ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มสี ิทธิส์ อบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อนุวัติตามประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และโรงเรียนได้รบั สมัครระหว่างวันที่
2๔ – 2๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
บัดนี้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิส์ อบคัดเลือก จานวน ๑๒๙ คน รายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
และให้ไปสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารนะมัตถุ
โพธิยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เพื่อรับฟังคาชี้แจงในการดาเนินการจัดสอบ โดยทดสอบความรู้ ๒ วิชา
ดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. วิชาคณิตศาสตร์
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วิชาวิทยาศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายประเสริฐ สวัสดิจ์ ิตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการเข้าห้องสอบ
๑. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิส์ อบ (รายชื่อตกหล่น / สมัครผิดประเภทติดต่อกองกลาง
สนามสอบก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.)
๒. ไม่มีบัตรเข้าห้องสอบหรือบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
๓. มาสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิส์ อบในวิชานั้น
๔. ห้ามนาเครือ่ งมืออุปกรณ์สอื่ สารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๕. ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทาแบบทดสอบ
๖. อนุญาต ให้นานาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาแบบธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)
๗. หากต้องการส่งกระดาษคาตอบให้ผู้เข้าสอบยกมือขึ้น และห้ามลุกจากที่นงั่ จนกว่า
กรรมการคุมสอบจะเดินไปเก็บกระดาษคาตอบ
๘. ห้ามผูเ้ ข้าสอบทาการคัดลอก หรือนาข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ
บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียนที่มรี ูปถ่าย
หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้และมีรูปถ่าย

อุปกรณ์ทอี่ นุญาตให้นาเข้าห้องสอบ
๑. ปากกา
๒. ดินสอดา 2B
๓. ยางลบ
๔. กบเหลาดินสอ
๕. บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประตัวนักเรียนที่มรี ูป
หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้และมีรูปถ่าย
*** ผูเ้ ข้าสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลและผลการสอบรายบุคคลได้ที่

http://portal.ifreshy.net
และติดตามข่าวสารงานรับนักเรียนได้ที่เว็บไซต์งานรับนักเรียน www.ifreshy.net

แผนผังที่นั่งสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4
งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
www.ifreshy.net ตรวจสอบผลการสอบได้ที่ http://portal.ifreshy.net
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หองสอบที่ 1 อาคารนมัตถุ โพธิยา ชั้น 2
บัญชีแนบทายประกาศผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561
ประเภท หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)
สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
วันที่ 11 มีนาคม 2561
ลำดับ เลขที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

40001
40002
40003
40004
40005
40006
40007
40008
40009
40010
40011
40012
40013
40014
40015
40016
40017
40018
40019
40020
40021
40022
40023
40024
40025
40026
40027
40028
40029
40030
40031
40032
40033
40034
40035

ชื่อ - สกุล

โรงเรียนเดิม

สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงณัฐพร พูนพิพัฒน
บานโคกกอง
นางสาวภัสฉณี สอนระวัตร
เด็กชายราเชนทร ขาวสุริจันทร สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวจิรัชญา เอื้อกิ่งเพชร
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวปรียาพร มณีรัตน
สกลทวาป
เด็กหญิงกมลทิพย บุญจันทร
รมเกลา
เด็กชายชยธร พยอมใหม
รมเกลา
นางสาวพิยดา คำวงษสา
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงณิชากานต เกิดทวี
รมเกลา
เด็กหญิงณิชารีย ฮมปา
พังโคนวิทยาคม
เด็กหญิงเกวลิน สุวรรณเทน
พังโคนวิทยาคม
นางสาววายุดา วะชุม
พังโคนวิทยาคม
นางสาวปานชีวา สุทธิอาจ
บัวขาว
เด็กหญิงชยาภรณ เพ็ญธิสาร
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายยศสรัล โพธิ์เขียว
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงจรัสรวี ยั่งยืน
รมเกลา
นางสาวสุนิษา แกวกิ่ง
อนุบาลสุวรรณเทน
เด็กหญิงณัฐชยา สระแจม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นางสาวพรหมพร พรหมเมือง
อากาศอำนวยศึกษา
นายธีรติ คิอินธิ
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงกัลยรัตน ไชยวงศา
เด็กหญิงณัฐมน วองไววุฒิกุลเดช สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายสุรบถ สัพโส
บานไฮหยอง
นางสาวบุณยานุช สัพโส
สกลราชวิทยานุกูล
นายศิริสัก เดชะวรานนท
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายอัมรินทร ตรีเกียรติกุล
นาแกสามัคคีวิทยา
นายวโรดม ภูมิประเสริฐ
สกลราชวิทยานุกูล
นายธนดล ศรีปญญา
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายภาคิน ภักดีโชติ
สกลราชวิทยานุกูล
นายกฤษณ ไตรยราช
พังโคนวิทยาคม
นายรอยบุญ พรหมอุดม
สวางแดนดิน
นางสาวปารวีย ประธาน
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายภาคย สาระนันท
รมเกลา
นางสาวรัฐศิริ ถิ่นตองโขบ
รมเกลา
นางสาวญาณวดี แสนรัตน

