
 

รายช่ือนักเรียนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (รอบสอง) 
ประจ าปีการศึกษา 2561  กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สนามสอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
1 1211001 เด็กหญิงกรปภา  เพียรมงคล สฤษดิเดช 
2 1211002 เด็กชายกฤตณัฐ  นามสาร สฤษดิเดช 
3 1211003 เด็กชายกิตติภพ  เจริญพร สฤษดิเดช 
4 1211004 เด็กชายคณิศร  สว่างไสว สฤษดิเดช 
5 1211005 เด็กหญิงจิดาภา  ทองนบ สฤษดิเดช 
6 1211006 เด็กชายจิรัฎฐ์  ขวัญแก้ว สฤษดิเดช 
7 1211007 เด็กหญิงชนเนษฎ์  หล่อศิริรัตนกุล สฤษดิเดช 
8 1211008 เด็กหญิงชัญญา  ถาวรวงศ์ สฤษดิเดช 
9 1211009 เด็กชายชัยอนันต์  โพธิ์แก้ว สฤษดิเดช 
10 1211010 เด็กชายฐปนรรฆ์  พลับไพล สฤษดิเดช 
11 1211011 เด็กชายณัฐชนน  ชากันด ี สฤษดิเดช 
12 1211012 เด็กชายธนกฤต  ดวงพิลา สฤษดิเดช 
13 1211013 เด็กชายธนสร  โนนม่วง สฤษดิเดช 
14 1211014 เด็กหญิงธนัชญา  อุระเกต สฤษดิเดช 
15 1211015 เด็กชายธรรมธร  น้อยสง่า สฤษดิเดช 
16 1211016 เด็กหญิงธัญจิรา  ประชุมแพทย์ สฤษดิเดช 
17 1211017 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  ทศานนท์ สฤษดิเดช 
18 1211018 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โยคะวัฒน์ สฤษดิเดช 
19 1211019 เด็กชายนพฤทธิ์  หรูเจริญ สฤษดิเดช 
20 1211020 เด็กชายนภัสรพี  อภัย สฤษดิเดช 
21 1211021 เด็กหญิงนรยา  ก๋าเป็ง สฤษดิเดช 
22 1211022 เด็กหญิงนฤชล  จันทร์โสม สฤษดิเดช 
23 1211023 เด็กหญิงนิธัชกัญญ์  จันทร์ทิพย์ สฤษดิเดช 
24 1211024 เด็กหญิงประภาวีร์  จันทิบุตร สฤษดิเดช 
25 1211025 เด็กชายปิยะวัฒน์  แก้วประสิทธิ์ สฤษดิเดช 
26 1211026 เด็กชายปิยะวัฒน์  เลิศงามมงคลกุล สฤษดิเดช 
27 1211027 เด็กชายพรสวรรค์  สุขประพันธ์ สฤษดิเดช 
28 1211028 เด็กหญิงพัชรศิริ  ผ่านส าแดง สฤษดิเดช 
29 1211029 เด็กหญิงภัคธีมา  สุรนันท์ สฤษดิเดช 
30 1211030 เด็กชายภัทรดนัย  เนื้อทอง สฤษดิเดช 
 

ห้องสอบที่ 1 



 

