
รายช่ือนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ห้องเรียนทั่วไป (1.วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์, 2.ทั่วไป) 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

0001 เด็กชาย อดิสร   ธนะสันต์ อนุบาลบ้านไร่ 
0002 เด็กชาย พอเพียง สุขยืน อนุบาลบ้านไร่ 
0003 เด็กหญิง สถลัชนันท์   ค านิล อนุบาลบ้านไร่ 
0004 เด็กหญิง ฤทัยกานต์  สังขชวาล อนุบาลบ้านไร่ 
0005 เด็กหญิง อิสริยา   ทับทิม อนุบาลบ้านไร่ 
0006 เด็กหญิง สุชานาฎ   พละวัฒน์ อนุบาลบ้านไร่ 
0007 เด็กหญิง นัชชนันท์   สุขยืน อนุบาลบ้านไร่ 
0008 เด็กหญิง  ไปรยา  เพ็งอุ่น อนุบาลบ้านไร่ 
0009 เด็กหญิง  ณัฐนรี  แห้วเพ็ชร อนุบาลบ้านไร่ 
0010 เด็กชาย ธนภัทร   บริสุทธิ์ อนุบาลบ้านไร่ 
0011 เด็กชาย เตวิช   ชมทองหลาง อนุบาลบ้านไร่ 
0012 เด็กชาย บูรณศักดิ์   อินทรสง่า อนุบาลบ้านไร่ 
0013 เด็กชาย สมบูรณ์   เสือแก้ว อนุบาลบ้านไร่ 
0014 เด็กชาย ปฏิภาณ   สุขยืน อนุบาลบ้านไร่ 
0015 เด็กชาย เจตนิพัทธ์   หงษ์ค า อนุบาลบ้านไร่ 
0016 เด็กชาย พุฒิเมธ   ทองไพวรรณ อนุบาลบ้านไร่ 
0017 เด็กชาย ธราเทพ   แห้วเพ็ชร อนุบาลบ้านไร่ 
0018 เด็กชาย ณัฐธนิน   ศรัทธากุล อนุบาลบ้านไร่ 
0019 เด็กชาย วิทวัส   เกิดอินทร์ อนุบาลบ้านไร่ 
0020 เด็กชาย ณัฐพงศ์   ฤาชากุล อนุบาลบ้านไร่ 
0021 เด็กชาย  วุฒิชัย  อินประดิษฐ์ อนุบาลบ้านไร่ 
0022 เด็กหญิง ณิชกานต์   ฉิมพาลี อนุบาลบ้านไร่ 
0023 เด็กหญิง ปภาวี   อ่อนวิมล อนุบาลบ้านไร่ 
0024 เด็กหญิง รุ่งทิพย์   ศิริธรรม อนุบาลบ้านไร่ 
0025 เด็กหญิง สร้อยทอง   เฮงมูล อนุบาลบ้านไร่ 
0026 เด็กหญิง ศรัณย์รัตน์   แห้วเพชร อนุบาลบ้านไร่ 
0027 เด็กหญิง ปาณิศา   ศรีทอง อนุบาลบ้านไร่ 
0028 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์   สาธุภาพ อนุบาลบ้านไร่ 



0029 เด็กหญิง วิภาวด ี ขวัญสูงเนิน อนุบาลบ้านไร่ 
0030 เด็กหญิง ฐิติภัทรา   แดงสิงห์ อนุบาลบ้านไร่ 
0031 เด็กหญิง อริศรา   จันทร์เทศ อนุบาลบ้านไร่ 
0032 เด็กหญิง  อาลิตา  แตงอ่อน อนุบาลบ้านไร่ 
0033 เด็กหญิง สุวรรณณา   น้อยสุขคะ อนุบาลบ้านไร่ 
0034 เด็กชาย พีรพัฒน์   โมรา อนุบาลบ้านไร่ 
0035 เด็กชาย ชญาวัศ   เมณฑ์กูล อนุบาลบ้านไร่ 
0036 เด็กชาย ธนวัฒน ์  สิทธิผล อนุบาลบ้านไร่ 
0037 เด็กชาย จักรกฤช   แห้วเพ็ชร์ อนุบาลบ้านไร่ 
0038 เด็กชาย อนุสรณ์   วงศ์ใหญ่ อนุบาลบ้านไร่ 
0039 เด็กชาย ลัทธวิทย์   สุขยืน อนุบาลบ้านไร่ 
0040 เด็กชาย สรวิธณ ์  แสงมืด อนุบาลบ้านไร่ 
0041 เด็กชาย ธีรโชต ิ  จันทร์สุข อนุบาลบ้านไร่ 
0042 เด็กชาย เลอศักดิ์   ศรีบุญเรือง อนุบาลบ้านไร่ 
0043 เด็กชาย ทรงพล   กติกา อนุบาลบ้านไร่ 
0044 เด็กชาย ชัยภัทร   จันดี อนุบาลบ้านไร่ 
0045 เด็กชาย กิตติพศ   ศรีบุญเพ็ง อนุบาลบ้านไร่ 
0046 เด็กชาย กรตะวัน   จูมโสดา อนุบาลบ้านไร่ 
0047 เด็กชาย อภิธาร   หัฐบูล อนุบาลบ้านไร่ 
0048 เด็กหญิง เทพอัปสร   ทองดี อนุบาลบ้านไร่ 
0049 เด็กหญิง จิรัชญา   หร่อยดา อนุบาลบ้านไร่ 
0050 เด็กหญิง   ชนิตา วงษาวัตร อนุบาลบ้านไร่ 
0051 เด็กหญิง พัชรสร   ปากิม อนุบาลบ้านไร่ 
0052 เด็กหญิง ณัฐกานต์   ทิพย์กาวี อนุบาลบ้านไร่ 
0053 เด็กหญิง  อัจฉรา  แห้วเพ็ชร อนุบาลบ้านไร่ 
0054 เด็กหญิง นรินทร์ทิพย์   เกิดศักดิ์ อนุบาลบ้านไร่ 
0055 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์   ปานพิมพ์ อนุบาลบ้านไร่ 
0056 เด็กหญิง อัญชลิกา   อ่อนอ่วม อนุบาลบ้านไร่ 
0057 เด็กหญิง สุภัสสรา   ปานพิมพ์ อนุบาลบ้านไร่ 
0058 เด็กหญิง กิตติกา   พัวพันธ์ อนุบาลบ้านไร่ 
0059 เด็กหญิง ชุติภัทร   สังข์สุวรรณ อนุบาลบ้านไร่ 
0060 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เพ็งอุ่น สีฟ้าพัฒนวิทย์ 



