
ท่ี เลขประจ ำตัว

1 9119 นาย กณวรรธน์ อังอนันตระกูล
2 9122 นาย ณฐกร คุณวโรตม์
3 9123 นาย เตชทัต บุญเช้ือ
4 9125 นาย ปรเมษฐ์ พ่านเผือก
5 9126 นาย พรหมพิริยะ อัครเศรษฐโชติ
6 9128 นาย ภูมิเพชร สันติมาลัย
7 9133 นาย อัครพนธ์ โชติวรรธกวณิช
8 9149 นาย ณัฐนนท์ ทองพรม
9 9150 นาย ณัฐนนท์ ศรีเจริญ
10 9151 นาย ตะวัน นวลดี
11 9152 นาย ทินภัทร์ จิวัฒนไพบูลย์
12 9153 นาย ธนทัต กล่ินประชุม
13 9154 นาย ธนภัทร ปุญสิริ
14 9155 นาย ธนวัฒน์ กรุทวงษ์
15 9156 นาย ธนาวุฒิ รัชนีกร
16 9161 นาย วรัญญู มาตรวิจิตร
17 9162 นาย วิศรุต วิริยะ
18 9179 นาย กษิดิศ ปรัชญาเกรียงไกร
19 9181 นาย ชนานันท์ งามอุษาวรรณ
20 9221 นาย รัญชน์ รัตน์นันท์ธนา
21 9420 นาย ภคณัฐ ยุทธเก่ง
22 9421 นาย รัฐพล รุ่งเรือง
23 9135 น.ส. ฐิติพร นุ่มสุข
24 9137 น.ส. ติณณา พิมวิลัย
25 9140 น.ส. นันทิชา จันทร์วิบูลย์
26 9145 น.ส. ภัทธิรา หลิมทอง
27 9148 น.ส. อารียา อารยะจารุ
28 9170 น.ส. ณวรัน แถลงกิจ
29 9174 น.ส. นิรัชพร ค าหรรษา
30 9175 น.ส. พิมลวรรณ ศรีค าทา
31 9176 น.ส. วรกมล ธรรมโหร
32 9177 น.ส. สุภาพร ปรางสร
33 9201 น.ส. ปุญญิศา ทัศนสุวรรณ
34 9207 น.ส. อาภิสรา สง่าจันทร์

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          34 คน

22 นักเรียนหญิง                     12

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  6/1  (ห้องเพชรกำญจนำ)  ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวสรำญจิตร วงษ์ทองดี , นำงอภิรดำ  มุขโต

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

online



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 9124 นาย ธนภัทร เลอเกียรติวัฒนา
2 9127 นาย ภัทรชนน นาคเถ่ือน
5 9158 นาย ภัทรพงษ์ ล้ิมธนกิจ
9 9165 นาย ศุภวิชญ์ อรุณแสงศิลป์
10 9166 นาย อริญชย์ สุนทรนุช
13 9189 นาย ภคินธร ทับทิมทอง
14 9330 นาย ทักษ์ดนัย เจริญโท
18 9453 นาย วีรภัทร สอาดเอ่ียม
20 9169 น.ส. ฐิติยา ทองสุข
21 9171 น.ส. ธนภรณ์ เพ็ชรพ่วงพันธ์ุ
23 9194 น.ส. ชนิดา โพธ์ิศรี
26 9198 น.ส. นัฐตินา แจ้งจิตร
30 9242 น.ส. ภัทรนันท์ เณวิลัย
34 9469 น.ส. มนัสวี บุญคง
35 9477 น.ส. สุจิรา สุริย์แสง

