
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา ๒๕๖6 
 

 อนุวัติตามประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประกาศ  ณ  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖    
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  ปีการศึกษา ๒๕๖6 และโรงเรียนไดด้ำเนินการรับสมัคร
ระหว่างวันที ่14 – 18 กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 นั้น 
 บัดนี ้โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า 
มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก จำนวน  274  คน รายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้   
และให้ไปสอบคัดเลือกในวันที่ 4 มีนาคม  ๒๕๖5  ตั้งแต่เวลา ๐๗.30 น. เป็นต้นไป และให้ผู้เข้าสอบ   
ทุกคนเข้าแถวตามห้องสอบ ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เพ่ือรับฟัง 
คำชี้แจงในการดำเนินการจัดสอบต่อไป  โดยทดสอบความรู้ ๕ วิชา  ดังนี้ 
           เริ่มทำแบบทดสอบเวลา ๐๙.๐๐ น.     วชิา S1   คณิตศาสตร ์  40 ข้อ / 60 นาท ี
                                                           วิชา S2   วิทยาศาสตร์     40 ข้อ / 50 นาที                                                                       
                                                           วิชา S3   ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ / 50 นาที   
           ชุดที่ ๒  เริ่มเวลา 13.00 น. ๑๓.๐๐ น วชิา S4   ภาษาไทย  40 ข้อ / 40 นาท ี
                                                           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  รายละเอียดจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป 
                           

   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

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 1

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 10001

เด็กหญิงกชพร  ขันทะชา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

2 10002

เด็กหญิงกชพรรณ  ประทุม

อนุบาลพรรณานิคม  

3 10003

เด็กหญิงกนกพร  เหมะธุลิน

อนุบาลสกลนคร  

4 10004

เด็กหญิงกมลชนก  สกุลโชควัฒนา

อนุบาลสกลนคร  

5 10005

เด็กหญิงกมลพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร

อนุบาลนครพนม  

6 10006

เด็กหญิงกมลพร  สิงหทองไชย

มารียพิทักษพังโคน  

7 10007

เด็กหญิงกมลลักษณ  ลุนละคะ

เทศบาล 2  

8 10008

เด็กหญิงกรกนก  ไชยนิลวรรณ

อนุบาลสกลนคร  

9 10009

เด็กหญิงกรวรรณ  สาขามุละ

อนุบาลสกลนคร  

10 10010

เด็กหญิงกฤฏญาภัทร  บุญทองลวน

นาแกผดุงราชกิจเจริญ  

11 10011

เด็กชายกฤตนัย  ใจดี

อนุบาลสกลนคร  

12 10012

เด็กชายกฤตยชญ  คำสาย

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

13 10013

เด็กชายกวิน  ยะไชยศรี

อนุบาลสกลนคร  

14 10014

เด็กหญิงกวินตรา  เมืองมุงคุณ

บานพังขวางวัฒนศิลป  

15 10015

เด็กหญิงกวินทรา  ผานสุวรรณ

อนุบาลสกลนคร  

16 10016

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญบรรลุ

อนุบาลสกลนคร  

17 10017

เด็กหญิงกัญญาพร  รังษี

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

18 10018

เด็กหญิงกัญญาพัชร  โพนกองเส็ง

บานอากาศ  

19 10019

เด็กหญิงกัญญาภัทร  จรุงเกียรติสกล

อนุบาลสกลนคร  

20 10020

เด็กหญิงกัญญาวีร  พุฒิชัยเจริญ

บานปากอูน  

21 10021

เด็กหญิงกัญญาวีร  ใยลีอาง

บานนาอางมวงคำ  

22 10022

เด็กหญิงกัญญณัชชา  กลยนี

เซนตยอแซฟนาแก  

23 10023

เด็กหญิงกัญตญา  คลธา

เซนตยอแซฟสกลนคร  

24 10024

เด็กชายกัณณศักดิ์  สวางอารมณ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

