
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ปีการศึกษา ๒๕๖6 

 

 อนุวัติตามประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประกาศ  ณ  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5    
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประเภท  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (CS) ปีการศึกษา ๒๕๖6 และโรงเรียนไดด้ำเนินการรับสมัครระหว่างวันที ่14 – 18 กุมภาพันธ์  
๒๕๖6 นั้น 
 บัดนี ้โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า 
มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก จำนวน  241  คน รายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้   
และให้ไปสอบคัดเลือกในวันที่ 4 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 นาท ี  
           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

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร (CS)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 13 อาคาร 3 ชั้น 3

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 30001

เด็กหญิงกชมน  แสนสุริวงค

เซนตยอแซฟสกลนคร  

2 30002

เด็กหญิงกนกพร  ศรีบัวบาน

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

3 30003

เด็กหญิงกมลชนก  ศรีมุกดา

กุดบากราษฎรบำรุง  

4 30004

เด็กหญิงกมลวรรณ  โคษา

อนุบาลสกลนคร  

5 30005

เด็กชายกฤษณกร  สัพโส

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

6 30006

เด็กชายกฤษณกมล  รุงกิติกรณ

อนุบาลสกลนคร  

7 30007

เด็กชายกวินท  อินธิแสน

อนุบาลสกลนคร  

8 30008

เด็กหญิงกวินธิดา  ตันติอาภา

อนุบาลสกลนคร  

9 30009

เด็กหญิงกัญญณัท  รอดตัวดี

อนุบาลสกลนคร  

10 30010

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรศรี

อนุบาลสกลนคร  

11 30011

เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิงหคำ

อนุบาลสกลนคร  

12 30012

เด็กหญิงกัญญาวีร  แสงลา

กุดบากราษฎรบำรุง  

13 30013

เด็กหญิงกัญญวรา  วังคะฮาต

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

14 30014

เด็กหญิงกานดา  กอนกงไกว

อนุบาลสกลนคร  

15 30015

เด็กหญิงกานตพิชชา  บุณรังศรี

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

16 30016

เด็กชายกิตติณัฐ  พบสมัย

อนุบาลสกลนคร  

17 30017

เด็กชายกิตติธร  วงศมีแกว

อนุบาลสกลนคร  

18 30018

เด็กชายกิตติพงษ  ศรีกูลกิจ

บานดอนกอย  

19 30019

เด็กชายกิตติศักดิ์  นาเมืองรักษ

เทศบาล 4  

20 30020

เด็กชายกีรติ  เเสงงาม

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

21 30021

เด็กหญิงกีรติญาณี  ฐานวิเศษ

อนุบาลสกลนคร  

22 30022

เด็กหญิงขวัญขาว  รักสะอาด

อนุบาลสกลนคร  

23 30023

เด็กชายคมกริช  งามเข็มกลาง

บานประชาสุขสันติ์  

24 30024

เด็กชายคริษฐ  สุขสมบูรณ

เซนตยอแซฟสกลนคร  

25 30025

เด็กชายคุณภัทร  ตั้งตระกูล

เซนตยอแซฟนาแก  

26 30026

เด็กชายจตุรพิธ  สุนทรวัฒน

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

27 30027

เด็กชายจตุรภัทร  แงมสุราช

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

28 30028

เด็กหญิงจันเจางาม  ดวงกุลสา

บานจำปาศิริราษฎร  

29 30029

เด็กหญิงจิตราภัทร  งอยกุดจิก

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

30 30030

เด็กชายจิรภัทร  เจริญสุข

อนุบาลสกลนคร  

31 30031

เด็กชายจิรายุ  บุญวงศ

อนุบาลสกลนคร  

32 30032

เด็กชายจิรายุ  ศักดิ์ขวา

เซนตยอแซฟสกลนคร  

33 30033

เด็กชายจีรพัส  ศรีพลพา

อนุบาลสกลนคร  

34 30034

เด็กชายจุลสิงห  ดิ่งหงอก

อนุบาลสกลนคร  

35 30035

เด็กหญิงจุฬารัตน  บุตตะโคตร

อนุบาลสกลนคร  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร (CS)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 14 อาคาร 3 ชั้น 3

