


                      (นายวนัสว่าง   สิงห์ชัย)                 (นายสุริยา  จนัทิมา)                                (นายสมิง  กุลธี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวทิยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก  ผูอ้ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
 

หน้า 1 จาก 9 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
บัญชีรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ปีการศึกษา 2564 

เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบ จ านวน 144 คน 
 

 

ที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนที่ก าลังศึกษา จังหวัด หมายเหตุ 
1 084004 นางสาว กนกวรรณ เเซ่ฮ่วง แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ เชียงราย  
2 084007 เด็กชาย กฤตนันทร ์ เพชรรัตน์พันธ์ุ เทพพิทักษ์วิทยา แพร่  
3 084008 นาย กฤติเดชา โชติทิพานัน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
4 084009 เด็กชาย กฤติน จี๋ค าวัน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
5 084010 เด็กชาย กฤษณะ ขันค านันต๊ะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
6 084012 นางสาว กวินวลัย นวะมะวัฒน ์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
7 084013 เด็กชาย กษิดิศ วรพจน ์ รังษีวิทยา เชียงใหม่  
8 084014 เด็กชาย ก้องภพ คนการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
9 084019 เด็กหญิง กันติชา ตุ้ยปาละ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
10 084022 เด็กหญิง กานต์พิชชา ศรีธาราธิคณุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
11 084023 เด็กชาย กีรกฤษฏิ ์ กิ่งเเก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
12 084024 เด็กหญิง กีรติกุลย ์ ดลกวีศิลป ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
13 084025 เด็กชาย กีรพล อุทธิยา เทิงวิทยาคม เชียงราย  
14 084028 นางสาว กุลสตร ี ไกลถิ่น เทิงวิทยาคม เชียงราย  
15 084032 นางสาว คชญาพร กุมหาชัย สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
16 084035 เด็กชาย จอมทัพ สิงห์ผาสุข เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย  
17 084037 เด็กชาย จักรรินทร ์ พรมส ี เทิงวิทยาคม เชียงราย  
18 084039 เด็กหญิง จารว ี จันทราภรณ ์ พร้าววิทยาคม เชียงใหม่  
19 084040 เด็กชาย จิตติพัฒน ์ เขียนจัตุรสั สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
20 084041 นางสาว จิตรลดา ศิริยะราช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
21 084042 เด็กหญิง จิตรลดา บัวเทศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
22 084045 เด็กชาย จิรพงษ ์ วงค์โกฏ อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
23 084052 เด็กชาย ฉมา ไชยเนตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
24 084053 เด็กชาย เฉลิมเกียรต ิ ธนเจริญโชค วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
25 084054 เด็กหญิง ชฎาภรณ ์ มีทางดี เทิงวิทยาคม เชียงราย  
26 084056 เด็กหญิง ชนันธร รุ่งไพบูลย์กจิ เชียงค าวิทยาคม พะเยา  
27 084058 นางสาว ชนากานต์ บุญหนัก สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
28 084059 นางสาว ชนานันท ์ แจ้งภูเขียว เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย  
29 084063 เด็กชาย ชยาวัทน ์ กันไชยต๊ะ เชียงค าวิทยาคม พะเยา  
30 084066 เด็กชาย ชวัลกร ค าตื้อ อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
31 084067 เด็กหญิง ชวัลลักษณ ์ หาญกล้า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
32 084068 นาย ชัฐราวิชญ์ สมอาจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
33 084071 เด็กชาย ชาดินันท ์ บริบูรณ ์ อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
บัญชีรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ปีการศึกษา 2564 

เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบ จ านวน 144 คน 
 

 