3 9131 นาย สิทธิภาคย์ ปานนาค
4 9132 นาย สุภวิชญ์ ห้วยหงษ์ทอง
6 9159 นาย รัฐภูมิ เถ่ือนน้อย
7 9160 นาย วรธน ข้องม่วง
8 9164 นาย ศุภวัฒน์ ใจมา
11 9187 นาย ปฏิภาณ ยงพิศาลภพ
12 9188 นาย พีรพัฒน์ คามีศักด์ิ
15 9409 นาย คหบดี อุ่นพัฒนาศิลป์
16 9410 นาย จารุกิตต์ิ บัวนาค
17 9424 นาย อิทธิรัตน์ ทัศพงศ์ทวีกิจ
19 9141 น.ส. ประหน่ึงนุช มูซา
22 9178 น.ส. อภิสรา สุขจินดา
24 9195 น.ส. ณัฐนิชา อยู่สม
25 9196 น.ส. ธนพร แก้วศรีงาม
27 9202 น.ส. พลอยรวี ผิวทองอ่อน
28 9204 น.ส. สรสิมา คล้ายหงษ์
29 9238 น.ส. ปวีณา จินดาวงษ์
31 9348 น.ส. นวพร ชัยศรี
32 9350 น.ส. บัณฑิตา บัวศรี
33 9363 น.ส. อรยา ประเสริฐ

35 คน

18 นักเรียนหญิง 17

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/2 (ห้องเพชรกำญจนำ) ครูท่ีปรึกษำ  นำยบุญชู  กระฉอดนอก , นำงสุธำมำศ  ทวีศรี

ช่ือ-นำมสกุล

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  

นักเรียนชาย

online

onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

6 9329 นาย ณัฐกมล ผิวเกล้ียง
7 9417 นาย ธราเทพ สง่าแสง

1 9254 นาย ถิรวัฒน์ มณีรัตน์
2 9257 นาย ธีรโรจน์ ร่วมรักบุญ
3 9258 นาย ธีรสิทธิ สารสุวรรณ
4 9260 นาย พงศกร ประเสริฐ
5 9288 นาย จิตรพัฒน์ สนองญาติ
8 9423 นาย อภิเดช ทู้ไพเราะ
9 9146 น.ส. มนสิกาล ฉ ่าดุม
10 9267 น.ส. จินตนา ลาภอุไรเลิศ
11 9268 น.ส. จิราพัชร บุญครอง
12 9270 น.ส. ชุตินันท์ ศรีจันทร์
13 9275 น.ส. ณัฐนิชา วะนาดร
14 9276 น.ส. ณัฐพร ร้อยแก้ว
15 9278 น.ส. ธนิสสา วงษ์สุวรรณ
16 9279 น.ส. ธัญวรัตน์ ศรีสวัสด์ิ
17 9309 น.ส. ปาระมี ศรีวันนา
18 9324 น.ส. อภิชญา โพธ์ิงาม
19 9360 น.ส. ภัสสร วัฒนปริญญา
20 9464 น.ส. ณัทนัน สุนทรคงตระกูล
21 9471 น.ส. รัตนาสิริ เนตรทิพย์
22 9475 น.ส. วาสนา วิริยะพันธ์
23 10466 น.ส. ขวัญจิรา กมุทวณิช
24 10467 น.ส. ชมพูนุท สว่างศรี
25 10468 น.ส. ณัฏฐณิชชา เล้าสมรุ่งเรือง
26 10469 น.ส. เปรมสิริ ห ่าเจริญ
27 10470 น.ส. ภานุชนารถ สภาพศรี
28 10471 น.ส. ภิญญาพัชญ์ ศรีประทา
29 10472 น.ส. มัชฌิมา ป่ินทอง

29 คน

8 นักเรียนหญิง 21

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  6/3 (ห้อง สสวท.)  ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวนิศำชล  ประทีปทอง , นำงสำวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์

ช่ือ-นำมสกุล

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  

นักเรียนชาย

online

onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

5 9215 นาย ดนุพล ทวีผล
11 9326 นาย กฤตนู มาลัยทอง
14 9372 นาย ธนกฤต จันทา
15 9412 นาย ชาญศักด์ิ อารยะนรากูล
18 9235 น.ส. ธนภรณ์ จิรสกุลรักษ์
30 9353 น.ส. ปอรนันท์ ช้างเขียว

