ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
เรื่อง เรียกลาดับสารองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
รายงานตัวเข้าเรียน (ครั้งที่ 2)
…………………………………………………………………………………………………
ตามทีโ่ รงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้ดาเนินการรับรายงานตัวนักเรียนเข้า
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 (ตัวสารอง) ครั้งที่ 1 แล้ว
นั้น
บั ดนี้ โ รงเรี ย นวิ ทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั ย บุรีรัมย์ จะดาเนินการเรี ยกล าดับส ารอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) จานวน 20 คน คือ ลาดับสารองที่ ส43 – ส62 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) จานวน 3 คน คือ ลาดับสารองที่ ส11 – ส13 โดย
ให้ นั กเรี ย นล าดับ ส ารองดังกล่ าวมารายงานตัว และทาสั ญญา ในวัน จันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา
08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ทั้งนี้ หากไม่มา
รายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะดาเนินการเรียกนักเรียน
บัญชีสารองมารายงานตัว จนครบตามจานวนที่กาหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายศักดิ์ รุ่งแสง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับสารองในการคัดเลือกเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ที่
ส43
ส44
ส45
ส46
ส47
ส48
ส49
ส50
ส51
ส52
ส53
ส54
ส55
ส56
ส57
ส58
ส58
ส60
ส61
ส62

เลข
ประจาตัว
1111031
1111235
1111313
1111191
1111204
1111302
1111156
1111269
1111117
1111098
1111084
1111285
1111047
1111182
1111008
1111096
1111294
1111238
1111299
1111135

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงจีระนันท์ เกตุสุวรรณวงศ์
เด็กหญิงวรัญญา เบ้าเงิน
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สกุลธรรมพินิจ
เด็กชายวรมน วงษ์ช่าง
เด็กชายอภิวัฒน์ จันหอม
เด็กหญิงนภสร พันุโยศรี
ธ์
เด็กชายวสุพล สวาสุ
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พันธ์วิไล
เด็กชายภูมิรพี เพชรสุริยา
เด็กหญิงพัทธนันท์ เขาน้อย
เด็กชายสรวิชญ์ แกลงกระโทก
เด็กหญิงกัญญาภัทร เรียงแหลม
เด็กชายปารเมศ สิงห์สนั่น
เด็กชายจิระวัฒน์ ศิริบารุง
เด็กหญิงปวีณ์นุช บารุงถิ่น
เด็กหญิงขวัญเงิน เงินเรียง
เด็กชายธนพัฒน์ ทานองดี
เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา อินทุสถิตยกุล
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศักดิ์ไทยพัฒนา
เด็กหญิงรินรดา สังคหะ

โรงเรียนที่กาลังศึกษา

จังหวัด

รุ่งอรุณวิทยา
อนุบาลศรีสะเกษ
อนุบาลสุรินทร์
อนุบาลกิติยา
มารีย์อุปถัมภ์
เมืองวาปีปทุม
ฮั่วเคี้ยว
อนุบาลสุรินทร์
มารีย์อนุสรณ์
ประโคนชัยวิทยา
อนุบาลนครราชสีมา
อนุบาลนครราชสีมา
สุขานารี
อนุบาลกิติยา
อนุบาลชัยภูมิ
บ้านสตึก
มารีย์อนุสรณ์
อนุบาลศรีสะเกษ
อนุบาลธีรา
อนุบาลธีรา

นครราชสีมา
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
มหาสารคาม
ศรีสะเกษ
มหาสารคาม
บุรีรัมย์
สุรินทร์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
มหาสารคาม
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

ลงชื่อ
(นายศักดิ์ รุ่งแสง)

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับสารองในการคัดเลือกเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
เลขประจาตัว
ชื่อ - สกุล
สอบ
ส11
114292 เด็กหญิง ภัทรวรรณ งามมาก
ส12
114019 นางสาว รัตติพร
วงศ์หาญ
ส13
114174 นางสาว วนัชพร
มีงามดี
ที่

โรงเรียนที่กาลังศึกษา

จังหวัด

สิรินธร
สุรินทร์
โนนสมบูรณ์วิทยา
นครราชสีมา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

ลงชื่อ
(นายศักดิ์ รุ่งแสง)

