
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 

___________________________________________________________________________ 
 

 ตามที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. ประจ าปีการศึกษา 2565         

ตั้งแต่วันที่ 9 – 13  มีนาคม  พ.ศ. 2565  นั้น บัดนี้ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียน         

เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT               

ตามมาตรฐาน สสวท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ 
 

 ทั้ งนี้  ให้ผู้ ที่ มีรายชื่ อสมัคร เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้องเรียนพิเศษในโครงการ              

โรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. ประจ าปีการศึกษา 2565  มาท าการสอบคัดเลือก            

ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 – 12.00 น. และท าการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  26 มีนาคม 2565

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากนักเรียนคนใดไม่มาสอบคัดเลือกหรือไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลา         

ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 
 

 ประกาศ ณ วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

(นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

 

 

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามาตรฐาน สสวท. 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ เลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล 

1 001 เด็กหญิง กัญญาพัชร คูณหาร 
2 002 เด็กหญิง ศิริกัญญา พุทธา 
3 003 เด็กหญิง ปาณิสรา ทองไพวรรณ 
4 004 เด็กหญิง พิชชา เตียวเจริญสิน 
5 005 เด็กชาย กัณกิตต ิ บุตรแก้ว 
6 006 เด็กชาย ธนกฤต จั่นสกุล 
7 007 เด็กชาย ภคิณ สุวรรณโชต ิ
8 008 เด็กชาย ณัฐชนนท์ วิลาลักษณ ์
9 009 เด็กชาย วิชรวิชญ์ พูลพันธ์ 
10 010 เด็กหญิง กันต์พัชรนันท ์ เกิดศรภีัชกุล 
11 011 เด็กชาย สุรวัศ คณฑา 
12 012 เด็กหญิง ศุภกาญต ์ มูลวงศ ์
13 013 เด็กหญิง ขวัญทิพย์ นะวงศ ์
14 014 เด็กชาย จารุวัฒน ์ นาสมทรง 
15 015 เด็กชาย จิรกันต ์ คล้ายจันทร ์
16 016 เด็กหญิง กนกพร โฉมงาม 
17 017 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา มาโต 
18 018 เด็กหญิง ณภสัพร ทิพย์สิงห์ 
19 019 เด็กชาย ธนภูม ิ เนียมเมืองปัก 
20 020 เด็กชาย สิทธิพันธ์ จันทร 
21 021 เด็กชาย กฤติพงศ์ สุขยืน 
22 022 เด็กหญิง พัชริดา แห้วเพชร์ 
23 023 เด็กชาย ธนพนธ ์ แก้วการไร ่
24 024 เด็กหญิง จิรัชฌา เพ็งสุวรรณ 
25 025 เด็กชาย สมพร ทิปารา 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามาตรฐาน สสวท. (ต่อ) 

 

ล าดับที ่ เลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล 

26 026 เด็กหญิง ภัตราภร คณทา 
27 027 เด็กหญิง ฐปนัท ทับโถม 
28 028 เด็กชาย ทวีโชค แก้วตา 
29 029 เด็กชาย ธนกร ข าสด 
30 030 เด็กหญิง เบนชิตา ศรีลา 
31 031 เด็กหญิง วรพิชชา กาสา 
32 032 เด็กหญิง เกศินี คณฑา 
33 033 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา นันทา 
34 034 เด็กชาย นิธิพัตน์ แง่มแก้ว 
35 035 เด็กชาย ยุทธศาสตร์ สงวนทรัพย์ 
36 036 เด็กหญิง ธนพร เหมือนศรีเพ็ง 
37 037 เด็กหญิง ณัชยา สุขศรี 
38 038 เด็กหญิง พิชชุดา ปรากริม 
39 039 เด็กหญิง นิรชา ภูส าเภา 
40 040 เด็กหญิง รวิสรา ระโหฐาน 
41 041 เด็กชาย มนตรี นันทา 
42 042 เด็กหญิง ณัฐชยา พุฒศิริ 
43 043 เด็กหญิง ณัฐณิชา พุฒศิริ 
44 044 เด็กหญิง สุพิชญา อนุสรประชา 
45 045 เด็กหญิง สุพัชชา สายสนั่น 
46 046 เด็กหญิง สุวิพา พูลพุฒ 
47 047 เด็กหญิง วีรดา สีดาโคตร 
48 048 เด็กหญิง นิจสิรี เพ็ชรรี่ 
49 049 เด็กหญิง นันทิชา ปทิตชยานนท์ 
50 050 เด็กหญิง ฐิญาดา เลขยัน 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามาตรฐาน สสวท. (ต่อ) 