รายช่ือนักเรียนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (รอบสอง) 
ประจ าปีการศึกษา 2561  กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สนามสอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
31 1211031 เด็กหญิงภินันดา  คุรุปราการกิจ สฤษดิเดช 
32 1211032 เด็กชายภูวิศ  กูลพฤกษี สฤษดิเดช 
33 1211033 เด็กชายภูศิล  อินทนี สฤษดิเดช 
34 1211034 เด็กหญิงมัญชุศรี  สุริวงษ ์ สฤษดิเดช 
35 1211035 เด็กหญิงมุกดาวรรณ  เสมราช สฤษดิเดช 
36 1211036 เด็กชายเมธากานต์  บัวหลวง สฤษดิเดช 
37 1211037 เด็กชายยศพงศ์  พูลพักตร์ สฤษดิเดช 
38 1211038 เด็กหญิงรสิกา  นาควงศ์ สฤษดิเดช 
39 1211039 เด็กหญิงเรืองริน  คูหากาญจน์ สฤษดิเดช 
40 1211040 เด็กหญิงวรรณพร  ธีราทรง สฤษดิเดช 
41 1211041 เด็กชายเวโรจน์  บุญราช สฤษดิเดช 
42 1211042 เด็กชายศิวกร  สีทานนท์ สฤษดิเดช 
43 1211043 เด็กชายศุภกร  ถนอมวงศ์ สฤษดิเดช 
44 1211044 เด็กชายศุภฤกษ์  นิลกิจ สฤษดิเดช 
45 1211045 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ปลัดสิงห์ สฤษดิเดช 
46 1211046 เด็กชายเศรษฐ์  พรรณมณีลักษณ์ สฤษดิเดช 
47 1211047 เด็กหญิงสิริภัสสร  ลิ่มพาณิชย์ สฤษดิเดช 
48 1211048 เด็กหญิงสุกฤตา  ทีหอค า สฤษดิเดช 
49 1211049 เด็กชายเปรมากร  อนันต์ อนุบาลจันทบุรี 
50 1211050 เด็กหญิงวรวลัญช์  สิมะบวรสุทธิ์ อนุบาลจันทบุรี 
51 1211051 เด็กชายพีรวิชญ์  ตันหยงมาศกุล มารดานฤมล 
52 1211052 เด็กชายจิตติพัฒน์  การุญ วัดดอนทอง 
53 1211053 เด็กหญิงชญานิน  ธนานพงศ์ วัดดอนทอง 
54 1211054 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณรักษ์ วัดดอนทอง 
55 1211055 เด็กหญิงณิชาภา  อัครพรเดชธนา วัดดอนทอง 
56 1211056 เด็กหญิงดาเรศ  น้อยโป๊ะ วัดดอนทอง 
57 1211057 เด็กชายธนกร  บุญสอน วัดดอนทอง 
58 1211058 เด็กชายธีรเมธ  เพียรจัด วัดดอนทอง 
59 1211059 เด็กชายนิรวิทธิ์  ขจรบรรจง วัดดอนทอง 
60 1211060 เด็กหญิงปพิชญา  โสมปิ่น วัดดอนทอง 

 

ห้องสอบที่ 2 



 

รายช่ือนักเรียนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (รอบสอง) 
ประจ าปีการศึกษา 2561  กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สนามสอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
61 1211061 เด็กหญิงปพิชญา  หวังไพฑูรย์ วัดดอนทอง 
62 1211062 เด็กชายปริญญา  ข าเหม วัดดอนทอง 
63 1211063 เด็กหญิงพัชรดา  ทองกุล วัดดอนทอง 
64 1211064 เด็กชายพิรพัฒน์  ศรีประวัติ วัดดอนทอง 
65 1211065 เด็กชายพีระวัฒน์  ธนะสารสมบัติ วัดดอนทอง 
66 1211066 เด็กหญิงวรัชยา  จิตต์สุขส าราญ วัดดอนทอง 
67 1211067 เด็กชายศุภวิชญ์  อานุภาเวนะวัฒน์ วัดดอนทอง 
68 1221001 เด็กหญิงชุติมา  ประภาศิริสุลี วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
69 1221002 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รุ่งสิทธิ์เมธีกุล วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
70 1221003 เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่องแสงจันทร์ วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
71 1221004 เด็กชายบุญญฤทธิ์  วรรณศิริ วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
72 1221005 เด็กหญิงปวีณภัทท์  จ าปาทอง วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
73 1221006 เด็กหญิงสาริสา  พันธุ์ธรรม วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
74 1211068 เด็กชายณฐกร  วรรณบวร ศรีวิทยา 
75 1211069 เด็กหญิงกชศร  ปิยะกิตก าธร อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
76 1211070 เด็กชายก้องกิดากร  วัฒนะเวชศักดิ์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
77 1211071 เด็กหญิงกีรติกา  ทองชัยประสิทธิ์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
78 1211072 เด็กชายณัฐชนน  พิสิษฐ์ศักดิ์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
79 1211073 เด็กชายณัฐดนัย  คุลิมา อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
80 1211074 เด็กหญิงณัฐสร  เพ่งพินิจ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
81 1211075 เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
82 1211076 เด็กชายธนชล  วงศ์ทิม อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
83 1211077 เด็กหญิงธัญธิตา  ปานเนาว์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
84 1211078 เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
85 1211079 เด็กชายพุฒิพงศ์  ปัญญาพร อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
86 1211080 เด็กหญิงภัสสร  ชววัฒนาพงศ์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
87 1211081 เด็กชายวรากร  อิงคยะกุล อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
88 1211082 เด็กหญิงโศภิษฐา  ประกอบการ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
89 1211083 เด็กหญิงสุกฤตา  ประเสริฐโชค อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
90 1211084 เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 

