
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  Mini  English Program : MEP  ปีการศึกษา ๒๕๖6 
 

 อนุวัติตามประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6    
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
(MEP)  ปีการศึกษา ๒๕๖6 และโรงเรียนไดด้ำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 
นั้น 
 บัดนี ้โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า 
มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก จำนวน  126  คน รายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้   
และให้ไปสอบคัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม  ๒๕๖6  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 / 50 นาที      
 

 ให้ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนเพ่ือใช้แสดงตน 
ในการเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบห้ามนำเครือ่งมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ หรือเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ ให้ผู้เขา้สอบ 
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 9  มีนาคม 2566  และรายงานตัวในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่  
9 – 10 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 4

โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  5 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 5 อาคาร 3 ชั้น 1

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 50001

เด็กชายWayu  Samornrit

สกลราชวิทยานุกูล  

2 50002

นางสาวกชพรรณ  ขุนศรี

สกลราชวิทยานุกูล  

3 50003

เด็กหญิงกนกพร  คำมูล

เรณูนครวิทยานุกูล  

4 50004

เด็กหญิงกนกพร  ธรรมปทม

สกลราชวิทยานุกูล  

5 50005

นายกฤตณภัทร  รัศมีแกว

พังโคนวิทยาคม  

6 50006

เด็กชายกวินทรธัช  กิตติเลิศไพศาล

ธาตุนารายณวิทยา  

7 50007

นางสาวกอบสุข  เรืองอยู

สกลราชวิทยานุกูล  

8 50008

นางสาวกัญญาณัฐ  กุดวงศแกว

สกลราชวิทยานุกูล  

9 50009

นางสาวกัญญาพัชร  กุดวงศแกว

สกลราชวิทยานุกูล  

10 50010

นายกัลปยกฤต  มีระหงษ

สกลราชวิทยานุกูล  

11 50011

นายกิตติพงศ  พุทธสังข

สกลราชวิทยานุกูล  

12 50012

นางสาวกิติยาภรณ  คตสุข

สกลราชวิทยานุกูล  

13 50013

นางสาวขรินทรทิพย  กุลบุตร

เซนตยอแซฟสกลนคร  

14 50014

เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไสยกุล

สกลราชวิทยานุกูล  

15 50015

นายคณพศ  ทองเอียด

สกลราชวิทยานุกูล  

16 50016

นายคุณานนต  เเกวมะ

สกลราชวิทยานุกูล  

17 50017

นางสาวจณิสตา  พิณทอง

สกลนครพัฒนศึกษา  

18 50018

เด็กชายจิตติศักดิ์  สังขพระ

สกลราชวิทยานุกูล  

19 50019

นางสาวจิรัชญา  จิตรดาภา

สกลราชวิทยานุกูล  

20 50020

เด็กหญิงชญานิศ  พรชนกนาถ

สกลราชวิทยานุกูล  

21 50021

นางสาวชฎาพร  ตายเนาวดง

สกลราชวิทยานุกูล  

22 50022

นายชนินทร  แสนบรรดิษฐ

สกลราชวิทยานุกูล  

23 50023

นางสาวชวิศา  คะณานันท

สกลราชวิทยานุกูล  

24 50024

เด็กหญิงชัชฎาภรณ  รัตนพันธ

เซนตยอแซฟสกลนคร  

25 50025

นางสาวชุติกาญจน  อุนศิริ

สกลราชวิทยานุกูล  

26 50026

นางสาวญาณิศา  เจริญรัตน

วิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัย  

27 50027

เด็กหญิงณัชชา  งอยกุดจิก

สกลราชวิทยานุกูล  

28 50028

นางสาวณัฏฐกานต  เพียสา

สกลนครพัฒนศึกษา  

29 50029

เด็กหญิงณัฐณิชา  จิระสวัสดิ์ตระกูล

สกลราชวิทยานุกูล  

30 50030

นางสาวณัฐณิชา  พงศสุขเกษม

ธาตุนารายณวิทยา  

31 50031

นางสาวณัฐณิชา  สุดตาภักดี

สกลราชวิทยานุกูล  

32 50032

นางสาวณัฐธิดา  พึ่งวร

สกลราชวิทยานุกูล  

33 50033

นายณัฐพล  เนาวแสง

สกลราชวิทยานุกูล  

34 50034

นายดลวัฒน  กองตองกาย

สกลราชวิทยานุกูล  

35 50035

เด็กหญิงดวงกมล  ปริญญาพล

สกลราชวิทยานุกูล  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  5 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 6 อาคาร 3 ชั้น 1

