
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ 

__________________________________________________________________________ 
 

 ตามที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 นั้นบัดนี้โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ห้องเรียนหลักสูตรปกติ                 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ 
 

 ทั้ งนี้  ให้ นั ก เรี ยนผู้ มี สิ ทธิ์ สอบ เข้ าศึกษาต่อชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง เ รี ยนหลักสู ตรปกติ                  

ประจ าปีการศึกษา 2565 มาท าการสอบคัดเลือก ในวันที่  27 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 4 ห้องเรียนหลักสูตรปกต ิ
 

 ประกาศ ณ วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

(นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ 

       

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ- สกุล 
1 001 เด็กชาย กิตติภูมิ แดงสิงห์ 
2 002 นางสาว ปคุณา ปัญญา 
3 003 นางสาว พิมพกานต์ แห้วเพ็ชร 
4 004 นางสาว พิมพ์พิดา กีตา 
5 005 เด็กชาย จักรกฤษ มีอินทร์เกิด 
6 006 เด็กชาย นัฐภูมิ ชาวป่า 
7 007 เด็กหญิง ปรัชญา ใชยานนท์ 
8 008 นางสาว อารียา ชาวป่า 
9 009 เด็กหญิง กนกพร พรหมบุตร 
10 010 เด็กหญิง ปพิชญา พิมประสาร 
11 011 เด็กชาย เอกพันธ์ ธารา 
12 012 เด็กหญิง กนิษฐา คนหาร 
13 013 เด็กชาย เตชิต มุสิกาวัน 
14 014 นางสาว นัฐพร เกิดกร 
15 015 เด็กหญิง พิชญธิดา อ าพาศ 
16 016 นางสาว พิมพิกา พิมพขันธ์ 
17 017 เด็กหญิง ภัทรวดี บัวทอง 
18 018 เด็กหญิง ภัทราวดี การภักดี 
19 019 นางสาว ทิพย์ธิดา ศรีเดช 
20 020 เด็กหญิง สวลักษณ์ อริยถาวรตระกูล 
21 021 เด็กชาย ภัทรพงศ์ บัวพลับ 
22 022 นางสาว ภัทรนันท์ อัศวะรัตน์โยธิน 
23 023 เด็กหญิง สุพรรษา ปรากิม 
24 024 นางสาว อพินยา สุขยืน 
25 025 นางสาว ศิไรรัตน์ สุวรรณศิริ 

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (ต่อ) 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ- สกุล 
26 026 เด็กชาย ชัยวัฒน ์ ดาขัน 
27 027 นาย พลพล แห้วเพ็ชร 
28 028 นางสาว วราพร เขียววงค ์
29 029 เด็กชาย กฤติพงษ์ ชาวป่า 
30 030 นาย ศุภกฤต คณทา 
31 031 นางสาว ภาสินี โชระเวก 
32 032 เด็กชาย กิตติศักดิ์ แห้วเพ็ชร 
33 033 เด็กชาย ทรัพย์อนันต์ พงษ์เพชร์ 
34 034 นางสาว นภัสสร ทับแสง 
35 035 นางสาว ดวงกมล ป้อมค า 
36 036 เด็กหญิง สุพัตรา ตรวดนอก 
37 037 นาย พลอธิป ร าพันเขต 
38 038 เด็กชาย วัชรพงศ์ ดอนจอหอ 
39 039 เด็กหญิง นันท์นรินทร์ จุลพันธ์ 
40 040 นางสาว วิลาสิน ี ภู่พลับ 
41 041 นางสาว สุชาวด ี สุทร 
42 042 เด็กหญิง อรปรียา สุขใส 
43 043 นาย ธเนศ ทีปะลา 
44 044 เด็กหญิง ภาวิน ี ม่วงลายทอง 
45 045 นางสาว พิราอร แห้วเพชร 
46 046 นางสาว เบญญาภา ก้อนนาค 
47 047 เด็กหญิง โชติกา จันทร 
48 048 นาย คฑาวุธ ค าศรี 
49 049 เด็กชาย กรกฏ มุกเย 
50 050 นาย เกรียงไกร เตยหอม 

