
 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 

เร่ือง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 รอบแรก (เพิ่มเติม) 

ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 

----------------- 
ตามท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี  ได้ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบแรก ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี                    

ไปแล้วนั้น  เนื่องจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พบข้อผิดพลาดในการเฉลยและ

ตรวจกระดาษค าตอบ ข้อท่ี 9 รายวิชาวิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงมี

การตรวจกระดาษค าตอบใหม่ ส่งผลให้นักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี                   

มีคะแนนเท่ากับล าดับสุดท้าย ของกลุ่ม 1 ที่ทางโรงเรียนได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน              

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  รอบแรก ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายช่ือเพิ่มเติม จ านวน 25 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ

ที่ 

เลขที่น่ัง

สอบ 

เลขประจ าตัว

สอบ 
 ชื่อ        -  สกุล โรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ จังหวัด ห้องสอบ 

1 7 1211293 เด็กหญิง คุณณิชา พูนชัย สฤษดิเดช จันทบุรี 11 
2 8 1211294 เด็กหญิง จิตติลาภา จิตต์เสาวลักษณ์ สฤษดิเดช จันทบุรี 11 
3 9 1211295 เด็กหญิง ชนาภา เถ่ือนอาราม เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 11 
4 10 1211296 เด็กหญิง พิชญ์สิณี พรมหู วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 11 
5 11 1211297 เด็กชาย ศิรพัชร เกิดแก้ว อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 11 
6 12 1211298 เด็กชาย ปวริศ มณีแสง ดาราสมุทร ชลบุร ี 11 
7 13 1211299 เด็กหญิง ปาณิศา คงแนวดี ดาราสมุทร ชลบุร ี 11 
8 14 1211300 เด็กชาย นรภัทร แต้พานิช บุญประทีปวิทยาคาร ชลบุร ี 11 
9 15 1211301 เด็กชาย พิสิษฐ์ บุญโสธรวัฒนา ร่มไม ้ ชลบุร ี 11 
10 16 1211302 เด็กชาย ธนเสฏฐ์ สุรังษ ี สารสาสน์วิเทศชลบรุ ี ชลบุร ี 11 
11 17 1211303 เด็กชาย ณิชปุญญ์ เจริญขจรชัย อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุร ี 11 
12 18 1211304 เด็กหญิง ทิพวรรณ บุญเสถียรวงศ์ อนุบาลเมืองใหม่ชลบุร ี ชลบุร ี 11 
13 19 1211305 เด็กหญิง ณิจิรสริ ิ สถานทรัพย์ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี 11 

 

/14. 1211306  เด็กชายภาคริษฐ…์ 
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ล าดับ

ที่ 

เลขที่น่ัง

สอบ 

เลขประจ าตัว

สอบ 
 ชื่อ        -  สกุล โรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ จังหวัด ห้องสอบ 

14 20 1211306 เด็กชาย ภาคริษฐ ์ เอ่ียมโชติชวลิต อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี 11 

15 21 1211307 เด็กชาย ณรัช ทัศวิล มารดานุสรณ์ ตราด 11 

16 22 1211308 เด็กชาย กษิด์ิเดช โพธิโชติ โรงเรียนอนุบาลตราด ตราด 11 

17 23 1211309 เด็กหญิง กรวรรณ โชครุ่ง มารีวิทยาปราจีนบุรี ปราจีนบุร ี 11 

18 24 1211310 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ นาคฤทธ์ิ อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง 11 

19 25 1211311 เด็กหญิง นันท์นภัส น้อยน้ าค า อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง 11 

20 26 1211312 เด็กหญิง อัยริสา แก่นบุญ อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง 11 

21 27 1211313 เด็กชาย ณัฐณภัทร ์ อังกูรวัธน์ อนุบาลระยอง ระยอง 11 

22 28 1211314 เด็กชาย ดลชนก เอ่ียมกล่ า อนุบาลระยอง ระยอง 11 

23 29 1211315 เด็กชาย ธนกฤต วินัยโกศล อนุบาลระยอง ระยอง 11 

24 30 1211316 เด็กชาย นราธิป ศรีหฤทัย อนุบาลระยอง ระยอง 11 

25 31 1211317 เด็กชาย ปิยากร ธรรมคงทอง อนุบาลระยอง ระยอง 11 

 

