
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  English Program : EP  ปีการศึกษา ๒๕๖5 
 

 อนุวัติตามประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประกาศ  ณ  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5    
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่๑ ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
(EP)  ปีการศึกษา ๒๕๖5 และโรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 19 – ๒3 กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 นั้น 
 บัดนี ้โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า 
มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก จำนวน  135  คน รายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้   
และให้ไปสอบคัดเลือกในวันที่ 4 มีนาคม  ๒๕๖6  ตั้งแต่เวลา ๐๗.30 น. เป็นต้นไป และให้ผู้เข้าสอบ   
ทุกคนเข้าแถวตามห้องสอบ ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เพ่ือรับฟัง 
คำชี้แจงในการดำเนินการจัดสอบต่อไป  โดยทดสอบความรู้ ๕ วิชา  ดังนี้ 
          40 ข้อ / 60 นาท ี

 40 ข้อ / 50 นาที                                                                       
40 ข้อ / 50 นาที   

          40 ข้อ / 40 นาท ี

 เร่ิมทำแบบทดสอบเวลา ๐๙.๐๐ น.     วชิา S1   คณิตศาสตร์
                                                       วิชา S2   วิทยาศาสตร์    
                                                           วิชา S3   ภาษาอังกฤษ 

  ชุดที่ ๒  เริ่มเวลา 13.00 น. ๑๓๐๐ น วชิา S4   ภาษาไทย 
                                                           วิชา S5   สังคมศึกษา       40 ข้อ / 40 นาที      
 

 ให้ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนเพ่ือใช้แสดงตน 
ในการเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบห้ามนำเครือ่งมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ หรือเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบ 
เตรียมปากกา ดินสอ 2B ยางลบ โดยให้ผู้เข้าสอบใช้ปากกาเขียนหัวกระดาษคำตอบ  แบบทดสอบมี 5 ตัวเลือก 
และใช้ดินสอ 2B ระบายเลขประจำตัวสอบและคำตอบเท่านั้น ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว  
และประกาศผลสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://iedu.inl.in.th  หรือ http://portal.ifreshy.net  
(เลือกเข้าระบบรายบุคคล) ในวันที่ 8  มีนาคม 2566  และรายงานตัวในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่  
8 – 9 มีนาคม  2566  รายละเอียดจะประกาศแจ้งใหท้ราบต่อไป 
                           

   ประกาศ  ณ  วันที่  20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 
(นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 
 
   
 

หมายเลขโทรศัพท์งานรับนักเรียน  088-5690188 
เว็บไซต์งานรับนักเรียน   

 
 



 

 

ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๖6 
 

ระเบียบการเข้าห้องสอบ 
 
   ๑. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ  (รายชื่อตกหล่น / สมัครผิดประเภทติดต่อกองกลาง
สนามสอบก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.) 
  ๒. ไมมี่บัตรแสดงตน ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 
ไม่มีสิทธิ์สอบ (ให้ติดต่อกองอำนวยการ ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล) 
  ๓. มาสายเกิน 15 นาที  ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น 

  ๔. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ (ให้ปิดเครื่องแล้วฝากเก็บไว้กับ
กรรมการ ที่อาคารโดมอนุสรณร์ม่พิกุลทอง และรับคืนก่อนกลับบ้าน) 
  ๕. ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทำแบบทดสอบ  

  ๖. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาแบบธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น) 
              ๗. หากต้องการส่งกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบยกมือขึ้น และห้ามลุกจากที่นั่งจนกว่า
กรรมการคมุสอบจะเดินไปเก็บกระดาษคำตอบ 

              ๘. ห้ามผู้เข้าสอบทำการคัดลอก ถ่ายภาพ หรือนำข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด  
 9. ในวันสอบคัดเลือกโรงเรียนได้จัดเตรียมร้านค้าเพ่ือให้บริการจำหน่ายอาหารกลางวัน
ภายในบริเวณโรงอาหาร นักเรียนสามารถจัดเตรียมอาหารกลางวันมาไว้รับประทานได ้  

 

หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ 
 
   บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย  
หรือบัตรอ่ืนๆ ที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้และมีรูปถ่าย 

 
อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ 

 