0061 เด็กหญิง อัมพิกา ชาลีเปรี่ยม บ้านเจ้าวัด 
0062 เด็กชาย ธนวินท์ วานิชโช บ้านเจ้าวัด 
0063 เด็กชาย อัธพล   คะลา บ้านเจ้าวัด 
0064 เด็กหญิง ลักขณา แก้วเขียว บ้านเจ้าวัด 
0065 เด็กชาย พิจนิจนัย   เวรุวาปี บ้านเจ้าวัด 
0066 เด็กหญิง พิมลวรรณ ชาติชนะ บ้านเจ้าวัด 
0067 เด็กหญิง แพรใจ แป้นห้วย บ้านเจ้าวัด 
0068 เด็กชาย ธนวิชญ ์ จันทนารี บ้านเจ้าวัด 
0069 เด็กหญิง บุญธิญาดา สายสังข์ บ้านเจ้าวัด 
0070 เด็กชาย ภาณุพงศ์   บัวมูล บ้านเจ้าวัด 
0071 เด็กหญิง วิกาวี เพ็ชรภา บ้านเจ้าวัด 
0072 เด็กชาย ธนดล วันขาว บ้านเจ้าวัด 
0073 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ แป้นแก้ว บ้านเจ้าวัด 
0074 เด็กชาย กิตติกวิน   ค าหมั้น บ้านเจ้าวัด 
0075 เด็กหญิง ณัฐณิชา แป้นห้วย บ้านเจ้าวัด 
0076 เด็กชาย พีรพัฒน์  จันทนารี บ้านเจ้าวัด 
0077 เด็กชาย ธนพนธ์ วันขาว บ้านเจ้าวัด 
0078 เด็กหญิง ณัฐชยา สีดี บ้านเจ้าวัด 
0079 เด็กชาย ศิรินนท์ ยะลือชา บ้านเจ้าวัด 
0080 เด็กหญิง อุทัยรัตน์ พันธ์ศรี บ้านเจ้าวัด 
0081 เด็กชาย วรรธนะ อุ่นพิมพ์ บ้านเจ้าวัด 
0082 เด็กชาย วีรภัทร   บุญวงศ์ บ้านเจ้าวัด 
0083 เด็กหญิง อรกมล เพ็งอุ่น วัดทัพคล้าย 
0084 เด็กชาย ภาคิน ประทุมมาศ วัดทัพหลวง 
0085 เด็กชาย เมธี จันทร สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0086 เด็กชาย อิทธิพล สุกศรี วัดทัพคล้าย 
0087 เด็กชาย ทองเพทาย วารินิล บ้านหนองจอก 
0088 เด็กหญิง รักษิณาวัลย์ สิงห์สม บ้านหนองจอก 
0089 เด็กชาย สุภชัย เทียนโสภา วัดผาทั่ง 
0090 เด็กหญิง วันทนีย์ ร้อยเชียงอินทร์ บ้านหนองจอก 
0091 เด็กหญิง นฤภรณ ์ ดีพิจารณ์ บ้านหนองจอก 
0092 เด็กชาย ณัฐนนท ์ ช้างเขียว บ้านห้วยป่าปก 



0093 เด็กหญิง สุพัตรา จันทร สวนป่าองค์พระ 
0094 เด็กหญิง ลัดดาวรรณ แป้นห้วย วัดพุ่มบ าเพ็ญธรรม 
0095 เด็กชาย เอกรินทร์ ขวัญนนท์เดิม  
0096 เด็กชาย ปิยวัฒน์ แห้วเพ็ชร บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0097 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญมา บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0098 เด็กหญิง ศิริภัสสร แสงมะณี สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0099 เด็กชาย ณัฐวุฒิ หนูสกุล บ้านห้วยป่าปก 
0100 เด็กหญิง สุจิรา แก้วการไร่ บ้านหนองจอก 
0101 เด็กชาย วงศกร หอมชื่น บ้านหนองจอก 
0102 เด็กชาย ชยุตม์ แห้วเพ็ชร บ้านห้วยป่าปก 
0103 เด็กหญิง ฐิติชญา ศิริเลิศโกมล สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0104 เด็กหญิง รัตติยากร มนทิราลัย บ้านพุบอน 
0105 เด็กหญิง ฐิติกานต์ ครคง บ้านหนองจอก 
0106 เด็กชาย พงศกร ค าบุศย์ อีมาดอีทราย 
0107 เด็กหญิง ฑิฆัมพร สุรตระกูลชัย บ้านหูช้าง 
0108 เด็กหญิง จิรัชติกาล ค ารอต วัดทัพหลวง 
0109 เด็กหญิง ขวัญภัสสรา มาลุน วัดกกตาด 
0110 เด็กหญิง จันทร์วิภา  อนุสนธิ์ บ้านหินตุ้ม 
0111 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ วิเศษใส วัดทัพหลวง 
0112 เด็กชาย จิระศักดิ์ ทีปะลา วัดทัพหลวง 
0113 เด็กหญิง ชลดา  สีเสนา วัดทัพหลวง 
0114 เด็กหญิง ศุภรัตน์ คณฑา วัดทัพหลวง 
0115 เด็กชาย ฉัตรมงคล ศิริประพันธ์ บ้านนาทุ่งเชือก 
0116 เด็กหญิง พรหมลิขิต ทองสุข วัดทัพหลวง 
0117 เด็กชาย วีรภาพ จันทร วัดทัพหลวง 
0118 เด็กชาย จิรศรณ์ ป้อมค า วัดทัพหลวง 
0119 เด็กชาย เจษฏา      มณีพร้าว วัดทัพหลวง 
0120 เด็กชาย กษิดิ์เดช จันทร์เถื่อน วัดทัพหลวง 
0121 เด็กชาย พนิต รักการ วัดทัพหลวง 
0122 เด็กชาย นพกร สุ่มสา บ้านนาทุ่งเชือก 
0123 เด็กหญิง นภัทรศรา โพธิ์พันธ์ บ้านห้วยพลู 
0124 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เทศต่วน วัดกกตาด 



