
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ 

__________________________________________________________________________ 
 

 ตามที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 นั้นบัดนี้โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ห้องเรียนหลักสูตรปกติ                 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ 
 

 ทั้ งนี้  ให้ นั ก เรี ยนผู้ มี สิ ทธิ์ สอบ เข้ าศึกษาต่อชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง เ รี ยนหลักสู ตรปกติ                  

ประจ าปีการศึกษา 2565 มาท าการสอบคัดเลือก ในวันที่  26 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 – 12.00 น.            

หากนั ก เรี ยนคนใดไม่มาสอบคัด เลื อกตามวัน  และ เวลาที่ ก าหนด ถื อ ว่าสละสิทธิ์  เข้ าศึกษาต่ อ                             

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนหลักสูตรปกต ิ
 

 ประกาศ ณ วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

(นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ 

       

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล 
1 001 เด็กหญิง วิยดา สุริชา 
2 002 เด็กหญิง นริศรา รักการไถ 
3 003 เด็กชาย ธัญเทพ ชนะพันธ์ 
4 004 เด็กชาย ชลันธร มนทิราลัย 
5 005 เด็กหญิง จรัสทิพย์ ขอสุข 
6 006 เด็กชาย กิตติพงศ์ แห้วเพ็ชร 
7 007 เด็กชาย ปรัชญา แสงไกร 
8 008 เด็กชาย อดิรุจ เลขยัน 
9 009 เด็กหญิง สุดธิดา เลขยัน 
10 010 เด็กหญิง ฉัตรฐกานันท์ พัทไพรวรรณ 
11 011 เด็กหญิง กัญญาพัชร ชาวป่า 
12 012 เด็กหญิง จิรนันท์ ชาวป่า 
13 013 เด็กชาย ฉลองบุญ เพ็งสวย 
14 014 เด็กชาย ตรัยกุล มีจันที 
15 015 เด็กชาย วิวิศน์ พุกมาก 
16 016 เด็กหญิง กศิณา คณฑา 
17 017 เด็กหญิง กัลยา มั่นมะโน 
18 018 เด็กชาย ภัสกร อินทนิล 
19 019 เด็กชาย พงศภัค แดงสิงห์ 
20 020 เด็กชาย สุรเชษฐ์ ค าพิละ 
21 021 เด็กชาย ธนวัฒน ์ ขามาลา 
22 022 เด็กหญิง นภวรรณ ธัญญเจริญ 
23 023 เด็กชาย ศิรวิชญ์ คูณหาร 
24 024 เด็กหญิง พิมพ์วิมล อุปลา 
25 025 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ กินร ี

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (ต่อ) 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล 
26 026 เด็กหญิง ตรีรัตน์ ชาวป่า 
27 027 เด็กหญิง สุดารัตน์ คูณหาร 
28 028 เด็กหญิง กัญญ์วรา คนหาร 
29 029 เด็กหญิง เนตรขวัญ กองจันทร์ 
30 030 เด็กหญิง อรจิรา คูณหาร 
31 031 เด็กหญิง วิมลจันทร์ แสงจันทร์ 
32 032 เด็กหญิง ธัญจิรา คูณหาร 
33 033 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เลขยัน 
34 034 เด็กชาย ภาคิน ท่อนแก้ว 
35 035 เด็กชาย ธันวา รัตนสูตร 
36 036 เด็กชาย ภูริวัฒน ์ สาก า 
37 037 เด็กหญิง อนันต์ญา แก้วการไร่ 
38 038 เด็กหญิง ณิชากร แคเขียว 
39 039 เด็กชาย ธนเดช ผดุงสมัย 
40 040 เด็กหญิง ชนิกา แสวงศักดิ์ 
41 041 เด็กหญิง ณัฐธิดา คณทา 
42 042 เด็กหญิง นรีกานต์ เธียรถาวร 
43 043 เด็กชาย ภูวนัตถ์ วงศ์แก้ว 
44 044 เด็กชาย กฤตเมธ สอาดพงษ์ 
45 045 เด็กหญิง ชนิดา แสวงศักดิ์ 
46 046 เด็กชาย สรวิชญ ์ อังเปรม 
47 047 เด็กหญิง ณัฐธิดา เอ่ียมทองค า 
48 048 เด็กหญิง ชนานันท์ คณทา 
49 049 เด็กหญิง สุชาดา รามศรี 
50 050 เด็กหญิง สุธิดา บาระมี 

