
            
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

เรื่อง รายช่ือลําดับสํารองท่ีเรียกรายงานตัวและแจงความประสงคการเขาเรียน 
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 

…………………………………………………………………………………………………… 
 ตามท่ี โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา

เรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ลงวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 ใหนักเรียนท่ีไดรับการประกาศผลตามบัญชีรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดตัวจริงและลําดับสํารอง          
มามอบตัวและทําสัญญาใหการสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจํา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 
2565 ในวันอาทิตยท่ี 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. และวันจันทรท่ี 4 เมษายน  2565           เวลา 
0 9. 00 - 1 2. 0 0  น . ไ ป แ ล ว นั้ น  ผ ล ป ร า ก ฏ ว า  มี นั ก เ รี ย น ไ ม ม า ม อ บ ตั ว แ ล ะ ทํ า สั ญ ญ า 
ใหการสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจํา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2565 ตามวันและเวลา 
ท่ีกําหนด จํานวน 50 คน จึงถือวานักเรียนสละสิทธิ์ในการเขาเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ชั้นมัธยมศึกษาท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ดังนั้น โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
จึงดําเนินการเรียกบัญชีรายชื่อลําดับสํารองจากโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  ชลบุรี
มุกดาหาร ตรัง และสตูล เพ่ือใหมารายงานตัวใหครบตามจํานวนท่ีกําหนด 

 ในการนี้ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จึงขอใหนักเรียนท่ีไดลําดับ
สํารองจากโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  ชลบุรี  มุกดาหาร ตรัง  และสตูล                    
ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ รายงานตัวและแจงความประสงคเขาเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชยีงรายชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ผานลิ้งก https://forms.gle/TJgy4Bh55pZ9bwtN6         
ท่ีโรงเรียนกําหนด ตามวันและเวลาในเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี ้หากนักเรียนไมรายงานตัวและแจงความ
ประสงคในวันและเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ชั้นมัธยมศึกษาท่ี 4 ปการศึกษา 2565  

 ท้ังนี้ เม่ือนักเรียนรายงานตัวและแจงความประสงคเขาเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 แลว ใหผูปกครองและนักเรียนมามอบตัวและ
ทําสัญญาใหการสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจํา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2565                 
ตามท่ี โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย กําหนด หากนักเรียนไมมามอบตัวและทําสัญญา
ใหการสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจํา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2565 ในวันและเวลา
ดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ชั้นมัธยมศึกษา         
ปท่ี 4 ปการศึกษา 2565  

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  17  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 

 
(ดร.วันสวาง  สิงหชัย) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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เอกสารแนบทายประกาศฯ 
รายช่ือลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ลําดับสํารองท่ี ส78 – ส97 

ใหรายงานตัวและแจงความประสงค ในวันท่ี 18 – 19 เมษายน 2565 
 

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา จังหวัด 

ส78 0340371 เด็กหญิง พัฒชลิตา เข่ือนคํา สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 

ส79 0340325 นาย พชรพล พรหมเกิด อัสสัมชัญคอนแวนต ลํานารายณ ลพบุรี 

ส80 0340346 เด็กชาย จิณณพัต จันภักด ี สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 

ส81 0340001 เด็กหญิง ญดาพร เผือกสุข คุรุประชาสรรค ชัยนาท 

ส82 0340015 เด็กหญิง ไปรยา เปยมแกว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 

ส83 0340133 เด็กหญิง ปนัดดา อนันต เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุร ี ลพบุรี 

ส83 0340255 เด็กหญิง ปณฑิตา จันทา วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ลพบุรี 

ส85 0340147 เด็กชาย พัทยากรณ อินปาน บานหลุมขาว ลพบุรี 

ส86 0340488 เด็กชาย ภาสกร พราหมนัส อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง 

ส87 0340044 เด็กหญิง นัยนปพร เผือกคลาย จอมสุรางคอุปถัมภ พระนครศรีอยุธยา 

ส87 0340352 เด็กหญิง ชญานนันท ภูสมสวนจิตร สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 

ส87 0340404 เด็กหญิง กัญญาณัฐ กลัดสอาด สิงหบุรี สิงหบุรี 

ส90 0340413 เด็กหญิง ณัฐกานต เกตุทิพย สิงหบุรี สิงหบุรี 

ส91 0340121 เด็กหญิง รวิสรา ทองสวาง อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 

ส92 0340480 นางสาว พรพรรณ หลายแหง อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง 

ส93 0340268 เด็กหญิง สุชานาฏ วโรรส วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ลพบุรี 