25 10025

เด็กหญิงกัลปงหา  ไชยรัตน

อนุบาลสกลนคร  

26 10026

เด็กหญิงกัลยารัตน  สุขอะหล่ำ

เซนตยอแซฟนาแก  

27 10027

เด็กหญิงกาญจนเกลา  อาจวิชัย

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

28 10028

เด็กชายกิตติคุณ  คตสุข

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

29 10029

เด็กหญิงกิตติยา  คุณปญญา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

30 10030

เด็กหญิงกุลภัสสร  โสภาจร

บานพังโคน(จำปาสามัคคี  

31 10031

เด็กหญิงกุลสิรี  มีสีบู

อนุบาลสุวรรณเทน  

32 10032

เด็กหญิงขวัญจิรา  แสนพันธ

อนุบาลสกลนคร  

33 10033

เด็กหญิงขวัญชนก  มณีบู

อนุบาลสกลนคร  

34 10034

เด็กหญิงคีตวรินทร  โสตถิสวัสดิ์

อนุบาลสกลนคร  

35 10035

เด็กชายคุณานนต  คำคุณคำ

มารียพิทักษพังโคน  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 2 อาคาร 3 ชั้น 1

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 10036

เด็กหญิงจรรยมณฑน  ตุพิลา

ชุมชนบานกุดไห  

2 10037

เด็กชายจักรกฤษ  วรนารถ

เทศบาล 2  

3 10038

เด็กชายจักรภัทร  ศิริ

อนุบาลสกลนคร  

4 10039

เด็กชายจักรภัทร  แกววิเชียร

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

5 10040

เด็กชายจักรภัทร  โพธิ์คลัง

เซนตโยเซฟทาแร  

6 10041

เด็กชายจารุวิทย  บุบผัน

บานอากาศ  

7 10042

เด็กชายจิณพัธน  จิรัฎฐปภา

มารียพิทักษพังโคน  

8 10043

เด็กหญิงจิตราพัชร  ทองจรัส

อนุบาลสกลนคร  

9 10044

เด็กหญิงจิรชยา  แกวงาม

เซนตยอแซฟศรีสงคราม  

10 10045

เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ฮังชัย

อนุบาลสกลนคร  

11 10046

เด็กหญิงจุฑาทิพย  ชุมโจม

เทศบาลคำตากลา  

12 10047

เด็กหญิงจุฑาทิพย  หาวหาญ

อนุบาลสกลนคร  

13 10048

เด็กหญิงชญานิศ  สัญจรเลิศ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

14 10049

เด็กหญิงชฏาวัลย  แสนสุริวงค

อนุบาลสกลนคร  

15 10050

เด็กชายชนกันต  คำโสมศรี

อนุบาลสกลนคร  

16 10051

เด็กหญิงชนัญทิดา  บงบุตร

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

17 10052

เด็กหญิงชนัฐปภา  พิมพภูคำ

อนุบาลสุวรรณเทน  

18 10053

เด็กชายชนาธิป  ถาปนแกว

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

19 10054

เด็กหญิงชนิญญา  ขาวประภา

อนุบาลสกลนคร  

20 10055

เด็กชายชนินทร  วงศสีดา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

21 10056

เด็กหญิงชนิสรา  วงศศรีจันทร

มารียพิทักษพังโคน  

22 10057

เด็กชายชัยธัช  ทองพรม

บานดอนหมูโพธิ์ศรีชุมชน  

23 10058

เด็กชายชัยอนันต  เสนะโกวร

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

24 10059

เด็กหญิงชุติกาญจน  ไชยบุญ

เทศบาล 2  

25 10060

เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณพันธ

บานอากาศ  

26 10061

เด็กหญิงฐิดาพร  พลราชม

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

27 10062

เด็กหญิงฐิตารีย  ภายอุม

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

28 10063

เด็กชายฐิติวัฒน  พยุหะ

เซนตยอแซฟสกลนคร  

29 10064

เด็กชายฑีฆาภิวัตน  อุบลประสิทธิ์

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

30 10065

เด็กหญิงณกมล  คำชมภู

เมืองสกลนคร(ธาตุนาราย  

31 10066

เด็กชายณชปกร  ทองคำ

อนุบาลสกลนคร  

32 10067

เด็กชายณฐดนย  วงคแสงนอย

เซนตยอแซฟนาแก  

33 10068

เด็กชายณฐภูมิ  อาจลา

อนุบาลสกลนคร  

34 10069

เด็กชายณภัทร  กอนตาล

อนุบาลสกลนคร  

35 10070

เด็กชายณภัทร  คำสงค

กุดบากราษฎรบำรุง  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 3 อาคาร 3 ชั้น 1

