
 
 

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการเรียนต่อ  

โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
Mathematics Science Einglish Extreme Program (MSEP) 

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

ตามที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  Mathematics Science Einglish 
Extreme Program (MSEP) ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕66 เมื่อวันที่ 5 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 เลขที่สมคัรสอบ ชื่อ-สกุล หมำยเหตุ

1 41001 เด็กหญิงจนัทวาพรณ์   ชาวไชย

2 41014 นางสาววรนิษฐา   ปะส่ิงชอบ

3 41134 เด็กหญิงสรสวรรค์   นาคเกดิ

4 41190 นายไซม่อน   วูลิค

5 41097 นางสาวพิชชาพร   ทะแดง

6 41115 เด็กหญิงอรณิภา   รัตนาจารย์

7 41146 เด็กหญิงกานต์สิรี   กลัดแขก

8 41016 นางสาวสุพัชญา   ฝางมาลา

9 41035 นางสาวพิชชา   แสงภกัดี

10 41153 นายภาคิน   แกว้อ าภยั

11 41058 เด็กหญิงธนัชพร   บวชไธสง

12 41096 นางสาวสวลี   ดาวกระจาย

13 41109 นางสาวรักษณีย ์  ทรัพยจ์นัทร์

14 41135 นางสาวปพิชญา   ป้อมเด็ด

15 41036 นางสาวศศินันท์   โพธิรักษ์

16 41049 เด็กหญิงพิทยารัตน์   ศิริสกลุชยัพร

17 41056 นางสาวชลดา   สังคีรี

18 41095 เด็กหญิงธนพร   เวชปรีชา

19 41126 นางสาวรติมา   เล่ือยแพง

20 41008 เด็กหญิงปิติชา   วิสิทธิวงค์

โครงกำรห้องเรียนพิเศษสง่เสริมควำมเป็นเลศิด้ำนคณติศำสตร์ วทิยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ

Math Science English Extreme Program (MSEP)

รำยชื่อแนบท้ำยประกำศนักเรียนผู้สอบผ่ำนและมสีทิธิ์เขำ้ศึกษำต่อโรงเรียนศรียำนุสรณ์

ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2566



ล ำดับที่สอบได้ เลขที่สมคัรสอบ ชื่อ-สกุล หมำยเหตุ

21 41073 เด็กหญิงปุณญวีร์   พงษ์สาลี

22 41098 นายพลภทัร   เสนาสังข์

23 41194 เด็กหญิงวิลาวัณย ์  ชมุสาย

24 41052 เด็กหญิงชนาภา   สถาปนา

25 41123 เด็กหญิงทอรุ้ง   จนัทวิสูตร

26 41143 นางสาวศุภรดา   โป่ยขนุทด

27 41066 นางสาวพิชญาภา   ยิ้มศรวล

28 41112 นางสาวอชริญา   บุนนาค

29 41110 นางสาวแพรวา   อนันตสุข

30 41125 เด็กหญิงวริศรา   สมตระกลู

31 41195 นางสาวกนัยากร   แสงขาว

32 41159 นางสาวเบญญาดา   ท่าคีรี

33 41021 เด็กหญิงศศิธร   กมล

34 41018 นางสาวโชติกา   สุขาชวีะ

35 41027 เด็กหญิงอภสัรา   ศรีคงรักษ์

36 41019 เด็กหญิงมินตรา   โสทนา ส ำรองล ำดับที่ 1

37 41046 นางสาวกลัยกร   เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ส ำรองล ำดับที่ 2

38 41003 นางสาวจนัมณี   ภู่แยม้ ส ำรองล ำดับที่ 3

39 41170 เด็กชายทรงธรรม   เลาห์กติิกลู ส ำรองล ำดับที่ 4

40 41078 นางสาวณัฐพร   แซ่อึ้ง ส ำรองล ำดับที่ 5

41 41191 เด็กหญิงกลัยรัตน์   ใบมาก ส ำรองล ำดับที่ 6

42 41083 นางสาววริญญา   นามวงษ์ ส ำรองล ำดับที่ 7

43 41100 นางสาวบุษกร   พลารักษ์ ส ำรองล ำดับที่ 8

44 41117 นางสาวรพีพร   พ่วงแพ ส ำรองล ำดับที่ 9

45 41133 นางสาวชาลิสา   สุทธิธรรม ส ำรองล ำดับที่ 10

หมำยเหตุ

MSEP/2566

1. ให้มำรำยงำนตัวและมอบตัวในวันที่ 10 มีนำคม 2566 ตำมเวลำที่ระบุในประกำศ

2. หำกมีผู้สละสิทธ์ ไม่มำรำยงำนตัว โรงเรียนจะแจง้ให้นักเรียนที่สอบได้ในล ำดับส ำรอง 
    มำรำยงำนตัวตำมล ำดับต่อไป

3. หำกต้องกำรทรำบผลคะแนนสอบ สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงได้ที่กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
    (ครูไพเรำะ คณะพูล)