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 30036

เด็กหญิงชญานันท  ดีดวงพันธ

อนุบาลสกลนคร  

2 30037

เด็กหญิงชญานิษ  ศรีวรรณะ

อนุบาลสกลนคร  

3 30038

เด็กชายชนรรทน  โพธิ์พรหมเมศ

อนุบาลสกลนคร  

4 30039

เด็กชายชนะภัย  ราชาไชย

อนุบาลสกลนคร  

5 30040

เด็กหญิงชนิสรา  ขันติยู

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

6 30041

เด็กหญิงชรินทรทิพย  พรรณธรรม

อนุบาลสกลนคร  

7 30042

เด็กชายชวกร  โมตา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

8 30043

เด็กหญิงชัญญา  ศรีสะอาด

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

9 30044

เด็กชายชาญณรงค  บุตตะวงษ

บานประชาสุขสันติ์  

10 30045

เด็กชายชินกฤต  เนตรวงศ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

11 30046

เด็กหญิงชุติกาญจน  เศรษฐวรโชติ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

12 30047

เด็กชายญาณภัทร  จันทะนาม

เซนตยอแซฟนาแก  

13 30048

เด็กหญิงญาดา  แสนพวง

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

14 30049

เด็กหญิงญานิศา  เย็นวัฒนา

อนุบาลสกลนคร  

15 30050

เด็กชายฐปกรณ  โคตรธรรม

อนุบาลสกลนคร  

16 30051

เด็กชายณคุณ  โฮมวงศ

วิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัย  

17 30052

เด็กหญิงณฐพร  ลาดำ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

18 30053

เด็กหญิงณฐมน  สุวรรณเทน

อนุบาลสกลนคร  

19 30054

เด็กชายณพิชญ  ศรีภิรมย

กุดบากราษฎรบำรุง  

20 30055

เด็กหญิงณัชชา  คชสารพานิช

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

21 30056

เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พลราชม

อนุบาลสกลนคร  

22 30057

เด็กหญิงณัฏฐานุช  ชาปากดี

อนุบาลสกลนคร  

23 30058

เด็กชายณัฐกร  โทอิ้ง

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

24 30059

เด็กหญิงณัฐธิดา  สมศรี

อนุบาลสกลนคร  

25 30060

เด็กชายณัฐพงศ  ออนมา

อนุบาลสกลนคร  

26 30061

เด็กชายณัฐพงษ  บัวชัยสุวพงษ

อนุบาลสกลนคร  

27 30062

เด็กชายณัฐพนธ  เตียกมลสิทธิ์

อนุบาลสกลนคร  

28 30063

เด็กชายณัฐภัทร  วงษหมอก

อนุบาลภวิกา  

29 30064

เด็กหญิงณัฐริกา  พรประทุม

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

30 30065

เด็กชายณัฐอธิปพันธุ  ปานอินทร

อนุบาลสกลนคร  

31 30066

เด็กชายณโม  พงศนราทร

มารียพิทักษพังโคน  

32 30067

เด็กชายด.ช.พิพัฒนพงศ  เกษมสินธุ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

33 30068

เด็กชายด.ช.ภาสกร  เเสนบรรดิษฐ

อนุบาลสกลนคร  

34 30069

เด็กชายตะวัน  ไชยฮาต

เซนตยอแซฟสกลนคร  

35 30070

เด็กชายตุรากร  เชื้อคนแข็ง

อนุบาลสกลนคร  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร (CS)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 15 อาคาร 3 ชั้น 3

