
 
 

 
 

 
 

            ประกาศโรงเรียนสังขะ 
  เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖   
-------------------------------- 

 ตามที่โรงเรียนสังขะได้ประกาศ การรับสมัครนักเรียน  เพ่ือศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่  ๑  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๖  ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยรับสมัครระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๒  
มีนาคม  ๒๕๖๖   บัดนีไ้ดด้ าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ    เพ่ือศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๖   ดังรายชื่อที่แนบท้าย     และให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมาสอบภาคปฏิบัติ   ในวันที่  ๑๖ มีนาคม  
๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ    ห้องสะกาดขวัญข้าว     อาคารศรีนครอัจจะ (สข.๔)   และมาสอบ
ความรู้  ในวันที่   ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียนสังขะ  อ าเภอสังขะ    
จังหวัดสุรินทร์  นักเรียนที่ไม่มาสอบ ตามวัน และเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
                                                                                      
            
                                                                                             
                                                                    ( นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์ ) 
                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสังขะ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
ประเภทห้องเรียนทั่วไป                     

 

ที ่ ว/ด/ป 
เลขที่
สมัคร 

ชื่อ - สกุล ความสามารถ(ระบุ) หมายเหตุ 

1 11-มี.ค.-66 11003 ด.ช. ศุภฤกษ ์  พิกุลทอง     
2 11-มี.ค.-66 11014 ด.ช. อณัฐปกรณ ์ อินทร คอมพิวเตอร์   

3 11-มี.ค.-66 11015 ด.ญ. ภวรันชน์     เปสะโล     
4 11-มี.ค.-66 11068 ด.ช. พลวัต   สุขคุ้ม     

5 11-มี.ค.-66 11070 ด.ช. ชนวีร์  กิ่งแก้ว     
6 11-มี.ค.-66 11081 ด.ญ. กนกนิภา   พิมพ์จันทร์ วอลเลย์บอล   

7 11-มี.ค.-66 11082 ด.ญ. จุฬาลักษณ ์ ปัดทุมมา วอลเลย์บอล   
8 11-มี.ค.-66 11083 ด.ญ. ขวัญอุมา  พิลาดี วอลเลย์บอล   
9 11-มี.ค.-66 11086 ด.ญ. เพชรลดา   สร้อยเสน วอลเลย์บอล   
10 11-มี.ค.-66 11104 ด.ช. ปฐมพร  อุทร     

11 11-มี.ค.-66 11118 ด.ญ. พิมพ์ชนก  นารี วอลเลย์บอล   
12 11-มี.ค.-66 11126 ด.ช. ธนากร  ก้านเพ็ชร ฟุตบอล   

13 11-มี.ค.-66 11131 ด.ญ. กัญญาภัค  สินภพ     
14 11-มี.ค.-66 11132 ด.ญ. ชนัดดา  สารเพ็ชร ฟุตบอล   
15 11-มี.ค.-66 11168 ด.ช. กิตติศักดิ ์ ขอชัย ศิลปะ ประติมากรรม   
16 12-มี.ค.-66 11230 ด.ช. กฤตภาส  ทองปัญญา ดนตรีไทย(ซอ)   
17 12-มี.ค.-66 11241 ด.ช. พงศกร  ชื่นรส     
18 12-มี.ค.-66 11253 ด.ช. ศรัณย์ภัทร  ไกรสูรย์   
19 12-มี.ค.-66 12061 ด.ช. ทีปกร  หมายเทียม ฟุตบอล    

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

            ประกาศโรงเรียนสังขะ 
  เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖   
-------------------------------- 

 ตามที่โรงเรียนสังขะได้ประกาศการรับสมัครนักเรียน    เพ่ือศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  ๔  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๖  ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  โดยรับสมัครระหว่างวันที่  ๑๑ – 
๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๖   บัดนี้ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่มีสิทธิ์
สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ    เพ่ือศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๖  ดังรายชื่อที่แนบท้าย  และให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมาสอบภาคปฏิบัติ   ในวันที่  ๑๗  
มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องสะกาดขวัญข้าว   อาคารศรีนครอัจจะ (สข.๔)  และ
มาสอบความรู้ในวันที่  ๒๖ มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  โรงเรียนสังขะ  อ าเภอสังขะ   
จังหวัดสุรินทร์  นักเรียนที่ไม่มาสอบ ตามวัน และเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
                                                                                                 

                                                                                             
                                                                    ( นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์ ) 
                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสังขะ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ประเภทห้องเรียนทั่วไป                     