 

ห้องสอบที่ 3 



 

รายช่ือนักเรียนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (รอบสอง) 
ประจ าปีการศึกษา 2561  กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สนามสอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
91 1211085 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  คงวิลัย จุกเสม็ด 
92 1211086 เด็กหญิงกัญทิชา  ใหม่จู เซนต์ปอลคอนแวนต์ 
93 1211087 เด็กหญิงจิราภา  เกียรติกูลขจร เซนต์ปอลคอนแวนต์ 
94 1211088 เด็กหญิงธัญชนก  จิราก้องวานิช เซนต์ปอลคอนแวนต์ 
95 1211089 เด็กชายธนชัย  ธัญญเจริญ ดวงมณี 
96 1211090 เด็กหญิงกัญชพร  แจ้งโห้ ดาราสมุทร 
97 1211091 เด็กหญิงชนกนันท์  วรภัสสร ดาราสมุทร 
98 1211092 เด็กชายชานนช์  เชาวน์ชะตา ดาราสมุทร 
99 1211093 เด็กชายธนกร  วัฒนาพงษากุล ดาราสมุทร 
100 1211094 เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย ดาราสมุทร 
101 1211095 เด็กหญิงบุญสิตา  แสงอรุณ ดาราสมุทร 
102 1211096 เด็กชายพิพิธพล  สุทธิสา ดาราสมุทร 
103 1211097 เด็กชายพิภัทร  บุญมั่น ดาราสมุทร 
104 1211098 เด็กหญิงพู่ไหม  เบญจวรางกูล ดาราสมุทร 
105 1211099 เด็กหญิงสขิลา  โมกขะเวส ดาราสมุทร 
106 1211100 เด็กหญิงสิริอร  วนาพงศากุล ตันตรารักษ์ 
107 1211101 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สกุลมา ตันตรารักษ์ 
108 1211102 เด็กหญิงญาณิศา  แจ้งข า ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 
109 1211103 เด็กหญิงณัฐพร  ตันทอง ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 
110 1211104 เด็กชายด.ช.สิริชาต ิ บูรณะโอสถ ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 
111 1211105 เด็กชายประณิธาน  ศรีตะวัน ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 
112 1211106 เด็กหญิงปุณณาสา  สังฆตูม ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 
113 1211107 เด็กหญิงวราลี  อาษาสิงห์ ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 
114 1211108 เด็กชายวีรภัทร  สว่างจิตต์ ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 
115 1211109 เด็กชายณัฐวรรธน์  ราษฎร์เจริญดี บ้านห้วยกะปิ 
116 1211110 เด็กหญิงกฤติกา  อยู่เจริญ บุญประทีปวิทยาคาร 
117 1211111 เด็กหญิงชนัญดา  สถาวร บุญประทีปวิทยาคาร 
118 1211112 เด็กหญิงกรกมล  วงษ์ชู ปรีชานุศาสน์ 
119 1211113 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ญาวงศ์ ปรีชานุศาสน์ 
120 1211114 เด็กชายภูดิศ  เจนรักมาตุภูมิ ปรีชานุศาสน์ 