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 30071

เด็กชายทรงพล  หัตถสาร

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

2 30072

เด็กชายทวีรัชต  แดงตาโครต

อนุบาลสกลนคร  

3 30073

เด็กชายทวีโชค  หินพราย

อนุบาลสกลนคร  

4 30074

เด็กหญิงทักษพร  ศรีแสง

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

5 30075

เด็กชายทัชกร  คูกระสังข

อนุบาลสกลนคร  

6 30076

เด็กชายธนกฤต  มาละอินทร

เทศบาล 2  

7 30077

เด็กชายธนกฤต  ออนจงไกร

เทศบาล 2  

8 30078

เด็กชายธนกฤติ  โยตะสิงห

อนุบาลสกลนคร  

9 30079

เด็กชายธนดลย  คุมหนองฮี

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

10 30080

เด็กชายธนพนธ  นามีผล

อนุบาลสกลนคร  

11 30081

เด็กชายธนพัฒน  คึมยะราช

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

12 30082

เด็กชายธนภัทร  ปานนอก

อนุบาลสกลนคร  

13 30083

เด็กชายธนภูมิ  นนตะแสน

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

14 30084

เด็กชายธนภูมิ  อุปรี

อนุบาลสกลนคร  

15 30085

เด็กชายธนภูมิ  ไขสีดา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

16 30086

เด็กชายธนัช  บัวพรม

เทศบาล 4  

17 30087

เด็กหญิงธนัชชญา  ลีทนทา

อนุบาลสกลนคร  

18 30088

เด็กชายธนัยนันท  เกตมาลา

อนุบาลสกลนคร  

19 30089

เด็กชายธนารัตน  คำวันดี

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

20 30090

เด็กชายธนโชติ  อุดแกว

อนุบาลสกลนคร  

21 30091

เด็กชายธวัลรัตน  ศรีสรอย

อนุบาลสกลนคร  

22 30092

เด็กหญิงธัญญรัตน  เลิศศรี

อนุบาลสกลนคร  

23 30093

เด็กชายธัญญวัชร  เดชาบุณยพิพัฒน

อนุบาลสกลนคร  

24 30094

เด็กหญิงธัญญารัตน  ราชชมภู

อนุบาลสกลนคร  

25 30095

เด็กหญิงธัญญารัตน  สงศรีโรจน

อนุบาลสกลนคร  

26 30096

เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญธรรม

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

27 30097

เด็กหญิงธัญวรัตน  พลราชม

อนุบาลสกลนคร  

28 30098

เด็กชายธิติวุฒิ  สิทธิวงศ

อนุบาลสกลนคร  

29 30099

เด็กชายธิเบต  บุญเกิด

อนุบาลสกลนคร  

30 30100

เด็กหญิงธีรนาฏ  เจาทรัพย

อนุบาลสกลนคร  

31 30101

เด็กหญิงธีรจุฑา  บูชา

อนุบาลสกลนคร  

32 30102

เด็กชายนนทพัทธ  ยาทองไชย

อนุบาลสกลนคร  

33 30103

เด็กชายนนธกร  ทวีกิตติเกษม

อนุบาลสกลนคร  

34 30104

เด็กหญิงนภัสสร  เพชรคำ

อนุบาลสกลนคร  

35 30105

เด็กชายนรบดี  จามนอยพรม

เซนตยอแซฟสกลนคร  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร (CS)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 16 อาคาร 3 ชั้น 3

