ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มสี ิทธิส์ อบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program : EP ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อนุวัติตามประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(EP) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และโรงเรียนได้รับสมัครระหว่างวันที่ 2๔ – 2๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
บัดนี้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิส์ อบคัดเลือก จานวน ๘๔ คน รายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
และให้ไปสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารนะมัตถุ
โพธิยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เพื่อรับฟังคาชี้แจงในการดาเนินการจัดสอบ โดยทดสอบความรู้ 5 วิชา
ดังนี้
ทดสอบชุดที่ ๑ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. วิชา S1 คณิตศาสตร์
๔๐ ข้อ / ๖๐ นาที
วิชา S2 วิทยาศาสตร์
๔๐ ข้อ / ๔๐ นาที
วิชา S3 ภาษาอังกฤษ
๔๐ ข้อ / ๔๐ นาที
ทดสอบชุดที่ ๒ เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. วิชา S4 ภาษาไทย
๔๐ ข้อ / ๓๐ นาที
วิชา S5 สังคมศึกษา
๔๐ ข้อ / ๔๐ นาที
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายประเสริฐ สวัสดิจ์ ิตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการเข้าห้องสอบ
๑. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิส์ อบ (รายชื่อตกหล่น / สมัครผิดประเภทติดต่อกองกลาง
สนามสอบก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.)
๒. ไม่มีบัตรเข้าห้องสอบหรือบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
๓. มาสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิส์ อบในวิชานั้น
๔. ห้ามนาเครือ่ งมืออุปกรณ์สอื่ สารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๕. ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทาแบบทดสอบ
๖. อนุญาต ให้นานาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาแบบธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)
๗. หากต้องการส่งกระดาษคาตอบให้ผู้เข้าสอบยกมือขึ้น และห้ามลุกจากที่นงั่ จนกว่า
กรรมการคุมสอบจะเดินไปเก็บกระดาษคาตอบ
๘. ห้ามผูเ้ ข้าสอบทาการคัดลอก หรือนาข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ
บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียนที่มรี ูปถ่าย
หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้และมีรูปถ่าย

อุปกรณ์ทอี่ นุญาตให้นาเข้าห้องสอบ
๑. ปากกา
๒. ดินสอดา 2B
๓. ยางลบ
๔. กบเหลาดินสอ
๕. บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประตัวนักเรียนที่มรี ูป
หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้และมีรูปถ่าย
*** ผูเ้ ข้าสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลและผลการสอบรายบุคคลได้ที่

http://portal.ifreshy.net
และติดตามข่าวสารงานรับนักเรียนได้ที่เว็บไซต์งานรับนักเรียน www.ifreshy.net

แผนผังที่นั่งสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4
งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
www.ifreshy.net ตรวจสอบผลการสอบได้ที่ http://portal.ifreshy.net
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หองสอบที่ 1 อาคาร 100 ปสกลราชวิทยาานุกูล ชั้น 3
บัญชีแนบทายประกาศผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561
ประเภท หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)
สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
วันที่ 10 มีนาคม 2561
ลำดับ เลขที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

20001
20002
20003
20004
20005
20006
20007
20008
20009
20010
20011
20012
20013
20014
20015
20016
20017
20018
20019
20020
20021
20022
20023
20024
20025
20026
20027
20028
20029
20030
20031
20032
20033
20034
20035