 

ห้องสอบที่ 4 



 

รายช่ือนักเรียนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (รอบสอง) 
ประจ าปีการศึกษา 2561  กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สนามสอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
121 1211115 เด็กหญิงภูษณิศา  กิจกาญจนกุล ปรีชานุศาสน์ 
122 1211116 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธรรมนิยมกุล ปรีชานุศาสน์ 
123 1211117 เด็กชายสุวิจักขณ์  เจริญศิริโสภาคย์ ปรีชานุศาสน์ 
124 1211118 เด็กชายภูริช  ลินจงวัชรกุล มารีวิทย์ 
125 1211119 เด็กชายวัชรธร  กระจ่างมล มารีวิทย์ 
126 1211120 เด็กหญิงสุปรียากาญ  ตันสุวรรณรัตน์ มารีวิทย์ 
127 1211121 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ขุนแสน มารีวิทย์สัตหีบ 
128 1211122 เด็กหญิงปรายฟ้า  จริยเวชช์วฒันา มารีวิทย์สัตหีบ 
129 1211123 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จุ้ยเล็ก มารีวิทย์สัตหีบ 
130 1211124 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตราชู เลิศปัญญา 
131 1211125 เด็กชายจิรกิตติ์  จิระเจริญรัตน์ วัฒนานุศาสน์ 
132 1211126 เด็กหญิงณัฐภัสสร  วรสายัณห์ วัฒนานุศาสน์ 
133 1211127 เด็กหญิงนันท์นภัส  ค าแก้ว วัฒนานุศาสน์ 
134 1211128 เด็กหญิงประภาวรินท์  ทองสดายุ วัฒนานุศาสน์ 
135 1211129 เด็กชายปีดี  ประทุมเมศ วัฒนานุศาสน์ 
136 1211130 เด็กหญิงสุภัชญา  โสภณภิรมย์ วัฒนานุศาสน์ 
137 1211131 เด็กหญิงอริสรา  ณ  นคร วัฒนานุศาสน์ 
138 1211132 เด็กหญิงธีริศรา  ตันสกุล ศูนย์บริการการศึกษานอกอ าเภอเมืองชลบุรี 
139 1211133 เด็กหญิงวราลี  ละออ สัตหีบ 
140 1211134 เด็กชายกฤดนท  ผลอนันต์ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
141 1211135 เด็กชายชาติภัทร  มาสุข สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
142 1211136 เด็กหญิงณัชชา  นาแก้ว สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
143 1211137 เด็กชายนฤเบศ  ชูชาติ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
144 1211138 เด็กหญิงพิรญาณ์  โกสัจจะ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
145 1211139 เด็กชายศุภกร  แดงพยนต์ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
146 1211140 เด็กชายหาญพงศภัค  รถทอง สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 

147 1211141 เด็กชายภควันต์  เผือกศิริพิบูลย์ 
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการการศึกษาพหุภาษา 
148 1211142 เด็กหญิงอธิชญา  พ่ึงรุ่ง สารสาสน์วิเทศชลบุรี 
149 1211143 เด็กชายบูรพา  ธนทวีรัตน์ สุอารีวิทยา 
150 1211144 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โลหณุต สุอารีวิทยา 

ห้องสอบที่ 5 



 

รายช่ือนักเรียนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (รอบสอง) 
ประจ าปีการศึกษา 2561  กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สนามสอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

