
 

ประกาศ 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2563 

--------------------------------------------------------- 
แจ้ง   ผู้สมัครโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 
เรื่อง  ยกเลิกเกณฑ์การคัดเลือกรอบที่สองของนักเรียนที่สมัครเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี 
        ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 
 
 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ทาง
คณะกรรมการคัดกรองนักเรียนเข้าโครงการฯ มีมติยกเลิกเกณฑ์การคัดเลือกรอบที่สองของนักเรียนที่สมัครเข้า
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  ตามท่ีประกาศไว้ในเวบไซต์ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  หรือเพจเฟสบุ๊คคณิตศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา  โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก
เท่านั้น คือพิจารณาจากคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และผลงานของนักเรียนตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมใบสมัคร   เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยไม่ให้มีการรวมกลุ่มของ
นักเรียน ผู้ปกครอง และครูเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการของรัฐ  ส่วนผลการ
พิจารณาการคัดกรองของคณะกรรมการฯ ถือเป็นสิ้นสุด  และสามารถติดตามผลได้จากเวบไซต์ของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาหรือเพจเฟสบุ๊คคณิตศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา 
 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
     ประกาศ ณ วันที่  22  เมษายน 2563  
 

                                                     
   (นางจงกลนี เขียวหวาน) 

    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  



 

ประกาศ 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2563 

เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดกรองเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 

 
 

ตามประกาศโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563  แล้วนั้น 
 คณะกรรมการคัดกรองนักเรียนเข้าโครงการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ปรากฏว่าผู้สมัครที่มีสิทธิ์
เข้ารับการพิจารณาคัดกรองเพ่ือเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารพิเศษด้านคณิตศาสตร์                      
จ านวน 80 คน  ตามบัญชีรายชื่อดังแนบ 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 22  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

                           
  (นางจงกลนี เขียวหวาน) 

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดกรอง เพื่อเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ - สกุล 

0130060 เด็กหญิง จินณิชชา จินตสุเมธ 

0130233 นางสาว ณัฏชนน รัชฏะ 

0130237 เด็กชาย ภวิศ วิวัฒนาประสิทธิ์ 

0130584 นางสาว อัชฌา ไชยชนะ 

0130614 นาย ธีรภัทร วัฒนเสร ี

0130681 นางสาว จินต์ชุตา กิตติธรรมโม 

0130708 เด็กชาย นพนิธ โทการกุล 

0130741 นาย นันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์ 

0130756 นาย พีรณัฐ แมลงทับทอง 

0131155 นาย ภูมินทร์ เจริญมงคลวาณิช 

0131191 นาย สิริเชษฐ์  โคตรพันธุ์กูล 

0231342 นาย พศิน หงส์พร้อมญาติ 

0231352 เด็กชาย วรกมล วังธะพันธ์ 

0231757 เด็กชาย รพีพัทธ์  รัตนเตมีย์  

0231786 เด็กชาย กฤตภาส พรเจริญโชติ 

0231995 นาย อธิภัทร ศิวะตระกูล 

0232014 นางสาว นันทชพร สุร าไพ 

0232017 นาย ภคิน กรีบงการ 

0232024 เด็กหญิง พรพนิต กิ่งจงเจริญสุข 

0232957 นาย วีรภัทร เลิศเจริญวรกุล 

0232982 เด็กชาย กฤตยชญ์ วรคุตตานนท์ 

0233121 เด็กหญิง ปาณิสรา กาญจนโชติกมล 

0233213 เด็กหญิง เจณิตา ไม้งาม 
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล 

0233349 นาย เกริกเกียรติ ลีรพงศ์นันต์ 

0233575 เด็กชาย เด็กชายธนวิชญ์  ธนการพาณิช 

0233806 นาย กฤตภาส เจียมวิริยะเสถียร 

0233820 นางสาว อันติกา ศรีทิพย์ 

0233831 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ตระการสิงหนาท 

0233968 นาย ศุภณัฐ คงแก่นสาร 

0234118 เด็กชาย ปรมัตถ์ มณีสุธรรม 

0234293 นางสาว นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์ 

0234306 เด็กชาย ธีรัตน์ พายัพวัฒนวงษ์ 

0234408 นาย กฤตเมธ พิศาลรัศมี 

0234450 นาย ธนวัฒน ์ วีรศักดิ์ 

0234805 นาย ณวพล ธนาเศรษฐ์สกุล 

0234990 นางสาว โยษิตา รอดวัฒนกุล 

0235129 นางสาว ธีมา เลาหะพงษ์พันธ์ 

0235182 เด็กชาย ธีธัช ธารีเวทย์ 

0235521 นาย ภูริต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 

0237766 นาย ธีรดนย์ กันตีมูล 

0237771 เด็กหญิง นภสร ตั้งศรีสกุล 

0237774 นางสาว เปมิกา เสนะวีณิน 

0237776 เด็กหญิง ไปรยา เฉลิมวุฒานนท์ 

0237778 เด็กชาย สัณหณัฐ เตชะวิบูลย์ศักดิ์ 

0237780 เด็กชาย ฐนณัฏฐ์ ศรีสงวนสัตย์ 

0237781 นาย ธนพงศ์ เนื่งสิกขาเพียร 

0237787 นาย วรากร เดชาวรานุภาพ 
    
    

Page 3 of 5 



เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล 

0237794 เด็กชาย สรทรรศน์ ประภัสสรพิพัฒน์ 

0237795 เด็กชาย ปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล 

0237797 นางสาว ภัสทิชา โกศลบุญ 

0237804 เด็กชาย เสกพิสิฐ เมษะมัต 

0237811 เด็กชาย ตฤณ ศรีวราหกุล 

0237812 นาย ธงไชย อาชาบุณยเสก 

0237815 นางสาว โชติกา แซ่แต้ 

0237816 นางสาว ณัฐพร คุณรัตนาภรณ์ 

0237915 นาย จีรภัทร ยิ่งสุทธิพันธุ์ 

0238133 เด็กชาย พร้อม เสริมศักดิ์ศศิธร 

0337984 นาย วสวัตติ ์ ระวังวงศ์ 

0337986 นาย ศรัณยู ทองจรัส 

0337987 นาย ภัครินทร์ ลีไตรรงค์ 

0337988 นาย ภาสวุฒ ิ  ณ นคร 

0337990 นาย วิภ ู กิจส าเร็จ 

0337992 เด็กชาย อาชวรรถ ชินวสุสิน 

0337993 เด็กชาย สุภกิณห์ นามมนตรี 

0337994 เด็กชาย ณฐกร ชัยเดชาภินันท์ 

0337995 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว 

0337997 เด็กชาย ศิทธา  ตันติกุล 

0337998 เด็กชาย ธนัชสรศ ์ จันทร์เกษมสัตย์ 

0337999 นาย ธนกฤต ธนสารสาคร 

0338000 นาย ปณวัตร เตียเจริญ 

0338001 นาย วรวัฒน ์ รุ่งอร่ามศิลป์ 
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล 

0338002 นาย พิสิษฐ์ เตชะพรอนันต์ 

0338003 นาย นวพล วชิรศักดิ์สุนทร 

0338008 นาย กรพลกฤต วีระอาชากุล 

0338009 เด็กชาย รวิภาส ภาณุเจต 

0338010 นาย วริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย 

0338011 เด็กชาย ปฏิภาณ สิทธินิสัยสุข 

0338012 เด็กหญิง จิดาภา รัตนถาวร 

0338013 เด็กชาย พชร อัศวผดุงสิทธิ์ 

02315578 เด็กหญิง ขวัญพัฒน์ ศิริมาลัยสุวรรณ 
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