิมเทเวช
12 9993 นาย ณัฐชนน นันทพล
14 10003 นาย มารวย เรือนร่ืน
16 11442 นาย ศุภณัฐ ลักษณาวงศ์
18 9734 น.ส. นริศรา รุ่งเรือง
19 9739 น.ส. รสิตา อุบลพวง
21 9788 น.ส. อมลวรรณ ม่วงอุ่น
24 9859 น.ส. พิมพิศา นิลทศร
26 9929 น.ส. ณัฐธยาน์ ธารารัตนสุวรรณ
27 9932 น.ส. นภัสรา สังข์ทอง
28 9944 น.ส. วีรดา สังข์สุวรรณ
30 10030 น.ส. กนกวรรณ พรปราการ
34 11444 น.ส. ศศินี ปานจันทร์
35 11445 น.ส. อนัญญา สุขพัฒนะกุล

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          36 คน

16 นักเรียนหญิง                     20

ช่ือ-นำมสกุล

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/11 ( ห้องศิลป์-จีน ) ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวสุภำพร  ภู่พุดตำล

นักเรียนชาย

onsite

online



ท่ี เลขประจ ำตัว

7 9956 นาย ธนายุส ปลัดศรีช่วย
8 9960 นาย พัทธดนย์ น ้าค้าง
12 9967 นาย ภูวนาจ โกพุทธชาติ
17 9850 น.ส. ณัฏฐธิดา พนมวงศ์
20 9903 น.ส. วรัญญา รุ่งรัตนพงษ์พร
21 9975 น.ส. ณัฐชยา พ่ัวจันทร์ดี
22 9980 น.ส. ป่ินสุดา ยาหอมทอง
23 9983 น.ส. ภิญญดา พลายยงค์
25 10019 น.ส. ภัณทิรา ฤกษ์คณะ

1 9751 นาย คุณานนท์ ขวัญทองย้ิม
2 9803 นาย อดิรุจ ชูทอง
3 9833 นาย ณัฐนนท์ แก้วศรีงามกุล
4 9837 นาย ธีรพัฒน์ แตงอ่อน
5 9881 นาย นวพล ช่ืนอุรา
6 9915 นาย ธีรเดช ใจทัศน์กุล
9 9961 นาย พัสวินทร์ วิจิตรจันทร์กุล
10 9965 นาย ภูรินทร์ หรุ่มเรืองวงษ์
11 9966 นาย ภูริพัฒร์ ค าพงษ์พีร์
13 10000 นาย พีรภัทร จ๋ิวเช้ือพันธ์ุ
14 9610 น.ส. ปพิชญา ศรีพิมานวัฒน
15 9707 น.ส. อัจฉรา พันธ์ุมาตย์
16 9847 น.ส. กัลยา บุญโต
18 9851 น.ส. ณัฐมน ชูเชิด
19 9854 น.ส. บงษกร บุตรศรี
24 10009 น.ส. กันติชา ตู้แก้ว
26 10020 น.ส. วราภรณ์ โพธิสุทธ์ิ
27 11446 น.ส. อารีรัตน์ ผิวเกล้ียง

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          27 คน

13 นักเรียนหญิง                     14

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  5/12 ( ห้องศิลป์-ญ่ีปุ่น ) ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวมณีรัตน์  พรหมใจรักษ์

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

onsite

online