ส94 0340143 เด็กหญิง พิชญา สมานมิตร บานหม่ีวิทยา ลพบุรี 

ส95 0340466 นางสาว อารยา รอตเสียงล้ํา สตรีอางทอง อางทอง 

ส96 0340477 เด็กหญิง นิชาภา แกวสุก อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง 

ส97 0340328 เด็กชาย วชิรวิทย สุขวิญญา อัสสัมชัญคอนแวนต ลํานารายณ ลพบุรี 
       

 
 

    
  



เอกสารแนบทายประกาศฯ หนาท่ี 2 / 14 
 

เอกสารแนบทายประกาศฯ 
รายช่ือลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ลําดับสํารองท่ี ส98 – ส117 
ใหรายงานตัวและแจงความประสงค ในวันท่ี 19 – 20 เมษายน 2565 

 
ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา จังหวัด 

ส98 0340441 เด็กชาย ทักษดนัย วงษหิรัญ อินทโมลีประทาน สิงหบุรี 

ส99 0340135 เด็กชาย จักริน ผาดจันทึก ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี 

ส100 0340373 เด็กหญิง พิมพชนก วุฒิสนธิ ์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 

ส101 0340161 เด็กหญิง วีรดา บุญเปลี่ยน พัฒนานิคม ลพบุรี 

ส102 0340264 นางสาว มยุรฉัตร เคียนทอง วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ลพบุรี 

ส103 0340342 เด็กหญิง วิรัญญา แตงฉํ่า มวกเหล็กวิทยา สระบุรี 

ส104 0340437 เด็กหญิง อัจฉราภรณ ตาวเต็บ สิงหบุรี สิงหบุรี 

ส105 0340149 เด็กหญิง กีรติกา อินแสน พระนารายณ ลพบุรี 

ส106 0340341 เด็กหญิง พรชิตา มีเนียม มวกเหล็กวิทยา สระบุรี 

ส107 0340114 เด็กหญิง ปาณิสรา ธงวิชัย อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 

ส107 0340262 เด็กหญิง ภัทรลัดดา เรืองซอน วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ลพบุรี 

ส107 0340343 เด็กหญิง สุภิชา พุกแกว มวกเหล็กวิทยา สระบุรี 

ส110 0340252 เด็กชาย ปนิพนธ ศรีสภา วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ลพบุรี 

ส111 0340243 นาย ชยากร เจริญศร ี วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ลพบุรี 

ส112 0340428 เด็กหญิง ศศิกานต รอดทอง สิงหบุรี สิงหบุรี 

ส112 0340460 เด็กหญิง พรหมธารา สารีกิจ สตรีอางทอง อางทอง 

ส114 0340444 เด็กหญิง จินตนา ดิษฐผดุง สตรีอางทอง อางทอง 

ส115 0340338 เด็กหญิง ธนภรณ อูทรัพย บานทามะปรางวิทยา สระบุรี 

ส116 0340164 เด็กหญิง นภัสวรรณ พวงเข็มเเดง เพ็ญพัฒนา ลพบุรี 

ส117 0340253 เด็กหญิง ปภาวรินทร มีสธรรม วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ลพบุรี 
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เอกสารแนบทายประกาศฯ 
รายช่ือลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ลําดับสํารองท่ี ส118 – ส140 
ใหรายงานตัวและแจงความประสงค ในวันท่ี 20 – 21 เมษายน 2565 

 

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา จังหวัด 
ส118 0340080 เด็กหญิง ณัฐกฤตา วงศเปยมทรัพย ปณณวิชญ พระนครศรีอยุธยา 

ส118 0340131 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เงินกลม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี ลพบุรี 

ส120 0340247 เด็กหญิง ธมกร กิติทรัพย วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ลพบุรี 

ส121 0340165 เด็กหญิง วิภาวรรณ ลาโม เพ็ญพัฒนา ลพบุรี 

ส122 0340079 เด็กหญิง ศิริพร เทวะรัตน บางปะอิน "ราชานุเคราะห 1" พระนครศรีอยุธยา 

ส123 0340129 เด็กหญิง วริศรา สมงาม กองทัพบกอุปถัมภคายนารายณศกึษา ลพบุรี 

ส124 0340467 เด็กหญิง กุลนาท พวงมะลิ อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง 

ส125 0340139 เด็กชาย ธีรวัต พันพลู ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี 

ส126 0340142 เด็กหญิง วิไลลักษณ โพธิ์บุญ เทศบาล 4 (วัดเมืองใหม) ลพบุรี 

ส127 0340162 เด็กหญิง กัญญภัค ยุดพวก เพ็ญพัฒนา ลพบุรี 

ส127 0340438 เด็กหญิง อันนา อินทรงาม สิงหบุรี สิงหบุรี 

ส129 0340166 เด็กหญิง สุกัญญา กลิ่นคง เพ็ญพัฒนา ลพบุรี 

ส130 0340427 เด็กหญิง วีรปริยา ศรีไพโรจน สิงหบุรี สิงหบุรี 

ส131 0340010 เด็กหญิง ฐิตารีย พันธพัฒน ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 