ล าดับดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
151 1211145 เด็กชายกฤตมุข  สามารถ อนุบาลชลบุรี 
152 1211146 เด็กหญิงกวีรักษ์  ศรีสวัสดิ ์ อนุบาลชลบุรี 
153 1211147 เด็กชายจิณณกันต์  เฉวียงภพ อนุบาลชลบุรี 
154 1211148 เด็กหญิงจิณห์ศุฑา  บุญกิตติวศิน อนุบาลชลบุรี 
155 1211149 เด็กหญิงฉันชนก  โกสินทรจิตต์ อนุบาลชลบุรี 
156 1211150 เด็กหญิงชญาดา  โรจน์อมรรัตน์ อนุบาลชลบุรี 
157 1211151 เด็กชายชนทัต  ถิรสุนทรากุล อนุบาลชลบุรี 
158 1211152 เด็กหญิงญาณาธิป  เฮงอุดมทรัพย์ อนุบาลชลบุรี 
159 1211153 เด็กหญิงฐาปนีย์  สีตลพฤกษ์ อนุบาลชลบุรี 
160 1211154 เด็กหญิงณปภา  บริบูรณ์ อนุบาลชลบุรี 
161 1211155 เด็กชายณภัทษร  สุกใส อนุบาลชลบุรี 
162 1211156 เด็กชายทีฆายุ  ศรีปุ้นจั่น อนุบาลชลบุรี 
163 1211157 เด็กชายธวัชนนท์  พูลสาทรกูล อนุบาลชลบุรี 
164 1211158 เด็กหญิงธีริศรา  ถนอมเนื้อ อนุบาลชลบุรี 
165 1211159 เด็กชายปัญจพล  ชัยมงคลถาวร อนุบาลชลบุรี 
166 1211160 เด็กหญิงพชรพร  เหรียญทอง อนุบาลชลบุรี 
167 1211161 เด็กหญิงพรปวีณ์  เรืองสุริยกิจ อนุบาลชลบุรี 
168 1211162 เด็กหญิงพลอยนภัส  บวรชัยศิริ อนุบาลชลบุรี 
169 1211163 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แถวเพณี อนุบาลชลบุรี 
170 1211164 เด็กหญิงพาขวัญ  ถาวร อนุบาลชลบุรี 
171 1211165 เด็กหญิงพิชชา  หิรัญรัตนพงศ์ อนุบาลชลบุรี 
172 1211166 เด็กชายพีรณัฐ  จ าเนียรศิลป์ อนุบาลชลบุรี 
173 1211167 เด็กหญิงมทินา  บุญเต็ม อนุบาลชลบุรี 
174 1211168 เด็กชายเมธาพัฒน์  ไชยปัญญา อนุบาลชลบุรี 
175 1211169 เด็กหญิงวรรณปรัชญ์  อภิปิติอนันต์ อนุบาลชลบุรี 
176 1211170 เด็กหญิงวรัชยา  อุดมดิเรกวรกุล อนุบาลชลบุรี 
177 1211171 เด็กชายศุภวิชญ์  คงธีรภัทร อนุบาลชลบุรี 
178 1211172 เด็กชายสุวิจักขณ์  พงศ์จรัส อนุบาลชลบุรี 
179 1211173 เด็กชายคณพศ  ราชบุรณะ อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
180 1211174 เด็กชายจินณวัตร  เหลืองสกุลทอง อนุบาลพนัสศึกษาลัย 

 

ห้องสอบที่ 6 



 

