
 

รายช่ือนักเรียนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (รอบสอง) 
ประจ าปีการศึกษา 2561  กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สนามสอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
1 124001 เด็กหญิงอภิญญา  สุคันธตุล ตันตรารักษ์ 
2 124002 นายณัฏฐ์ไพรัช  เพชรวรคุณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
3 124003 เด็กหญิงฐิติกานต์  มากสิน เลิศปัญญา 
4 124004 เด็กหญิงภาศจี  ลีละบุตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
5 124005 เด็กหญิงธัชปภา  เมธากิตติภพ มารีวิทย์ พัทยา 
6 124006 เด็กชายเขมชาติ  คุณธรรมวรกุล ชลราษฏรอ ารุง 
7 124007 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พันธุ์วาสนา มารีวิทย์ สัตหีบ 
8 124008 เด็กชายญาณิศ  ลุนพรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
9 124009 เด็กหญิงรุ่งทิวา  แซ่พ่าน กุญแจคริสเตียนวิทยา 
10 124010 เด็กหญิงรวิสรา  ปลั่งพัฒนะพานิชย์ ชลกันยานุกูล 
11 124011 เด็กหญิงจิราพัชร  สมบูรณ์ เลิศปัญญา 
12 124012 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ฐาปนกุลศักดิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
13 124013 เด็กหญิงพัชรินทร์  โพธิ์รัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
14 124014 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์ทิม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
15 124015 เด็กหญิงพิรดา  นันทพิศาล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
16 124016 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  อรุณจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
17 124017 เด็กหญิงพศิกา  พงศาวดาร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
18 124018 เด็กชายธนกฤต  สิริมงคลวัฒนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
19 124019 เด็กชายธีปพล  สุทธิพันธ์ สิงห์สมุทร 
20 124020 เด็กชายภูรีภัทร  เนตรสุวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
21 124021 นางสาวเจนลดา  ศิริมหา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
22 124022 นางสาวนาตาชา  กรีนอฟ มารีวิทย์ พัทยา 
23 124023 นางสาวพิชชาพร  ภิรมย์ไชย เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 
24 124024 เด็กหญิงณภัทร  ฤๅเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
25 124025 เด็กหญิงธัญชนก  จรุงพัฒนานนท์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
26 124026 เด็กชายวีรภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
27 124027 เด็กหญิงวีรปริยา  แก่นแสง สารสาสน์วิเทศชลบุรี 
28 124028 เด็กชายศวัสกร  เทวศรัญยดิษฐ์ สิงห์สมุทร 
29 124029 เด็กชายปริย  กุ่ยสาคร สิงห์สมุทร 
30 124030 เด็กชายกฤตภาส  จงชาณสิทโธ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
31 124031 เด็กหญิงวีนัสรินทร์  กมลศิลา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
32 124032 เด็กหญิงหทัยชนก  มัชฌิมา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
33 124033 เด็กหญิงทิพกฤตา  มัชฌันติกะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
34 124034 เด็กชายถิรนัย  ธนัครสมบัติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
35 124035 เด็กหญิงญาดา  ปลั่งศรี ศรีสุวิช 
36 124036 เด็กชายณัฐนันท์  สาสกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
37 124037 นายธนกฤต  สุรัตนชัยบุญเลิศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
38 124038 เด็กหญิงพริมา  กาญจนหิตานนท์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
39 124039 เด็กชายพริษฐ์  กาญจนหิตานนท์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
40 124040 เด็กหญิงนิจชา  ลาไม้ สิงห์สมุทร 
41 124041 เด็กหญิงภริตา  ติสนธิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
42 124042 เด็กหญิงพุทธิชา  เอ่ียมเอม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
43 124043 เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณโน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
44 124044 เด็กชายภัคพล  ส าเภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
45 124045 เด็กหญิงจันท์รฎาภรณ์  ขาวเทศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
46 124046 เด็กหญิงจิรภัทร  เพ่ิมพูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
47 124047 เด็กหญิงญานิกา  พูลสวัสดิ ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
48 124048 เด็กหญิงเปมิกา  รอดเชื้อจีน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
49 124049 เด็กชายประภากร  ตันยะกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
50 124050 เด็กชายเทพปรีชา  ทีบุญมา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
51 124051 นายนรุตม์  เปรมประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
52 124052 เด็กหญิงศตพร  ศรีก าเหนิด จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