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 10071

เด็กหญิงณภัทร  ทักษิณาภรณ

เซนตยอแซฟนาแก  

2 10072

เด็กหญิงณภัทร  หอมไกรลาศ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

3 10073

เด็กหญิงณัชชา  นาถนอม

อนุบาลวรรณทอง  

4 10074

เด็กหญิงณัชชา  นามเที่ยง

กุดบากราษฎรบำรุง  

5 10075

เด็กหญิงณัชริญา  ดาบสุวรรณ

เซนตยอแซฟสกลนคร  

6 10076

เด็กหญิงณัฏฐกันย  คำแพงมัก

อนุบาลสกลนคร  

7 10077

เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กกแกว

อนุบาลโสธิญา  

8 10078

เด็กหญิงณัฏฐิกา  ชามาตย

อนุบาลสกลนคร  

9 10079

เด็กหญิงณัฐชาวรินทร  ใจศิริ

บานอากาศ  

10 10080

เด็กหญิงณัฐธัญญา  กิจคณะ

อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  

11 10081

เด็กชายณัฐพนธ  โมยะ

อนุบาลภวิกา  

12 10082

เด็กชายณัฐพล  ลีนาลาด

เทศบาล 2  

13 10083

เด็กชายณัฐพัฒน  สลางสิงห

เทศบาล 2  

14 10084

เด็กชายณัฐภัทร  รัตนวงศชัย

บานพังโคน(จำปาสามัคคี  

15 10085

เด็กหญิงณัฐมน  ฟุงมาก

เซนตยอแซฟนาแก  

16 10086

เด็กชายณัฐวิทย  ทัศนบรรลือ

อนุบาลสกลนคร  

17 10087

เด็กชายด.ช.ภูเมศ  ชัยพรรณา

มารียพิทักษพังโคน  

18 10088

เด็กหญิงดาริน  ชาเครือ

บานดอนกลาง  

19 10089

เด็กหญิงดิษฐิตา  มุลตองคะ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

20 10090

เด็กชายติณณภพ  ฉลาดธัญญกิจ

อนุบาลสกลนคร  

21 10091

เด็กชายถิรพุทธิ์  วรบุตร

บานอากาศ  

22 10092

เด็กชายทวีศักดิ์  สิมมา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

23 10093

เด็กหญิงทักษพร  ไชยราช

บานสูงเนินสามัคคี  

24 10094

เด็กชายทีฆบดี  บุญเพ็ง

บานนาหวา  

25 10095

เด็กชายธนกร  วงศพิริยะสมบัติ

อนุบาลสกลนคร  

26 10096

เด็กชายธนกฤต  กาพรหมวงศ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

27 10097

เด็กชายธนฉัตร  หารธงไชย

อนุบาลสกลนคร  

28 10098

เด็กหญิงธนพร  คำทะเนตร

อนุบาลสกลนคร  

29 10099

เด็กชายธนวัฒน  ทายะนอย

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

30 10100

เด็กชายธนวัตน  พิลึกไพร

อนุบาลสกลนคร  

31 10101

เด็กหญิงธนัชพร  เรืองโพน

อนุบาลสกลนคร  

32 10102

เด็กชายธนันพัฒน  เกษวงคษา

บานดอนกอย  

33 10103

เด็กชายธนัยนันท  แกวไพฑูรย

บานโพนแพง  

34 10104

เด็กชายธนาธร  อุปครุธ

กุดบากราษฎรบำรุง  

35 10105

เด็กหญิงธนาวดี  ชาสงวน

เซนตยอแซฟสกลนคร  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 10106

เด็กชายธนเดช  ถาบุตร

อนุบาลวาริชภูมิ  

2 10107

เด็กชายธนโชติ  ลดารุงโรจน

ราษฎรวิทยา  

3 10108

นางสาวธัญชนก  อินธิแสง

สกลราชวิทยานุกูล  

4 10109

เด็กหญิงธัญญารัตน  บุตรทอง

บานประชาสุขสันติ์  

5 10110

เด็กหญิงธัญรดี  โยธายุทธ

ปารวรรณศึกษา  

6 10111

เด็กชายธัญวัฒน  วงคชนาหิรัญ

อนุบาลสกลนคร  

7 10112

เด็กชายธาดา  ศิริดลธนเกษม

อนุบาลสกลนคร  

8 10113

เด็กหญิงธิติพร  ลินโพธิ์ศาล

อนุบาลสกลนคร  

9 10114

เด็กชายธีรภัทร  พลสระคู

เซนตโยเซฟทาแร  

10 10115

เด็กชายธีรภัทร  เครือเทียน

อนุบาลสกลนคร  

11 10116

เด็กชายธีระพงษ  มาปน

อนุบาลสกลนคร  

12 10117

เด็กหญิงธีราภรณ  รักษาภักดี

มารียพิทักษพังโคน  

13 10118

เด็กหญิงนงนภัส  รอดภัย

อนุบาลสกลนคร  

14 10119

เด็กหญิงนงลักษณ  ขุนปญญา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