ชื่อ - สกุล

โรงเรียนเดิม

อนุบาลภวิกา
เด็กชายจิตรคุปต สุขะ
อนุบาลภวิกา
เด็กชายกันตพงศ เห็นหลอด
อนุบาลพรรณานิคม
เด็กหญิงยังหนี่ ลิม
เด็กหญิงณัฏฐกมล สุทธิปญญา ชุมชนบานกุดไห
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงฟาใส ตันติวิไล
เซนตยอแซฟสกลนคร
เด็กหญิงชนกานต ไชยบุตร
อนุบาลพรรณานิคม
เด็กชายวรนิพิฐ มาตราช
เด็กชายธัญพิสิษฐ แกวอุนเรือน อนุบาลวาริชภูมิ
อนุบาลสกลนคร
เด็กชายวิชชากร พุทธดี
เด็กหญิงภัครชนก เทอดวิชิตสมพร มารียพิทักษพังโคน
เซนตยอแซฟสกลนคร
เด็กหญิงพิมมาดา แซคึง
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงปานไพลิน เข็มบุญ
อนุบาลพรรณานิคม
เด็กหญิงนวนันท กางทอง
อนุบาลพรรณานิคม
เด็กชายภูตินันท วงศพรหม
อนุบาลพรรณานิคม
เด็กหญิงรมิตา ทิพยทอง
อนุบาลสิริพร
เด็กหญิงชนมน วิชัยพรหม
เซนตยอแซฟสกลนคร
เด็กหญิงณัฐชา ชมชื่น
เซนตโยเซฟทาแร
เด็กหญิงวรัญญา ศรีวรกุล
งิ้วดอนราษฎรสามัคคีบำรุ
เด็กหญิงพรสุนันท ธนะพัฒน
อนุบาลสกลนคร
เด็กชายภูมิ ฉูวงศ
เซนตโยเซฟทาแร
เด็กหญิงอชิรญา นาโควงศ
เซนตยอแซฟสกลนคร
เด็กชายอภิวัฒน มูลศรี
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงบุณฑริกา แกวกา
เชิงชุมราษฎรนุกูล
เด็กหญิงรินรดา อุระภา
เด็กชายอนันตเอกก ใหญพงศกร อนุบาลสกลนคร
อนุบาลเตางอย
เด็กหญิงชาลิสา จารุเกษม
เซนตยอแซฟสกลนคร
เด็กหญิงวาสิตา มณีรัตน
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงชาริสา ฤทธิ์ศรีบุญ
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงภัทรนันทร นนทพละ
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงเขมจุฑา สุวรรณบล
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงญดา บรรลือหาญ
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงดุสิตา วงศกาไสย
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงภาวนา ผาลลาพัง
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงศิริลักษณ พิมภูคำ
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงมุธิตา ฟูฟอง

ประเภทภูมิลำเนา

หมายเหตุ

นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
ตางจังหวัด
นอกเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
หมายเหตุ
*หมายเหตุ ภูมิลำเนาที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อแสดงตามที่อยูปจจุบันของนักเรียน
(ไมมีผลตอการพิจารณา)

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy

หองสอบที่ 2 อาคาร 100 ปสกลราชวิทยาานุกูล ชั้น 3
บัญชีแนบทายประกาศผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561
ประเภท หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)
สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
วันที่ 10 มีนาคม 2561
ลำดับ เลขที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

20036
20037
20038
20039
20040
20041
20042
20043
20044
20045
20046
20047
20048
20049
20050
20051
20052
20053
20054
20055
20056
20057
20058
20059
20060
20061
20062
20063
20064
20065
20066
20067
20068
20069
20070

