
  

 
 

 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

เรื่อง    ผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา ๒๕63 
------------------------------------------------------ 

  
 ตามที่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้มีประกาศรับสมัครนักเรียนเพ่ือทดสอบวัดความรู้ พ้ืนฐานใน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา ๒๕63   โดยรับสมัครตั้งแต่ วันที่  3 – 1๒ พฤษภาคม  ๒๕63  และได้
ด าเนินการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานเมื่อวันที่  6  มิถุนายน  ๒๕63  ตามประกาศลงวันที่ 15  พฤษภาคม  พ.ศ. 
๒๕63  นั้น 
  
 บัดนี้  การด าเนินการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานได้เสร็จสิ้นแล้ว   ทางโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จึงขอ
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานและการจัดเข้าเรียนตามห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ปีการศึกษา 
๒๕63 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 ทั้งนี้  นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว จะต้องด าเนินการดังนี้.- 

• กรณีนักเรียนโควตาและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มอบตัวแล้ว (17 มีนาคม 2563) 
- ปฐมนิเทศ  วันที่  30 มิถุนายน 2563 

 
• กรณีนักเรียนที่ยังไม่ได้มอบตัว 

- ผู้ปกครองน านักเรียนมารายงานตัว/มอบตัว    ในวันที่  13  มิถุนายน  ๒๕63   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   ถ้าไม่มารายงานตัว/มอบ
ตัว  ตามวัน  เวลา  สถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 
   ประกาศ    ณ   วันที่   10  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕63 
        

 
 
 

     (นายมงคล  กาเหว่า) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



  

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

ห้อง 1/1  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

(เรียงตามล าดับที่นั่งสอบ) 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 

1 23927 ด.ญ. กัลยา อ้อนแอ้น มอบตัวแล้ว 
2 23952 ด.ญ.  สิริอาจรีย์  ไชยชนะ มอบตัวแล้ว 
3 23970 ด.ญ.  พิมธาดา  โปธา มอบตัวแล้ว 
4 23974 ด.ญ.  จิรวรรณ  ก าแก้ว มอบตัวแล้ว 
5 23986 ด.ญ. พิมพ์ชนก บุญสม มอบตัวแล้ว 
6 24000 ด.ญ.  ปณาลี  ปัญญาวงค์ มอบตัวแล้ว 
7 24019 ด.ญ.  ภคพร  ตนหาญ มอบตัวแล้ว 
8   ด.ญ. ณภัทรจิรา สร้อยโค้ว   

9   ด.ญ. ภคิน ี เล็กจันทร์   

10   ด.ญ. เบญญาภา บุญธิมา   

11   ด.ญ. แพรวา  อินทราทิพย์   

12   ด.ช. สุรภัทร มณีนิล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

ห้อง 1/2  ห้องเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 

(เรียงตามล าดับท่ีนั่งสอบ) 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 

1 23928 ด.ญ.  ไลลา  ซ้ออ่อ มอบตัวแล้ว 
2 23929 ด.ช.  อัศม์เดช  หมันกุล มอบตัวแล้ว 
3 23939 ด.ช.  ธนาวุธ    มอบตัวแล้ว 
4 23942 ด.ช.  กวินทรา  สารสืบ มอบตัวแล้ว 
5 23944 ด.ญ.  รุ่งราตรี  พรหมมา มอบตัวแล้ว 
6 23945 ด.ช.  สรวิศ  หล้าโน มอบตัวแล้ว 
7 23946 ด.ญ.  ทิฆัมพร  หล้าโน มอบตัวแล้ว 
8 23962 ด.ญ.  ปาลิตา  ลุงอ่อน มอบตัวแล้ว 
9 23966 ด.ช.  จอมฟ้า  บัวค า มอบตัวแล้ว 

10 23997 ด.ญ.  วริสรา จันทรส มอบตัวแล้ว 
11 24009 ด.ญ.  นิชนันท์  เชอมือ มอบตัวแล้ว 
12 24024 ด.ญ.  ณัชชา   ลุงกร มอบตัวแล้ว 
13   ด.ญ. รุจิดา สุดสะอาด   
14   ด.ญ. สุชาวด ี การเก่ง   

15   ด.ช. พัฒนา ภูเฉลิม   

16   ด.ช. พชรดนัย อินทะ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

ห้อง 1/3  ห้องเรียนเตรียมทหาร/ต ารวจ 

(เรียงตามล าดับที่นั่งสอบ) 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 

1 23925 ด.ญ.  รุ่งธิดา สายเขื่อนสี มอบตัวแล้ว 
2 23930 ด.ญ.  กานต์ทิตา ธิสา มอบตัวแล้ว 
3 23978 ด.ญ.  วาโย พาธะขัน มอบตัวแล้ว 
4 23983 ด.ญ.  กัลยรัตน์   ลุงจาย มอบตัวแล้ว 
5 23984 ด.ช.  สิรกฤติ  บุญศิริ มอบตัวแล้ว 
6 23990 ด.ญ.  ริษณ์ธนชาติ  กันทยศ มอบตัวแล้ว 
7 24002 ด.ช.  ชยังกูร วงค์คม มอบตัวแล้ว 
8 24016 ด.ช.  เกวลิน   เจดีย์ มอบตัวแล้ว 
9 24017 ด.ช.  นัทชา   เจดีย์ มอบตัวแล้ว 

10 24052 ด.ช.  ธนาคาร รักประชา มอบตัวแล้ว 
11   ด.ญ. กฤษณา  ทิพย์แดง   

12   ด.ช. ชวลิต นุชเครือ   

13   ด.ญ. ไอรดา คุณการ   

14   ด.ช. ณเดช นีลโสภณ   

15   ด.ช. ธนวิทย์ สมาธิ   

16   ด.ญ. กรชนก สวัสดิ์พร้อม   

17   ด.ญ. กนกพร ใจเสือ   

18   ด.ญ. ธัญพร รัตนสะอาด   

19   ด.ช. กันต์ณภัทร กั้นหยั่นทอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
ห้อง 1/4  ห้องเรียนมาตรฐาน (เรียงตามล าดับที่น่ังสอบ) 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 23926 ด.ญ. สุปราณี   สุขเกิน มอบตัวแล้ว 
2 23931 ด.ช. ศุภชัย    ลุงทุน มอบตัวแล้ว 
3 23938 ด.ญ. จีราวรรณ   ไชยยศ มอบตัวแล้ว 
4 23941 ด.ญ. ขวัญพร  ลุงต่า มอบตัวแล้ว 
5 23947 ด.ช. ฟาอ๊ีด    ประทาน มอบตัวแล้ว 
6 23949 ด.ญ. นภัสสร  มอบตัวแล้ว 
7 23951 ด.ญ. ศัลยา  ลุงกร มอบตัวแล้ว 
8 23954 ด.ญ. วสุนันท์ สุริยะ มอบตัวแล้ว 
9 23957 ด.ญ. ฟอง   ลุงแสง มอบตัวแล้ว 

10 23958 ด.ญ. สุพรรณนารา   แว่นทันใจ มอบตัวแล้ว 
11 23959 ด.ช. ฐิตินันท์  แสงชัย มอบตัวแล้ว 
12 23960 ด.ญ. ณิชา   ลุงอุน มอบตัวแล้ว 
13 23961 ด.ญ. พัชรา   แสนอยู ่ มอบตัวแล้ว 
14 23963 ด.ญ. พิมพ์วิมล   ไอยะแก้ว มอบตัวแล้ว 
15 23964 ด.ช. ณัฐชัย   ณ คีร ี มอบตัวแล้ว 
16 23965 ด.ญ. รมย์ธีรา   ตาเฮือง มอบตัวแล้ว 
17 23969 ด.ช. กมลภพ   ตันสุภาลักษณ ์ มอบตัวแล้ว 
18 23971 ด.ญ. โบว์  ตาค า มอบตัวแล้ว 
19 23972 ด.ญ. พัชรา  ขุนยวม มอบตัวแล้ว 
20 23976 ด.ญ. เออ ู เซียมลาย มอบตัวแล้ว 
21 23980 ด.ญ. กัญญารตัน ์ ลุงแดง มอบตัวแล้ว 
22 23981 ด.ญ. ศิราวรรณ  บวรรัชย ์ มอบตัวแล้ว 
23 23989 ด.ช. ชัย    วงศ์แสง มอบตัวแล้ว 
24 23991 ด.ญ. รดา   ลุงทุน มอบตัวแล้ว 
25 23993 ด.ญ. ขวัญพร   ค าป๋วน มอบตัวแล้ว 
26 23998 ด.ช. เจนภพ    ลุงออ มอบตัวแล้ว 
27 24004 ด.ช. กรวิทย ์   ลุงยอด มอบตัวแล้ว 
28 24006 ด.ญ. ดวงเดือน    ลุงหมาย มอบตัวแล้ว 
29 24008 ด.ญ. อริสา   ลุงเฮือง มอบตัวแล้ว 
30 24025 ด.ญ. วรชาต ิ  น้อยบุญ มอบตัวแล้ว 
31 24027 ด.ญ. จันฑกานต ์  นันตา มอบตัวแล้ว 
32 24028 ด.ญ. กชกร  วงศ์ตาน้อย มอบตัวแล้ว 
33 24029 ด.ญ. จ๋ามค า   ลุงกอ มอบตัวแล้ว 
34 24036 ด.ญ. บุษบา  เลาย่าง มอบตัวแล้ว 
35 24038 ด.ญ. พรรัตนา  นางอิ่น มอบตัวแล้ว 
36   ด.ช. ภัทรพล ยอดค าลือ   
37   ด.ญ. ศิวาพร เมืองชมภ ู   
38   ด.ญ. พลอย สร้อยแสง   
39   ด.ญ. วิจิตรา อินทรวิจิตร   
40   ด.ช. วุฒิภัทร ทองกูล   



