
หน้าท่ี 1

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด
อำยุ 

(ปี)

ID (เลข 13 หลัก

บัตรประชำชน)
ข่ือผู้ปกครอง

หมำยเลข

โทรศัพท์มือถือ
ช้ัน/ห้อง

1 เด็กหญิง วรรณ์ลดา มอญดะ หญิง นายพงศ์กรณ์ มอญดะ ม. 1/6

2 เด็กชาย ปัญณภัทร อินพยม ชาย นายปัญญา  อินพยม ม. 1/7

3 เด็กชาย ธนเดช ฤดีกมลนิตย์ ชาย นางสาวพนิดา ศรีเวียง ม. 1/8

4 เด็กหญิง นภากมล ปรีชาสกุลวงศ์ หญิง นางนฤมล ปรีชาสกุลวงศ์ ม. 1/8

5 เด็กหญิง ฐานิดา ฑีฆะเสถียร หญิง นางสาวพัทธ์ธีรา ปันกัน ม. 1/9

6 เด็กชาย ศุภวุฒิ ศิริรัตนาวราคุณ ชาย นายเปรมประสิทธิ ศิริรัตนาวราคุณ ม. 1/11

7 เด็กชาย ณัฎฐวี   เอ่ียมแสงจันทร์ ชาย นางสาวมนต์ณัฐเทพหัสดิน ณ อยุธยา ม.1/11

8 เด็กชาย ศุภณัฐชัย ดวงกลาง ชาย นางสาวชลิดา เยาวนนท์ ม. 1/12

9 เด็กชาย อภิณัฐ จันทร์ใจ ชาย นางWenlianxie ม. 1/13

10 เด็กหญิง ปูริดา เสสมา หญิง นางสาวกมลวรรณ  วิริยะภักดี ม. 1/13

11 เด็กหญิง แป้งร ่า สวัสดินาม หญิง นางสาววรรณพันธ์ุ อ่อนแย้ม ม. 1/14

12 เด็กชาย สินธุ บ าเพ็ญผล ชาย นางสาวน ้าเพ็ชร โพธ์ิเย็น ม. 1/14

13 เด็กชาย ธนพัฒน์ จงมีสุข ชาย นางสาวนฤพร กล้าหาญ ม. 2/5

14 เด็กชาย วรภัทร เพาะแป้น ชาย นางอุไรวรรณ เพาะแป้น ม. 2/5

15 เด็กหญิง นารีรัตน์ เล้ียงรักษา หญิง นางสาวปิยะฉัตร สมรูป ม. 2/5

รำยช่ือนักเรียนท่ีประสงค์ขอฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (รอบเก็บตก) 

ช่ือสถำนศึกษำ  โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)

นักเรียนอำยุ 12 - 18 ปี
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16 เด็กหญิง อภิชญา ล้ิมกุล หญิง นางณัฐณิชา ล้ิมกุล ม. 2/8

17 เด็กหญิง นารีญา ศรีละพันธ์ หญิง นายชลัฐ  ศรีละพันธ์ ม. 2/9

18 เด็กชาย ธีรโชติ ป่ินแก้ว ชาย นางสุรินทร เจริญย่ิง ม. 2/10

19 เด็กชาย ชนะวัฏ วัฒน์รณชัย ชาย นางสุพร วัฒน์รณชัย ม. 2/11

20 เด็กหญิง อภิชญา ศรีนนท์ฉัตร หญิง นางภคพร ศรีนนท์ฉัตร ม. 2/13

21 เด็กชาย นพกฤษฏ์ิ สุภชาติเสฏฐ์กุล ชาย นายสุทธิรุจน์ สุภชาติเสฏฐ์กุล ม. 2/13

22 เด็กหญิง ฑฌนัญ ธนะเพ่ิมพูล หญิง นายธวัช ธนะเพ่ิมพูล ม. 3/1

23 นางสาว ธารารัตน์ โหลยา หญิง นายวิทยา โหลยา ม. 3/2

24 นางสาว ณัฐชญา นรัฐกิจ หญิง นางสาววรถวิล วงค์อนันต์ ม. 3/4

25 เด็กชาย พีรภาส ภุมมาลี ชาย นายศุภมิตร ภุมมาลี ม. 3/4

26 เด็กชาย กิตติธัช คุณาวัฒน์ ชาย นายชัชวาล คุณาวิวัฒน์ ม. 3/5

27 นาย กันตินันท์ ลิขิตเจริญกุล ชาย นางสุภาวดี ลิขิตเจริญกุล ม. 3/6

28 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ เล่ียมงาม ชาย นางเมตตา ขุนนิล ม. 3/6

