
 
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 

เรื่อง   ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
ประเภทห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

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

                  ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันที่  20 – 24    กุมภาพันธ์  2560  และได้จัดสอบเมื่อ        
วันที่   5    มีนาคม   2560    มีนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จ านวน  9   คน     ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   
 

ล ำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล สถำนศึกษำเดิม 

1 พ7 นางสาวณฐัรด ี วงศ์แสนสขุ พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 

2 พ5 นางสาวปัญทิตา บริบรูณ์พานิช สตรีวิทยา 2 

3 พ4 นางสาวปรารถนา นาคม ี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั 

4 พ2 นายธนตฤณ มีชยั กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

5 พ1 นางสาวสวุรรณา เยื่อไม้ บ้าหนองปรือกนัยาง 

6 พ6 นายอิทธิพทัธ์ิ เที่ยงอินทร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

7 พ3 นางสาวศิรดา ใหมม่า กาญจนาภิเษกวิทยาลยั 

8 พ9 นายธเนศ เตสขุะนนัท์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

9 พ8 นายคณิน โคตรโย กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

            
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   10   มีนาคม   2560 
 
 

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

   ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั  ฉะเชิงเทรา 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 

เรื่อง ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทสอบคัดเลือก 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

………………………………………………… 
                  ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2560  ต้ังแต่วันที่ 20 – 24    กุมภาพันธ์  2560  และได้จัดสอบเมื่อ        
วันที่   5    มีนาคม   2560    มีนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จ านวน    คน     ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   
 

ล ำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – สกุล สถำนศึกษำเดิม 

1 ท32 นางสาวธญัญารัตน์ สาธุชาต ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

2 ท2 นางสาวสรีิรัตน์ ศรแสดง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

3 ท11 นางสาวอภสัรา จนัทร์สมเคราะห์ บ้านกม.8 

4 ท35 นางสาวศศธิร พานแก้ว กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

5 ท10 นางสาวจิดาภา จิตรแย้ม บ้านกม.7 

6 ท13 นางสาวทิพวรรณ พรมศรี พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 

7 ท33 นายรัชพล สาวนัด ี บางละมงุ 

8 ท36 นางสาวรักษิตา มณีทลู กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

9 ท42 นายนพกร สขุอดุม พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 

10 ท24 นายอานนท์ สวุรรณสทิธ์ิ พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 

11 ท19 นายพชัรพงษ์ ยะทาน กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

12 ท17 นางสาวพรพิมล ลิม้ประเสริฐ สนามชยัเขต 

13 ท14 นายกฤษฏา นิวตัร วดัหนองเสอื 

14 ท21 นายเจตรินทร์ โตแจ่ม เทศบาลปากน า้ศิริวิทยานสุรณ์ 

15 ท22 นางสาวภทัราพร กรัตพงศ์ พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 

16 ท38 นางสาวน า้ฝน จนัทร์หอม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

17 ท18 นายวนัเผด็จ วรรณโอทอง วดัหนองเสอื 

18 ท27 นายปรีชาพล อ้นปาน กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

19 ท3 นางสาวจรรยาภรณ์ วงค์ละคร กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

20 ท37 นายพฒันา น้อยค าเมือง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

 



 
 

ล ำดับที่ เลขทีส่อบ ชื่อ – สกุล สถำนศึกษำเดิม 

21 ท16 นางสาวสายธาร วงค์ก าภ ู ราชสาส์นวิทยา 

22 ท41 นางสาวรุ่งไพลนิ ลีเ่สง็ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

23 ท1 นางสาวชนาพร ทองด ี กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

24 ท28 นายจกัรพล อ ่าทรัพย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

25 ท15 นางสาวปรารถนา พรหมวิหาร วดัหวัส าโรง 

26 ท20 นายชชัพล โลมรัตน์ พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 

27 ท31 นางสาวมณทิตา ภูส่วสัดิ ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

28 ท34 นางสาวสรีิธร เลาหลา่ย กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

29 ท30 นางสาวมณฑกาญจน์ อินถา กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

30 ท39 นางสาวบญุฑริกา สมัฤทธ์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

31 ท5 นางสาวสธิุดา ศกัดิ์ศิริแม้นนิล กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

32 ท6 นางสาวจีรนนัท์ เจริญคณุสมบตั ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

33 ท12 นางสาวบษุรารัตน์ แตงออ่น ดาราจรัส 

34 ท40 นายธนกฤต แก่นจนั กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

35 ท4 นางสาวกนกวรรณ เนาวลกัษณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

36 ท9 นายพีระภพ เทพพิมาน กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

37 ท7 นางสาวณฐัวด ี นนัทพาณิช กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

38 ท29 นายพงศกร ช่ืนชม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

39 ท8 นางสาวนพเกต ุ อบุลราช กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   10   มีนาคม   2560 
           
 
 
           ลงชื่อ………………………….…………………… 

       (นายศักดิ์ชัย    ณรงค์หนู) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 
เรื่อง   ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  SMTE 
   ประจ าปีการศึกษา 2560 

………………………………………………… 
                  ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันที่ 20 – 24    กุมภาพันธ์  2560  และได้จัดสอบเมื่อ        
วันที่   5    มีนาคม   2560    มีนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จ านวน  19   คน     ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล สถำนศึกษำเดิม 

1 นางสาวพทัธมน นิวตัร กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

2 นางสาวกนัต์ฤทยั นพเทาว์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

3 นางสาวศรัณยภทัร สายพรหม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

4 นายกมลวฒัน์ แก่นเจิญ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

5 นางสาวพรรรณ นพเลศิ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

6 นางสาวนนัท์นภสั นพเกต ุ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

7 นางสาวรัตน์ภรณ์ ทิพประเสริฐ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

8 นายศภุกร สตุิพฒัน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

9 นางสาวอรุณีย์ ศรีหทยั กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

10 นายเมธสั เขียวนนัใจ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

11 นางสาวศิริกญัญา สายพรหม กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

12 นายธนบด ี นิราช กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

13 นายปรัชญา เสามาศ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

14 นางสาวอภิญญา เชือ้จาค กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

15 นายฆนพฒัน์ ตรีรัตนเวช กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

16 นางสาววนัวิสา บวัวนั กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

17 นางสาวเบญญทิพย์ จนัหอม พนมสารคาม "พนมอดลุวิทยา" 

18 นายวรชิต ไชยพานิชย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

19 นางสาวชลธิชา เพ็ญพาด กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา 

 
ประกาศ   ณ   วันที่   10   มีนาคม   2560 

 
 

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

     ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 


