
 
 

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการเรียนต่อ  

โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
Mini Einglish Program (MEP) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕66  
------------------------------------------------------ 

 ตามที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  Mini Einglish Program (MEP)     
ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕66 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ๒๕66 ไปแล้วนั้น โรงเรียนจึงขอประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 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 

ห้อง 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 เลขที่สมคัรสอบ ชื่อ-สกุล หมำยเหตุ

1 41009 นางสาวธนพร   นุ่มกว่น

2 41005 นางสาวเอม็ม่า มากาเร็ต   สแปร่ี

3 41171 นางสาวนิภาภทัร   ยลสวัสด์ิ

4 41076 นางสาวธัญญรัตน์   จงชว่ยวงศ์

5 41128 นายชชัพล   มณีจนิดา

6 41144 นางสาวค ้าฟ้า   จนัทะรังษี

7 41161 เด็กหญิงทักษิอร   เบญจศิริ

8 41054 เด็กหญิงราศรี   เวชมณีศรี

9 41169 นางสาวปรัชญวีร์   พลชาลี

10 41083 นางสาววริญญา   นามวงษ์

11 41174 นางสาวรมิดา   รุ่งโรจน์

12 41023 เด็กหญิงศรัณยรั์ชต์   เทียนหลง

13 41013 เด็กชายณัฐนันท์   คนซ่ือ

14 41072 เด็กหญิงกชพร   มงคลภกัด์ิ

15 41111 เด็กหญิงธนัชพร   ร่ืนจติต์

16 41114 เด็กหญิงอรญา   ศรีคุ้ม

17 41142 นายพลวุฒิ   อมัจวะตะ

18 41133 นางสาวชาลิสา   สุทธิธรรม

19 41050 นางสาวชนากานต์   ฉตัรศิริวัฒน์

20 41051 เด็กหญิงสตรีรัตน์   สูงเพีย

รำยชื่อแนบท้ำยประกำศนักเรียนผู้สอบผ่ำนและมสีทิธิ์เขำ้ศึกษำต่อโรงเรียนศรียำนุสรณ์

ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2566

โครงกำรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)



ล ำดับที่สอบได้ เลขที่สมคัรสอบ ชื่อ-สกุล หมำยเหตุ

21 41148 นางสาวนรีพัฒน์   ทบบัณฑิต

22 41145 นางสาวปนิตา   ล้วนเจริญ

23 41139 เด็กหญิงปัณฑิตา   พงษ์สุพรรณ

24 41179 นางสาวชาคริยา   นาวาพนม

25 41181 นางสาวยพุารัตน์   ผ่องใส

26 41057 เด็กหญิงชติุกาญจน์   ใจข้า

27 41088 นางสาวกลัฐิตา   ทองมาเอง็

28 41178 นางสาวนฤมล   สมบูรณ์

29 41039 นางสาวภคันันท์   จนัทนาตาล

30 41082 เด็กหญิงสู่ขวัญ   ทับลา

31 41127 นางสาวคัทลียา   บุญเหลือ ส ำรองล ำดับที่ 1

32 41131 นางสาวศศิธร   เจนสรรพการ ส ำรองล ำดับที่ 2

33 41022 นางสาวซึลอา   โร ส ำรองล ำดับที่ 3

34 41034 เด็กชายปฐภ ี  เฉลิมฤทธิวงศ์ ส ำรองล ำดับที่ 4

35 41010 เด็กหญิงพิทยาภรณ์   ปัญญาสิทธิ์ ส ำรองล ำดับที่ 5

36 41188 นางสาวมาณี   ซุ่นไล้ ส ำรองล ำดับที่ 6

37 41170 เด็กชายทรงธรรม   เลาห์กติิกลู ส ำรองล ำดับที่ 7

38 41046 นางสาวกลัยกร   เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ส ำรองล ำดับที่ 8

39 41012 นางสาวภญิญาพัชญ์   ข้าแนวนาค ส ำรองล ำดับที่ 9

40 41092 เด็กหญิงศิริลักษณ์   เชาวน์วุฒิเสถยีร ส ำรองล ำดับที่ 10

หมำยเหตุ

MEP/2566

2. หำกมีผู้สละสิทธ์ ไม่มำรำยงำนตัว โรงเรียนจะแจง้ให้นักเรียนที่สอบได้ในล ำดับส ำรอง 
    มำรำยงำนตัวตำมล ำดับต่อไป

3. หำกต้องกำรทรำบผลคะแนนสอบ สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงได้ที่กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
    (ครูไพเรำะ คณะพูล)

1. ให้มำรำยงำนตัวและมอบตัวในวันที่ 10 มีนำคม 2566 ตำมเวลำที่ระบุในประกำศ


