
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) 

……………………………………. 

  ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ    
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับตามมติคณะรัฐมนตรี)  ลงวันที่ ๕  
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น  บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน 
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  ซึ่งตามประกาศรับสมัครนักเรียน
ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ข้อที่ ๒.๒ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  เกณฑ์การคัดเลือก  
ข้อ ๑)  การสอบคัดเลือกใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๒ วิชา คือ  วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์  ข้อ ๒)  
นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนน วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
และข้อ ๓)  การพิจารณาคิดจากคะแนนสอบรวมทั้ง ๒ วิชา คือ จากวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ ๖๐  และวิชา
คณิตศาสตร์ร้อยละ ๔๐  น าคะแนนสอบรวมมาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามจ านวนที่ประกาศ   สอบได้
จ านวน ๒๙ 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  
 

  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     (สอบได้ผ่านเกณฑ์) 

ที ่ เลขประจ าตัว   ชื่อ -   นามสกลุ 

1 07150063 ด.ญ. แพรวอินกานต์ พงษ์พัชราธรเทพ 
2 07150081 ด.ญ. ปณยากุล ลาภปริสุทธ ิ
3 07150022 ด.ช. ฟ้าใต้ ธนวงศ์สุวรรณ 
4 07150059 ด.ญ. มนัญชญา โพร้งน้อย 
5 07150148 ด.ช. ฉัตรพัทธ์ ส่องแสงเจริญ 
6 07150096 ด.ช. ผู้กล้า จีระวัฒนา 
7 07150003 ด.ญ. สรณ์สิริ สว่างพัฒนกุล 
8 07150085 ด.ญ. ณัฏฐธิดา หงษ์ษา 
9 07150140 ด.ช. ชินภัทร เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ 
10 07150051 ด.ช. จัสติน เมอล์เลอร์ 
11 07150027 ด.ช. ธรรศนุ รักไชย 
12 07150049 ด.ช. สรชา วิศเวศวร 
13 07150012 ด.ช. สรวิชญ ์ สิงขโรทัย 
14 07150139 ด.ช. ศิวกร สุขสมกิจ 
15 07150196 ด.ญ. ชนมน อาร์ยา หาญพิชาญชัย 
16 07150107 ด.ช. ธีร์ธวัช ธรรมณี 
17 07150039 ด.ญ. อนันตา นววิธรัตนา 
18 07150093 ด.ญ. ณัฏฐ์ฎาพร วิศรุตโชติกุล 
19 07150143 ด.ช. ภูรินท์ สมาธิวัฒน์ 
20 07150176 ด.ช. ชวิศ พิพัฒนาทรกุล 
21 07150134 ด.ญ. นีนนารา ทุมสา 
22 07150126 ด.ช. สิรวัฒ ฟิณแซณ ฮอร์ยูส 
23 07150190 ด.ญ. ปวีณรัตน์ รักษ์เกียรติคุณ 
24 07150076 ด.ญ. ธันยธร บุญถนอม 
25 07150208 ด.ช. จอมพงศ์ เสกตระกูล 
26 07150017 ด.ญ. อรุณลักษณ์ ฐิติวร 
27 07150020 ด.ญ. ฉัตรชนก ศรีษะค า 
28 07150100 ด.ช. เทิดพงษ์ สุภเสน 
29 07150108 ด.ช. พัทธนันท์ องค์โชติยะกุล 



 


