
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
(Science Math Talent Program) 

……………………………………. 
 

 ตามท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ    
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับตามมติคณะรัฐมนตรี)  ลงวันที่ ๕  
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น  บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน 
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โครงการห้องเรียนพิเศษ
ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science Math Talent Program)  ซึ่งตามประกาศ 
รับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ  ข้อที่ ๒.๑  เกณฑ์การคัดเลือก ข้อ ๑) การสอบคัดเลือกใช้ข้อสอบของ
โรงเรียน ๓ วิชา คือ  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาภาษาอังกฤษ   นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนน
รวมทั้งสามวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  และคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   และข้อ  ๒)  พิจารณาคะแนนรวมทั้ง ๓ วิชา น ามาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามจ านวน
ที่ประกาศ  จ านวน ๓๖ ราย  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ  ฉบับนี้   
 

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  
 

  ผูท้ี่ไม่มารายงานตัว 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  ประจ าปีการศึกษา 2562   (จ านวน 36 คน) 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ส่งเสริมความสามารถด้าน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

ที ่ เลขประจ าตัวสอบ   ชื่อ - นามสกุล 

1 07140214 ด.ช. ปราชญ์ปรีชา เปลี่ยนกลิ่น 
2 07140085 ด.ญ. รักตะวัน ทวีลาภ 
3 07140048 ด.ช. ณัฐวรรธน ์ แสงสิทธิชัย 
4 07140052 ด.ช. ฐิประภัทธ์ เลิศประเสริฐภากร 
5 07140237 ด.ช. พัทธพล ม่วงถึก 
6 07140205 ด.ญ. จินต์จุฑา จิรอุไรพงศ์ 
7 07140069 ด.ช. นัฐชานนท์ ยงค์พีระกุล 
8 07140041 ด.ช. ปวรัฐ จันลาวงศ ์
9 07140064 ด.ญ. ปัณณิชา วชิรธาวิน 
10 07140202 ด.ญ. อรธิดา เกิดคุ่ย 
11 07140158 ด.ช. ศุภรพงศ์ ศุภรวิจิตรพงศ์ 
12 07140079 ด.ช. วรเมธ ศรีวงศ์ทอง 
13 07140028 ด.ช. ชลิต ตันคงจ ารัสกุล 
14 07140186 ด.ญ. ภิรญา จิวะธนะพร 
15 07140212 ด.ช. ธนกร บุญพงษ์มณี 
16 07140111 ด.ช. นัทธพงศ์ สางาม 
17 07140124 ด.ญ. มธุรดา น้ าใจดี 
18 07140011 ด.ญ. รสริน ชุนหกรณ์ 
19 07140129 ด.ช. วส ุ ธงธนานุรักษ ์
20 07140148 ด.ญ. ชัญญานุช บุญฑริกพรพันธุ์ 
21 07140023 ด.ญ. วริศรา อ่อนสนิท 
22 07140034 ด.ช. ณัฐกิตติ์ วรรณภิญโญชีพ 
23 07140178 ด.ช. ปัญญวัฒน์ โพธิพานิช 
24 07140078 ด.ช. อมรกฤศ จันทร์ภูม ิ
25 07140235 ด.ช. ชโนทัย ตรีชัยชญาการ 
26 07140287 ด.ช. สุวิจักขณ์ โอคุมุระ 
27 07140024 ด.ญ. นันท์นภัส ปัญญาสกุลวงศ์ 
28 07140061 ด.ญ. จิดาภา กิจโอภาส 
29 07140227 ด.ญ. พชรกมล ไชยกิตติวุฒิ 



ที ่ เลขประจ าตัวสอบ   ชื่อ - นามสกุล 

30 07140094 ด.ญ. อัญชิสา แก้วทอง 
31 07140141 ด.ญ. พิมนภา อนุรักษ์วงศ์ศรี 
32 07140140 ด.ญ. ศศิชา รัตนานันท์ 
33 07140047 ด.ช. กฤติภัทร เลิศติรสิน 
34 07140095 ด.ญ. พัชรพีร เจริญกิจ 
35 07140104 ด.ญ. ธนัญชนก ค าห้อง 
36 07140268 ด.ช. เอกรวิศ ร่มจ าปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