15 10120

เด็กชายนนธรัฎฐ  จิรัฎฐปภา

มารียพิทักษพังโคน  

16 10121

เด็กหญิงนภาพร  พรหมงอย

เทศบาล 2  

17 10122

เด็กหญิงนัทธมน  สาลีพร

เซนตยอแซฟนาแก  

18 10123

เด็กหญิงนันทวัลย  สุขอิงบุญ

อนุบาลสกลนคร  

19 10124

เด็กหญิงนิจจารีย  คำทอง

อนุบาลสกลนคร  

20 10125

เด็กหญิงนิชาภา  ฝายรีย

เซนตยอแซฟศรีสงคราม  

21 10126

เด็กหญิงนิดตยา  ฤทธิ์เต

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

22 10127

เด็กชายนิติกร  แสงกลา

เซนตยอแซฟสกลนคร  

23 10128

เด็กชายนิติธร  คำแพง

บานแพงวิทยา  

24 10129

เด็กชายนิพพิชฌน  ลีทนทา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

25 10130

เด็กหญิงน้ำเพชร  เเกวนิล

เมืองสกลนคร(ธาตุนาราย  

26 10131

เด็กหญิงบัณฑิตา  งอยหลา

บานนาอางมวงคำ  

27 10132

เด็กหญิงบัวบูชา  จันทรตื้อ

อนุบาลวานรนิวาส  

28 10133

เด็กหญิงบารมี  เกตวงษา

อนุบาลภวิกา  

29 10134

เด็กหญิงบุญญปญญ  ขันทีทาว

เซนตยอแซฟสกลนคร  

30 10135

เด็กหญิงบุษกร  กิติอาษา

บานนาอางมวงคำ  

31 10136

เด็กชายบูรพา  ฮังกะสี

อนุบาลวรรณทอง  

32 10137

เด็กหญิงปณาลี  วดีศิริศักดิ์

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

33 10138

เด็กหญิงปภาวรินทร  กุลวงศ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

34 10139

เด็กหญิงปภาวรินท  เจริญวัฒนมงคล

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

35 10140

เด็กชายปภินวิชย  สอนสมนึก

เทศบาล 4  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 5 อาคาร 3 ชั้น 1

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 10141

เด็กชายปรรณกร  กาญบุตร

เซนตโยเซฟทาแร  

2 10142

เด็กหญิงปรัชญารีย  สำนัก

มารียพิทักษพังโคน  

3 10143

เด็กหญิงปรางคธิณี  รอดงาม

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

4 10144

เด็กหญิงปรารถนา  ทองเปลว

อนุบาลสกลนคร  

5 10145

เด็กหญิงปริณดา  ทัศมี

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

6 10146

เด็กหญิงปริยฉัตร  งาสิทธิ์

อนุบาลสกลนคร  

7 10147

เด็กหญิงปรียาดา  จันทรมา

อนุบาลสกลนคร  

8 10148

เด็กหญิงปลายฝน  หัศกรรจ

มารียพิทักษพังโคน  

9 10149

เด็กหญิงปวีณกร  ใยวังหนา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

10 10150

เด็กหญิงปญญาพร  พละชัย

อนุบาลสกลนคร  

11 10151

เด็กหญิงปณณธร  จิ่มอาษา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

12 10152

เด็กหญิงปาณิสรา  จันทิมากร

อนุบาลสกลนคร  

13 10153

เด็กชายปติวัฒน  ธนูรักษ

โพนงามโคกวิทยาคาร  

14 10154

เด็กหญิงปยวรรณ  คะสุดใจ

อนุบาลภวิกา  

15 10155

เด็กหญิงปยาพัชร  เคหะฐาน

บานพังโคน(จำปาสามัคคี  

16 10156

เด็กหญิงปนปนัทธ  นางาม

อนุบาลสกลนคร  

17 10157

เด็กหญิงปุณยภรณ  ฤทธิ์ฤาชัย

อนุบาลสกลนคร  

18 10158

เด็กชายปูรณ  บุญชัยศรี

เซนตยอแซฟสกลนคร  

19 10159

เด็กชายพชร  พรมโคตร

อนุบาลบานแพง  

20 10160

เด็กชายพชร  ศรียะวงษ

อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  

21 10161

เด็กชายพชร  สุขสรอย

มารียพิทักษพังโคน  

22 10162

เด็กชายพชรพล  จันดาวรรณ

อนุบาลบานแพง  

23 10163

เด็กชายพชรภพ  ลิภา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

24 10164

เด็กหญิงพชรมน  กลอมใจ

อัสสัมชัญลำปาง  

25 10165

