
 

 
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

เร่ือง   เรียกนักเรียนบัญชีส ารองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

…………………………………………………………………………………………………… 
           ตามท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ได้ประกาศบัญชีรายช่ือนักเรียนผู้สอบได้ 
ตัวจริงจ านวน 96 คน ให้มารายงานตัวเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วนั้น 
ปรากฏว่ามีนักเรียนมารายงานตัวไม่ครบจ านวนผู้สอบได้ โดยมีผู้ไม่มารายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 34 คน  จึงขอให้ผู้สอบได้บัญชีส ารองล าดับที่ ส1-ส34 (เนื่องจากจะได้ครบตามจ านวนนักเรียนท่ีประกาศ
รับ จ านวน 96 คน)  ตามรายช่ือต่อไปนี้ ไปรายงานตัวเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในวันอังคารท่ี 19 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง ดร.ประโยชน์ เนื่องจ านงค์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุรี  

 

ท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียน จังหวัด 
ส 1 1211229 เด็กชาย ปวีร์ จันทรขจรรัตน์ อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง 
ส 2 1211129 เด็กหญิง อลีนา หมัดชา สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
ส 3 1211086 เด็กหญิง ถิรนัทธ์ เจริญวงษ ์ ดาราสมุทร ชลบุรี 
ส 4 1211091 เด็กหญิง วราดาชวี อินทเกื้อ ดาราสมุทร ชลบุรี 
ส 5 1211084 เด็กหญิง ณัชชา จุลวงษ์ ดาราสมุทร ชลบุรี 
ส 6 1211254 เด็กหญิง แพตร ี ด าคลองตัน อนุบาลระยอง ระยอง 
ส 7 1211087 เด็กหญิง ปภัสร์สินี สิริมังคลกิตติ ดาราสมุทร ชลบุรี 
ส 8 1211248 เด็กหญิง ปวริศา รนที อนุบาลระยอง ระยอง 
ส 9 1211259 เด็กหญิง วริศรา โฆษิตพันธวงศ์ อนุบาลระยอง ระยอง 
ส 10 1211183 เด็กชาย นนท์ปวิธ กีรติเจริญวงศ์ อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี 
ส 11 1211054 เด็กชาย พัทธนันท์ ยีหมัดอาหลี วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 
ส 12 1211163 เด็กชาย วรธนา กันตอนันตพร อนุบาลชลบุรี ชลบุรี 
ส 13 1211146 เด็กหญิง ชินัญญา ภูรีวัฒนะ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี 
ส 14 1211203 เด็กหญิง กานต์ธีรา กฤษณีไพบูลย์ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 
ส 15 1211143 เด็กชาย กันต์ กฤษวงศ์ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี 
ส 16 1211233 เด็กชาย วรพล วุฒิมากูล อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง 
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 เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียน จังหวัด 
ส 17 1211063 เด็กชาย ศุภวิฎ เสริญสุขสัมฤทธิ์ วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 
ส 18 1211022 เด็กหญิง ภัทรวดี หงษ์ทอง สฤษดิเดช จันทบุรี 
ส 19 1211265 เด็กหญิง นัทธมน เพ็งรุ่ง อัสสัมชัญระยอง ระยอง 
ส 19 1211224 เด็กหญิง ณัฏฐนิจ ตรีวิจิตรไพศาล สาธิตเทศบาลนครระยอง ระยอง 
ส 21 1211057 เด็กชาย ภัทรพงศ์ วิสุทธิศักดิ์ วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 
ส 22 1211076 เด็กชาย ศิวกร โพธิ์ทอง อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
ส 23 1211162 เด็กหญิง รัชภร สถาพร อนุบาลชลบุรี ชลบุรี 
ส 24 1211018 เด็กชาย ปภินวิทย ์ นครชัย สฤษดิเดช จันทบุรี 
ส 25 1211216 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ วารีสูงเนิน อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 
ส 25 1211124 เด็กชาย ณัฐนันท์ จึงธนศิริกูล สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
ส 27 1211202 เด็กชาย กอบกาญ เรือนค า มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 
ส 28 1211069 เด็กหญิง นภัทร ธงทองทิพย ์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
ส 29 1211240 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แย้มคร้าม อนุบาลระยอง ระยอง 
ส 30 1211045 เด็กหญิง กนกวรรณ ป้อมบริสุทธิ์ วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 
ส 31 1211034 เด็กชาย สหรรษภูม ิ บุญช่วยเหลือ สฤษดิเดช จันทบุรี 
ส 32 1211127 เด็กหญิง พิชชาอร เกียรติณัฐกร สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
ส 33 1211241 เด็กชาย ณัฐภัทร วิศิษฎ์วรณัฐ อนุบาลระยอง ระยอง 
ส 34 1211156 เด็กหญิง นัชชา ชูเกียรติโรจน์ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี 

 
ท้ังนี้ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา                   

ปีที่ 1 โรงเรียนจะด ำเนินกำรเรียกนักเรียนบญัชีส ำรองล ำดับถัดไปมำรำยงำนตัว  จนครบตามจ านวนที่ก าหนด 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

 
 

 (นายวิทยา อรุณแสงฉาน) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

   