0125 เด็กหญิง มารีญา เอกธวัชชัย วัดทัพคล้าย 
0126 เด็กชาย เดชฤทธิ์ เทศต่วน วัดกกตาด 
0127 เด็กหญิง จุฑามณี จันทร วัดทัพคล้าย 
0128 เด็กหญิง กัญญารัตน์ คุ้มปรางค์ บ้านใหม่ร่มเย็น 
0129 เด็กหญิง ศิรินภา พักแย้ม สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0130 เด็กหญิง พรวิมล วัฒนกสิกรณ์ วัดพุ่มบ าเพ็ญธรรม 
0131 เด็กหญิง ธนพร สนั่นหนู สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0132 เด็กหญิง กัญจนาพร แป้นแก้ว บ้านคลองแห้งวิทยา 
0133 เด็กหญิง สุชาวด ี ขุนธานี สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0134 เด็กหญิง ลดาวัลย์ เรืองสาท บ้านห้วยพลู 
0135 เด็กหญิง กันยรัตน์ ขวัญเพ็ง บ้านห้วยพลู 
0136 เด็กหญิง ปรียาภัทร สนิทผล บ้านห้วยพลู 
0137 เด็กหญิง สุพิชชา กลิ่นเก้านิ้ว บ้านทุ่งน้อย 
0138 เด็กชาย บุญธนันท์ กามี บ้านหนองจอก 
0139 เด็กชาย กฤษณะ ชาญพะนา ทุ่งน้อย 
0140 เด็กชาย วิทวัส แห้วเพ็ชร บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0141 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แสนอินทร์ บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0142 เด็กหญิง พรทิพย์ แก้วบูรณ์ บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0143 เด็กหญิง ปภาวี ค าสาย วัดทัพคล้าย 
0144 เด็กชาย พรพิพัฒน์   หมั่นการไร่ สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0145 เด็กหญิง ปรีชญาน์ หอมหวล บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0146 เด็กชาย กิตติชัย ทองดี บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0147 เด็กชาย ธีร์กวิน คูณหาร บ้านห้วยป่าปก 
0148 เด็กชาย วรกิตติ์ คณทา สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0149 เด็กหญิง ลักษณารีย์ ดีน้ า บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0150 เด็กชาย ศิวัช แห้วเพ็ชร บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0151 เด็กชาย ภูสินร ์ โนลาด บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0152 เด็กหญิง อรัญญา พัดรัมย์ บ้านห้วยพลู 
0153 เด็กหญิง ศุลีพร จิตต่อ บ้านห้วยพลู 
0154 เด็กหญิง พลอยชมพู     กระแหน่ บ้านสมอทอง 
0155 เด็กชาย วีรพล ก าลังรัมย์ บ้านใหม่คลองอังวะ 
0156 เด็กชาย สิโรฒม์ กิ่งทรัพย์มงคล สีฟ้าพัฒนวิทย์ 



0157 เด็กหญิง ณิชมน ขุนณรงค์ สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0158 เด็กชาย สุรดิษ สุขใจ อนุบาลรัศมี 
0159 เด็กหญิง จรัสศรี   สุขเสมอ บ้านพุต่อ 
0160 เด็กชาย นันทวัฒน์ คณทา บ้านทุ่งน้อย 
0161 เด็กหญิง อาลิษา แห้วเพ็ชร ห้วยบง 
0162 เด็กชาย สินธ ุ ศรีโภค บ้านทุ่งน้อย 
0163 เด็กชาย ศิวกร สงข า ทองประสาทเวทย์ 
0164 เด็กชาย กฤษณะ ชาญพะนา ทุ่งน้อย 
0165 เด็กหญิง พิชชาอร เเป้นห้วย วัดพุ่มบ าเพ็ญธรรม 
0166 เด็กหญิง ปริยาภัทร นามสุโพธิ์ ทองประสาทเวทย์ 
0167 เด็กชาย อชิรสิทธิ์ ภูมิโภควินท์ สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0168 เด็กชาย นิธิศ จิการ วัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
0169 เด็กหญิง นงนภัส จะมู พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 
0170 เด็กหญิง ศิราวรรณ  สุวรรณศิริ สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0171 เด็กชาย ณัฐชัย บ้านกลางสมภพ วัดถ้ าองจุ 
0172 เด็กหญิง เกวลิน จันทร์อิน บ้านศาลาคลอง 
0173 เด็กหญิง พิชญา เสื่อคุ่ย บ้านห้วยบง 
0174 เด็กชาย ชุมพล เรือนไทย บ้านใหม่รม่เย็น 
0175 เด็กชาย ธนภัทร พลศรีราช วัดเนินพระ 
0176 เด็กชาย คณิศร แสงจ าปา หนองหลุมพอ 
0177 เด็กหญิง ภัทรชนันท์ สมัครสมาน วัดผาทั่ง 
0178 เด็กหญิง พิชยธิดา คณทา วัดผาทั่ง 
0179 เด็กหญิง กนกพร เจียมพลับ วัดผาทั่ง 
0180 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ศรีแสงฉาย วัดผาทั่ง 
0181 เด็กชาย วรัตนถ์   บรรเทาทุกข์ วัดผาทั่ง 
0182 เด็กหญิง ชลนิชา สุวรรณศิริ วัดผาทั่ง 
0183 เด็กชาย ทัตธนะ ศรีเดช วัดผาทั่ง 
0184 เด็กชาย สุวิทย์ รอดเจริญ วัดผาทั่ง 
0185 เด็กหญิง พรรณนาราย ฉัตรไธสง วัดผาทั่ง 
0186 เด็กชาย ศิวพล จูมโสดา วัดผาทั่ง 
0187 เด็กหญิง พิรยา ป้อมค า วัดผาทั่ง 
0188 เด็กหญิง รุ่งฤดี จันทร วัดผาทั่ง 



