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ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

 
 

 ตามท่ีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ประเภท 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)  โครงการห้องเรียน
พิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ตามประกาศลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 
ทำการรายงานตัวในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://portal.ifreshy.net หรือ http://iedu.inl.in.th  
ระหว่างวันที่ 10 – 11  มีนาคม  2565 นั้น 
          บัดนี ้โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ไดด้ำเนินการรับรายงานตัวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 25๖5  รายละเอียด 
ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้   

ให้ผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ทำการมอบตัวเข้าเรียนและชำระเงินในระบบออนไลน์ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ 
http://portal.ifreshy.net หรือ http://iedu.inl.in.th ระหว่างวันที่ 13 – 14  มีนาคม  2565   
(ปิดระบบวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.) พร้อมเอกสารหลักฐานการมอบตัว ดังนี้                                                

 1. ภาพถ่ายใบมอบตัวในระบบออนไลน์  ตามแบบของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล   
(แจกให้ในวันสอบคัดเลือก หรือดาวน์โหลดไดท้ี่เว็บไซต์งานรับนักเรียน www.ifreshy.net)   

 2. ภาพถ่าย ปพ.๑ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้ทำการ 
อัพโหลดภาพถ่าย ปพ.1 ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทางเว็บไซต์ http://portal.ifreshy.net หรือ 
http://iedu.inl.in.th ในระบบรายบุคคล เมื่อนักเรียนได้รับจากทางโรงเรียนเดิมแล้ว ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 
2565  ถึงวันที ่ 4  เมษายน  2565 ไม่เช่นนั้นจะถือว่านักเรียนยังไม่จบหลักสูตร และขาดคุณสมบัติ 
ในการเข้าเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

3. รูปถ่ายชุดนักเรียน (โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล หรือโรงเรียนเดิม) ขนาด 1 นิ้ว  หรอื  ๑.๕ นิ้ว  
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน  1  แผ่น (ติดลงในใบมอบตัว) 

 4. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5  ดังนี้ 
          4.๑ ค่าบำรุงการศึกษา 

                              -  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
(SMTE) ภาคเรียนละ  1๐,๐๐๐ บาท  

                   -  โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (EP) ภาคเรียนละ  28,๐๐๐ บาท  

                   - โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ภาคเรียนละ  8,5๐๐ บาท 
          4.๒ ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล / ปี   
                จำนวน  600  บาท 
          4.๓ ค่าประกันอุบัติเหตุ / ปี  จำนวน  ๒๐๐  บาท 
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          4.๔ ค่าบริการไอซีที ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / ปี  จำนวน  ๑๐๐  บาท 
          4.5 บริจาคสนับสนนุการศึกษา (ตามจิตศรัทธา) 

ผู้ไม่ทำการมอบตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษา ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์
ภายหลังมิได้ 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 

(นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขัน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

 
 



บัญชีแนบท้ายประกาศผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
ประเภทหัองเรียนพิเศษ  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม : SMTE

ประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

อันดับ

1 10096 เด็กชายธนภัทร  โสภณศีล อนุบาลสกลนคร อันดับ 1

2 10017 เด็กหญิงกันย์นิรินท์  กสิณสันต์ อนุบาลสกลนคร อันดับ 2

3 10062 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นานาวัน อนุบาลสกลนคร อันดับ 3

4 10162 เด็กหญิงพูลพิชญ์  ศรีลารักษ์ อนุบาลสกลนคร อันดับ 4

5 10232 เด็กหญิงสุวภัทร  โมราราช อนุบาลสกลนคร อันดับ 5

6 10235 เด็กชายอภิวิชญ์  รักษาภัย อนุบาลสกลนคร อันดับ 6

7 10194 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศุภโชคกิจมงคล อนุบาลสกลนคร อันดับ 7

8 10066 เด็กชายณัฐคุณ  พาพิทักษ์ อนุบาลสกลนคร อันดับ 8

9 10246 เด็กหญิงเขมจิรา  วุฒิอุตดม เซนต์ยอแซฟสกลนคร อันดับ 9

10 10001 เด็กหญิงกณิศา  ทุพแหม่ง อนุบาลสกลนคร อันดับ 10

11 10088 เด็กชายธณภัทร  จิตจักร อนุบาลสกลนคร อันดับ 11

12 10129 เด็กหญิงปวิชญา  จันทะลุน อนุบาลสกลนคร อันดับ 12

13 10030 เด็กหญิงฉัตรชนก  รุจิโรจน์อ าไพ อนุบาลสกลนคร อันดับ 13

14 10111 เด็กหญิงนงนภัส  วรรณประสิทธ์ิ อนุบาลสกลนคร อันดับ 14

15 10156 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  อุระวพันธ์ุ อนุบาลสกลนคร อันดับ 15

