
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา ๒๕๖6 
 

 อนุวัติตามประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6    
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  ปีการศึกษา ๒๕๖6 และโรงเรียนไดด้ำเนินการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 นั้น 
 บัดนี ้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า 
มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก จำนวน  136  คน  รายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้   
และให้ไปสอบคัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม  ๒๕๖6  ตั้งแต่เวลา  ๐๗.30 น. เป็นต้นไป และให้ผู้เข้าสอบ   
ทุกคนเข้าแถวตามห้องสอบ ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เพ่ือรับฟัง 
คำชี้แจงในการดำเนินการจัดสอบต่อไป  โดยทดสอบความรู้  ๒ วิชา ทั้งแบบอัตนัยและปรนัย ดังนี้  
            เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.      วิชาคณิตศาสตร์     
                     เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.      วิชาวิทยาศาสตร์     
(หมายเหตุ – เวลาในตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
                          

 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 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/


 



 



 

 

แผนที่ภายในบริเวณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

อาคาร 3 

สนามมิ่งเมือง 



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  5 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 1 อาคาร 3 ชั้น 1

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 40001

นางสาวกชกร  แสงกลา

สกลราชวิทยานุกูล  

2 40002

นางสาวกชพร  เจาะจง

สกลราชวิทยานุกูล  

3 40003

นางสาวกนกพิชญ  ทองพราว

สวางแดนดิน  

4 40004

นางสาวกมลชนก  โยยันติ

สกลราชวิทยานุกูล  

5 40005

นางสาวกรปวีณ  ปองกัน

สกลราชวิทยานุกูล  

6 40006

นางสาวกัญญภัทร  แสนโสม

สกลราชวิทยานุกูล  

7 40007

นายกันตพล  ยศรักษา

สวางแดนดิน  

8 40008

นางสาวกาญจนเกลา  เคนไชยวงศ

สกลราชวิทยานุกูล  

9 40009

นายกองภพ  ศักดิ์ปรีชากุล

สกลราชวิทยานุกูล  

10 40010

นายคณาธิป  ภูลวรรณ

สกลราชวิทยานุกูล  

11 40011

นางสาวคริมา  เมืองมุงคุณ

บานแพงพิทยาคม  

12 40012

นายคันธารัตน  รัตณพานิช

สกลราชวิทยานุกูล  

13 40013

นางสาวจันทรจิรา  ปาทะวงค

ธาตุนารายณวิทยา  

14 40014

เด็กหญิงจิณหนิภา  พรมทัน

เจริญศิลปศึกษา(โพธิ์คำอ  

15 40015

นางสาวจิดาภา  ชามุล

สกลราชวิทยานุกูล  

16 40016

นายจิตติพิทย  ราษฎรเจริญ

สกลราชวิทยานุกูล  

17 40017

เด็กหญิงจินดารัตน  แพงคำฮัก

สกลราชวิทยานุกูล  

18 40018

เด็กชายจิรทีปต  แซเตีย

สกลราชวิทยานุกูล  

19 40019

นายจิรภัทร  วงษหมอก

สกลราชวิทยานุกูล  

20 40020

เด็กหญิงจิราพัชร  แสนสุริวงค

สกลราชวิทยานุกูล  

21 40021

นายจิรายุส  ไชยเชษฐ

เทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา  

22 40022

นางสาวจีรภัทร  ดีสกุล

สกลราชวิทยานุกูล  

23 40023

เด็กหญิงจุฑารัตน  หมอกใส

นาแกสามัคคีวิทยา  

24 40024

เด็กหญิงชนมชนาถ  พลมาศ

สกลราชวิทยานุกูล  

25 40025

นางสาวชนัญญา  ศรีบุญเรือง

กุสุมาลยวิทยาคม  

26 40026

นางสาวชนิดา  ศรีบุญเรือง

กุสุมาลยวิทยาคม  

27 40027

นายชยานันต  อวนปอง

สกลราชวิทยานุกูล  

28 40028

เด็กหญิงชยานันต  แสงบัวทาว

วิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัย  

29 40029

นางสาวชลดา  สิมสาร

บานนาคูพัฒนา(กรป.กลา  

30 40030

นายชัยพัฒน  สุวัฒนเสนีย

สกลราชวิทยานุกูล  

31 40031

นางสาวญาณิศา  บุญยู

สกลราชวิทยานุกูล  

32 40032

นางสาวญาณิศา  ศิลารักษ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

33 40033

เด็กหญิงญาดา  ศิริดลธนเกษม

สกลราชวิทยานุกูล  

34 40034

เด็กชายณชนก  ไขประภาย

สกลราชวิทยานุกูล  

35 40035

เด็กชายณภัทร  วังยศ

สกลราชวิทยานุกูล  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  5 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 2 อาคาร 3 ชั้น 1