0189 เด็กชาย ธนพล แสนค า วัดผาทั่ง 
0190 เด็กหญิง วิลาวรรณ สิทธิการ วัดผาทั่ง 
0191 เด็กหญิง ชเอม แห้วเพ็ชร วัดผาทั่ง 
0192 เด็กหญิง นันทัชพร ยืนยง บ้านน้ าพุ 
0193 เด็กหญิง รวิสรา งามยิ่ง โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 
0194 เด็กหญิง เกวลิน แก้วการไร่ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 
0195 เด็กหญิง ศศิภาพร ทรัพย์บรรดิษฐ บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0196 เด็กหญิง ยุพารัตน์ จันลคร โรงเรียน วัดสะน า 
0197 เด็กชาย ศุภโชค สุทน โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 
0198 เด็กชาย ธีรวุฒ ิ ล าใยสถิต บ้านใหม่คลองอังวะ 
0199 เด็กหญิง คณิตา พรหมมา โรงเรียนบ้านลาด 
0200 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ สุขเหม็น โรงเรียนบ้านพุต่อ 
0201 เด็กชาย ชนัญญู ทองมี โรงเรียนบ้านห้วยบง 
0202 เด็กชาย นันธิพัฒน์ แห้วเพ็ชร บ้านห้วยบง 
0203 เด็กชาย ธีรเมธ อินสว่าง บ้านใหม่ร่มเย็น 
0204 เด็กชาย ณัฐวุฒิ วงดวงด า ทุ่งน้อย 
0205 เด็กชาย กาแฟ คงเอ่ียม บ้านห้วยบง 
0206 เด็กชาย สิทธินนท์ คุ้มทอง บ้านห้วยบง 
0207 เด็กหญิง พรนภา ต่ายเกิด บ้านห้วยป่าปก 
0208 เด็กหญิง นรินทิพย์ เกิดศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 
0209 เด็กหญิง สุชามาศ ทองมา วัดทองหลาง 
0210 เด็กชาย ชัยภัทร จันทนารี วัดทองหลาง 
0211 เด็กชาย ชลาธิป กรึงไกร โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 
0212 เด็กหญิง ณัฐชา เทียรพรมราช บ้านห้วยบง 
0213 เด็กชาย กัมปนาท เพ็ชรเอี่ยม บ้านใหม่ร่มเย็น 
0214 เด็กชาย กิตติกานต์ อ่อนศรี โรงเรียนวัดทัพคล้าย 
0215 เด็กชาย วทัญพงค์ เกิดทองสุข บ้านห้วยป่าปก 
0216 เด็กชาย ไกรวิทย์ คณทา สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0217 เด็กชาย ณัฐรัฐ แสงทอง โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 
0218 เด็กชาย ชิชากร ชาวป่า โรงเรียนบ้านพุบอน 
0219 เด็กหญิง ปานิตา แห้วเพ็ชร โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0220 เด็กชาย ธีรวุต ิ ล าใยสถิต บ้านใหม่คลองอังวะ 



0221 เด็กชาย รัชพล รังษีบุตร โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0222 เด็กชาย ณัฐกร อุตมูล วัดพุ่มบ าเพ็ญธรรม 
0223 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทนน้อย วัดพุ่มบ าเพ็ญธรรม 
0224 เด็กชาย ณัฐสุต เชียโว ่ ร.รบ้านใหม่คลองอังวะ 
0225 เด็กหญิง สุทธิดา ด้วงเหม บ้านพุต่อ 
0226 เด็กหญิง พิมพ์ปาวีณ์ จันทร์ตา บ้านห้วยพลู 
0227 เด็กชาย สมศักดิ์ เจริญผล บ้านวังตอสามัคคี 
0228 เด็กหญิง ภัทรธิดา คงเอ่ียม สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0229 เด็กหญิง ชญาภา คณฑา โรงเรียนบ้านพุบอน 
0230 เด็กชาย กฤษกร พุทธากูล โรงเรียนวัดหนองแก 
0231 เด็กชาย เตชิน นาครินทร์ บ้านพุบอน 
0232 เด็กชาย จารุกิตติ์ สีฟยเดช โรงเรียนบ้านหนองจอก 
0233 เด็กหญิง วรัญญา สีวัน โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 
0234 เด็กชาย เกริกกรรชัย แคสันเทียะ วัดทองหลาง 
0235 เด็กชาย พีรชยานนท์ รัศสุวรรณ โรงเรียนวัดห้วยเเห้ง 
0236 เด็กชาย กิตตน์ มดแดง โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 
0237 เด็กหญิง อภิรดา อ่ิมอ่อน โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 
0238 เด็กหญิง ชญาดา กาฬภักดี โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 
0239 เด็กชาย อานนท์ องพระ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 
0240 เด็กหญิง ศิริกานต์ กรึงไกร โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 
0241 เด็กชาย นิธิกร กรึงไกร โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 
0242 เด็กชาย ยศธร รอดฉ่ า บ้านพุต่อ 
0243 เด็กหญิง วนิดา แก้วนารี บ้านศาลาคลอง 
0244 เด็กหญิง ปิยาพัชร ลาภประโยชน ์ บ้านพุต่อ 
0245 เด็กชาย ศิลา โสภา บ้านพุต่อ 
0246 เด็กชาย ธนิสร ปานาง โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0247 เด็กชาย ชาคร ป้อมค า บ้านบุ่ง 
0248 เด็กชาย พีรพัฒน์ กลิ่นทอง บ้านบุ่ง 
0249 เด็กชาย วุฒิชัย พันธ์พุ่ม บ้านบุ่ง 
0250 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เพ็งอุ่น บ้านบุ่ง 
0251 เด็กชาย ปรเมศ ศิริกุล บ้านบุ่ง 
0252 เด็กชาย ธนวัฒน ์ โดยค าด ี โรงเรียนบ้านใหม่หนองเเก 