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 50036

เด็กหญิงตรีทิพย  ใจดี

สกลราชวิทยานุกูล  

2 50037

นางสาวทอฝน  สิมบุตร

สกลราชวิทยานุกูล  

3 50038

นางสาวทิพยวิมล  สุจริต

เซนตยอแซฟสกลนคร  

4 50039

นายธนดล  พรหมสาขา ณ สกลนคร

สกลราชวิทยานุกูล  

5 50040

นายธนบดี  ธวัชโชติ

สกลราชวิทยานุกูล  

6 50041

นายธนพพล  สิทธิ์นะศรี

สกลราชวิทยานุกูล  

7 50042

นางสาวธนภรณ  ศรีอาจ

พังโคนวิทยาคม  

8 50043

นางสาวธนวรรณ  แกวพาดี

อากาศอำนวยศึกษา  

9 50044

เด็กหญิงธนัญญา  คิดคา

สกลราชวิทยานุกูล  

10 50045

นางสาวธนิสรา  โฮมวงค

อนุบาลภัทรวรรณ  

11 50046

นางสาวธัญจิรา  ทิพชาติ

เซนตยอแซฟสกลนคร  

12 50047

นางสาวธัญญาภรณ  อุปสรรค

สกลราชวิทยานุกูล  

13 50048

นางสาวธันยพร  พลหงษ

สกลราชวิทยานุกูล  

14 50049

นางสาวธีรกานต  พิมพสระเกษ

สกลราชวิทยานุกูล  

15 50050

เด็กหญิงนภสร  วงศกาฬสินธุ

สกลราชวิทยานุกูล  

16 50051

นางสาวนรีรัตน  พิริยะชนะชัย

สกลราชวิทยานุกูล  

17 50052

นางสาวนวพร  ศิริเจริญกุล

สกลราชวิทยานุกูล  

18 50053

เด็กหญิงนันทิกานต  อุทัยสา

สกลราชวิทยานุกูล  

19 50054

เด็กชายนาวิน  คำเมือง

สกลราชวิทยานุกูล  

20 50055

นายบารมี  ผาลลาพัง

สกลราชวิทยานุกูล  

21 50056

นางสาวบุษราคัม  กวีพิชชาพัชร

สกลราชวิทยานุกูล  

22 50057

นางสาวบูนฮุย  กี

เซนตยอแซฟสกลนคร  

23 50058

นางสาวปภาวรินท  ดาบพิมพศรี

สวางแดนดิน  

24 50059

เด็กหญิงปราณธีรดา  โทไขษร

สกลราชวิทยานุกูล  

25 50060

นางสาวปรีญามล  จันทรปรีชายุทธ

สกลราชวิทยานุกูล  

26 50061

นางสาวปวีณนุช  พรมบุตร

สกลราชวิทยานุกูล  

27 50062

นายปาณัสม  จันทะลุน

สกลราชวิทยานุกูล  

28 50063

นางสาวปญชาน  ชาเรืองเดช

สกลราชวิทยานุกูล  

29 50064

นางสาวปนมนัส  นันแพง

สกลนครพัฒนศึกษา  

30 50065

นายพงศธร  โถบำรุง

สกลราชวิทยานุกูล  

31 50066

นายพชร  โยธาวรมนตรี

สกลราชวิทยานุกูล  

32 50067

นางสาวพรนภัส  ทองหมั้น

สกลราชวิทยานุกูล  

33 50068

นางสาวพัทธฐนันน  พิพัฒนสุข

สกลราชวิทยานุกูล  

34 50069

นางสาวพิชญา  วรรณสุ

สกลราชวิทยานุกูล  

35 50070

เด็กหญิงพิชญาภา  นามประกาย

สกลราชวิทยานุกูล  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  5 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 7 อาคาร 3 ชั้น 2