53 124053 เด็กชายธนวัต  รอดคล้าย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
54 124054 เด็กชายภักดี  เกตุงาม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
55 124055 เด็กหญิงธัญจิรา  ศิริปักมานนท์ สิงห์สมุทร 
56 124056 เด็กหญิงภัทรวดี  พานวิไล สิงห์สมุทร 
57 124057 เด็กหญิงนุชปวีณ์  ตันหยงมาศกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
58 124058 เด็กหญิงสาวิกา  สุดชาญชัยกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
59 124059 เด็กหญิงณัฐมนต์  ชาบุญเรือง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
60 124060 เด็กชายณัฐนันท์  เชาว์สุวรรณกิจ ชลราษฏรอ ารุง 

ห้องสอบท่ี 2 



 

รายช่ือนักเรียนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (รอบสอง) 
ประจ าปีการศึกษา 2561  กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สนามสอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
61 124061 เด็กหญิงภาบิตรา  ลิมบู เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 
62 124062 เด็กหญิงณัฐวดี  ธัมปสาโท ชลกันยานุกูล 
63 124063 เด็กชายสิรภัคฐ์  จันทนา ชลราษฏรอ ารุง 
64 124064 เด็กชายธิธัชพนธ์  นิวาทวงษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
65 124065 เด็กชายดรัณภพ  โกติรัมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
66 124066 นายจักรพันธ์  ทะรารัมย์ ศรีราชา 
67 124067 เด็กหญิงบุณรดา  ขันทะกาศ พนัสพิทยาคาร 
68 124068 เด็กหญิงคชาภรณ์  แสงเลิศ สิงห์สมุทร 
69 124069 นางสาวภัคณัฏฐ์  หวังไพฑูรย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
70 124070 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปราบพาลา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
71 124071 เด็กหญิงอินทิรา  เจนการ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
72 124072 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  วิทยะประสาท จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
73 124073 เด็กหญิงชนิกานต์  คงสวัสดิ์ สิงห์สมุทร 
74 124074 เด็กชายสิรวุช  พรหมณี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
75 124075 เด็กหญิงปิยรัช  ช่วยงาน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
76 124076 เด็กชายปณชัย  แซ่เต็ง สว่างบริบูรณ์วิทยา 
77 124077 เด็กชายนภัสธ  ชินอักษร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
78 124078 เด็กชายนพกร  พุ่มฤทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
79 124079 เด็กหญิงนาฬิกา  ผิวจันทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
80 124080 เด็กชายเจษฎาพันธ์  เมตตาจิตสกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
81 124081 นายกิตติภพ  ปัญญาพร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
82 124082 เด็กชายธนกฤต  ประจวบ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
83 124083 เด็กชายอัครเดช  งามสิงห์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
84 124084 เด็กชายเจตวัฒน์  นาคศิริ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
85 124085 เด็กหญิงพิมพ์มาดาชณา  ช่วยชูทรัพย์ ชลกันยานุกูล 
86 124086 เด็กชายพัชรพล  โซ๊ะเฮง ตันตรารักษ์ 
87 124087 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ทองเพียรพงษ์ มารีวิทย์ สัตหีบ 
88 124088 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีส าลี สารสาสน์วิเทศชลบุรี 
89 124089 เด็กชายศุภกร  สุกใส บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 
90 124090 เด็กชายณัฏฐ์ภัทร  ใจกล้า ดาราสมุทร ศรีราชา 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
91 124091 เด็กชายเดชายศ  ตรีโอด เลิศปัญญา 
92 124092 เด็กชายศรัณย์ธร  พรชัยวัฒนากร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
93 124093 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  น้อยถนอม ชลกันยานุกูล 
94 124094 เด็กหญิงจันทมาศ  ละมัย พนัสพิทยาคาร 
95 124095 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เหลืองอ่อน พนัสพิทยาคาร 
96 124096 เด็กหญิงภัทรจาริน  ฉลอง สิงห์สมุทร 
97 124097 เด็กหญิงจิตประภัส  ชวาลารตัน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
98 124098 เด็กชายพชร  ชัยพินิจนรชาติ มารีวิทย์ สัตหีบ 
99 124099 นางสาววิภาดา  วรสัจจา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
100 124100 เด็กหญิงสมนรัชฎ์  สุทธิบูรณ์ พนัสพิทยาคาร 
101 124101 เด็กหญิงขวัญแก้ว  สังข์มณี พนัสพิทยาคาร 
102 124102 เด็กหญิงสุภาวดี  เกษทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
103 124103 เด็กหญิงกชพร  ก้อนสันทัด จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
104 124104 เด็กหญิงภัทรอร  สัมฤทธิ์มโนพร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
105 124105 เด็กชายกิตติวุฒิ  ธีระวัฒน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
106 124106 เด็กชายธนทรัพย์  เกิดโสภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