29 นาย เก้ือหนุน ผาแก้ว ชาย นางมนัสนันท์ ผาแก้ว ม. 3/8

30 นาย พิสิษฐ์ มิตรสงเคราะห์ ชาย นางจันทร์จิรา มิตรสงเคราะห์ ม. 3/8

31 เด็กหญิง นันท์นภัส จันชุม หญิง นางสาวกันตา จันชุม ม. 3/8

32 เด็กหญิง วิรากานต์ รุ่งทวีวณิช หญิง นางสาววรวรรณ ประทุมมา ม. 3/11

33 เด็กชาย ณัฏฐพัชร เย็นธีรจิตร ชาย นางสมใจ เย็นธีรจิตร ม. 3/12
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34 เด็กหญิง ญาณสิริ บัวด้วง หญิง นายบัญชา บัวด้วง ม. 3/12

35 นางสาว ปารีณา สมศักด์ิ หญิง นายกิจจา สมศักด์ิ ม. 4/1

36 นางสาว ณัฐนันท์ จังหวัดสุข หญิง นางสาวชูใจ จังหวัดสุข ม. 4/6

37 นางสาว ตุลดา สาธรรม หญิง นางสาวอธิชญา มณีรัตน์ ม. 4/10

38 นางสาว พิราวัลย์ ช่ืนสมบูรณ์ หญิง นางลักขณา ช่ืนสมบูรณ์ ม. 4/11

39 นางสาว ณัฏฐณิชา แก้วพฤกษ์ หญิง นางสาวมุกดา แจ่มกระจ่าง ม. 4/11

40 นางสาว ชญานิศ จันทร์กลับ หญิง นายสุพนธ์พัฒน์ จันทร์กลับ ม. 4/11

41 นางสาว อรุโณทัย พันธ์บุปผา หญิง นางอรุณี ประสงค์ ม. 4/11

42 นาย เมธัส มีเปรมปรีด์ิ ชาย นางสาวสุธางค์ คมข า ม. 5/1

43 นาย กฤตพัฒน์ งามจิตต์เอ้ือ ชาย นางสาวจุไรรัตน์ แก่นทอง ม. 5/2

44 นางสาว จันทร์กะพ้อ วงศ์ศรีชา หญิง นางสาวกัลยารัตน์ วงศ์ศรีชา ม. 5/2

45 นางสาว ธันยพร หยูทอง หญิง นายทุเรียน อินทรสุข ม. 5/2

46 นางสาว นภัสกร ร้อยบาง หญิง นางสาวกิตติกา แสนโกศิก ม. 5/5

47 นาย กฤตพล ทรัพย์อมรไพศาล ชาย นายกฤตณัท ทรัข ม. 5/6

48 นาย ภพธร ปลอดชุ่ม ชาย นางสวรรยา ปลอดชุ่ม ม. 5/6

49 นาย รัชชานนท์ ศรียารันต์ ชาย นางเรวดี ศรียารันต์ ม. 5/6

50 นางสาว ชนิดาภา ภุมมาลี หญิง นายศุภมิตร ภุมมาลี ม. 5/6

51 นางสาว เมธาวี สุวรรณเรือง หญิง นางสาวศิริพร สุ่มรัตนะ ม. 5/8
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52 นาย ปฏิพัทธ์ สายรัดเงิน ชาย นางสาวรัตนาพร สายรัดเงิน ม. 6/5

53 นาย กฤตภัฎ ทรัพย์อมรไพศาล ชาย นายกฤตณัท ทรัพย์อมรไพศาล ม. 6/5

54 นางสาว ลัทธพรรณ ประโยชนานนท์ หญิง นายสวิช ประโยชนานนท์ ม. 6/8

55 นาย ณรัลพงษ์ ต้ังทองกูร ชาย นางฉัตติภัศช์ ต้ังทองกูร ม. 6/9

56 นางสาว ณิชา แสงไทย หญิง นางเสาวรส แสงไทย ม. 6/9

57 นางสาว สัญจิตา ศันสนศิลปการ หญิง นายสุรชาติ ศันสนศิลปการ ม. 6/9

58 นาย อัครพล ย้อยดวัย ชาย นายชัยยา ย้อยดวงชัย ม. 6/11

59 นางสาว ภูษณิศา ช่ืนสมบูรณ์ หญิง นางลักขณา ช่ืนสมบูรณ์ ม. 6/11