0253 เด็กชาย ธนภัทร เสาสูงยาง บ้านบุ่ง 
0254 เด็กหญิง ญานิสา แก้วการไร่ วัดทองหลาง 
0255 เด็กหญิง จุฑามาศ ทัศวงค์ โรงเรียนวัดทัพหมัน 
0256 เด็กหญิง กชกร แก้วการไร่ วัดทองหลาง 
0257 เด็กหญิง เพชรรดา ปานพิม อนุบาลบ้านไร่ 
0258 เด็กชาย ธนาเทพ แห้วเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 
0259 เด็กชาย เพทาย กรึงไกร โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 
0260 เด็กชาย ธนวัฒน ์ งามยิ่ง โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 
0261 เด็กชาย ณัชพล มดแดง โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 
0262 เด็กหญิง ธัญชนก มาลัยทอง บ้านดง 
0263 เด็กชาย ธนชาติ แห้วเพ็ชร สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0264 เด็กชาย นครินทร์ บุญเริ่ม โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0265 เด็กชาย นฤพล ดอนอาจเอน บ้านใหม่หนองแก 
0266 เด็กหญิง ขวัญจิรา ลิบม ี บ้านใหม่หนองแก 
0267 เด็กหญิง ปาจรีย์ กาฬภักดี บ้านใหม่หนองแก 
0268 เด็กหญิง ศศิทา ดวงแก้ว บ้านใหม่หนองแก 
0269 เด็กหญิง จิราภา แซ่โง้ว บ้านใหม่หนองแก 
0270 เด็กชาย กิตติพร ไสวดี โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 
0271 เด็กหญิง ณัฐกานต์ กินรีแช ราชประชาสมาสัยในบรมราชชูปถัมภ์ 
0272 เด็กหญิง สุกฤตา มดแดง อีมาดอีทราย 
0273 เด็กชาย รวิสุต งามยิ่ง อีมาดอีทราย 
0274 เด็กหญิง ภัทรหทัย มดแดง อีมาดอีทราย 
0275 เด็กชาย วรพงศ์ เปรมทอง โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 
0276 เด็กชาย จักรพล ศรีเดช โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 
0277 เด็กชาย กฤษกร กรีลาวาท โรงเรียนวัดทองหลาง 
0278 เด็กชาย เสฏฐวุฌ ิ ภู่เอ่ียม บ้านไร่วิทยา 
0279 เด็กชาย สรวิธณ ์ เจริญชัย อนุบาลบ้านไร่ 
0280 เด็กหญิง ศิรประภา เขียวต่าย วัดพุ่มบ าเพ็ญธรรม 
0281 เด็กชาย วิรัตน์ มั่นคง วัดพุ่มบ าเพ็ญธรรม 
0282 เด็กหญิง พิชชาภา สดชื่น โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0283 เด็กหญิง อธิชา ช่อล าใย บ้านห้วยป่าปก 
0284 เด็กชาย ธาดากานต์ คูณหาร บ้านหินตุ้ม 



0285 เด็กชาย ชัยภัทร บัวดี บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0286 เด็กชาย ศีลธรรม รัตนรุจิรงค์ บ้านห้วยป่าปก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักรียนสมัครเข้าเรียนต่อ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร,์ ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์, งานอาชีพ, ศิลปะ - กีฬา 
เลขประจ าตัว

สอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 
0001 นางสาว สาธิดา   ศีสังข์งาม บ้านไร่วิทยา 
0002 นาย ชัยภัทร   อ่ิมค า บ้านไร่วิทยา 
0003 นางสาว ลักขณา   ถานวิสัย บ้านไร่วิทยา 
0004 นาย ธีรพงค์   นัชอยู่ บ้านไร่วิทยา 
0005 นาย กิตติพงษ์   สระทองพลอย บ้านไร่วิทยา 
0006 นาย นันธพงษ์   ป้อมค า บ้านไร่วิทยา 
0007 นางสาว นิชาภา   พรมมา บ้านไร่วิทยา 
0008 นาย กฤติมา   ยนตร์อินทร์ บ้านไร่วิทยา 
0009 นาย อภิรักษ์   เกตุจันทร์ บ้านไร่วิทยา 
0010 นางสาว พัชรพร   ชาวป่า บ้านไร่วิทยา 
0011 นางสาว ดวงทอง   พรมเอ้ือย บ้านไร่วิทยา 
0012 นางสาว พรนภา   พุฒศิริ บ้านไร่วิทยา 
0013 นางสาว ทิราภรณ์   นิราศโศรก บ้านไร่วิทยา 
0014 นางสาว ขวัญจิรา   ขวัญเพิ่มพร บ้านไร่วิทยา 
0015 นางสาว ปรียาภรณ์   พูลผล บ้านไร่วิทยา 
0016 นางสาว บุษกร   หมั่นการไร่ บ้านไร่วิทยา 
0017 นางสาว ชนาพร   นิลบรรหาร บ้านไร่วิทยา 
0018 นางสาว อินทิรา   อาวุธวิทยา บ้านไร่วิทยา 
0019 นางสาว พรสวรรค์  มะธิโต บ้านไร่วิทยา 
0020 นางสาว กรรณิกา   จันทร บ้านไร่วิทยา 
0021 นางสาว ภัคพิมญธุ์   ฉิมสุนทร บ้านไร่วิทยา 
0022 นางสาว รุจิราพร   สีหวิทยากร บ้านไร่วิทยา 
0023 นางสาว ทัศนีย์วรรณ   แจ่มดอน บ้านไร่วิทยา 
0024 นาย โชติมนต์   แป้นห้วย บ้านไร่วิทยา 
0025 นาย ทองใบ   จันทร์ทอง บ้านไร่วิทยา 
0026 นาย ธนดล   ทาบ้านฆ้อง บ้านไร่วิทยา 
0027 นาย เกียรติศักดิ์   ศรีโพธิ์ บ้านไร่วิทยา 
0028 นาย นพรัตน์   ศรีบุญลือ บ้านไร่วิทยา 