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 30106

เด็กชายนราวิชญ  แรวงคคต

อนุบาลสกลนคร  

2 30107

เด็กชายนราวิชญ  ไชยมาตย

อนุบาลสกลนคร  

3 30108

เด็กหญิงนฤภร  นารอด

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

4 30109

เด็กหญิงนวนันต  ราชสาลี

อนุบาลสกลนคร  

5 30110

เด็กชายนัฐกร  ศิริฟอง

อนุบาลสกลนคร  

6 30111

เด็กชายนันทพัทธ  แกวกา

อนุบาลสกลนคร  

7 30112

เด็กหญิงนันทนภัส  นันทโพธิ์เดช

อนุบาลสกลนคร  

8 30113

เด็กหญิงนันทนภัส  สุขชม

อนุบาลสกลนคร  

9 30114

เด็กชายนิพิฐพนธ  วงศละคร

อนุบาลสกลนคร  

10 30115

เด็กชายปฏิณกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร

เซนตยอแซฟสกลนคร  

11 30116

เด็กชายปณิธาน  ภูดอนนาง

อนุบาลสกลนคร  

12 30117

เด็กหญิงปภาวรินทร  ทักษาปกรณ

อนุบาลสกลนคร  

13 30118

เด็กชายปภินวิช  เกษพิมล

อนุบาลสกลนคร  

14 30119

เด็กชายปรริศ  ตันสมรส

อนุบาลสกลนคร  

15 30120

เด็กชายปริยวิศว  เจริญวงศ

เซนตยอแซฟศรีสงคราม  

16 30121

เด็กชายปลายเมฆ  ปติพงศพล

อนุบาลสกลนคร  

17 30122

เด็กชายปวริศ  ปานอินทร

มารียพิทักษพังโคน  

18 30123

เด็กหญิงปวีณธิดา  จอมประโคน

อนุบาลสุวรรณเทน  

19 30124

เด็กหญิงปญฑิตา  บุญยอด

อนุบาลสกลนคร  

20 30125

เด็กหญิงปณฑิตา  แกวจุฬาศรี

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

21 30126

เด็กชายปณณฑัต  ศรีภักดี

อนุบาลสกลนคร  

22 30127

เด็กชายปณณวิชญ  แคลวคลอง

มารียพิทักษพังโคน  

23 30128

เด็กหญิงปาณิสรา  อินทรวงษ

อนุบาลสกลนคร  

24 30129

เด็กหญิงปารยพิชชา  ชาชุมวงค

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

25 30130

เด็กหญิงปาลิตา  สุวรรณศรี

อนุบาลสกลนคร  

26 30131

เด็กชายปยะ  ชินะโปดก

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

27 30132

เด็กชายปยะวัฒน  นิทัศนนราวุฒิ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

28 30133

เด็กหญิงปยาพัชร  พรหมศรี

อนุบาลสกลนคร  

29 30134

เด็กชายพงศกร  สุรินราช

อนุบาลสกลนคร  

30 30135

เด็กชายพชร  ชาวชายโขง

อนุบาลสกลนคร  

31 30136

เด็กชายพชร  เลิศวรพงศกุล

เซนตยอแซฟสกลนคร  

32 30137

เด็กชายพชรดนัย  แกวกา

อนุบาลสกลนคร  

33 30138

เด็กหญิงพนิตฎา  เศวียงวาศ

กุดบากราษฎรบำรุง  

34 30139

เด็กหญิงพรชิตา  อำมาตยมูลตรี

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

35 30140

เด็กหญิงพัชรพร  สนิทนา

อนุบาลสกลนคร  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร (CS)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 17 อาคาร 3 ชั้น 3