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ตามรายช่ือดังกล่าว ไปสอบคัดเลือกรอบสอง ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ        

ราชวิทยาลัย ชลบุรี  ในวันเสาร์ที่ 11  มกราคม 2563 รายงานตัวเข้าสอบเวลา 08.00 น.โดยให้นักเรียนน าบัตร

ประจ าตัวนักเรียน  หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงต่อ

คณะกรรมการคุมสอบในวันสอบด้วยตามตารางสอบดังนี้ 
 

เวลา วิชาที่สอบ 

วันเสาร์ที่  11 มกราคม  พ.ศ. 2563 

เวลา  09.00 น. – 11.00 น. คณิตศาสตร์  (เน้นการ คิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา) 

เวลา  13.00 น. – 15.00 น. วิทยาศาสตร์  (เน้นการ คิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา) 
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 เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนรอบสอง 
  การประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ใช้เกณฑ์พิจารณา
ดังต่อไปนี้ 

1. การตัดสินให้นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงและตัวส ารองจะพิจารณาจากนักเรียนท่ีเข้าสอบครบท้ัง 2 
รายวิชา และพิจารณาจากคะแนนมาตรฐาน T (T–Score) โดยก าหนดสัดส่วนคะแนนมาตรฐาน T (T–Score) 
ของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 60 ต่อ 40    

2. น าคะแนนท่ีได้จากสัดส่วนในข้อ 1 มารวมกันเพื่อจัดเรียงล าดับ โดยไม่น าคะแนนสอบรอบแรกมาพิจารณา 
3. นักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงล าดับท่ี 1 – 88  พิจารณาจากคะแนนรวมจากข้อ 2.  สูงสุดตามล าดับ  

จากนักเรียนทุกคนท่ีเข้าสอบรอบสอง  
4. นักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงล าดับท่ี 89 – 96 พิจารณาจากคะแนนรวมจากข้อ 2.  สูงสุดตามล าดับจาก

นักเรียนเฉพาะกลุ่มที่ 2 ก่อน หากมีไม่ครบจ านวน ให้เลือกนักเรียนกลุ่มท่ี 1 ตามล าดับคะแนนรวมจากข้อ 2.  
จนครบจ านวน   

5. กรณีท่ีมีคะแนนรวมในข้อ 2. เท่ากัน จะพิจารณาผู้ท่ีได้รับคะแนนมาตรฐาน T (T- Score) ในวิชาคณิตศาสตร์
สูงกว่าเป็นผู้ได้ล าดับท่ีดีกว่า 

6. นักเรียนท่ีเข้าสอบรอบสองทุกคนท่ีไม่ได้รับการประกาศช่ือเป็นตัวจริงตามข้อ   3. และข้อ 4. จะได้รับการ
ประกาศช่ือเป็นนักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกล าดับส ารอง ตามล าดับคะแนนรวมจากข้อ 2. 

การประกาศผลสอบรอบสอง 

1. ประกาศผลสอบ  ภายในวันที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและติดประกาศ ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี

2. นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกตัวจริงทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จะมีจดหมายถึง
นักเรียนเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  

3. กรณีนักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกตัวจริงมารายงานตัวไม่ครบ จะเรียกนักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกส ารองมารายงานตัว
โดยจะประกาศรายช่ือทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและประสานทางโทรศัพท์โดยตรงถึงนักเรียนเพื่อรายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อ   
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4. ในกรณีท่ีเรียกจากบัญชีส ารองหมดแล้วแต่ยังไม่ครบตามแผนการรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ชลบุรี จะเรียกบัญชีส ารองจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ท่ีมีเขตพื้นท่ีบริการ
ติดกันตามล าดับคะแนน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 6  มกราคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

(นายวิทยา  อรุณแสงฉาน) 

                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

 

 

 