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 40036

นายณัฏฐกรณ  ตรงดี

มัธยมวานรนิวาส  

2 40037

นางสาวณัฐธิดา  วัฒนาพินิจสาคร

สกลราชวิทยานุกูล  

3 40038

เด็กหญิงณัฐวลัญชญ  พิริยสัตยา

สกลราชวิทยานุกูล  

4 40039

นางสาวณิชานันท  วงศเเสงงาม

สกลราชวิทยานุกูล  

5 40040

นายตฤณพฤกษ  พลราชม

สกลราชวิทยานุกูล  

6 40041

นายทัชชกร  จิรัฎฐปภา

สกลราชวิทยานุกูล  

7 40042

นางสาวทิพยวาริน  ลาลุน

ธาตุนารายณวิทยา  

8 40043

นายธนพล  ทองลอง

สกลราชวิทยานุกูล  

9 40044

นายธนภัทร  ชมชายผล

สกลราชวิทยานุกูล  

10 40045

เด็กหญิงธนัชชา  พาพิทักษ

สกลราชวิทยานุกูล  

11 40046

นางสาวธนัญชา  สมฤาแสง

สวางแดนดิน  

12 40047

เด็กหญิงธนัญพร  กุลชาติ

สกลราชวิทยานุกูล  

13 40048

นางสาวธนาภรณ  บุญกอบ

สกลราชวิทยานุกูล  

14 40049

นางสาวธรรญภรณ  ธนาเจริญชัย

ปยะมหาราชาลัย  

15 40050

นายธัชพล  ทัศนเอี่ยม

วิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัย  

16 40051

เด็กหญิงธัญวรัตน  ตูบสันเทียะ

พรรณาวุฒาจารย  

17 40052

นางสาวนภาพร  อินกอง

เซนตยอแซฟ  

18 40053

นางสาวนภาพรรณ  ฮมปา

นาแกสามัคคีวิทยา  

19 40054

นางสาวนรภัทร  ทองอวมใหญ

สกลราชวิทยานุกูล  

20 40055

นายนราธิป  กุลกานนท

วิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัย  

21 40056

นางสาวนรินทรพร  แสนบรรดิษฐ

สกลราชวิทยานุกูล  

22 40057

เด็กหญิงนลพรรณ  บูทอง

สกลราชวิทยานุกูล  

23 40058

เด็กหญิงนันทนภัส  นิ่มมุกดา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

24 40059

เด็กหญิงนันทนภัส  เนียมแดง

นาแกสามัคคีวิทยา  

25 40060

เด็กชายนาวิน  คำเมือง

สกลราชวิทยานุกูล  

26 40061

นายนิโคลัส  ตรอมเบ็ตตี้

สกลราชวิทยานุกูล  

27 40062

เด็กหญิงบัณฑรวรรณ  สุวรรณรงค

พรรณาวุฒาจารย  

28 40063

นางสาวบัณฑิตาพร  บุตรเวียงพันธ

สกลราชวิทยานุกูล  

29 40064

นายปวริศ  อินธิแสน

สกลราชวิทยานุกูล  

30 40065

นางสาวปวริศา  งอยภูธร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

31 40066

เด็กชายปองพล  กรีพละ

สกลราชวิทยานุกูล  

32 40067

นายปญจวิทย  เดชขันธ

อากาศอำนวยศึกษา  

33 40068

นางสาวปญญารัตน  ไชยนาน

นาแกสามัคคีวิทยา  

34 40069

นางสาวปาณิศรา  ชินโณ

สกลราชวิทยานุกูล  

35 40070

นางสาวปารมี  เนืองนอง

สกลราชวิทยานุกูล  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  5 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 3 อาคาร 3 ชั้น 1