16 10141 เด็กหญิงปุณยนุช  แสงจันทร์ เทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา อันดับ 16

17 10016 เด็กชายกันตภณ  จันทะนพ มารีย์พิทักษ์พังโคน อันดับ 17

18 10159 เด็กชายพิศิษฐ์  หนูสวัสด์ิ อนุบาลสกลนคร อันดับ 18

19 10118 เด็กหญิงบุพรัตน์  สุวัฒนเสนีย์ เซนต์ยอแซฟสกลนคร อันดับ 19

20 10004 เด็กชายกรธวัช  ชัยเสนา อนุบาลสกลนคร อันดับ 20

21 10085 เด็กหญิงทฤฒมน  ศรีมุกดา อนุบาลสกลนคร อันดับ 21

22 10170 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวรรณโส อนุบาลสกลนคร อันดับ 22

23 10043 เด็กหญิงชัญญานุช  นาจาน มารีย์พิทักษ์พังโคน อันดับ 23

24 10184 เด็กชายรชต  รุจิโรจน์อ าไพ อนุบาลสกลนคร อันดับ 24

25 10143 เด็กหญิงพรปิตา  เฉลิมชาติ อนุบาลสกลนคร อันดับ 25

26 10108 เด็กชายธีทัต  ประเสริฐหล้า อนุบาลสกลนคร อันดับ 26

27 10207 เด็กหญิงวีรดา  พรหมพันธ์ เซนต์โยเซฟท่าแร่ อันดับ 27

28 10166 เด็กหญิงภัคณอร  สุขกมลสิริ อนุบาลยโสธร อันดับ 28

29 10041 เด็กหญิงชลิตา  พรมโคตร มารีย์พิทักษ์พังโคน อันดับ 29

30 10164 เด็กชายภคภัทร  สัพโส มารีย์พิทักษ์พังโคน อันดับ 30

มอบตัวด้วยระบบออนไลน์ วันท่ี 13 - 14 มีนาคม 2565 ท่ีเว็บไซต์ http://portal.ifreshy.net หรือ http://iedu.inl.in.th

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ



บัญชีแนบท้ายประกาศผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
ประเภทหัองเรียนพิเศษ  โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : EP

ประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

1 20058 เด็กหญิงมนัสนันท์  พาเสน่ห์ อนุบาลวาริชภูมิ อันดับ 2

2 20036 เด็กหญิงปริณดา  พินทุเมฆินทร์ อนุบาลสกลนคร อันดับ 3

3 20074 เด็กชายสันติพิทักษ์  พรมไพสน มารีย์พิทักษ์พังโคน อันดับ 4

4 20030 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อนุรักษ์ดิลก อนุบาลสกลนคร อันดับ 6

5 20077 เด็กหญิงสุธีรา  เคนไชยวง เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม อันดับ 7

6 20063 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญผนึก อนุบาลสกลนคร อันดับ 9

7 20027 เด็กหญิงทักษอร  วันครรชิต เซนต์โยเซฟท่าแร่ อันดับ 10

8 20042 เด็กหญิงปาริตา  กลยนี เซนต์ยอแซฟสกลนคร อันดับ 11

9 20035 เด็กหญิงปนัสยา  ศิระสกุลชัย อนุบาลบ้านแพง อันดับ 12

10 20079 เด็กหญิงอตินุช  หันจางสิทธ์ิ อนุบาลบ้านแพง อันดับ 13

11 20081 เด็กหญิงอรทัย แจ๊กก้ีลี  บอตต้ิง เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม อันดับ 15

12 20025 เด็กหญิงดุสิตา  ธรรมจิตร อนุบาลบ้านแพง อันดับ 16

13 20005 เด็กหญิงกัณฐีนีนาถ  ปัญญา อนุบาลนครราชสีมา อันดับ 17

14 20061 เด็กหญิงรินรดา  ขันทีท้าว เซนต์ยอแซฟนาแก อันดับ 18

15 20007 เด็กหญิงกุลณัชญา  นามขันธ์ อนุบาลสกลนคร อันดับ 19

16 20043 เด็กหญิงปุญญิศา  ภาโสม อนุบาลบ้านแพง อันดับ 20

17 20023 เด็กชายณัฐภูมิทร์  เอ่ียมค า อนุบาลสกลนคร อันดับ 22

18 20059 เด็กหญิงรัชวิน  เศรษฐวัฒนกุล อนุบาลสกลนคร อันดับ 23

19 20046 เด็กหญิงพรนิชา  สุวรรณเทน อนุบาลสกลนคร อันดับ 24

20 20017 เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วเจริญ อนุบาลสกลนคร อันดับ 25

