
 

 
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

เร่ือง   เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

…………………………………………………………………………………………………… 
           ตามท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ได้ประกาศบัญชีรายช่ือนักเรียนผู้สอบ
ได้ ตัวจริง จำนวน 144 คน ให้มารายงานตัวเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้ว
นั้นปรากฏว่ามีนักเรียนมารายงานตัวไม่ครบจำนวนผู้สอบได้ โดยมีผู้ไม่มารายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 จำนวน 31 คน จึงขอให้ผู้สอบได้สำรองลำดับที่ ส1-ส31 (เนื่องจากจะได้ครบตามจำนวนนักเรียนท่ี
ประกาศรับ จำนวน 144 คน)  ตามรายช่ือต่อไปนี้ ไปรายงานตัวตัวเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในวันพุธท่ี 19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ชลบุรี  

 

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียน จังหวัด 
ส1 124454 เด็กชาย ธันยธรณ์ อิทธิอนุวัตร์ ระยองวิทยาคม ระยอง 
ส2 124153 เด็กชาย ศิริชัย วิรันดร ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี 
ส3 124114 เด็กหญิง ธัญชนก ธัญจิรสกุล ชลกันยานุกูล ชลบุรี 
ส4 124164 เด็กชาย ปิติภัทร คนไทย ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ชลบุรี 
ส5 124484 เด็กชาย ภาณุกร ชนปราชญา วัดป่าประดู่ ระยอง 
ส6 124120 เด็กหญิง ปพิชญา กล่ินจำปา ชลกันยานุกูล ชลบุรี 
ส7 124103 เด็กหญิง กรวิภา วิปุลพงษ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี 
ส8 124222 เด็กหญิง วิชญาพร ล้ออวยพร มารีวิทย์ พัทยา ชลบุรี 
ส9 124407 เด็กชาย ศรัณย์ สังขปรีชา ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี 
ส10 124009 เด็กชาย ธนกฤต เองสิริดำรงกุล เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี 
ส11 124473 เด็กหญิง ศุภกร โยทองยศ ระยองวิทยาคม ระยอง 
ส12 124126 เด็กหญิง พลอยชมพู สินทรัพย์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี 
ส13 124051 เด็กหญิง ญาณิศา ผลอุทิศ สฤษดิเดช จันทบุรี 
ส14 124499 เด็กชาย สิรภพ ชาติอลงกรณ์ พวงคราม สระแก้ว 
ส15 124228 เด็กหญิง วรัทยา เวฬุกร มารีวิทย์ สัตหีบ ชลบุรี 
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ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียน จังหวัด 
ส16 124004 เด็กชาย จิติรัณย์ แสงเรือง เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี 
ส17 124453 นางสาว ธฤตา ไชยสุริยา ระยองวิทยาคม ระยอง 
ส18 124053 เด็กหญิง ณัฐณิชา เจริญผล สฤษดิเดช จันทบุรี 
ส19 124011 นางสาว ธัญชนก รัตนะนาม เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี 
ส20 124157 นางสาว กชกร โชติเฉลิมวงศ์ เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี 
ส21 124430 เด็กชาย ภูมิสิริ ใจบุญ แกลง"วิทยสถาวร" ระยอง 
ส22 124341 เด็กหญิง ชญาภา เอี่ยมละมัย สิงห์สมุทร ชลบุรี 
ส23 124342 เด็กหญิง ญาดา ศิริรัตนวรางกูร สิงห์สมุทร ชลบุรี 
ส24 124201 เด็กชาย รัชชานนท์ ทองแกมแก้ว พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 
ส25 124418 เด็กหญิง พรพิรุณทิพย์ สร้อยฟ้า มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 
ส26 124246 นางสาว อัครพรรณี ปักษากนก เลิศปัญญา ชลบุรี 
ส27 124233 เด็กหญิง ผกาภรณ์ กุลลาย มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี 
ส28 124397 เด็กชาย ธีรวีร ์ กุลศิริชัยวัฒน์ ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี 
ส28 124409 เด็กหญิง อัจฉรา เรณูรัตน์ ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี 
ส30 124231 เด็กหญิง ปณิดา ร่ำเรียนกิจ มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี 

ส31 124252 เด็กชาย กัณติพงศ์ ศรีประเสริฐ 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 

 
ท้ังนี้ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองลำดับถัดไปมารายงานตัว  จนครบตาม
จำนวนที่กำหนด 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

 
 

 (นายวิทยา อรุณแสงฉาน) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

 