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 30141

เด็กหญิงพัชรมัย  วงศษาสิทธิ์

อนุบาลสกลนคร  

2 30142

เด็กชายพันกร  โคตะโน

อนุบาลสกลนคร  

3 30143

เด็กชายพัลลภ  ขวัญยืน

อนุบาลสกลนคร  

4 30144

เด็กชายพิชญกันต  คำเมลี

อนุบาลสกลนคร  

5 30145

เด็กชายพิชญะ  แกวดี

อนุบาลสกลนคร  

6 30146

เด็กหญิงพิชญาภัค  กลางประพันธ

อนุบาลสกลนคร  

7 30147

เด็กหญิงพิชญาภัค  จันทรังสี

อนุบาลสกลนคร  

8 30148

เด็กชายพิชุตม  แกวไกรสร

อนุบาลสกลนคร  

9 30149

เด็กหญิงพิชามณชุ  จันทรนามวงค

อนุบาลสกลนคร  

10 30150

เด็กหญิงพิมพชนก  ยางธิสาร

อนุบาลสกลนคร  

11 30151

เด็กหญิงพิมพนภัส  สุวรรณชาติ

อนุบาลสกลนคร  

12 30152

เด็กชายพิสิฏฐพล  ผานาค

อนุบาลสกลนคร  

13 30153

เด็กชายพีระวัฒน  คำสงค

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

14 30154

เด็กหญิงภคมน  ศรีเตียเพ็ชร

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

15 30155

เด็กชายภณภัทรพงษ  จันทะรัง

เซนตยอแซฟสกลนคร  

16 30156

เด็กชายภัคพล  บุตรสุวรรณ

อนุบาลสกลนคร  

17 30157

เด็กหญิงภัณฑิรา  ขาวขันธ

วิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัย  

18 30158

เด็กหญิงภัทรนันท  แสงทอง

อนุบาลสกลนคร  

19 30159

เด็กหญิงภิญญาพัชญ  แกวมณี

อนุบาลสกลนคร  

20 30160

เด็กชายภีปพัทธ  แกวกำพล

วิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัย  

21 30161

เด็กหญิงภูษณิศา  มุงดี

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

22 30162

เด็กหญิงมนัสนันท  สุภิวงศ

อนุบาลสกลนคร  

23 30163

เด็กชายมรรคเมธีร  ขนทอง

อนุบาลสกลนคร  

24 30164

เด็กหญิงมินตรา  แกนปดชา

อนุบาลสุวรรณเทน  

25 30165

เด็กหญิงยอดสวรรค  คำสงค

อนุบาลสกลนคร  

26 30166

เด็กชายยุทธนา  บำรุงรส

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

27 30167

เด็กชายรัชชานนท  ศรีอาจ

เซนตโยเซฟทาแร  

28 30168

เด็กชายรัชพล  ธรรมวงคไพศาล

อนุบาลสกลนคร  

29 30169

เด็กหญิงรัญชนทิชา  คำภูษา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

30 30170

เด็กชายรัฏฐพิชญ  เอี๊ยบทวี

กุดบากราษฎรบำรุง  

31 30171

เด็กหญิงรีแอนนา  มีแฮน

อนุบาลสกลนคร  

32 30172

เด็กหญิงลฎาภา  พิสูตรสอน

อนุบาลสกลนคร  

33 30173

เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีทอง

อนุบาลสกลนคร  

34 30174

เด็กหญิงลภัสสินี  ศิริมาลา

อนุบาลสกลนคร  

35 30175

เด็กหญิงลลิตพรรณ  ขวัญยืน

อนุบาลสกลนคร  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร (CS)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 18 อาคาร 3 ชั้น 4

