
 
 

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการเรียนต่อ  

โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
Mathematics Science Einglish Extreme Program (MSEP) 

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

ตามที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  Mathematics Science Einglish 
Extreme Program (MSEP) ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕66 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ๒๕66 ไปแล้วนั้น 
โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก 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 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ-สกุล หมำยเหตุ

1 11055 เด็กหญิงจิดาภา   สุขเลิศ

2 11085 เด็กหญิงณัฐพมิล   ยืนยง

3 11035 เด็กหญิงปริยาภัทร   ค ารอด

4 11091 เด็กหญิงกนัต์ฤทัย   แซมหิรัญ

5 11149 เด็กหญิงกญัญาณัฐ   บุญส่ง

6 11067 เด็กหญิงวมิลมณี   สุขโข

7 11033 เด็กหญิงณปภัช   พนัธกรกลุกจิ

8 11061 เด็กหญิงสู่ขวญั   วงศ์ทางประเสริฐ

9 11206 เด็กหญิงนันท์นภัส   ใจหาญ

10 11089 เด็กหญิงอนันตญา   จันทสิทธิ์

11 11096 เด็กหญิงจิรัชญา   บ้านไร่

12 11183 เด็กหญิงพชิามญชุ ์  ปู่ลมดี

13 11056 เด็กหญิงณัฐกฤตา   ฤกษ์เวยีง

14 11097 เด็กหญิงอภิญญา   ปรีชา

15 11071 เด็กหญิงธญัชนก   ธญัเหม

16 11012 เด็กหญิงนัชชา   อยูสุ่ขศรี

17 11024 เด็กหญิงอรจิรา   ปันเจียง

18 11141 เด็กหญิงพสัว ี  สุขขา

19 11026 เด็กหญิงณิศชาญา   ทับทิมศรี

20 11111 เด็กหญิงกรนรรณ   เจริญงาม

รำยชื่อแนบท้ำยประกำศนักเรยีนผู้สอบผ่ำนและมีสทิธิ์เข้ำศึกษำต่อโรงเรยีนศรยีำนุสรณ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1 ปกีำรศึกษำ 2566

โครงกำรห้องเรยีนพิเศษสง่เสรมิควำมเปน็เลศิด้ำนคณิตศำสตร ์วิทยำศำสตร ์และภำษำอังกฤษ

Math Science English Extreme Program (MSEP)



ล ำดับที่สอบได้ เลขที่สมัครสอบ ชื่อ-สกุล หมำยเหตุ

21 11219 เด็กหญิงกญัญา   มีสวนนิล

22 11010 เด็กหญิงนิภาวรรณ   เทียนศรี

23 11018 เด็กหญิงบัณฑิตา   พรหมทา

24 11165 เด็กหญิงวรัิลพชัร   ประคองทรัพย์

25 11173 เด็กหญิงสิรินาถ   อนุศรี

26 11239 เด็กหญิงปริมพชิฌา   ศิรินภารัตน์

27 11057 เด็กหญิงกนิษฐา   ปะส่ิงชอบ

28 11226 เด็กหญิงกมลชนก   ร่วมจิตร

29 11034 เด็กหญิงลัลน์ลลิน   ภัทรพภิัทร์

30 11130 เด็กหญิงณัฐชยา   ปัตตะ

31 11062 เด็กหญิงประลิตา   ศรีทองค า

32 11144 เด็กหญิงรัณธกานต์   ทองแย้ม

33 11205 เด็กหญิงวภิาว ี  อุย้กิม้

34 11223 เด็กหญิงพรรณทิพย์   จ่างมณี

35 11212 เด็กหญิงณัฐณิชา   โถรัตน์

36 11046 เด็กหญิงปุณยาภรณ์   บุญญะกา ส ำรองล ำดับที่ 1

37 11036 เด็กหญิงจิรภิญญา   เข็มวงษ์ ส ำรองล ำดับที่ 2

38 11170 เด็กหญิงอริณท์ฑิรา   ทองค าดี ส ำรองล ำดับที่ 3

39 11025 เด็กหญิงสิริกร   บรรจง ส ำรองล ำดับที่ 4

40 11241 เด็กหญิงสุนิษา   นาคสกลุ ส ำรองล ำดับที่ 5

41 11076 เด็กหญิงสุพชิฌาย์   บุญข า ส ำรองล ำดับที่ 6

42 11093 เด็กหญิงณัฏฐณิชา   พลคิด ส ำรองล ำดับที่ 7

43 11021 เด็กหญิงนลพรรณ   แซ่อุย้ ส ำรองล ำดับที่ 8

44 11134 เด็กหญิงปลายฟา้   วฒัฐานะ ส ำรองล ำดับที่ 9

45 11006 เด็กหญิงพชิญาว ี  วฒิุจักร์ ส ำรองล ำดับที่ 10

MSEP/2566



หมำยเหตุ

MSEP/2566

1. ให้มำรำยงำนตัวและมอบตัวในวนัที่ 10 มีนำคม 2566 ตำมเวลำที่ระบุในประกำศ

2. หำกมีผู้สละสิทธ ์ไม่มำรำยงำนตัว โรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนที่สอบได้ในล ำดับส ำรอง 
    มำรำยงำนตัวตำมล ำดับต่อไป
3. หำกต้องกำรทรำบผลคะแนนสอบ สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงได้ที่กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร 
    (ครูไพเรำะ คณะพลู)


