
 
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 

เรื่อง   ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทโควตา 
   ประจ าปีการศึกษา 2560 

………………………………………………… 
                  ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันที่ 20 – 24    กุมภาพันธ์  2560  และได้จัดสอบเมื่อ        
วันที่   4  มีนาคม   2560    มีนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จ านวน  14   คน     ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   
 

ล ำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล สถำนศึกษำเดิม 

1 ค12 เดก็หญิงลินดา สร้อยก่ิง เทพประสิทธ์ิวิทยา 

2 ค1 เดก็ชายอธิชา คณุประเสริฐ จฑุาทิพย์ 

3 ค10 เดก็หญิงวาสนา เชาวรัตน์ เขาหินซ้อน 

4 ค9 เดก็หญิงปริยาภทัร แย้มยอด หนองแหน 

5 ค2 เดก็หญิงนฤมล เข็มมลฑา บ้านห้วยพล ู

6 ค3 เดก็หญิงปริยาภทัร ตรีสาม ธีราวิทยา 

7 ค11 เดก็หญิงจฬุาลกัษณ์ อินทสร เขาหินซ้อน 

8      ค7 เดก็ชายยศสกล แซโ่คว หนองแหน 

9 ค13 เดก็ชายภริูช วงศ์ก่อ จฑุาทิพย์ 

10 ค5 เดก็ชายภคัพล เข็มราช ธีราวิทยา 

11 ค14 เดก็ชายจารุวฒัน์ จนัทร์สวสัดิ ์ จฑุาทิพย์ 

12 ค8 เดก็ชายเสฏฐวฒุิ เนาวลกัษณ์ หนองแหน 

13 ค6 เดก็ชายเมธสั ฆงัคะรัตน์ ธีราวิทยา 

14 ค4 เดก็ชายชยัธวชั จีนเฮง ธีราวิทยา 
    

ประกาศ   ณ   วันท่ี   9   มีนาคม   2560 
 
 

       ลงชื่อ………………………….………………….……………… 
      (นายศักดิ์ชัย    ณรงค์หนู) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 

เรื่อง   ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภทห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

   ประจ าปีการศึกษา 2560 
………………………………………………… 

                  ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันที่  20 – 24   กุมภาพันธ์  2560  และได้จัดสอบเมื่อ        
วันที่   4  มีนาคม   2560    มีนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จ านวน  9   คน     ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   
 

ล ำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล สถำนศึกษำเดิม 

1 พ6 เด็กหญิงเก้ากมล หาสยีา อนบุาลจนัทบรีุ 

2 พ7 เด็กหญิงธญัชนก สวุรรณสาร อนบุาลจนัทบรีุ 

3 พ1 เด็กหญิงณฐัยาน์ อยูเ่ลก็ เทพประสทิธ์ิวิทยา 

4 พ10 เด็กหญิงศศิรัศม ี หวงัประสพกลาง มารีวิทยาศรีมโหสถ 

5 พ9 เด็กหญิงบณัฑิตา ศรียงค์ วดัทา่เกวียน 

6 พ3 เด็กหญิงหนึง่ฤทยั มิรารมย์ พนนอิทธิศกึษา 

7 พ5 เด็กชายจารุภทัร ฤทธ์ิม ี จฑุาทิพย์ 

8 พ2 เด็กหญิงจลูติา แซก่อ บ้านอา่งเสอืด า 

9 พ11 เด็กหญิงมณฑิรา หลูไ่ยทา บ้านหนองยาง 

 
 
          

ประกาศ   ณ   วันที่   9   มีนาคม   2560 
 
 
 

ลงชื่อ………………………….……………………………………….…… 
(นายศักดิ์ชัย    ณรงค์หนู) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 

เรื่อง ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทสอบคัดเลือก 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

………………………………………………… 
                  ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันที่  20 – 24   กุมภาพันธ์  2560  และได้จัดสอบเมื่อ        
วันที่   5  มีนาคม   2560    มีนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จ านวน  52   คน     ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   
 

