
ที่ เลขประตัวผู้สอบ ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

1 10361 เด็กชาย ณธีพัฒน์ โรจนพสุโชค

2 10415 เด็กชาย ภูบดินทร์ กระสินธุ์

3 10987 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ พรหมสมบัติ

4 11022 เด็กชาย กิตติพัชญ์ ตรีอินทรีย์

5 11181 เด็กชาย ธนวรรธน์ ธรรมวินิจฉัย

6 11094 เด็กชาย ปูรณ์ กรรัตนานุวัฒน์

7 10212 เด็กหญิง ณัฐฐานันท์ รัตนปัญญา

8 11124 เด็กหญิง สาธนี ทิพยปัญญา

9 10686 เด็กชาย ศิระพงศ์ พานิชเจริญ

10 10316 เด็กชาย ชนินทร์ เกิดผล

11 10712 เด็กหญิง กัญญาภัค พันธุบ์ุญ

12 10257 เด็กชาย ตนุภัทร ฤกษ์ปาณี

13 10608 เด็กหญิง ธฤตวรี โกยทอง

14 10275 เด็กหญิง ณัฐิดา เพ็ชรเกาะ

15 10315 เด็กชาย ปรีติ เหลือล้น

16 10852 เด็กหญิง ปารมี เจริญลาภ

17 11006 เด็กชาย ธนโชค สุจิตวนิช

18 10274 เด็กชาย นพฤทธิ์ อัมฤดี

19 10525 เด็กหญิง พัทธีรา รุ่งโรจน์วุฒิกุล

20 10137 เด็กชาย ณัฐวัสส์ รชนีกร

21 10342 เด็กหญิง ธนบูรณ์สินี เจียงสถาพร

22 10235 เด็กชาย คุณากร รุ่งเรือง

23 10767 เด็กหญิง อารยา บุดดา

24 10577 เด็กชาย ธารณ์ทักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

25 10710 เด็กหญิง พิชญา รัตนคูณชัย

26 10680 เด็กชาย สิริณัฏฐ์ นาคชื้น

27 10260 เด็กชาย พลัฏฐ์ ล้ิมปิยินทรากูล

28 10333 เด็กชาย กันตพัฒน์ สาล า

29 10507 เด็กชาย ณฐนน โชคอุดมพงศา

30 10221 เด็กชาย ชยพล อินทร

รายชื่อนักเรียนรายงานตัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2566

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ส ารองห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ชุดที ่ 1

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประตัวผู้สอบ ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนรายงานตัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2566

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ส ารองห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ชุดที ่ 1

