
 
 

ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่    
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป  (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

---------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.
2564  โดยพิจารณาจากคะแนนสอบเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน ปีการศึกษา 2564 
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก       
(เพ่ิมเติมครั้งที่ 1) มีดังนี้ 
 

 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (เพ่ิมเติมครั้งที่ 1) จ านวนทั้งสิ้น 56  คน แบ่งเป็น 
1. ห้องเรียนปกติ      จ านวน  39  คน  
2. ห้องเรียน SMART YRC  จ านวน    8  คน  
3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  จ านวน    8  คน (เรียกเพ่ิมเนื่องจากนักเรียนสอบเปลี่ยนแผนการเรียน)  
4. ห้องเรียน International Program  จ านวน    1  คน (เรียกเพ่ิมเนื่องจากนักเรียนสอบเปลี่ยนแผนการเรียน)  
 

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกทั้ง 4 แผนการเรียน มีรายช่ือ ดังต่อไปนี้    
แผนการเรียน ห้องเรียนปกติ จ านวน 39 คน (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)   
 

ที ่
เลขประจ า 
ตัวสอบ 

ชื่อ – สกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 

1 100007 เด็กหญิง ภทรมน ท่างาม ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
2 100025 เด็กหญิง ตรีทิพย์ เรือนดี ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
3 100060 เด็กหญิง ฐิติชยา นักกรองดี ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
4 100077 เด็กชาย ณัฐวัชร ศรีทองดี ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
5 100085 เด็กชาย ภัทรนนท์ วงศ์ภาค า ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
6 100095 เด็กหญิง ณิชากร ทิตย์สุรินทร์ ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
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ที ่
เลขประจ า 
ตัวสอบ 

ชื่อ – สกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 

7 100122 เด็กหญิง พุทธิดา ศุภลักษณ์หิรัญ ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
8 100131 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ใจวิถ ี ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
9 100187 เด็กชาย ณัฐนันท ์ ศรีสุขเกษม ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
10 100208 เดก็ชาย กันติชา ใจตึก ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
11 100230 เด็กชาย ธนนทัช ก่าค า ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
12 100244 เด็กชาย รัชวิทย์ มหาวันชัย ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
13 100247 เด็กหญิง ทัตพร ศิรประภา ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
14 100287 เด็กชาย พชรธรณ์ ยอดวงศ์ ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
15 100318 เด็กหญิง อันติกา นิลพันธ์ ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
16 100333 เด็กหญิง ณลานนา สุตันตานนท์ ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
17 100357 เด็กหญิง ณัฐษิกา สพานแก้ว ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
18 100363 เด็กชาย กวินท์ ทิพย์ปิ่นทอง ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
19 100394 เด็กชาย โชติพงศ์ ศรีมณี ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
20 100473 เด็กชาย พฤทธิ์ เหล่าเที่ยง ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
21 100480 เด็กหญิง นันทรัตน์ รักปัญญา ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
22 100493 เด็กหญิง ภาชิญะ แก้วโขง ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
23 100517 เด็กชาย นันทิพัตน์ วงค์คม ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
24 100520 เด็กชาย สรวิชญ ์ ชัดเจน ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
25 100530 เด็กหญิง แพร อรุณโชคถาวร ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
26 100531 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ คุณสิทธิ์ ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
27 100537 เด็กหญิง วริศรา ดัฟฟ่ี ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
28 100569 เด็กชาย ชวภณ อุดมศรี ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
29 100571 เด็กหญิง กุลอรญา เครือค า ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
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ที ่
เลขประจ า 
ตัวสอบ 

ชื่อ – สกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 

30 100578 เด็กชาย จิรายุ ถือทอง ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
31 100588 เด็กชาย ศุภัช ภิบาลวงษ ์ ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
32 100606 เด็กหญิง ณัฐศรัณย์ พยุยงค์ ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
33 100608 เด็กหญิง ศิรินาถ ย้อยยด ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
34 100618 เด็กชาย ณฐปพนธ์ กันธา ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
35 100647 เด็กหญิง ปาลิตา จิตรหัสต์ชัย ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
36 100652 เด็กหญิง จารุวรรณ ทองปลายแก้ว ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
37 100655 เด็กชาย กฤษณ์พีรัช จิณณ์ศรีเกตุ ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
38 100668 เด็กชาย พิตรพิบูล ดิศกุล ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
39 100682 เด็กหญิง อังศุมาลี ศรีสุภาลัย ห้องเรียนปกติ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
 

แผนการเรียน ห้องเรียน SMART YRC จ านวน 8 คน (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)   