0029 นาย ชัชนันท์   ไผ่สม บ้านไร่วิทยา 
0030 นาย พีรพัฒน์   เดชกระโทก บ้านไร่วิทยา 
0031 นางสาว อรอุมา   ศรีค าลือ บ้านไร่วิทยา 
0032 นางสาว มนัสนันท์   เพ็งอุ่น บ้านไร่วิทยา 
0033 นางสาว กนกพร   มั่งมี บ้านไร่วิทยา 
0034 นาย ณัฐภัทร   กลัดสันเทียะ บ้านไร่วิทยา 
0035 นางสาว อภิญญา   ใจเรือนแก้ว บ้านไร่วิทยา 
0036 นาย พัชรพล   จันทร บ้านไร่วิทยา 
0037 นาย พีรานุภัทร์   แห้วเพ็ชร์ บ้านไร่วิทยา 
0038 นาย พงศกร   เขียวนิล บ้านไร่วิทยา 
0039 นาย สุรธัช   อัศวเมฆิน บ้านไร่วิทยา 
0040 นาย ณพัชร   ทิมประสาร บ้านไร่วิทยา 
0041 นาย กีรติ   คณทา บ้านไร่วิทยา 
0042 นาย พงศกร   เพ็ชรล่ า บ้านไร่วิทยา 
0043 นาย ภาสกร   ช่วยพันธ์ บ้านไร่วิทยา 
0044 นางสาว กัลยกร   กลิ่นเอี่ยม บ้านไร่วิทยา 
0045 นางสาว ชญานี   ค าจันทร์ บ้านไร่วิทยา 
0046 นาย ธนวัฒน ์  ขอสุข บ้านไร่วิทยา 
0047 นางสาว สุดารัตน์   สีชมภ ู บ้านไร่วิทยา 
0048 นางสาว มนัสชนก   ทองทัศน์ บ้านไร่วิทยา 
0049 นางสาว ชุติกาญจน์   ยาวไธสง บ้านไร่วิทยา 
0050 นางสาว ศรุตา   สิทธิส ารวย บ้านไร่วิทยา 
0051 นางสาว กุลสินี   สุขส าราญ บ้านไร่วิทยา 
0052 นาย คณกร   จันทร บ้านไร่วิทยา 
0053 นาย นพัฒน์   แสงตาว บ้านไร่วิทยา 
0054 นาย รุ่งภพ   บุตวงษ ์ บ้านไร่วิทยา 
0055 นางสาว ชลลดา   บุญมา บ้านไร่วิทยา 
0056 นางสาว วารุณี   ผูกฟัก บ้านไร่วิทยา 
0057 นาย ภัทรภณ   แห้วเพ็ชร บ้านไร่วิทยา 
0058 นาย กริชราชัน  เรืองขจร บ้านไร่วิทยา 
0059 นาย ภูรี   ดิษฐชาวนา บ้านไร่วิทยา 
0060 นาย ปานรวัตร   จันทร บ้านไร่วิทยา 



0061 นาย กฤษฎา   ปังคะบุตร บ้านไร่วิทยา 
0062 นาย ธนวัฒน ์  เพ็งอุ่น บ้านไร่วิทยา 
0063 นาย พรมภิชัย   ชาภักดี บ้านไร่วิทยา 
0064 นางสาว ปภัสสร   เที่ยงทอง บ้านไร่วิทยา 
0065 นาย เจตพล   วระวรรณ์ บ้านไร่วิทยา 
0066 นาย ภัทรกร   กันยา บ้านไร่วิทยา 
0067 นางสาว สุวินชา   สมค า บ้านไร่วิทยา 
0068 นางสาว วินิดา   ศิริรัตน์ บ้านไร่วิทยา 
0069 นาย ณัฐพนธ์   นิยมชอบ บ้านไร่วิทยา 
0070 นางสาว ภัณฑิรา   คณฑา บ้านไร่วิทยา 
0071 นางสาว นิชา   ญาติวงค์ บ้านไร่วิทยา 
0072 นางสาว พรรณพนัช   เฉยด ี บ้านไร่วิทยา 
0073 นาย พิชชาภพ   รัศมี บ้านไร่วิทยา 
0074 นางสาว ชนาภา   ปานพิมพ์ บ้านไร่วิทยา 
0075 นางสาว คุนัญญา   คณฑา บ้านไร่วิทยา 
0076 นางสาว กุลจิรา   เฉยด ี บ้านไร่วิทยา 
0077 นางสาว แพรวา   การะเกตุ บ้านไร่วิทยา 
0078 นาย ธีรภัทร   อินสว่าง บ้านไร่วิทยา 
0079 นาย สิทธิ   สุขยืน บ้านไร่วิทยา 
0080 นางสาว กัลญา   หอมสุวรรณ บ้านไร่วิทยา 
0081 นางสาว นิฎฐาลิน ี  ศรีพยัคฆ์ บ้านไร่วิทยา 
0082 นางสาว ชลิตา   คณฑา บ้านไร่วิทยา 
0083 นาย ศราวุธ   อุทรัง บ้านไร่วิทยา 
0084 นางสาว อาทิตยา   เพชรคง บ้านไร่วิทยา 
0085 นางสาว ศิขรินทร์ธร   จันทร บ้านไร่วิทยา 
0086 นาย ธนพล   แสงจันทร์ บ้านไร่วิทยา 
0087 นาย ธนธรณ์   พุฒศิริ บ้านไร่วิทยา 
0088 นาย ฐิติกร   โกศล บ้านไร่วิทยา 
0089 นาย เทวัญ   คณทา บ้านไร่วิทยา 
0090 นาย ธีรภัทร   กล้าหาญ บ้านไร่วิทยา 
0091 นาย ธนวัตน ์  หวานใจ บ้านไร่วิทยา 
0092 นางสาว จิรภิญญา   มะกรูดอินทร์ บ้านไร่วิทยา 



