
  ตามท่ีโรงเรียนวัดเขียนเขต  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  
ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini  English  Program)
ประจ าปีการศึกษา  2563  ในระหว่างวันท่ี   12 - 16 กุมภาพันธ์  2563  บัดน้ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP จ านวน  46  คน
ให้ผู้มีรายช่ือมาสอบคัดเลือก  ในวันท่ี  22  กุมภาพันธ์  2563 

− รายงานตัว   เวลา  07.45 - 08.30 น. หน้าอาคารเรียน  2  (อาคารเรียนไม้ข้างก าแพงวัด)
− สอบคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 - 11.00 น. 
ให้เตรียมดินสอ และยางลบ เพ่ือใช้ในการทดสอบ  (รวมหน้าอาคารเรียน 2  เวลา 08.45 น.)

  −  สัมภาษณ์   เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ  อาคารเรียน  7  (อาคารเรียนหลังใหม่)  

รวมหน้าอาคารใหม่ เวลา 12.00 น

ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  
  

ว่าท่ีร้อยตรี

ประกาศ โรงเรียนวัดเขียนเขต

เร่ือง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1

                    (อรรถสิทธ์ิ     เนตรทิพวัลย์)
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต

ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini  English  Program)  ปีการศึกษา  2563

...............................................................................



ห้องท่ี  1

ท่ี สกุล หมายเหตุ
1 เด็กหญิง ศิรดา พูลเพ่ิม
2 เด็กชาย จตุภัทร นาวายนต์
3 เด็กหญิง ภณสา เรียนเงิน
4 เด็กหญิง เนมิสา เรียนเงิน
5 เด็กหญิง จิรภัทร สุวรรณโณ
6 เด็กชาย ชยังกูร ชยาวิวัฒน์กุล
7 เด็กหญิง ธนัญชนก ไชยงค์
8 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุมานัส
9 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ เรืองศรี
10 เด็กหญิง อัญชลีพร พรประภา
11 เด็กชาย ศตคุณ สีหอม
12 เด็กชาย สุทธิกร ทองทา
13 เด็กชาย ชนกันต์ สุภินนพงศ์
14 เด็กชาย ปุณณวิชญ์ พลไชย
15 เด็กชาย กวินบัตร สมภักดี
16 เด็กหญิง พรลภัส ขาวเกิด
17 เด็กหญิง ชนาภา ชุ่มใจรัก
18 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ สลายจักร์
19 เด็กชาย ณัฐนันท์ สลายจักร์
20 เด็กชาย ณัฐภาส สลายจักร์
21 เด็กหญิง ศตพร อัครกิจดีรัชต์
22 เด็กชาย วิกรรณ ชาตะธรรมกุล
23 เด็กหญิง ศุภิสรา อัครฐานาชีวะ

ช่ือ



ห้องท่ี  2

ท่ี สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชาย กัญจน์ปัน ทรงยศ
2 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ สมหวังชัย
3 เด็กชาย ภูมิกมล เลิศมโนกุล
4 เด็กชาย ภูวรา เลิศมโนกุล
5 เด็กชาย ธีรฉัตร ทิมแจ้ง
6 เด็กหญิง พิชญธิดา เบ้าทองจันทร์
7 เด็กชาย ติณณนนท์ ธุรสิทธ์ิ
8 เด็กชาย สณทรรศน์ สุรภี
9 เด็กหญิง พุฒิธาดา เล่ือนกระโทก
10 เด็กหญิง นริตา บุญประกอบ
11 เด็กหญิง ณัฐชยา วงศ์บาตร
12 เด็กหญิง แพงนาฬา อัคราช
13 เด็กหญิง นฤศมล ธรรมวุฒิ
14 เด็กหญิง อรนลิน มนต์สวัสด์ิชัย
15 เด็กหญิง ณฐารินทร์ จันทร์ศิริ
16 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ประนิล
17 เด็กชาย ชยทัต วิชัยโย
18 เด็กหญิง พิรดา กุศลส่ง
19 เด็กหญิง พลอยลดา หวัง
20 เด็กหญิง ลลิตา โชติเนตร
21 เด็กชาย นภัทร์ นิยม
22 เด็กหญิง ณัชชา ยะมิน
23 เด็กหญิง นภัสนันท์ คอนเอม

ช่ือ



                            

ประกาศ โรงเรียนวัดเขียนเขต

เร่ือง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1

ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini  English  Program)  ปีการศึกษา  2563

...............................................................................