ชื่อ-สกุล

31 10998 เด็กหญิง ญาณิศา ทองดีนอก

32 10909 เด็กชาย คริษฐ์ เตชะศรีวรกุล

33 10934 เด็กหญิง ณฐมน แสงขาว

34 10055 เด็กชาย นนทพัทธ์ ยุทธนาภูมิ

35 10349 เด็กชาย ณรงค์วิทย์ คงจันทร์

36 10023 เด็กหญิง กันตพร พูลธนะ

37 10523 เด็กชาย ธีร์ธวัช พุดจีบ

38 11007 เด็กหญิง ปารณีย์ ทรัพย์พูลทวี

39 10140 เด็กหญิง กุลจิรากรณ์ ดีพรม

40 11051 เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีสวัสด์ิ



ที่ เลขประตัวผู้สอบ

41 10269 เด็กหญิง ศิตา ทูลธรรม
42 10072 เด็กหญิง รังสิมา ภูมูล
43 10550 เด็กชาย ภูสิทธิ สุดารารัตน์
44 11033 เด็กชาย โชควิรุจน์ บุญก าเนิด
45 10224 เด็กหญิง ญาณิศา กรวยทอง
46 10340 เด็กหญิง วริทธ์ธร พุทธิชาต
47 11004 เด็กหญิง ภคพร หวังเจริญ
48 10661 เด็กหญิง ธณิษฐา บัวเผ่ือน
49 10768 เด็กหญิง พิชญธิดา ธรรมถาวร
50 10648 เด็กหญิง ปรียาดิศ ไชยโย
51 10084 เด็กชาย กิตติคุณ วราชัย
52 10484 เด็กชาย ณราวิชญ์ ผูกมณีคง
53 10422 เด็กหญิง แพรพิชชา ผุยพงษ์
54 10350 เด็กหญิง พัฒน์รวี เบญจมงคลวารี
55 11071 เด็กชาย ณัฏฐพัชร์ อาทิมายศอนันต์
56 10923 เด็กหญิง กานต์สินี จ้อยสองศรี
57 10151 เด็กหญิง ศิริกมล นารุ่งเรือง
58 10511 เด็กชาย จักรภัทร นิลน้อย
59 10347 เด็กหญิง ยศยา ขามโชคชัย
60 10955 เด็กชาย อิทธิเชษฐ์ จุฑานาราพร
61 11110 เด็กหญิง กิตติยา ปุรินทราภิบาล
62 10723 เด็กหญิง ณัฐกานต์ คุ้มกุมาร
63 10743 เด็กหญิง พิชญา สุขจิตร์
64 10879 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ คมคาย
65 10261 เด็กหญิง วิรินฐกาญจน์ จันทร์มณี
66 10835 เด็กชาย ชลสิทธิ์ แสงดิษฐ์
67 11198 เด็กชาย ณกร อุเทศนันทน์
68 10042 เด็กชาย บรรณสิทธิ์ ปรีชาวุฒิพงศ์
69 10913 เด็กชาย วัจน์กร เพชรชู
70 10046 เด็กหญิง ชนัฐปภา ด่านอรัญ
71 10398 เด็กหญิง ชนิดาภา บัวแก้ว
72 11090 เด็กชาย วฤทธิธร อธิอัฐพร
73 10461 เด็กชาย พงษ์ศุภณัฐ เดชเกิด
74 10781 เด็กชาย ฉัตรชัย สุวัณณกีฏะ
75 10007 เด็กชาย สหรัฐ ศรชัยญาติ
76 10319 เด็กชาย โสภนัฒ จันทะทัง
77 10596 เด็กหญิง ณภัทร ด่ังดาวดึงส์
78 11093 เด็กชาย จิตติพัฒน์ เจริญสุข
79 10108 เด็กชาย ปิติ พิสุทธิไ์พศาล
80 10191 เด็กชาย ศุภสิน ผลวินิจ

รายชื่อนักเรียนรายงานตัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2566

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ส ารองห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ชุดที ่ 2
ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประตัวผู้สอบ

1 10202 เด็กหญิง ธมน สุคนธสิงห์
2 10057 เด็กชาย พงศ์เดช วิจิตรชนะชัย
3 10808 เด็กหญิง อรนลิน เดชสวัสด์ิ
4 10958 เด็กชาย ธนกฤต สุขวงษ์
5 10719 เด็กหญิง ภคมน ผลวัฒนะ
6 10103 เด็กหญิง รุจาภา ต่ายจันทร์
7 10583 เด็กชาย ศุภกร ชอบธรรม
8 10822 เด็กหญิง ณัฐณิชา อินทรักษ์
9 11078 เด็กชาย วัชรสรณ์ อนุพิชัยรุจน์
10 11116 เด็กหญิง ธิญาดา ฤทธิศักด์ิ
11 10960 เด็กชาย วีรศรุต ชูละเอียด
12 10170 เด็กหญิง ปุณณดา โพพินิจ
13 10963 เด็กชาย กฤต นิธิโรจน์ปัญญา
14 10707 เด็กชาย สิริธาดา สุวรรณเดชา
15 10171 เด็กชาย ธีรภัทร สวนทอง
16 10217 เด็กหญิง นรินทร์สินี อภิสิริพุทธิชา
17 10561 เด็กหญิง พิชยาภรณ์ เหล่าโภคทรัพย์
18 10222 เด็กชาย บริวัฒน์ โพร้งโพธิเ์ต้ีย
19 11211 เด็กชาย ธนภัทร จันทนยิ่งยง
20 10104 เด็กหญิง ศศินิภา หวัน่เส้ง
21 10571 เด็กหญิง เนตรนรินทร์ สหัสเมธี
22 11215 เด็กชาย ภาษิต แก่นพรม
23 11097 เด็กหญิง ธนิสรา บุญชลอ
24 11150 เด็กหญิง ปภาดา เฮงสิริพัฒน
25 10220 เด็กชาย รณฤทธิ์ จานสันเทียะ
26 10952 เด็กชาย ณัฎฐพล น่วมค า
27 10962 เด็กชาย เตชิต ทองสายออ
28 10186 เด็กชาย ณัชสมิทธิ์ อริยสินสุวงศ์
29 10592 เด็กชาย ตุลธร ป้อมอาษา
30 10250 เด็กหญิง ภรภัทร รอดเทศ
31 10961 เด็กชาย ฐปนนท์ชยะ ถนิมพัสตร์
32 10807 เด็กชาย ธนกฤต เม่นสุวรรณ
33 10968 เด็กหญิง เขมจิรา ชาธรรมา
34 11162 เด็กชาย เสาวภาคย์ นิชวานิช
35 10468 เด็กชาย นนทพันธ์ อัศวโกวิท
36 10127 เด็กชาย ศุภกร ไชยเลิศ
37 11208 เด็กชาย วีรวิชญ์ พูลเพิม่สุวรรณ
38 10187 เด็กชาย ณจรัญ เซ่ียงจ๊ง
39 11069 เด็กหญิง ภคมน ยิ่งอุบล

รายชื่อนักเรียนรายงานตัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2566

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ส ารองห้องเรียน  English  Program 
ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประตัวผู้สอบ