1 9208 นาย กนก พงษ์เกียรติกุล
2 9211 นาย จิรัฎฐ์ มงคลธนวงศ์
3 9213 นาย ณัฐชพน รุ่งรัตนพงษ์พร
4 9214 นาย ณัฐนนท์ นุ้ยแม้นเนตร
6 9216 นาย ปกรณ์ มาลัยทอง
7 9217 นาย ประสิทธิชัย ขันแวว
8 9218 นาย พงศภัค โรจนพิศาลกุล
9 9223 นาย วิฑิต ดาทอง
10 9259 นาย บริพัฒน์ เทียนทอง
12 9328 นาย จิรภาส สามารถรัมย์
13 9332 นาย พีรพัทธ์ สวัสด์ิกิจธ ารง
16 9231 น.ส. ณัฐชาภัทร เลิศมงคลศุภชัย
17 9232 น.ส. ณัฐวดี แก้วไสว
19 9244 น.ส. รัตนาพร อุปริมาตร
20 9269 น.ส. ชญานิศ ขาวช่วย
21 9271 น.ส. ฐิติพร บรรดาศักด์ิ
22 9272 น.ส. ณหทัย อุณหกานต์
23 9273 น.ส. ณัฐธิดา น ้าดอกไม้
24 9282 น.ส. พัชรากร แฝงเพ็ชร
25 9308 น.ส. ปวิตรา ศรีชู
26 9311 น.ส. ภควลัย สมงาม
27 9314 น.ส. วาทิณี ศรีบุญเพ็ง
28 9341 น.ส. กัลยากร อุ่นเรือน
29 9351 น.ส. ปภาวี เผือกมี
31 9361 น.ส. วิรดา สนธิศรี
32 9441 น.ส. อาทิตยา ขุนช้าง
33 9466 น.ส. ปุญญารัศม์ิ กล่ินหอมหวล

33 คน

15 นักเรียนหญิง 18

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  6/4  (ห้องวิทย์-คณิต)  ครูท่ีปรึกษำ   นำงกำนต์มณี  คงเก้ือ , นำยธนำคำร ธนำวิวัฒน์

ช่ือ-นำมสกุล

จ านวนนักเรียนท้ังหมด  

นักเรียนชาย

online

onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 9210 นาย จักรภัทร คล้ายมาลา
2 9220 นาย ภาสกร ช้างพลายงาม
3 9225 นาย ศักด์ิระพี แสนบูราณ
4 9255 นาย ธนกร คงเกิดลาภ
5 9286 นาย กฤชนิพณธ์ สุวรรณประทีป
9 9331 นาย บุรวิชญ์ หาญข าพงษ์
10 9378 นาย วีรเดช แตงอ่อน
13 9138 น.ส. ธีมาพร ปักษี
17 9237 น.ส. ปริยาภัทร ชูศรีเอ่ียม
18 9266 น.ส. จันทร์จิรา เวชสุวรรณ์
20 9283 น.ส. มณีรัตน์ ช่ืนใจฉ ่า
23 9340 น.ส. กันยารัตน์ แสงอินทร์
24 9342 น.ส. ญาดา เทียนสวัสด์ิ
26 9345 น.ส. ณิชาภัทร พูลสวัสด์ิ
28 9396 น.ส. มณฑิรา ชาวโพธ์ิสระ
33 9465 น.ส. ธนวรรณ บัวศรี

