
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ MEP (Mini English Program)  
ปีการศึกษา 2565 

_______________________ 
 

 ตามที่วชิราวุธวิทยาลัยได้จัดสอบคัดเลือกเพ่ือรับนักเรียน โครงการ MEP (Mini English Program) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2565 นั้น 

วชิราวุธวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก ตามล าดับเลขประจ าตัวผู้สอบ ดังนี้ 
 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 

1 4-001 ด.ช. โมไนย์            ศิริธัญญะรัตน์ 

2 4-002 ด.ช. ณดล              โรจนมณเฑียร 

3 4-004 ด.ช. อภิชาติ           แสนเจรญิศีล 

4 4-005 ด.ช. ภูริต              ศศิกุลไชย 

5 4-006 ด.ช. ธนเดช           ชัยพชรพร 

6 4-008 ด.ช. พีรธัช            อัษฎามงคล 

7 4-009 ด.ช. คุณกร           ขอประเสริฐ 

8 4-010 ด.ช. โอบบุญ          เจือจิตราพรรณ 

9 4-012 ด.ช. อิชิกันณ์ุ         เจียมวิทยานุกูล 

10 4-013 ด.ช. ธีรดนย์          จิรวงศ์รุ่งเรือง 

11 4-014 ด.ช. ภาสกฤต        สนิทวงศ ์ณ อยุธยา 

12 4-015 ด.ช. ภูมิพัฒน์        โฆษิตานนท์ 

13 4-016 ด.ช. ธรรมพจน์      อรุณชวนะรักษ์ 

14 4-017 ด.ช. กฤษติภัท       จันทร์พุ่ม 

15 4-018 ด.ช. พัชกร           พรหมชัย 



2 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 

16 4-019 ด.ช. ศุภรากร        กิจเกษตรสถาพร 

17 4-021 ด.ช. พชรเดช        รามสมภพ 

18 4-022 ด.ช. จิตตพัฒน์      ผลประเสริฐ 

19 4-023 ด.ช. ภรินทร์รชล    จงพีร์เพียร 

20 4-024 ด.ช. ศิลา             สุวรรณวฒันา 

21 4-025 ด.ช. เมตต์            ทัตตานนท ์

22 4-026 ด.ช. ชวภัท           โชควารพีร 

23 4-028 ด.ช. ชวัลนัทธ์        เจิมแหล่ 

24 4-033 ด.ช. วชิรวชิญ์        สว่างโสภากุล 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 

1 1-001       ด.ช.  ภาวัต              อุ่นดี 

2 1-004       ด.ช.  เอรอน             กั๋วเจิ้น ลี 

3 1-005       ด.ช. ชยพัทธ์             เสมอใจ 

4 1-006       ด.ช. อัฐไชยรัชย์          อ านักมณี 

5 1-008       ด.ช. รชัชานนท์          เจริญกิตติธรรม 

6 1-010       ด.ช.  ธิษณ์                อรุณเมธา 

7 1-013       ด.ช. ปรินทร              นาคอนันต์ 

8 1-014       ด.ช. กล้าวศิน            วรสมบัติ 

9 1-015       ด.ช. คุณากร             เพียรเวช 

10 1-016       ด.ช. เสฎฐวฒุิ            อภิรัตน์ 

11 1-017       ด.ช. ธันยวัจน์            ชัยวิรัตน์ 

12 1-018       ด.ช. จริัฏฐ์               เหล่าทวีทรัพย์ 

13 1-020       ด.ช. ปริญญานันท์       ณ สงขลา 

14 1-022       ด.ช. ภูมิพัฒน์            เรืองเนาวโรจน์ 

15 1-026       ด.ช. พชร                 พลอยวณิชชา 

16 1-027       ด.ช. ภีมวัชช ์             พูนศิริภัค 

17 1-029       ด.ช. อิงบุญ               เจือจิตราพรรณ 

18 1-033       ด.ช. ณัฏฐ์พัฒน์          วาราชนนท์ 

19 1-034       ด.ช. ณัชธพงศ์           แซ่ลิ้ง 

20 1-038       ด.ช. ชินทัศ               จินตนานุวัฒน์ 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 

21 1-040       ด.ช. กฤตภาส            ธนพรวัฒนา 

22 1-045       ด.ช. ณกฤต               จรัสเสาวภาคย์ 

23 1-048       ด.ช. บุญยะเจษฎากร    นินนาท 

24 1-051       ด.ช. อิศมินทร์            เลาหพูนรังษี 

25 1-052       ด.ช. ชัชพิมุข              จรรยาพรต 

 

 
ขอให้ผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MEP (Mini English Program) 

ยืนยันสิทธิ์พร้อมช าระค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียนละ 17,000 บาท (4 ภาคเรียน/ปีการศึกษา) โดยยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง  
QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565  
 

 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 
 

 
(ดร. อัญชลี  ประกายเกียรติ)  

รองผู้บังคับการสายงานวิชาการ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย 