รายช่ือนักเรียนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (รอบสอง) 
ประจ าปีการศึกษา 2561  กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สนามสอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
181 1211175 เด็กหญิงฉัตรนภา  สมคิด อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
182 1211176 เด็กหญิงชวิศา  ชลดารัตน์ อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
183 1211177 เด็กหญิงชาคริยา  ไชยวงษ์ อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
184 1211178 เด็กหญิงญาณิศา  วสิกรัตน์ อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
185 1211179 เด็กหญิงญาณิศา  อัศวไมตรี อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
186 1211180 เด็กชายณภัทร  เชื้อนพรัตน์ อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
187 1211181 เด็กชายธารธรรม  เจนสารศาสตร์ อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
188 1211182 เด็กชายนิติเทพ  เหล่าฤทธิไกร อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
189 1211183 เด็กชายบัณญวิชญ์  พิทยาคุณ อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
190 1211184 เด็กหญิงเบญจพร  นามเหมาะ อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
191 1211185 เด็กหญิงปพิชญา  ธนะนพรัตน์ อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
192 1211186 เด็กชายพุฒิพงศ์  วงษ์พงษ์ อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
193 1211187 เด็กชายวงศกร  จิตจาชโล อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
194 1211188 เด็กหญิงวรดา  อัศวจารุวรรณ อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
195 1211189 เด็กหญิงวรรณธนพร  ทาต๊ะ อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
196 1211190 เด็กหญิงศศิร์อร  สิริสุภัทรพงศ์ อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
197 1211191 เด็กชายศุภอรรถ  ตาดเดิม อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
198 1211192 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์สิริวิทยา อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
199 1211193 เด็กชายปริพัฒน์  พิมพ์ทอง อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
200 1211194 เด็กชายพิชชากร  โพธิ์ทอง อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
201 1211195 เด็กชายวัฒนศิลป์  อัศวนนท์วิวัฒน์ อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
202 1211196 เด็กหญิงศรุตา  ศรีเจริญ อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
203 1211197 เด็กชายกบิลรวิชญ์  ศรีศิลป์ อัสสัมชัญศรีราชา 
204 1211198 เด็กชายชนาวีร์  พุ่มไม้ อัสสัมชัญศรีราชา 
205 1211199 เด็กชายพงศธรณ์  ประดับศรี อัสสัมชัญศรีราชา 
206 1211200 เด็กชายรวิพล  เกียรติเดชาวิทย์ อัสสัมชัญศรีราชา 
207 1211201 เด็กชายนิธิกร  พลประชุม มารดานุสรณ์ 
208 1211202 เด็กหญิงพิชญา  วงศ์วานวัฒนา มารดานุสรณ์ 
209 1211203 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ประจักษานนท์ อนุบาลตราด 
210 1211204 เด็กหญิงศุภนุช  โชคสมุทร์ อนุบาลตราด 

 

ห้องสอบที่ 7 



 