107 124107 เด็กชายกฤษปฤณ  ยองใยกฤษฎา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
108 124108 นายนัทธพงศ์  คงแสงไชย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
109 124109 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภัทรภาธร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
110 124110 เด็กชายพชร  ใจอินทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
111 124111 เด็กชายมีนยวัฒน์  ชูเเดง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
112 124112 เด็กหญิงพิชญา  หนูจันทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
113 124113 เด็กหญิงพิณแพร  เอกกาญจนกร ชลกันยานุกูล 
114 124114 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กาญจนบัตร พนัสพิทยาคาร 
115 124115 นางสาวจารุภา  ดีศรีสุข ชลกันยานุกูล 
116 124116 นายสุวพัชร  แซ่เอ๊ียว ชลราษฏรอ ารุง 
117 124117 เด็กหญิงพจณิชา  ศิลปนาฎ ชลกันยานุกูล 
118 124118 เด็กชายวริทธิ์  ตัณพิสุทธิ์ ชลราษฏรอ ารุง 
119 124119 เด็กหญิงปาลิตา  เจริญศรี บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 
120 124120 นางสาวปภาดา  บุญยะนิวาสน์ พนัสพิทยาคาร 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
121 124121 เด็กหญิงธนภรณ์  โปปัญจมะกุล พนัสพิทยาคาร 
122 124122 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีวงษ์ สัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ 
123 124123 เด็กชายยศภัทร  เชิงวิวัฒน์กิจ ชลราษฏรอ ารุง 
124 124124 เด็กหญิงธัญชนก  พืชพันธ์ไพศาล พนัสพิทยาคาร 
125 124125 เด็กชายก้องภพ  ท้วมเสงี่ยม บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 
126 124126 เด็กหญิงโสภิตตา  อุปรี มารีวิทย์ สัตหีบ 
127 124127 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ยั่งยืน ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 
128 124128 เด็กหญิงอรณิชา  ศรีสกุล สิงห์สมุทร 
129 124129 เด็กหญิงสุชานาถ  โฉมอินทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
130 124130 นางสาวจิรัชยา  ม่วงกล่ า จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
131 124131 เด็กหญิงจีรณา  นิยันตัง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
132 124132 เด็กชายสิปปภาส  เสงี่ยมพรพาณิชย์ ชลราษฏรอ ารุง 
133 124133 เด็กหญิงเกศกัญญา  อ านวย ชลกันยานุกูล 
134 124134 นางสาวพรกมล  ปกครอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
135 124135 เด็กชายชุติเทพ  ดวงสีหา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
136 124136 เด็กชายภรัณยู  เจริญมาก จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
137 124137 เด็กชายฐิติวิชญ์  ภาคะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
138 124138 เด็กหญิงเบญญาภา  อุดมรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
139 124139 เด็กหญิงสุภัสสร  จินดารุ่งเรือง ชลกันยานุกูล 
140 124140 เด็กหญิงจิดาภา  ภุมวรรณ พนัสพิทยาคาร 
141 124141 เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์พิทกษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
142 124142 เด็กชายปวริศ  เลิศปัญญา สิงห์สมุทร 
143 124143 เด็กหญิงขอขวัญ  เวียงอุโฆษณ์ มารีวิทย์ สัตหีบ 
144 124144 เด็กชายธนวัฒน์  พิตตินันท์ บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 
145 124145 เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขวัฒนานุกิจ มารีวิทย์ พัทยา 
146 124146 เด็กหญิงคณิศร  ปัทมปราณี สัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ 
147 124147 นายวิชยะ  ผ้าลายทอง สัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ 
148 124148 เด็กชายสิรวิชญ์  พงษ์ระวีวงศา สัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ 
149 124149 เด็กชายพงศ์พันธ์  วงษ์พินิจ สัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ 
150 124150 เด็กชายยุทธนาวี  สิงห์ชา สัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
151 124151 นางสาวปุณยนุช  พชระพงศ์พันธุ์ ชลกันยานุกูล 
152 124152 เด็กชายธีรวัจน์  เหรียญสุวรรณ บางละมุง 
153 124153 เด็กชายชิติพัทธ์  อู่วิเชียร อัสสัมชัญศรีราชา 
154 124154 เด็กหญิงกุลปรียา  เชษฐรตานนท์ ชลกันยานุกูล 
155 124155 เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีพลลา เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 
156 124156 เด็กหญิงพิรญาณ์  หนูฤทธิ์ ชลกันยานุกูล 
157 124157 เด็กชายเอกนิษฐ์  นิธิอนันตกุล ชลราษฏรอ ารุง 
158 124158 นายไพฑูรย์  เหล่ารุ่งเรืองกิจ พนัสพิทยาคาร 
159 124159 เด็กหญิงปุณยนุช  วีรทัตประภา ชลกันยานุกูล 
160 124160 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สายเชื้อ เซนต์ปอลคอนแวนต์ 
161 124161 เด็กหญิงณัฐวดี  เต็มดวง สิงห์สมุทร 
162 124162 เด็กชายกวินท์  ธนะนพรัตน์ พนัสพิทยาคาร 
163 124163 นายไพศาล  เหล่ารุ่งเรืองกิจ พนัสพิทยาคาร 
