
 

 
 

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ ์
เร่ือง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 
ประจ าปีการศึกษา  2565 

---------------------------------------------------------------------- 

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๖๘๓  ลงวันที่  ๔  มีนาคม  
๒๕๖๕  แจ้งแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การสอบคัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัว ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียน                    
ปีการศึกษา 25๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการรับนักเรียนทุกคน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จึงประกาศให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25๖๕ ที่มีรายชื่อตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้  มารายงานตัว               
และมอบตั ว ในวันที่  13  มี น าคม  2 565   เวลา 0 8 .30  น . - 12 .00  น .  ณ  อาคารหอประชุ ม                              
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา  2565 
ห้องเรียนเทียบเคียงหลักสูตร สสวท. วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล จังหวัด ประเภท 

1 001 เด็กหญิงทาพินีต์  ทาพิทักษ์ พิษณุโลก ประจ า 
2 002 เด็กหญิงยวดี  บุญก่ า เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 
3 003 เด็กหญิงเบญญาภา เกิดก่อวงษ์ เพชรบูรณ์ ประจ า 
4 004 เด็กหญิงพรนภา  จันทะคุณ เลย ประจ า 
5 005 เด็กชายกฤติกานต์  จุตตะโน เลย ประจ า 
6 006 เด็กหญิงอทิมา  อุไร เลย ประจ า 
7 007 เด็กหญิงศุภัสสร  ปัสสาวัฒนะ เลย ประจ า 
8 008 เด็กหญิงปาริตา  พรหมดี เลย ประจ า 
9 009 เด็กหญิงกนกธิดา  รัตนเสถียร เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 

10 010 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขศรี เลย ประจ า 
11 011 เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  ยอดค า เลย ประจ า 
12 012 เด็กหญิงณิชาพร  เรืองตา เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 
13 013 เด็กหญิงสุพิชญา  โตฉ่ า นครสวรรค์ ประจ า 
14 014 เด็กหญิงอาภัสรา  กวยค า เลย ประจ า 
15 015 เด็กชายพลพล   วรกิจ กรุงเทพ ประจ า 



 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา  2565 
ประเภทห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   (ห้องยกระดับ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล จังหวัด ประเภท 

1 001 เด็กชายชวภณ  รุจิโชคบวรกลุ พิจิตร ประจ า 
2 002 เด็กชายสุวรรณภูมิ  วรรณกิจ เลย ประจ า 

3 003 เด็กหญิงพิรยิาพร  วงศ์วิริยชาต ิ เพชรบูรณ์ ประจ า 

4 004 เด็กชายณัฐพนธ์  ฐานุสรณ์ เลย ประจ า 

5 005 เด็กหญิงวิรวรรณ  สุนทร เพชรบูรณ์ ประจ า 

6 006 เด็กหญิงกาญสุดา  เทาดี เลย ประจ า 

7 007 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ค าแพง เพชรบูรณ์ ประจ า 

8 008 เด็กชายธนพล  จัทร์พิลา เพชรบูรณ์ ประจ า 

9 009 เด็กหญิงพิมพ์ดารา  จันทคุณ เลย ประจ า 

10 010 เด็กชายพลากร  ค าภู เลย ประจ า 

๑๑ ๐๑๑ เด็กชายศุกลวัฒน์  สุธงษา เลย ประจ า 

๑๒ ๐๑๒ เด็กชายพัชรพล  สุ่มมาตร์ เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 

๑๓ ๐๑๓ เด็กชายกลวัชร เสนา เลย ประจ า 

๑๔ ๐๑๔ เด็กชายภูมิภัทร  ดั่งค าภา เลย ประจ า 

15 015 เด็กหญิงฐิตา สิทธิรมย์ ร้อยเอ็ด ประจ า 

16 016 เด็กหญิงชวิศา   บุญสวน เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 

1๗ 01๗ เด็กชายธนกฤต เจริญชัย เพชรบูรณ์ ประจ า 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2565 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (ห้องสสวท.) 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี  ๑๐   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

      (นายพีระวัตร  จันทกูล) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล จังหวัด ประเภท 

1 001 เด็กหญิงอนัญญา  นวลทัด เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 
2 002 เด็กชายธิติวุฒิ  แจ้งสว่าง เพชรบูรณ์ ประจ า 
3 003 เด็กชายปฐวี  รัตนเสถียร เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 
4 004 นายธนธรณ์  สุนล ี เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 
5 005 นายพีรวัส  ทาสีดา เพชรบูรณ์ ประจ า 
6 006 นายแทนคุณ  กันทะหมื่น เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 
7 007 นายเสมา  แสงบัว เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 
8 008 นางสาวจิรัชยา  บุญทะจันทร์ เพชรบูรณ์ ประจ า 
9 009 นางสาวณีรนุช  วงศ์หมี เพชรบูรณ์ ประจ า 

10 010 เด็กหญิงสายธาร  สุคงเจริญ เพชรบูรณ์ ประจ า 
11 011 นางสาวกลางใจ  สงศิลาวัต เพชรบูรณ์ ประจ า 
12 01๒ นายภูรินัฐ  จันทะคุณ เพชรบูรณ์ ประจ า 
13 01๓ นางสาวกชกร  ตาเห็น เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 
14 01๔ นายนพเก้า  กระแบกหอม เพชรบูรณ์ ประจ า 
15 01๕ นายภาณุพันธ์  สุวรรณมา เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 
16 01๖ เด็กหญิงศศิธร  อาจเชื้อ เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 
17 01๗ นางสาวพงศ์พัศรา  มาแก้ว เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 
18 0๑๘ เด็กชายธนภัทร  อุปมาคาน เพชรบูรณ์ ไป-กลับ 
19 019 เด็กชายปวริศ  ตันตุลา สระบุรี ประจ า 
20 020 เด็กชายกมลพัชร์  สุขโต กรุงเทพฯ ประจ า 
21 021 เด็กหญิงกรกนก  เทียนศรี ปทุมธานี ประจ า 
22 022 เด็กหญิงปริศนา  ไชยโย พิษณุโลก ประจ า 
23 023 เด็กหญิงศลิศา   ศรีสงคราม เพชรบูรณ์ ประจ า 