ที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนที่ก าลังศึกษา จังหวัด หมายเหตุ 
34 084073 นาย ชิษณุพงศ์ ไชยโย เชียงค าวิทยาคม พะเยา  
35 084075 เด็กหญิง ชุติมณฑน ์ สุยะเพีย้ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
36 084076 เด็กชาย ญาณวุฒิ ดอนชัย เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย  
37 084078 เด็กหญิง ฐิตาภรณ ์ ถานะกอง เทิงวิทยาคม เชียงราย  
38 084079 เด็กหญิง ฐิติชญา ธนันต์วนิช เทิงวิทยาคม เชียงราย  
39 084086 เด็กชาย ณฐพร อินทจักร์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
40 084087 เด็กหญิง ณัชวรินทร ์ ฐานะกอง เทิงวิทยาคม เชียงราย  
41 084090 เด็กชาย ณัฐกิตติ ์ บุญฑรรม รังษีวิทยา เชียงใหม่  
42 084091 เด็กหญิง ณัฐณิชา กองค า เทิงวิทยาคม เชียงราย  
43 084093 เด็กชาย ณัฐดนัย พันธุลา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
44 084095 เด็กหญิง ณัฐธิดา พริบไหว ปงรัชดาภิเษก พะเยา  
45 084096 เด็กหญิง ณัฐนรินทร ์ ชัยวิสุทธ์ิ ล าปางกัลยาณ ี ล าปาง  
46 084098 นาย ณัฐนันท ์ สุขเทศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
47 084099 นาย ณัฐภัทร ใหญ่ผา สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
48 084101 เด็กหญิง ณัฐริดา สะกล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
49 084103 เด็กหญิง ณัฐสริญญา ศรีวิเชียร เทิงวิทยาคม เชียงราย  
50 084104 นาย ดนุสรณ ์ พิละไพร เทิงวิทยาคม เชียงราย  
51 084105 เด็กหญิง ดรุณวรรณ บุญเลศิอนันต ์ อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
52 084106 เด็กชาย ถิรวัฒน์ อินทร์วงศ์วาร เทิงวิทยาคม เชียงราย  
53 084107 เด็กชาย ทวีวัฒน ์ ผ่านวิริยะชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
54 084108 เด็กชาย ธนภูม ิ สายวงศ์อินทร ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
55 084110 เด็กชาย ธนวิชญ์ อินต๊ะวงค์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
56 084111 เด็กชาย ธนวินท์ อ่อนหวาน พานพิทยาคม เชียงราย  
57 084112 เด็กชาย ธนัชชา แปงกะใส เทิงวิทยาคม เชียงราย  
58 084115 นางสาว ธนารีย ์ สินเปียง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
59 084118 เด็กหญิง ธัญชนก ธนะกองแก้ว สา น่าน  
60 084119 เด็กหญิง ธัญชนิต ธนะกองแก้ว สา น่าน  
61 084120 นางสาว ธัญชนิตย ์ ชะนก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
62 084123 เด็กชาย ธีรภัทร สอนตะพาน จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน  
63 084125 เด็กหญิง นธวรรณ มูลทองล ี ปัว น่าน  
64 084126 เด็กชาย นพกร วงศ์หวัน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
65 084128 เด็กหญิง นริศรา นุกูล สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
66 084131 เด็กหญิง นวมณฑน ์ แก้วเกต ุ เทิงวิทยาคม เชียงราย  
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67 084132 เด็กชาย นวมินทร ์ พิทักษ์อ าพรรณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
68 084134 เด็กหญิง นันท์นภัส กรรณิกา อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
69 084136 เด็กชาย นันทรกร กัลวงษ์ยา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
70 084137 เด็กหญิง นาซึม ิ ทาคากิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
71 084138 เด็กหญิง นาร ี แจ้ค า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
72 084139 เด็กชาย น้ ามนต ์ สายสูง เทิงวิทยาคม เชียงราย  
73 084141 เด็กชาย นิพิฐพนธ ์ คีลาวงค ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
74 084142 เด็กหญิง บุญญาภา ทาแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา  
75 084144 นางสาว บุญสิตา ดีนา เทิงวิทยาคม เชียงราย  
76 084146 เด็กหญิง ปณัสนันท์ เชื้อเมืองพาน สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
77 084147 นางสาว ปทมศรณ ์ กล้าจริง สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
78 084149 เด็กหญิง ปรนันท ์ นันตา เทิงวิทยาคม เชียงราย  
79 084150 นาย ประภวิษณ ์ วงศ์ใหญ่ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
80 084151 เด็กหญิง ปราณปริยา พรมค าปา เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย  
81 084152 เด็กหญิง ปราณสิา นาแพร่ พะเยาพิทยาคม พะเยา  
82 084153 เด็กหญิง ปริชญา เจียมจันทร์เลห่ ์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
83 084155 เด็กหญิง ปาณิสรา ฟองตุ่น เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย  
84 084159 นางสาว ปิยธิดา พาวะพรม เทิงวิทยาคม เชียงราย  
85 084167 นาย พชร กาติ๊บ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
86 084169 นางสาว พราวรว ี โยธา ล าปางกัลยาณ ี ล าปาง  
87 084170 นางสาว พลอยชมพ ู เที่ยงมงคลชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
88 084171 เด็กชาย พศวัต อัศวสุคนธ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
89 084172 เด็กชาย พัชรพิสิฐ ปัญญาค า ด ารงราษฎร์สงเคราะห ์ เชียงราย  
90 084174 นาย พัฒน์สกุล บุญมา เทิงวิทยาคม เชียงราย  
91 084175 เด็กหญิง พัทธนันท์ ปินใจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
92 084177 นาย พัสกร วรรณสอน เทิงวิทยาคม เชียงราย  
93 084179 เด็กหญิง พิชญาพร บุญสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
94 084181 เด็กหญิง พิพิธกานต์ พลเยี่ยม เทิงวิทยาคม เชียงราย  
95 084182 เด็กชาย พิภพ จะหย ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
96 084187 เด็กหญิง พิรดา เหล็กแปง เทิงวิทยาคม เชียงราย  
97 084193 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ขัดเป็ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
98 084196 เด็กหญิง ภัชรพร ชัยแก้ว สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
99 084200 เด็กชาย ภูคิม ตระการกุลชร สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  