    ๑. ปากกา 

   ๒. ดินสอดำ 2B 

   ๓. ยางลบ 
  ๔. กบเหลาดินสอ 
  ๕. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประตัวนักเรียนที่มีรูป  
หรือบตัรอื่นๆ ที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้และมีรูปถ่าย 

 

*** ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลและผลการสอบรายบุคคลได้ที่ http://iedu.inl.in.th 
   และติดตามข่าวสารงานรับนักเรียนได้ที่เว็บไซต์งานรับนักเรียน http://ifreshy.sakolraj.ac.th 

   หรือที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ งานรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

http://ifreshy.sakolraj.ac.th/


ตัวอย่างวิธีการระบายกระดาษคำตอบ 
ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE  / EP / CS 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP / CS 
ปีการศึกษา 256๖

1. ผู้เข้าสอบต้องเขียนข้อมูลชื่อ-สกุล เลขที่นั่งสอบ ด้วยปากกาให้ถูกต้อง  
2. ระบายเลขที่นั่งสอบของผู้เข้าสอบ 5 หลัก โดยชิดด้านซาย (หลักที่ 1 – 5) ด้านหลังตั้งแต่หลักท่ี 6 

ขอหเป็นต้นไปให้เว้นไว้  (ใช้ดินสอดำ 2B ขึ้นไป) 
3. ในการทำแบบทดสอบ ผู้เข้าสอบจะได้รับแบบทดสอบทีละฉบับ จำนวน 2 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 วิชา S1 คณิตศาสตร์  / S2 วิทยาศาสตร์  / S3 ภาษาอังกฤษ 
ฉบับที่ 2 วิชา S4 ภาษาไทย  / S5 สังคมศึกษา  

4. ในแต่ละวิชาผู้เข้าสอบจะได้รับกระดาษคำตอบวิชาละ 1 แผ่น  ให้กรอกข้อมูลตาม ข้อ 1. และข้อ 2. 
ให้เรียบร้อยและเขียนหมายเลขชุดข้อสอบ ลงในช่องว่างด้านหลัง S1 ………. / S2 ..……. / S3 ………. 
ตามลำดับแต่ละวิชา  

5. ผู้เข้าสอบต้องทำข้อสอบทีละ 1 วิชาเรียงตามลำดับ และเม่ือหมดเวลาในแต่ละวิชากรรมการกำกับ
ห้องสอบ จะสั่งให้ยุติการทำแบบทดสอบ สั่งให้ผู้เข้าสอบวางดินสอ ปากกา และนั่งให้เรียบร้อย  
แล้วจึงเดินเก็บกระดาษคำตอบในวิชานั้น  เมื่อแล้วเสร็จจึงจะอนุญาตให้ลงมือทำแบบทดสอบ 
ในวิชาต่อไป โดยขานเวลาเริ่มสอบและเวลาสิ้นสุดในแต่ละวิชาให้ผู้เข้าสอบทราบ และบันทึกเวลา 
ลงบนกระดานหน้าห้องสอบต่อไป 

6. ดังนั้น เวลาในการเริ่มทำแบบทดสอบของแต่ละห้องสอบจะไม่พร้อมกัน จึงไม่มีการประกาศจาก 
กองอำนวยการสนามสอบ ระหว่างการสอบ โดยจะยึดการขานเวลาจากกรรมการกำกับห้องสอบ 
เป็นหลัก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