ที ่ ว/ด/ป 
เลขที่
สมัคร 

ชื่อ - สกุล 
แผนการ

เรียน 
ความสามารถ หมายเหตุ 

1 11-มี.ค.-66 41049 นางสาว กษพร มณีศรี วิทย์-คณิต ฟุตบอล   
2 11-มี.ค.-66 41077 นางสาว นิติกานต์ มะโนศรี วิทย์-คณิต ดนตรี   

3 11-มี.ค.-66 41079 นาย นวพล ขุมทอง วิทย์-คณิต กีฬา   
4 11-มี.ค.-66 41080 นาย วสุธา บรรเทิงใจ วิทย์-คณิต ดนตรี,กีฬา   

5 11-มี.ค.-66 41082 นาย ไกรสร ขอชัย วิทย์-คณิต A-math   

6 11-มี.ค.-66 41083 นางสาว อลิสา อาจภัคดี วิทย์-คณิต ภาษาไทย   
7 11-มี.ค.-66 41084 นางสาว อรมรัตน์ บ ารุงศิลป์ วิทย์-คณิต A-math   

8 11-มี.ค.-66 41094 นางสาว ธิดารัตน์ ทองแต้ม วิทย์-คณิต ร า   
9 11-มี.ค.-66 41096 นางสาว ประกายแก้ว ชาญเชี่ยว วิทย์-คณิต ร า   

10 11-มี.ค.-66 42011 นางสาว จิรภิญญา เสาะหายิ่ง ศิลป์-ภาษา ศิลปะ   

11 11-มี.ค.-66 42013 นางสาว จิรพรรณ รักษร ศิลป์-ภาษา ร้องเพลง   
12 11-มี.ค.-66 42014 นาย บารมี บุรีแสง ศิลป์-ภาษา คอมพิวเตอร์   

13 11-มี.ค.-66 42016 นาย พุทธนัยศ์ ไกรสุข ศิลป์-ภาษา กีฬา   
14 11-มี.ค.-66 42020 นาย โกมินท์ เจือจันทร์ ศิลป์-ภาษา ดนตรี   

15 11-มี.ค.-66 42027 นางสาว กาญจนิกา ยกพล ศิลป์-ภาษา ร้องเพลง   
16 11-มี.ค.-66 42031 นางสาว บัณฑิตา สายยืน ศิลป์-ภาษา ดนตรี   

17 11-มี.ค.-66 42033 นาย รัฐศาสตร์ อยู่ดี ศิลป์-ภาษา ดนตรี   
18 11-มี.ค.-66 43005 นาย สิทธิพงษ์ เครือรัญญา ทั่วไป ร้องเพลง   

19 11-มี.ค.-66 43006 นาย ณัฐพล ยินดี ทั่วไป ฟุตบอล   
20 11-มี.ค.-66 43007 นาย ยศพล เครือศรี ทั่วไป ฟุตบอล   

21 11-มี.ค.-66 43008 นาย  ญาณวิสุทธ์ สายน้อย ทั่วไป ฟุตบอล   
22 11-มี.ค.-66 43009 นาย ณัฐพล ขวัญยาใจ ทั่วไป ฟุตบอล   
23 11-มี.ค.-66 43010 นาย วรินทร ทองแย้ม ทั่วไป ฟุตบอล   

24 11-มี.ค.-66 43012 นาย กิตติพงค์ บุตรวงศ์ ทั่วไป ตะกร้อ   
25 11-มี.ค.-66 43015 นาย ธนภัทร แก้วกัลยา ทั่วไป วาดรูป   

26 11-มี.ค.-66 43016 นางสาว สุภาวดี หนันกระโทก ทั่วไป กีฬา   



ที ่ ว/ด/ป 
เลขที่
สมัคร 

ชื่อ - สกุล 
แผนการ

เรียน 
ความสามารถ หมายเหตุ 

27 11-มี.ค.-66 41120 นาย ชิษณุพงศ์  เที่ยงทา วิทย์-คณิต หุ่นยนต์   
28 11-มี.ค.-66 41126 นาย สิทธิศักดิ ์ ศาลางาม ทั่วไป ร้องเพลง   
29 11-มี.ค.-66 41133 นาย นาวิน  พันธุ์ดี ทั่วไป กีฬา   
30 11-มี.ค.-66 41136 นางสาว นันท์นภัส  นามเงี้ยว วิทย์-คณิต ศิลปะ   
31 11-มี.ค.-66 41146 นางสาว ณัฐชยา  ดวงเนตร วิทย์-คณิต ศิลปะ   
32 12-มี.ค.-66 43022 นาย สุภัคณัฐ  สอนนนท์ ทั่วไป ภาษาไทย   

 
 
 
 
 