                      (นายวนัสว่าง   สิงห์ชัย)                 (นายสุริยา  จนัทิมา)                                (นายสมิง  กุลธี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวทิยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก  ผูอ้ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
 

หน้า 4 จาก 9 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
บัญชีรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ปีการศึกษา 2564 

เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบ จ านวน 144 คน 
 

 

ที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนที่ก าลังศึกษา จังหวัด หมายเหตุ 
100 084202 นาย ภูรินท์ อินทจักร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
101 084203 นาย ภูร ี ศิริกุลชูกิจ มัธยมวิทยา ล าปาง ล าปาง  
102 084205 นางสาว มนัสนันท์ มูลจะค า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
103 084211 เด็กหญิง รมิดา ตอนะรักษ์ เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย  
104 084212 นางสาว รมิดา ท้าวแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
105 084214 เด็กหญิง รวิสรา บุญปลื้ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
106 084217 เด็กหญิง รินรดา ช่วยเกิด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
107 084218 นางสาว รุ่งธิดา จอมใจ เทิงวิทยาคม เชียงราย  
108 084222 นางสาว ฤทัยสุข สุขทัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
109 084225 เด็กชาย วรโชต ิ รักษา เทิงวิทยาคม เชียงราย  
110 084226 เด็กชาย วรวัฒน์ มาสบ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
111 084229 นางสาว วริณญา ไชยวุฒ ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
112 084234 เด็กหญิง วิสสุตา จินดาธรรม เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย  
113 084235 เด็กชาย วีรภัทร ตาเร็ว บุญวาทย์วิทยาลยั ล าปาง  
114 084236 นาย วีรวุฒ ิ แปงถา เทิงวิทยาคม เชียงราย  
115 084237 เด็กชาย วุฒิพงษ์ อนัญญาวงศ ์ ปัว น่าน  
116 084238 นาย ศตวรรษ วงค์ภักดิ์ด ี แม่ลาววิทยาคม เชียงราย  
117 084239 เด็กหญิง ศรสวรรค ์ นิโรจน ์ ศิริมาตย์เทวี เชียงราย  
118 084240 เด็กหญิง ศรุตยา แก้วม่วง ดอนไชยวิทยา ล าปาง  
119 084242 เด็กหญิง ศศิประภา ก๋าใจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
120 084244 เด็กหญิง ศาสตรพร ศรีวิไชย เทิงวิทยาคม เชียงราย  
121 084245 เด็กหญิง ศิริกานดา แหลมไธสง เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย  
122 084248 เด็กชาย ศุภกร กองค ามูล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
123 084250 นาย ศุภชัย อรุณปรยี ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
124 084251 เด็กชาย ศุภวิชญ ์ มารยาท วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
125 084253 เด็กหญิง สริตา ทิพย์มลฑา ศิริมาตย์เทวี เชียงราย  
126 084254 เด็กชาย สิปปกร อินต๊ะรัตน ์ พร้าววิทยาคม เชียงใหม่  
127 084256 นางสาว สุกัญญา นิลสวิท วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
128 084262 นางสาว สุทธิกานต ์ บริหาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
129 084267 นางสาว สุพิชญา แถวบุญตา เทิงวิทยาคม เชียงราย  
130 084268 นาย สุรเชษฐ์ ลิ้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
131 084269 นางสาว สุวิชญา แสงศรีจันทร ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
132 084274 เด็กหญิง อคิราภ ์ พุ้ยน้อย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  



