
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เรื่อง   ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

(ตามมติของคณะกรรมการรับนักเรียน)  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 

……………………………………. 

 ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ    เรื่อง 
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับตามมติคณะรัฐมนตรี)  ลงวันที่ ๕  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น  บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  โดยมีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศ 
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ   (English Program)  จ านวน 
๒๙ คน ซ่ึงไม่ครบตามจ านวนที่ประกาศไว้   ตามประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ  ข้อที่ ๒.๒ การ
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  เกณฑ์การคัดเลือก  ข้อ ๕)  ในกรณีนักเรียนที่สอบผ่าน
การคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจ านวนที่ประกาศรับ การตัดสินคัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการรับนักเรียน  คณะกรรมการรับนักเรียนได้มีมติให้รับนักเรียนเพิ่มให้ครบตามประกาศการรับ
นักเรียนอีก จ านวน ๓๑ ราย  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ  ฉบับนี้   

เกณฑ์การคัดเลือกและแนวปฏิบัติตามมติคณะกรรมการรับนักเรียน ดังนี้ 
๑. รับนักเรียนที่มีผลไม่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศ   จ านวน ๓๑ ราย  โดยเรียงล าดับตาม 

๑) คะแนนสอบรวม และ 
    ๒)  ในกรณีที่คะแนนรวมของนักเรียนล าดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชา

ภาษาอังกฤษเป็นล าดับแรก  หากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นล าดับที่ ๒  
 

ทั้งนี้   ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
- มารายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว ในวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา  

๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ    
- มอบตัวและช าระเงินบ ารุงการศึกษา  ในวันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา 

๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  
 

  ผู้ที่ไม่มารายงานตัว มอบตัวและช าระเงินบ ารุงการศึกษา  ตามหลักเกณฑ์การเก็บ
เงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน 
เวลา ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์  ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 

                    ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
   (นายประสงค์  สุบรรณพงษ์) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

 English Program     (ได้ตามมติคณะกรรมการรับนักเรียน) 

ที ่ เลขประจ าตัว   ชื่อ -   นามสกลุ 

1 07150246 ด.ญ. วริยา ศรีสิทธิพันธกุล 
2 07150223 ด.ญ. ณภัทร ค าวงศา 
3 07150050 ด.ญ. จิรัชยา ตันกุุลรัตน์ 
4 07150060 ด.ช. ธฤตวัต มะลิวัลย์ 
5 07150188 ด.ญ. ธัญชนก โชคไมตรี 
6 07150202 ด.ญ. ธนพร พิธานธนกิจ 
7 07150008 ด.ญ. ชนัญญา วงศ์แก้ว 
8 07150175 ด.ช. อักษร กิตติบุญญาคุณ 
9 07150101 ด.ช. ดนยกฤตย์ ภัทร์ธนะวัตน์ 
10 07150132 ด.ช. อริยพงษ์ คีตวัชรานันท์ 
11 07150036 ด.ญ. พรรัตน์ ศรีสุข 
12 07150263 ด.ญ. ตาณิชกา มัลกานี 
13 07150011 ด.ช. นิธิศ เอ่ียมกิจสัมฤทธิ์ 
14 07150185 ด.ช. ภาคย์ ลายประเสริฐ 
15 07150184 ด.ช. พฤทธิ์ บุตรพรม 
16 07150254 ด.ช. ปัญญ วงศ์เพ็ชร์วิเชียร 
17 07150029 ด.ช. ณภัทร ปฏิเวธ 
18 07150088 ด.ญ. ญาณภัทร จันทร์ฉาย 
19 07150118 ด.ช. อคิน อินทลักษณะ 
20 07150013 ด.ช. กิตติ์ดนัย ทรัพย์ศิริ 
21 07150010 ด.ช. วรัญชิต วีระศักดิ์ 
22 07150203 ด.ช. กิตติพิชญ์ ว่องไพฑูรย์ 
23 07150227 ด.ช. ดุลยทรรศน์ วงษ์ศานนท์ 
24 07150047 ด.ญ. พรลดา สุขดาว 
25 07150028 ด.ญ. ณิชาภา แผ่พรหมเมฆ 
26 07150104 ด.ญ. ชญาณดา สุมนพันธุ์ 
27 07150206 ด.ช. ปัณณ์ นฤมิตรเรขการ 
28 07150266 ด.ช. ธนัชท์ เดชธ ารง 
29 07150053 ด.ช. ชลธ ี เจริญชัย 
30 07150276 ด.ญ. กัญญ์กนิษฐ์ ไกรศวร 
31 07150245 ด.ญ. แพรวา รุ่งสุข 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


