
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
เร่ือง ผลการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา  2558 

ประเภท  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
......................................................................... 

 
  ตามที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
ได้รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  
ประเภท  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2558   
และได้ดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันที่  23  มีนาคม  2558  ไปแล้วน้ัน   บัดน้ีโรงเรียน   
สุรนารีวิทยา ดําเนินการคัดเลือกเสร็จส้ินแล้ว   จึงขอประกาศผลการคัดเลือก   
ดังรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
     

ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  มีนาคม  พ.ศ. 2558 
 

 
 

(นายสมัคร   ไวยขุนทด) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

 
 
 
 
 
 



ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านกรีฑา

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 32004 โศจิรัตน์ ช่องกลาง บ้านลองตอง
2 32002 นิศาชน เสมาปรุ บ้านลองตอง
3 32019 กมลเนตร แจ้งทองหลาง รัฐการณวิทยา

ประเภท นกเรยนทมความสามารถพเศษ  ดานกรฑา

ช่ือ-สกุล

3 32019 กมลเนตร แจงทองหลาง รฐการุณวทยา
4 31007 กุลณัฐ ดองโพธ์ิ บ้านลองตอง
5 31009 ปริชญา ทองเรไร สุขานารี
6 31008 พรหมพร ปิยะสกุลทอง สุขานารี
7 31003 เมทินี ธนกุลชัยสุข สุขานารี
8 32016 ์ ิ ิ์ ื ี8 32016 ธมนต์วรรณ เกิดอุฤทธิ เมืองนครราชสีมา
9 32022 สิริธร โพนทองหลาง รัฐการุณวิทยา
10 32039 อภิชญา ศรีวันชัย ประสารวิทยา



ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านเทนนิส

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 32042 อริสรา เวชอัศดร วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7

ช่ือ-สกุล

ประเภท นกเรยนทมความสามารถพเศษ  ดานเทนนส



ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านลีลาศ

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 31004 อริสา แปลนดี วัดสระแก้ว

ประเภท นกเรยนทมความสามารถพเศษ  ดานลลาศ

ช่ือ-สกุล



ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านว่ายน้ําประเภท นกเรยนทมความสามารถพเศษ  ดานวายนา

ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก



ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านวอลเลย์บอล

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 32034 มัณฑนา สําโรงพล บ้านโพธ์ิทอง
2 32009 ชุติกาญจน์ ตับกลาง ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
3 32024 อินทิรา เท่ียงกระโทก บ้านบหวังหว้า

ประเภท นกเรยนทมความสามารถพเศษ  ดานวอลเลยบอล

ช่ือ-สกุล

3 32024 อนทรา เทยงกระโทก บานบุหวงหวา
4 32008 ศุภาพิชญ์ จันกลาง ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
5 32010 ปทุมรัตน์ เลียนอย่าง ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
6 32028 ณัฏรุจา แสงรัมย์ บ้านโคกกลอย
7 32023 สุจิตรา ยวงกระโทก บ้านหนองหินโคน
8 32027 ี ้ โ8 32027 กนกพร เพียงตา บ้านโคกกลอย
9 32037 ลัดดา เพ็งทองหลาง บ้านโพธ์ิทอง
10 32030 ณัฏพร แสงรัมย์ บ้านโคกกลอย
11 32013 สุวรรณนีย์ นามภักดี สมบูรณ์วิทยานุกูล
12 32020 ธนภรณ์ สมนึก หนองหินโคน
13 32041 ณหทัย สายเมือง หนองบัวลอย
14 32011 สุกัญญา ขันผักแว่น บ้านหนองนกเขา
15 32033 จอมขวัญ เกษนอก บ้านโพธ์ิทอง



ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านขับร้อง

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 41001 จิรัชยา พรหมจักร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2 41002 ปัณณพร ยิ่งยวด สุขานารี
3 41030 กชวรรณ ธิวงศ์ อนบาลนครราชสีมา

ประเภท นกเรยนทมความสามารถพเศษ  ดานขบรอง

ช่ือ-สกุล

3 41030 กชวรรณ ธวงศ อนุบาลนครราชสมา



ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านดนตรีไทย

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 41012 วรากุล แวววุฒินันท์ วัดสระแก้ว
2 42020 นันทิชา แปวสูงเนิน อนุบาลจุรีพันธ์
3 41028 วริศรา นรารักษ์ เมืองนครราชสีมา

