
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา 
เร่ือง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนโควตา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1    

ประจ าปีการศึกษา 2564 
………………………………………………… 

                  ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   ฉะเชิงเทรา  เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก      ตั้งแต่วันท่ี  3 – 25  มกราคม 2564   บัดนี้   การ
พิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนโควตาด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก   จ านวน  32   คน     
ดังมีรายช่ือดังนี้ 
 
                ประเภทโควตาทุกจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัด จ านวน 1 คน  
 

เลขท่ี ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม จังหวัด/เขต 
1 เด็กชายคณิศร     แสงอรุณ บ้านวังร ี สระแก้ว 

   
 
                 ประเภทโควตาทุกอ าเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 12  คน 
 

เลขท่ี ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม จังหวัด/เขต 
1 เด็กชายอิศรุต    เลื่อมศร ี วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา 

2 เด็กหญิงกนกวรรณ   เข็มศิร ิ บ้านแหลมตะคร้อ ฉะเชิงเทรา 

3 เด็กหญิงกนกพร   เข็มศิร ิ บ้านแหลมตะคร้อ ฉะเชิงเทรา 

4 เด็กหญิงกัลยรัตน์   วิรุณราช บ้านแหลมตะคร้อ ฉะเชิงเทรา 

5 เด็กชายจิรวัณน์    ไทยสุริวงษ ์ จุฑาทิพย์ ฉะเชิงเทรา 

6 เด็กชายธนกฤต    หนูศรีเจริญ จุฑาทิพย์ ฉะเชิงเทรา 

7 เด็กหญิงพิชากานต์    ลิยงค ์ จุฑาทิพย์ ฉะเชิงเทรา 

8 เด็กชายธนพนธ์    หนูศรีเจริญ จุฑาทิพย์ ฉะเชิงเทรา 

9 เด็กชายสุภกิจ      พันจ าปา จุฑาทิพย์ ฉะเชิงเทรา 

10 เด็กชายณัฐพงษ์    วิริยะ พนมอิทธิศึกษา ฉะเชิงเทรา 

11 เด็กหญิงอัจฉชรานนท์   เชื่อสาวะถ ี ธีราวิทยา ฉะเชิงเทรา 

12 เด็กหญิงศิริขวัญ    วรโพด บ้านโปร่งเกต ุ ฉะเชิงเทรา 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทโควตานักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน ( ต. เกาะขนุน )  จ านวน 19 คน 
 

เลขท่ี ชื่อ - สกุล สถานศึกษาเดิม จังหวัด/เขต 
1 เด็กชายศกมล      วงศ์วชิรเวโรจน ์ ธีราวิทยา เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
2 เด็กชายสุวิจักขณ์   ท านานอก ธีราวิทยา เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
3 เด็กชายพลกิตต์ิ   สมบุญพัฒนากุล ธีราวิทยา เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
4 เด็กชายนันทวัฒน์   ศาลางาม ธีราวิทยา เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
5 เด็กหญิงศุภัชญา     กิ่งแก้ว ธีราวิทยา เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
6 เด็กหญิงพิชญาดา   ทิพยวัฒน ์ พนมอิทธิศึกษา เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
7 เด็กหญิงกฤติยาณี    งามวัก วัดบึงกระจับ เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
8 เด็กชายฐิติพันธ์     พูลสวัสด์ิ บ้านแหลมตะคร้อ เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
9 เด็กหญิงลักขณา    บุตรดีวงษ ์ บ้านแหลมตะคร้อ เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
10 เด็กหญิงณัฐนิชา   ไกรภิรมย์ บ้านแหลมตะคร้อ เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
11 เด็กหญิงวรรณิสา    แดงกูล บ้านแหลมตะคร้อ เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
12 เด็กชายกิตติคุณ  พระงาม บ้านแหลมตะคร้อ เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
13 เด็กชายภาณุ   ปทุมสูตร บ้านแหลมตะคร้อ เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
14 เด็กชายธวัชชัย  ใหม่พุมมา บ้านแหลมตะคร้อ เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
15 เด็กชายณัฐวุฒิ   หินอ่อน บ้านแหลมตะคร้อ เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
16 เด็กหญิงณัฎฐธิดา   สมศีนวล บ้านแหลมตะคร้อ เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
17 เด็กหญิงฐิติวรดา   บวรภัคกรพล บ้านแหลมตะคร้อ เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
18 เด็กหญิงพิชญา   อินทสร บ้านแหลมตะคร้อ เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
19 เด็กชายทักษ์ดนัย    โสวรรณะ จุฑาทิพย์ เกาะขนุน  ฉะเชิงเทรา 
  
 

 
                   ท้ังนี ้  ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามรายช่ือข้างต้น มารายงานตัวและรับบัตรสอบ 
จัดชั้นเรียน ภายในวันท่ี  19 – 23 มีนาคม  พ.ศ. 2564  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา 8.30 –16.00 น.  
ที่ห้องประชุม 1  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา  เพื่อใช้ในการเข้าสอบจัดชั้นเรียน 
ในวันเสาร์ ที ่ 3   เมษายน   พ.ศ. 2564 
 
 
                        ประกาศ   ณ   วันท่ี   16     มีนาคม    พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

(นายไชยสิทธ์ิ   ไพบูลย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 


