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ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

 
 

 ตามท่ีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท 
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)  โครงการห้องเรียน
พิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) และโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ตามประกาศลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ให้นักเรียนที่ผ่านการ
คัดเลือก 
ทำการรายงานตัวในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://portal.ifreshy.net หรือ http://iedu.inl.in.th  
ระหว่างวันที่ 11 – 12  มีนาคม  2565 นั้น 
          บัดนี ้โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ไดด้ำเนินการรับรายงานตัวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 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 ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  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 4 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  15,๐๐๐ บาท  

                   -  โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ภาคเรียนละ  17,๐๐๐ บาท  

                   - โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ภาคเรียนละ  10,0๐๐ 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  12  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 

(นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขัน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

 
 



บัญชีแนบท้ายประกาศผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประเภทหัองเรียนพิเศษ  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม : SMTE
ประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

1 40069 นางสาวภัควลัญชญ์  พิริยสัตยา สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 1

2 40123 นางสาวเบญญาภา  นามประกาย สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 4

3 40112 นางสาวอนัญจนา  สังหม่ืนเหม้า สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 6

4 40116 เด็กหญิงอรณิชา  ดวงก้งแสน สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 10

5 40067 นางสาวพิมพ์พจี  ศรีนุกูล สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 14

6 40063 นางสาวพิชญาภัทร  นามประกาย สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 15

7 40040 เด็กหญิงธัญรดา  จันทะนาม สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 17

8 40103 นายศุภณัฐ  เอ้ือก่ิงเพชร สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 18

9 40084 นางสาววรษา  รักดีบุญยืน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อันดับ 19

10 40083 นางสาววรรณกร  งอยผาลา สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 21

11 40029 นายณัฐชนน  สกุลวิชญธาดา สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 24

12 40080 นายรัชพล  คนซ่ือ สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 25

13 40117 เด็กหญิงอรุณีพร  จูจรูญ สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 27

14 40048 นายปภาวิชญ์  ทรัพย์ธนพงษ์ สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 29

15 40100 เด็กชายศุภกิจ  ทองละไม สกลราชวิทยานุกูล 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 4
ประเภทหัองเรียนพิเศษ  โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : MEP
ประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

1 50012 นายจักรบัณฑิตย์  เสนาะเสียง สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 1

2 50001 เด็กหญิงกนกพัส  ภัควงค์ เซนต์ยอแซฟสกลนคร อันดับ 2

3 50044 นางสาวนัชชา  วันครรชิต เซนต์โยเซฟท่าแร่ อันดับ 3

4 50037 นางสาวธฤษวรรณ  ศรีสอาด สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 4

5 50020 นางสาวช่อชมพู  สกุลโชคชัยรัตน์ ธาตุนารายณ์วิทยา อันดับ 5

6 50004 นายกฤตภาส  เมฆราช เซนต์ยอแซฟสกลนคร อันดับ 7

7 50022 เด็กชายญาณพัฒน์  นามปากดี สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 8

8 50061 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทะรัง สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 9

9 50085 เด็กหญิงเอมิกา  พัชรบุษราคัมกุล สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 10

10 50019 นางสาวชัญญารัตน์  แสนศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อันดับ 11

11 50009 นางสาวขวัญข้าว  เนาวรัตน์ เซนต์ยอแซฟนาแก อันดับ 12

12 50045 นางสาวนัทธนันท์  ศรีลาศักด์ิ สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 13

13 50063 เด็กชายภูมิพลัง  เคนพิทักษ์ สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 14

14 50079 นางสาวอนันตญา  เจริญยศ สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 15

15 50040 นางสาวธัญสินี  แสงเมือง สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 17

16 50030 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชะเอม สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 18

17 50048 นางสาวปณิพร  บุระเนตร พรรณาวุฒาจารย์ อันดับ 21

18 50043 นางสาวนวรัตน์  กันต์ทิฆัมพร สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 22

19 50039 นางสาวธัญวรัตม์  พิมพะวงษ์ สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 24

20 50053 นางสาวปารมี  ล้ิมเจริญ สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 26

21 50057 เด็กหญิงพัณณิตา  สิมพันธ์ สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 27

22 50018 นายชัชชนะ  ช่ืนบาน สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 28

23 50075 นางสาวสุภาภรณ์  พรหมโคตร เซนต์ยอแซฟสกลนคร อันดับ 29

24 50049 เด็กหญิงปภาดา  แก้วค าแพง สกลราชวิทยานุกูล 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 4
ประเภทหัองเรียนพิเศษ  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ : CS
ประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร

1 60014 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทักษะช านาญการ ดอนบอสโกวิทยา แฟ้มสะสมงานอันดับ 1

2 60025 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสุข สกลราชวิทยานุกูล แฟ้มสะสมงานอันดับ 2

3 60019 นายพันธวิช  ฮังชัย สกลราชวิทยานุกูล แฟ้มสะสมงานอันดับ 3

4 60028 เด็กชายอภิษฎา  ฉิมมาลี สกลราชวิทยานุกูล แฟ้มสะสมงานอันดับ 4

5 60004 นายญาณธรณ์  ปรางเพ็ชร สกลราชวิทยานุกูล แฟ้มสะสมงานอันดับ 5

6 60009 เด็กชายธนกร  ตาวงษ์ สกลราชวิทยานุกูล แฟ้มสะสมงานอันดับ 6

7 60010 นายธนกร  ธรรมธุระ สกลราชวิทยานุกูล แฟ้มสะสมงานอันดับ 7

8 60027 นายสุทธวีร์  มุงวงษา เซนต์โยเซฟท่าแร่ แฟ้มสะสมงานอันดับ 8

9 60024 นายสิทธิโชค  แก้วกาหลง สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 1

10 60011 นายธนดล  ศิริบุตร สว่างแดนดิน อันดับ 2

11 60005 เด็กหญิงญาณิศา  ทุพแหม่ง สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 3

12 60001 นายกฤษฎา  ศรีรัตน์ เซนต์ยอแซฟสกลนคร อันดับ 5

13 60006 นายณฐพงศ์  อาจลา สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 7

14 60007 นายณภัทร  พินารอด สว่างแดนดิน อันดับ 8

15 60020 นายภูผาสุข  ผาสุข สกลนครพัฒนศึกษา อันดับ 9

16 60003 นางสาวขวัญมนัส  ฉายจรุง สกลราชวิทยานุกูล อันดับ 10

17 60008 นายณัษฐพงษ์  ช านาญกิตติรัฐ มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน อันดับ 11

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

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุอันดับ


