
  

 
 

 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

เรื่อง    ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา ๒๕63 
------------------------------------------------------ 

  
 ตามที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้มีประกาศรับสมัครนักเรียนเพ่ือทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานเพ่ือศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา ๒๕63   โดยรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 – 1๒ พฤษภาคม  ๒๕63  และได้
ด าเนินการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานเมื่อวันที่  7  มิถุนายน  ๒๕63  ตามประกาศลงวันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕63  นั้น 
  
 บัดนี้  การด าเนินการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานได้เสร็จสิ้นแล้ว   ทางโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จึงขอ
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานและการจัดเข้าตามกลุ่มการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 
๒๕63 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 ทั้งนี้  นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว จะต้องด าเนินการดังนี้.- 

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

 
• กรณีนักเรียนที่ยังไม่ได้มอบตัว 

- ผู้ปกครองน านักเรียนมารายงานตัว/มอบตัว    ในวันที่  14  มิถุนายน  ๒๕63   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   ถ้าไม่มารายงานตัว/มอบ
ตัว  ตามวัน  เวลา  สถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 
   ประกาศ    ณ   วันที่   11  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕63 
    
        

 
 
 

     (นายมงคล  กาเหว่า) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

 
 
 
 



  

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

(เรียงตามเลขท่ีนั่งสอบ) 
ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 22932 นาย  ศิรวิทย์  อุปันโน มอบตัวแล้ว 
2 22936 นาย  อัครวัฒน์  แก้ววงค์เวียน มอบตัวแล้ว 
3 22951 น.ส. วิชญา  วงษ์อุ้ย มอบตัวแล้ว 
4 22984 น.ส. ณัฐิดา ยศยิ่ง มอบตัวแล้ว 
5 22986 น.ส. สุพรรณา  กิตติโสธร มอบตัวแล้ว 
6 22987 นาย  ฐิตินันท์ บุญยะมหา มอบตัวแล้ว 
7 22988 น.ส. ณิชา  ชัยปัญญา มอบตัวแล้ว 
8 22992 นาย  กันตภณ  งามเขียว มอบตัวแล้ว 
9 23030 น.ส. สุชาดา  เต็งศิริ มอบตัวแล้ว 

10 23083 นาย  วีริศ เชื้อเจ็ดตน มอบตัวแล้ว 
11 23090 นาย  กวีรพัฒน์ สินธุมัด มอบตัวแล้ว 
12 23092 น.ส. สิริจรรยา ไชยชนะ มอบตัวแล้ว 
13 23094 นาย  ภูริพัฒน์   วงษ์แก้วจันทร์ มอบตัวแล้ว 
14 23095 น.ส. กัญชพร กันยะตอย มอบตัวแล้ว 
15 23100 น.ส. เมธาวี  เพ็งพงศา มอบตัวแล้ว 
16 23101 น.ส. รุจิรา ค าผิวมา มอบตัวแล้ว 
17 23102 นาย อภิวิชย์ ปัญญาตุ้ย มอบตัวแล้ว 
18 23103 นาย  คุณานนต์  เกาทัณฑ์ มอบตัวแล้ว 
19 23202 นาย  ศุภกร  รอบรู้  มอบตัวแล้ว 
20 23967 นาย  คุณานนต์  คุณยศยิ่ง มอบตัวแล้ว 
21 23985 น.ส. ภัทรวรินทร์   เวียงนาค มอบตัวแล้ว 
22 23988 น.ส. วาสนา  บุญมาศ มอบตัวแล้ว 

23 24020 น.ส. อัมพร ค าดี มอบตัวแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2  ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน  วิทย-์คณิต เน้นวิทยาศาสตร์การแพทย์  (เรียงตามเลขท่ีนั่งสอบ) 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 22931 นาย เดวิด ไชยรัตน์ มอบตัวแล้ว 
2 22933 น.ส. สิริพร  แข็งแรง มอบตัวแล้ว 
3 22934 นาย ณัฐมน  ปัญญาเทือก มอบตัวแล้ว 
4 22938 น.ส. โสภัคพร  ธุระ มอบตัวแล้ว 
5 22943 นาย พงศ์พันธ์  ทิพย์รัตน์ มอบตัวแล้ว 
6 22944 น.ส. มลธิชา  ค าสร้อย มอบตัวแล้ว 
7 22948 น.ส. ณัฐวิภา  เซนไล้ มอบตัวแล้ว 
8 22960 นาย ธณาพัฒน์  จ ารงค์ มอบตัวแล้ว 
9 22979 น.ส. ฐิติวัลย์  ลุงติ มอบตัวแล้ว 

10 23005 น.ส. ปรีญานุช  บัวตอง มอบตัวแล้ว 
11 23012 น.ส. อัจสรา  พันธุ์ มอบตัวแล้ว 
12 23033 นาย กฤษกร  คนสนิท มอบตัวแล้ว 
13 23035 น.ส. จิราภรณ์  สวัสดิ์พร้อม มอบตัวแล้ว 
14 23038 น.ส. เพชรลดา  ทินโชติโภคิน มอบตัวแล้ว 
15 23044 น.ส. สิรินาถ  เลาย่าง มอบตัวแล้ว 
16 23045 น.ส. วิชุดา  เซ่งจ่าว มอบตัวแล้ว 
17 23063 นาย ญาณภัทร  โพแจ่ม มอบตัวแล้ว 
18 23067 น.ส. ณัฐธิดา  เชตะโพธิ์ มอบตัวแล้ว 
19 23075 น.ส. นารีรัตน์  ช่างสม มอบตัวแล้ว 
20 23108 น.ส. กาญน์กมนต์  ซาลี้แสน มอบตัวแล้ว 
21 23113 น.ส. กุลกันยา  เลาย้าง มอบตัวแล้ว 
22 23119 น.ส. กัญญาพร  จินะใจ มอบตัวแล้ว 
23 23120 นาย ธรินกรณ์  แซ่โซ้ง มอบตัวแล้ว 
24 23121 น.ส. ลักษิกา  จักษุตน มอบตัวแล้ว 
25 23131 นาย จักริน แป้นข า มอบตัวแล้ว 
26 23139 นาย ณัฐภัทร ใจบุญ มอบตัวแล้ว 
27 23200 น.ส. ชนิดา  ชัยมา มอบตัวแล้ว 
28 23348 นาย สุรนันท์  พิพาพรรณ์ มอบตัวแล้ว 
29 23790 น.ส. กัญญาลักษณ์  สืบสายแปง มอบตัวแล้ว 
30 23835 น.ส. ลวิตรา  กลิ่นรัตน์ มอบตัวแล้ว 
31 23924 น.ส. แพรวา   ดิ๊ข่อ มอบตัวแล้ว 
32 23933 น.ส. สิริกร   พงศกรไกรเดช มอบตัวแล้ว 
33 23968 น.ส. โยษิตา   จ่าพา มอบตัวแล้ว 
34 23975 น.ส. ศศิธร  โพธิยานนท์ มอบตัวแล้ว 
35 23979 น.ส. ยุพาพร   จะเต๊าะ มอบตัวแล้ว 
36 23992 น.ส. จิตตราภรณ์  โรจนสายชล มอบตัวแล้ว 
37 24026 น.ส. ชุติกาญจน์  จงสิริวัฒน ์ มอบตัวแล้ว 
38   นาย ณัฐชนนท์ ผาสุข   



  

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3  ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน  วิทย-์คณิต  เน้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี  

(เรียงตามเลขท่ีนั่งสอบ) 
ที ่ เลขประจ าตัว     ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 22925 นาย ณัฐพล  อุดมศรี มอบตัวแล้ว 
2 22967 นาย อนุรักษ์ จิ๋วจู มอบตัวแล้ว 
3 23009 น.ส. พรรณภัทธ์  พิชัยธรรม มอบตัวแล้ว 
4 23042 น.ส. มัทลิษา  ขินเอ มอบตัวแล้ว 
5 23088 นาย ทินกฤต  ยอดสุขศิริ มอบตัวแล้ว 
6 23098 นาย จิรสิน  โภชนา มอบตัวแล้ว 
7 23956 นาย ทักษ์ดนัย ปัญญาใหญ่ มอบตัวแล้ว 
8 24001 นาย ญาณวุธ  วันค า มอบตัวแล้ว 
9 24045 นาย สราวุธ  วงษ์นฤมิตร มอบตัวแล้ว 

10   นาย บุญยืน เเซ่ย่าง   
11   นาย พัฒนากร ใจแก้ว   
12   น.ส. อรวรา สิงห์ค า   
13   นาย นิธิวัชญ ์ หิรัญ   
14   น.ส. เยาวพา  หน่อแก้ว   
15   น.ส. สุดารัตน์ ปินตา   
16   น.ส. วริศรา สรรพกรพิเศษ   
17   นาย ณัฐวัฒน์ คิดเลิศล้ า   
18   น.ส. จิตรกัญญา บัณฑิตมหาศาล   
19   นาย เบญจศรายุทธ น้อยอุบล   
20   น.ส. นัฐชานันท์ พรมตัน   
21   น.ส. วีนัส เอ่ียมสอาด   
22   น.ส. จินดา ชีวิตกาล   
23   น.ส. วริศรา ทะมองชัย   
24   น.ส. ปฏิณญา ค าประวัติ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4  ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน  ศิลป-์ค านวณ  

(เรียงตามเลขท่ีนั่งสอบ) 
ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 23093 นาย วัชรพงษ์  เกิดไกล มอบตัวแล้ว 
2 23099 นาย จิรวัฒน์  บุญสอาด มอบตัวแล้ว 
3   น.ส. อาธิชาภรณ์ เทพมา   
4   น.ส. สุพรรษา หล้าจู   
5   นาย ธนโชต ิ ต๊ะสู้   
6   น.ส. ธันย์ชนก บัวหริ่ม   
7   น.ส. จันทกานต์ สีมุ่ง   
8   น.ส. กานต์รวี  วิวัฒน์วิทยา   
9   น.ส. เพ่ือฟ้า  คณะปัญญา   

10   นาย ณัฐวุฒิ ใจชื่น   
11   น.ส. สุภัสสรา ทรัพย์พิไล   
12   นาย ธัญธร กองสัจธรรม   
13   นาย โชคชัย เบก่า   
14   นาย ปานรวิช ทิพย์ค า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5  ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน  ศิลป-์ไทย-สังคม  

(เรียงตามเลขท่ีนั่งสอบ) 
ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 22969 น.ส. ณัฎฐธิดา  สุนันตา มอบตัวแล้ว 
2 23950 น.ส. วลัยรัชช์  มูลเมือง มอบตัวแล้ว 
3 23953 น.ส. มิ่งกมล  กันทะ มอบตัวแล้ว 
4 24005 น.ส. ธิดารัตน์  ตั๋นวงค ์ มอบตัวแล้ว 
5 24015 น.ส. อาอีซะห์  ทองจ ารูญ มอบตัวแล้ว 
6 24023 น.ส. อามรรัตน์  ศรีวิชัย มอบตัวแล้ว 
7 24047 นาย ธีรพงศ์ ค าดวง มอบตัวแล้ว 
8   นาย พรพรหมณ์ พุกะนัดด์   
9   น.ส. อรกมล ปรมสุข   

10   น.ส. พัชริดา บุญเพ่ิมพูล   
11   น.ส. ลลิตา ลาดดี   
12   น.ส. วาสนา  จันต๊ะ   
13   น.ส. มิ่งขวัญเนตร  กิรัมย์   
14   น.ส. นิมิตพร บัญญัติฤทธิ์   
15   นาย ภูริวัฒน ์ เหมยบัว   
16   น.ส. พรรณปพร จิตร์มุง   
17   นาย มีบุญ กวยทองเปลว   
18   น.ส. สุพรรณี น้ าสาละวิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6  ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน  พิเศษญ่ีปุ่น 
(เรียงตามเลขท่ีนั่งสอบ) 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 22935 น.ส. กนกวรรณ  หมื่นสุ มอบตัวแล้ว 
2 22953 นาย อ้อย   ภูเขียว มอบตัวแล้ว 
3 23055 น.ส. อภิชญา  ฉิมพล มอบตัวแล้ว 
4 23118 น.ส. วชิรญาณ์  วงค์กรณ์ มอบตัวแล้ว 
5 23937 น.ส. เอ้ืองทิพย์  แสงหล้า มอบตัวแล้ว 
6 24044 น.ส. ลานนา  ใจสูง มอบตัวแล้ว 
7   น.ส. ณัฐฐณิฌา ดวงวรรณา   
8   น.ส. ศิริพร  ลุงออง   
9   น.ส. อภิวรรณ ยี่ภิญโญ   

10   นาย ศิขรินทร์  ต่อบุญ   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7  ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน  พิเศษจีน 
(เรียงตามเลขท่ีนั่งสอบ) 

ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 22927 น.ส. ชุติกาญจน์  คงโต มอบตัวแล้ว 
2 22928 น.ส. นลินี  กลับดี มอบตัวแล้ว 
3 22946 น.ส. วิยี      มอบตัวแล้ว 
4 22954 นาย ธนชัย  ค าพูน มอบตัวแล้ว 
5 22956 นาย กันติยา  เลเสาะ มอบตัวแล้ว 
6 23023 น.ส. ปภาดา  อนันต์ปิติชัย มอบตัวแล้ว 
7 23064 น.ส. จิราภา  ค าแดง มอบตัวแล้ว 
8 23074 น.ส. นันทิตา  ปลาพิทักษ์ มอบตัวแล้ว 
9 23076 น.ส. ญาณีนุช  ปลาพิทักษ์ มอบตัวแล้ว 

10 23117 น.ส. ปาริฉัตร  จ๊ะดี มอบตัวแล้ว 
11 23122 นาย อภิรักษ์ อินต๊ะ มอบตัวแล้ว 
12 23128 น.ส. จิรนันท์  สุกิน มอบตัวแล้ว 
13 23170 น.ส. อภิชญา  ทรายสะอาด มอบตัวแล้ว 
14 23223 น.ส. ธิพูน  ซางจ ี มอบตัวแล้ว 
15 23226 น.ส. หทัยรัตน์  เกิดทิม มอบตัวแล้ว 
16 23557 น.ส. วิมลพรรณ  เทพวงศ์ มอบตัวแล้ว 
17 23907 น.ส. ปนัสยา  ณ เชียงใหม่ มอบตัวแล้ว 
18 23932 น.ส. ปนัดดา   ไชยกอง มอบตัวแล้ว 
19 23935 น.ส. จุฑามาศ   บรรทรงกิจ มอบตัวแล้ว 
20 23936 น.ส. จุฬาพิชญ์   สมทอง มอบตัวแล้ว 
21 23995 นาย ณัฐพงษ์  พรหมใจ มอบตัวแล้ว 
22 23999 น.ส. จุฑารัตน์  บางกูล มอบตัวแล้ว 
23 24021 นาย จะทอ  เปี่ยผะ มอบตัวแล้ว 
24 24031 น.ส. สุพิชฌาย์  กันดอก มอบตัวแล้ว 
25   น.ส. ฌิชมน ตรีเนตรภิบาล   
26   น.ส. ณฐมน จินดาธนภาคิน   
27   น.ส. ญาณัฐฉรา อนุกูล   
28   น.ส. ชนิภรณ์ เจริญผล   
29   นาย ภัสสวิตต ์ ทวีวิวัฒน ์   
30   น.ส. แสงหอม หนั่นตา   
31   นาย กิตติพงศ์ แซ่ลี   
32   น.ส. วรรณภา แซ่ล้อ   
33   น.ส. วาสนา พอก๊ะ   



  

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8  ปีการศึกษา 2563 
แผนการเรียน  พิเศษศิลปะ ดนตรี กีฬา 

(เรียงตามเลขท่ีนั่งสอบ) 
ที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 22926 นาย สน สิทธิ มอบตัวแล้ว 
2 22949 นาย วสุวัฒน ์ เอกเสถียรสมบัติ มอบตัวแล้ว 
3 22950 นาย วรภพ  ลุงเมือง มอบตัวแล้ว 
4 23172 นาย กิตตินันท์ ปิยทัศน์ มอบตัวแล้ว 
5 23955 นาย ภานุพงศ์ หัดธง มอบตัวแล้ว 
6 23994 นาย ธนภัทร อุตตภิระ มอบตัวแล้ว 
7 24012 นาย วีรภัทร  ลุงโสม มอบตัวแล้ว 
8 24034 นาย ธีรวัจน ์ ชัยกุย มอบตัวแล้ว 
9 24042 นาย นัสทวัฒน์ ปี่แก้ว มอบตัวแล้ว 

10 24048 นาย วชิรวิชญ ์ แก้วประเสริฐ มอบตัวแล้ว 
11   น.ส. ธันย์ชนก ศักดิ์วรางกุล   
12   น.ส. มณฑนา ลิมาจิรากร   
13   นาย ปุณณัตถ์ ค าแท้   
14   นาย บุญเขต ค าลือ   
15   นาย พิพิธ เปียสวน   
16   นาย ฟาต้าห์ มันโซ่   
17   นาย ฟ้าประทาน จันทร์แก้ว   

 