ประเภท นกเรยนทมความสามารถพเศษ  ดานดนตรไทย

ช่ือ-สกุล

3 41028 วรศรา นรารกษ เมองนครราชสมา
4 42024 บัณฑิตา ฟอกสันเทียะ เทียมนครวิทยา
5 31005 ดวงมุนีพร รอดขันเมือง สุขานารี
6 41017 พิมพ์ชนก แก่นจันทร์ สุขานารี
7 42025 จิดาภา แซ่เหล่า อนุบาลประชารัฐสามัคคี
8 42008 ิ ิ ์ ้ ํ ้ ั ้8 42008 วรินธร อินทร์คํา บ้านหลักร้อย
9 42003 นิรุชา ทรัพย์ทวีคูณ บ้านตูมราษฎร์บูรณะ



ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านดนตรีสากล

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 42001 ปาณิสรา ตัดพุดซา เมืองนครราชสีมา
2 41005 ธนาภา แตงอ่อน อนุบาลนครราชสีมา
3 41023 เชษฐ์สดา จิตร์สวรรณ เมืองนครราชสีมา

ประเภท นกเรยนทมความสามารถพเศษ  ดานดนตรสากล

ช่ือ-สกุล

3 41023 เชษฐสุดา จตรสุวรรณ เมองนครราชสมา
4 42023 กานต์พิชชา อุปคุณ เมืองนครราชสีมา
5 41011 วิชญากร ทองฝาก อนุบาลนครราชสีมา
6 41036 ศศิประภา รอดพิมาย เมืองนครราชสีมา
7 41003 ปาณิสรา อาจปรุ สุขานารี
8 42013 ิ ิ ั8 42013 จณิตา ละพิมาย ชุมชนวัดรวง
9 42011 ศุลีพร เครือพันธ์ุ ชุมชนวัดรวง
10 41009 ศุภลักษณ์ กองพรหมราช อนุบาลนครราชสีมา
11 41018 กานต์มณี เสฐียรโกเศศ อนุบาลนครราชสีมา



ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านนาฎศิลป์

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 42007 ธนพร กนกยุราพันธ์ อนุบาลตราด
2 42019 ณัฐณิชา ป้อมบุบผา อนุบาลอัจฉรา
3 42016 ชัชฎาภรณ์ สนนท์ อนบาลนครราชสีมา

ประเภท นกเรยนทมความสามารถพเศษ  ดานนาฎศลป

ช่ือ-สกุล

3 42016 ชชฎาภรณ สุนนท อนุบาลนครราชสมา
4 42006 ชฎาทิพย์ สมบัติประเสริฐ อนุบาลอัจฉรา



ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านวาดภาพ
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 42017 นันทัชพร ไชยสาส์น อนุบาลอัจฉรา
2 42018 พรยุภา กลไกร อนุบาลอัจฉรา
3 42010 อนงนาฏ ศรีนอก บ้านกระถิน

ประเภท นกเรยนทมความสามารถพเศษ  ดานวาดภาพ

ช่ือ-สกุล

3 42010 อนงนาฏ ศรนอก บานกระถน



โรงเรียนสุรนารีวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา 
กําหนดแนวปฏิบัติของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2558 
 ประเภท  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
************************************* 

 

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปกีารศึกษา 2558 
ประเภทความสามารถพิเศษทุกคน ต้องปฏิบัติดังน้ี 
    
 1.  นักเรียนพร้อมผู้ปกครองรายงานตัวขอใช้สิทธ์ิเข้าเรยีนพร้อมแสดงบัตรประจําตัว
ผู้สมัครเข้าเรยีนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558   ณ อาคาร 4  
โรงเรียนสุรนารีวทิยา   เวลา 08.30 – 12.00 น. เท่านั้น 
 2.  ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องทําข้อตกลง (MOU) กับ
ทางโรงเรียนสุรนารีวิทยา  ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558  ณ ห้อง 501 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
เวลา 13.00 น. 
 3.  นักเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ต้องเข้าทดสอบความรู้
พ้ืนฐาน ในวันเสาร์ท่ี 28 มีนาคม 2558  เพ่ือนําคะแนนไปใช้ในการจัดห้องเรียน 
 4.  สําหรับผู้ท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  ให้นักเรียนเข้าทดสอบ
เพ่ือคัดเลือกในประเภท นักเรียนท่ัวไป  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ตามท่ีนักเรียนได้สมัครไว้ 
 5.  ในวันเสาร์ท่ี 28  มีนาคม  2558  นักเรียนทุกคนต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัครเข้าเรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปากกา  ดินสอ 2B และยางลบดินสอ มาด้วย 
 
 

นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกทุกคน ต้องปฏิบัติ 
ตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนด  หากไม่ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้  

โรงเรียนสุรนารีวิทยาถือว่านักเรียน  สละสิทธ์ิ 
การเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  ประเภทความสามารถพิเศษ 
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