
 
 
 
 

          ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอน 

โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English  Program) และห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๒ 

------------------------------------ 
 

 ตามท่ีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program) และห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๒ ในระหว่างวันที่ 2๓ – ๒๗  กุมภาพันธ์  256๒  และสอบ
คัดเลือกในวันที่ ๙  มีนาคม  256๒ นั้น 

 บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ด าเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 256๒ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ ดังนี้ 

๑. นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อจ านวน ๗  คน 
๒. นักเรียนห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  จ านวน  ๒๖   คน 
  
ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวในวันที่  ๑๓  มีนาคม  256๒  เวลา  09.00  น.และมอบตัว   

วันที่  1๖  มีนาคม  256๒  เวลา  08.30 - 12.00  น.  ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์   
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒  มีนาคม  พ.ศ. 256๒ 
 

 
(นายธนาพล  จีรเดชภัทร์) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการสอบคัดเลือกนักเรยีนห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English  Program) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๑. เด็กหญิงอโณทัย  ศรนารายณ์ 
๒. เด็กชายวัชสันห์  ประเทศา 
๓. เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสมอค า 
๔. เด็กหญิงวรกมล  หวลล าพึง 
๕. เด็กชายธเนศพล  ปานนาค 
๖. เด็กหญิงปุญณยิสรา  วรปัญญา 
๗. เด็กหญิงปัณฑรีย์  จิโน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการสอบคัดเลือกนักเรยีนห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน  

เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๑. เด็กหญิงพุฒิธาดา  มงคลศิริวัฒนา 
๒. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยเวช 
๓. เด็กหญิงสุวรรณา  เลื่อนลอย 

     ๓.   เด็กหญิงเดือนนภา  ไชยมิ่งค์ 
     ๕.   เด็กหญิงปฐวีร์  เจ้าสม 
     ๖.   เด็กชายชินพัฒน์  มงคลยงค์ 
     ๗.   เด็กชายปิยะวัฒน์  หาทางลาย 
     ๗.   เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพนนท์ 
     ๙.   เด็กหญิงอัจฉริยา  ชาวพรหม 
   ๑0. เด็กหญิงวิธิริณี  บุญมา 
   ๑0. เด็กหญิงกุศลิน  รักสัตย์ 
   ๑0. เด็กหญิงอรัญญา  หลวงจันทร์ 
   ๑๓. เด็กหญิงอมรรัตน์  ป้อมภู่ 
   ๑๔. เด็กหญิงนิชาภัทร  ห่วงถวิล 
   ๑๕. เด็กหญิงรวีวรรณ  ทศพร 
   ๑๕. เด็กหญิงณัฐษิมา  เชียงดี 
   ๑๕. เด็กชายศิชริน  ศรีเรือง 
   ๑๕. เด็กหญิงรจนา  ปราบพินาศ 
   ๑๕. เด็กหญิงภูษณิศา  อรุณรัตน์ 
   ๒0. เด็กหญิงกุลธิดา  เชื้อแถว 
   ๒๑. เด็กชายเจริญพงษ์  ไชยโส 
   ๒๑. เด็กชายภูเบท กลางกุลนารถ 
   ๒๓. เด็กหญิงณัฐธิดา  โรจโพธิกลาง 
   ๒๔. เด็กชายสิงหา  ชาภู่พวง 
   ๒๕. เด็กหญิงกาญจนา  แก่นแก้ว 
   ๒๖. เด็กหญิงพิมลนาฏ  มุ่งรายกลาง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

          ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 256๒ 
------------------------------------ 

 
 ตามท่ีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 256๒ ในระหว่างวันที่ 2๓ – ๒๗  กุมภาพันธ์  256๒  
และสอบคัดเลือกในวันที่ ๑0  มีนาคม  256๒ นั้น 

 บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ด าเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 256๒ ตาม
รายชื่อแนบท้ายประกาศ จ านวน  ๒๖   คน 

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวในวันที่  ๑๔  มีนาคม  256๒  เวลา  09.00  น.และมอบตัว   
วันที่  1๗  มีนาคม  256๒  เวลา  08.30 - 12.00  น.  ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์   

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒  มีนาคม  พ.ศ. 256๒ 

 
(นายธนาพล  จีรเดชภัทร์) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน  
เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๑. เด็กหญิงรุจิรา  ดีจริง 
๒. เด็กหญิงศิลารัตน์  ช่วยณรงค์ 
๓. เด็กชายศุภกิตติ์  กองแก้ว 
๔. เด็กหญิงกาลัญญุตา  รอดแก้ว 
๕. เด็กหญิงปุณยนุช  มงคลชู 
๖. เด็กหญิงกนกกร  ปิ่นเงิน 
๗. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทบูรณ์ 
๘. เด็กหญิงธนพร  จันทร์ขาว 

     ๘. เด็กหญิงสุชานันท์  ภู่สวรรค์ 
   ๑0. เด็กหญิงจิราพร  ไทยธรรม 
   ๑๑. เด็กหญิงพัณณิตา  เที่ยงธรรม 
   ๑๑. เด็กหญิงลลิตา  พิมขาว 
   ๑๓. เด็กหญิงพรณพรรณ  นิจจอหอ 
   ๑๓. เด็กหญิงพิมระภัทร  ฟูบุญมา 
   ๑๕. เด็กหญิงพนิดา  ทะลิ 
   ๑๖. เด็กหญิงวรกมล  อาจศิริ 
   ๑๖. เด็กหญิงศิริวรรณ  จินตะบุตร 
   ๑๖. เด็กหญิงชลธิชา  สนม 
   ๑๙. เด็กหญิงยุพเรศ  ทองค า 
   ๒0. เด็กหญิงมณีรัตนา  แหวนทอง 
   ๒๑. เด็กหญิงพรนภา  จรญูโสตร 
   ๒๑. เด็กหญิงวรรณศิริ  ชังจอหอ 
   ๒๓. เด็กหญิงจิณณพัต  วงษ์แดง 
   ๒๓. เด็กหญิงสุมิตรา  งามข า 
   ๒๓. เด็กหญิงโชติกา  ทิพย์วรรณ 
   ๒๓. เด็กหญิงรสริน  วงษ์ค านา 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 