                      (นายวนัสว่าง   สิงห์ชัย)                 (นายสุริยา  จนัทิมา)                                (นายสมิง  กุลธี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวทิยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก  ผูอ้ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
 

หน้า 5 จาก 9 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
บัญชีรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ปีการศึกษา 2564 

เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบ จ านวน 144 คน 
 

 

ที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนที่ก าลังศึกษา จังหวัด หมายเหตุ 
133 084277 เด็กชาย อชิรวิชร ์ ประสม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
134 084278 เด็กชาย อดิลักษณ ์ เฌอหมื่อ เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย  
135 084280 เด็กชาย อติชาติ พิทักษ์ยอด สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
136 084282 เด็กหญิง อธิพร ดงปาล ี สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
137 084284 เด็กชาย อภิชาติ พิทักษ์ยอด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
138 084289 นาย อภิวิชญ์ ไฝขัน เทิงวิทยาคม เชียงราย  
139 084293 เด็กหญิง อริสรา ใสสม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
140 084294 เด็กหญิง อัญชิสา ใจจุมป ู พะเยาพิทยาคม พะเยา  
141 084296 เด็กชาย อัสกร ทะสร้อย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
142 084298 นาย อานันทชัย ทรายค า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
143 084299 เด็กหญิง อิงครัต พิทักษ์ เทิงวิทยาคม เชียงราย  
144 084300 นาย เอ็มเมอริก สุภาสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  



                      (นายวนัสว่าง   สิงห์ชัย)                 (นายสุริยา  จนัทิมา)                                (นายสมิง  กุลธี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวทิยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก  ผูอ้ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี
 

หน้า 6 จาก 9 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
บัญชีรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับส ารองในการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ปีการศึกษา 2564 
เรียงล าดับตามคะแนน จ านวน 124  คน 

 

 

