
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 

___________________________________________________________________________ 

 

 ตามที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. ประจ าปีการศึกษา 2565       

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

เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT               

ตามมาตรฐาน สสวท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ 
 

 ทั้ งนี้  ให้ผู้ ที่ มีรายชื่ อสมัคร เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้องเรียนพิเศษในโครงการ              

โรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. ประจ าปีการศึกษา 2565   มาท าการสอบคัดเลือก            

ในวันที่ 27 มีนาคม  2565 เวลา 8.00 – 12.00 น. และท าการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2565 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากนักเรียนคนใดไม่มาสอบคัดเลือกหรือไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลา          

ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 
 

 ประกาศ ณ วันที่  15 มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

(นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

 

 

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – สกุล 
1 001 เด็กชาย ณัฐพงศ์ อุณชาติ 
2 002 นางสาว อริสรา ค ามี 
3 003 นางสาว อชิรญาณ์ เกตุบุรี 
4 004 นางสาว สุพรรณพิกา เพ็ชรรักษ์ 
5 005 นางสาว สุพิชญา เงินสิน 
6 006 นาย ผลิตโชค เหมือนศรีเพ็ง 
7 007 นาย ปฏิญญา พลวงค์ 
8 008 นางสาว พัชรา แดงสิงห์ 
9 009 เด็กหญิง พัฒน์นรี เตียวเจริญสิน 
10 010 นางสาว ราชาวดี เปรมจิตร์ 
11 011 เด็กชาย ธนภัทร ขันทอง 
12 012 นางสาว ฐิติชญา อนุศักร 
13 013 เด็กหญิง จิตติภัทรา แห้วเพ็ชร 
14 014 นางสาว อภิยดา จินกสิกิจ 
15 015 นางสาว สุชาวด ี มานะด ารงธรรม 
16 016 นางสาว กิตติยาภรณ์ ภูหมื่น 
17 017 เด็กชาย ภทรกร สินแก้ว 
18 018 นางสาว ปัทติญา ค าแจง 
19 019 นาย ภัทรกร มีฤทธิ์เวช 
20 020 เด็กชาย ภุมรินทร์ ชาวป่า 
21 021 เด็กชาย ชนุตม์ ภู่สวาด 
22 022 นางสาว เกวลิน พิมขัน 
23 023 นาย อมรสวัสดิ์ แป้นห้วย 
24 024 นางสาว อริสรา ภู่ภักด ี
25 025 นางสาว ณัฐรดา เพียรชัยภูมิ 

 

 

 



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. (ต่อ) 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – สกุล 
26 026 นางสาว พัทธ์ธีรา แห้วเพ็ชร 
27 027 นาย ปริวัฒน์ ปั้นมูล 
28 028 นางสาว นภัทร์ ดานุวงศ์ 
29 029 นาย ภูวดล ทับทิม 
30 030 นางสาว ณัฏฐธิดา กาฬภักดี 
31 031 เด็กหญิง ศรุตา แร่เพชร 
32 032 นางสาว กุลธิชา อรุณเกษตรโชค 
33 033 นาย ปัณณธร ไชยนาญ 
34 034 นางสาว ภัททิยา ศรีเจริญ 
35 035 เด็กหญิง สุภาวิดา ชาภักดี 
36 036 นางสาว ศศิประภา คันหาดี 
37 037 นางสาว ณัฎฐ์ฐิตาภา คณทา 
38 038 เด็กชาย ณนท์กฤษ ชาภักดี 

 