รายช่ือนักเรียนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (รอบสอง) 
ประจ าปีการศึกษา 2561  กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สนามสอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
211 1211205 เด็กหญิงจิตราภรณ์  โดยอาษา อนุบาลนครนายก 
212 1211206 เด็กหญิงชุติมา  คงสืบชาติ อนุบาลนครนายก 
213 1211207 เด็กหญิงอภิชญา  สุธาสิโนบล อนุบาลนครนายก 
214 1211208 เด็กชายเดชาธร  ปอเจริญชัย กิตติวัฒนา 
215 1211209 เด็กชายคุณานนต์  นาใจคง มารีวิทยากบินทร์บุรี 
216 1211210 เด็กหญิงจิดาภา  กลิ่นกลาง มารีวิทยากบินทร์บุรี 
217 1211211 เด็กชายธีธัช  จันทน์เสนะ มารีวิทยากบินทร์บุรี 
218 1211212 เด็กชายธีรดนย์  ตั้งกิจเกียรติกุล มารีวิทยากบินทร์บุรี 
219 1211213 เด็กชายปภังกร  ว่องไว มารีวิทยากบินทร์บุรี 
220 1211214 เด็กหญิงเปรมยุดา  สุรินทร์ศักดิ์ มารีวิทยากบินทร์บุรี 
221 1211215 เด็กหญิงพรชนก  วีรวัฒโนดม มารีวิทยากบินทร์บุรี 
222 1211216 เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์ มารีวิทยาปราจีนบุรี 
223 1211217 เด็กหญิงสิทธิวดี  สิทธิบรรณกุล มารีวิทยาปราจีนบุรี 
224 1211218 เด็กหญิงสุภาวิตา  ไหลรุ่งเรืองสกุล มารีวิทยาปราจีนบุรี 
225 1211219 เด็กหญิงอรจิรา  ช านาญ มารีวิทยาปราจีนบุรี 
226 1211220 เด็กหญิงพิมพ์ธีรดา  กิรประสงค์กิจ หทัยชาติ 
227 1211221 เด็กชายนนทกร  พรหมเหลือง อนุบาลปราจีนบุรี 
228 1211222 เด็กหญิงพลอยน้ าทอง  ไชยโยธา กวงฮ้ัว 
229 1211223 เด็กหญิงณัฐวรา  ธนกุลรุ่งทรัพย์ เซนต์โยเซฟระยอง 
230 1211224 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตรีเนตร เซนต์โยเซฟระยอง 
231 1211225 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บูรณกิจ เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
232 1211226 เด็กชายพีรพัฒน์  เงินทอง เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
233 1211227 เด็กชายวัชรวาณิชย์  อินสมบัติ วัดหวายกรอง 
234 1211228 เด็กชายกษิดิ์เดช  อ้ิวศรีสกุล สาธิตเทศบาลนครระยอง 
235 1211229 เด็กชายเตชินท์  ศุภโชคชัย สาธิตเทศบาลนครระยอง 
236 1211230 เด็กหญิงพิชญาณี  รจนา สาธิตเทศบาลนครระยอง 
237 1211231 เด็กชายสุรพัศ  จิตรชื่น สาธิตเทศบาลนครระยอง 
238 1211232 เด็กชายกิจจาณัฎฐ์  ยิ่งยง อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
239 1211233 เด็กหญิงณิชาภา  สิงห์ขาว อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
240 1211234 เด็กหญิงมีนา  เรืองศิลป์ อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
241 1211235 เด็กชายกริชเพชร  โคตรหลักค า อนุบาลระยอง 
242 1211236 เด็กชายกฤตภาส  ธงชัยชยากร อนุบาลระยอง 
243 1211237 เด็กชายกัณณพงศ์  กาญจนกุลด ารง อนุบาลระยอง 
244 1211238 เด็กชายจิรวัฒน์  พรานนท์สถิตย์ อนุบาลระยอง 
245 1211239 เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมบรรดาโชค อนุบาลระยอง 
246 1211240 เด็กชายจิราวัฒน์  วรพรขจรกิจ อนุบาลระยอง 
247 1211241 เด็กหญิงญาณิศา  ชัชวาลุรัตน ์ อนุบาลระยอง 
248 1211242 เด็กชายฐปนรรฆ์  พิทย อุส่าห์ อนุบาลระยอง 
249 1211243 เด็กชายณภพ  คงสวัสดิ์ อนุบาลระยอง 
250 1211244 เด็กชายณัฐชานนท์  รองเดช อนุบาลระยอง 
251 1211245 เด็กชายณัฐภัทร  จิตต์ถาวร อนุบาลระยอง 
252 1211246 เด็กหญิงธนัญญา  บุตดาพวง อนุบาลระยอง 
253 1211247 เด็กชายธฤต  ไชยสุริยา อนุบาลระยอง 
254 1211248 เด็กหญิงนวพร  ดอกไม้เพ็ง อนุบาลระยอง 
255 1211249 เด็กชายบัญญพนต์  ภาคภพ อนุบาลระยอง 
256 1211250 เด็กชายปรมี  สาครเจริญ อนุบาลระยอง 
257 1211251 เด็กชายปริยวิศว์  อริยะเวสตระกูล อนุบาลระยอง 
258 1211252 เด็กชายพงศ์สิริ  อินทร อนุบาลระยอง 
259 1211253 เด็กชายพันธวิศ  มะสัน อนุบาลระยอง 