ส132 0340263 เด็กหญิง ภีรยา ทัตตานนท วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ลพบุรี 

ส132 0340339 เด็กชาย คุณากร อําพร ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี 

ส134 0340362 เด็กหญิง ณิชา เเสนสุข สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 

ส134 0340443 เด็กหญิง พัชรพร เกตุบรรจง โพธิ์ทองจินดามณี อางทอง 

ส136 0340442 เด็กหญิง ศรสวรรค แชมรัมย อินทโมลีประทาน สิงหบุรี 

ส137 0340245 เด็กหญิง ญาราภรณ เนินชนม วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ลพบุรี 

ส138 0340110 เด็กหญิง ธมลวรรณ วรรณเกตุ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 

ส139 0340124 เด็กหญิง สุพิชามนต สุธีภัทรลาวัลย อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 

ส140 0340270 เด็กหญิง สุภัสสรา รวมจิตร วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ลพบุรี 

       
หมายเหตุ  ใหนักเรียนท่ีมีรายชื่อลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ทุกลําดับ 

รายงานตัวและแจงความประสงค ผานลิ้งก https://forms.gle/TJgy4Bh55pZ9bwtN6 หรือ QR Code  
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เอกสารแนบทายประกาศฯ 
รายช่ือลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ลําดับสํารองท่ี ส102 – ส121 
ใหรายงานตัวและแจงความประสงค ในวันท่ี 18 – 19 เมษายน 2565 

 
ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา จังหวัด 

ส102 0840193 เด็กหญิง ชนิกานต พุทธรักษา พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี

ส103 0840390 เด็กชาย ณัฐณิฐ เต็มไพโรจน ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบรุี 

ส104 0840189 เด็กชาย ณัฐวุฒ ิ ทรงพระ ผูรู ญสส. 80 ชลบุร ี

ส105 0840014 เด็กหญิง ปพิชญา เขาจารี เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี 

ส106 0840118 เด็กหญิง ปณฑารีย สุริพล ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

ส107 0840217 เด็กชาย อรรถพล สายงาม มารีวิทย สัตหีบ ชลบุร ี

ส108 0840399 เด็กชาย พลากร สีนิล ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบรุี 

ส109 0840401 เด็กชาย มหรรณพ หงษเจริญ ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบรุี 

ส110 0840165 เด็กชาย พุฒิปณณ เทพเลื่อน ชลราษฎรอํารุง ชลบุร ี

ส111 0840038 เด็กชาย พลวัฒน ธีราทรง สฤษดิเดช จันทบุรี 

ส112 0840428 เด็กชาย ธนโชต ิ เทศกัณฑ มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 

ส113 0840364 เด็กหญิง ธัชสุภา พุทธิปรางค สตรีประเสริฐศิลป ตราด 

ส114 0840103 เด็กหญิง ณิชารีย จันทราเขต ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

ส115 0840050 เด็กหญิง กัลยพร ญาณพาณิชย เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

ส116 0840019 เด็กหญิง รุงไพลิน กูรุง เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี 

ส117 0840429 เด็กหญิง ไอดาณ ดาเนียล อูรลิ่งส มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 

ส118 0840107 เด็กหญิง ธนิสยา เสมอทอง ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

ส119 0840484 นางสาว สิริรัช อินพหล อัสสัมชัญระยอง ระยอง 

ส120 0840388 เด็กชาย ชิติพัทธ วงศคําพันธ ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบรุี 

ส121 0840492 เด็กหญิง สิริยากร จิตพริ้ง พวงคราม สระแกว 

       
 
 

    
  



เอกสารแนบทายประกาศฯ หนาท่ี 5 / 14 
 

เอกสารแนบทายประกาศฯ 
รายช่ือลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ลําดับสํารองท่ี ส122 – ส141 
ใหรายงานตัวและแจงความประสงค ในวันท่ี 19 – 20 เมษายน 2565 

 
ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา จังหวัด 

ส122 0840091 เด็กหญิง ชนนิกานต ทองมานะเสถียร ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

ส123 0840187 เด็กชาย ภูดิศ อัญชล ี บุญประทีปวิทยาคาร ชลบุร ี

ส124 0840461 เด็กหญิง พรสวรรค วุฒ ิ ระยองวิทยาคม ระยอง 

ส125 0840129 เด็กหญิง วริศรา วรสิงห ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

ส126 0840376 เด็กหญิง วชิรญาณ หม่ันตลุง นครนายกวิทยาคม นครนายก 

ส127 0840109 เด็กหญิง ธัญญรัตน เสารชัย ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