เด็กหญิงพริมา  ฝายรีย

มารียพิทักษพังโคน  

26 10166

เด็กชายพลธวัฒน  กสิณสันต

อนุบาลสกลนคร  

27 10167

เด็กชายพลภัทร  ยาทองไชย

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

28 10168

เด็กหญิงพอฤทัย  แกวทอง

บานพังโคน(จำปาสามัคคี  

29 10169

เด็กหญิงพัชรา  มหาวงศ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

30 10170

เด็กหญิงพัณณิตา  ปนเคหา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

31 10171

เด็กชายพัทธดนย  ผลโยน

เซนตยอแซฟนาแก  

32 10172

เด็กหญิงพัทธวรรณ  สุนารักษ

อนุบาลวานรนิวาส  

33 10173

เด็กหญิงพิขามญชุ  มงคลมัไฟ

เซนตยอแซฟนาแก  

34 10174

เด็กหญิงพิชญา  ทองมาศ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

35 10175

เด็กชายพิชญากรณ  ทิงสุข

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 6 อาคาร 3 ชั้น 1

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 10176

เด็กหญิงพิชญนรี  คุณมี

อนุบาลบานมวง  

2 10177

เด็กหญิงพิทยาภรณ  จันทะลุน

เทศบาล 2  

3 10178

เด็กชายพิษณุพงศ  นาคดี

ชุมชนบานไชยบุรี  

4 10179

เด็กชายพิสิษฐ  ปญจุมพล

เซนตโยเซฟทาแร  

5 10180

เด็กหญิงพีชญากานต  อุดมนา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

6 10181

เด็กชายพีรวิชญ  พลราชม

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

7 10182

เด็กหญิงฟาริดา  พันธุออน

อนุบาลสกลนคร  

8 10183

เด็กหญิงฟารีดาร  บาราหาแม

อนุบาลสกลนคร  

9 10184

เด็กหญิงภรภัทร  เมืองนาค

เซนตโยเซฟทาแร  

10 10185

เด็กหญิงภัคชาภา  พัชรบุษราคัมกุล

เซนตยอแซฟสกลนคร  

11 10186

เด็กหญิงภัทรกร  ไฝทาคำ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

12 10187

เด็กชายภัทรดนัย  แสงตรีสุ

อนุบาลสกลนคร  

13 10188

เด็กชายภัทรพล  พลศรีราช

นาแกผดุงราชกิจเจริญ  

14 10189

เด็กหญิงภัทรวดี  ชาตะพรหม

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

15 10190

เด็กหญิงภัทรวดี  ทองเกิด

อนุบาลสกลนคร  

16 10191

เด็กหญิงภัทราภรณ  จันทรมาลา

อนุบาลวานรนิวาส  

17 10192

เด็กหญิงภัทราภรณ  มาตชรา

เทศบาล 2  

18 10193

เด็กหญิงภัทรฐิตา  ไชยเพ็ชร

เซนตยอแซฟนาแก  

19 10194

เด็กหญิงภารดี  พรหมศิริ

เซนตยอแซฟสกลนคร  

20 10195

เด็กหญิงภิญญดา  ประภารัตน

บานอากาศ  

21 10196

เด็กหญิงภิญญาพัชญ  ธนาเจริญชัย

อนุบาลนครพนม  

22 10197

เด็กหญิงภิญญาพัชญ  ไชยสิทธิ์

อนุบาลสกลนคร  

23 10198

เด็กหญิงภิญญามาศ  ไชยเชษฐ

ชุมชนนางัว  

24 10199

เด็กชายภูมิเทพ  มวงทอง

อนุบาลสกลนคร  

25 10200

เด็กชายภูรัชวิน  วิเวก

อนุบาลสกลนคร  

26 10201

เด็กชายภูริ  นิสังกาศ

เซนตยอแซฟศรีสงคราม  

27 10202

เด็กชายภูริณัฐ  นาจรินทร

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

28 10203

เด็กชายมนชิต  คาระวงค

อนุบาลโสธิญา  

29 10204

เด็กหญิงยอดสวรรค  คำสงค

อนุบาลสกลนคร  

30 10205

เด็กชายรณกร  ศักดิ์ปรีชากุล

อนุบาลสกลนคร  

31 10206

เด็กหญิงรติกาล  แดงลีทา

บานประชาสุขสันติ์  

32 10207

เด็กชายรังสิมันต  ไพศาลสิงห

อนุบาลสกลนคร  

33 10208

เด็กชายรัชชานนท  ตะวะนะ

อนุบาลโสธิญา  

34 10209

เด็กชายรามณ  โทบุราณ

มารียพิทักษพังโคน  

35 10210

เด็กหญิงรมฟา  ปากดีสี

อนุบาลสกลนคร  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 7 อาคาร 3 ชั้น 2