6 9287 นาย กิตต์ิพิพัชร์ กิจไพศาล
7 9300 นาย หรรษกฤษฎ์ิ ทาเหล็ก
8 9327 นาย จักรภัทร อิงคะวะระ
11 9413 นาย ชินธิป แย้มย้ิม
12 9452 นาย วาฑิต ดาทอง
14 9142 น.ส. ปรียาพร ฟ้าหว่ัน
15 9233 น.ส. ณิชาภัทร คงคา
16 9234 น.ส. ดารารัตน์ โพธิกุล
19 9280 น.ส. นภสร เพชรด าดี
21 9313 น.ส. มินตรา เนตรวิจิตร
22 9320 น.ส. สุพรรณี แก้วศรีโท
25 9344 น.ส. ณัฏฐิกา พรมเดช
27 9355 น.ส. พิชญา สิทธิกูล
29 9428 น.ส. ธนพร มลิวัลย์
30 9431 น.ส. ธิรดา สกุลณี
31 9434 น.ส. พิมพ์พินันท์ บุญญสิทธ์ิ
32 9436 น.ส. รัญชิดา มะนัดทัด
34 9473 น.ส. ลลิตา แสงเพ็ญอ่อน

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          34 คน

12 นักเรียนหญิง                     22

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/5 (ห้องวิทย์-คณิต)  ครูท่ีปรึกษำ นำยอำศเรศ  กุญชร ณ อยุธยำ,นำงสำวศศิประภำ  ยำวีระ 

นักเรียนชาย

ช่ือ-นำมสกุล

online

onsite



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 9226 นาย ศุภกร บุบผาวรรณา
2 9248 นาย ธนกฤต เหลืองอุดมศิลป
3 9261 นาย พงศพัศ โพธ์ิไพจิตร
5 9368 นาย ฐิตพัฒน์ จิราโชคธนานันท์
6 9406 นาย กฤษฎา ยศศิริ
7 9422 นาย วิริธีร์ วัฒนจรสโรจน์
10 9537 นาย สหรัฐ บุญหนัก
12 9192 น.ส. กัญญาพร ทิพย์ธารา
13 9265 น.ส. กัญญาณัฐ พรมเดช
16 9306 น.ส. ณัฐทกาญจน์ มาเจริญธนโชค
17 9321 น.ส. สุพัตรา ชูเชิด
18 9388 น.ส. จันทัปปภา สดงาม
19 9391 น.ส. ชนากานต์ ไชยวงษ์แก้ว
20 9425 น.ส. กมลฉัตร พุ่มพันธ์ม่วง
21 9427 น.ส. จิรนันท์ พิมพขันธ์
22 9432 น.ส. นลัทพร ตะเพียนทอง
23 9437 น.ส. ศศิวิมล เหลืองวัฒนวิไล
24 9438 น.ส. ศิริลักษณ์ เจริญผล
26 9474 น.ส. วาสนา พวงบุบผา
27 9511 น.ส. ปภาวรินทร์ หล าโต
28 9514 น.ส. ยุวดี กอกุลชัง
29 9516 น.ส. วิชญาดา เงินนุช
30 9547 น.ส. พรรณจาภา อมรเวช
31 10956 น.ส. พรรณชนก ภุมรินทร์
32 11456 น.ส. พรนภัส ศึกษาศิลป์

4 9290 นาย ณัฐวุฒิ มหาชน
8 9442 นาย ศุภัช ทุยนวม
9 9493 นาย นรวิชญ์ ม่วงแก้ว
11 11458 นาย ภูกิจ เรืองศรี
14 9284 น.ส. ศุจีภรณ์ บ ารุงเพ็ชร
15 9303 น.ส. ชนาภรณ์ ชาวบ้านกร่าง
25 9467 น.ส. พัชรวรรณ จันทร์เพ็ญ

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          32 คน

11 นักเรียนหญิง                     21

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  6/6 (ห้องวิทย์-คณิต)   ครูท่ีปรึกษำ  นำยคณิตสรณ์  ใยบัวเอ่ียม  