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (ต่อ) 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล 
51 051 เด็กหญิง ธัญชนก กรวยทอง 
52 052 เด็กชาย อชิตะ เผ่าจันทวงษ์ 
53 053 เด็กชาย ชัชฤทธิ์ เพชรรักษ์ 
54 054 เด็กหญิง กวิสรา จันทรวิภาค 
55 055 เด็กหญิง บุษกร เผือกศรี 
56 056 เด็กชาย กรวิชญ์ รังษีบุตร 
57 057 เด็กชาย ธนพัฒณ์ ทรัพย์อุปถัมภ์ 
58 058 เด็กหญิง วรัชยา ใจแก้วพงษ์ 
59 059 เด็กชาย ธีรเดช ไค่นุ่นน้อย 
60 060 เด็กหญิง ณัฐวดี คณฑา 
61 061 เด็กหญิง ภัทรา พิมพ์ตัน 
62 062 เด็กหญิง เนตรนิภา คณฑา 
63 063 เด็กชาย จักรกฤษณ์ กลิ่นสาท 
64 064 เด็กชาย ทศพล เสนาฤทธิ์ 
65 065 เด็กหญิง เจนจิรา ชาญณรงค์ 
66 066 เด็กชาย นรวิชญ ์ เล็บผลา 
67 067 เด็กหญิง ณัฐิดา เพ็งอุ่น 
68 068 เด็กชาย นราวิชญ์ อินทิพย์ 
69 069 เด็กชาย อภิสิท ศรีพันธ์ 
70 070 เด็กชาย ชยพล ข าสด 
71 071 เด็กชาย อัศวเดช พวงเงิน 
72 072 เด็กหญิง ทิพย์ภัสสร ยอดสง่า 
73 073 เด็กชาย รัชตะ คชสารทอง 
74 074 เด็กหญิง ปวีณา สุหลง 
75 075 เด็กชาย รามิล จุลพันธ์ 

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (ต่อ) 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล 
76 076 เด็กหญิง นิศารัตน์ ล าดวน 
77 077 เด็กชาย ธนาวุฒ ิ แซ่เฮง 
78 078 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ค าภิละเมา 
79 079 เด็กชาย สรายุทธ กัญญานก 
80 080 เด็กชาย ภัทรกร โพธิ์ทอง 
81 081 เด็กหญิง มัณฑนา ดีเทียน 
82 082 เด็กชาย ณัฐดนัย ขุนรงค์ 
83 083 เด็กหญิง จิรัชญา โมลา 
84 084 เด็กหญิง ฐิตินันท์ พัทไพรวรรณ 
85 085 เด็กหญิง ทักษพร โพธิ์พันธ์ 
86 086 เด็กหญิง อรพรรณ สุขแจ่ม 
87 087 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ใจแสน 
88 088 เด็กชาย ณัฐภัทร ห้วยหงษ์ทอง 
89 089 เด็กหญิง สุทธิดาอินศร สมบัติโพธิ์ 
90 090 เด็กชาย ตรีกวินท์ แสงจันทร์ 
91 091 เด็กหญิง กันยาแก้ว กรึงไกร 
92 092 เด็กชาย ฐิรวิชญ ์ มิ่งใย 
93 093 เด็กหญิง พัชราพร สรน์จันทร์ 
94 094 เด็กชาย กรวิชญ์ หงษ์ค า 
95 095 เด็กหญิง ธัญญาพร จันทร 
96 096 เด็กชาย พีรพัฒน์ เกษใสย์ 
97 097 เด็กชาย ณภัทร ปานพิม 
98 098 เด็กหญิง สิริกร สุรารักษ์ 
99 099 เด็กชาย ขุมทรัพย์ แห้วเพ็ชร 
100 0100 เด็กชาย ภานุวัฒน ์ คณหาร 

