
 

 

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ 

เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบขอเปล่ียนแปลงแผนการเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

  ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการสถานศึกษา ให้สอดคล้อง

กับความต้องการและความสนใจของนักเรียน และตอบสนองนโยบายตามมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ให้มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน  และมีนักเรียนมาสมัครขอสอบ

ย้ายแผนการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๓๙ คน ตามรายช่ือดังแนบมาพร้อมน้ี 

ก าหนดการคัดเลือกเพื่อเข้าแผนการเรียน 

๑. สอบคัดเลือก วันที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. โดยทดสอบ ๓ วิชา 

ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ   

๒. นักเรียนที่มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกแผนการเรียนทุกคน แสดงใบรับรองผลการตรวจเช้ือไวรัส โคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-๑๙) หรือ ผลตรวจ ATK เป็นลบ  ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน โดยผล
ตรวจไม่เกิน ๗๒  ช่ัวโมง 

๓. ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรประจ าตัวประชาชน ต่อคณะกรรมการในวันสอบ 
๔. วันสอบให้นักเรียนเตรียมดินสอความเข้มไม่ต่ ากว่า ๒B เพื่อฝนลงในกระดาษค าตอบ 
๕. ล าดับที่ ๑ – ๒๐ สอบอาคาร ๒ ห้องสอบที่ ๑ ห้อง ม.๖.๙ 
๖. ล าดับที่ ๒๑ – ๓๙ สอบอาคาร ๒ ห้องสอบที่ ๒ ห้อง ม.๖.๑๐ 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

             (นายชัยลักษณ์   รักษา) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

 

 



ท่ี 
เลขประจ าตัว

สอบ 
ค า

น าหน้า 
ชื่อจริง นามสกุล ห้องเรียนปัจจุบัน แผนการเรียนเดิม 

แผนการเรียนเท่ีประสงค์
สอบย้าย 

1 65501 นางสาว ฐิติรัตน ์ ไชยสิน 3 วิศวกรรม Smart 
2 65502 นางสาว ณัฐชยา ชัยประการ 8 วิทย์-คณิต Smart 
3 65503 นางสาว นภัสวรรณ มาอ้น 3 วิศวกรรม Smart 
4 65504 นางสาว เนตรชนก บุดดาใส 3 วิศวกรรม Smart 
5 65505 นาย ภาคิน เมืองพุทธา 12 ภาษาเกาหลี Smart 
6 65506 นางสาว รุจิราภรณ์ ธนวรรณ 2 วิทย์สุขภาพ Smart 
7 65507 นาย สรศักดิ์ มากวงษ์ 2 วิทย์สุขภาพ Smart 
8 65508 นางสาว เบญญาภา คุณม ี 7 วิทย์-คณิต Smart 
9 65509 นางสาว พิมพ์พิชยาภา ด้วงยศ 12 ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น 
10 65510 นางสาว ภาวิณี อ่องใจงาม 13 ศิลปกรรม ภาษาฝร่ังเศส 
11 65511 นางสาว สุชัจจา ต๊ะประจ า 13 ศิลปกรรม ภาษาฝร่ังเศส 
12 65512 นาย วรภัทร ต้มกลั่น 13 ศิลปกรรม ภาษาอังกฤษ 
13 65513 นาย ณภัทรษร เพ็งพันธ์ 7 วิทย์-คณิต วิทย์สุขภาพ 
14 65514 นางสาว ณัฐชยา ค าเห็น 3 วิศวกรรม วิทย์สุขภาพ 
15 65515 นางสาว ณัฐชา เกตุดี 8 วิทย์-คณิต วิทย์สุขภาพ 
16 65516 นางสาว ภัคจิรา ม่วงม ี 8 วิทย์-คณิต วิทย์สุขภาพ 



ท่ี 
เลขประจ าตัว

สอบ 
ค า

น าหน้า 
ชื่อจริง นามสกุล ห้องเรียนปัจจุบัน แผนการเรียนเดิม 

แผนการเรียนเท่ีประสงค์
สอบย้าย 

17 65517 นางสาว ศุภรดา ดอนไพรธรรม 5 วิทย์-คณิต วิทย์สุขภาพ 
18 65518 นางสาว จตุพร ภูศรีเทศ 14 ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
19 65519 นาย โชติบัณฑิต ทองโชติ 3 วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
20 65520 นางสาว ญนันทพร มีประวัติ 9 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
21 65521 นางสาว ณัฐวรรณ บุรุษานนท์ 12 ภาษาเกาหลี วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
22 65522 นาย ทินภัทร ไผ่งาม 11 ภาษาฝร่ังเศส วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
23 65523 นางสาว ทิพย์ภากร เเดงใส 10 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
24 65524 นาย ธนวัฒน์ หวาเกตุ 13 ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
25 65525 นาย ธนัชชัย ดอนผิวไพร 11 ภาษาฝร่ังเศส วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
26 65526 นาย นที ถาวร 9 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
27 65527 นาย อัครพงษ์ พิมพ์สวัสดิ์ 9 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
28 65528 นาย พชรนคร กอบขุนทด 13 ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
29 65529 นางสาว พิชญนันท ์ รัตน์โรจน์พาณิชย์ 14 ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
30 65530 นาย พิชิตพล สืบสะอาด 14 ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
31 65531 นางสาว พิมพิศา โนรี 14 ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
32 65532 นางสาว พิมลพรรณ อาจหาญ 9 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
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33 65533 นางสาว วิชญาพร ข าปั้น 11 ภาษาฝร่ังเศส วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
34 65534 นางสาว สิริรักษ์ สุกตา 14 ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
35 65535 นางสาว สุภานันท์ สร้อยสุวรรณ์ 9 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
36 65536 นาย องอาจ ฉิมอยู่ 9 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
37 65537 นางสาว หทัยชนก แก้วกลม 10 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
38 65538 นาย โมไนย พลภักดี 13 วิทย์-คณิต วิศวกรรมศาสตร์ 
39 65539 นางสาว พรพรรณพิษา จันทร์คง 1 Smart วิศวกรรมศาสตร์ 
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