ประเภทภูมิลำเนา

หมายเหตุ

โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
ตางจังหวัด
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
ตางจังหวัด
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
ตางจังหวัด
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
หมายเหตุ
*หมายเหตุ ภูมิลำเนาที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อแสดงตามที่อยูปจจุบันของนักเรียน
(ไมมีผลตอการพิจารณา)

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy

หองสอบที่ 2 อาคารนมัตถุ โพธิยา ชั้น 3
บัญชีแนบทายประกาศผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561
ประเภท หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)
สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
วันที่ 11 มีนาคม 2561
ลำดับ เลขที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

40036
40037
40038
40039
40040
40041
40042
40043
40044
40045
40046
40047
40048
40049
40050
40051
40052
40053
40054
40055
40056
40057
40058
40059
40060
40061
40062
40063
40064
40065
40066
40067
40068
40069
40070

ชื่อ - สกุล

โรงเรียนเดิม

สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงภานุชนาถ นุยเทศ
เด็กชายเลิศพิพัฒน นครินทรสาคร มัธยมวาริชภูมิ
มัธยมวาริชภูมิ
นายพุฒิพงศ ดอกสอน
เด็กหญิงกิตติยาภรณ จันทรหลา พังโคนวิทยาคม
อากาศอำนวยศึกษา
นางสาววทันยา ไชยพิคุณ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นางสาวบัณฑิตา แสงสุริยันต
บานแพงพิทยาคม
เด็กหญิงวีรดา อมรภคนันท
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวสุชาพิชญ วรโคตร
สกลราชวิทยานุกูล
นายนริศ วราอัศวปติ
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายภาคภูมิ เรืองวรบูรณ
สกลราชวิทยานุกูล
นายวุฒิภัทร ทาคูบอน
ชลราษฎรอำรุง
นายปภพ พันธรักษ
เซนตโยเซฟทาแร
เด็กหญิงเพียงฟา ปานทอง
เซกา
นางสาวอรกัญญา เนื่องอุดม
ทีปงกรวิทยาพัฒน(ทวีวัฒ
เด็กหญิงน้ำทิพย ลาคำ
อุดรพิทยานุกูล
เด็กหญิงภาพิมล สุขสถิตย
เด็กหญิงพิชญดา แกวทรายขาว มัธยมวาริชภูมิ
อากาศอำนวยศึกษา
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีครชุม
อากาศอำนวยศึกษา
นายศุภกร หอมสมบัติ
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวอสมาภรณ เลไพจิตร
เด็กหญิงณัฐธีรา บุตรเวียงพันธ สกลราชวิทยานุกูล
เซกา
เด็กหญิงนาฎอนงค จิตวิขาม
เซนตยอแซฟสกลนคร
เด็กหญิงอารีรัตน จันทรโคตร
พังโคนวิทยาคม
นางสาวชญานิศา การุญ
เด็กหญิงวรุณทิพย แกนสุวรรณ สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงจิรัชญา พละเสน
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายธนกร จันทฤาไชย
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงสุวภัทร กอนคำ
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวปวันรัตน สุริยะแสง
นางสาวนันทกานต บัวศรียศธิยา สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวรพีพร ภูวงศ
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงอัจฉรพรรณี ฮมปา
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงโพธิรัตน หมั่นบุญ
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวชนกนันท แกวเกตุ
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงกัญจนพร เบ็ญเจิด

ประเภทภูมิลำเนา

หมายเหตุ

โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
ตางจังหวัด
ตางจังหวัด
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
ตางจังหวัด
โรงเรียนอื่น
ตางจังหวัด
ตางจังหวัด
ตางจังหวัด
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
ตางจังหวัด
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
*หมายเหตุ ภูมิลำเนาที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อแสดงตามที่อยูปจจุบันของนักเรียน
(ไมมีผลตอการพิจารณา)

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy

หองสอบที่ 3 อาคารนมัตถุ โพธิยา ชั้น 3
บัญชีแนบทายประกาศผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561
ประเภท หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)
สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
วันที่ 11 มีนาคม 2561
ลำดับ เลขที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

40071
40072
40073
40074
40075
40076
40077
40078
40079
40080
40081
40082
40083
40084
40085
40086
40087
40088
40089
40090
40091
40092
40093
40094
40095
40096
40097
40098
40099
40100
40101
40102
40103
40104
40105