164 124164 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริสังข์ สารสาสน์วิเทศชลบุรี 
165 124165 เด็กหญิงชลนิชา  พงษ์พนัส ดาราสมุทร 
166 124166 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงจันทร์ มารีวิทย์บ่อวิน 
167 124167 เด็กหญิงนชิกานต์  พรชัย ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 
168 124168 เด็กหญิงปริณดา  ไสยจิตร์ สิงห์สมุทร 
169 124169 เด็กหญิงวิภวานี  พิทักษ์ มารีวิทย์ พัทยา 
170 124170 เด็กหญิงปวิตรา  ปัทมวณิชชา ชลกันยานุกูล 
171 124171 เด็กชายพริษฐ์  กานต์เศวต ชลราษฏรอ ารุง 
172 124172 เด็กชายธัญดนัย  บุตรเเก้ว สิงห์สมุทร 
173 124173 เด็กชายชนทัต  รักษ์ชัยธนกร ชลราษฏรอ ารุง 
174 124174 เด็กหญิงปิยากร  กีปทอง ชลกันยานุกูล 
175 124175 เด็กหญิงพันพัสสา  ประทุมพิทักษ์ มารีวิทย์ สัตหีบ 
176 124176 นางสาวญาณิศา  สตางค์ธนาคม ชลกันยานุกูล 
177 124177 นายศุภกร  เทพจันทร์ ตันตรารักษ์ 
178 124178 นายกิตติพศ  ผดุงเมธาชัย พนัสพิทยาคาร 
179 124179 เด็กหญิงนฤภร  ด ารงกิจเจริญ มารีวิทย์ สัตหีบ 
180 124180 เด็กชายปัญญากรณ์  มาลาวงษ ์ สิงห์สมุทร 
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สนามสอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
181 124181 เด็กหญิงวันทนีย  บุญเกิด ชลกันยานุกูล 
182 124182 เด็กหญิงรมิตา  ดีพร้อม ชลกันยานุกูล 
183 124183 เด็กหญิงสุรภา  รัตนจันทร์ ชลกันยานุกูล 
184 124184 นายวรเมธ  กิตติจินดาวงศ์ วัฒนานุศาสน์ 
185 124185 นางสาวสิริกาล  มาลาเอ่ียม บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 
186 124186 นางสาวธัษฎาพร  บุญฉลวย เลิศปัญญา 
187 124187 เด็กชายปุณภณ  อัครเตชนนท์ เลิศปัญญา 
188 124188 เด็กชายธนิสร  บุญยศ เลิศปัญญา 
189 124189 เด็กชายยงยุทธ  พรพงศ์สวัสดิ์ ชลราษฏรอ ารุง 
190 124190 เด็กหญิงวริษฐา  จุนสมุทร ตันตรารักษ์ 
191 124191 เด็กชายถิรวัฒน์  งอกงาม บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 
192 124192 เด็กหญิงวรวรรณ  งามเลิศปัญญากุล บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 
193 124193 เด็กชายสรธัช  อ้นถาวร พนัสพิทยาคาร 
194 124194 เด็กชายดรณ์  เอนกนวล อัสสัมชัญศรีราชา 
195 124195 เด็กหญิงณิชมน  วิญคาม เซนต์ปอลคอนแวนต์ 
196 124196 เด็กชายอนวัช  รัตนกิจศร ตันตรารักษ์ 
197 124197 เด็กชายวรัญ  ลิมป์วิโรจน ์ ชลราษฏรอ ารุง 
198 124198 นางสาวจิดาภา  วงศ์พลาย เซนต์ปอลคอนแวนต์ 
199 124199 เด็กชายกานต์นิพัทธ์  วรรัตน์วัฒนกุล ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 
200 124200 เด็กหญิงธัญลักษณ์  นาคทิพย์ พนัสพิทยาคาร 
201 124201 เด็กหญิงพิชญา  เสือพัด มารีวิทย์ สัตหีบ 
202 124202 นายภูวเดช  นาแหยม สิงห์สมุทร 
203 124203 เด็กหญิงชนนิกานต์  พรมศรี บุญประทีปวิทยาคาร 
204 124204 เด็กชายฐิติโชติ  สีจู บุญประทีปวิทยาคาร 
205 124205 เด็กหญิงธนิตยาธร  จันทวี ชลกันยานุกูล 
206 124206 นางสาวอินทิรา  ตันติเวช บุญประทีปวิทยาคาร 
207 124207 เด็กหญิงจุฑามณี  ยิ่งเชิดงาม บุญประทีปวิทยาคาร 
208 124208 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ค าใจวุฒิ ชลกันยานุกูล 
209 124209 เด็กชายไพศาล  เกียรติจานนท์ พนัสพิทยาคาร 
210 124210 เด็กหญิงวชิราภรณ์  จันทร์จ ารูญ บุญประทีปวิทยาคาร 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
211 124211 เด็กหญิงฐิตาภา  เจริญสุข สิงห์สมุทร 
212 124212 เด็กหญิงคริษฐา  สิงห์โตทอง บุญประทีปวิทยาคาร 
213 124213 นายสิทธิพล  เพชรศิริ บุญประทีปวิทยาคาร 
214 124214 เด็กชายสุรพัศ  อาญาเมือง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
215 124215 เด็กชายเมตตศานต์  บุญโญรส มารีวิทย์ พัทยา 
216 124216 เด็กหญิงนรี  ตันติวุฒ ิ ชลกันยานุกูล 
217 124217 เด็กชายกิตติธร  ชัยยุทธภูมิ มารีวิทย์บ่อวิน 
218 124218 เด็กหญิงนิชาภา  ช านาญการ สิงห์สมุทร 
219 124219 เด็กหญิงธนภร  สรวมศิริ ชลกันยานุกูล 
220 124220 เด็กหญิงณิราวรรณ  วราหะ ชลกันยานุกูล 
221 124221 เด็กหญิงอรสุดา  วรรณสวัสดิ์ สิงห์สมุทร 
222 124222 เด็กหญิงสุภัชชา  ใจค า ชลกันยานุกูล 
223 124223 เด็กหญิงเกณิกา  พรหมสนธิ์ มารีวิทย์ พัทยา 
224 124224 เด็กหญิงศิวัชรัฐภ์  ประมวลสุข ชลกันยานุกูล 
225 124225 เด็กหญิงปาณิสรา  จุมปาดง มารีวิทย์ สัตหีบ 
226 124226 เด็กชายปรรณ  ลีฬหาบวรกุล ชลราษฏรอ ารุง 
227 124227 เด็กหญิงสุภิสรา  ชาลีชาติ ชลกันยานุกูล 
228 124228 เด็กหญิงภัครมัย  โห้ไทย ชลกันยานุกูล 
229 124229 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมชื่น มารีวิทย์ สัตหีบ 
230 124230 เด็กชายธวัชวีร ์ เอ่ียมอารีรัตน์ ชลราษฏรอ ารุง 
231 124231 นายธนวัฒน ์ พรรัตนกิจกุล ชลราษฏรอ ารุง 
232 124232 เด็กหญิงสุวภัทร  ลาวิน ชลกันยานุกูล 
233 124233 เด็กหญิงปาริชาติ  นัยนาภากรณ์ ชลกันยานุกูล 
234 124234 เด็กหญิงขนิษฐา  คงมี สิงห์สมุทร 
235 124235 เด็กหญิงศิริรัตน์  เหล่าพร ชลกันยานุกูล 
236 124236 เด็กหญิงธวัลรัตน์  โรจน์อมรรัตน์ ชลกันยานุกูล 
237 124237 เด็กหญิงวรรณฉัตร  ละลายบาป ชลกันยานุกูล 
238 124238 เด็กชายพร้อมภัทร  สุขพล สิงห์สมุทร 
239 124239 เด็กชายศุภวิชญ์  อินโต มารีวิทย์ สัตหีบ 
240 124240 เด็กหญิงณัฐชนน  จันทร์จ ารัส สิงห์สมุทร 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
241 124241 เด็กหญิงมณิสรา  มณีวงศ์วิจิตร ชลกันยานุกูล 
242 124242 เด็กหญิงจิดาภา  จิรายุสกมล ชลกันยานุกูล 
243 124243 เด็กชายภูวเดช  อนันต์วรวัฒน์ ชลราษฎรอ ารุง 
244 124244 เด็กชายสรวิชญ์  จักษุสุวรรณ สิงห์สมุทร 
245 124245 เด็กหญิงญาณิศา  ศิริมัญจา ชลกันยานุกูล 
246 124246 เด็กหญิงปฐมาวดี  ประเวชไพร สิงห์สมุทร 
247 124247 เด็กชายศิวกร  ควรประดิษฐ์ สิงห์สมุทร 
248 124248 เด็กหญิงเอมอร  พลพวก สิงห์สมุทร 
249 124249 เด็กหญิงปานรดา  จันทร์แทน สิงห์สมุทร 
250 124250 เด็กหญิงจิรัชญา  วรสิงห์ ชลกันยานุกูล 
251 124251 เด็กหญิงธรรมรัตน์  เหรียญวทิยากุล ชลกันยานุกูล 
252 124252 นางสาวเพียงเพ็ชร  พิพัฒน์วงค์ ชลกันยานุกูล 
253 124253 เด็กชายธนกฤต  ครูศร ี สารสาสน์วิเทศชลบุรี 
254 124254 เด็กหญิงพรรษชล  ประเสริฐศักดิ์ ชลกันยานุกูล 
255 124255 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสุข ชลราษฏรอ ารุง 
256 124256 เด็กหญิงนิตา  เจนวิษุวัต ชลกันยานุกูล 
257 124257 เด็กหญิงณิฌา  สนามชัย มารีวิทย์ สัตหีบ 
258 124258 นางสาววรรณิสา  เนียมสวรรค์ สิงห์สมุทร 

259 124259 นายก่อพงศ์  เเสงกฤติยากร 
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษา

พหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

260 124260 เด็กชายมาวิช  ปรีเปรม บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 
261 124261 นางสาววรรัตน์  ไชยวาน ชลกันยานุกูล 
262 124262 นางสาวเต็มฟ้า  นิธิประดิษฐกุล พนัสพิทยาคาร 
263 124263 เด็กหญิงปวริศา  ไผ่ล้อม ชลกันยานุกูล 
264 124264 เด็กหญิงณัฐมน  ชุ่มศรี ชลกันยานุกูล 
265 124265 เด็กหญิงวิภวานี  สนทอง เซนต์ปอลคอนแวนต์ 
266 124266 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ทองพรวน มารีวิทย์ สัตหีบ 
267 124267 เด็กชายกานดิศ  ปัญญาเลิศ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 
268 124268 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เตียว เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 
269 124269 เด็กหญิงฐิตาพร  คงประเสริฐ ศรียานุสรณ์ 
270 124270 เด็กหญิงสุธนี  กิจจานนท์ ศรียานุสรณ์ 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
271 124271 เด็กหญิงนันท์นภัส  การประจ า เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 
272 124272 เด็กชายธีรุจน์  ชวศิริกุลฑล เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 
273 124273 เด็กหญิงณัชชา  สว่างจิตร์ ศรียานุสรณ์ 
274 124274 นางสาวธันย์สิตา  ธนานนท์วีระกุล ศรียานุสรณ์ 
275 124275 เด็กชายวัชริศ  พุ่มผล เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 
276 124276 เด็กชายพุทธิภูมิ  หลิ่วน้อย เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 
277 124277 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หลวงอินทร์ ศรียานุสรณ์ 
278 124278 เด็กหญิงณัชชา  ภุมรากูล เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 
279 124279 เด็กชายพัทธนันท์  ผลอ าพันธ์ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 
280 124280 นายธีรนัย  เจริญวรลักษณ์ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 
281 124281 เด็กหญิงปานระพี  ฐานะสินทวีไพศาล ศรีหฤทัย 
282 124282 นางสาวจิตารี  แสงเรือง ศรียานุสรณ์ 
283 124283 เด็กหญิงชนากานต์  ต้นสมบัติ ศรียานุสรณ์ 
284 124284 เด็กชายภูริช  วัฒนอังกูร สฤษดิเดช 
285 124285 นางสาวภัทราภรณ์  เทพวรสุข สฤษดิเดช 
286 124286 เด็กหญิงพุธิตา  ราชสมบูรณ์ ศรียานุสรณ์ 
287 124287 เด็กหญิงรินรดา  จันที ศรียานุสรณ์ 
288 124288 เด็กชายธนภัทร  จิตงามสุจริต เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 
289 124289 เด็กหญิงวัสสวรรณ  แต้ตระกูล ศรียานุสรณ์ 
290 124290 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บูรณะ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 
291 124291 นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธรักษา เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 
292 124292 เด็กหญิงอารยา  ทองอยู่ ศรียานุสรณ์ 
293 124293 เด็กหญิงกิริฎา  ธรรมแก้ว สตรีมารดาพิทักษ์ 
294 124294 เด็กชายณัฐวัตร  ครองชนม์ สฤษดิเดช 
295 124295 นายพิทยุตม์  โพธิ์แก้ว สฤษดิเดช 
296 124296 เด็กหญิงวิรมล  เหล่าศิริรัตน์ ศรียานุสรณ์ 
297 124297 เด็กชายวีรภัทร  วิสุทธาภรณ ์ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 
298 124298 เด็กชายป้องเกียรติ  เลิศฤทธิ์บัญชา สฤษดิเดช 
299 124299 นายศุภณัฐ  พฤฒิสุนทร สฤษดิเดช 
300 124300 เด็กหญิงเนวิดา  เจริญรูป ศรียานุสรณ์ 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
301 124301 เด็กหญิงสวิตตา  โลกานิตย์ สตรีมารดาพิทักษ์ 
302 124302 เด็กชายวิศรุต  สุนทร สฤษดิเดช 
303 124303 เด็กหญิงพรชนิตว์  ราชดา ศรียานุสรณ์ 
304 124304 เด็กหญิงศิริรัตน์  สายทอง สตรีมารดาพิทักษ์ 