ที ่
เลขประจ า 
ตัวสอบ 

ชื่อ – สกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 

1 100079 เด็กหญิง กมลลักษณ์ จันทร์ตา SMART YRC จ่ายค่าเทอมเพ่ิม 7,000 บาทและไม่ต้องเตรียมเอกสาร 
2 100259 เด็กชาย ธนัญกรณ์ มงคลโสภณเจริญ SMART YRC จ่ายค่าเทอมเพ่ิม 7,000 บาทและไม่ต้องเตรียมเอกสาร 
3 100308 เด็กหญิง พิชญ์นาฎ ไชยเทพ SMART YRC จ่ายค่าเทอมเพ่ิม 7,000 บาทและไม่ต้องเตรียมเอกสาร 
4 100495 เด็กหญิง รมย์อัปสร พูนสวัสดิ์มงคล SMART YRC จ่ายค่าเทอมเพ่ิม 7,000 บาทและไม่ต้องเตรียมเอกสาร 
5 100522 เด็กหญิง มุกตะวัน เจนชัย SMART YRC จ่ายค่าเทอมเพ่ิม 7,000 บาทและไม่ต้องเตรียมเอกสาร 
6 100534 เด็กชาย ภูพชร จิโน SMART YRC จ่ายค่าเทอมเพ่ิม 7,000 บาทและไม่ต้องเตรียมเอกสาร 
7 100550 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ชุมพลอนันต์ SMART YRC จ่ายค่าเทอมเพ่ิม 7,000 บาทและไม่ต้องเตรียมเอกสาร 
8 100577 เด็กชาย จิรทีปต์ เตปา SMART YRC มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
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แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 คน (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)   

ที ่
เลขประจ า 
ตัวสอบ 

ชื่อ – สกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 

1 100160 เด็กหญิง สมิตานันท์ แก้วมา พิเศษวิทยาศาสตร์ จ่ายค่าเทอมเพ่ิม 7,000 บาทและไม่ต้องเตรียมเอกสาร 
2 100224 เด็กหญิง นวนันท์ กฤตธนานันท์ พิเศษวิทยาศาสตร์ จ่ายค่าเทอมเพ่ิม 7,000 บาทและไม่ต้องเตรียมเอกสาร 
3 100255 เด็กชาย กรวิชญ์ บุญธิ พิเศษวิทยาศาสตร์ จ่ายค่าเทอมเพ่ิม 7,000 บาทและไม่ต้องเตรียมเอกสาร 
4 100436 เด็กหญิง สิริรัตน์ สีพรรณ์ พิเศษวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องมามอบตัว-เปลี่ยนแผนการเรียนอัตโนมัติ 
5 190089 เด็กหญิง ภูษณิศา นิ่มเจริญดี พิเศษวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องมามอบตัว-เปลี่ยนแผนการเรียนอัตโนมัติ 
6 190146 เด็กชาย ศุภกฤษ์ ทิพย์เดโช พิเศษวิทยาศาสตร์ จ่ายค่าเทอมเพ่ิม 7,000 บาทและไม่ต้องเตรียมเอกสาร 
7 190325 เด็กหญิง ฐิตารีย์ สุนทรศิลป์ พิเศษวิทยาศาสตร์ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 
8 190416 เด็กชาย เตชินท์ ก ามหาวงศ์ พิเศษวิทยาศาสตร์ มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ - แต่จ่ายค่าเทอมส่วนต่างเพ่ิมเพียง 7,000 บาท 

 
แผนการเรียน International Program  จ านวน 1 คน (เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ)   

ที ่
เลขประจ า 
ตัวสอบ 

ชื่อ – สกุล แผนการเรียน หมายเหตุ 

1 190171 เด็กชาย อภินันท์ ศรีศุภสวัสดิ์ International Program มอบตัวตามขั้นตอนท้ายประกาศ 

 
 

โปรดอ่านรายละเอียดท้ายประกาศฯ 
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นักเรียนทีม่ีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ให้ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ  
  ผู้ที่ต้องมาในวันมอบตัว  :  1. ผู้ปกครองท่ีแท้จริงของนักเรียน (ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะ) 

        2. เฉพาะนักเรียนท่ีมีชื่อตามประกาศเป็นตัวจริง 
 

  วันและเวลา  :  วันอังคาร ท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564   
 
 