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (ต่อ) 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล 
101 0101 เด็กหญิง บุษกร แก้วรักษ์ 
102 0102 เด็กชาย อชิตะ แข็งกสิกรณ์ 
103 0103 เด็กหญิง รสิตา สามศรี 
104 0104 เด็กหญิง ณัฏฐิชา ดีวันดา 
105 0105 เด็กหญิง กานสิรี ช้างเนียม 
106 0106 เด็กหญิง สุชานัน ขันเคลือบ 
107 0107 เด็กหญิง สุกัลยา สุวรรณศิริ 
108 0108 เด็กหญิง สโรชา จันทร์งาม 
109 0109 เด็กหญิง ชนากานต์ เลขยันต์ 
110 0110 เด็กหญิง อารียา ทรัพย์ประเสริฐ 
111 0111 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ผ่องแผ้ว 
112 0112 เด็กชาย อภิวิชญ์ สุสุข 
113 0113 เด็กชาย ทัตพล แจ้งไพร 
114 0114 เด็กหญิง จิรภา นิลบรรหาร 
115 0115 เด็กหญิง ปุณยาพร สุทร 
116 0116 เด็กหญิง ศศิกานต์ คณฑา 
117 0117 เด็กหญิง ชญานิน จันทร 
118 0118 เด็กหญิง ยุวดี เขียวน้อย 
119 0119 เด็กหญิง อมิตา จันทรา 
120 0120 เด็กชาย ชนาธิป ดาเหล็ก 
121 0121 เด็กชาย วรวรรธ ทองสุข 
122 0122 เด็กหญิง ตติยา แป้นห้วย 
123 0123 เด็กหญิง กวิสรา แก้วมาลา 
124 0124 เด็กชาย รังสิมันต์ ภู่สอน 
125 0125 เด็กชาย ชวรัตน ์ เจริญสวัสดิ์ 