305 124305 เด็กหญิงกัลยกร  ภาคการ ศรียานุสรณ์ 
306 124306 เด็กชายทินวัฒน์  ธนกิจไพศาล เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
307 124307 เด็กชายเจษฎา  ฤทธิ์มหันต์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
308 124308 เด็กหญิงพิชญา  ศุภวาทิน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
309 124309 เด็กหญิงจิรัชญา  ชมพัฒนา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
310 124310 เด็กหญิงญาณิศา  ปานเพ็ชร์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
311 124311 เด็กชายศัสตรา  ต.วัฒนผล เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
312 124312 เด็กชายธนัญชกร  ถาวรศิริ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
313 124313 เด็กหญิงศาณิญา  ไชยกูล เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
314 124314 เด็กชายชัชภูมิ  ทิพย์อัมพร เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
315 124315 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จิตร์ลักษณ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
316 124316 นางสาวสุดารัตน์  ต่อมสุวรรณ์ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 
317 124317 เด็กชายธนวัฒน์  นิยมไพศาลสุข เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
318 124318 เด็กชายปฐมพร  สุวัฒนากุลกิจ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
319 124319 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มะลิซ้อน พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 
320 124320 เด็กชายธีรเดช  ละครวงษ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
321 124321 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีอุดมศิลป์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
322 124322 เด็กชายณภัทร  จันทร์ศิริ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
323 124323 เด็กหญิงนภัสรา  วิสุทธิศักดิ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
324 124324 เด็กหญิงจิราขวัญ  เหรียญทองวัฒนา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
325 124325 เด็กหญิงธิติพร  กิจเจริญโชค เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
326 124326 เด็กหญิงอธิชา  ฤทธิ์เจริญ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 
327 124327 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุทธิโสม พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 
328 124328 เด็กชายวาทยุทธ  ไพชยนต์วิจิตร เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
329 124329 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
330 124330 เด็กหญิงอรัชพร  โคตะมะ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
331 124331 เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อสาทุม เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
332 124332 เด็กชายปรเมศวร์  สะอาดวงศ์ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 
333 124333 เด็กชายกฤตธา  อาฒยะพันธุ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
334 124334 เด็กชายภูริณัฐ  พิสิษฐ์ศักดิ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
335 124335 เด็กหญิงอริสา  เทพสาร เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
336 124336 เด็กหญิงวรกมล  อัศวุตมางกุร เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
337 124337 เด็กชายญาณภัทร  พิทักษ์มงคล เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
338 124338 เด็กชายธีรโชต ิ รัตนศิริด าริ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
339 124339 เด็กชายพีรพล  สนรักษา พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 
340 124340 เด็กหญิงพลอยณิศา  ภัทรเชื้อหอม เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
341 124341 เด็กหญิงกัลยรักษ์  โตโสภณ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
342 124342 เด็กหญิงธันยพร  เรศสุข สตรีประเสริฐศิลป์ 
343 124343 นางสาวจุติพร  เขมกรรม สตรีประเสริฐศิลป์ 
344 124344 เด็กหญิงภวรัญชน์  จ าเริญ ตราษตระการคุณ 
345 124345 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แดงเพ็ง ตราษตระการคุณ 
346 124346 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหมินทสูตร ตราษตระการคุณ 
347 124347 เด็กหญิงสุพิชญา  สุทธิเจษฎาโรจน ์ ตราษตระการคุณ 
348 124348 นายแก้วมังกร  บุญมี ตราษตระการคุณ 
349 124349 เด็กชายไพบูลย์  อาจทวีคูณ ตราษตระการคุณ 
350 124350 เด็กชายวสุพล  วิจิตรสุข ตราษตระการคุณ 
351 124351 เด็กชายกนต์ธร  แก้วพฤกษ์ ตราษตระการคุณ 
352 124352 นายเอกดนัย  ช่างจารึก ตราษตระการคุณ 
353 124353 นายสุเมธ  อัศวสถิตทิพย์ ตราษตระการคุณ 
354 124354 นางสาวธนัตดา  รูปสมวงษ์ ตราษตระการคุณ 
355 124355 เด็กหญิงฤดีรัตน์  เยกิจ ตราษตระการคุณ 
356 124356 นางสาวเบญญาภา  สังข์ทอง ตราษตระการคุณ 
357 124357 เด็กหญิงอัณณ์  สกุลสันติพร ตราษตระการคุณ 
358 124358 เด็กหญิงรัญชน์หทัย  ศักดิ์แพทย์ ตราษตระการคุณ 
359 124359 เด็กหญิงธนพร  ทิพย์มณี ตราษตระการคุณ 
360 124360 นางสาวกุลิสรา  ธนะประสพ ตราษตระการคุณ 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
361 124361 นางสาวรวิกานต ์ จิรฐิติโชต ิ ตราษตระการคุณ 
362 124362 นางสาวจีราภา  สุ่มมาตย์ ตราษตระการคุณ 
363 124363 นางสาวรชกร  หัชลีฬหา ตราษตระการคุณ 
364 124364 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วัฒนาราม ตราษตระการคุณ 
365 124365 เด็กชายภูวนัย  เข่งค้า ตราษตระการคุณ 
366 124366 เด็กชายธ ารงค์  ศรีผา นครนายกวิทยาคม 
367 124367 เด็กชายธนกร  จันทวงศ์ นครนายกวิทยาคม 
368 124368 เด็กหญิงจุฑามาศ  พิมจินดา นครนายกวิทยาคม 
369 124369 เด็กชายธนภัทร  เสริมทองทิพย์ นวมราชานุสรณ์ 
370 124370 เด็กหญิงภัทรภร  ศรีสด นครนายกวิทยาคม 
371 124371 เด็กชายรัฐภูม ิ พ่ึมชัย นครนายกวิทยาคม 
372 124372 นางสาวสิรีธร  ศรีจันทร์แสง นครนายกวิทยาคม 
373 124373 เด็กหญิงอภิญญา  พิมพิสาร นครนายกวิทยาคม 
374 124374 เด็กชายศุภกร  สุขสวัสดิ ์ นครนายกวิทยาคม 
375 124375 เด็กชายพุทธิภพ  หงษ์ทอง นครนายกวิทยาคม 
376 124376 เด็กหญิงคุณัญญา  ทับทิมทอง นครนายกวิทยาคม 
377 124377 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ บ้านนา "นายกพิทยากร" 
378 124378 เด็กหญิงปวิชญาดา  เมยประโคน ปราจิณราษฎรอ ารุง 
379 124379 เด็กหญิงฐิตารีย์  ดวงจรัส ปราจิณราษฎรอ ารุง 
380 124380 เด็กหญิงวรดา  ขวาธิจักร์ มารีวิทยากบินทร์บุรี 
381 124381 เด็กหญิงศิรประภา  ทรัพย์เรือง มารีวิทยากบินทร์บุรี 
382 124382 เด็กหญิงชมพูนุท  สากระแสร์ ปราจิณราษฎรอ ารุง 
383 124383 เด็กหญิงปีย์วรา  ศิริวชิระภาพ ปราจิณราษฎรอ ารุง 
384 124384 เด็กหญิงมนัญชยา  เรณูรัตน์ ปราจิณราษฎรอ ารุง 
385 124385 เด็กชายวิจักษณ์พล  กระษาปณ์การ ปราจิณราษฎรอ ารุง 
386 124386 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกตุเล็ก ปราจิณราษฎรอ ารุง 
387 124387 เด็กหญิงนันทิญา  สายมายา ปราจิณราษฎรอ ารุง 
388 124388 เด็กหญิงปิญชาน์  คงเงิน มารีวิทยากบินทร์บุรี 
389 124389 เด็กชายวรัญญู  ทับทิมศรี ปราจิณราษฎรอ ารุง 
390 124390 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหลาเพ็ชร ปราจิณราษฎรอ ารุง 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
391 124391 เด็กหญิงวรพร  รุ่งวัฒนโสภณ ปราจิณราษฎรอ ารุง 
392 124392 เด็กหญิงชิสากัณฑ์  ไชยกูล ปราจิณราษฎรอ ารุง 
393 124393 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไชยสาร มารีวิทยากบินทร์บุรี 
394 124394 นางสาวพัชรพร  ทัพพันธ์ ปราจิณราษฎรอ ารุง 
395 124395 เด็กหญิงภรัญญาดา  ทองศรี มัธยมวัดใหม่กรงทอง 
396 124396 เด็กหญิงธีรดา  เอกเสน ปราจิณราษฎรอ ารุง 
397 124397 นางสาวนาตาชา  กัลยาณกุล กบินทร์วิทยา 
398 124398 เด็กหญิงพรปวีณ์  หวังกุศล ปราจิณราษฎรอ ารุง 
399 124399 เด็กหญิงสกุลกัลป์  ศรีโสธร ศรีมหาโพธิ 
400 124400 เด็กหญิงกชพรรณ  ค าแก้ว ปราจิณราษฎรอ ารุง 
401 124401 เด็กหญิงศิรประภา  ราศรีมิน มารีวิทยา ปราจีนบุรี 
402 124402 เด็กหญิงสุสิทตรา  สังสะโอภาส ปราจิณราษฎรอ ารุง 
403 124403 เด็กชายศิริภูมิ  สมเชื้อ ปราจิณราษฎรอ ารุง 
404 124404 เด็กหญิงนฤพร  ทองพิทักษ์ ปราจิณราษฎรอ ารุง 
405 124405 เด็กหญิงนฏพรรษชล  บุญค้ า ปราจิณราษฎรอ ารุง 
406 124406 เด็กชายธีรภัทร  ชัยภัทรกุล ระยองวิทยาคม 
407 124407 เด็กชายทิฆัมพร  ฉิมาภาคย์ อัสสัมชัญระยอง 
408 124408 เด็กหญิงชนิดาภา  รัตนฉัตรชัย ระยองวิทยาคม 
409 124409 เด็กหญิงแพรวา  รุจิรังสิมันตุ์กุล แกลง "วิทยสถาวร" 
410 124410 เด็กชายวุฒิชัย  คงเพ็ชร วัดป่าประดู่ 
411 124411 นายรักษิต  เนื่องสุนันท์ อัสสัมชัญระยอง 
412 124412 เด็กชายณัฏฐากร  เส็งแดง มัธยมตากสินระยอง 
413 124413 เด็กหญิงปารมี  ค าต่อ วัดป่าประดู่ 
414 124414 เด็กหญิงศิริรัตน์  หวานเสนาะ แกลง "วิทยสถาวร" 
415 124415 เด็กหญิงณัฐรดา  แตงรอด วัดป่าประดู่ 
416 124416 เด็กหญิงพิกัลยา  นาคสุข วัดป่าประดู่ 
417 124417 เด็กหญิงปณนัสวี  ทรัพย์ปกรณ์ชัย มัธยมตากสินระยอง 
418 124418 เด็กชายอัทธวัฒน์  สุวรรณถิรพุทธิ์ อัสสัมชัญระยอง 
419 124419 เด็กชายวชิรศรณ์  คเชนทรพรรค มัธยมตากสินระยอง 
420 124420 เด็กหญิงธมลวรรณ  ภุ่มรินทร์ ระยองวิทยาคม 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
421 124421 เด็กหญิงสีรภัทร  กรกรงทอง วัดป่าประดู่ 
422 124422 เด็กชายวัทธิกร  เจริญกัลป์ แกลง "วิทยสถาวร" 
423 124423 เด็กหญิงณัฐธิดา  รอดพ้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 
424 124424 เด็กหญิงณัฐจารี  ลีพลากร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 
425 124425 เด็กหญิงอนันดา  อยู่เทศ บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 
426 124426 เด็กหญิงบุญสิตา  กรรณิการ์ แกลง "วิทยสถาวร" 
427 124427 เด็กหญิงวริศรา  โรจนาปิยาวงศ์ วัดป่าประดู่ 
428 124428 เด็กหญิงฉันท์ชนิต  คล้ายทอง ระยองวิทยาคม 
429 124429 เด็กหญิงจอมขวัญ  แก่นสาร ระยองวิทยาคม 
430 124430 เด็กชายหฤษฎ์  ค าผุย ระยองวิทยาคม 
