
 
 

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประเภทความสามารถพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕64 
------------------------------------------------------ 

 

 ตามท่ีโรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้ด าเนินการรับสมคัรนักเรียนเพ่ือเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   เมื่อวันที่  24 - 27  เมษายน ๒๕64               
ไปแล้วนั้น ปรากฏมีนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ  ดังมรีายชื่อแนบท้ายประกาศ  ให้นักเรียน
ที่มีรายชื่อตามประกาศ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

วัน เดือน ปี เวลา รายการที่ต้องด าเนินการ สถานที ่
19 พฤษภาคม 2564 ๐8.0๐ – 09.00 น. รายงานตัว และ  

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
โดมเอนกประสงค์ 

09.00 น. เป็นต้นไป ทดสอบความสามารถภาคปฏิบัติ - 
23 พฤษภาคม 2564 ๐๙.๐๐ – ๑2.00 น. ทดสอบเพ่ือประเมินความรู้

เบื้องต้น 
โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

25 พฤษภาคม 2564 ๐๘.๐๐ - 12.00 น. ประกาศผลและรายงานตัว  www.siya.ac.th และ 
โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
โดมเอนกประสงค์ 

  
 หมายเหตุ  :  สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันทดสอบความสามารถภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เอกสารหลักฐานหรือ Portfolio  ย้อนหลัง 2 ปี มาแสดงต่อคณะกรรมการ 
2. บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ/บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบความสามารถ (ตามประเภทที่สมัคร) 

 
 ถ้านักเรียนไม่สามารถมาด าเนินการตามท่ีโรงเรียนก าหนด โรงเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์              
ในการเข้าสอบ 
 

ประกาศ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
 
 
                                                                            
 

(นายวัชรลักษณ์  ตากใบ)   
ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 

 
 
 
 

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


 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิท์ดสอบภาคปฏิบัต ิประเภทความสามารถพิเศษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 

 
ความสามารถด้านกีฬา 

1. นางสาวกัญญาณัฐ   ผมหอม   เลขที่สมัครสอบ 40219 
2. นายธนธัช  ยงยุทธ   เลขที่สมัครสอบ 40221 
3. นางสาวพัชรพร  สามัคคี   เลขที่สมัครสอบ 40222 
4. นางสาววทัญญา ประจงใจ  เลขที่สมัครสอบ 40226 
5. นายพรณัฐ   จิตสวาท  เลขที่สมัครสอบ 40229 
6. นายวรเมธ  ค าหนุน   เลขที่สมัครสอบ 40230 
7. นางสาวจุฑาภรณ์ รอดมา   เลขที่สมัครสอบ 40231 
8. เด็กหญิงธิญาดา คล้ายสุบรรณ์  เลขที่สมัครสอบ 40234 
9. นายคุณัญญา  กระแสพันธ์ุ  เลขที่สมัครสอบ 40236 
10. นายกฤตธนน  นันทิพัฒนานนท์ เลขที่สมัครสอบ 40237 
11. นางสาวศุภลักษณ์ นาสวน   เลขที่สมัครสอบ 40238 
12. นายชาคริต  นาอินทร์  เลขที่สมัครสอบ 40239 
13. นางสาววัชราภรณ์ ดีบุร ี   เลขที่สมัครสอบ 40243 
14. นางสาวปภาวรินท์ ศิริแพทย์  เลขที่สมัครสอบ 40249 

 
ความสามารถด้านดนตร ี

1. นายธนกร  นิโรจน์   เลขที่สมัครสอบ 40225 
2. เด็กหญิงพัชมณ  จันทมาลี  เลขที่สมัครสอบ 40233 
3. นายอินทนนท์  หาญสมศักดิ์กุล  เลขที่สมัครสอบ 40242 
4. นางสาวกรวรรณ ใจสะอาด  เลขที่สมัครสอบ 40245 
5. เด็กหญิงภิญญ์ณิฏฐ์ษา รัตนโกศล  เลขที่สมัครสอบ 40250 

 
ความสามารถด้านศิลปะ 

1. เดก็ชายณัฐพัชร์ ฆ้องค า   เลขที่สมัครสอบ 40218 
2. เด็กหญิงสุณัฏฐา  กุโลทัยพิภพ  เลขที่สมัครสอบ 40220 

 
 
 
 



 
ความสามารถด้านทักษะวิชาการ 

1. นางสาววิภานันท์ สุขล้วนวัฒนา  เลขที่สมัครสอบ 40223 
2. นางสาวพลอยมณี พรดอนก่อ  เลขที่สมัครสอบ 40224 
3. นางสาวมนัสนันท์ ลือชา   เลขที่สมัครสอบ 40227 
4. นางสาวนิภาภรณ์ ชมดี   เลขที่สมัครสอบ 40228 
5. นางสาววราศิณา ใจจิตแจ่ม  เลขที่สมัครสอบ 40232 
6. เด็กหญิงภัทรสุดา บุญอาจ  เลขที่สมัครสอบ 40235 
7. เด็กหญิงปาริฉัตร ปิ่นศร   เลขที่สมัครสอบ 40240 
8. นางสาวรินรดา  สุภาพักตร ์  เลขที่สมัครสอบ 40241 
9. นายมั่นคง  บ าเรอรวย  เลขที่สมัครสอบ 40244 
10. นางสาวราตรี  สามทอง  เลขที่สมัครสอบ 40246 
11. นางสาวสุพัตรา แสงจ าปา  เลขที่สมัครสอบ 40247 
12. นางสาวอุมาภรณ์ บุดดา   เลขที่สมัครสอบ 40248 

 
 

 
หมายเหตุ      -   ให้นักเรียนท่ีมีรายชื่อ รายงานตัว ตรวจสอบคุณสมบัติ และทดสอบ

ความสามารถภาคปฏิบัติ เวลา ๐8.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โดมเอนกประสงค์   
หากนักเรียนไม่มาตามเวลาท่ีก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 

 