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (ต่อ) 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ- สกุล 
51 051 นางสาว วัฒชริน ทิพย์กาวี 
52 052 เด็กหญิง รัชฎากร จ าปีขาว 
53 053 นางสาว ปวริศา กันยา 
54 054 นางสาว พิยดา จงอ่อนกลาง 
55 055 นางสาว กัณณิกา หมู่วิลัย 
56 056 นางสาว ธนภร ธรรมศิริ 
57 057 นางสาว พิชญ์สินี มุ่งหมาย 
58 058 นางสาว มันฑณา จุฬมุสิก 
59 059 นางสาว สิรภัทร เล้าชินทอง 
60 060 เด็กหญิง อชิรญาณ์ แสนพรม 
61 061 เด็กหญิง ตรีสุคนธิ์ ซาป ิ
62 062 เด็กหญิง กัญชพร อุ่นพิมพ์ 
63 063 เด็กหญิง ธญาภรณ์ จันทร 
64 064 นางสาว นันทิมา แก้วเขียว 
65 065 เด็กหญิง ณภัทร ป้อมค า 
66 066 นางสาว ชลลดา ป้อมค า 
67 067 นาย อดุลย์ฤทธิ์ นามวิวัฒน์ 
68 068 เด็กหญิง วีร์สุดา บาลนคร 
69 069 นาย สุริวงค์ อิทธิประเวศน์ 
70 070 นาย ธีรเดช ทวีสิงห์ 
71 071 นางสาว ชาลิษา ต่ายธานี 
72 072 นาย ฐิติวัฒน ์ ศรีสุข 
73 073 นางสาว ณฐมน ปานาง 
74 074 เด็กหญิง นัทวรรณ กิ่งแก้ว 
75 075 เด็กชาย ภูพิพัฒน์ คงกุล 

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (ต่อ) 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ- สกุล 
76 076 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ลาวงค ์
77 077 นางสาว เบญญาภา ทรด ี
78 078 เด็กหญิง วรรณวิษา อ่อนหวาน 
79 079 เด็กหญิง นงลักษณ์ ชารินทร์ 
80 080 เด็กชาย สิทธานนท์ ขวัญเพิ่มพร 
81 081 เด็กชาย ศุภณัฐ จันทอง 
82 082 เด็กหญิง พรชิตา ส าราญมาก 
83 083 นางสาว กัลยรัตน์ ยศก่ึง 
84 084 นางสาว เปรมยุดา วรสาร 
85 085 นางสาว สิริวิมล ทองค า 
86 086 นางสาว อรพรรณ อินทนะ 
87 087 เด็กหญิง สุทธิดา สุ่มพ่วง 
88 088 เด็กหญิง จันธิดา สุขบาง 
89 089 เด็กหญิง ศุภรัตน์ กลิ่นสาท 
90 090 นางสาว กัญญาณัฐ น้อยนิ่ม 
91 091 เด็กหญิง พิมพิกา ลงทอง 
92 092 เด็กหญิง กานต์ธิดา เนี่ยมมา 
93 093 เด็กหญิง กันย์สุดา เส็งหนองแบน 
94 094 เด็กหญิง จรัสรว ี ป้อมค า 
95 095 นาย ภัทราวุธ ช่วยพันธ์ 
96 096 เด็กชาย เกริกเกียรติ เพ็งภู่ 
97 097 นางสาว กชนันท์ หล่อทอง 
98 098 นาย วรวุฒ ิ เล่าเรื่อง 
99 099 เด็กชาย ปิยาวัฒน์ นาคแจ้ง 
100 0100 เด็กชาย พีรพัฒน์ ยาสุขแสง 

