
 
 ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ 

เรื่อง  ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนตรวจคัดกรองโรคก่อนการเข้าทดสอบ 
ความสามารถภาคปฏิบัติ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2565 

-----------------------------------------------------------------   
 ตามที่โรงเรียนศรียานุสรณ์จะด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่  22 มีนาคม 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 
ประจ าปีการศึกษา 2565 นั้น เพ่ือให้การด าเนินการทดสอบภาคปฏิบัติมีความปลอดภัยจากสถานการณ์  
การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง 
โรงเรียนจึงก าหนดมาตรการในการจัดสอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบได้ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK ระยะเวลา       
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนสอบ และน าใบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รับรองโดยหน่วยงาน
ทางสาธารณสุขมาแสดงที่จุดคัดกรองสนามสอบของโรงเรียน 
  2. ผู้มีสิทธิ์สอบที่มีความเสี่ยงสูงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางโรงเรียนด าเนินการจัดสอบ           
โดยแยกห้องสอบและอาคารที่ใช้สอบ แต่ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประสานกับ
ทางโรงเรียนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนถึงวันก าหนดสอบเท่านั้น เพ่ืออ านวยความสะดวกใน    
การเดินทางมาสนามสอบในครั้งนี้ และต้องสวมหน้ากากอนามัยสองชั้นตลอดการสอบ หมายเลขโทรศัพท์      
08-4362-6079 หรือ 08-7133-6311 

ในการนี้ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบในครั้งนี้ให้ความร่วมมือ
กับทางโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของทุกคน 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

(นายสมพงษ์   เปรมปิยศรี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 



 
 

ประกาศโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประเภทความสามารถพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕65 
------------------------------------------------------ 

 

 ตามท่ีโรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้ด าเนินการรับสมคัรนักเรียนเพ่ือเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   เมื่อวันที่  9 - 10  มีนาคม ๒๕65              
ไปแล้วนั้น ปรากฏมีนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ  ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศ  ให้นักเรียน
ที่มีรายชื่อตามประกาศ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

วัน เดือน ปี เวลา รายการที่ต้องด าเนินการ สถานที ่
23 มีนาคม 2565 ๐8.0๐ – 09.00 น. รายงานตัว และ  

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
โดมเอนกประสงค์ 

09.00 น. เป็นต้นไป ทดสอบความสามารถภาคปฏิบัติ - 
24 มีนาคม 2565 ๐๘.๐๐ – 12.00 น. ประกาศผลการทดสอบ  www.siya.ac.th  

 
24 มีนาคม 2565 ๐9.๐๐ – 12.00 น. รายงานตัว 

ประเภทความสามารถพิเศษ  
โดมเอนกประสงค์  

 
27 มีนาคม 2565 ๐๙.๐๐ – ๑2.05 น. ทดสอบเพ่ือประเมินความรู้

เบื้องต้น 
โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

  
 หมายเหตุ  :  สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันทดสอบความสามารถภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

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

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 
 
 ถ้านักเรียนไม่สามารถมาด าเนินการตามท่ีโรงเรียนก าหนด โรงเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์              
ในการเข้าสอบ 
 

ประกาศ ณ วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
 
 
                                                                            

(นายสมพงษ์   เปรมปิยศรี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 

 

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


ล ำดบัที่ ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ
1 เด็กหญิง กมลพัชร รุ่งเรือง ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประเภท วอลเลย์บอล
2 เด็กหญิง วัลย์นิสา ยินดีเจริญ ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประเภท วอลเลย์บอล

ล ำดบัที่ ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ
1 นาย ธีภพ รวมรัตน์ ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประเภท ยูโด

ล ำดบัที่ ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ
1 นางสาว คนึงนิจ บุญนิมิตร ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย

ล ำดบัที่ ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ
1 นางสาว ณัฏฐกานต์ นามณี ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล
2 นาย ณัฐวีร์ เจริญเมือง ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล
3 นางสาว ธนภรณ์  เย็นใจ ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล
4 นาย วัฒชรากร อ่องรบ ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล
5 นางสาว สรลชา สุขเกษม ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล

ล ำดบัที่ ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ
1 นางสาว มนัสนันท์ ไทยอุดมชัย ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
2 นางสาว ศิริญาภรณ์  หาลาภ ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์

ชื่อ-สกุล
ควำมสำมำรถพิเศษดำ้นดนตรีไทย

ชื่อ-สกุล
ควำมสำมำรถพิเศษดำ้นดนตรีสำกล

ชื่อ-สกุล
ควำมสำมำรถพิเศษดำ้นทัศนศิลป์

รำยชื่อนักเรยีนผู้มีสิทธิ์ทดสอบภำคปฏบิตั ิประเภทควำมสำมำรถพิเศษ

ชื่อ-สกุล
ควำมสำมำรถพิเศษดำ้นกีฬำ ประเภท วอลเลยบ์อล

ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่4 ประจ ำปกีำรศึกษำ 2565

ชื่อ-สกุล
ควำมสำมำรถพิเศษดำ้นกีฬำ ประเภท ยโูด



ล ำดบัที่ ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ
1 เด็กหญิง จารุวรรณ ท าเนียบ ความสามารถพิเศษด้านทักษะวิชาการ
2 นางสาว นันทิดา  ปัญจรักษ์ ความสามารถพิเศษด้านทักษะวิชาการ
3 นางสาว วิชุดา ชุมประไพ ความสามารถพิเศษด้านทักษะวิชาการ

          หมำยเหต ุ     ให้นักเรียนทีม่ีรายชื่อ รายงานตัว ตรวจสอบคุณสมบัติ และทดสอบความสามารถภาคปฏิบัติ
                          เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
                          หากนักเรียนไม่มาตามเวลาทีก่ าหนดถือว่า สละสิทธิ์

ชื่อ-สกุล
ควำมสำมำรถพิเศษดำ้นทักษะวิชำกำร