0093 นาย นันทิพัฒน์   หนูสกุล บ้านไร่วิทยา 
0094 นางสาว ชาลิสา   วงลคร บ้านไร่วิทยา 
0095 นางสาว มนทิราลัย   คุณสอน บ้านไร่วิทยา 
0096 นาย นพรุจ   สมบูรณ์ บ้านไร่วิทยา 
0097 นาย นวพรรษ   ป้อมค า บ้านไร่วิทยา 
0098 นาย ชุติพงษ์   วงษ์เสือ บ้านไร่วิทยา 
0099 นาย ชัชวาล   แก้วการไร่ บ้านไร่วิทยา 
0100 นาย ปฏิภาณ   ขามาลา บ้านไร่วิทยา 
0101 นาย พสุธร   เล้าชินทอง บ้านไร่วิทยา 
0102 นางสาว จนิสตา   เอ้ืออารีวงศ์ บ้านไร่วิทยา 
0103 นาย ทรงวุฒิ   กรึงไกร บ้านไร่วิทยา 
0104 นางสาว เจนจิรา   ศรีเดช บ้านไร่วิทยา 
0105 นาย พีรภัทร   พูลเรือน บ้านไร่วิทยา 
0106 นาย คามิน   แห้วเพ็ชร บ้านไร่วิทยา 
0107 นาย พรพิพัฒน์   แห้วเพ็ชร บ้านไร่วิทยา 
0108 นางสาว เอเธนส์   เนตรอุไรทิพย์ บ้านไร่วิทยา 
0109 นาย พีรณัฐ   นุชแสง บ้านไร่วิทยา 
0110 นางสาว สุนิสา   บุญรอ บ้านไร่วิทยา 
0111 นางสาว กลิ่นแก้ว   ปุ้ยทอง บ้านไร่วิทยา 
0112 นาย กิตตน์   มดแดง บ้านไร่วิทยา 
0113 นาย วรเมธ   พุ่มจั่น บ้านไร่วิทยา 
0114 นาย จักรภัทร   กรึงไกร บ้านไร่วิทยา 
0115 นาย ภัทรดนัย   อุ่นพิมพ์ บ้านไร่วิทยา 
0116 นาย ธนากร   คุ้มเพชร บ้านไร่วิทยา 
0117 นาย ดุลยวัตร   คงกุล บ้านไร่วิทยา 
0118 นาย วรเมธ   กรึงไกร บ้านไร่วิทยา 
0119 นาย ณัฐวุฒิ   แตงจุ้ย บ้านไร่วิทยา 
0120 นางสาว ณัฐธิดา   รักษาพล บ้านไร่วิทยา 
0121 นางสาว ธีรชาดา   แก้วการไร่ บ้านไร่วิทยา 
0122 นางสาว ชลธิชา   นาคะเวช บ้านไร่วิทยา 
0123 นางสาว อมลวรรณ   ทอระดี บ้านไร่วิทยา 
0124 นางสาว แพรวา   ยอดพันธ์ บ้านไร่วิทยา 



0125 นาย กิจชนะ   ศรีโพธิ์งาม บ้านไร่วิทยา 
0126 นาย พรชัย   แผ่ก าเหนิด บ้านไร่วิทยา 
0127 นาย ภานุวัฒน ์  พิมพ์จันทร์ค า บ้านไร่วิทยา 
0128 นาย คณาวุฒิ   ชุ่มเพ็งพันธ์ บ้านไร่วิทยา 
0129 นาย ธนากร   เนตรอิ่ม บ้านไร่วิทยา 
0130 นาย พงศธร   บุญพ่ึง บ้านไร่วิทยา 
0131 นาย ธัญภาส   อู่อรุณ บ้านไร่วิทยา 
0132 นาย คันธนัฑส์   นิธิโชติพรมงคล บ้านไร่วิทยา 
0133 นาย พัทธพล   เพชรกลาง บ้านไร่วิทยา 
0134 นางสาว ธันพร   ลิ่มสกลเศรษฐ์ บ้านไร่วิทยา 
0135 นาย ศักดิธัช   คณฑา บ้านไร่วิทยา 
0136 นางสาว ปารญา   ชาวป่า บ้านไร่วิทยา 
0137 นางสาว กรวลัย   ป้อมค า บ้านไร่วิทยา 
0138 นาย ทนวัฒน์   หมั่นการไร่ บ้านไร่วิทยา 
0139 นาย นนทชาติ   มนทิราลัย บ้านไร่วิทยา 
0140 นางสาว รัตนากร   ขันทะลี บ้านไร่วิทยา 
0141 นาย ธนกร   จันทร บ้านไร่วิทยา 
0142 นาย ธนรรชัย   ไกรวิเศษ บ้านไร่วิทยา 
0143 นาย พงศ์พันธ์   สุขสวัสดิ์ บ้านไร่วิทยา 
0144 นาย ฐากูร   ค าภู บ้านไร่วิทยา 
0145 นางสาว ทิพวรรณ   สุวรรณศิริ บ้านไร่วิทยา 
0146 นางสาว ปทิตตา   สุวรรณศิริ บ้านไร่วิทยา 
0147 นางสาว กนกพร   เกิดศิริ บ้านไร่วิทยา 
0148 นางสาว นิพาดา   แห้วเพ็ชร บ้านไร่วิทยา 
0149 นางสาว เพ็ญจันทร์   แก้วศรี บ้านไร่วิทยา 
0150 นางสาว นันทวรรณ   อะโนราช บ้านไร่วิทยา 
0151 นางสาว บุญตา   อาจแก้ว บ้านไร่วิทยา 
0152 นางสาว พรผกา   บุญสุวรรณ์ บ้านไร่วิทยา 
0153 นางสาว ประภัสสร   กองค า บ้านไร่วิทยา 
0154 นางสาว ญาดา   สุดสถาน บ้านไร่วิทยา 
0155 นางสาว จีลาวรรณ์  เพ็งสวย บ้านไร่วิทยา 
0156 นางสาว สุพัตรา   เรือนแก้ว บ้านไร่วิทยา 