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (ต่อ) 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ- สกุล 
101 0101 นาย ชัยวิชิต แห้วเพ็ชร 
102 0103 เด็กชาย ธเนศ ใจแสน 
103 0104 เด็กชาย เด่นดนัย ศรีรินพงษ์ 
104 0105 นาย ธีรภาส เงินทองดี 
105 0106 เด็กชาย อดุลโรจน์ เบาทิสต้า 
106 0107 นาย จรูญ มะลิต้น 
107 0108 นาย ปรเมศ เดชดวง 
108 0109 เด็กหญิง พรกนก กระแหน่ 
109 0110 นางสาว จิรัฐิภรณ์ มั่นสุข 
110 0111 เด็กชาย วชิรวิทย ์ แสนพรม 
111 0112 นาย รีมิกซ์ จิวรรักษ ์
112 0113 เด็กหญิง กัญญาพัชร แป้นห้วย 
113 0114 เด็กชาย พรรษชล เทียนชัย 
114 0115 นาย เนติพงษ์ ถาวร 
115 0116 นางสาว อาภัสรา สัมฤทธิ์ 
116 0117 นางสาว มาลัยพร ค าหน่อ 
117 0118 เด็กชาย ธนดล ขามาลา 
118 0119 นางสาว ปีญาพร ชนูนันท์ 
119 0120 นางสาว กนกพร ธรรมศิริ 
120 0121 นางสาว ผกาวรรณ ป้อมค า 
121 0122 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ ปานพิมพ์ 
122 0123 นางสาว ณิชนันท์ จันทร 
123 0124 เด็กหญิง ปุณณดา รักอู่ 
124 0125 เด็กชาย ธีรวุฒ สรน์จันทร์ 
125 0126 เด็กชาย ธนธรณ์ ยะฟู 

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (ต่อ) 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ- สกุล 
126 0127 เด็กชาย ธนาธิวัฒน์ แก้วกล้า 
127 0128 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ คณทา 
128 0129 นาย กิตติศักดิ์ แก้วการไร่ 
129 0130 เด็กชาย สุกนต์ธี ปิ่นทอง 
130 0131 นาย กันตะพล อินทยศ 
131 0132 เด็กหญิง เบญญา พันธ์ดี 
132 0133 นาย ศุภสิน มีบุบผา 
133 0134 เด็กหญิง กรรณิการ์ สุขสัมพันธ์ 
134 0135 เด็กหญิง มณฑิตา ฟักทอง 
135 0136 นาย ณัฐพงษ์ นิลบรรหาร 
136 0137 นาย ธนโชต ิ ใจอดทน 
137 0138 นางสาว เจนิสา บุญโยธา 
138 0139 เด็กชาย ไตรภพ ดลแวววาว 
139 0140 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา เพ็ชรเอี่ยม 
140 0141 นาย กฤติธี กลิ้งกลม 
141 0142 เด็กชาย ศิวัช จูมโสดา 
142 0143 เด็กหญิง ธนพร อินทะมัง 
143 0144 เด็กหญิง ปภาวี เพาพาน 
144 0145 เด็กหญิง กมลลักษณ์ กามล 
145 0146 เด็กหญิง จารุนันท์ ป้อมค า 
146 0147 นาย วรเวช ชาวป่า 
147 0148 นาย ธนพร อ าพาศ 
148 0149 นาย นฤดล กลิ่นเผ่น 
149 0150 นาย พรรณเชษฐ์ จรรยาลักษณ์ 
150 0151 นางสาว ญาณิศา สุวรรณ์ 

