
ประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ MEP(Mini English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 

1 1-001      ด.ช.     ภาวัต                อุ่นดี 
 

2 1-002      ด.ช.    ทักษิณ                เกิดผล 
 

3 1-003      ด.ช.    สิรภพ                 คงคาวิทูร 

4 1-004     ด.ช.    เอรอน                 กั๋วเจิ้น ล ี
 

5 1-005     ด.ช.    ชยพัทธ์                เสมอใจ 
 

6 1-006     ด.ช.   อัฐไชยรัชย์             อ านักมณี 
 

7 1-007      ด.ช.  เก่งกล้า                 โชสนับ 
 

8 1-008      ด.ช.  รชัชานนท์             เจริญกิตติธรรม 
 

9 1-009      ด.ช. วริทธิ์ธร                 กานต์สมเกียรติ 
 

10 1-010      ด.ช. ธิษณ์                    อรุณเมธา 
 

11 1-011      ด.ช. ณวธรรศ               ไชยยนต์ 
 

12 1-012      ด.ช.  พลกฤต               ลัดพลี 
 

13 1-013      ด.ช.  ปรินทร               นาคอนันต์ 
 



ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 

14 1-014      ด.ช.  กล้าวศิน             วรสมบัติ 
 

15 1-015      ด.ช.  คุณากร              เพียรเวช 
 

16 1-016      ด.ช.  เสฎฐวฒุิ             อภิรัตน์ 
 

17 1-017      ด.ช.  ธันยวัจน์             ชัยวิรัตน ์

18 1-018     ด.ช.  จิรฏัฐ์                  เหล่าทวีทรัพย์ 
 

19 1-019     ด.ช. อมรินทร์               เกิดแก่น 
 

20 1-020     ด.ช. ปริญญานันท ์        ณ สงขลา 
 

21 1-021     ด.ช. กฤษกุล                ศิริชัยมนัส 
 

22 1-022     ด.ช. ภูมิพัฒน์               เรืองเนาวโรจน์ 
 

23 1-023     ด.ช. พัชรพิพัฒ             ตระกูลลีวัฒนา 
 

24 1-024     ด.ช. ณัฐธพัฒน์             ล่องดุริยางค์ 
 

25 1-025     ด.ช. อัครินทร์               จริยเฉลิมฤทธิ์ 
 

26 1-026      ด.ช. พชร                    พลอยวณิชชา 
 

27 1-027      ด.ช. ภีมวัชช์                 พูนศิริภัค 
 



ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 

28 1-028      ด.ช. นนทพัทธ์               วนการพาณิช 
 

29 1-029      ด.ช. อิงบุญ                   เจือจิตราพรรณ 
 

30 1-030       ด.ช. จริภัทร                 รักวงษ ์
 

31 1-031       ด.ช. เศรษฐวชัร             เชียงกา 

32 1-032      ด.ช. กรวุฒิ                   ชัยพิพัฒน์กุล 
 

33 1-033      ด.ช. ณัฏฐ์พัฒน์              วาราชนนท ์
 

34 1-034      ด.ช. ณัชธพงศ ์               แซ่ลิ้ง 
 

35 1-035      ด.ช. ธภัทร                    ทองประดิษฐ์ 
 

36 1-036      ด.ช. ภีมวัชช์                  พูนศิริภัค 
 

37 1-037      ด.ช. ไทจ ิ                      ยะมะซากิ 
 

38 1-038      ด.ช. ชินทัศ                    จินตนานุวัฒน ์
 

39 1-039      ด.ช. พัฐ                  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
 

40 1-040       ด.ช. กฤตภาส                 ธนพรวัฒนา 
 

41 1-041       ด.ช. มต ิ                       อัศวภาณุกร 
 



ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 

42 1-042       ด.ช. ภัฏ                        สวุรรณประกร 
 

43 1-043       ด.ช. ณธกร                     พนาพิศาล 
 

44 1-044       ด.ช. เมธา                      สุกุลธนาศร 
 

45 1-045       ด.ช. ณกฤต                    จรัสเสาวภาคย์ 

46 1-046      ด.ช. ปพน                     อภิชนพงศ์พันธุ์ 
 

47 1-047      ด.ช. กัญญาณัฐ                ทรัพย์เดช 
 

48 1-048      ด.ช. บุญยะเจษฎากร         นินนาท 
 

49 1-049      ด.ช. ณกฤต                    จรัสเสาวภาคย์ 
 

50 1-050      ด.ช. เจนวิทย์                  ผลประเสริฐ 
 

51 1-051      ด.ช. อิศมินทร์                 เลาหพูนรังษี 
 

52 1-052 ด.ช. รัตนา                     จรรยาพรต 

53 1-053 ด.ช. รณกฤต                   ขอเพ่ิมทรัพย์ 

54 1-054     ด.ช. กฤฑภาศ                  แสงมณ ี

55 1-055 ด.ช. ณัฏฐ์กรณ ์                สุรสิงห์ไกรสร 

56 1-056      ด.ช. ภัทระ                     ชูวิเชียร 

 



 

          ก าหนดการสอบคัดเลือก 
โครงการ MEP (Mini English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 

วันที่ ก าหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  
 
08.00 - 8.30 น.      ตรวจATK  โถงหน้าอาคารนวมภูมินทร์ 
 
08.30 - 08.50 น.    ลงทะเบียน  หน้าห้องอเนกประสงค์ 1 
 
09.00 - 10.00 น.    ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ    ฉบับที่ 1  
 
10.00 - 10.20 น.    พักรับประทานอาหารว่าง (รร.จัดให)้ 
 
10.20 - 11.05 น.    ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ   ฉบับที่ 2 
                       
                           

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
ทาง www.vajiravudh.ac.th  

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 ยืนยันสิทธิ์ผ่าน Google Form  
ทาง www.vajiravudh.ac.th  

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 
● ผู้สอบสามารถออกจากห้องสอบได้ก่อนหมดเวลา 30 นาที  
● ให้ใช้ดินสอด าที่มีความด าเท่ากับ 2B หรือมากกว่า ปากกา และยางลบดินสอเท่านั้น  
● ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและสัมภาระเข้ามาในห้องสอบ 

 
หมายเหตุ 
ผู้ปกครองส่งและรับนักเรียนที่หน้าอาคารนวมภูมินทร์ โดยน ารถเข้าและออกทางประตูอัศวพาหุ  
ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองอยู่บริเวณห้องสอบ ผู้ปกครองสามารถพักรอนักเรียนได้ที่ห้องประชุมอัศวพาหุ 
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