260 1211254 เด็กหญิงพิณนารายณ์  กันตะกนิษฐ์ อนุบาลระยอง 
261 1211255 เด็กชายภูดิศ  ประยุรธเนศ อนุบาลระยอง 
262 1211256 เด็กหญิงภูรัชชิญา  เอกนิพนธ์ อนุบาลระยอง 
263 1211257 เด็กชายภูริณัฐ  ศราวณะวงศ์ อนุบาลระยอง 
264 1211258 เด็กชายภูวิศ  พ่ึงแผ่นดิน อนุบาลระยอง 
265 1211259 เด็กหญิงศริญรักษ์  รตินันทกร อนุบาลระยอง 
266 1211260 เด็กชายสิปปภาส  ชวนเชย อนุบาลระยอง 
267 1211261 เด็กชายกฤตวีร์  ชัยประเสริฐสุด อัสสัมชัญระยอง 
268 1211262 เด็กชายกฤตัชญ์  กวดวงศ์ษา อัสสัมชัญระยอง 
269 1211263 เด็กชายจักรภัทร  นิยมรัตน์ อัสสัมชัญระยอง 
270 1211264 เด็กหญิงจันทรากานต์  มนตรีวิจิตร์กุล อัสสัมชัญระยอง 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
271 1211265 เด็กชายณัฐปภัสร์  เอกอัครพรพล อัสสัมชัญระยอง 
272 1211266 เด็กชายนนทัช  ลาชโรจน ์ อัสสัมชัญระยอง 
273 1211267 เด็กชายปกรณ์  บัวงาม อัสสัมชัญระยอง 
274 1211268 เด็กหญิงปัณฑิตา  โรจนวรรณ ์ อัสสัมชัญระยอง 
275 1211269 เด็กหญิงพัชรพร  แสงสุรศักดิ์ อัสสัมชัญระยอง 
276 1211270 เด็กชายพิทวัส  บุญกระโทก อัสสัมชัญระยอง 
277 1211271 เด็กชายเวนิสวณิช  จิตต์เพียร อัสสัมชัญระยอง 
278 1211272 เด็กชายศุภวิชญ์  นิศาพฤกษาชาติ อัสสัมชัญระยอง 
279 1211273 เด็กชายสุรบดี  ใจนุ่ม อัสสัมชัญระยอง 
280 1221007 เด็กชายสุรพจน์  ทองเพชร บ้านนายาว 
281 1221008 เด็กชายณัช  ไทยนาภา วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
282 1221009 เด็กหญิงณัฐชา  ลี้วาทินแสนสขุ วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
283 1221010 เด็กชายธนภัทร  อุ่นจิตร วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
284 1221011 เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
285 1221012 เด็กหญิงปรียาภา  กุลสารี วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
286 1221013 เด็กหญิงไปรยา  สามสี วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
287 1221014 เด็กชายพชร  มณฑาประเสริฐ วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
288 1221015 เด็กหญิงภาวสุ  อุษาอ าไพ วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
289 1221016 เด็กหญิงแม่หญิง  เกาไศยนันท์ วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
290 1221017 เด็กหญิงยุวธิดา  บุตรดา วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
291 1221018 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วรรณพิรุณ วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
292 1221019 เด็กชายวริทธิ์  สาธุอยู่ศิริกุล วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
293 1221020 เด็กชายศุภกร  สุขสอาด วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
294 1221021 เด็กหญิงสิตางศุ์  บริสุทธิ์ วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
295 1221022 เด็กหญิงอนุสรา  เขียนวงศ์ วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
296 1221023 เด็กหญิงฐิตากร  งามยิ่ง ชุมชนวัดหนองต าลึง 
297 1221024 เด็กหญิงพนิดา  มีรัตน์ อนุบาลวัดอู่ตะเภา 
298 1221025 เด็กหญิงชวัลนุช  สมชิต วัดพลงช้างเผือก 
299 1221026 เด็กหญิงชัญญานุช  เถื่อนวิถี วัดพลงช้างเผือก 
300 1221027 เด็กชายณัฏฐวี  จิตรสวัสดิ์รักษา วัดพลงช้างเผือก 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
301 1221028 เด็กหญิงปพิชญา  แสงสุวรรณ วัดพลงช้างเผือก 
302 1221029 เด็กหญิงวรวลัญช์  เมตตา วัดพลงช้างเผือก 
303 1221030 เด็กหญิงอาภาสิริ  วรรณศิริ วัดพลงช้างเผือก 
304 1221031 เด็กชายสิทธา  อาษาวัง อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 
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