
 
 

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประเภทความสามารถพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕63 
------------------------------------------------------ 

 

 ตามท่ีโรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้ด าเนินการรับสมคัรนักเรียนเพ่ือเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา ๒๕63 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   เมื่อวันที่  3 - 12  พฤษภาคม ๒๕63  ไปแล้วนั้น 
ปรากฏมีนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ  ดังมรีายชื่อแนบท้ายประกาศ  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ
ตามประกาศ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

วัน เดือน ปี เวลา รายการที่ต้องด าเนินการ สถานที ่
3 มิถุนายน 63 ๐8.๐๐ – 09.00 น. รายงานตัว และ ตรวจสอบคุมสมบัติ โดมเอนกประสงค์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป ทดสอบความสามารถภาคปฏิบัติ - 
5 มิถุนายน 63 ๐๘.๐๐ เป็นต้นไป ประกาศผลการทดสอบ

ความสามารถภาคปฏิบัติ 
และ 

รายงานตัว  

www.siya.ac.th 
และ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

 
โดมเอนกประสงค์ 

7 มิถุนายน 63 ๐๙.๐๐ – ๑2.00 น. ทดสอบเพ่ือประเมินความรู้เบื้องต้น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
  
 หมายเหตุ  :  สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันทดสอบความสามารถภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เอกสารหลักฐานหรือ Portfolio  ย้อนหลัง 2 ปี มาแสดงต่อคณะกรรมการ 
2. ใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ ส าเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน และ

ใบแสดงผลการสอบ O - NET 
 
 ถ้านักเรียนไม่สามารถมาด าเนินการตามท่ีโรงเรียนก าหนด โรงเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์              
ในการเข้าสอบ 
 

ประกาศ ณ วันที่  20 พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
                                                                            

(นายส าเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 

 
 
 
 

http://www.siya.ac.th/


 
 

 
 
 

รายชือ่นักเรียนผู้มีสิทธิท์ดสอบภาคปฏิบัต ิประเภทความสามารถพิเศษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา ๒๕63 

 
ความสามารถด้านกีฬา 

1. นายธนวัฒน์    หอมสวัสดิ์ เลขที่สมัครสอบ 41358 
2. นางสาวชวาลา   ปะอาจ  เลขที่สมัครสอบ 41366 
3. นางสาวกฤษติยากรณ์  พลายงาม เลขที่สมัครสอบ 41500 
4. นางสาวรัตติญากร   เคยพุดซา เลขที่สมัครสอบ 41374 
5. นายธนยศ    นาสอ้าน เลขที่สมัครสอบ 41531 
6. นายสุริยะ    ธรรมวิริยะ เลขที่สมัครสอบ 41546 
7. นายวัฒนา    ไพเราะ  เลขที่สมัครสอบ 41566 
8. นายธีรเทพ    ยะปะตัง เลขที่สมัครสอบ 41568 
9. นายพัชร    วิบูลย์ชาติ เลขที่สมัครสอบ 41569 
10. นางสาวจุฑามาศ  สะเกศ  เลขที่สมัครสอบ 41600 

 
ความสามารถด้านดนตร ี

1. นางสาวอาภัสรา   ไกรนิวรณ์ เลขที่สมัครสอบ 41266 
2. นายจิรัสย์    สุขทั้งโลก เลขที่สมัครสอบ 41319 
3. นางสาวพัชรินทร์   แก่นสุวรรณ เลขที่สมัครสอบ 41325 
4. นางสาวภัทรภรณ์   ร่างเจริญ เลขที่สมัครสอบ 41414 
5. นายทักษ์ดนัย    ขุนทอง  เลขที่สมัครสอบ 41472 
6. เด็กชายปวเรศ   บ ารุงกิจ เลขที่สมัครสอบ 41480 
7. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี   ศรีภิรมย์ เลขที่สมัครสอบ 41486 
8. นางสาวเชิญพร   ก าหนดศร ี เลขที่สมัครสอบ 41501 
9. นายเขมชาติ    อุลิศนันท์ เลขที่สมัครสอบ 41506 

 
ความสามารถด้านศิลปะ 

1. เด็กหญิงสิริขวัญ   กรุณา  เลขที่สมัครสอบ 41248 
2. นางสาวอาจารียา   อานันท์ชวัลกุล เลขที่สมัครสอบ 41464 

 
 
 



 
 
ความสามารถด้านทักษะวิชาการ 

1. นางสาวศศิกานต์   กฤษณา เลขที่สมัครสอบ 41283 
2. นางสาวนิลลณี   ปัญญาทิพย์ เลขที่สมัครสอบ 41314 
3. เด็กหญิงธนภรณ์   การนิยม เลขที่สมคัรสอบ 41346 
4. นางสาววิภาดา   ยินสูตร  เลขที่สมัครสอบ 41348 
5. นางสาวณิชกุล   บ่อพลอย เลขที่สมัครสอบ 41349 
6. เด็กหญิงกวิสรา   อินทร์ทอง เลขที่สมัครสอบ 41350 
7. เด็กหญิงปุณยาพร   ยอดกาวี เลขที่สมัครสอบ 41381 
8. นางสาวกาญจนา   รวมวงษ์ เลขที่สมัครสอบ 41410 
9. นางสาวฌานมาศ   ไม่หวัน  เลขที่สมัครสอบ 41449 
10. นางสาวกิรณา   ภูเวียง  เลขที่สมัครสอบ 41461 
11. นางสาวกิตติวรา   ถังไชย  เลขที่สมัครสอบ 41475 
12. นายนนทวัฒน์   ประกอบวัฒน ์ เลขที่สมัครสอบ 41555 
13. เด็กหญิงจันทกานต์   เจริญสุข เลขที่สมัครสอบ 41557 

 
 

 
หมายเหตุ      -   ให้นักเรียนท่ีมีรายชื่อ รายงานตัว ตรวจสอบคุณสมบัติ และทดสอบ

ความสามารถภาคปฏิบัติ เวลา ๐8.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โดมเอนกประสงค์   
หากนักเรียนไม่มาตามเวลาท่ีก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

 


