
 

 

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

............................................................................................................................. .................. 

  ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการสถานศึกษา ให้สอดคล้อง

กับความต้องการและความสนใจของนักเรียน และตอบสนองนโยบายตามมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน  และมีนักเรียนมาสมัครขอสอบ

คัดเลือกเข้าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๗๕ คน 

ตามรายชื่อดังแนบมาพร้อมนี้ 

เกณฑ์การคัดเลือกเพ่ือเข้าแผนการเรียน 

๑. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (๒ ภาคเรียน)  ประกอบการพิจารณา ๑๐ % 

๒. สอบคัดเลือก วันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. โดยทดสอบ ๓ วิชา 

ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ   

๓. นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแผนการเรียนทุกคน แสดงใบรับรองผลการตรวจเชื้อไวรัส โคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-๑๙) หรือ ผลตรวจ ATK เป็นลบ  ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน โดยผล
ตรวจไม่เกิน ๗๒  ชั่วโมง 

๔. ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรประจ าตัวประชาชน ต่อคณะกรรมการในวันสอบ 
๕. วันสอบให้นักเรียนเตรียมดินสอความเข้มไม่ต่ ากว่า ๒B เพ่ือฝนลงในกระดาษค าตอบ 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

             (นายชัยลักษณ์   รักษา) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

 



 

รายช่ือนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

สอบวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 

 

เลขที่ ห้องสอบที่ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๑ นางสาวจันทร์ญา จันทร์ เลขที่ ๑ - ๒๒ 

๒ ๐๑ นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์สารสิน สอบอาคาร ๔ 

๓ ๐๑ นางสาวนภัสนันท์             บาลพูล ห้อง ม.๕.๙ 

๔ ๐๑ นางสาวมัชฌิมาย์ บุญเจริญ  

๕ ๐๑ นางสาวรักษิตา                สมยาโรน  

๖ ๐๑ นางสาวอรอนงค์              ศรีสุขแคล้ว  

๗ ๐๑ นางสาวกิตติยา อุ่นเต่า  

๘ ๐๑ นางสาวเขมประภัสสร ท้าววิราษ  

๙ ๐๑ นางสาวคุณัญญา เหลือผล  

๑๐ ๐๑ นางสาวธิติรัตน์ เกตุแก้ว  

๑๑ ๐๑ นางสาวณิชากร ฤทธิ์บ ารุง  

๑๒ ๐๑ นางสาวธัญชนก เกิดแก้วทอง  

๑๓ ๐๑ นางสาวนรีพิศุทธิ์ ทรัพย์มูล  

๑๔ ๐๑ นางสาวปัญญาพร ฤทธิ์อ่องรัก  

๑๕ ๐๑ นางสาวพิชชาภา กองแสนแก้ว  

๑๖ ๐๑ นางสาวโยษิตา สุดสีสังข์  

๑๗ ๐๑ นางสาวรัฐนภาภรณ ์ ท้วมหลุ่น  

๑๘ ๐๑ นางสาวรัตนา เพ็ชรภูมิ  

๑๙ ๐๑ นางสาววรรณวิษา ยิ่งยงธวัช  

๒๐ ๐๑ นางสาวศุภลักษณ์ อินผัน  

๒๑ ๐๑ นางสาวสุณัฐชา บุญเอ่ียม  

๒๒ ๐๑ นางสาวอรุณวรรณ จ าปาสด  



 

     รายชื่อนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

          สอบวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 

 