แผนที่ภายในบริเวณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

อาคาร 3 

สนามมิ่งเมือง 



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 9 อาคาร 3 ชั้น 2

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 20001

เด็กชายกนตธร  ใหลอุดี

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

2 20002

เด็กชายกฤชณัท  ศิริอุดม

กุดบากราษฎรบำรุง  

3 20003

เด็กชายกฤตภพ  กอเกียรติพงศกร

อนุบาลสกลนคร  

4 20004

เด็กชายกฤษกร  วงศกาฬสินธุ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

5 20005

เด็กชายกฤษณกันท  นิตยนัน

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

6 20006

เด็กหญิงกวินทิพย  โสภารักษ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

7 20007

เด็กชายกวินภพ  ศิริบูรณ

กุดบากราษฎรบำรุง  

8 20008

เด็กหญิงกัญพัชร  สุขรี

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

9 20009

เด็กชายกันตพัฒน  พนมอุปถัมภ

อนุบาลสกลนคร  

10 20010

เด็กหญิงกัลยากร  ไกรศร

อนุบาลสกลนคร  

11 20011

เด็กชายกาญจดิษฐ  นันทวิชัย

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

12 20012

เด็กหญิงกีรัตยา  หอมทอง

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

13 20013

เด็กหญิงกุลธิดา  หมื่นแพน

อนุบาลวานรนิวาส  

14 20014

เด็กชายกาวที่กลา  เฟอยงาราช

อนุบาลสกลนคร  

15 20015

เด็กหญิงขวัญสุดา  ปดไธสง

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

16 20016

เด็กหญิงจารวี  จุมสันกลาง

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

17 20017

เด็กหญิงจิรัชญา  สุขะวิริยะ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

18 20018

เด็กหญิงจิรัชยา  บุตรชาดา

มารียพิทักษพังโคน  

19 20019

เด็กหญิงจิรัชยา  ปตโชติชัย

อนุบาลสกลนคร  

20 20020

เด็กหญิงฉมา  อุดมชารี

อนุบาลสกลนคร  

21 20021

เด็กหญิงชญานิน  สอนพรหม

เซนตยอแซฟสกลนคร  

22 20022

เด็กหญิงชนากานต  สุตานัย

อนุบาลสกลนคร  

23 20023

เด็กหญิงชนาพร  ทองนู

อนุบาลสกลนคร  

24 20024

เด็กชายชยุต  วันทาแกว

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

25 20025

เด็กหญิงชวัลลักษณ  ธงวาด

เซนตยอแซฟสกลนคร  

26 20026

เด็กชายชาติวัฒน  วันนา

เซนตยอแซฟสกลนคร  

27 20027

เด็กหญิงชาลิสา  คูสกุลนิรันดร

วิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัย  

28 20028

เด็กหญิงชาลิสา  ศิริชมภู

อนุบาลสกลนคร  

29 20029

เด็กหญิงญดา  ศีรษะโคตร

อนุบาลสกลนคร  

30 20030

เด็กหญิงญาดา  แกวดี

อนุบาลสกลนคร  

31 20031

เด็กหญิงณฤดี  เหลาแตว

อนุบาลสกลนคร  

32 20032

เด็กชายณัฎฐ  จันททองศรี

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

33 20033

เด็กหญิงณัฐภัทร  ไชยมาตย

อนุบาลสกลนคร  

34 20034

เด็กหญิงณัฐมล  ฮอมณี

เซนตยอแซฟสกลนคร  

35 20035

เด็กหญิงณัฐมล  แจมใส

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 10 อาคาร 3 ชั้น 2

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 20036

เด็กหญิงณิชา  ชาประเสริฐ

เมืองสกลนคร(ธาตุนาราย  

2 20037

เด็กชายดิออน  สุดไชยา

เซนตโยเซฟทาแร  

3 20038

เด็กหญิงตมิสา  คนึงหมาย

อนุบาลสกลนคร  

4 20039

เด็กหญิงทะเลจันทร  เดชราช

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

5 20040

เด็กชายทันทิพากร  ผลสุข

มารียพิทักษพังโคน  

6 20041

เด็กชายธนกฤต  จันทไทย

อนุบาลสกลนคร  

7 20042

เด็กหญิงธนพร  ทิพมอม

มารียพิทักษพังโคน  

8 20043