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 10211

เด็กหญิงลดาวัลย  ยังแสนภู

อนุบาลสกลนคร  

2 10212

เด็กหญิงลักษณพร  ขจรธนไพศาล

อนุบาลสกลนคร  

3 10213

เด็กหญิงลักษิกา  วรรณวาส

มารียพิทักษพังโคน  

4 10214

เด็กหญิงวชิรญาณ  ชาวกุดรัง

เซนตโยเซฟทาแร  

5 10215

เด็กชายวชิรพงศ  อุณชาติ

บานนาหวา  

6 10216

เด็กชายวชิรวิทย  แกวกิ่ง

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

7 10217

เด็กชายวรปรัชญ  ลี้ตระกูล

มารียพิทักษพังโคน  

8 10218

เด็กหญิงวรรณวดี  มณีสรอย

เซนตยอแซฟนาแก  

9 10219

เด็กหญิงวริศรา  สัพโส

เซนตยอแซฟนาแก  

10 10220

เด็กชายวรเมธ  อริยชาติ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

11 10221

เด็กหญิงวลัยพรรณ  คำหุง

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

12 10222

เด็กหญิงวารุณี  ปองดู

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

13 10223

เด็กชายวิกรัยวิชญ  ฤทธิพรโสภณ

อนุบาลสกลนคร  

14 10224

เด็กหญิงวิชญาดา  ทองกันทม

อนุบาลสกลนคร  

15 10225

เด็กหญิงวิศัลยศยา  หนอแกว

บานพังโคน(จำปาสามัคคี  

16 10226

เด็กชายวีรภาพ  หมวดแร

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

17 10227

เด็กชายวุฒิภัทร  วรกา

เซนตยอแซฟสกลนคร  

18 10228

เด็กหญิงศริยาภา  สาลีนนท

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

19 10229

เด็กชายศักยศรณ  สุขสอาด

อนุบาลสกลนคร  

20 10230

เด็กชายศิรชัช  ราชพิลา

อนุบาลสกลนคร  

21 10231

เด็กหญิงศิริวรรณ  แผงดวงดี

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

22 10232

เด็กชายศิวกร  กุลชาติ

อนุบาลสกลนคร  

23 10233

เด็กหญิงศิโรลักษณ  พันทอง

มารียพิทักษพังโคน  

24 10234

เด็กชายศุภพิชญ  ทองนำ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

25 10235

เด็กชายศุภฤกษ  วารินทร

อนุบาลสกลนคร  

26 10236

เด็กชายศุภวิชญ  พงสุภา

บานปากอูน  

27 10237

เด็กหญิงศุภานัน  อุฬารกิตติ์

อนุบาลสกลนคร  

28 10238

เด็กหญิงศุภาพิชญ  ปองแสนกิจ

มารียพิทักษพังโคน  

29 10239

เด็กหญิงศุภารนันท  สมสนุก

อนุบาลสกลนคร  

30 10240

เด็กหญิงสรัญญา  เสมอพิทักษ

บานโคกสะอาด  

31 10241

เด็กหญิงสรัญธร  วงคขวาหูม

อนุบาลสกลนคร  

32 10242

เด็กชายสิรวิชญ  ดาวเศรษฐ

มารียพิทักษพังโคน  

33 10243

เด็กชายสิรวิชญ  สุขขำ

ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ  

34 10244

เด็กหญิงสิรินทรา  เครือบุดดี