  

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
ห้อง 1/5  ห้องเรียนมาตรฐาน (เรียงตามล าดับที่น่ังสอบ) 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 23934 ด.ช. รัชพล     ศรีนวล มอบตัวแล้ว 
2 23943 ด.ญ. วราพร  บุญเรือง มอบตัวแล้ว 
3 23948 ด.ช. ทักษ์ปกรณ์  รัศมีวงศ ์ มอบตัวแล้ว 
4 23973 ด.ช. รชานนท ์ วังมณ ี มอบตัวแล้ว 
5 23977 ด.ช.  ชินวุฒิ  อินต๊ะชมภ ู มอบตัวแล้ว 
6 23982 ด.ญ. เพ็ญพิชชา   คุณยศยิ่ง มอบตัวแล้ว 
7 23987 ด.ญ.  ภวชล   ศิริวรรณภาอร มอบตัวแล้ว 
8 23996 ด.ญ. เดือน   ลุงซอ มอบตัวแล้ว 
9 24003 ด.ช.  อ านวย โซ มอบตัวแล้ว 

10 24007 ด.ช. อภิชาติ  ยอดค า มอบตัวแล้ว 
11 24011 ด.ญ. นภาพร    แสงเมือง มอบตัวแล้ว 
12 24013 ด.ช. วีระบุญ    ลุงป่าง มอบตัวแล้ว 
13 24014 ด.ช.  อนิรุต แย้มเจริญ มอบตัวแล้ว 
14 24022 ด.ช. บวร    ผู้ประเสริฐ มอบตัวแล้ว 
15 24030 ด.ญ. เพชรดา  ศรีวิจิตต ์ มอบตัวแล้ว 
16 24032 ด.ช. ต้นกล้า  มีบุญ มอบตัวแล้ว 
17 24033 ด.ช. ธนกฤต   ค ารินทร ์ มอบตัวแล้ว 
18 24039 ด.ช.  วัชรินทร์ สูพุง มอบตัวแล้ว 
19 24040 ด.ช. พลาวดี  จิตร์มุง มอบตัวแล้ว 
20   ด.ช. เอกชัย แซ่ปั่ง   
21   ด.ญ. สุกัญญา  รักษาแดน   
22   ด.ญ. สุภาภร  รักษาแดน   
23   ด.ช. เมริท ประกอบไวทยกิจ   
24   ด.ช. วุฒิพร สุวัน   
25   ด.ช. ทักษ์ดนัย แก่นเจิง   
26   ด.ญ. ชนิตา ขันค า   
27   ด.ช. โกติ๊ก    
28   ด.ช. อนันต์สิทธ์ิ อิ้ววังโส   
29   ด.ญ. ภัทรภรูิน จัทรวัฒนา   

30   ด.ญ. พัชรา มงคลคุณทวี   

31   ด.ช. ปราชญ์ปฎล ทนันชัย   
32   ด.ญ. อรวรรณษา ทองค า   
33   ด.ญ. อุมากร ฟุ่มเฟย   
34   ด.ช. เสฎฐวุฒ ิ สิงหด ี   
35   ด.ญ. วรรณวสิา วาณิชประดิษฐ ์   
36   ด.ญ. กุลนัดดา ค าวงศ์ษา   
37   ด.ญ. ชลธิชา ปราบสมรชัย   
38   ด.ช. วีรชาต ิ สุขจิตร ์   
39   ด.ช. ภาณุวัฒน ์ ชุติวัฒนพันธ ์   
40   ด.ญ. สิรินดา ใจหล ี   

 



  

 
รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

ห้อง 1/6  ห้องเรียนมาตรฐาน 
(เรียงตามล าดับที่นั่งสอบ) 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 

1  ด.ญ. ทิวาพร กองอินทร์  
2   ด.ช. กิติยศ ธ ารงวิมาน   
3   ด.ญ. พรทิพย์ ใจเที่ยง   
4   ด.ช.  ศุภกร วรนุช   
5   ด.ญ.  ฟิลดาว สุลง   
6   ด.ญ.  ธนพร เป็งคณะ   
7   ด.ญ.  วิลาสิน ี เตจะบุตร   
8   ด.ญ.  ชัญญานุช แสงวิไล   
9   ด.ช.  ธนกร เตชะ   

10   ด.ช.  ณัฐกิตติ์ ถาวรพงษ์ทิพย์   
11   ด.ช.  ชัชวาล ปลาพิทักษ์   
12   ด.ช.  ชนะ     

 
 
 