ส128 0840341 เด็กชาย สิรวิชญ บุญชาล ี สิงหสมุทร ชลบุร ี

ส129 0840424 เด็กหญิง อชิรญา กลาหาญ แกลง "วิทยสถาวร" ระยอง 

ส130 0840221 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ ฤทธิ์เพ็ชรนิล มารีวิทยบอวิน ชลบุร ี

ส131 0840458 เด็กชาย ปลื้มสุข ศุภกีรติโรจน ระยองวิทยาคม ระยอง 

ส132 0840500 เด็กหญิง ปยาภรณ ไกรกลาง อรัญประเทศ สระแกว 

ส133 0840332 เด็กชาย กฤตยชญ บุดดีคํา สิงหสมุทร ชลบุร ี

ส134 0840471 เด็กหญิง ศศิรดา ชูชัย ระยองวิทยาคม ระยอง 

ส135 0840491 นางสาว พีรชา แสงไทย พวงคราม สระแกว 

ส136 0840055 เด็กชาย ธนธรณ กิตติวงศธรรม เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

ส137 0840441 เด็กหญิง ณปภัช เครือเนตร ระยองวิทยาคม ระยอง 

ส138 0840334 เด็กหญิง ชนิสดาภา เวฬุกร สิงหสมุทร ชลบุร ี

ส139 0840057 เด็กหญิง ธนัชพร ทองเดช เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

ส140 0840186 เด็กหญิง พรสวรรค ศิวนาถไตรทศ บุญประทีปวิทยาคาร ชลบุร ี

ส141 0840427 เด็กหญิง ฐิติยา ชวงกระจาง มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 
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เอกสารแนบทายประกาศฯ 
รายช่ือลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ลําดับสํารองท่ี ส142 – ส161 
ใหรายงานตัวและแจงความประสงค ในวันท่ี 20 – 21 เมษายน 2565 

 
ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา จังหวัด 

ส142 0840362 เด็กหญิง จิณหวรา บุญวาที สตรีประเสริฐศิลป ตราด 

ส143 0840335 เด็กชาย ธีรธวัช ขันธพงษ สิงหสมุทร ชลบุร ี

ส144 0840343 เด็กชาย ทักษ คําสวัสดิ ์ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี

ส145 0840188 เด็กหญิง อนัญญา พรหมโชต ิ บุญประทีปวิทยาคาร ชลบุร ี

ส146 0840482 เด็กชาย นิพิฐพนธ ทวีกิติกุล สองภาษาระยอง ระยอง 

ส147 0840319 นาย ฐาปนันท ดําสนวน สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี ชลบุร ี

ส148 0840200 เด็กหญิง ธัญญรัตน พานทอง พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี

ส149 0840087 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วัฒนไกวัลวงศ ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

ส150 0840010 เด็กชาย ธรณธันย โพธิหัง เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี 

ส151 0840202 เด็กหญิง ปยพร ดียิ่ง พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี

ส152 0840333 นางสาว กิดานันท นักเคน สิงหสมุทร ชลบุร ี

ส153 0840215 เด็กชาย ภฤศนนท อุทุมพรรัตน มารีวิทย สัตหีบ ชลบุร ี

ส154 0840216 เด็กหญิง อนุธิดา โถทอง มารีวิทย สัตหีบ ชลบุร ี

ส155 0840084 เด็กหญิง อติกานต ชาญอนุวัตร กุญแจคริสเตียนวิทยา ชลบุร ี

ส156 0840123 เด็กหญิง ภัคพร ศุภวาที ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

ส157 0840494 เด็กหญิง พรลภัส เถาเข็ม โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น สระแกว 

ส158 0840487 เด็กหญิง คณพร วังหนอง พวงคราม สระแกว 

ส159 0840345 นาย ศุภกร อาจโยธา อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุร ี

ส160 0840141 เด็กหญิง อชิน ี โกศล ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

ส161 0840203 เด็กหญิง ปุณยานุช จักรเเกว พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี
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เอกสารแนบทายประกาศฯ 
รายช่ือลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ลําดับสํารองท่ี ส162 – ส178 
ใหรายงานตัวและแจงความประสงค ในวันท่ี 20 – 21 เมษายน 2565 

 
ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา จังหวัด 

ส162 0840080 เด็กหญิง โยษิตา รวยธนพานิช เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 

ส163 0840338 เด็กชาย พรหมพินิจ ขุนทอง สิงหสมุทร ชลบุร ี

ส164 0840417 เด็กหญิง นนทกร ริยาพันธ แกลง "วิทยสถาวร" ระยอง 

ส165 0840394 เด็กหญิง นิราพร อังกาบ ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบรุี 