เด็กชายธนภูมิ  เสนียกุลประเสริฐ

อนุบาลสกลนคร  

9 20044

เด็กหญิงธนารีย  มหาอัฑฒสกุล

อนุบาลสกลนคร  

10 20045

เด็กชายธนาเดช  คำชมภู

เซนตยอแซฟสกลนคร  

11 20046

เด็กชายธนิก  เวทยกิตติพฤกษ

อนุบาลสกลนคร  

12 20047

เด็กหญิงธวัลรัตน  จันทะนะ

เซนตยอแซฟนาแก  

13 20048

เด็กหญิงธัญพิชชา  อมรวุฒิกรณ

อนุบาลสกลนคร  

14 20049

เด็กหญิงธัญยชนก  เมืองสูง

อนุบาลภวิกา  

15 20050

เด็กชายธันยธรณ  ทนคำดี

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

16 20051

เด็กชายธาภัธ  ปติอลงกรณ

อนุบาลสกลนคร  

17 20052

เด็กชายธีระเดช  นามศร

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

18 20053

เด็กหญิงธีราพร  ผาใต

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

19 20054

เด็กชายนราทร  ถิรตวงสิน

อนุบาลสกลนคร  

20 20055

เด็กหญิงนันทนภัส  สุดหลา

เซนตยอแซฟสกลนคร  

21 20056

เด็กหญิงนิชาพร  อยูเย็น

เซนตยอแซฟสกลนคร  

22 20057

เด็กชายนเรศ  อนันติ

อนุบาลสกลนคร  

23 20058

เด็กชายบรรยวัสถ  คนซื่อ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

24 20059

เด็กหญิงปทิตตา  เฉลิมชัย

อนุบาลสกลนคร  

25 20060

เด็กหญิงปพิชญา  ไชยตะมาตย

เซนตยอแซฟสกลนคร  

26 20061

เด็กหญิงปภาดา  ฮังโยธา

อนุบาลสกลนคร  

27 20062

เด็กหญิงปภาวรินทร  ผาพรม

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

28 20063

เด็กชายปรมินทร  รัตนนิรันดร

อนุบาลสกลนคร  

29 20064

เด็กชายปวริศว  ปนสุวรรณ

อนุบาลสกลนคร  

30 20065

เด็กหญิงปวิณดา  แพงพิมพโล

อนุบาลสกลนคร  

31 20066

เด็กหญิงปวีณธิดา  จอมประโคน

อนุบาลสุวรรณเทน  

32 20067

เด็กหญิงปวีณลดา  บูรณเจริญ

บานปากอูน  

33 20068

เด็กชายปณณวิชญ  สกุลคุณาทิพย

อนุบาลสกลนคร  

34 20069

เด็กหญิงปานตะวัน  ตนตะภา

อนุบาลสกลนคร  

35 20070

เด็กหญิงปาริฉัตร  สำแดงเดช

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 11 อาคาร 3 ชั้น 2

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 20071

เด็กหญิงปารียา  พรวาป

อนุบาลสกลนคร  

2 20072

เด็กหญิงปาลิตา  ทองทิพย

อนุบาลภวิกา  

3 20073

เด็กหญิงปยะฉัตร  นาขะมิน

เซนตยอแซฟสกลนคร  

4 20074

เด็กหญิงปุญญิสา  วรรณบุงทอง

อนุบาลวรรณทอง  

5 20075

เด็กหญิงปุณณพร  หนูทอง

อนุบาลสกลนคร  

6 20076

เด็กหญิงปุณยนุช  สอนสมนึก

อนุบาลสกลนคร  

7 20077

เด็กหญิงปุณยวีร  สุงิ้วงาม

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

8 20078

เด็กชายพณิชพล  แสนอยู

เซนตยอแซฟนาแก  

9 20079

เด็กหญิงพรพรรณ  จันดาวรรณ

อนุบาลสกลนคร  

10 20080

เด็กหญิงพรหมภัสสร  พรหมสาขา ณ สกลนคร

อนุบาลสกลนคร  

11 20081

เด็กหญิงพลอยไพลิน  กงลีมา

อนุบาลสกลนคร  

12 20082

เด็กชายพสธร  วรรณวงศ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

13 20083

เด็กหญิงพิชชาภา  ราชราชา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

14 20084

เด็กหญิงพิชญาภา  เพริศแกว

บานอากาศ  

15 20085

เด็กชายพุทธธรรม  ผลวิลัย

อนุบาลสกลนคร  

16 20086

เด็กชายภัทรพล  แสนชนม

อนุบาลสกลนคร  

17 20087

เด็กหญิงภัทรภา  โพธิ์งาม

เซนตยอแซฟสกลนคร  

18 20088

เด็กชายภาคิน  โคตรสำราญ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

19 20089

เด็กหญิงมินตรา  แกนปดชา

อนุบาลสุวรรณเทน  

20 20090

เด็กชายยุทธพงศ  วงคอินอยู

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

21 20091

เด็กชายรัฐวุฒิ  ธ.น.โม

อนุบาลสกลนคร  

22 20092

