ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มสี ิทธิส์ อบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อนุวัติตามประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(MEP) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และโรงเรียนได้รบั สมัครระหว่างวันที่ 2๔ – 2๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
บัดนี้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิส์ อบคัดเลือก จานวน ๖๒ คน รายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
และให้ไปสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๑ 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
๓๐ ข้อ / ๕๐ นาที
วิชา S2 วิทยาศาสตร์
๔๐ ข้อ / ๕๐ นาที
วิชา S3 ภาษาอังกฤษ
๔๐ ข้อ / ๕๐ นาที
ทดสอบชุดที่ ๒ เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. วิชา S4 ภาษาไทย
๔๐ ข้อ / ๔๐ 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 4 ปการศึกษา 2561
ประเภท หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
วันที่ 11 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

50001
50002
50003
50004
50005
50006
50007
50008
50009
50010
50011
50012
50013
50014
50015
50016
50017
50018
50019
50020
50021
50022
50023
50024
50025
50026
50027
50028
50029
50030
50031
50032
50033
50034
50035

ชื่อ - สกุล

โรงเรียนเดิม

สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวพิชญา จักษุจินดา
พังโคนวิทยาคม
นางสาวอุบาสิกา เหลาราช
พังโคนวิทยาคม
เด็กหญิงณัฐธิดา สัพโส
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายกฤษฎา นนธิราช
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวศศิธร ดวงสุภา
นางสาวกมลพรรณ โชติเจริญไพศาลสกลราชวิทยานุกูล
สวางแดนดิน
นางสาวปภาวี พิลาวัน
อากาศอำนวยศึกษา
เด็กชายกรองพล ปะทะโก
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาววิชญาดา รัตนสีหา
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงศิรินุช แตศิริเวชช
พังโคนวิทยาคม
เด็กหญิงจินดามณี มีหรหม
สกลนครพัฒนศึกษา
นางสาวธนพร เจริญกิจวิบูรณ
พังโคนวิทยาคม
เด็กหญิงชนาการ จันทรมาลา
มัธยมวาริชภูมิ
นางสาวทิติยา กรกิ่งมาลา
มัธยมวาริชภูมิ
เด็กหญิงกชพร แกวคำแสน
เซกา
นางสาวกองกิดาการ บุญเลิศ
อากาศอำนวยศึกษา
เด็กหญิงสุพิชญา บุตรสุวรรณ
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงกัญจนพร พลอาษา
พรเจริญวิทยา
เด็กหญิงชนากานต ตอมทอง
ธาตุนารายณวิทยา
เด็กหญิงธนพร จงรัก
เซนตโยเซฟทาแร
นายศุภกร ปราโมทยจิตร
เซนตยอแซฟสกลนคร
เด็กชายรัชชานนท วิภูษณะ
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายอนรรฆ นาขมิ้น
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวอรณิชา สอนราษ
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวจรรยพร ไชยเอนก
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงสิรีธร สิงหคำมา
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงวัชราภรณ วงษา
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวกัลยกร หมวดแร
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงโชติกา แสนภูวา
สกลราชวิทยานุกูล
นายธนภัทร ภูมิเจริญวัฒน
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายสิรดนัย ราญมีชัย
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงกนกภรณ พิลาเลิศ
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายกิตติศักดิ์ เจริญธนพร
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายพีรดนย คำเพชรดี
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงศศินิภา ชวยรักษา

ประเภทภูมิลำเนา

หมายเหตุ

โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
ตางจังหวัด
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
ตางจังหวัด
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
ตางจังหวัด
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
*หมายเหตุ ภูมิลำเนาที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อแสดงตามที่อยูปจจุบันของนักเรียน
(ไมมีผลตอการพิจารณา)

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy

หองสอบที่ 2 อาคาร 100 ปสกลราชวิทยาานุกูล ชั้น 3
บัญชีแนบทายประกาศผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561
ประเภท หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
วันที่ 11 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

50036
50037
50038
50039
50040
50041
50042
50043
50044
50045
50046
50047
50048
50049
50050
50051
50052
50053
50054
50055
50056
50057
50058
50059
50060
50061
50062

ชื่อ - สกุล

โรงเรียนเดิม

สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายศิวพิชญ นนธิจันทร
สกลราชวิทยานุกูล
นายภราดล สมผล
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เด็กชายณัฐวัตร วงศทหาร
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงกรินทร จิตจำนงค
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงสุทธิตา คณะพล
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงกุลณัฐ ศรีนา
อากาศอำนวยศึกษา
นางสาวลออรัตน โกพลรัตน
อากาศอำนวยศึกษา
นางสาววันวิสาข จันทรแดง
อากาศอำนวยศึกษา
นางสาววราภรณ ชาชุมวงศ
เด็กหญิงศศิภารัตน ไพรพฤกษา เซกา
มัธยมวานรนิวาส
เด็กหญิงนฤมล อุนเบา
สกลราชวิทยานุกูล
นายยอดฟา ยังแสนภู
นางสาวพัทธนันท โรจนพีราภัสร สกลราชวิทยานุกูล
นาแกสามัคคีวิทยา
เด็กชายณัฐนนท นารินรักษ
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวประณิตา อัมราช
เซนตยอแซฟสกลนคร
เด็กหญิงอนัญญา แกวปดชา
เซนตยอแซฟสกลนคร
เด็กหญิงโชติกา แกวปดชา
มัธยมวาริชภูมิ
นางสาวปยธิดา พรหมดีราช
มัธยมวาริชภูมิ
นางสาวชลธิชา ทุมอุทัย
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงศิลาลักษ จิระสุข
บานมวงพิทยาคม
เด็กหญิงพรวดี ลาดบัวนอย
เซนตยอแซฟสกลนคร
นายขวัญชาติ แกวลา
สหราษฎรรังสฤษดิ์
เด็กหญิงธิดา วงศศรีชา
สหราษฎรรังสฤษดิ์
เด็กหญิงภัทชลิดา ชัยปญหา
เซนตโยเซฟทาแร
เด็กหญิงธัญลักษณ วรรณจักร
พังโคนวิทยาคม
นางสาวอริตา รักษากิจ
ธาตุนารายณวิทยา
เด็กชายธนากรณ เสียงล้ำ

ประเภทภูมิลำเนา

หมายเหตุ

โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
ตางจังหวัด
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
ตางจังหวัด
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
ตางจังหวัด
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
ตางจังหวัด
ตางจังหวัด
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
หมายเหตุ
*หมายเหตุ ภูมิลำเนาที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อแสดงตามที่อยูปจจุบันของนักเรียน
(ไมมีผลตอการพิจารณา)

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy
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