ส166 0840033 เด็กหญิง สรวีย กิจสุวรรณรัตน ศรียานุสรณ จันทบุรี 

ส167 0840315 เด็กหญิง ณัฐภัทร บวบทอง ศรีราชา ชลบุร ี

ส168 0840183 เด็กหญิง จินตนา อาจชัยภูมิ บางละมุง ชลบุร ี

ส169 0840321 เด็กชาย ณัฐสิทธิ ์ กนกวิบูลยศรี สวางบริบูรณวิทยา ชลบุร ี

ส170 0840365 เด็กชาย นนทกร เปรมปร ี สตรีประเสริฐศิลป ตราด 

ส171 0840342 เด็กหญิง สุชานันท สนองคุณ สิงหสมุทร ชลบุร ี

ส172 0840486 เด็กหญิง ณัฐกุล กรเสน ตาพระยา สระแกว 

ส173 0840086 นางสาว กมลชนก เตชะโรทร ชลกันยานุกูล ชลบุร ี

ส174 0840421 เด็กหญิง วรพร เจริญ แกลง "วิทยสถาวร" ระยอง 

ส175 0840199 เด็กหญิง ธัญชนก ศรีมวง พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี

ส176 0840493 นางสาว ชิษณุชา นอยโฮม โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น สระแกว 

ส177 0840177 เด็กชาย ศุภณัฏฐ ใจงาม ชลราษฎรอํารุง ชลบุร ี

ส178 0840211 นางสาว กัลยรักษ ธิราบุตร โพธิสัมพันธพิทยาคาร ชลบุร ี

 
หมายเหตุ  ใหนักเรียนท่ีมีรายชื่อลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ทุกลําดับ 

รายงานตัวและแจงความประสงค ผานลิ้งก https://forms.gle/TJgy4Bh55pZ9bwtN6 หรือ QR Code  
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เอกสารแนบทายประกาศฯ 
รายช่ือลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ลําดับสํารองท่ี ส41 – ส60  
ใหรายงานตัวและแจงความประสงค ในวันท่ี 18 – 19 เมษายน 2565 

 
ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา จังหวัด 

ส41 0540042 เด็กหญิง จิรภิญญา ไชยเทพ ปยะมหาราชาลัย นครพนม 

ส42 0540295 นางสาว ชุติญา ปกบินกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 

ส43 0540166 เด็กหญิง วันทนา นาคธน ทรายมูลวิทยา ยโสธร 

ส44 0540178 เด็กหญิง ชุติกาญจน โพธิ์ทอง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 

ส45 0540008 เด็กชาย นรากร นนทะมาตย กาฬสินธุพิทยาสรรพ กาฬสินธุ 

ส46 0540267 เด็กหญิง ปาณิสรา ขันติวาร ี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 

ส47 0540167 เด็กชาย เดโชชัย นอยพลี ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 

ส48 0540163 เด็กหญิง ปทิตา แวดลอม เลิงนกทา ยโสธร 

ส49 0540159 เด็กชาย กองเกียรติ วังคะฮาต หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร 

ส50 0540039 เด็กชาย ภูริณัฐ เชื้อดวงผุย นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม 

ส51 0540262 เด็กหญิง ธนินทธร เกษกุล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 

ส52 0540033 นางสาว ธัญพร แกวมณีชัย เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม 

ส53 0540281 นางสาว สุธรรมนิตย สมปก เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 

ส54 0540292 เด็กหญิง นวพร คําสิงห นารีนุกูล อุบลราชธานี 

ส55 0540228 เด็กหญิง ณัฐณิชา คชมิตร สตรีศึกษา รอยเอ็ด 

ส56 0540289 เด็กหญิง กัลยกร กาสา นารีนุกูล อุบลราชธานี 

ส57 0540053 นางสาว ราชาวด ี ปญญาสาร ปยะมหาราชาลัย นครพนม 

ส58 0540164 เด็กหญิง ปานวาด ดีดวงพันธ เลิงนกทา ยโสธร 

ส59 0540161 เด็กหญิง พิมพชนก เชตะวัน หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร 

ส60 0540014 นางสาว ฐิติรัตน สิทธิรมย บัวขาว กาฬสินธุ 

       
 
 
 

    
  



เอกสารแนบทายประกาศฯ หนาท่ี 9 / 14 
 

เอกสารแนบทายประกาศฯ 
รายช่ือลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ลําดับสํารองท่ี ส61 – ส69  
ใหรายงานตัวและแจงความประสงค ในวันท่ี 19 – 20 เมษายน 2565 

 
ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา จังหวัด 

ส61 0540177 นางสาว จิณหนิภา ผิวเณร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 