1 10376 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ ใจผ่อง

2 10918 เด็กหญิง กัลยกร แก้ววารี

3 10021 เด็กหญิง จารุชา ศรีจักรโครต

4 10935 เด็กหญิง ภัทรภร พบศิลา

5 10284 เด็กชาย สพลดนัย อู่เงิน

6 10429 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ จันทราวิสุทธิ์

7 10847 เด็กหญิง อัญรินทร์ วสุสมบูรณ์ยศ

8 10838 เด็กชาย ภูผา ภาวงค์

9 10977 เด็กหญิง กัญจน์ชญาวีร์ พุฒเครือ

10 10061 เด็กชาย บุณยวรรษ ช านาญ

11 10500 เด็กชาย พีรวิชญ์ พรหมอารี

12 10238 เด็กชาย แสนภูมิ ประเสริฐ

13 10268 เด็กหญิง พลอยนารี ขวนขวาย

14 10305 เด็กชาย เสฏฐพันธ์ ไมตรีวงษ์

15 10343 เด็กหญิง ณฐมน แพถนอม

16 11081 เด็กชาย ธีทัต สินโพธิ์

17 10747 เด็กหญิง กัญญาภัทรส์ อัศวเสนา

18 10940 เด็กหญิง สิริมาพร กองทุง่มน

19 10101 เด็กหญิง มิถุนา พุทธคุณ

20 11180 เด็กหญิง พรเจริญ ลาภเพิม่พูลยิ่ง

21 10855 เด็กชาย ชินน์กวินทร์ ชินณะ

22 10065 เด็กหญิง ณัฐนรี ทองสวัสด์ิ

23 10301 เด็กหญิง สุพรรณิการ์ หินแก้ว

24 10155 เด็กชาย ภูริวัชร์ เมธีกมลพัฒน์

25 10163 เด็กชาย ธัญเทพ ทัฬหภิญโญภาพ

26 10477 เด็กชาย กิตติพิชญ์ ทวีอภิรดีสิริ

27 11101 เด็กชาย วรากร พรศิริกาญจน์

28 10617 เด็กชาย นิรัช ธีรกุลเจริญ

29 10906 เด็กหญิง กัญจ์หทัย ศุภสกุลจันทร์

30 10157 เด็กหญิง อัญปรียา ชาลีนิวัฒน์

รายชื่อนักเรียนรายงานตัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2566

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ส ารองห้องเรียนปกติ  ชุดที ่ 1

ชื่อ-สกุล



ที่ เลขประตัวผู้สอบ

31 10853 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ภัทรรุ่งเรืองกุล

32 10968 เด็กหญิง เขมจิรา ชาธรรมา

33 10053 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ อาสากิจ

34 10861 เด็กหญิง นิมมิตา แสงพรมมา

35 11073 เด็กชาย ติณณ์ เอื้ออารีย์กุล

36 10425 เด็กหญิง เขมจิรา คีรีมา

37 10775 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ทับชัย

38 10745 เด็กชาย ปัญญา พวงชะบา

39 10741 เด็กชาย จิรายุ โตสอย

40 10825 เด็กชาย จิรภาส เอื้อโอภาพัฒน์

41 10233 เด็กชาย บุญญฤทธิ์ ไชยวัฒน์

42 10276 เด็กหญิง ภัทรลภา แจ่มกระจ่าง

43 10888 เด็กชาย ปพนพัชร์ วงศ์ชนะภัยพาล

44 11139 เด็กหญิง อัยย์ญา ถกลธีรเวทย์

45 10401 เด็กหญิง นันทพร สันติสุชา

46 11211 เด็กชาย ธนภัทร จันทนยิ่งยง

47 11216 เด็กหญิง ธัญญารักษ์ อยู่เอี่ยม

48 10203 เด็กหญิง พิชญนันท์ วราลีวรัญญู

49 10739 เด็กชาย วิชชากร มีผลพูน

50 10368 เด็กหญิง ธมน แก้วจิตคงทอง

51 11188 เด็กชาย ภคพล กล่ินเอี่ยม

52 11137 เด็กหญิง ฐิติชญา ณ พัทลุง

53 10787 เด็กชาย ชุติวัต ธาวงศ์

54 11131 เด็กชาย สิรวิชญ์ ศราคนี

55 10907 เด็กชาย ชยกร นวลศิริ

56 10187 เด็กชาย ณจรัญ เซ่ียงจ๊ง

57 11178 เด็กหญิง กานต์ณิชา อยู่เล็ก

58 10915 เด็กหญิง กุลพนิต พวงไพโรจน์

59 10266 เด็กชาย ธนกฤต ทองไพรวรรณ

60 10905 เด็กชาย ชยุตพล ค ามุก

รายชื่อนักเรียนรายงานตัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2566

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ส ารองห้องเรียนปกติ  ชุดที ่ 2

ชื่อ-สกุล


