
รายช่ือนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามาตรฐาน สสวท. 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

0001 เด็กชาย ธนาดล   จีรดิษฐ์ อนุบาลบ้านไร่ 
0002 เด็กชาย ปัณณวิชญ์   ธรรมพัฒนกิจ อนุบาลบ้านไร่ 
0003 เด็กชาย ปภังกร   พงศาวลี อนุบาลบ้านไร่ 
0004 เด็กชาย ศิวกร   มั่งค่ัง อนุบาลบ้านไร่ 
0005 เด็กชาย เกรียงศักดิ์   พุมชัยพฤกษ์ อนุบาลบ้านไร่ 
0006 เด็กหญิง โชติกา   แสงสุทธิเศรษฐ์ อนุบาลบ้านไร่ 
0007 เด็กหญิง กรชวัล   กองสุวรรณ อนุบาลบ้านไร่ 
0008 เด็กหญิง พัชรีพร   แสงยอด อนุบาลบ้านไร่ 
0009 เด็กหญิง เพชรรดา   ปานพิม อนุบาลบ้านไร่ 
0010 เด็กหญิง ณหทัย   นิ่มขุนทด อนุบาลบ้านไร่ 
0011 เด็กหญิง อภิสรา   อุดมโชควัฒนกิจ อนุบาลบ้านไร่ 
0012 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แห้วเพ็ชร บ้านเจ้าวัด 
0013 เด็กหญิง ปาริเยศ โสภา บ้านหูช้าง 
0014 เด็กหญิง ณัฐธิดา จินกสิกิจ วัดห้วยแห้ง 
0015 เด็กหญิง สถลัชนันท์ โฮมบุญ วัดสะน า 
0016 เด็กหญิง ภัทรธิดา ฉิมพาลี อนุบาลรัศมี 
0017 เด็กหญิง กนลลัส พ่ึงนา อนุบาลรัศมี 
0018 เด็กหญิง ปริชญา เพ็งอุ่น วัดทัพคล้าย 
0019 เด็กหญิง อรนลิน เพ็งอุ่น วัดทัพคล้าย 
0020 เด็กหญิง พรรณปพร กาฬภักดี วัดทัพคล้าย 
0021 เด็กหญิง ศิรินันท์ เผือกผ่อง วัดทัพคล้าย 
0022 เด็กชาย จามิกร ทองชมภู วัดทัพคล้าย 
0023 เด็กหญิง จิรัชญา สุกศรี วัดทัพคล้าย 
0024 เด็กหญิง โชติกา จันทา วัดทัพคล้าย 
0025 เด็กหญิง นฤภรณ ์ ดีพิจารณ์ บ้านหนองจอก 
0026 เด็กหญิง ภัทรธิดา ฉิมพาลี อนุบาลรัศมี 
0027 เด็กหญิง พัชรีพร แสงยอด อนุบาลบ้านไร่ 
0028 เด็กหญิง ขวัญจิรา เพ็งอุ่น วัดทัพคล้าย 



0029 เด็กหญิง พิมพ์ปาวีณ์ จันทร์ตา บ้านห้วยพลู 
0030 เด็กหญิง นภัสสร สุพรรณกูล บ้านหูช้าง 
0031 เด็กหญิง พีรดา วงษ์ดวงด า วัดทองหลาง 
0032 เด็กหญิง จันทร์ทิมา จบศรี อนุบาลรัศมี 
0033 เด็กหญิง สุชาวด ี อ่อนสอาด บ้านหนองจอก 
0034 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ สวัสด ี อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 
0035 เด็กหญิง นัชชนันท์ สวัสด ี อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 
0036 เด็กหญิง ธนาภา นิลบรรหาร สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0037 เด็กหญิง ทัชมาฮาล เพ็งอุ่น วัดทัพคล้าย 
0038 เด็กหญิง กันยกร สุวรรณประทีป สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0039 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ฟักทับ สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0040 เด็กชาย พลากร ค าใหม่ สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0041 เด็กชาย อดิเทพ เกิดท่าไม้ สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0042 เด็กชาย ศิรปกรณ์ สุขมณี สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0043 เด็กหญิง ภัทรนันท์ เกิดกรุง บ้านหนองบ่มกล้วย 
0044 เด็กชาย สิรวิชญ ์ ทองสิน สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0045 เด็กหญิง พรไพลิน จ านงค์ หน้าฝายบึงตาโพ 
0046 เด็กชาย ภานุวัฒน ์ ขันตี สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0047 เด็กหญิง ฐานิดา จันทร วัดทองหลาง 
0048 เด็กชาย วรกิตติ์ คณทา สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0049 เด็กหญิง ลักษณารีย์ ดีน  า บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0050 เด็กหญิง พิชยา อรชร บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0051 เด็กหญิง อริญชยา สุขยืน วัดสะน า 
0052 เด็กชาย ธันวา  แห้วเพ็ชร สีฟ้าพัฒนาวิทย์ 
0053 เด็กหญิง จารุพิชญา เกตุหนู สีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0054 เด็กชาย กิตติพร ไสวดี บ้านทุ่งน้อย 
0055 เด็กหญิง รักษิณาวัลย์ สิงห์สม บ้านหนองจอก 
0056 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ชั่งหลก วัดสะน า 
0057 เด็กชาย พิตตินันท์ รุททองจันทร์ วัดทองหลาง 
0058 เด็กหญิง ปิยธิดา หอมหวล วัดทัพหมัน 
0059 เด็กชาย ชนนน คุ้มเพชร วัดทองหลาง 
0060 เด็กหญิง ประนอม ภูคณะ บ้านศาลาคลอง 



