ประกาศโรงเรียนสารวิทยา
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารวิทยา
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562
ตามที่โรงเรียนสารวิทยาได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบ
คัด เลือ กเรีย บร้อ ยแล้ว จึง ขอประกาศผลการสอบคัด เลือ กนัก เรียนที่ม ีส ิท ธี้เข้าศึก ษาต่อ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 4
ประเภทนัก เรียนความสามารถพิเศษ โรงเรียนสารวิทยา โดยแยกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทด้านกีฬ า และ
ประเภทด้านดนตรี รายซื่อดังแนบท้ายประกาศฉบับนี้
นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ให้ดำเนินการดังนี้
1. นักเรียนมารายงานตัว ในวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานกีฬา
โดยแสดงบัต รประจำตัว ผู้ส มัค ร หรือ บัต รประจำตัว ประชาชนและรับ เอกสารการมอบตัว
กรณีนักเรียนไม่สามารถมารายงานตัวได้ให้ผู้ปกครองมารายงานตัวแทน โดยนำบัตรประจำตัวสอบ
หรือ บัตรประจำตัวประซาขนของนักเรียนมาแสดง พร้อมหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง
2. ผู้ปกครองและนักเรียนน่าเอกสารทีไ่ ด้รับจากทางโรงเรียน โดยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
พร้อมเอกสารหลักฐานมอบตัว มามอบตัวในวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
โดยมีกำหนดการ ตังนี้
- เวลา 08.00 - 08.30 น.
- นักเรียนรายงานตัว ณ ลานกีฬา
- ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สารารมย์
- เวลา 08.30 - 10.00 น.
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุมรัชมงคล
- นักเรียนประชุม ณ ลานกีฬา
- เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- ผู้ปกครองและนักเรียนทำการมอบตัว
และชำระเงินค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 ตามห้องที่กำหนด
(ผู้ปกครองแต่งกายสุภาพ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน)
ถ้าไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา ตังกล่าวถือว่าสละสิทธ
กรณีเอกสารมอบตัวไม่ครบถ้วนสมมูรณีโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา

ประกาศผลคะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนสารวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประเภทความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
กีฬ าฟุต บอล
ท ี่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เลขประจำตัวสอบ
44012
44013
45008
45004
46028
44009
45005
45003
45010
43014
43012

ซื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

ณัฐวุฒิ แน่นอุดร
นายพิซิตขัย เศียรกระโทก
นายณัฐพล สรอรรถกิจ
นายณัฐวุฒิ ปีนมุข
นายธีรขัย พิมโคตร
นายกฤตวัฒน่ รุกฃพันธ์
นายกฤษดา บุญมีขัย
นายทรงภูมิ ภูมิเจริญ
นายภราดร พาสคาล โมร์
นายณัฐขัย ไสยกุล
นายพัฒนพล พองพรหม

กีฬ าฟุต บอล(สำรอง)
ท ี่

1
2
3
4
5
6

เลขประจำตัวสอบ
44007
45011
44010
45007
45015
45002

ซื่อ-นามสกุล
นายภัคพงศ์ กุลนอก
นายจิรยุทธ รุ่งสว่าง
นายบดินทร์ดุ๊ก โชครัมย์
นายพยาวัต ผิวสว่าง
นายจุลจักร สังข์ศรีอินทร์
นายพิรพล เกษมสินธ์

หมายเหตุ

/า

—

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ผ่า,นการคัดเลือกไม่มารายงายตัว จะพิจารณาเรียกจากรายซื่อสำรองที่ผ่านการคัดเลือกแทน
ตามตำแหน่งการเล่นที่เหมาะสม

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ซั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสารวิท ยา ประจำปีก ารศึกษา 2562
ประเภทความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ
ทัศนศึลป๋
ท ี่

เลขประจำตัวสอบ

ขื่อ-สกุล
— ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ —

หมายเหตุ

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีท ี่ 4
โรงเรียนสารวิท ยา ประจำปีก ารศึก ษา 2562
ประ๓ ทความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ
ดนตรีสากล
ท ี่

1
2

เลขประจำตัวสอบ
43003
46012

ซื่อ-สกุล
นางสาวซามาวีร์ เติมผล
บางสาวฐิติพร ญาริชัย

หมายเหตุ

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีท ี่ 4
โรงเรียนสารวิท ยา ประจำปีก ารศึก ษา 2562
ประเภทความสามารถพิเศษทางด้านศึลปะ
นาฏศึลป้