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 40071

นายปุญญพัฒน  ตระกูลเจริญ

สกลราชวิทยานุกูล  

2 40072

เด็กชายพชรสัณห  สุวรรณรงค

สกลราชวิทยานุกูล  

3 40073

นางสาวพรธีรา  ถานะลุน

สกลราชวิทยานุกูล  

4 40074

นายพหล  ศรีเตียเพ็ชร

สกลราชวิทยานุกูล  

5 40075

นายพัชฏะ  เตวะสุขธรรม

สกลราชวิทยานุกูล  

6 40076

นางสาวพัชราภรณ  พรหมสาขา ณ สกลนคร

สกลราชวิทยานุกูล  

7 40077

นางสาวพิชชาพร  ศรีเพียชัย

สกลราชวิทยานุกูล  

8 40078

นางสาวพิชญาภา  จักรเสน

สกลราชวิทยานุกูล  

9 40079

นางสาวพิชามญชุ  สุวรรณมงคล

สกลราชวิทยานุกูล  

10 40080

นางสาวพิชามญช  วงคไทย

กุดบากพัฒนาศึกษา  

11 40081

นางสาวพิฐณฏา  พจนชัยศักดิ์

สกลราชวิทยานุกูล  

12 40082

นายพีระพัฒน  ยาทองไชย

สกลนครพัฒนศึกษา  

13 40083

นางสาวภชริตา  วงศหาริมาตร

สกลราชวิทยานุกูล  

14 40084

นางสาวภัทรจาริน  ศรีพรหม

สกลราชวิทยานุกูล  

15 40085

เด็กชายภัทรพล  บงบุตร

สกลราชวิทยานุกูล  

16 40086

นายภาณุวิชญ  ธงอาษา

บานมวงพิทยาคม  

17 40087

นายภีระพงศ  สิริชัยสุขเจริญ

ธาตุนารายณวิทยา  

18 40088

นายภูพาน  ผะอบเหล็ก

เซกา  

19 40089

นายภูริณัฐ  ตรีนารถ

สกลราชวิทยานุกูล  

20 40090

นายมนัสชัย  ศรีหาเทพ

สามผงวิทยาคม  

21 40091

นางสาวมานิตา  จุฬาจตุรศิระรัตน

สกลราชวิทยานุกูล  

22 40092

เด็กหญิงรมยธีรา  บุตราช

สกลราชวิทยานุกูล  

23 40093

เด็กหญิงรวินันท  คุณพระเมือง

สกลราชวิทยานุกูล  

24 40094

เด็กหญิงลลิดา  คำเรืองศรี

สกลราชวิทยานุกูล  

25 40095

เด็กหญิงวชิราภรณ  อุมอาสา

สกลราชวิทยานุกูล  

26 40096

นายวรปรัชญ  คุณพิภาค

สกลราชวิทยานุกูล  

27 40097

เด็กชายวริศธร  สีพันธบุญ

สกลราชวิทยานุกูล  

28 40098

นางสาววริศรา  ศรีนา

สกลราชวิทยานุกูล  

29 40099

นายวิกรม  เชื้อวงศพรหม

นาแกสามัคคีวิทยา  

30 40100

นายศรายุทธ  ออนศรีคะ

บานหนองกระบอกราษฎ  

31 40101

เด็กหญิงศศิกานต  เกษมสวัสดิ์

สกลราชวิทยานุกูล  

32 40102

นางสาวศิริรัตน  สอนพิมพ

บานหนองกระบอกราษฎ  

33 40103

นายศิวกร  พันธนาคำ

สกลราชวิทยานุกูล  

34 40104

นางสาวศุภพิชญา  เคนไชยวงศ

กาฬสินธุพิทยาสรรพ  

35 40105

เด็กหญิงศุภาพิชญ  ไชยเพ็ชร