การแต่งกายของนักเรียน : ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
 

หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว :  
1. บัตรประจ าตัวสอบ  หากไม่มีต้องจ าเลขประจ าตัวสอบรอบท่ัวไปได้ เพื่อความสะดวกในการมอบตัว 
2. บัตรประชาชน (ตัวจริง) เพื่อท าฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน    
3. ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน   
5. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา   
6. ส าเนาทะเบียนบ้านขอมารดา 
7. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองของนักเรียน (เฉพาะกรณีท่ีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา หรือ มารดา) 
8. ส าเนา ปพ.1 ที่มีเลขชุด บนหัว ปพ. 1 (ฉบับจบการศึกษา)  ถ่ายเอกสารหน้าหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน และรับรองส าเนาถูกต้อง ท้ัง 2 หน้า 
9. เอกสารอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบมรณบัตร (ถ้ามี) 
10. ใบมอบตัว ***สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากคิวอาร์โค้ด 
11. ใบผ่อนผัน (กรณีเอกสารตาม ข้อ 3 ถึง ข้อ 9 ไม่ครบ)  ***สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากคิวอาร์โค้ด 
หมายเหตุ  1.  เอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. ใบมอบตัว (ข้อ 10) และใบผ่อนผัน (ข้อ 11) ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ ในกรณีท่ีผู้ปกครอง/นักเรียนไม่สะดวกดาวน์โหลดจากคิวอาร์โค้ด 
 
 
 

 คิวอาร์โค้ดใบมอบตัว และใบผ่อนผัน 
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เงินบ ารุงการศึกษา/ภาคเรียน : (ช าระด้วยเงินสด) 
1.  ห้องเรียนปกติ                                         5,420   บาท 
2.  ห้องเรียน SMART YRC                              12,420   บาท 
1.  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์                     12,420   บาท                    
2.  ห้องเรียนInternational Program     30,420   บาท 

  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : (ช าระด้วยเงินสด) 
  1.  หนังสือยุพราชฯ 100 ปี                      1,000   บาท   (เฉพาะผู้ท่ีไม่เคยมอบตัวรอบโครงการเรียนดี และรอบโครงการพิเศษ) 
3.  บริจาคสมทบทุนตามจิตศรัทธา  
 

  กลุ่มการมอบตัว  :  วันอังคารท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  เวลา 08.30 – 16.00 น.   

กลุ่ม แผนการเรียน/เลขประจ าตัวสอบ 
กลุ่มที่ 1 ม.1 ทุกแผนการเรียน 
กลุ่มที่ 2 ม.4 
กลุ่มที่ 3 ม.4 

   
 

   ก าหนดการอื่น ๆ 
  วันที่ 4 มิถุนายน 2564 :   ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียน หน้าเพจงานรับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

  วันที่ 5 มิถุนายน 2564 :   เคร่ืองแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน  ประมาณ 3,000   บาท   (ขึ้นกับปริมาณในการซื้อ) 
  วันที่ 5 มิถุนายน 2564 :   รับหนังสือเรียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
  วันที่ 7-8 มถิุนายน 2564 :   เรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ 
  วันที่ 9 มิถนุายน 2564 :   เร่ิมเรียนออนไลน์ตามตารางเรียน 
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ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัว 
 

1. ลงช่ือรายงานตัว เพื่อรับซองเอกสารส าหรับมอบตัว 
       สถานที่  :  ใต้ถุน อาคาร 10   
2. รับบัตรคิว ส าหรับมอบตัว จะได้รับบัตรคิวก็ต่อเมื่อ กรอกเอกสารและรับรองส าเนาถูกต้องครบถ้วน 

สถานที่  :  ใต้ถุน อาคาร 12  
3. มอบตัว มีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1  ตรวจเอกสาร 
ขั้นที่ 2  ช าระเงินบ ารุงการศึกษา (รับเฉพาะเงินสด)   
ขั้นที่ 3  เก็บหลักฐาน 
ขั้นที่ 4  ออกเลขประจ าตัวนักเรียน  
          (เฉพาะนักเรียนที่มี ปพ. 1 และยังไม่เคยได้เลขประจ าตัวนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) 

  หมายเหตุ  ห้ามน าซองเอกสารสีน้ าตาลที่ใช้ส าหรับการมอบตัวที่โรงเรียนแจกให้กลับบ้านโดยเด็ดขาด 
 

    

       ผู้ที่ไม่มาตามก าหนดนี้ ถือว่า สละสิทธิ์ การเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 

 
 
                                                                         (นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 
 

 

แผนผังสถานท่ีการรายงานตัวและมอบตัว 
อาคาร 10 และ อาคาร 12 

ฝ่ายจัดการศึกษา (งานรับนักเรียน) 053-418673-5 