ส62 0540032 เด็กชาย ชวนากร ศรีชาหลวง เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม 

ส63 0540066 เด็กหญิง ณิชารีย นิติกุล มุกดาหาร มุกดาหาร 

ส64 0540179 เด็กหญิง ฐานิดา เสนา ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 
ส65 0540035 เด็กหญิง โพธิวรรณ ทิศแดง ธาตุพนม นครพนม 

ส66 0540012 เด็กหญิง ชญานนันท ศรีโพนทอง บัวขาว กาฬสินธุ 

ส67 0540195 เด็กหญิง สุจิรา ทิพยกลอม ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 

ส68 0540022 เด็กหญิง อรชุดา ไชยนาเมือง บัวขาว กาฬสินธุ 

ส69 0540027 เด็กหญิง ธีมาพร บุญเสนาะ อนุกูลนารี กาฬสินธุ 

       
หมายเหตุ  ใหนักเรียนท่ีมีรายชื่อลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ทุกลําดับ 

รายงานตัวและแจงความประสงค ผานลิ้งก https://forms.gle/TJgy4Bh55pZ9bwtN6 หรือ QR Code  
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เอกสารแนบทายประกาศฯ 
รายช่ือลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 ลําดับสํารองท่ี ส41 – ส60  

ใหรายงานตัวและแจงความประสงค ในวันท่ี 18 – 19 เมษายน 2565 
 

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา จังหวัด 
ส41 1140163 เด็กหญิง นันทนภัส ภูมิทักษิณากุล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง 

ส42 1140293 เด็กหญิง พรรณพัชร รัตนพันธ พิชัยรัตนาคาร ระนอง 

ส43 1140042 เด็กหญิง พลอยชมพู ฤทธิพรัด กันตังพิทยากร ตรัง 

ส44 1140053 เด็กหญิง สุภสิร ิ เท่ียงธรรม เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) ตรัง 

ส45 1140007 เด็กหญิง ณัชชา เชื้ออาษา องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 

ส46 1140120 นางสาว ตรีวิภา เทพพิพิธ วิเชียรมาต ุ ตรัง 

ส47 1140052 เด็กหญิง ชญานนันท พันธกุล เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) ตรัง 

ส48 1140215 นาย ธนกร เซงเสง หวยยอด ตรัง 

ส49 1140066 เด็กชาย ฉันทวัฒน นิธินรเศรษฐ บูรณะรําลึก ตรัง 

ส50 1140170 เด็กชาย พงศชยุตม ศรีชูวงศ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง 

ส51 1140012 เด็กหญิง ปวีณธิดา ฟุงเฟอง องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 

ส52 1140039 เด็กชาย วรดร แซไล อํามาตยพานิชนุกูล กระบี่ 

ส53 1140119 เด็กหญิง ภัสสรา นาทะสิริ พรศิริกุล ตรัง 

ส54 1140049 เด็กชาย วรากร แกวกล่ํา ดรุโณทัย ตรัง 

ส55 1140189 เด็กชาย วราภิเชษฐ จันทรชูวณิชกุล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง 

ส56 1140067 เด็กชาย ชนาธิป นุยส ี บูรณะรําลึก ตรัง 

ส57 1140172 เด็กหญิง พลอยนภัส คงแกว วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง 

ส58 1140218 เด็กหญิง ชลิตา มาสังข ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 

ส59 1140229 เด็กหญิง มุกดารัศม์ิ ศรีพัฒน ตะก่ัวปา "เสนานุกูล" พังงา 

ส60 1140217 เด็กหญิง ภทรพร คงนคร หวยยอด ตรัง 
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เอกสารแนบทายประกาศฯ 
รายช่ือลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ลําดับสํารองท่ี ส61 – ส78 

ใหรายงานตัวและแจงความประสงค ในวันท่ี 19 – 20 เมษายน 2565 
 

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา จังหวัด 
ส61 1140154 นาย แทนธรรม โออินทร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง 

ส62 1140200 นางสาว สุพิมพกาญจน ลิ่วรุงเจริญ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง ตรัง 

ส63 1140041 เด็กชาย ฐปนวัฒน สารวัตร กันตังพิทยากร ตรัง 

ส64 1140212 นางสาว มนัสวี วรตันต ิ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 

ส65 1140123 เด็กหญิง ปาลิตา เวลาด ี วิเชียรมาต ุ ตรัง 

ส66 1140272 เด็กหญิง มันทนา ทองสราง ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

ส67 1140065 เด็กหญิง จันทพัชร อัคคะจีนาพันธุ บูรณะรําลึก ตรัง 

ส68 1140046 เด็กชาย ชีวเทพ พากเพียร ดรุโณทัย ตรัง 

ส69 1140084 เด็กหญิง ธัญชนก จงใจ บูรณะรําลึก ตรัง 

ส70 1140214 นาย สรศักดิ์ อินนุรักษ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 