สกลราชวิทยานุกูล  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  5 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 40106

นายสรรเสริญ  โพธิ์ศรี

สกลราชวิทยานุกูล  

2 40107

เด็กชายสรัล  เกษลี

มัธยมวานรนิวาส  

3 40108

เด็กชายสวพล  ทัศนบรรลือ

สกลราชวิทยานุกูล  

4 40109

เด็กชายสิทธิชาติ  พลาดอินทร

กุสุมาลยวิทยาคม  

5 40110

เด็กชายสิริชัย  อุปครราช

สกลราชวิทยานุกูล  

6 40111

นางสาวสุชญา  บุญจันทร

สกลราชวิทยานุกูล  

7 40112

เด็กหญิงสุธิกานต  ตุตะเวช

ปทุมคงคาสมุทรปราการ  

8 40113

นางสาวสุพิชญา  สุยะวารี

สกลราชวิทยานุกูล  

9 40114

เด็กชายสุรวิทย  บริโปร

นาแกสามัคคีวิทยา  

10 40115

นางสาวสุรางคนางค  สุขที

สกลราชวิทยานุกูล  

11 40116

เด็กหญิงอชิรญา  อินธิแสน

ธาตุนารายณวิทยา  

12 40117

นางสาวอชิรญาณ  ลวกุณ

สกลราชวิทยานุกูล  

13 40118

นายอชิรวิชญ  พบสมัย

สกลราชวิทยานุกูล  

14 40119

เด็กหญิงอมิตดา  สิริวชิระกุล

สกลราชวิทยานุกูล  

15 40120

นางสาวอัชฌา  ไพราชสูง

กุสุมาลยวิทยาคม  

16 40121

นางสาวอัญญากร  โชติธนผล

ธาตุนารายณวิทยา  

17 40122

นางสาวอายูมิ  อุทัยวัฒน

สกลราชวิทยานุกูล  

18 40123

เด็กหญิงอารียา  สุวรรณไชยรบ

พรรณาวุฒาจารย  

19 40124

นางสาวอารียา  เมามีจันทร

สกลราชวิทยานุกูล  

20 40125

นางสาวอินทิรา  มีชัย

ปยะมหาราชาลัย  

21 40126

เด็กหญิงอินทิรา  เอกพันธ

มัธยมประชานิเวศน  

22 40127

นางสาวอุษณิษา  ดาบพิมพศรี

สกลราชวิทยานุกูล  

23 40128

นางสาวเขมิสรา  ดิษพันลำ

สกลราชวิทยานุกูล  

24 40129

นางสาวเทียวชลธาร  ทานาลาด

สกลนครพัฒนศึกษา  

25 40130

เด็กหญิงเนติพร  ถีระวงษ

สกลราชวิทยานุกูล  

26 40131

นายเปนปลื้ม  คำพลงาม

มัธยมวานรนิวาส  

27 40132

เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขัติวงค

สกลราชวิทยานุกูล  

28 40133

เด็กหญิงเมธภัค  กสิณสันต

สกลราชวิทยานุกูล  

29 40134

เด็กหญิงเอมิกา  พลสวนทีป

สกลราชวิทยานุกูล  

30 40135

นางสาวโชติกา  จีระศิริโชติ

ธาตุนารายณวิทยา  

31 40136

เด็กหญิงโยษิตา  นาถนอม

สกลราชวิทยานุกูล  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy
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