เลขที่ ห้องสอบที่ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

๒๓ ๐๒ นายจารุเดช ตรงเท่ง เลขที่ ๒๓-๔๔ 

๒๔ ๐๒ นายชรพงษ์ ซ้ ากล่ า สอบอาคาร ๔ 

๒๕ ๐๒ นายธีรศักดิ์ สุปัญโญ ห้อง ม.๕.๑๐ 

๒๖ ๐๒ นางสาวชาลิสา บุญมี  

๒๗ ๐๒ นางสาวณัฏฐณิชา นาคประสิทธิ์  

๒๘ ๐๒ นางสาวธันยพร อินนา  

๒๙ ๐๒ นางสาวนภาลักษณ์ ใจทน  

๓๐ ๐๒ นางสาวบัณฑิตา ทรัพย์แหยม  

๓๑ ๐๒ นางสาววรกานต์ จงทอง  

๓๒ ๐๒ นางสาวหทัยชนก เล็กแจ้ง  

๓๓ ๐๒ นางสาวอัจริยา สิงห์ทอง  

๓๔ ๐๒ นายวรวัฒน ์ สีบุดดี  

๓๕ ๐๒ นางสาวชลพรรษ รุ่งอินทร์  

๓๖ ๐๒ นายจิรณัฏฐ์ วัฒนะกุลกิตติ  

๓๗ ๐๒ นายนนทวัฒน์ จอมพล  

๓๘ ๐๒ นางสาวกัญญานัฐ ใจตรงดี  

๓๙ ๐๒ นางสาวจิตรรุจี ด้วงท้วม  

๔๐ ๐๒ นางสาวณัฐพร ลีลากุล  

๔๑ ๐๒ นางสาวพรธีรา หาญแจ้  

๔๒ ๐๒ นายเมธีกร โนรี  

๔๓ ๐๒ นายรัชพล หอมชื่น  

๔๔ ๐๒ นางสาวจณิชตา แสงสุช  



 

                   รายช่ือนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

                  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

สอบวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 

 

 

 

ที ่ ห้องสอบที่ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

๔๕ ๐๓ นางสาวจันจิรา เนียมศิริ เลขที่ ๔๕-๖๔ 

๔๖ ๐๓ นางสาวชยุตรา เอ่ียมเจริญ สอบอาคาร ๔ 

๔๗ ๐๓ นางสาวชลธิดา สิงห์ทะโล ห้อง ม.๕.๑๑ 

๔๘ ๐๓ นางสาวณัฐธิดา ริ้วทอง  

๔๙ ๐๓ นางสาวธนพร มั่นคง  

๕๐ ๐๓ นางสาวธนาภา พัดลม  

๕๑ ๐๓ นางสาวปวิตรา เวชการ  

๕๒ ๐๓ นางสาวลักษิกา ฉิมเสือ  

๕๓ ๐๓ นางสาวสุภนิดา สังข์เมือง  

๕๔ ๐๓ นางสาวสุภาวิดา วังล้อม  

๕๕ ๐๓ นางสาวนัฐนันท์ ฉิมดี  

๕๖ ๐๓ นางสาวปภาวรินทร์ แซ่ฉั่ว  

๕๗ ๐๓ นางสาวสุดาพร พิมลบุตร  

๕๘ ๐๓ นายธนภัทร สนนิ่ม  

๕๙ ๐๓ นางสาวกัลยารัตน์ จ าปากุล  

๖๐ ๐๓ นางสาวกิตติมา ทองรักษ์  

๖๑ ๐๓ นางสาวชนิสรา หลิมเจริญ  

๖๒ ๐๓ นางสาวพิลาสินี จันทะพล  

๖๓ ๐๓ นางสาวรติกานต์ สุขม่วง  

๖๔ ๐๓ นายธนากร กิจสรา  



 

                   รายช่ือนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

                  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

สอบวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 

 

 

ที ่ ห้องสอบที่ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

๖๕ ๐๔ นายเมธากร โนรี เลขท่ี ๖๕-๗๕ 

๖๖ ๐๔ นายภาณวุัฒน์ คงเมือง สอบอาคาร ๔ 

๖๗ ๐๔ นางสาววรัชยา พรมอ่อน ห้อง ม.๕.๑๒ 

๖๘ ๐๔ นางสาวททิตตา หนองหลวง  

๖๙ ๐๔ นางสาวสุนิษา นนท์น้อย  

๗๐ ๐๔ นางสาวธิตินันท์ นวลเพ็ชร  

๗๑ ๐๔ นางสาววราภรณ์ แสงพันตา  

๗๒ ๐๔ นายวันชนะ อุ่นพรม  

๗๓ ๐๔ นางสาวชลธิชา ปราณี  

๗๔ ๐๔ นางสาวธมลวรรณ โตน้อย  

๗๕ ๐๔ นางสาวขวัญแก้ว อายุวงษ์  

     

     

     

     

     

     

     

     

     


