
 
 

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการเรียนต่อ  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment (สสวท./ESMTE) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕66  

------------------------------------------------------ 
ตามที่โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมEnrichment Program of Science Mathematics Technology 
and Environment (สสวท./ESMTE)ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕66 เมื่อวันที่ 5 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 เลขที่สมคัรสอบ ชื่อ-สกุล หมำยเหตุ

1 41053 เด็กหญิงกณัฐิกา   นิลสนธิ

2 41040 นางสาวพิชากร   หนูชว่ย

3 41047 นางสาวพิชญ์สินี   วีระพันธ์

4 41048 นางสาวปิยาอร   ศิวิไล

5 41002 เด็กหญิงพิจกิานต์   คาดพันโน

6 41119 เด็กหญิงพรนรินทร์   อิ่มรัตน์

7 41140 เด็กหญิงจติรลดา   สิทธิบุศย์

8 41099 เด็กหญิงณัฐรดา   สีพญา

9 41042 นางสาวธรรศกร   สีเผือก

10 41107 เด็กหญิงจารวี   ค ามูลกลู

11 41074 เด็กหญิงเอมอร   ทองแท้

12 41105 เด็กหญิงภทัรวดี   ชมโฉม

13 41150 เด็กหญิงณิชาภทัร   ศรีไกรสิทธิ์

14 41041 นางสาวชนม์พิชา   คงชุ่ม

15 41147 นางสาวณัฐวดี   ทนุผล

16 41185 เด็กหญิงยลดา   รุ่งฉวี

17 41065 เด็กหญิงสิริกร   กล่อมดี

18 41137 นายณัชพล   องัคะนาวิน

19 41085 นางสาวประภสัสร   ทองหล่อ

20 41064 นางสาวณัฐกฤตา   ศรีราชา

รำยชื่อแนบท้ำยประกำศนักเรียนผู้สอบผ่ำนและมสีทิธิ์เขำ้ศึกษำต่อโรงเรียนศรียำนุสรณ์

ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2566

โครงกำรห้องเรียนพิเศษวทิยำศำสตร์ คณติศำสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดลอ้ม (สสวท.)

Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment (ESMTE)



ล ำดับที่สอบได้ เลขที่สมคัรสอบ ชื่อ-สกุล หมำยเหตุ

21 41156 นางสาวทักษพร   มาประจกัษ์

22 41093 เด็กหญิงสิรินดา   โยเซฟ

23 41168 นางสาวสลิลทิพย ์  กอ้นมะณี

24 41029 นางสาวหทัยชนก   นาคแกมทอง

25 41132 นางสาวกรีชาฎา   กจิพจนีย์

26 41130 นายลาภวัต   สมศรี

27 41193 นางสาวณิชกมล   คงทองสอาด

28 41173 เด็กหญิงมิ่งสกลุ   นิ่มศิริ

29 41167 นางสาวจริประภา   ธรรมจติต์

30 41069 นางสาวเขมจริา   ชยัยะ

31 41151 เด็กหญิงณิชาพร   โชติยา ส ำรองล ำดับที่ 1

32 41146 เด็กหญิงกานต์สิรี   กลัดแขก ส ำรองล ำดับที่ 2

33 41095 เด็กหญิงธนพร   เวชปรีชา ส ำรองล ำดับที่ 3 

34 41195 นางสาวกนัยากร   แสงขาว ส ำรองล ำดับที่ 4

35 41100 นางสาวบุษกร   พลารักษ์ ส ำรองล ำดับที่ 5

36 41027 เด็กหญิงอภสัรา   ศรีคงรักษ์ ส ำรองล ำดับที่ 6

37 41052 เด็กหญิงชนาภา   สถาปนา ส ำรองล ำดับที่ 7

38 41049 เด็กหญิงพิทยารัตน์   ศิริสกลุชยัพร ส ำรองล ำดับที่ 8

หมำยเหตุ

2. หำกมีผู้สละสิทธ์ ไม่มำรำยงำนตัว โรงเรียนจะแจง้ให้นักเรียนที่สอบได้ในล ำดับส ำรอง 
    มำรำยงำนตัวตำมล ำดับต่อไป

3. หำกต้องกำรทรำบผลคะแนนสอบ สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงได้ที่กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
    (ครูไพเรำะ คณะพูล)

1. ให้มำรำยงำนตัวและมอบตัวในวันที่ 10 มีนำคม 2566 ตำมเวลำที่ระบุในประกำศ

สสวท./2566


