
ประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ MEP(Mini English Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ-นำมสกุล เวลำสอบสัมภำษณ์ 

1 4-001 ด.ช. โมไนย์      ศิริธัญญะรัตน์  
10.30 - 10.45 น. 

2 4-002 ด.ช. ณดล        โรจนมณเฑียร 

3 4-003 ด.ช. ธนเทพ      จันทรมำศ 

4 4-004 ด.ช. อภิชำติ      แสนเจริญศลี  
 

10.45 - 11.00 น. 5 4-005 ด.ช. ภูริต          ศศิกุลไชย 

6 4-006 ด.ช. ธนเดช       ชัยพชรพร 

7 4-007 ด.ช. ธนิทธิพล    ชำนะมัย  
 

11.00 - 11.15 น. 8 4-008 ด.ช. พีรธัช         อัษฎำมงคล 

9 4-009 ด.ช. คุณกร        ขอประเสริฐ 

10 4-010 
 

ด.ช. โอบบุญ   เจือจิตรำพรรณ                  
 

11.15 - 11.30 น. 
11 4-011 ด.ช. ธำรำธร        สุคนธมำน 

12 4-012 ด.ช. อิชิกันณ์ุ เจียมวิทยำนุกูล 

13 4-013 ด.ช. ธีรดนย์         จิรวงศ์รุ่งเรือง  
 

11.30 - 11.45 น. 14 4-014 ด.ช. ภำสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 

15 4-015 ด.ช. ภูมิพัฒน์          โฆษิตำนนท์ 

16 4-016 ด.ช. ธรรมพจน์     อรุณชวนะรักษ์  
 

11.45 - 12.00 น. 
 
 

17 4-017 ด.ช. กฤษติภัท         จันทร์พุ่ม 

18 4-018 ด.ช. พัชกร             พรหมชยั 



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ-นำมสกุล เวลำสอบสัมภำษณ์ 

19 4-019 ด.ช. ศุภรำกร     กิจเกษตรสถำพร  
 
13.00 - 13.15 น. 20 4-020 ด.ช. ภูมิพัฒน์          วิจิตรศริิ 

21 4-021 ด.ช. พชรเดช          รำมสมภพ 

22 4-022 ด.ช. จิตตพัฒน์        ผลประเสริฐ  
 
13.15 - 13.30 น. 23 4-023 ด.ช. ภรินทร์รชล      จงพีร์เพียร 

24 4-024 ด.ช. ศิลำ              สุวรรณวฒันำ 

25 4-025 ด.ช. เมตต์             ทัตตำนนท์  
 
13.30 - 13.45 น. 26 4-026 ด.ช. ชวภัท             โชควำรพีร 

27 4-027 ด.ช. ภำนุพงศ์         สนั่นวงศ์สังข์ 

28 4-028 ด.ช. ชวัลนัทธ์          เจิมแหล่  
 
13.45 - 14.00 น. 29 4-029 ด.ช. ทีฆทัศน์          เจริญรส 

30 4-030 ด.ช. สิรภัทร           กิจบ ำรุง 

31 4-031 ด.ช. ธันย์วรินทร์      อินทร์ตรำ  
 

14.15 - 14.30 น. 32 4-032 ด.ช. ธนเดช            ชัยพชรพร 

33 4-033 ด.ช. วชิรวชิญ์        สว่ำงโสภำกุล 

34 4-034 ด.ช. กัณฑรยี์         ปรีเลิศ  
14.30-15.00 น. 

35 4-035 ด.ช. ณดณญ์        ยิ่งเจริญพรเลิศ 

36 4-036 ด.ช.ศิวัช            ข ำเผือก  

 
 
 
 
 



 

ก าหนดการสอบคัดเลือก 
โครงการ MEP (Mini English Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

วันที่ ก ำหนดกำรสอบข้อเขียนและสัมภำษณ์ 

 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2565 

08.00 - 8.30 น.           ตรวจATK  โถงหน้ำอำคำรนวมภูมินทร์ 
 
08.30 - 08.50 น.         ลงทะเบียน หน้ำห้องอเนกประสงค์ 1 
 
09.00 - 10.00 น.         ทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ 
 
10.00 - 10.30 น.         พักรับประทำนอำหำรว่ำง(รร.จัดให)้ 
 
10.30 - 15.30 น.         สอบสัมภำษณ์รำยบุคคล       
                              ทีอ่ำคำรวชิรำวุธำนุสรณ ์
                           

วันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2565 ประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก 
ทำง www.vajiravudh.ac.th  

วันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2565 ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำเรียนผ่ำน Google Form  
ทำง www.vajiravudh.ac.th  

 
ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำสอบ 
● ผู้สอบสำมำรถออกจำกห้องสอบได้ก่อนหมดเวลำ 30 นำที  
● ให้ใช้ดินสอด ำที่มีควำมด ำเท่ำกับ 2B หรือมำกกว่ำ ปำกกำ และยำงลบดินสอเท่ำน้ัน  
● ห้ำมน ำเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิดและสมัภำระเข้ำมำในห้องสอบ 

 
 
หมำยเหต ุ
ผู้ปกครองส่งและรับนักเรียนที่หน้ำอำคำรนวมภมูินทร์ โดยน ำรถเข้ำและออกทำงประตูอัศวพำหุ  
ไม่อนุญำตให้ผู้ปกครองอยู่บริเวณห้องสอบ ผู้ปกครองสำมำรถพักรอนักเรียนได้ที่ห้องประชุมอัศวพำหุ 1  และมำรับนักเรียนได้
ตำมเวลำที่แจ้งหลังสอบสัมภำษณเ์สร็จ (นร.ที่สัมภำษณ์ ช่วงบ่ำย มอีำหำรกลำงวันให้) 
 
 

http://www.vajiravudh.ac.th/
http://www.vajiravudh.ac.th/