ที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนที่ก าลังศึกษา จังหวัด หมายเหตุ 
ส1 084276 นางสาว อชิรญา วงศ์หาญกล้า สาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา พะเยา  
ส2 084258 เด็กหญิง สุจิวรรณ สุขท่ัวญาต ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
ส3 084227 นางสาว วรัชยา สายสบื วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
ส4 084122 เด็กหญิง ธันยพร นรรัตน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
ส5 084060 เด็กชาย ชนาภัทร สุดถนอม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
ส6 084102 นางสาว ณัฐวด ี หลวงจินา เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส7 084168 เด็กหญิง พณณกร ผลด ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
ส8 084190 เด็กชาย พีรวิชญ์ วงศ์ประสิทธ์ิ เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส9 084116 เด็กหญิง ธฤษวรรณ สนิทด ี เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส10 084143 เด็กหญิง บุญยวีร ์ จันทร์มณ ี เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย  
ส11 084158 เด็กหญิง ปิยธิดา ใจบั้งเงิน ด ารงราษฎร์สงเคราะห ์ เชียงราย  
ส12 084173 เด็กหญิง พัชรินทร์ พุทธิมา เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส13 084046 เด็กชาย จิรวัฒน์ พงศ์สุพัฒน ์ บุญวาทย์วิทยาลยั ล าปาง  
ส14 084069 เด็กชาย ชัยธวัช ใจธรรมโรจน ์ เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส15 084097 เด็กหญิง ณัฐนร ี ศรีสม อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
ส16 084017 เด็กชาย กันต์ธีภพ จังพล เชียงรายวิทยาคม เชียงราย  
ส17 084249 เด็กชาย ศุภกิตติ ์ ใจวัง เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส18 084184 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ไชยคันธา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
ส19 084064 เด็กหญิง ชลธิชา ใจเร็ว ล าปางกัลยาณ ี ล าปาง  
ส20 084084 นางสาว ฑิตฐิตา จันทร์มะโน ศิริมาตย์เทวี เชียงราย  
ส21 084204 เด็กหญิง มนต์ธิดา มานะ เชียงม่วนวิทยาคม พะเยา  
ส22 084297 เด็กหญิง อาทิตยา ไชยชนะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา  
ส23 084005 เด็กหญิง กมลชนก ศิริณัฐกลุสมบัต ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
ส24 084157 เด็กหญิง ปิ่นมณ ี โยด ี เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย  
ส25 084232 เด็กหญิง วิภาดา สระแก้ว นุชนาถอนุสรณ ์ เชียงราย  
ส26 084191 เด็กหญิง พุทธินันท์ ตันกูล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
ส27 084038 เด็กชาย จักรินทร ์ ถานะกอง เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส28 084279 เด็กหญิง อติกานต ์ หม่องศร ี แม่จันวิทยาคม เชียงราย  
ส29 084301 เด็กหญิง เอวิตรา ปู่สา บ้านโปง เชียงใหม่  
ส30 084215 เด็กหญิง รสิตา ขยัน เชียงม่วนวิทยาคม พะเยา  
ส31 084192 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ลอยทุ่ง ดอนไชยวิทยา ล าปาง  
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ส32 084220 นาย รุ่งสุรีย ์ นวลก าแหง เชียงของวิทยาคม เชียงราย  
ส33 084259 นางสาว สุชาดา พรมสรุินทร ์ เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส34 084109 นาย ธนวัฒน์ มารอด ดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่  
ส35 084085 นางสาว ณฐชากานต ์ ชัยกันทะ นุชนาถอนุสรณ ์ เชียงราย  
ส36 084048 นางสาว จิรัชยา สิ่งของ เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส37 084047 เด็กหญิง จิรัชญา ปินชัย จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน  
ส38 084275 เด็กหญิง อชิรญา เสาร์แก้ว อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
ส39 084162 เด็กหญิง ปิยะภัทร ธิมาไชย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
ส40 084082 นางสาว ฐิติภา เทพเชาว์นะ ดอนไชยวิทยา ล าปาง  
ส41 084180 นางสาว พิชามญช์ุ ฟองนิ้ว เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย  