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

onsite

online



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 9337 นาย สุชาครีย์ ศีลาเจริญ
2 9404 นาย กรไชย ต้ังธนพรรณ
3 9418 นาย ธีรสิทธ์ิ ปาลพันธ์ุ
5 10476 นาย ธนภัทร แซ่จึง
6 10477 นาย ธนวรรธน์ แซ่จึง
8 9433 น.ส. พัชรพร พารุณ
10 9470 น.ส. มัลลิกา สุขจิต
11 9476 น.ส. ศลิษา รุ่งเรืองแก้วมณี
14 9541 น.ส. ณภัทรา สาระย่ิง
15 9542 น.ส. ณัฏฐิกาญจน์ ไกรหา
18 10481 น.ส. จริยา พุ่มจ าปา
24 10487 น.ส. ปุณยวีร์ อุ่นทรพันธ์ุ
32 11470 น.ส. สิริกร เพชรมณี

4 10473 นาย เขมปัฐม์ แจ่มแจ้ง
7 10478 นาย พบธรรม นิลเลิศ
9 9463 น.ส. กัลยรัตน์ อรเอ่ียม
12 9509 น.ส. นภสร ไทยทวีหิรัญ
13 9513 น.ส. ภรณี ธีระธ ารงชัยกุล
16 10479 น.ส. กนกวรรณ มะธุระนัตร
17 10480 น.ส. กัญญาภัค เณรจาที
19 10482 น.ส. ชลนารี ตรีพืช
20 10483 น.ส. ฐานิตา สว่างแก้ว
21 10484 น.ส. ชุติมา วงศ์มหาดไทย
22 10485 น.ส. ณัฐณิชา สภาพพร
23 10486 น.ส. ทิพยรัตน์ กรรณเทพ
25 10488 น.ส. พรปนต โพธิกุล
26 10489 น.ส. พิมพ์อักษร กนกกิจ
27 10490 น.ส. ฟ้ารุ่ง เหย่ียวยา
28 10491 น.ส. ภคพร มาลัยทอง
29 10493 น.ส. ลลนา แย้มพิกุล
30 10494 น.ส. วรรณภรณ์ บัวแก้ว
31 10495 น.ส. วลัยกร สุขนันทฬส

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          32 คน

7 นักเรียนหญิง                     25

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  6/7 (ห้องวิทย์-คณิต)   ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวส ำเนียง  อรุณรุ่ง , นำงวันเพ็ญ  กิติชัยชำญ  

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

onsite

online



ท่ี เลขประจ ำตัว

2 9219 นาย ฟาอิซ อับดุลเลาะห์
3 9222 นาย วรากร เกิดศิริ
4 9251 นาย ฐานันดร์ จันทนาคา
5 9296 นาย วีรภัทร มีม่ังค่ัง
7 9298 นาย สมบัติ ล้ิมสุวรรณ
8 9384 นาย เอกพจน์ ข้องม่วง
9 9411 นาย จิรภัทร ดอกเข็ม
10 9414 นาย ณัฐชนน กีรติก าจาย
11 9448 นาย บูรณาการ แก้วมีศรี
12 9451 นาย ภูริพัฒน์ โมอุ่ม
13 9455 นาย ศุภวัทน์ อารักษ์รัตนกุล
14 9456 นาย ศุภวิชญ์ สิทธิศักด์ิ
15 9461 นาย อธิภัทร คูประชามิตร
17 9500 นาย ราชิต วัฒนเชิดชัย
21 9229 น.ส. กิตติวรรณ จันทร์ส่องแสง
23 9240 น.ส. ปานขวัญ ทับทิมสี
25 9302 น.ส. ณัชณิชา อุทิตสาร
26 9304 น.ส. ฑารินี ฤกษ์บุญมี
28 9317 น.ส. สิริกร วัชรินทร์พร
34 9478 น.ส. สุนันทา ปรางเทศ
35 9517 น.ส. อภิชญา ฝ้ันแก้ว
36 9552 น.ส. สุนิษา มาตวงศ์