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 50071

นายพิชุตม  สุขคณา

สกลนครพัฒนศึกษา  

2 50072

เด็กหญิงพิยรัตน  นพรัตนจิรกุล

สกลราชวิทยานุกูล  

3 50073

เด็กหญิงพีชานิกา  จามนอยพรม

สกลราชวิทยานุกูล  

4 50074

นางสาวพุทธพิชญา  มูลตองคะ

สกลราชวิทยานุกูล  

5 50075

เด็กหญิงภัทรธิดา  พวงพั้ว

สกลราชวิทยานุกูล  

6 50076

นายภัทรนนท  ศรีนา

สกลราชวิทยานุกูล  

7 50077

นางสาวภัทราพร  ลอมหามงคล

สกลราชวิทยานุกูล  

8 50078

นางสาวภิญญาพัชญ  พรหมพันธ

ธาตุนารายณวิทยา  

9 50079

เด็กหญิงภิรัญณญา  เชลา ชอว

เซนตยอแซฟสกลนคร  

10 50080

เด็กหญิงมธุรดา  สายคำพัน

นาแกสามัคคีวิทยา  

11 50081

นางสาวมนัสนันท  โกสาแสง

สกลราชวิทยานุกูล  

12 50082

นางสาวมาดาพร  เข็มบุญ

สกลราชวิทยานุกูล  

13 50083

นางสาวรสริน  โคตรหาซาว

ธาตุนารายณวิทยา  

14 50084

นางสาวรัชกานต  ไฝทาคำ

สกลราชวิทยานุกูล  

15 50085

นางสาวรัชฎาภรณ  นาดชางแดง

เซนตโยเซฟทาแร  

16 50086

เด็กหญิงลัทธวิตรา  ภักดี

เซนตยอแซฟศรีสงคราม  

17 50087

นางสาววณิชญา  ตาระบัตร

สกลราชวิทยานุกูล  

18 50088

เด็กหญิงวรวลัญช  จะชาลี

สกลราชวิทยานุกูล  

19 50089

นางสาววรวลัญช  จันทิวงศ

สกลราชวิทยานุกูล  

20 50090

นางสาววรินทร  ภาสอน

บานแพงพิทยาคม  

21 50091

เด็กหญิงวาศินา  สินเจริญกูล

สกลราชวิทยานุกูล  

22 50092

นางสาววิชญาดา  แกวไกรสร

สกลราชวิทยานุกูล  

23 50093

เด็กหญิงวิภาดา  เลขาโสภณ

สกลราชวิทยานุกูล  

24 50094

นายวีรากร  คำมุงคุณ

สกลราชวิทยานุกูล  

25 50095

เด็กหญิงศรุตา  สุขอราม

สกลราชวิทยานุกูล  

26 50096

นางสาวศศิชา  แตมทอง

พังโคนวิทยาคม  

27 50097

นางสาวศิริปุณณิศา  เจริญสุข

สกลราชวิทยานุกูล  

28 50098

นายศิวกร  ปดไธสง

สกลราชวิทยานุกูล  

29 50099

นางสาวศุกลพัชร  วงศละคร

มุกดาหาร  

30 50100

เด็กหญิงศุชญา  ปติพงศไพศาล

สกลราชวิทยานุกูล  

31 50101

นายสรวิชญ  ศรีธนิตพัฒน

วิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัย  

32 50102

นายสวัสดิ์  ไกรษรแสน

บานโนนกุง  

33 50103

เด็กหญิงสาวิณี  บำรุงรส

สกลราชวิทยานุกูล  

34 50104

เด็กหญิงสิรัญชรัตน  เริ่มลักคน

เจริญศิลปศึกษา(โพธิ์คำอ  

35 50105

นางสาวสิรินภา  กุลสานต

สกลราชวิทยานุกูล  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  5 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 8 อาคาร 3 ชั้น 2

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 50106

นางสาวสิริสุดา  แกวฝาย

สกลราชวิทยานุกูล  

2 50107

นางสาวสุชานันท  หอมกระจาย

สกลราชวิทยานุกูล  

3 50108

นางสาวสุประวีณ  อินทนู

สกลราชวิทยานุกูล  

4 50109

นางสาวสุพิชฌาย  มนตคาถา

เรณูนครวิทยานุกูล  

5 50110

นางสาวสุพิตตา  จันทรังษี

สกลราชวิทยานุกูล  

6 50111

นางสาวสุภาสินี  ฝางนอก

สกลราชวิทยานุกูล  

7 50112

นางสาวสุวพิชฌาย  ฤทธิพรโสภณ

สกลราชวิทยานุกูล  

8 50113

นายอธิภัทร  ปทมะ

วิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัย  

9 50114

นายอภิชาติ  การะภักดี

มัธยมวานรนิวาส  

10 50115

นางสาวอรณิชา  แกวชมภู

บานไรนาดี  

11 50116

นายอริญชัย  งามขำ

สกลราชวิทยานุกูล  

12 50117

นางสาวอัจฉราพร  ลินโพธิ์ศาล

สกลราชวิทยานุกูล  

13 50118

เด็กหญิงอันดา  ศรีอาจ

สกลราชวิทยานุกูล  

14 50119

นายอิทธิกร  ติ้วคะลา

สกลราชวิทยานุกูล  

15 50120

นางสาวเกษศิริน  อินทรีย

ธาตุนารายณวิทยา  

16 50121

นางสาวเมทิกา  ทองกานเหลือง

สกลราชวิทยานุกูล  

17 50122

เด็กหญิงแองจิลาร  นวลศรี

เซนตยอแซฟศรีสงคราม  

18 50123

เด็กหญิงโชติกา  ศรีโฉมงาม

สกลราชวิทยานุกูล  

19 50124

เด็กชายโรจนฤทธิ์  นนทพละ

สกลราชวิทยานุกูล  

20 50125

นางสาวโสภิตตา  ขุมเงิน

สกลราชวิทยานุกูล  

21 50126

นายไตรภูมิ  หารธงไชย

สกลราชวิทยานุกูล  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy
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