0157 นางสาว ทรายแก้ว   มูลลาศรี บ้านไร่วิทยา 
0158 นาย ฐานพงษ์   แห้วเพ็ชร บ้านไร่วิทยา 
0159 นาย ณรงค์ฤทธิ์   ศรีบ้านใหม่ บ้านไร่วิทยา 
0160 นางสาว ณัฐริกา   วงษา บ้านไร่วิทยา 
0161 นาย ประมวล   กัญญานก บ้านไร่วิทยา 
0162 นาย นพธีรา   แห้วเพ็ชร บ้านไร่วิทยา 
0163 นาย กฤษฎา   กุลมา บ้านไร่วิทยา 
0164 นาย ชยานันต์   ผะหว่าง บ้านไร่วิทยา 
0165 นางสาว อรณิชา   ศรีพันธ์ บ้านไร่วิทยา 
0166 นางสาว ธัญรดา   ชุ่มชนต์ บ้านไร่วิทยา 
0167 นางสาว อภิษฎา   ชาญด ารงธรรม บ้านไร่วิทยา 
0168 นาย ภานุวัฒน ์  บัวมูล บ้านไร่วิทยา 
0169 นาย ณัฐวุฒิ   ค ามัน บ้านไร่วิทยา 
0170 นาย บุญฤทธิ์   มุกเย บ้านไร่วิทยา 
0171 เด็กชาย วรวิชญ ์ น้ าจันทร์ ทองหลางวิทยาคม 
0172 นางสาว บัณฑิตา วันเกิด บ้านไร่วิทยา 
0173 นางสาว กรรณิการ์   ขุนเพ็งมี บ้านไร่วิทยา 
0174 นาย คมกริบ ชาวป่า บ้านไร่วิทยา 
0175 นางสาว ณัฐวรรณ สีหวิทยากร บ้านไร่วิทยา 
0176 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ทองสุข บ้านไร่วิทยา 
0177 นาย ภาคภูมิ มากบุญ วัดทัพหมัน 
0178 เด็กหญิง ศิริพร คณฑา วัดสะน า 
0179 นางสาว อัญมณี คงใจมั่น วัดทัพหมัน 
0180 นาย นัทธพงค์ สุขยืน บ้านไร่วิทยา 
0181 นาย ศุภกร ศรีประเศริฐ บ้านไร่วิทยา 
0182 นางสาว ฐิตาภา  ใจมั่น อุทัยธรรมนุวัติวิทยา 
0183 นางสาว ลัดดาวัลย์ พันทะศรี บ้านหูช้าง 
0184 นาย วีรชัย สังข์ทอง บ้านไร่วิทยา 
0185 นางสาว ยุพารัตน์ ช่ออัญชัน สารวิทยา 
0186 นาย ธนพนธ์ มาคะบุตร บ้านหูช้าง 
0187 นาย สายชล ศรีน้อย บ้านหนองฝาง 
0188 เด็กหญิง พรนภา พุฒศิริ บ้านไร่วิทยา 



0189 นางสาว ไพลิน ปาค า บ้านหูช้าง 
0190 เด็กหญิง สุธิน ี จั่นเที่ยง บ้านหูช้าง 
0191 นาย วริศ เสลา สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 
0192 นางสาว สิริมา คณฑา บ้านน้ าพุ 
0193 นางสาว ประภัทรศร ป้อมค า วัดทัพหมัน 
0194 นางสาว ปิยวรรณ สีลา บ้านไร่วิทยา 
0195 นางสาว พรทิพา บูโกก สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
0196 นาย นิธิกร ชัยรินทร์ บ้านหูช้าง 
0197 นาย ณัฐวุฒิ เปรมจิตร บ้านไร่วิทยา 
0198 นาย เมธิชัย อ้นอมร บ้านไร่วิทยา 
0199 นางสาว นิชดา พุ่มแย้ม บ้านหูช้าง 
0200 เด็กชาย ธนดล สุขเเสง บ้านหูช้าง 
0201 เด็กชาย ศิวกร ทองรัตน์ บ้านหูช้าง 
0202 นางสาว กฤติมุข มีเพ็ชร วัดทัพหมัน 
0203 นาย กิติพงษ์ สมัครเขตการ บ้านหูช้าง 
0204 นางสาว วรัญญา ชมชื่น บ้านหูช้าง 
0205 นางสาว ไพลิน ปาค า บ้านหูช้าง 
0206 เด็กหญิง ณัฐณิชา กาฬภักดี วัดทัพหมัน 
0207 นางสาว กฤติมา มีเพ็ชร วัดทัพหมัน 
0208 เด็กหญิง นิชา สุกแสงจันทร์ วัดพระธาตุ 
0209 เด็กชาย ตรีภพ แสนพันทา   
0210 เด็กชาย พิพัฒ บุญเงิน วัดทัพหมัน 
0211 นางสาว นุจิรา จ าปาทิพย์ โรงเรียนบ้านหูช้าง 
0212 นางสาว เสาวณ ี นาเวียง บ้านไร่วิทยา 
0213 นางสาว วรัญญา เพ็งอุ่น โรงเรียนวัดทัพหมัน 
0214 นางสาว วรนันท์ บุญวาส โรงเรียนวัดทัพหมัน 
0215 เด็กหญิง กัลยารัตน์ ปานพิมพ์ วัดสะน า 
0216 นางสาว กฤตพร ทรด ี โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
0217 นางสาว กัณฐิกา ภูฆัง บ้านจัน 
0218 นาย ณัฐพงศ์ กาศหาญ บ้านหนองฝาง 
0219 นาย วรัชญ ์ กองค าหอม บ้านไร่วิทยา 
0220 นาย นพดล หอทอง บ้านไร่วิทยา 



0221 เด็กหญิง จรรยพร กรึงไกร ประชามงคล 
0222 นางสาว ศิรภัสสร ลิวไหม บ้านอีมาดอีทราย 
0223 นาย สหรัถ สวัสด ี อุทัยธรรมมานุวัตร 
0224 นาย สมพร ธิวา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
0225 นาย พิชาภพ สุขยืน วัดห้วยแห้ง 

0226 เด็กชาย สรจักร มดเเดง 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 
0227 เด็กชาย เฉลิมชัย ทีปะลา บ้านไร่วิทยา 
0228 เด็กชาย ธนพล นาคเมือง บ้านหูช้าง 
0229 นาย ภาณุเดช แก้ววิชัย วัดห้วยเเห้ง 
0230 เด็กหญิง วริศรา ทองไพวรรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
0231 นาย ยศภัทร สิงห์สม โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่117 
0232 นางสาว นันทิพร คณทา บ้านไร่วิทยา 
0233 นางสาว โชติกา คนหาร บ้านไร่วิทยา 
0234 เด็กหญิง วิภาวด ี จูเปีย หนองฉางวิทยา 
0235 นาย นันทพัฒน์ หมื่นเทพ อุทัยธรรมมานุวัตรวิทยา 
0236 นางสาว ณัฐริกา แก้วการไร่ บ้านไร่วิทยา 
0237 นาย พีรภัทร มั่นสุ่ม บ้านไร่วิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