1 9212 นาย ชัยนรินทร์ เกษแก้วสถาพร
6 9297 นาย ศิรวิทย์ ฉายคณารักษ์
16 9485 นาย ชนุตร์ หิรัญกิตติกร
18 9136 น.ส. ณัฐณิชา ทองใบโต
19 9227 น.ส. กมลทิพย์ กันตะวงษ์
20 9228 น.ส. กฤษณา โพธ์ิศรีทอง
22 9230 น.ส. จุฑามาส สว่างศรี
24 9243 น.ส. รมณียา ศรีทาคง
27 9316 น.ส. วิรัญชนา ประเสริฐวณิช
29 9319 น.ส. สุดารัตน์ พลเสน
30 9325 น.ส. อารยา แซ่อ้ึง
31 9339 น.ส. กัญจนพร มารูปหมอก
32 9343 น.ส. ณัชชา พานิช
33 9346 น.ส. ทิพย์สุคนธ์ สืบสมุทร
37 9554 น.ส. อนันตญา พลาล า
38 9577 น.ส. นลินนิภา สมบูรณ์

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          38 คน

17 นักเรียนหญิง                     21

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  6/8 (ห้องศิลป์ค ำนวณ)   ครูท่ีปรึกษำ  นำงบุญปลูก  เขียนดี

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

onsite

online



ท่ี เลขประจ ำตัว

2 9190 นาย อนุภัทร บุญเกิดศรี
3 9291 นาย ทีฆยุ สุมิตรเดช
4 9419 นาย บุณยกร จันทะค าแสง
5 9444 นาย เชษฐา ค าแบน
8 9491 นาย ธนกฤต มงคลการ
11 9143 น.ส. ปานิศา จันทา
12 9193 น.ส. จีรดา ธิกุลวงษ์
15 9203 น.ส. ภัคจิรา พู่วรรธนะ
16 9205 น.ส. สุชาดา ศรีอ าไพ
18 9338 น.ส. กรพินธ์ุ บ ารุงรักษา
23 10496 น.ส. ชลธิชา ช่วงทอง

1 9184 นาย ธนวินท์ ศิริจันทร์นนท์
6 9460 นาย เหมันต์ พลอยสุกใส
7 9486 นาย ชลธร สุวรรณพานิช
9 10024 นาย ธนัท นูมหันต์
10 10952 นาย วุฒิกร วรคุณพิเศษ
13 9197 น.ส. นภัสวรรณ ศรีค าทา
14 9200 น.ส. เนตรดาว พลสักขวา
17 9247 น.ส. เอกณรี จุลโพธ์ิ
19 9352 น.ส. ปวรวรรณ กิตติวิริยะพันธ์
20 9354 น.ส. ปานระพี อุบล
21 9356 น.ส. พิณวีณา ฤกษ์ประกอบ
22 9462 น.ส. กรกมล โสมนัส
24 10497 น.ส. เสาวลักษณ์ ดาพลายระหาร
25 10498 น.ส. อมรรัตน์ สวยค้าข้าว

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          25 คน

10 นักเรียนหญิง                     15

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/9 (ห้องศิลป์-ภำษำอังกฤษ) ครูท่ีปรึกษำ นำงสำวครองขวัญ ฉิมณรงค์

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

onsite

online



ท่ี เลขประจ ำตัว

1 9408 นาย คมชาญ เกิดสมนึก
2 9443 นาย เจริญสิน ชาภู่พวง
3 9454 นาย ศตวรรษ แซ่ลอ
4 9481 นาย ก้องภพ สัตบุษ
5 9487 นาย ชาติสยาม ประภารัตน์
6 9488 นาย ณภัทร สินไพบูลย์ผล
7 9502 นาย วีระศักด์ิ สกุลสินเพ็ชร
8 9533 นาย ภูวดล น้อยไพบูลย์
10 9312 น.ส. ภัทรกมล บุญเสม
11 9323 น.ส. อนิสสา แป้นชูผล
13 9362 น.ส. สรณ์ศิริ ทรงงาม
14 9401 น.ส. อภิสรา ทรงศักด์ิสกุล
16 9440 น.ส. สิริวรรณ เทพสถิตย์
17 9504 น.ส. กัญญาณัฐ ศรีทองกูล
18 9505 น.ส. เชาวรัตน์ จันทร์รัศมี
20 9515 น.ส. รัตนา สิงห์โตทอง
22 10492 น.ส. รินลดา สุวรรณกิจ
24 10500 น.ส. ธิตยา เอ่ียมสะอาด

9 9310 น.ส. ปิยธิดา งามสอาด
12 9357 น.ส. พิมพ์มาดา ค าแบน
15 9435 น.ส. ภัทรยาภรณ์ กล่ินหอมหวล
19 9508 น.ส. ธัญญาศินาถศ์ อุ่มสุข
21 9519 น.ส. อารยา ศรีทองเกิด
23 10499 น.ส. จิรภิญญา มังคลา
25 10501 น.ส. พรรณวสา สง่างาม
26 11471 น.ส. นภัสนันท์ ปาละวงษ์

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          26 คน

8 นักเรียนหญิง                     18

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  6/10 (ห้องศิลป์-ภำษำจีน) ครูท่ีปรึกษำ  นำยอำทิตย์  เอภลำภ

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย
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ท่ี เลขประจ ำตัว

2 9377 นาย พัศพงศ์ สะท้านธรนิล
3 9449 นาย พชรพล ต้ังธรรมนิยม
6 9496 นาย พันธ์ุพฤกษ์ ขันอาสา
7 9503 นาย อชิตพัทธ์ ปลาทอง
9 9529 นาย ปวริศ จีนสุกแสง
13 9305 น.ส. ณราวัลย์ รักษี
17 9479 น.ส. ไอรดา ธานี
18 9544 น.ส. ทองประกาย ก๋งเมือง
19 9549 น.ส. วริศรา ทองสุก
20 9555 น.ส. อรกัญญา อ่ิมส าราญ

1 9185 นาย ธีรดิษย์ ทิพย์เรือนทอง
4 9450 นาย พีรภัทร กะมะลานนท์
5 9494 นาย พงศภัค จงชาญสิทโธ
8 9526 นาย ธนภัทร โตวรพันธ์
10 9530 นาย พงศิริภัค ศิริพงศ์คุณารัช
11 9277 น.ส. ธนัชชา เช้ือทอง
12 9281 น.ส. พัชรพร บุญนาค
14 9307 น.ส. ธนพร จ่ันบรรจง
15 9318 น.ส. สุฑาทิพย์ สมประพาน
16 9472 น.ส. ริณลณี กล้าหาญ
21 9576 น.ส. รมิดา หนูทอง
22 10502 น.ส. วนิชนันท์ ริตพวง

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          22 คน

10 นักเรียนหญิง                     12

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/11 (ห้องศิลป์-ภำษำญ่ีปุ่น) ครูท่ีปรึกษำ   นำยภธรเดช  วสุวีรกร

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

onsite
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ท่ี เลขประจ ำตัว

1 9295 นาย วรากร ยอดน้อย
2 9299 นาย สรภาคย์ ขุนทอง
3 9383 นาย อัครภูมี ทองโสภา

4 9387 น.ส. ขวัญจิรา จินดารัตน์
5 9397 น.ส. เยาวโรจน์ อินทร์เพชร
6 10503 น.ส. ชไมพร ทับศรี
7 10504 น.ส. ภาขวัญ บ ารุงประดิษฐ์

จ านวนนักเรียนท้ังหมด          7 คน

3 นักเรียนหญิง                     4

โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี  ปีกำรศึกษำ  2564

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  6/12 (ห้องดนตรี)   ครูท่ีปรึกษำ  นำงสำวพรเพ็ญ  ศรีดอกค ำ

ช่ือ-นำมสกุล

นักเรียนชาย

onsite

online