ส71 1140236 เด็กหญิง ศุภสุตา สังขหยู ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 

ส72 1140216 นางสาว ธนิสร แสงพุฒ หวยยอด ตรัง 

ส73 1140118 นาย อริญชัย ดําปน ปญญาวิทย (แผนกมัธยม) ตรัง 

ส74 1140017 เด็กหญิง ปาริฉัตร เรืองไกร อาวลึกประชาสรรค กระบี่ 

ส75 1140246 เด็กชาย ชณินทร ไชยพงค ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

ส76 1140054 เด็กหญิง สุชานาถ ขวัญทอง เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) ตรัง 

ส77 1140034 เด็กหญิง ปาลิน ี เหลาติวานนท อํามาตยพานิชนุกูล กระบี่ 

ส78 1140001 เด็กหญิง กนกลักษณ ถิระจิตติพงศ เมืองกระบี่ กระบี่ 

    
หมายเหตุ  ใหนักเรียนท่ีมีรายชื่อลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ทุกลําดับ 

รายงานตัวและแจงความประสงค ผานลิ้งก https://forms.gle/TJgy4Bh55pZ9bwtN6 หรือ QR Code  
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เอกสารแนบทายประกาศฯ 
รายช่ือลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ลําดับสํารองท่ี ส34 – ส53 

ใหรายงานตัวและแจงความประสงค ในวันท่ี 18 – 19 เมษายน 2565 
 

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา จังหวัด 
ส34 1240152 เด็กชาย ธนวัฒน ชะนะมณี พิมานพิทยาสรรค สตูล 

ส35 1240231 นางสาว ดานิยาฮ เจะหลี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 

ส36 1240214 เด็กหญิง คนึงรัก พลลิพัง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 

ส37 1240153 เด็กหญิง นรศิรา เตยเเกว พิมานพิทยาสรรค สตูล 

ส38 1240182 เด็กชาย พิสิษฐ ชาวสวน พิมานพิทยาสรรคสตูล สตูล 

ส39 1240065 เด็กหญิง อัสมาอ รูมิง ศาสนูปถัมภ ปตตาน ี

ส40 1240201 เด็กหญิง เนตรดาว ชูดวง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 

ส41 1240192 เด็กหญิง อัญญาณี หมัดศิริ พิมานพิทยาสรรคสตูล สตูล 

ส42 1240041 เด็กหญิง ราฟดา อับดนเลาะ อัตตัรกียะห อิสลามียะห นราธิวาส 

ส43 1240046 เด็กหญิง ฮาฟนาร มะยีแต อัตตัรกียะห อิสลามียะห นราธิวาส 

ส44 1240079 นางสาว นููม มิหนา สายบุรี (แจงประชาคาร) ปตตาน ี

ส45 1240155 นางสาว นิสรีน เกตุมุณี พิมานพิทยาสรรค สตูล 

ส46 1240295 เด็กหญิง ปาณนาถ เพชรรักษ สตูลวิทยา สตูล 

ส47 1240286 เด็กหญิง กรวรรณ สุยสุทธิ ์ สตูลวิทยา สตูล 

ส48 1240023 นาย อภิรมย พรหมมานพ สุไหงโกลก นราธิวาส 

ส49 1240052 เด็กหญิง วิมลสิริ รัตนนุมนอย เดชะปตตนยานกูุล ปตตาน ี

ส50 1240144 นางสาว นัสรีญา ยังสมัน ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ สตูล 

ส51 1240139 เด็กหญิง เพชรอันดา ขวัญนิคม กําแพงวิทยา สตูล 

ส52 1240178 นางสาว ปวริศา พูนพานิช พิมานพิทยาสรรคสตูล สตูล 

ส53 1240294 เด็กหญิง ปริชญา ชุมประยูร สตูลวิทยา สตูล 
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เอกสารแนบทายประกาศฯ 
รายช่ือลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ลําดับสํารองท่ี ส54 – ส73 

ใหรายงานตัวและแจงความประสงค ในวันท่ี 19 – 20 เมษายน 2565 
 

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา จังหวัด 
ส54 1240117 นาย พลัฏฐ วรศักตยานันต คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา ยะลา 

ส55 1240038 เด็กหญิง ฟารฮันนา ดาโอะ อัตตัรกียะห อิสลามียะห นราธิวาส 

ส56 1240143 เด็กหญิง อัลวานีย มรรคาเขต ควนโดนวิทยา สตูล 

ส57 1240047 เด็กหญิง คณึงนิจ วรรณะ เดชะปตตนยานุกูล ปตตาน ี

ส58 1240205 เด็กหญิง โชติกา แสงเพชร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 