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (ต่อ) 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ- สกุล 
151 0152 นาย ธนพล รุ่งแจ้ง 
152 0153 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ นาทา 
153 0154 เด็กชาย ศุภฤกษ์ นวมเพชร 
154 0155 นาย สุทธิภัทร เกตุประทุม 
155 0156 นาย ศุภกฤต พันสิติ 
156 0157 เด็กชาย กฤษฎา สระแก้ว 
157 0158 นาย พีรพัฒน์ ค าหอม 
158 0159 นางสาว สุวนันท์ คงสันเที๊ยะ 
159 0160 นางสาว สโรชิน ี แซ่จึง 
160 0161 นาย บุรัสกร บัวแสน 
161 0162 เด็กชาย กฤษกร แห้วเพ็ชร 
162 0163 นาย นฤเดช คณฑา 
163 0164 เด็กหญิง พรสินี คงสุคนธ์ 
164 0165 นางสาว เปรมยุตา วรสาร 
165 0166 นางสาว อนิศรา พิมพ์กรภาทอง 
166 0167 นางสาว ณัฐธยาน์ รุทรการณ์ 
167 0168 นาย ชิตณุพงษ์ มั่นเขตวิทย์ 
168 0169 เด็กชาย ทินกร ใจเอ้ือย 
169 0170 นาย ณัฐสิทธิ์ แป้นห้วย 
170 0171 นางสาว ผกามาศ บุญพ่ึง 
171 0172 เด็กหญิง ณัฐวดี นันทารมย์ 
172 0173 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ จันคง 
173 0174 นางสาว ชโนรส เชยกีวงษ์ 
174 0175 เด็กหญิง ชุติมา ครองแห้ง 
175 0176 นางสาว บุญญิสา ทาระจันทร์ 
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176 0177 เด็กหญิง สุดารัตน์ ศรีเกษ 
177 0178 นางสาว กัญจรพร พิมพร 
178 0179 เด็กหญิง พรรณภัทร หลอยส่วน 
179 0180 นางสาว กานต์ธิดา อินแสง 
180 0181 นาย รัชชานนท์ จันทร 
181 0182 เด็กหญิง อมิตา ศรีค า 
182 0183 นาย ศรัณย์ พันนุมา 
183 0184 นางสาว สุรัตดา เชื้อจีน 
184 0185 เด็กหญิง กนกวรรณ วอเพชร 
185 0186 เด็กหญิง อภิญญา อินทโส 
186 0187 เด็กชาย พิตรพิบูล รามค า 
187 0188 นาย ปรีชา โสพานิช 
188 0189 เด็กชาย เตชากร แห้วเพ็ชร 
189 0190 นาย นันทวุฒิ คณทา 
190 0191 นาย ณัฐวุฒิ ขามาลา 
191 0192 เด็กชาย กิตติพศ คนทา 
192 0193 เด็กชาย ณัฐพงศ์ พรมภักดี 
193 0194 นาย ปรัชญ์ เสือพุท 
194 0195 นาย วรินทร บุพผาสุวรรณ์ 
195 0196 เด็กชาย พงศ์กฤช กันแคล้ว 
196 0197 เด็กชาย ธนภัทร น้ าพุ 
197 0198 นางสาว จันทกานต์ มดเเดง 
198 0199 เด็กหญิง การเกตุ ปลอดภัยงาม 
199 0200 นาย ดนัยณัฐ กรึงไกร 
200 0201 เด็กชาย ธนวิชญ ์ ถิรรัชชานนท์ 
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201 0202 นางสาว ณิชานาฏ อุ่นจันทร์ 
202 0203 นางสาว สุรัตน์ดา ลงทอง 
203 0204 นางสาว อมลวรรณ พูลเพิ่ม 
204 0205 นางสาว ดวงกมล คณทา 
205 0206 นาย สิทธิศักดิ์ เอมสมบูรณ์ 
206 0207 นางสาว บุญญิสา สุดใจ 
207 0208 เด็กหญิง มีนา เกิดนุษา 
208 0209 เด็กชาย วรวรรณ ธงชัย 
209 0210 นางสาว จารุณี มดแดง 
210 0211 เด็กหญิง ศศิกานต์ กรึงไกร 
211 0212 เด็กหญิง ธัญรัตน์ พรมมิ 
212 0213 เด็กชาย สุรพัศ มดแดง 
213 0214 เด็กชาย ธนกฤต น้ าพุ 