 

ล าดับที ่ เลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล 

51 051 เด็กชาย ณัฐิวุฒิ ครองแห้ง 
52 052 เด็กหญิง ปลายฝน แสงเพชร 
53 053 เด็กหญิง อชิรญา เพ็งอุ่น 
54 054 เด็กหญิง พิชญาภัค ขาวโต 
55 055 เด็กหญิง อภิญญา เพ็งอุ่น 
56 056 เด็กหญิง ธัญญ์นรี บ ารุงทอง 
57 057 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันทร 
58 058 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ ป้อมค า 
59 059 เด็กชาย ญาณวัฒน์ ราชสีห ์
60 060 เด็กหญิง อรชา สุพรรณคง 
61 061 เด็กหญิง มิ่งกมล กรึงไกร 
62 062 เด็กหญิง อารยา เหมือนศรีเพ็ง 
63 063 เด็กชาย ชุติเดช บัวเผื่อน 
64 064 เด็กชาย ชยพล บัวเผื่อน 
65 065 เด็กหญิง วิมลณัฐ แห้วเพ็ชร 
66 066 เด็กชาย วรานนท์ ปานอุษา 
67 067 เด็กชาย ชนะจักร บุญธรรม 
68 068 เด็กหญิง สุธิมา อ่อนแก้ว 
69 069 เด็กหญิง ธนภรณ์ อ่อนแก้ว 
70 070 เด็กหญิง ทิวาวรรณ จันทร 
71 071 เด็กหญิง พรพรรษา ทาสุไตย 
72 072 เด็กหญิง กรภัทร ด้วงแสง 
73 073 เด็กหญิง ศิรภัสสร แห้วเพ็ชร 
74 074 เด็กชาย บัญชา กีตา 
75 075 เด็กชาย แทนพงศ์ ทองค าใส 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565 
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ล าดับที ่ เลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล 

76 076 เด็กชาย คมสัน กาฬภักดี 
77 077 เด็กชาย ธัญญเทพ เวรุวาปี 
78 078 เด็กหญิง รุจิกานต์ ป้อมค า 
79 079 เด็กหญิง วรัทยาภรณ์ เล็กสิงห์โต 
80 080 เด็กหญิง พัชราวลัย เกริงรัมย์ 
81 081 เด็กหญิง สุชาวด ี เพชรจิตร 
82 082 เด็กหญิง ขวัญจิรา บุญรุ่ง 
83 083 เด็กหญิง ดาปนีย์ นิ่มเอ่ียมอ่อน 
84 084 เด็กหญิง ช้อนเงิน สุวรรณโภชน ์
85 085 เด็กหญิง ปิยฉัตร ค ามี 
86 086 เด็กชาย ภูดิศ สุระภา 
87 087 เด็กชาย อาชวิน ตั้งบรูพาจิตร์ 
88 088 เด็กหญิง นลินนิภา วิไสย์แตร 
89 089 เด็กหญิง ปภัสสร ศุลีด ารงวุฒิ 
90 090 เด็กหญิง หทัยภัทร มั่นสด 
91 091 เด็กชาย จักรพงศ์ ใหมเกิด 
92 092 เด็กหญิง วรรณภา สุขทวี 
93 093 เด็กหญิง ทักษอร สดชื่น 
94 094 เด็กชาย อนุชิต อินทพันธ์ 
95 095 เด็กหญิง เกวลิน กลิ้งกลม 
96 096 เด็กชาย มิ่งกมล ยืนยง 
97 097 เด็กหญิง พิมพ์วิมล อุปลา 

 

 

 

 