ส42 084140 นางสาว นิชานันท์ แก้วมหานิล เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส43 084165 เด็กหญิง ไปรยา ปิยะจันทร ์ สันก าแพง เชียงใหม่  
ส44 084241 นางสาว ศศิธร วงศ์ชัย อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
ส45 084036 นาย จักรภัทร ปงมะจักร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย  
ส46 084285 นางสาว อภิญญา บัวหลวง เชียงค าวิทยาคม พะเยา  
ส47 084163 เด็กหญิง ปิยะอร พิมพิลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชียงราย  
ส48 084281 นางสาว อธิชา จันทาพูน บ้านสันหลวง เชียงราย  
ส49 084178 นางสาว พิชญธิดา นันต๊ะยานา ดอนไชยวิทยา ล าปาง  
ส50 084287 เด็กชาย อภิรัตน ์ จันทร์จารุพงศ ์ เชียงรายวิทยาคม เชียงราย  
ส51 084224 เด็กหญิง วรกานดา คนเก่ง เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส52 084044 เด็กชาย จิรกิตต ์ ไชยสถิตวานิช สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
ส53 084194 นางสาว ฟางรี่ ป๊อค ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า เชียงราย  
ส54 084263 เด็กหญิง สุธาสณิ ี ศรีลา เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย  
ส55 084206 เด็กหญิง มนัสนันท์ เเสงเเอ่น อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
ส56 084033 เด็กชาย คุณานนต ์ มาค า อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
ส57 084260 นางสาว สุชาดา วงค์ปัญญา เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส58 084270 นางสาว สุวิภา โหตะรัตน ์ เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส59 084027 เด็กหญิง กุลปรียา สมศร ี พะเยาพิทยาคม พะเยา  
ส60 084228 นาย วรัญญ ู วิเศษธร นุชนาถอนุสรณ ์ เชียงราย  
ส61 084124 นาย ธีระพงษ ์ มิสา สามัคคีวิทยาคม เชียงราย  
ส62 084247 เด็กหญิง ศุพันษา อินก้อนวงค์ สันก าแพง เชียงใหม่  
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ส63 084020 เด็กหญิง กัลยทรรศน ์ สุปินะ ดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่  
ส64 084273 เด็กหญิง หทัยรัตน ์ ค าอาณา อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
ส65 084264 เด็กหญิง สุธีธิดา ตันหนิม ด ารงราษฎร์สงเคราะห ์ เชียงราย  
ส66 084021 เด็กชาย กานต์นที อุตสา อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
ส67 084257 นางสาว สุจิรา สมศักดิ ์ อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
ส68 084057 นางสาว ชนากานต์ สุขมนต ์ เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส69 084043 เด็กหญิง จินตนา สุวรรณ ์ ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) เชียงใหม่  
ส70 084088 เด็กหญิง ณัฏฐ์นร ี ค าเงิน เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย  
ส71 084283 เด็กชาย อนุชา ธิยานนท์ ดอนไชยวิทยา ล าปาง  
ส72 084072 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แก้วตา เชียงของวิทยาคม เชียงราย  
ส73 084156 นางสาว ปานตะวัน กิจวิริยะการ เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส74 084083 นางสาว ฐิรญา แก้วสด เชียงค าวิทยาคม พะเยา  
ส75 084130 เด็กหญิง นฤชยา แกนสุน ดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่  
ส76 084199 นางสาว ภานุมาศ เลิศชมภ ู เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส77 084265 นางสาว สุพิชชา ปัญญาหล้า เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส78 084230 นางสาว วันวิสา ปันต่า เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส79 084018 เด็กชาย กันตพัฒน ์ ธาตุอินจันทร ์ อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
ส80 084221 นางสาว รุจธร มณีพราว เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เชียงราย  
ส81 084216 นาย รัฐภูม ิ สมบูรณ ์ เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส82 084195 เด็กหญิง ภัคจิรา อินต๊ะวัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชียงราย  