214 0215 นางสาว พิมพกานต์ วรอินทร์ 
215 0216 นางสาว วรรณิสา บุตรสีดา 
216 0217 นาย อโนทัย แสงนิล 
217 0218 เด็กหญิง ณิชกานต์ เกิดสุข 
218 0219 เด็กหญิง สุปรียา จอมไธสง 
219 0220 นาย อติชาติ งามยิ่ง 
220 0221 นางสาว ธาริษา แก้วพุฒ 
221 0222 นางสาว ภัทราวดี คล้ายจันทร์ 
222 0223 นาย ธนิต ดีเทียน 
223 0224 นางสาว เกวลิน ดีเทียน 
224 0225 นางสาว วรรวิสา สีดี 
225 0226 นางสาว จงจินต์ตนา เพ็งอุ่น 
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226 0227 นาย อภิรักษ์ กสิกิจ 
227 0228 นาย ชัยภัทร สอนใจ 
228 0229 นางสาว กัญญารัตน์ ครองแห้ง 
229 0230 นางสาว ธิดาพร เจริญกิจติวงศ์ 
230 0231 นางสาว บัณฑิตา จันทะแก้ว 
231 0232 นางสาว สุภัสสรา ลุนภูเขียว 
232 0233 เด็กหญิง ณัฐสินี เที่ยงทอง 
233 0234 นางสาว เกศรินทร์ กุนา 
234 0235 นางสาว จันทกานต์ งามยิ่ง 
235 0236 นางสาว ดวงมณี กันทะเกตร 
236 0237 นางสาว สิรินภา น้ าพุ 
237 0238 นางสาว ตรุษจีน ขาวโต 
238 0239 เด็กหญิง กวินทิพย์ ค ามี 
239 0240 นางสาว เกศณพพร รงค์ทอง 
240 0241 เด็กหญิง โยศิตา คลองแห้ง 
241 0242 นางสาว พรรวินท์ กังวาฬ 
242 0243 เด็กชาย กิตติกวิน บุญชู 
243 0244 นาย ธนพนธ์ ร้อยแก้ว 
244 0245 เด็กชาย วรวิช เบิ่ง 
245 0246 นางสาว ศิริลักษณ์ แสนพรม 
246 0247 นางสาว นภัสสร วะชุม 
247 0248 นาย อภิสิทธิ์ ศรีชมภู 
248 0249 นางาวพัชรพร แซ่เบ๊   
249 0250 นาย ระพีพัฒน์ ศรีสวรรค์ 
250 0251 นาย ฐปนวัฒน ์ แป้นห้วย 
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251 0252 นางสาว สุจิรา ค าเพชร 
252 0253 นางสาว พิมพิกา ศรศิริ 
253 0254 เด็กหญิง ปิยรัตน์ ครคง 
254 0255 นาย อิทธิพัทธ์ ครคง 
255 0256 นางสาว น้ าฝน จันทร์ลอย 
256 0257 นางสาว จันทกร ดีเทียน 
257 0258 นาย นฤเบศ มูลกาศ 
258 0259 นาย ศิวัช ธรรมศิริ 
259 0260 นางสาว พัชนิดา ศุภกิจวัฒนา 
260 0261 เด็กหญิง เฟ่ืองฟ้า เคลิ่ง 
261 0262 นางสาว กันต์กวี มดแดง 
262 0263 นาย ภัคพล คชสารทอง 
263 0264 นาย วิทวัส แก้วการไร่ 
264 0265 นาย รัตนวิท แห้วเพ็ชร์ 
265 0266 นางสาว ดวงกมล สิงห์หะนาท 
266 0267 นาย ทรงพล ใบครุฑ 
267 0268 นางสาว มณฑิตา ทรัพย์ประเสริฐ 
268 0269 นาย ธนกร ค าสอง 
269 0270 เด็กหญิง จันทนิภา แก้วสระเเสน 
270 0271 นางสาว ณภัทร พิมพ์ขัน 
271 0272 นาย ชยากร น้ าพุ 
272 0273 นางสาว ถิรมนัส วงศ์เจริญ 
273 0274 นาย สุภกร แห้วเพ็ชร 
274 0275 นางสาว กัญญาพัชร แซ่ลิ้ม 
275 0276 นางสาว เเพรวพรรณ อาร์มสตรอง 
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276 0277 นางสาว นภัสวรรณ ช านาญชัด 
277 0278 นาย ศิวกร จุ้ยขาว 
278 0279 นาย พีรวัฒน์ จันจินดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


