
 

 
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

เร่ือง   เรียกนักเรียนบัญชีส ารองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

…………………………………………………………………………………………………… 
           ตามท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ได้ประกาศบัญชีรายช่ือนักเรียนผู้สอบได้ 
ตัวจริง จ านวน 144 คน ให้มารายงานตัวเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วนั้น
ปรากฏว่ามีนักเรียนมารายงานตัวไม่ครบจ านวนผู้สอบได้ โดยมีผู้ไม่มารายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 35 คน จึงขอให้ผู้สอบได้ส ารองล าดับที่ ส1-ส35 (เนื่องจากจะได้ครบตามจ านวนนักเรียนท่ีประกาศรับ 
จ านวน 144 คน)  ตามรายช่ือต่อไปนี้ ไปรายงานตัวตัวเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 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 
ส1 124304 เด็กหญิง กมลนัทธ์ คริสตินา จตุรโกมล เลิศปัญญา ชลบุรี 
ส2 124019 เด็กชาย พงศ์ศรัณย์ บริบูรณ์เวช เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี 
ส3 124133 เด็กหญิง ธมลวรรณ นาคบ ารุง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 
ส4 124125 เด็กหญิง ดุจตะวัน บุราณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 
ส5 124248 เด็กหญิง ณิชาภัทร นัทธีประทุม ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ชลบุรี 
ส6 124233 เด็กชาย ภูริภัทร อภิรักษ์โชติมา ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี 
ส7 124064 นางสาว กนกวรรณ บุญเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
ส8 124187 เด็กหญิง ณัฐชยา กล่ินอบเชย ชลกันยานุกูล ชลบุรี 
ส9 124010 นางสาว ณฐมน เถ่ือนศรี เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี 
ส10 124114 เด็กหญิง ฑิตฐิตา ชนินทรานันท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 
ส11 124202 เด็กหญิง รัมภ์รดา อาจวิชัย ชลกันยานุกูล ชลบุรี 
ส12 124357 นางสาว เบญจพร ชนะวงศา ตราษตระการคุณ ตราด 
ส13 124161 เด็กหญิง วณัฏฐนันท์ ภักดีงาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 
ส14 124055 เด็กหญิง อนัญญา บุญช ู ศรียานุสรณ์ จันทบุรี 
ส15 124475 เด็กหญิง ศุภิสรา อุดมสุข ระยองวิทยาคม ระยอง 
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ท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียน จังหวัด 
ส16 124472 เด็กหญิง ศรันย์พร ท่ังศรี ระยองวิทยาคม ระยอง 
ส17 124039 เด็กหญิง ชนินาถ อนุศรี ศรียานุสรณ์ จันทบุรี 
ส18 124209 เด็กหญิง ศศิสมา จิตรวิโรจน์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี 
ส19 124374 นางสาว เปมิกา ธนประสิทธิ์พัฒนา สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด 
ส20 124349 เด็กหญิง กัญญาภัค มหิงชลา ตราษตระการคุณ ตราด 
ส21 124101 นาย กฤษฏิ ์ เหล่าอารยะวัฒน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 
ส22 124283 เด็กชาย ภาคิน นวมน้อย พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 
ส23 124408 เด็กหญิง อรปรียา เครือวงษา ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบุรี 
ส24 124373 เด็กชาย นิติธร สุตตสันต์ สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด 
ส25 124076 เด็กชาย ไตรคุณ จันทวัฒน ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
ส26 124029 เด็กชาย วชิรวิทย ์ ปริสุทธิวุฒิพร เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี 
ส27 124065 นางสาว ขวัญชนก ปรีชาชีววัฒน์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
ส28 124455 นาย พัฒน์ภูม ิ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
ส29 124321 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ รถทอง สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
ส30 124215 เด็กชาย โชติพัฒน์ เต็มพงศ์ศรีสง่า ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี 
ส31 124273 เด็กหญิง ฐิตาภา ศรีหริ่ง พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 
ส32 124143 เด็กชาย ปรเมศร์ เอี่ยมละออง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 
ส33 124496 เด็กหญิง รดาดาว ปิยภัทร์กิติ พวงคราม สระแก้ว 
ส34 124262 เด็กหญิง มนัสวีรภัทร แก้วอุไร บุญจิตวิทยา ชลบุรี 
ส35 124095 เด็กชาย จิณณวัตร วิไลรัตน ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 

 
ท้ังนี้ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจะด ำเนินกำรเรียกนักเรียนบัญชีส ำรองล ำดับถัดไปมำรำยงำนตัว  จนครบตาม
จ านวนที่ก าหนด 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

 
 

 (นายวิทยา อรุณแสงฉาน) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

 