ส83 084286 เด็กหญิง อภิญญา รุ่งเเสงทอง อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
ส84 084233 เด็กหญิง วิมลสริ ิ อินเทพ ลูกรักเชียงของ เชียงราย  
ส85 084001 เด็กหญิง กชนิกา พรชัย เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส86 084030 เด็กหญิง ขวัญวด ี สมใจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชียงราย  
ส87 084121 เด็กหญิง ธัญญามาศ วงศ์ราษฎร ์ เชียงม่วนวิทยาคม พะเยา  
ส88 084034 นาย จตุรภัทร สิทธิเรือง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา  
ส89 084198 เด็กหญิง ภัทรธิดา วันทอง ดอนไชยวิทยา ล าปาง  
ส90 084231 เด็กหญิง วาสนา พงศ์สิริวิโรจน ์ สันติวิทยา เชียงราย  
ส91 084176 เด็กชาย พันธวัช ศรีปัญญา เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส92 084016 เด็กหญิง กัญญารณิทร ์ ศรีวิชัย ด ารงราษฎร์สงเคราะห ์ เชียงราย  
ส93 084261 นางสาว สุชานันท์ มาฟอง เทิงวิทยาคม เชียงราย  
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ส94 084089 เด็กชาย ณัฐกิตติ ์ มูลศร ี อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
ส95 084213 เด็กหญิง รวิมณฑน ์ มูลภัทรา แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์ เชียงราย  
ส96 084272 เด็กหญิง หทัยรัตน ์ ทรงสิทธิเจรญิ อนุบาลเชียงของ เชียงราย  
ส97 084188 เด็กหญิง พิริยาพร ใจช่ืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา  
ส98 084209 เด็กหญิง มาริษา ธิราวรรณ หอพระ เชียงใหม่  
ส99 084133 นางสาว นัชชา หนูจันทร ์ เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส100 084266 นางสาว สุพิชชา ก ่าโน ดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่  
ส101 084243 นางสาว ศศิวิมล สื่อไทรงาม เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส102 084290 เด็กหญิง อภิสรา ค าสมุทร เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เชียงราย  
ส103 084080 เด็กหญิง ฐิตินันท์ สัตยธรรม อนุบาลบ้านพระเนตร เชียงราย  
ส104 084055 เด็กหญิง ชนนิกานต์ ข ากล่อม เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย  
ส105 084011 เด็กหญิง กวินธิดา จักรแก้ว เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส106 084002 เด็กหญิง กชพร อิ่นชัย ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า เชียงราย  
ส107 084006 นางสาว กมลวรรณ ยานะสุทธ์ิ นุชนาถอนุสรณ ์ เชียงราย  
ส108 084161 เด็กหญิง ปิยะฉัตร บ ารุงโชค ราชประชานุเคราะห ์56 น่าน  
ส109 084092 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไข่แก้ว เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส110 084219 เด็กหญิง รุ่งนภา มัวมงคล บ้านแซววิทยาคม เชียงราย  
ส111 084148 นางสาว ปพิชญา อินประสงค ์ เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส112 084129 เด็กหญิง นริศรา สุขเกษม ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย  
ส113 084292 เด็กหญิง อรอินทุ ์ กันทาแก้ว ดอนไชยวิทยา ล าปาง  
ส114 084074 เด็กหญิง ช่ืนนภา อินทร์ใจ เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส115 084166 เด็กชาย พงศพัศ การด ี เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส116 084077 นางสาว ญาณิศา ขันทะบุตร เชียงม่วนวิทยาคม พะเยา  
ส117 084117 เด็กหญิง ธัญจิรา วงษา เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย  
ส118 084210 นางสาว เยาวลักษณ ์ มะโนสมบัต ิ เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส119 084207 นางสาว มยุร ี แสนเช้า บ้านห้วยมะหินฝน เชียงราย  
ส120 084026 เด็กหญิง กุลปรียา วงค์ริยะ ดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่  
ส121 084061 นางสาว ชนิสร ใจดี ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภฯ์ แม่ฮ่องสอน  
ส122 084127 นางสาว นภาพร สหโสภากลุ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห ์ น่าน  
ส123 084295 นางสาว อัญธิฌา สิงห์แก้ว เทิงวิทยาคม เชียงราย  
ส124 084223 นางสาว ลานนาวด ี พรมส ี แม่ลาววิทยาคม เชียงราย  

 