ชื่อ - สกุล

โรงเรียนเดิม

อนุบาลสกลนคร
เด็กชายจิรภัทร วงศวิเศษ
เด็กหญิงกนกวรรณ ลินโพธิ์ศาล อนุบาลสกลนคร
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงศรุตา ปตโชติชัย
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงดวงกมล ชาวสวน
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงธนัชชา จันทรพรม
อนุบาลสกลนคร
เด็กชายยศวัตน ศรีธนิตพัฒน
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงพิมลรัตน ธ.น.โม
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงวันพรรษา สงวนนาม
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงทักษพร เจริญชัย
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงหทัยทิพย ศรีสำอางค
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงจิรัฺพร แกวไพศาล
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงเจตปรียา แกวมิ่งดี
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงภาวิณี พรานปา
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงวรินทิราภา พรหมภา
อนุบาลสกลนคร
เด็กหญิงชัชฎา วงศกาฬสินธุ
อนุบาลสกลนคร
เด็กชายนนทพัทธ แสนมา
กุดบากราษฎรบำรุง
เด็กหญิงแพรวา ผิวผอง
กุดบากราษฎรบำรุง
เด็กหญิงเยาวเรศ ทองทอน
อนุบาลพรรณานิคม
เด็กหญิงขวัญสิริ เรืองรุจี
กุดบากราษฎรบำรุง
เด็กหญิงพรธิดา กุลเทพ
วัดพระธาตุพนม
เด็กชายเจษฎา วงษเทพ
บานเหลาโพนคอเหลารา
เด็กหญิงรุงทิภา โคตรราช
บานยางโลนเจริญราษฎร
เด็กชายชยากร ภูมิไธสง
ราษฎรสามัคคี
เด็กชายณัฐพงศ หันโพธิ์
ราษฎรสามัคคี
เด็กชายพันทกาน บุญพจน
กุดบากราษฎรบำรุง
เด็กหญิงรมยชลี สีเทียวไทย
เชิงชุมราษฎรนุกูล
เด็กหญิงสุตาภัญ มีทองหลา
เชิงชุมราษฎรนุกูล
เด็กหญิงพัชพร แผงนาวิน
เชิงชุมราษฎรนุกูล
เด็กชายกฤษกร แสนมนตรี
กุดบากราษฎรบำรุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ รักงาม
เชิงชุมราษฎรนุกูล
เด็กหญิงจริยาภรณ สมรื่น
อนุบาลพรรณานิคม
เด็กชายเจนภพ เชื้อตาพลอย
เด็กชายสมรรถวัฒน ศรีหนองหาง เชิงชุมราษฎรนุกูล
เชิงชุมราษฎรนุกูล
เด็กชายเอกกมล ภักดีสุวรรณ
บานอากาศ
เด็กชายจักรรัตน ธวัชโชติ
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หมายเหตุ

ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
ตางจังหวัด
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
ตางจังหวัด
ตางจังหวัด
นอกเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
หมายเหตุ
*หมายเหตุ ภูมิลำเนาที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อแสดงตามที่อยูปจจุบันของนักเรียน
(ไมมีผลตอการพิจารณา)
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หองสอบที่ 3 อาคาร 100 ปสกลราชวิทยาานุกูล ชั้น 2
บัญชีแนบทายประกาศผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561
ประเภท หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)
สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
วันที่ 10 มีนาคม 2561
ลำดับ เลขที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

20071
20072
20073
20074
20075
20076
20077
20078
20079
20080
20081
20082
20083
20084

ชื่อ - สกุล

โรงเรียนเดิม

เด็กชายสกลเกียรติ จันทรวงษา เซนตยอแซฟสกลนคร
อุดมจิตวิทยา
เด็กชายภานุรุจ จันทะนะ
อนุบาลเตางอย
เด็กหญิงณัฐธิดา งอยภูธร
เชิงชุมราษฎรนุกูล
เด็กหญิงณฐพรรณ วรราช
วัดพระธาตุพนม
เด็กหญิงณัชชา ปุมเปา
เซนตยอแซฟสกลนคร
เด็กหญิงวนัสนันท แกวบัวสา
เทศบาล 4
เด็กหญิงวรรณพร งอยภูธร
เด็กหญิงกาญจนณัฏฐา สุวรรณรงค บานบะทองนาหัวชาง
บานสูงเนินสามัคคี
เด็กหญิงปฏิมากร วรภาพ
เชิงชุมราษฎรนุกูล
เด็กชายธนภัทร ที่รัก
บานอากาศ
เด็กชายยศกร กรโสภา
เชิงชุมราษฎรนุกูล
เด็กหญิงแพร เพียรพจน
มารียพิทักษพังโคน
เด็กหญิงจิรัชญา หัสขันธ
เซนตยอแซฟสกลนคร
เด็กชายกาวตะวัน แกวดี
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หมายเหตุ

นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
ตางจังหวัด
ในเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
หมายเหตุ
*หมายเหตุ ภูมิลำเนาที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อแสดงตามที่อยูปจจุบันของนักเรียน
(ไมมีผลตอการพิจารณา)

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