อนุบาลสกลนคร  

35 10245

เด็กหญิงสิรินทรธิดาพร  วิเศษฐี

อนุบาลสุวรรณเทน  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 8 อาคาร 3 ชั้น 2

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 10246

เด็กหญิงสิรินาถ  คำแกว

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

2 10247

เด็กหญิงสุชานันท  เอื้ออารียกุล

อนุบาลสกลนคร  

3 10248

เด็กชายสุธนัย  ลาภยิ่ง

อนุบาลบานแพง  

4 10249

เด็กหญิงสุนิดา  เทพศรีหา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

5 10250

เด็กหญิงสุปรียา  ใจเที่ยง

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

6 10251

เด็กหญิงสุภัสรัตน  ไชยสัตย

เซนตยอแซฟสกลนคร  

7 10252

เด็กหญิงสุภัสสร  พอสาร

บานหัวบึงทุง(เขตการทาง  

8 10253

เด็กหญิงสุภัสสร  แสนตางนา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

9 10254

เด็กหญิงสุภีพร  ตุพิลา

บานคอใหญ  

10 10255

เด็กหญิงหงส  นามนิตย

เมืองสกลนคร(ธาตุนาราย  

11 10256

เด็กชายหฤษฎ  จิรวัฒนศิวาพร

เซนตยอแซฟสกลนคร  

12 10257

เด็กหญิงอชิรญาณ  กุมพล

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

13 10258

เด็กหญิงอมลรดา  บุญพูน

มารียพิทักษพังโคน  

14 10259

เด็กหญิงอรกัญญา  สุริยะจันทร

มารียพิทักษพังโคน  

15 10260

เด็กชายอรรถกร  ปญเศษ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

16 10261

เด็กหญิงอรอารียา  อัคราช

มารียพิทักษพังโคน  

17 10262

เด็กหญิงอศิรวรรณ  แสงดี

อนุบาลสกลนคร  

18 10263

เด็กชายอัครโยธิน  ศรีรัตน

อนุบาลวานรนิวาส  

19 10264

เด็กหญิงอัฉริยะญาภา  ศรีวงษ

อนุบาลสกลนคร  

20 10265

เด็กหญิงอารยา  คำภูษา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

21 10266

เด็กหญิงอำภาพรรณ  ศรีคำมุล

อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  

22 10267

เด็กชายอินทัช  เสมอพิทักษ

เซนตโยเซฟทาแร  

23 10268

เด็กชายเฉลิมโชค  วงษาคร

เซนตยอแซฟสกลนคร  

24 10269

เด็กชายเชน  ทองอนันทวงศ

เซนตโยเซฟทาแร  

25 10270

เด็กชายเดชาธร  นันตะสุข

อนุบาลสกลนคร  

26 10271

เด็กชายเศรษฐพงศ  เจริญชัย

มารียพิทักษพังโคน  

27 10272

เด็กหญิงเอมอร  พลสวนทีป

เซนตยอแซฟสกลนคร  

28 10273

เด็กหญิงเอียดบุญเยือน  ทานาลาด

บานศรีวิชาครุราษฎรอุทิ  

29 10274

เด็กหญิงไอศวรรณยา  ชาวกลา

เทศบาล 2  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ
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