0061 เด็กชาย พชรพล ศรีจ่าง รัตนไพศาล 
0062 เด็กหญิง นันทัชพร ยืนยง บ้านน  าพุ 
0063 เด็กหญิง ยุพารัตน์ จันลคร โรงเรียน วัดสะน า 
0064 เด็กชาย ศุภโชค สุทน โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 
0065 เด็กหญิง จิรัชญา หะชะยัง วัดทองหลาง 
0066 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แสนอินทร์ บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 
0067 เด็กชาย กรวิชญ์ แก้วนันท์ โรงรียนบ้านอีมาดอีทราย 
0068 เด็กชาย ศิวัฒน์ แห้วเพ็ชร โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 
0069 เด็กชาย เนธาน เบาทิสต้า บ้านบางรักษ์ 
0070 เด็กชาย โอฬาร ดีเลิศ วัดทองหลาง 
0071 เด็กหญิง อัญชลิกา อ่อนอ่วม อนุบาลบ้านไร่ 
0072 เด็กหญิง กุลจิรา ไกรสังข์ วัดทองหลาง 
0073 เด็กหญิง อลิสา ขามาลา โรงเรียนวัดทองหลาง 
0074 เด็กหญิง กันยรัตน์ ขวัญเพ็ง บ้านห้วยพลู 
0075 เด็กหญิง ปรียาภัทร สนิทผล บ้านห้วยพลู 
0076 เด็กหญิง สุธาสิน ี สุรารักษ์ โรงเรียนบ้านหูช้าง 
0077 เด็กชาย ธนภัทร บริสุทธิ์ อนุบาลบ้านไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามาตรฐาน สสวท. 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

0001 นางสาว สิริวิมล   สมานมิตร บ้านไร่วิทยา 
0002 นางสาว รุจิรัตน์   บริสุทธิ์ บ้านไร่วิทยา 
0003 นางสาว มนต์นภา   เอ่ียมส าอางค์ บ้านไร่วิทยา 
0004 นางสาว ชวิศา   มนปราณีต บ้านไร่วิทยา 
0005 นาย ธนวัฒน ์  ขัดแก้ว บ้านไร่วิทยา 
0006 นาย ธนกฤต   เทพเภา บ้านไร่วิทยา 
0007 นาย ประณัติวุฒิ   ศรีเดช บ้านไร่วิทยา 
0008 นาย ปิยวัฒน์   บุญเยี่ยม บ้านไร่วิทยา 
0009 นางสาว ธาริษา   ทองมาก บ้านไร่วิทยา 
0010 นางสาว ศุจิรา   เที่ยงสุนทร บ้านไร่วิทยา 
0011 นาย พชรพล   อภิวรรณ์ บ้านไร่วิทยา 
0012 นางสาว ปภาพินธ์   ป้อมค า บ้านไร่วิทยา 
0013 นางสาว ชนัญชิดา   คงคาลัย บ้านไร่วิทยา 
0014 นางสาว ชนิกานต์   วรรณลัย บ้านไร่วิทยา 
0015 นางสาว โสรยา   เฉยดี บ้านไร่วิทยา 
0016 นางสาว จิณรัตน์   ค าอินทร์ บ้านไร่วิทยา 
0017 นางสาว กันต์กนิษฐ์   เพ็งอุ่น บ้านไร่วิทยา 
0018 นางสาว พัชรพร   นุชอยู่ บ้านไร่วิทยา 
0019 นางสาว นลินนิภา   เขียวนิล บ้านไร่วิทยา 
0020 นางสาว สตกมล   สุจริต บ้านไร่วิทยา 
0021 นาย จิรเดช   ส าลีอ่อน บ้านไร่วิทยา 
0022 นางสาว จิตรลดา   สะอาด บ้านไร่วิทยา 
0023 นาย ธนกร   คชวงษ ์ บ้านไร่วิทยา 
0024 นางสาว อริสรา   คูณหาร บ้านไร่วิทยา 
0025 นาย กิตติพงศ์   แก้วการไร่ บ้านไร่วิทยา 
0026 นาย ปัณณทัต   ไชยนาญ บ้านไร่วิทยา 
0027 นาย วรชิต   แสงสด บ้านไร่วิทยา 
0028 เด็กหญิง ศิริพร คณฑา วัดสะน า 



0029 นางสาว ปิยนันท ์ ศรีวัฒน์ บ้านไร่วิทยา 
0030 นางสาว แพรพิไล พนาพิทักษ์กูล บ้านไร่วิทยา 
0031 นาย พิสิฐ ภู่วิทยพันธุ์ หนองฉางวิทยา 
0032 นาย กิตติศักดิ์ นาครินทร์ หนองฉางวิทยา 
0033 นางสาว ณัฐริกา   วงษา บ้านไร่วิทยา 
0034 นางสาว รังษ์รัก ค ามี โรงเรียนหนองฉางวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 


