
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  ประเภท แฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา ๒๕๖6 
 

 อนุวัติตามประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6    
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ ประเภท โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  ประเภท แฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา ๒๕๖6 และโรงเรียน 
ไดด้ำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 นั้น 
          บัดนี ้ โรงเรยีนสกลราชวิทยานุกูล  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า 
มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกในประเภท แฟ้มสะสมผลงาน ดังต่อไปนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  มีผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์ได้รัการพิจารณา จำนวน  ๖  คน  
 

ลำดับ 
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียนเดิม คะแนน หมายเหตุ 

1 30010 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บุตรศรี ป.6 อนุบาลสกลนคร - ไม่ส่งแฟ้มฯ 

2 30019 เด็กชายกิตติศักดิ์  นาเมืองรักษ์  ป.6 เทศบาล 4 รัฐประชานุเคราะห์ 15  

3 30021 เด็กหญิง กีรติญาณี   ฐานวิเศษ  ป.6 อนุบาลสกลนคร 5  

4 30026 เด็กชายจตุรพิธ สุนทรวัฒน์ ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกูล 20  

5 30027 เด็กชายจตุรภัทร  แง่มสุราช ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกูล - ไม่ส่งแฟ้มฯ 

6 30042 เด็กชายชวกร   โมตา ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกูล - ไม่ผ่านเกณฑ์ 

7 30076 เด็กชายธนกฤต มาละอินทร์  ป.6 เทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา - ไม่ส่งแฟ้มฯ 

8 30094 เด็กหญิง ธัญญารัตน์  ราชชมภ ู  ป.6 อนุบาลสกลนคร 10  

9 30108 เด็กหญิง นฤภร นารอด  ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกูล - ไม่ส่งแฟ้มฯ 

10 30132 เด็กชายปิยะวัฒน์ นิทัศน์นราวุฒิ ป.6 เชิงชุมราษฎร์นุกูล 20  

11 30157 เด็กหญิง ภัณฑิรา ขาวขันธ์  ป.6 วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

- ไม่ส่งแฟ้มฯ 

12 30224 เด็กหญิง อิทธยา โสมนาม  ป.6 อนุบาลสกลนคร 8  

13 30229 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สว่างสิริวรรณ ป.6 อนุบาลสว่างแดนดิน - ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  มีผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์ได้รัการพิจารณา จำนวน  ๑๗  คน  
 

ลำดับ 
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ – สกุล ชัน้ โรงเรียนเดิม คะแนน หมายเหตุ 

1 60003 นางสาวกัญญภัทร  แสนโสม  ม.3 สกลราชวิทยานุกูล 5  
2 60010 นายณรงค์รัชช์ ยะไวทย์ ม.3 สกลราชวิทยานุกูล 5  



ลำดับ 
เลขที่ 

นั่งสอบ 
ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียนเดิม คะแนน หมายเหตุ 

3 60013 นายธนกฤต   โสมรักษ์ ม.3 ธาตุนารายณ์วิทยา 10  
4 60015 เด็กหญิง ธนัญชนก  วงค์ลุน ม.3 สกลราชวิทยานุกูล 5  
5 60016 นายธนเดช   สินสุขเจริญ ม.3 สกลราชวิทยานุกูล 5  
6 60017 เด็กหญิง ธันย์วรัชญ์   แพงจ่อย ม.3 เรณูนครวิทยานุกูล 5  
7 60019 นางสาว นรินทร์พร   แสนบรรดิษฐ์ ม.3 สกลราชวิทยานุกูล 5  
8 60020 เด็กหญิง ปภาดา หาญมนตรี ม.3 สกลราชวิทยานุกูล 5  

9 60022 นายปวริศ  อินธิแสน ม.3 สกลราชวิทยานุกูล 5  
10 60024 เด็กหญิง ปาณิสรา   นะตะ ม.3 สกลราชวิทยานุกูล 5  
11 60028 นางสาว พรธีรา ถานะลุน ม.3 สกลราชวิทยานุกูล 10  
12 60029 นางสาว พิชญาภา  จักรเสน ม.3 สกลราชวิทยานุกูล 5  
13 60030 นายพิชญุตม ์ สุขคณา ม.3 สกลนครพัฒนศึกษา 5  
14 60034 นายภูกมล   แสนทิพย์ ม.3 วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร 
35 

 

15 60035 นายรชต   พ่อชมภู ม.3 สกลราชวิทยานุกูล 5  
16 60036 นายรัชชานนท์ งอยผาลา ม.3 สกลราชวิทยานุกูล 5  
17 60044 นางสาวอัญชญาจ์   แก้วกำพล ม.3 สกลราชวิทยานุกูล 5  

 
และให้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไปทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖6  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ไปทำสอบคัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม ๒๕๖6  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป   
ตามเลขที่นั่งสอบและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  (สำหรับผู้ที่ไม่ได้
ส่งแฟ้มสะสมผลงานหรือไม่ผ่านเกณฑ์ ยังคงมีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนตามปกติ)  และให้ผู้เข้าสอบ   
ทุกคนเข้าแถวตามห้องสอบ ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เพ่ือรับฟังคำชี้แจง
ในการดำเนินการจัดสอบ ต่อไป 
                          

   ประกาศ  ณ  วันที่  2๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 
(นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 
 
   
 

หมายเลขโทรศัพท์งานรับนักเรียน  088-5690188 
เว็บไซต์งานรับนักเรียน   