21 20075 เด็กหญิงสิริกัญญา  ป้องนานาต เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม อันดับ 27

22 20019 เด็กหญิงณัฏฐา  สุนันธรรม อนุบาลพรรณานิคม อันดับ 29

23 20026 เด็กหญิงทอฝัน  ไพศาล บ้านหนองลาดวิทยาคาร อันดับ 30

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

มอบตัวด้วยระบบออนไลน์ วันท่ี 13 - 14 มีนาคม 2565 ท่ีเว็บไซต์ http://portal.ifreshy.net หรือ http://iedu.inl.in.th

อันดับ



บัญชีแนบท้ายประกาศผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
ประเภทหัองเรียนพิเศษ  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ : CS

ประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

อันดับ

1 30032 เด็กชายชินชาต  วายโสกา อนุบาลบ้านแพง แฟ้มสะสมงานอันดับ 1

2 30089 เด็กหญิงพชิรา  จิตต์ธรรม โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง แฟ้มสะสมงานอันดับ 2

3 30094 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เหลาแหลม อนุบาลสกลนคร แฟ้มสะสมงานอันดับ 3

4 30155 เด็กชายเตชภณ  โถชารี อนุบาลวรรณทอง แฟ้มสะสมงานอันดับ 4

5 30103 เด็กชายภูมิยศ  รุจิโรจน์อ าไพ อนุบาลสกลนคร แฟ้มสะสมงานอันดับ 5

6 30075 เด็กชายปองภพ  รอดตัวดี อนุบาลสกลนคร อันดับ 1

7 30141 เด็กชายอธิยุต  พันธ์ุแก้ว เชิงชุมราษฎร์นุกูล อันดับ 2

8 30148 เด็กหญิงอัจฉริยา  ทวีพันธ์ เซนต์ยอแซฟสกลนคร อันดับ 3

9 30151 เด็กชายอิงครัต  จินดาวารีกุล อนุบาลสกลนคร อันดับ 4

10 30035 เด็กหญิงญาณิศา  ลินโพธ์ิศาล เซนต์ยอแซฟสกลนคร อันดับ 5

11 30077 เด็กชายปัณณธร  เดชาธิวัฒน์ เซนต์ยอแซฟสกลนคร อันดับ 6

12 30145 เด็กหญิงอภิษฎา  ธรรมศรี อนุบาลสกลนคร อันดับ 7

13 30001 เด็กหญิงกชพรรณ  คุ้มภัยพาล อนุบาลสกลนคร อันดับ 8

14 30079 เด็กชายปัณณวิชญ์  ว่องไววิทย์ อัสสัมชัญแผนกประถม อันดับ 9

15 30138 เด็กหญิงสุภเวช  ง้ิวพรหม อนุบาลสกลนคร อันดับ 10

16 30082 เด็กหญิงปิยพัชร์  น่ิมมุกดา อนุบาลสกลนคร อันดับ 11

17 30136 เด็กชายสุทิวัส  ลาจันทร์ อนุบาลสกลนคร อันดับ 12

18 30053 เด็กชายถิรคุณ  จรรยาวดี อนุบาลสกลนคร อันดับ 13

19 30008 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฮังโยธา อนุบาลสกลนคร อันดับ 14

20 30011 เด็กหญิงกันยพัชร  กงแก่นท้าว อนุบาลสกลนคร อันดับ 15

21 30062 เด็กชายธรรมมังกร  อักษรศักด์ิ เซนต์ยอแซฟสกลนคร อันดับ 16

22 30088 เด็กชายพชร  สุดใจ อนุบาลสกลนคร อันดับ 17

23 30083 เด็กชายปิยะพัชร์  ธีรศานต์ศิริ อนุบาลสกลนคร อันดับ 18

24 30110 เด็กชายรวิศุทธ์  อุบลครุฑ เซนต์ยอแซฟสกลนคร อันดับ 19

25 30057 เด็กชายธนกร  การุญ เซนต์ยอแซฟสกลนคร อันดับ 20

26 30063 เด็กชายธัชพงศ์  มหาอัฑฒ์สกุล อนุบาลสกลนคร อันดับ 22

27 30104 เด็กชายภูมิ   โลหะสกุลวงศ์  อนุบาลสกลนคร อันดับ 23

28 30140 เด็กชายอครพล  มะเเย้ม อนุบาลสกลนคร อันดับ 24

29 30129 เด็กชายสถาพร  ดาบุตร เชิงชุมราษฎร์นุกูล อันดับ 25

มอบตัวด้วยระบบออนไลน์ วันท่ี 13 - 14 มีนาคม 2565 ท่ีเว็บไซต์ http://portal.ifreshy.net หรือ http://iedu.inl.in.th

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ




