
 
 

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการเรียนต่อ  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment (สสวท./ESMTE) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕66  

------------------------------------------------------ 
 ตามที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมEnrichment Program of Science Mathematics Technology 
and Environment (สสวท./ESMTE)ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕66 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ๒๕66 
ไปแล้วนั้น โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ดังมีรายชื่อแนบ
ท้ายประกาศ 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 11199 เด็กหญิงกาญจน์สกลุ   อบมลี

2 11028 เด็กหญิงแกว้กลัยา   ดวงราษี

3 11148 เด็กหญิงรุ่งไพลิน   เบญจพงษ์วมิล

4 11054 เด็กหญิงอนันตญา   ประทุมมาลย์

5 11229 เด็กหญิงเบญญาภา   บุญมี

6 11136 เด็กหญิงณัชชา   ชวนฤทัย

7 11027 เด็กหญิงชญานิน   วงษ์วาร

8 11225 เด็กหญิงปานหทัยชนก   สายยศ

9 11073 เด็กหญิงพชิญ์สินี   ชะนางวลัย์

10 11075 เด็กหญิงชนัดดา   สาริก

11 11008 เด็กหญิงตวงเพชร   นิ่มนวล

12 11045 เด็กหญิงกนัยภร   นามวเิศษ

13 11087 เด็กหญิงขวญัข้าว   มั่นหล า

14 11213 เด็กหญิงชัญญาวยี์   พงศ์เลิศชนิศ

15 11011 เด็กหญิงจิรัชญา   สุทธวิาศ

16 11049 เด็กหญิงอญัชนา   แสนวเิชียร

17 11151 เด็กหญิงศิรภัสสร   กหุลาบ

18 11047 เด็กหญิงศุภานัน   สุ่นธรรม

19 11038 เด็กหญิงปรัชญาพร   พนัสาง

20 11088 เด็กหญิงฐิติรัตน์   เกตุรอด

รำยชื่อแนบท้ำยประกำศนักเรยีนผู้สอบผ่ำนและมีสทิธิ์เข้ำศึกษำต่อโรงเรยีนศรยีำนุสรณ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1 ปกีำรศึกษำ 2566

โครงกำรห้องเรยีนพิเศษวิทยำศำสตร ์คณิตศำสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม (สสวท.)

Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment (ESMTE)



ล ำดับที่สอบได้ เลขที่สมัครสอบ ชื่อ-สกุล หมำยเหตุ

21 11116 เด็กหญิงปราณปรียา   ทองเทพ

22 11017 เด็กหญิงธนภร   ธราบุญรัตน์

23 11022 เด็กหญิงอภิญญา   ญานี

24 11023 เด็กหญิงพทัธนันท์   สมัครสมาน

25 11004 เด็กหญิงณ ปลายฟา้   สุขสุโฉม

26 11079 เด็กหญิงพชิชาภา   นาพรม

27 11114 เด็กหญิงสรัลชนา   โลมาเจริญ

28 11013 เด็กหญิงพมิพพ์ศิา   เนียมอ่ า

29 11103 เด็กหญิงสุชาดา   สมัยมงคล

30 11215 เด็กหญิงรัชดาภรณ์   ศรีสิงหเดช

31 11036 เด็กหญิงจิรภิญญา   เข็มวงษ์ ส ำรองล ำดับที่ 1

32 11170 เด็กหญิงอริณท์ฑิรา   ทองค าดี ส ำรองล ำดับที่ 2

33 11025 เด็กหญิงสิริกร   บรรจง ส ำรองล ำดับที่ 3

34 11241 เด็กหญิงสุนิษา   นาคสกลุ ส ำรองล ำดับที่ 4

35 11076 เด็กหญิงสุพชิฌาย์   บุญข า ส ำรองล ำดับที่ 5

36 11093 เด็กหญิงณัฏฐณิชา   พลคิด ส ำรองล ำดับที่ 6

37 11021 เด็กหญิงนลพรรณ   แซ่อุย้ ส ำรองล ำดับที่ 7

38 11134 เด็กหญิงปลายฟา้   วฒัฐานะ ส ำรองล ำดับที่ 8

39 11002 เด็กหญิงกญัญ์ณัชชา   กจิประจง ส ำรองล ำดับที่ 9

40 11058 เด็กหญิงนรมล   มาร์แชลล์ ส ำรองล ำดับที่ 10

หมำยเหตุ

สสวท./2566

3. หำกต้องกำรทรำบผลคะแนนสอบ สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงได้ที่กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร 
    (ครูไพเรำะ คณะพลู)

1. ให้มำรำยงำนตัวและมอบตัวในวนัที่ 10 มีนำคม 2566 ตำมเวลำที่ระบุในประกำศ

2. หำกมีผู้สละสิทธ ์ไม่มำรำยงำนตัว โรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนที่สอบได้ในล ำดับส ำรอง 
    มำรำยงำนตัวตำมล ำดับต่อไป