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (ต่อ) 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล 
126 0126 เด็กหญิง นาดา บุญเกิด 
127 0127 เด็กชาย ภานุวัฒน ์ ชูประเสริฐ 
128 0128 เด็กชาย ภูริทัต เจริญงามโชติสกุล 
129 0129 เด็กชาย พงศกร วรอินทร์ 
130 0130 เด็กชาย อภิสิทธิ์ เต้าน้อย 
131 0131 เด็กหญิง ณัฐชนัน กรึงไกร 
132 0132 เด็กชาย กนกศักดิ์ ลาโสพันธุ์ 
133 0133 เด็กหญิง พัชชา สิงห์สม 
134 0134 เด็กชาย พีรวิชญ์ อ่ าสงวน 
135 0136 เด็กหญิง ณัฐธิชา พูลส าราญ 
136 0137 เด็กชาย ภาคภูมิ โฉมงาม 
137 0138 เด็กหญิง สุภนิดา บุญชื่น 
138 0139 เด็กหญิง พิมาลา ฉ่ าหลวง 
139 0140 เด็กหญิง สิริรัตน์ คณทา 
140 0141 เด็กหญิง นรินทิวา พุฒศิริ 
141 0142 เด็กชาย ก้องเกียรติ ทวีสุข 
142 0143 เด็กชาย เอกศิษฐ์ โรจน์วัฒนรัฐ 
143 0144 เด็กชาย ปกป้อง โสพิน 
144 0145 เด็กชาย ศรัณย์ วงค์กองแก้ว 
145 0146 เด็กชาย ณัฐภัทร สีม่วง 
146 0147 เด็กชาย เกริกเกียรติ นาคมา 
147 0148 เด็กชาย จิตติพัฒน์ อุตมูล 
148 0149 เด็กหญิง ศิริพร มหาชัย 
149 0150 เด็กหญิง ศศิวิมล นาโสก 
150 0151 เด็กชาย กิตติกร ยอดเพ็ชร์ 
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ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (ต่อ) 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล 
151 0152 เด็กชาย ณัฐภูมิ ธรรมโชต ิ
152 0153 เด็กชาย ภูรินท์ ทัศนบุตร 
153 0154 เด็กหญิง วิชุนัน ศรีสวัสดิ์ 
154 0155 เด็กชาย นิรุช แก้วอ้าย 
155 0156 เด็กหญิง วิลาวัณย์ ชารินทร์ 
156 0157 เด็กหญิง ชลลดา ดอนม่วง 
157 0158 เด็กหญิง ชนิดา พูลสวาย 
158 0159 เด็กหญิง อัญชิสา พยัคฆเพศ 
159 0160 เด็กหญิง ชุติมาพร รัสม ี
160 0161 เด็กหญิง พงศกร เศรษฐกสิแตง 
161 0162 เด็กหญิง ศุภรัตน์ ศรีเกษ 
162 0163 เด็กชาย ธนโชต ิ ขุนณรงค์ 
163 0164 เด็กชาย รัชตะ วงษ์ค าหาร 
164 0165 เด็กหญิง สรณ์สิริ โพธิ์ศรี 
165 0166 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทร 
166 0167 เด็กชาย ฤทธิ์ราชันย์ จันทร 
167 0168 เด็กชาย ธเนศพล งามวิลัย 
168 0169 เด็กชาย ปฐมพงศ์ แห้วเพ็ชร 
169 0170 เด็กหญิง ชนิดาภา ปานาง 
170 0171 เด็กหญิง จิณัฐตา ยอดส าเภา 
171 0172 เด็กหญิง สุนิศา แห้วเพ็ชร 
172 0173 เด็กหญิง ณัฐธิดา เทียนชัย 
173 0174 เด็กหญิง นภัสสร ล้านพุทธ 
174 0175 เด็กชาย ภคพล ชมสา 
175 0176 เด็กชาย วิโรจน ์ กันทะมา 
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176 0177 เด็กหญิง สุนทราภรณ์ โนลาด 
177 0178 เด็กชาย ฤชายุส์ ขามาลา 
178 0179 เด็กหญิง นิชธาวัลย ์ เมืองมูล 
179 0180 เด็กหญิง เมธาพร คณทา 
180 0181 เด็กชาย ธีรภัทร สมสกุล 
181 0182 เด็กหญิง เปมิกา เทียนแอ้น 
182 0183 เด็กหญิง ทักษพร องพระ 
183 0184 เด็กหญิง ฐิติกานต์ แผนเบื้อง 
184 0185 เด็กหญิง อาริศา กองแก 
185 0186 เด็กหญิง พิมพิศา อุ่นพิมพ์ 
186 0187 เด็กชาย ยุทธภูมิ คณหาร 
187 0188 เด็กชาย ณัฐชนน กรึงไกร 
188 0189 เด็กชาย จิรภัทร กรึงไกร 
189 0190 เด็กหญิง อทิตยา อนุสรประชา 
190 0191 เด็กหญิง ณัชชา แย้มสรวล 
191 0192 เด็กชาย รัชชานนท์ ทวีลาภ 
192 0193 เด็กหญิง สิริยาภรณ์ ป้อมค า 
193 0194 เด็กหญิง ศิริภัสสร เปรมทอง 
194 0195 เด็กหญิง พัสตร์รดา การบรรจง 
195 0196 เด็กหญิง ณิชานันท์ สีทอง 
196 0197 เด็กหญิง ญนันทนิยา ค ารอต 
197 0198 เด็กหญิง ชนิสรา สีเสนา 
198 0199 เด็กชาย สิริวุฒ ิ สุวรรณ 