ล ำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล สถำนศึกษำเดิม 

1 ท27 เด็กหญิงเบญจวรรณ เอี๊ยวเจริญ บ้านทา่กระดาน 

2 ท7 เด็กชายนนทกร ลิม้สขุศิริ จฑุาทิพย์ 

3 ท15 เด็กชายทรงกลด โคตรสม จฑุาทิพย์ 

4 ท4 เด็กหญิงมนสันนัท์ จนัทร์เนือ้ไม้ พนมอิทธิศกึษา 

5 ท38 เด็กหญิงศศิธร โตฉ ่า วดัพงษาราม 

6 ท9 เด็กชายจกัรกฤษดิ ์ อปุชิด บ้านเขาสะท้อน 

7 ท46 เด็กหญิงปราณี วงศ์ก าภ ู วดัหินดาษ 

8 ท43 เด็กชายธนกร รุ่งเรืองพรเจริญ สามมิตรศกึษา 

9 ท28 เด็กหญิงศศกิานต์ ดรฮี ้ บ้านปรือวาย 

10 ท16 เด็กชายจีระวฒัน์ สองเมือง จฑุาทิพย์ 

11 ท14 เด็กชายพาทิศ ศิลปาโณ บ้านคลองมะนาว 

12 ท42 เด็กชายภาวตั เรือริรักษ์ จฑุาทิพย์ 

13 ท10 เด็กหญิงนนัทนา วงศ์ภกัตร์ ธีราวิทยา 

14 ท11 เด็กชายวิชยั จนัทร์งาม บ้านเขาสะท้อน 

15 ท39 เด็กหญิงอนชิุตา นิวตัร วดัพงษาราม 

16 ท51 เด็กหญิงธมลนิกข์ ป่ินมณี อนบุาลนานาชาตติากสนิบ้านคา่ย 

17 ท44 เด็กชายศราวธุ บวัวนั จฑุาทิพย์ 

18 ท47 เด็กหญิงวรรณดา เจริญผล วดัหินดาษ 

19 ท12 เด็กชายรพีพงษ์ เทศสกลุ จฑุาทิพย์ 

20 ท29 เด็กหญิงจนิตา ศรีธรชยั บ้านทา่กลอย 

 
. 
 



ล ำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล สถำนศึกษำเดิม 

21 ท30 เด็กชายอลงกฏ ยะหตัตะ จฑุาทิพย์ 

22 ท32 เด็กชายชนะวฒัน์ ก าแพงเพชร วดัเทพนมิิตร 

23 ท6 เด็กชายกิตตศิกัดิ ์ พบัพาน บ้านอา่งทอง 

24 ท13 เด็กชายธีรศกัดิ ์ ตาเยะ วดัหนองเค็ด 

25 ท19 เด็กชายณฐัวฒุ ิ ชมสงวน ธีราวิทยา 

26 ท25 เด็กชายนนัทพงศ์ สมศรี วดับงึกระจบั 

27 ท33 เด็กชายวศิน สขุโภชน์ วดัพงษาราม 

28 ท48 เด็กหญิงชลธิชา เจริญคง บ้านเนินสะอาด 

29 ท21 เด็กหญิงขวญักมล สมสกลุ พนมอิทธิศกึษา 

30 ท18 เด็กหญิงกมลวรรณ วิเศษกลุ วดัเกาะแก้วเวฬวุนั 

31 ท31 เด็กชายภานวุงศ์ บตุรดีวงศ์ วดัทา่เกวียน (สยัอทุิศ) 

32 ท54 เด็กหญิงคีตาภทัร สมสู ่ ศรีมณี 

33 ท20 เด็กหญิงธญัชิสา เสริมสกลุ วดัทา่เกวียน (สยัอทุิศ) 

34 ท24 เด็กชายวีรพล วรวิสนัต์ วดับงึกระจบั 

35 ท52 เด็กชายประสพชยั ยะคะเรศ พนมอิทธิศกึษา 

36 ท34 เด็กหญิงสริินทรา เกษี วดัพงษาราม 

37 ท3 เด็กชายจิรวฒัน์ วงษา วดัหินดาษ 

38 ท22 เด็กชายธนพตั จนัทวฤทธ์ิ จฑุาทิพย์ 

39 ท23 เด็กชายปฏิภาณ แก้วค า วดับงึกระจบั 

40 ท49 เด็กชายรัชชานนท์ ตนัไซกลงึ จฑุาทิพย์ 

41 ท5 เด็กชายกิตติเ์นศ โฆษิตวจิิตรเวช วดัทา่เกวียน (สยัอทุิศ) 

42 ท36 เด็กหญิงวราภรณ์ ช านินอก วดัพงษาราม 

43 ท40 เด็กชายจิรวฒัน์ วรรณวุาส จฑุาทิพย์ 

44 ท17 เด็กชายจิระศกัดิ ์ สริุแสง จฑุาทิพย์ 

45 ท35 เด็กชายณฐัวฒุ ิ ช านาญศิลป์ วดัพงษาราม 

46 ท37 เด็กชายออมสนิ เข็มศิริ วดัพงษาราม 



 

ล ำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล สถำนศึกษำเดิม 

47 ท41 เด็กชายสสัตพจน์ ไทยสมบรูณ์ จฑุาทิพย์ 

48 ท53 เด็กชายปวรวิทย์ เหมือนเพช็ร พนมอิทธิศกึษา 

49 ท8 เด็กชายชนกานต์ รักษ์เจริญ จฑุาทิพย์ 

50 ท26 เด็กชายพงศธร วิศาลบรรณวิทย์ จฑุาทิพย์ 

51 ท2 เด็กชายชยัมงคล นพศิริ สวุรรณคีรี 

52 ท1 เด็กชายอรรถพร หนรัูตน์ วดัทา่เกวียน (สยัอทุิศ) 

 
 
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   9   มีนาคม   2560 
 
 
 
 

           ลงชื่อ………………………….…………………… 
      (นายศักดิ์ชัย    ณรงค์หนู) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