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 30176

เด็กชายวชิรวิทย  จวงโคตร

อนุบาลสกลนคร  

2 30177

เด็กหญิงวนิษา  บัวสอน

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

3 30178

เด็กชายวรกมล  พงษพิศ

เซนตยอแซฟสกลนคร  

4 30179

เด็กชายวรกิตติ์  กายราช

อนุบาลสกลนคร  

5 30180

เด็กหญิงวรมน  ศิริขันธ

อนุบาลสกลนคร  

6 30181

เด็กชายวรวุฒิ  สมณะ

เทศบาล 4  

7 30182

เด็กหญิงวรัชยา  สุวรรณชัยรบ

อนุบาลสกลนคร  

8 30183

เด็กหญิงวรัมพร  แสนบัณฑิต

อนุบาลสกลนคร  

9 30184

เด็กชายวรากร  แสนปุชุม

อนุบาลสกลนคร  

10 30185

เด็กหญิงวราภรณ  ปุงคำนอย

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

11 30186

เด็กชายวศพล  โทอิ้ง

อนุบาลสกลนคร  

12 30187

เด็กชายวิชยุตม  ิเดนดวง

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

13 30188

เด็กหญิงวินิทรา  แกวบัวสา

อนุบาลสกลนคร  

14 30189

เด็กหญิงวิรัลพัชร  นวลภักดิ์

อนุบาลสกลนคร  

15 30190

เด็กชายวุฒิภัทร  คำสงค

อนุบาลสกลนคร  

16 30191

เด็กหญิงศรัณรัตน  นิลชะเอม

อนุบาลสกลนคร  

17 30192

เด็กชายศาสตาตรา  ศรีสม

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

18 30193

เด็กหญิงศิริญญา  พรหมสาขาณสกลนคร

อนุบาลสกลนคร  

19 30194

เด็กหญิงศิริพันธ  ศิริจันทพันธ

อนุบาลสกลนคร  

20 30195

เด็กชายศิริโชค  ปคุณ

อนุบาลสกลนคร  

21 30196

เด็กหญิงศุจินธรา  ดีมงคล

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

22 30197

เด็กชายศุภกร  เดชไพรศิลป

บานสูงเนินสามัคคี  

23 30198

เด็กชายศุภวิชญ  อาจจำนงค

อนุบาลสกลนคร  

24 30199

เด็กชายสพล  ใยวังหนา

อนุบาลสกลนคร  

25 30200

เด็กชายสิงหา  ชาไชย

อนุบาลสกลนคร  

26 30201

เด็กชายสิรวิชญ  ขุนจรูญ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

27 30202

เด็กหญิงสิริกร  วรรณการ

อนุบาลสกลนคร  

28 30203

เด็กหญิงสิริทิพยวดี  วภักดิ์เพชร

อนุบาลสกลนคร  

29 30204

เด็กหญิงสุคนธมานันท  อินทรออน

เซนตโยเซฟทาแร  

30 30205

เด็กหญิงสุชัญญา  พิเชฐภูรี

อนุบาลสกลนคร  

31 30206

เด็กหญิงสุชาดา  พลบำรุง

อนุบาลสกลนคร  

32 30207

เด็กหญิงสุทธิดา  ภาสอน

อนุบาลสกลนคร  

33 30208

เด็กชายสุภณ  สินสุขเจริญ

อนุบาลสกลนคร  

34 30209

เด็กหญิงสุภนิดา  ดินจันทึก

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

35 30210

เด็กชายสุรชัช  เเสนทิพย

อนุบาลสกลนคร  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร (CS)

สนามสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

วันที่  4 มีนาคม 2566

หองสอบที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 4

ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 30211

เด็กชายอดุลวิทย  บุญหลา

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

2 30212

เด็กชายอนุยุต  สิริวชิระกุล

อนุบาลสกลนคร  

3 30213

เด็กหญิงอมลวรรณ  อุปละ

อนุบาลสกลนคร  

4 30214

เด็กชายอรรคพันธ  กันหารัตน

บานดอนกอย  

5 30215

เด็กหญิงอริศรา  สิงหะบังซอน

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

6 30216

เด็กหญิงอัครชา  ชาชุมวงศ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

7 30217

เด็กหญิงอัครภา  ชาชุมวงศ

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

8 30218

เด็กชายอัครวินท  สุพรรณราช

เซนตยอแซฟสกลนคร  

9 30219

เด็กชายอังศวีร  อรุณประเสริฐกุล

อนุบาลสกลนคร  

10 30220

เด็กหญิงอัญชิสา  ปอมแสนพล

อนุบาลสกลนคร  

11 30221

เด็กชายอาชวิน  อินทะนาม

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

12 30222

เด็กหญิงอารดา  กองน้ำ

อนุบาลสกลนคร  

13 30223

เด็กหญิงอารีรัตน  อวนอินทร

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

14 30224

เด็กหญิงอิทธยา  โสมนาม

อนุบาลสกลนคร  

15 30225

เด็กชายเกริกเกียรติ์  นิรภัย

เซนตยอแซฟสกลนคร  

16 30226

เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประเครือ

บานดอนกอย  

17 30227

เด็กหญิงเขมจุฑา  วงศจันดี

อนุบาลสกลนคร  

18 30228

เด็กหญิงเจียระไน  ทองอันตัง

อนุบาลสกลนคร  

19 30229

เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สวางสิริวรรณ อนุบาลสวางแดนดิน           **  ไม่มีสิทธิ์สอบ 

20 30230

เด็กชายเดชาธร  เสนาใหญ

บานดอนกอย  

21 30231

เด็กชายเตชินท  ถึงนามลี

กุดบากราษฎรบำรุง  

22 30232

เด็กหญิงเบญจพร  โนนตูม

อนุบาลสกลนคร  

23 30233

เด็กชายเสฎฐวัฒ  แกวบุตรดี

อนุบาลสกลนคร  

24 30234

เด็กหญิงเอกนุช  อนเเกว

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

25 30235

เด็กชายแผนดิน  อิ่มโพ

วิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัย  

26 30236

เด็กหญิงโกลัญญา  ลำบอง

เชิงชุมราษฎรนุกูล  

27 30237

เด็กหญิงโชติชนิต  มณีกุล

อนุบาลสกลนคร  

28 30238

เด็กชายโชติรัชต  สวยรูป

อนุบาลสกลนคร  

29 30239

เด็กหญิงโศภนิศ  งันลาโสม

อนุบาลสกลนคร  

30 30240

เด็กหญิงไอรัก  ทมถา

อนุบาลสกลนคร  

31 30241

เด็กชาย๓ูริพันธ  ฟองออย

อนุบาลสกลนคร  

หมายเหตุ

หลักฐานการเขาหองสอบ

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน 

ไมตองปรินตรายละเอียดการเขาสอบแนบประกอบ

หามนำนาฬิการะบบดิจิทัล โทรศัพทมือถือ Ipad/Tablet  และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy
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