
            
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

เรื่อง รายช่ือล าดับส ารองทีร่ายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1) 

................................................................................................... 
 

 ตามที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ประกาศรายชื่อล าดับส ารองที่เรียก
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้นักเรียนตามบัญชีรายชื่อล าดับส ารองที่เรียก
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. ไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่า มีนักเรียน
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามวันและเวลาที่ก าหนด จ านวน 26 คน ดังรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ทั้งนี้ หากนักเรียนที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่ก าหนดแล้ว ไม่มีรายชื่อใน
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนติดต่อกลับงานรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ภายในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนเวลา 16.30 น. และโรงเรียนจะ
ด าเนินการเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อล าดับส ารองให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 

 
(นายวันสว่าง  สิงห์ชัย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้าท่ี 1/3 

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
รายช่ือล าดับส ารองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1) 
จ านวน 26 คน 

 

ที ่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนที่ก าลังศึกษา จังหวัด 
1 0111023 เด็กหญิง จันทรรัตน์ ทองค า บุญสิษฐ์วิทยา พะเยา 
2 0111146 เด็กหญิง ปุญฐิตา จันต๊ะคาด อนุบาลเชียงของ เชียงราย 
3 0111079 เด็กหญิง ทรัพย์ศิริ ธิค า ราชานุบาล น่าน 
4 0111273 เด็กหญิง อาพิรัตยา พขรณรงค์พิพัฒ อนุบาลล าปาง(เขลางค์รตัน์อนุสรณ์) ล าปาง 
5 0111021 เด็กชาย จักรภัทร การดี บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย 
6 0111103 เด็กชาย ธีรเมฑศ์ เกียรติกูลานุสรณ์ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แพร่ 
7 0111232 เด็กชาย ศิปูรณ์ อุดมประเสริฐกุล มารีรักษ์เชียงราย เชียงราย 
8 0111201 เด็กหญิง รักชนารินทร์ แดงสด อนุบาลล าปาง(เขลางค์รตัน์อนุสรณ์) ล าปาง 
9 0111121 เด็กหญิง ปพินท์สุดา พริบไหว บ้านดู่ พะเยา 
10 0111184 เด็กชาย ภัทดนัย ภูวสรรเพชร อนุบาลพญาเม็งราย เชียงราย 
11 0111116 เด็กหญิง นิภาธร รักเรียน กฤษณาทวีวิทย์ เชียงราย 
12 0111012 เด็กหญิง กัญรดา สุรินทร์ อนุบาลล าพูน ล าพูน 
13 0111266 เด็กหญิง อรัณยา อินเรียน บุญสิษฐ์วิทยา พะเยา 
14 0111050 เด็กชาย ณรงกร กันทะเนตร อนุบาลบ้านลูกรัก เชียงราย 
15 0111196 เด็กชาย ยศธนพงศ์ ปัญจขันธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 
16 0111243 เด็กชาย สิทธิกร ดิศานุวัตร ชุมชนบ้านสันจ าปา เชียงราย 
17 0111105 เด็กหญิง นชิรยา วงศ์หน่อ บ้านแจ่งกู่เรือง เชียงใหม่ 
18 0111018 เด็กชาย กิตติโชติ นันต๊ะสี ลูกรักป่าแดด เชียงราย 
19 0111009 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ปิงเมือง ไชยพันธ์พงษ์พิทยา พะเยา 
20 0111147 เด็กหญิง ปูริดา สอนศิริ อนุบาลวีรยา เชียงใหม่ 
21 0111125 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ แสงอุ่น อนุบาลล าปาง(เขลางค์รตัน์อนุสรณ์) ล าปาง 
22 0111211 เด็กหญิง วรณัน บุญเฉลียว อนุบาลเชียงราย เชียงราย 
23 0111106 เด็กชาย นพณัฐ จันนวล เวียงเทิง(เทิงท านุประชา) เชียงราย 
24 0111202 เด็กชาย รักรัตน์ สุทธศิลป์ ปิยมิตรวิทยา พะเยา 
25 0111031 เด็กหญิง ชนาภา อินดาวงศ์ อนุบาลล าปาง(เขลางค์รตัน์อนุสรณ์) ล าปาง 
26 0111097 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ อินชัยยา บ้านต้านาล้อม เชียงราย 

 
หมายเหตุ   งานรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
      นางบัวตูม  ออนตะไคร้  เบอร์โทรศัพท์ 087-3036725 