199 0200 เด็กชาย ปรเมศวร์ แสงทัพ 
200 0201 เด็กชาย ธนกฤต พูลเพิ่ม 
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201 0202 เด็กชาย ชนกันต์ จันทร์ต๊ะตื้อ 
202 0203 เด็กหญิง อภิชญา ชาวเมือง 
203 0204 เด็กชาย นัทธพงศ์ ปิยจันทร์ 
204 0205 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จุลพันธุ์ 
205 0206 เด็กชาย อาทิตย์ แย้มอาษา 
206 0207 เด็กหญิง อริสา อินประเสริฐ 
207 0208 เด็กชาย อภิสร อาจสิทธิ์ 
208 0209 เด็กหญิง นิชานัน ลายสันเทียะ 
209 0210 เด็กชาย ชัยวัฒน ์ บุนด ี
210 0211 เด็กหญิง วริศา มดแดง 
211 0212 เด็กชาย จตุภัทร สาแช 
212 0213 เด็กหญิง ธนัญญา นิลาโพธิ์ 
213 0214 เด็กหญิง วิพาภร แก้ววงษา 
214 0215 เด็กชาย พงศกร งามยิ่ง 
215 0216 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โต๊ะทอง 
216 0217 เด็กหญิง ชนาภา กาฬภักดี 
217 0218 เด็กหญิง ณิชารีย์ จันทร 
218 0219 เด็กชาย สุภัทรภูมิ เลขยัน 
219 0220 เด็กหญิง ธัญกาฬ ตะวังทัน 
220 0221 เด็กหญิง กนกพร มั่นคง 
221 0222 เด็กหญิง วรัญญา นันทกุล 
222 0223 เด็กหญิง ปพิชญา ชัยเดช 
223 0224 เด็กหญิง ภัทรวดี นวมเพชร 
224 0225 เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ อุลาลักษณ์ 
225 0226 เด็กหญิง จิรัชยา สุขคุ้ม 
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226 0227 เด็กหญิง สุกัญญา มัครรินทร์ 
227 0228 เด็กหญิง สุวิชาดา จันทาทอง 
228 0229 เด็กชาย ทิพเนตร ฉิมสุนทร 
229 0230 เด็กหญิง เกตน์นิภา เฉยด ี
230 0231 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย แน่นอุดร 
231 0232 เด็กชาย รัชตพล คชสีห์ 
232 0233 เด็กหญิง วันนา ศิริโท 
233 0234 เด็กชาย สุเมธ ธานี 
234 0235 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ทีปาลา 
235 0236 เด็กชาย รพีพัฒน์ ปัญญา 
236 0237 เด็กชาย ณัฐพล คนฑา 
237 0238 เด็กชาย ธนาณรินทร์ คณทา 
238 0239 เด็กหญิง ธัญชนก คณทา 
239 0240 เด็กชาย ปรเมศร์ ป้อมค า 
240 0241 เด็กชาย พงษ์พิสุทธิ์ ทรงบันดิษฐ์ 
241 0242 เด็กหญิง ปภาณิน กรึงไกร 
242 0243 เด็กหญิง มนต์นภา กองแค 
243 0244 เด็กหญิง อริศรา มดแดง 
244 0245 เด็กชาย อภิสร หัฐบูล 
245 0246 เด็กชาย ปฐพร ใจบุญ 
246 0247 เด็กชาย นนทพัทธ์ นิธิเศรษฐกุล 
247 0248 เด็กชาย วรยศ มดแดง 
248 0249 เด็กหญิง รมิตา อุ่นพิมพ์ 
249 0250 เด็กหญิง อุ้มบุญ คล้ายนาค 
250 0251 เด็กชาย จอมเดช คลองเคียน 
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251 0252 เด็กชาย กิตติกวิน ป้อมค า 
252 0253 เด็กชาย จอมทัพ โพธ์พันเกิด 
253 0254 เด็กชาย ยศภัทร กองค าหอม 
254 0255 เด็กชาย ชัชวาลย ์ สรสิทธิ์ 
255 0256 เด็กหญิง สุธิดา ศรีเทพ 
256 0257 เด็กหญิง สุชาดา เขียวสระคู 
257 0258 เด็กชาย สุรเชษฐ์ การะพักดี 
258 0259 เด็กหญิง พรรณวษา เพ็งอุ่น 
259 0260 เด็กหญิง ณิชากานต์ โพธิ์พันธ์ 
260 0261 เด็กชาย อิทธิกร มิโน 
261 0262 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ สิทธิธัญกรรม 
262 0263 เด็กชาย ธีรภัทร นระสิงห์ 
263 0264 เด็กหญิง ณัฐจิรา ทุมมาลี 
264 0265 เด็กหญิง พชญธิดา จันทร์อุบล 
265 0266 เด็กหญิง สุนิศา เพชรจั่น 
266 0267 เด็กชาย ชินพัฒน์ พิมพ์ขัน 
267 0268 เด็กหญิง จินดาหรา ขุนสินธ์ 
268 0269 เด็กชาย เดชอนันต์ ยิ่งโคกสูง 
269 0270 เด็กชาย ศุภกฤต ทิพย์กาวี 
270 0271 เด็กหญิง วรินทร ศิลปกุญชร 
271 0272 เด็กชาย นพรัตณ์ ลานทอง 

 

 

 

 

 

 