เด็กชายรัศมีโชติ  ไพศาลสิงห

อนุบาลสกลนคร  

23 20093

เด็กหญิงรินรดา  ปาระสีห

อนุบาลสกลนคร  

24 20094

เด็กชายวชิรเมษฐ  โชคสวภัทรกุล

อนุบาลบานแพง  

25 20095

เด็กชายวรชน  วงษลา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

26 20096

เด็กชายวรปรัชญ  ลี้ตระกู

มารียพิทักษพังโคน  

27 20097

เด็กชายวรวุฒิ  สมณะ

เทศบาล 4  

28 20098

เด็กชายวิชิตชัย  ตาระบัตร

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

29 20099

เด็กหญิงวิภาดา  ศรีพิลา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

30 20100

เด็กหญิงวเรณยา  มาใจดี

อนุบาลวรรณทอง  

31 20101

เด็กหญิงศมนญา  เรืองวิทูร

อนุบาลสกลนคร  

32 20102

เด็กชายศาสตรตรา  ศรีสม

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

33 20103

เด็กหญิงศิรภัสสร  พะหงษรัมย

เซนตยอแซฟสกลนคร  

34 20104

เด็กหญิงศิราวดี  คำชมภู

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

35 20105

เด็กหญิงสิริกัญญา  จักรพิมพ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 12 อาคาร 3 ชั้น 3

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 20106

เด็กหญิงสิริกัลยา  ทองสุข

อนุบาลสกลนคร  

2 20107

เด็กหญิงสิริลักษณ  บุตรวัง

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

3 20108

เด็กหญิงสุณัฏฐา  กลิ่นนอย

อนุบาลสกลนคร  

4 20109

เด็กชายสุธี  ศรีพรหมมุนี

อนุบาลสกลนคร  

5 20110

เด็กหญิงสุธีมนต  นนทคำวงศ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

6 20111

เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยมาศ

อนุบาลสกลนคร  

7 20112

เด็กหญิงสุพิชฌาย  บาลลา

มารียพิทักษพังโคน  

8 20113

เด็กหญิงสุพิชญชญา  ตั้งมั่นกิจเจริญ

อนุบาลสกลนคร  

9 20114

เด็กหญิงสุวพิชญ  วงศกาฬสินธุ

อนุบาลสกลนคร  

10 20115

เด็กชายอชิระ  อุคำ

วิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัย  

11 20116

เด็กหญิงอภิญญา  กอเดช

อนุบาลวรรณทอง  

12 20117

เด็กหญิงอภิญญา  เกษี

เทศบาล 2  

13 20118

เด็กหญิงอภิญาภา  บุตรดีวีระวงค

อนุบาลสกลนคร  

14 20119

เด็กหญิงอมรทิพย  ชาภูคำ

อนุบาลสกลนคร  

15 20120

เด็กหญิงอมลรดา  ราชภูวา

เซนตยอแซฟสกลนคร  

16 20121

เด็กหญิงอริน  แสงสนิท

เซนตยอแซฟสกลนคร  

17 20122

เด็กหญิงอลิชา  สุขสมบูรณ

เซนตยอแซฟสกลนคร  

18 20123

เด็กหญิงอารยา  เดอญาเกอร

อนุบาลสกลนคร  

19 20124

เด็กหญิงอิซาเบล  วินทช

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

20 20125

เด็กหญิงเกศธิญาดา  ธรรมวงค

มารียพิทักษพังโคน  

21 20126

เด็กชายเจสัน  เอ็กกลี่

เซนตยอแซฟสกลนคร  

22 20127

เด็กชายเตชะวัฒน  สกลธนากร

อนุบาลสกลนคร  

23 20128

เด็กชายเตชิต  จิตระวัง

อนุบาลสกลนคร  

24 20129

เด็กชายเตชินทร  ขวาธิจักร

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

25 20130

เด็กหญิงเบญญาภา  นามรุงฤทธิ์

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

26 20131

เด็กหญิงเพชรไพลิน  ซายสุพรรณ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

27 20132

เด็กหญิงเพ็ญพัชยา  อินทะยศ

อนุบาลสกลนคร  

28 20133

เด็กชายเอกภาพ  โคตรผาย

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

29 20134

เด็กหญิงเอมอร  อินทาปจ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

30 20135

เด็กหญิงเอมิกา  วงษาเนาว

บานอากาศ  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy
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