ส59 1240257 เด็กหญิง ภูริกาญจน จิ้วจวบ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 

ส60 1240158 เด็กหญิง ฟาฏินา จันทรเพ็ญ พิมานพิทยาสรรค สตูล 

ส61 1240135 เด็กหญิง มนัสชนัญ ไชยเอียด สตรียะลา ยะลา 

ส62 1240050 เด็กหญิง นะดา ผอยผอง เดชะปตตนยานุกูล ปตตาน ี

ส63 1240133 เด็กชาย ซิรอจญ หะยีอาหวัง ศานติวิทยา ยะลา 

ส64 1240042 นางสาว วันนัสนีน สะนิ อัตตัรกียะห อิสลามียะห นราธิวาส 

ส65 1240183 เด็กชาย พีรวิชญ เอียดดี พิมานพิทยาสรรคสตูล สตูล 

ส66 1240146 เด็กหญิง ชนนิกานต ชวยปาน ทุงหวาวรวิทย สตูล 

ส67 1240008 เด็กหญิง นฎา เสกหวัง นราธิวาส นราธิวาส 

ส68 1240040 เด็กหญิง ฟรฮาน บือราเฮง อัตตัรกียะห อิสลามียะห นราธิวาส 

ส69 1240163 นางสาว สาฟนา หลังเมือง พิมานพิทยาสรรค สตูล 

ส70 1240150 นาย จิรายุ จินดาวัฒน พิมานพิทยาสรรค สตูล 

ส71 1240029 เด็กหญิง วริศรา ไพจิตร สุไหงโก-ลก นราธิวาส 

ส72 1240085 เด็กหญิง ณัฐกานต แซฮอ เบตง วีระราษฎรประสาน ยะลา 

ส73 1240058 นางสาว สุพิชชา เพ็ชรภิมล เบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตาน ี ปตตาน ี
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เอกสารแนบทายประกาศฯ 
รายช่ือลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 ลําดับสํารองท่ี ส74 – ส91 

ใหรายงานตัวและแจงความประสงค ในวันท่ี 20 – 21 เมษายน 2565 
 

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนท่ีกําลังศึกษา จังหวัด 
ส74 1240297 เด็กหญิง วิชชุลดา หนูชูสุก สตูลวิทยา สตูล 

ส75 1240261 เด็กหญิง รัฐกาล หมาดท้ิง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตลู สตูล 

ส76 1240177 เด็กหญิง ปภาวรินท บายศรี พิมานพิทยาสรรคสตูล สตูล 

ส77 1240006 เด็กหญิง ญัซมีน มะหะมะ นราธิวาส นราธิวาส 

ส78 1240136 เด็กชาย ศุภวิชญ อาจณรงค สตรียะลา ยะลา 

ส79 1240156 เด็กชาย บาซิล กรมเมือง พิมานพิทยาสรรค สตูล 

ส80 1240035 เด็กหญิง ซูรญาณี มะเกะ อัตตัรกียะห อิสลามียะห นราธิวาส 

ส81 1240126 เด็กชาย ชาฟาอัต คอลออาแซ ธรรมวิทยามูลนิธ ิ ยะลา 

ส82 1240147 เด็กหญิง บุษกานต รามแกว บานบุโบย สตูล 

ส83 1240063 เด็กหญิง นัจญวา เจะอาลี บํารุงอิสลาม ปตตานี ปตตาน ี

ส84 1240198 เด็กหญิง ศรารัตน ใจสมุทร มุสลิมสตูลวิทยา สตูล 

ส85 1240168 เด็กหญิง กนกร ตรัสศิริ พิมานพิทยาสรรคสตูล สตูล 

ส86 1240145 เด็กหญิง อัสวานา กาหนุง ดารุลอูลูม สตูล 

ส87 1240193 เด็กหญิง อัลยา หมันใจดี พิมานพิทยาสรรคสตูล สตูล 

ส88 1240053 เด็กหญิง สุรัสวด ี พรหมแกว เดชะปตตนยานุกูล ปตตาน ี

ส89 1240129 เด็กหญิง ซัลมา รัสมาน พัฒนาวิทยา ยะลา 

ส90 1240141 เด็กหญิง สุนิษา หมาดเทง กําแพงวิทยา สตูล 

ส91 1240036 นางสาว นฎาณ วาจ ิ อัตตัรกียะห อิสลามียะห นราธิวาส 

 
หมายเหตุ  ใหนักเรียนท่ีมีรายชื่อลําดับสํารองโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ทุกลําดับ 

รายงานตัวและแจงความประสงค ผานลิ้งก https://forms.gle/TJgy4Bh55pZ9bwtN6 หรือ QR Code  
 

 
 

  
 