431 124431 เด็กชายปธิกร  แพงศรี ระยองวิทยาคม 
432 124432 เด็กชายชนภัทร  เรืองมณี ระยองวิทยาคม 
433 124433 เด็กหญิงอุรชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย ระยองวิทยาคม 
434 124434 เด็กหญิงภูวษา  ยศตะมะ ระยองวิทยาคม 
435 124435 เด็กชายอานนท์  รณศิริ ระยองวิทยาคม 
436 124436 นายปภินวิทย์  มณีศรี วัดป่าประดู่ 
437 124437 เด็กชายรัฐวิชญ์  อริยรัฐรังสี ระยองวิทยาคม 
438 124438 เด็กชายบุรัสกร  หาญนิรันดร์ ระยองวิทยาคม 
439 124439 เด็กชายธีรภัทร  ตั้งจิตเกษมสุข ระยองวิทยาคม 
440 124440 เด็กหญิงสุทธนาฏ  พานิชวัฒนะ ระยองวิทยาคม 
441 124441 เด็กหญิงกวิสรา  ปิตุเตชะ ระยองวิทยาคม 
442 124442 เด็กหญิงกัลยณัฏฐกุล  เอกเดชาพงศ์ ระยองวิทยาคม 
443 124443 เด็กชายตฤณ  ตรงงาม ระยองวิทยาคม 
444 124444 เด็กชายอิศรา  ผดุงประเสริฐกุล ระยองวิทยาคม 
445 124445 เด็กหญิงปิยากร  อรัญนารถ ระยองวิทยาคม 
446 124446 เด็กหญิงสโรชา  จันทร์มาศ ระยองวิทยาคม 
447 124447 นายภัทรนิธิ์  หอมดี ระยองวิทยาคม 
448 124448 เด็กชายธนดล  มีมุข ระยองวิทยาคม 
449 124449 เด็กชายณัฐวัฒน์  พลเสน ระยองวิทยาคม 
450 124450 เด็กหญิงณิชนันทน์  ปรางปราสาท ระยองวิทยาคม 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
451 124451 เด็กหญิงชาลิสา  ปานอุดมลักษณ์ ระยองวิทยาคม 
452 124452 เด็กชายวรชนนน์  ชัยประเสริฐสุด ระยองวิทยาคม 
453 124453 เด็กชายพรพิสิษฐ์  ศรีรักยิ้ม ระยองวิทยาคม 
454 124454 เด็กชายดุลยวัต  ค าแก้ว ระยองวิทยาคม 
455 124455 เด็กหญิงอ่ิมกมล  อ่ิมอยู่ ระยองวิทยาคม 
456 124456 เด็กหญิงปัณฑิตา  ผลเจริญ ระยองวิทยาคม 
457 124457 เด็กหญิงกชพรรณ  จารไม ช านาญสามัคคีวิทยา 
458 124458 เด็กหญิงชญาดา  หวานระรื่น วัดป่าประดู่ 
459 124459 เด็กหญิงณิชชา  กระจ่างลิขิต มัธยมตากสินระยอง 
460 124460 นายพศวิชญ์  จิณโรจน์ อัสสัมชัญระยอง 
461 124461 เด็กชายภัทระ  หวังสุข อัสสัมชัญระยอง 
462 124462 เด็กหญิงหทัยภัทร  พรมพงค์ ส าเร็จวิทยา 
463 124463 เด็กหญิงวิชญานันต์  บุญประสาน สระเเก้ว 
464 124464 เด็กชายกฤษยศ  เดชะ พวงคราม 
465 124465 เด็กชายสิทธานต์  ชาติอลงกรณ์ พวงคราม 
466 124466 เด็กหญิงพรชิตา  ศิร ิ วังน้ าเย็นวิทยาคม 
467 124467 เด็กหญิงสิริรัตน์  ผายพิมาย วัฒนานคร 
468 124468 เด็กชายยศรมย์  ศิริพงษ์ศิล อรัญประเทศ 
469 124469 เด็กหญิงวิลาสินี  นวมมณีรัตน์ อรัญประเทศ 
470 124470 เด็กหญิงณัฐชญา  ดวงจันทร์โชติ อรัญประเทศ 
471 124471 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชาวงษ ์ อรัญประเทศ 
472 124472 นางสาวธัญญาลักษณ์  เหลืองโสภากร เทศบาลบ้านกิโลสอง 
473 124473 เด็กหญิงเฟ่ืองฟู  เจริญเขต คลองหาดพิทยาคม 
474 124474 เด็กหญิงกาญจนา  แก้วประสิทธิ์ ส าเร็จวิทยา 
475 124475 เด็กหญิงณฐมน  เเสงนวล เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 
476 124476 เด็กชายอธิคมฌาณ  ชัยถาวรกิจ สระแก้ว 
477 124477 เด็กหญิงอักษร  ชัชวานิชย์ สระเเก้ว 
478 124478 เด็กชายพศิน  บรรณสาร อรัญประเทศ 
479 124479 เด็กหญิงอาทิตยา  กังวานณรงค์กุล ส าเร็จวิทยา 
480 124480 เด็กชายชวัชรากร  รู้เงื่อน ส าเร็จวิทยา 
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รายช่ือนักเรียนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (รอบสอง) 
ประจ าปีการศึกษา 2561  กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
สนามสอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
481 124481 เด็กหญิงภิญญมาศ  เดโชศุภกร สระแก้ว 
482 124482 เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญธรรม สระแก้ว 
483 124483 เด็กหญิงหนึ่งหทัย  เจริญพงษ์พินิจ ส าเร็จวิทยา 
484 124484 เด็กชายเอื้ออังกูร  สมบัติวงษ ์ สระแก้ว 
485 124485 เด็กหญิงเวธกา  บุญสุยา พวงคราม 
486 124486 นางสาวณัชชา  บัวผดุง พวงคราม 
487 124487 เด็กหญิงรชตะ  มีแก้ว พวงคราม 
488 124488 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิตุธร พวงคราม 
489 124489 เด็กหญิงปาณิสรา  เกียรติบัณฑิต ปราจิณราษฎรอ ารุง 
490 124490 เด็กหญิงปาณิศา  อู่ทับทิม พลูตาหลวงวิทยา 
491 124491 เด็กหญิงดลลดา  เลี้ยงบุญญพันธ์ มารีวิทย์บ่อวิน 
492 124492 เด็กหญิงณัฎฐ์มุกตาภา  มงคลการไพศาล สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
493 124493 เด็กชายนครินทร์  น้ ารักษ์ สิงห์สมุทร 
494 124494 เด็กหญิงกุลทิวา  อยู่ดี ชลกันยานุกูล 
495 124495 เด็กชายปัณณรุจน์  สิริวลีรัตน ์ ชลราษฏรอ ารุง 
496 124496 เด็กชายวรพล  ผิวแดง สิงห์สมุทร 
497 124497 เด็กหญิงเมธนี  หอระตะ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 
498 124498 นางสาวพิชชารัตน์  ศรีพรหมษา เซนต์ปอลคอนแวนต์ 
499 124499 เด็กชายพงศ์ณภัทร  นุ้ยนวล สิงห์สมุทร 
500 124500 เด็กชายวงศธร  ธรรมวงศ์ มัธยมวัดใหม่กรงทอง 

501 124501 เด็กชายพัทธดนัย  เสิ่ง 
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

502 124502 เด็กหญิงอลีนา  เหลียน สว่างบริบูรณ์วิทยา 
503 124503 เด็กหญิงอัญชลี  จักรแสง นวมราชานุสรณ์ 
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