
 
 

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการเรียนต่อ  

โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
Einglish Program (EP) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕66 
------------------------------------------------------ 

 ตามที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  Einglish Program (EP)  ในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕66 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ๒๕66 ไปแล้วนั้น โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ดังมรีายชื่อแนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
 

วัน เดือน ปี เวลา รายการที่ต้องด าเนินการ สถานที ่
10 มีนาคม 2566  08.30 - 09.00 น. 

 09.00 - 10.00 น. 
 10.00 น. เป็นต้นไป 

- ลงทะเบียน 
- ประชุมผู้ปกครอง 
- มอบตัวนักเรียน  
- ค่าบ ารุงการศึกษา  
- กระเป๋า/เป้  
- สมุด 
- ชุดพละ                   
- เครื่องแบบนักเรียน 

โดมอเนกประสงค์ 
หอประชุมชยางกูร 
โดมอเนกประสงค์ 
โดมอเนกประสงค์ 
โดมอเนกประสงค์ 

หอ้ง 213 
ห้อง 302 
ห้อง 303 

15 พฤษภาคม 2566  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566  
 
** สิ่งที่นักเรียนต้องน ามาในวันมอบตัว 

- เอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียน 
- บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ/บัตรประจ าตัวประชาชน 

 

ถ้านักเรียนไม่สามารถมาด าเนินการตามท่ีโรงเรียนก าหนด โรงเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕66 
 
 
 

 (นายสมพงษ์   เปรมปิยศรี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 

 



ล ำดับที่สอบได้ เลขที่สมัครสอบ ชื่อ-สกุล หมำยเหตุ

1 11105 เด็กหญิงชลณัฏฐ์   ทรัพย์อปุถัมภ์

2 11107 เด็กหญิงชิษณุชา   ร่วมญาติ

3 11118 เด็กหญิงเพยีงพราว   ศรีโสภณนิมิต

4 11104 เด็กหญิงพชัร์นันท์   วรรณศิลป์

5 11051 เด็กหญิงอนันา   มงคลสุข

6 11086 เด็กหญิงรัรรรินทร์   ดีรัสมี

7 11238 เด็กหญิงพลอยนภัส   วอ่งจรรยากลุ

8 11191 เด็กหญิงกชพร   นุชวงษ์

9 11128 เด็กหญิงวรีดา   บุญโกย

10 11016 เด็กหญิงสิริกร   สุวรรณโชติ

11 11132 เด็กหญิงนันท์นภัส   ธาราสุข

12 11117 เด็กหญิงวฑิิตภาพร   ออสันเทียะ

13 11115 เด็กหญิงกฤตนภา   รักจะโป๊ะ

14 11177 เด็กหญิงศุภรดา   แสวงสุข

15 11006 เด็กหญิงพชิญาว ี  วฒิุจักร์

16 11100 เด็กหญิงณัชชา   เเกว้วนัทา

17 11178 เด็กหญิงพพิรรษพร   ธญัญาหาร

18 11194 เด็กหญิงพทัธธ์รีา   สร้อยเพช็ร

19 11036 เด็กหญิงจิรภิญญา   เข็มวงษ์

20 11156 เด็กหญิงพลอยปภัส   วงศ์วชิัย

รำยชื่อแนบท้ำยประกำศนักเรยีนผู้สอบผ่ำนและมีสทิธิ์เข้ำศึกษำต่อโรงเรยีนศรยีำนุสรณ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1 ปกีำรศึกษำ 2566

โครงกำรห้องเรยีนพิเศษ English Program (EP)



ล ำดับที่สอบได้ เลขที่สมัครสอบ ชื่อ-สกุล หมำยเหตุ

21 11221 เด็กหญิงณัฏฐณิชา   จันทร์เวยีง

22 11069 เด็กหญิงสิรภัทร   เอีย่มรักษา

23 11009 เด็กหญิงพรนภัส   ศุภโรจน์

24 11082 เด็กหญิงปัณณธร   ชาพรมมา

25 11020 เด็กหญิงกมลชนก   ระวงั

26 11123 เด็กหญิงนันท์นภัสร์   สุขสิริรัตน

27 11170 เด็กหญิงอริณท์ฑิรา   ทองค าดี

28 11138 เด็กหญิงกฤตปภา   ศรีวเิชียร

29 11063 เด็กหญิงศุภัชญา   ลิมป์สภาพกสิผล

30 11161 เด็กหญิงหทัยภัทร   สุระเสน

31 11052 เด็กหญิงกนัติยา   ธรรมสารกอง ส ารองล าดับที่ 1

32 11053 เด็กหญิงกนัติชา   ธรรมสารกอง ส ารองล าดับที่ 2

33 11204 เด็กหญิงชฎาพร   โสดาปัดชา ส ารองล าดับที่ 3

34 11240 เด็กหญิงพลอยฟา้   ไชยชนะ ส ารองล าดับที่ 4

35 11189 เด็กหญิงชมพนูุช   เย็นเจริญสุขใส ส ารองล าดับที่ 5

36 11125 เด็กหญิงนัชชา   สร้อยจ าปา ส ารองล าดับที่ 6

37 11152 เด็กหญิงธนพร   บุญสวสัด์ิ ส ารองล าดับที่ 7

38 11184 เด็กหญิงวรศิญาพร   ทรัพย์เกดิ ส ารองล าดับที่ 8

39 11200 เด็กหญิงปุญญพฒัน์   วรสิงห์ ส ารองล าดับที่ 9

40 11042 เด็กหญิงการัณยวร์ี   ช านาญศิลป์ ส ารองล าดับที่ 10

หมายเหตุ 1. ให้มารายงานตัวและมอบตัวในวนัที่ 10 มีนาคม 2566 ตามเวลาที่ระบุในประกาศ

2. หากมีผู้สละสิทธ ์ไม่มารายงานตัว โรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนที่สอบได้ในล าดับส ารอง 
    มารายงานตัวตามล าดับต่อไป
3. หากต้องการทราบผลคะแนนสอบ สามารถแจ้งความจ านงได้ที่กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
    (ครูไพเราะ คณะพลู)

EP/2566