ชื่อ - สกุล

โรงเรียนเดิม

สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายวริทธิ์ธร ไชยทัพ
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายนันทวิชญ ไชยเทศ
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายนิธิ พรหมเทศ
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงกฤติมา ปาระคะ
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวธิญาดา เทพารักษ
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงภัทรนันท โพธิ
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวอรจิรา เสนาสี
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงณัฐชยา มะเสนัย
สกลราชวิทยานุกูล
นายวิพุธ ซายสุพรรณ
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวปาริชาติ ผานสิริมงคล
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวชลันธร วดีศิริศักดิ์
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวอิงฟา แกวจันลา
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายธนภณ สวัสดิ์ถาวร
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงสินีนาฏ สุขมั่น
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงใบเงิน รัตนะ
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงพัชรพรรณ มงคล
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวธนัญญา หาริชัย
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวชญาดา หงษสิงห
มัธยมวาริชภูมิ
เด็กหญิงกุลนิษฐ พิมพา
นางสาวกันตกนิฐ ปรีชากุลทิพย สกลราชวิทยานุกูล
เซนตยอแซฟสกลนคร
เด็กหญิงวชิราภรณ วงศตาผา
เด็กหญิงณัชชนก ประมวลเจริญกิจ สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายยศพัทธ เจริญราษฎร
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายนวิน ศรีออน
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงกมลพรรณ แซลอ
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงสิริกร ไหลอุดี
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงเมธานันท อัคราช
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวจอมขวัญ ภูติยา
รมเกลา
นายอดิเทพ ยาทองไชย
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงศุภสุดา วงศกาฬสินธุ
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กหญิงลลิตา ศรีมาบุตร
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายชัชกานต โสมาพิมพ
สกลราชวิทยานุกูล
นางสาวรัตติยา อัตเสน
สกลราชวิทยานุกูล
นายอัศมเดช วะเศษสรอย
สกลราชวิทยานุกูล
เด็กชายชนาวิทย ลาวงศเกิด

ประเภทภูมิลำเนา

หมายเหตุ

โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
หมายเหตุ
*หมายเหตุ ภูมิลำเนาที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อแสดงตามที่อยูปจจุบันของนักเรียน
(ไมมีผลตอการพิจารณา)

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy

หองสอบที่ 4 อาคารนมัตถุ โพธิยา ชั้น 3
บัญชีแนบทายประกาศผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561
ประเภท หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (SMTE)
สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
วันที่ 11 มีนาคม 2561
ลำดับ เลขที่นั่งสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

40106
40107
40108
40109
40110
40111
40112
40113
40114
40115
40116
40117
40118
40119
40120
40121
40122
40123
40124
40125
40126
40127
40128
40129

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงวิภาดา บรรไพร
นายนวพล เกตุคลาย
เด็กหญิงพรรณี บุญเหลือ
นางสาวพีรดา โมกกาย
เด็กหญิงธัญชนก สาระพัฒน
เด็กชายปณณธร กรีพละ
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีฮาด
นางสาวชญาดา ศรีสรอย
นางสาวพิมพรณัฐ นีอำมาตย
นางสาวนีรชา มั่นธง
เด็กชายอินทกร ปตโชติชัย
เด็กหญิงศุภกานต แกวอินธิ
นางสาวกานตชนก งอธิราช
นายภาริทธิ์ ทองอันตัง
นางสาวกฤชมณ อันสุข
เด็กหญิงวรินยุพา เมตตา
เด็กหญิงปภาพินท คำภูเงิน
เด็กหญิงณัฐนิชา วิโรพรม
นางสาววรัญญา คะสุดใจ
เด็กชายนันทกานต ขันทะชา
นายจักรรินทร ใครบุตร
นายศิวกร มาระมิ่ง
นายพีรภัทร ประคำมินทร
นางสาวอลิสรา สืบพา

โรงเรียนเดิม
สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
เซกา
เพชราวุธวิทยา
สกลนครพัฒนศึกษา
เซนตยอแซฟสกลนคร
สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
บานมวงพิทยาคม
สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
อากาศอำนวยศึกษา
อากาศอำนวยศึกษา
สกลราชวิทยานุกูล
สหราษฎรรังสฤษดิ์

ประเภทภูมิลำเนา

หมายเหตุ

โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
ตางจังหวัด
ตางจังหวัด
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนอื่น
โรงเรียนเดิม
ตางจังหวัด
หมายเหตุ
*หมายเหตุ ภูมิลำเนาที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อแสดงตามที่อยูปจจุบันของนักเรียน
(ไมมีผลตอการพิจารณา)

รายงานถูกสรางโดยระบบงาน iFreshy
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