
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2564 
ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 

___________________________________________________________________________ 
 
 ตามที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. ประจ าปีการศึกษา 2564       
ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน พ.ศ. 2564  นั้น บัดนี้ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียน           
เ พ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT               
ตามมาตรฐาน สสวท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ 
 

 ทั้ งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่ อสมัคร เข้ าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้องเรียนพิเศษในโครงการ              
โรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. ประจ าปีการศึกษา 2564   มาท าการสอบคัดเลือก            
ในวันที่ 9  พฤษภาคม 2564 เวลา 8.00 – 12.00 น. และท าการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 
2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป หากนักเรียนคนใดไม่มาสอบคัดเลือกหรือไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลา          
ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 
 
 ประกาศ ณ วันที่  29 เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

(นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ เลขผู้สมัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 0001 เด็กหญิงพุทธธิดา โตล่ า   
2 0002 เด็กหญิงกนกวรรณ กระแหน่   
3 0003 นายวรพรต พิชิ   
4 0004 เด็กหญิงวันวิสา แก้วสุวรรณ   
5 0005 นายวรพจน์ จันทร   
6 0006 นางสาววรัชยา บูโกก   
7 0007 นางสาวนพรัตน์ ฉิมมาลา   
8 0008 นางสาวอัฐรัตนพร วนิดา   
9 0009 เด็กหญิงกมลชนก แห้วเพ็ชร   
10 0010 เด็กหญิงภัทธราภรณ์ อ่อนศรี   
11 0011 นางสาวนันทิชา นาคพงษ์   
12 0012 นางสาวจิรัชญา ชัยมะวงษา   
13 0013 นางสาวพิตตินันท์ ดิฐษดี   
14 0014 นางสาวพิมพ์ผกา สุขยืน   
15 0015 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีเดช   
16 0016 นางสาวภัทรลภา สุวรรณศิริ   
17 0017 นายจิราธิป แห้วเพ็ชร   
18 0018 นางสาวเนตรนภา สืบศรี   
19 0019 เด็กหญิงวรัญญา เลขยัน   
20 0020 นายภาณุพงศ์ คิดงาม   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามาตรฐาน สสวท. 
     

ห้องสอบที่ 1  อาคาร 5 
 



ล าดับที่ เลขผู้สมัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
21 0021 นางสาวสุพรรณี คงใย   
22 0022 เด็กชายก้องภพ กีกอง   
23 0023 เด็กหญิงดลพร ป้อมค า   
24 0024 เด็กหญิงจิราพร พิมพา   
25 0025 นางสาวทักษพร น้ าพุ   
26 0026 นางสาวหทัยกานต์ เบญจพรหม   
27 0027 นางสาวชุติกาญจน์ ดาบเงิน   
28 0028 นางสาวกัณฐิกา บุญธรรม   
29 0029 นางสาวอดิศา กล่ าเครือ   
30 0030 นางสาวกมลนัทธ์ ชาวป่า   
31 0031 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เลขยัน   
32 0032 นางสาวธนาวดี  ป้อมค า   
33 0033 นางสาวเจนจิราพร  บัวตูม   
34 0034 นางสาวชนิกานต์  เรืองเวช   
35 0035 นางสาวกรกนก  เป็งจา   
36 0036 นางสาวเมธาวี  เเสงสุทธิเศรษฐ์   
37 0037 นางสาวปนิดา  เพ็งอุ่น   
38 0038 นางสาวณัฏฐธิดา แก้วนพเคราะห์   
39 0039 นางสาวพิมพ์พิชชา  กสิกรณ์   
40 0040 นางสาวธนัชชา  จันทร์สว่าง   

 

 
 
 

รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามาตรฐาน สสวท. 
     

ห้องสอบที่ 2  อาคาร 5 
 


