
 
รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล จบจำกโรงเรียน หมำยเหต ุ
1 เด็กหญิง ศรัณญำ อุไกร ตชด.บ้ำนต้นมะม่วง  
2 เด็กหญิง วีณำ ค ำแว่น ตชด.บ้ำนต้นมะม่วง  
3 เด็กหญิง ธิติกำนต์ สังข์อุดม ตชด.บ้ำนต้นมะม่วง  
4 เด็กชำย ชลิต - ตชด.บ้ำนต้นมะม่วง  
5 เด็กหญิง ใบหม่อน - ตชด.บ้ำนต้นมะม่วง  
6 เด็กชำย ธัชชัย ทองศร ี    
7 เด็กชำย ณัฐพล โชระเวก    
8 เด็กหญิง สุพรรษำ - อนุบำลไทรโยค  
9 เด็กหญิง นันท์นภัส กวยสำ อนุบำลไทรโยค  
10 เด็กหญิง ศรสวรรค์ กลิ่นฟุ้ง อนุบำลไทรโยค  
11 เด็กหญิง พัชรำภรณ์ สุวรรณ บ้ำนพุม่วง - พุพง  
12 เด็กชำย จงด ี - บ้ำนแก่งระเบิด  
13 เด็กหญิง ปุณยำพร รินลำ บ้ำนวังใหญ ่  
14 เด็กหญิง กรกนก ปำนเรอืง อนุบำลไทรโยค  
15 เด็กหญิง ปำณิศำ สุขศำสตร ์ อนุบำลสังขละบรุ ี  
16 เด็กหญิง สลลิทิพย ์ เนตรจุ้ย วัดพระมอพสิัย  
17 เด็กหญิง กำญจนำ สุวรรณ์ วัดโพธ์ิศรีสุขำรำม  
18 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ ปรึกษำ บ้ำนหำดงิ้ว  
19 เด็กหญิง กัญญำ ฉ่ ำชุบ อนุบำลไทรโยค  
20 เด็กชำย อเนชำ ผลอุดม บ้ำนทับศิลำ  
21 เด็กหญิง ธนภรณ์ อินนอก บ้ำนพุองกะ  
22 เด็กชำย อำยุวัฒน ์ นันทำริรำช    
23 เด็กหญิง ดอกแก้ว - บ้ำนสำรวัตร  
24 เด็กชำย สุรเชษฐ์ พวงสันเทียะ บ้ำนเขำพัง  
25 เด็กหญิง ชุติกำญจน ์ บุญใหญ ่ บ้ำนพุม่วง - พุพง  
26 เด็กหญิง กัณฌมำ ตระกลูร่มโพธ์ิชัย บ้ำนพุม่วง - พุพง  
27 เด็กหญิง น้ ำพริก - บ้ำนพุม่วง - พุพง  
28 เด็กหญิง วรรณกำญจน ์ ทองเปรำะ ตชต.แม่น้ ำน้อย  
29 เด็กหญิง ชลธิชำ ยืนจัตุรสั อนุบำลไทรโยค  
30 เด็กหญิง สภัสสร อยู่แป้น อนุบำลไทรโยค  
31 เด็กหญิง จินตนำ จงด ี อนุบำลไทรโยค  
32 เด็กชำย พลพล เดชำรัตนเจริญกิจ อนุบำลไทรโยค  
33 เด็กชำย ศุภกร - บ้ำนเขำพัง  
34 เด็กหญิง ชุลดำ หงษ์สุคำรว์ อนุบำลไทรโยค  

 



 
รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี 

 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล จบจำกโรงเรียน หมำยเหต ุ
1 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แซ่กง อนุบำลไทรโยค  
2 เด็กชำย ชฎำธำร รักษำ อนุบำลไทรโยค  
3 เด็กหญิง สิริมำ แซ่กอ อนุบำลไทรโยค  
4 เด็กชำย กิตติพัฒน ์ สุขโสภณ อนุบำลไทรโยค  
5 เด็กหญิง ตุ๊กตำ สุวรรณศิลป์ชัย บ้ำนพองกะ  
6 เด็กหญิง วิลำวัณย์ บุญนำค บ้ำนหำดงิ้ว  
7 เด็กชำย น้องบอล ฐิตำวริทธ์ิ แก่งระเบิด  
8 เด็กหญิง สำ - แก่งระเบิด  
9 เด็กชำย ชัยวัฒน์ แจ่มศร ี บ้ำนเขำพัง  
10 เด็กหญิง ศิรภัสสร ปั่นนำค บ้ำนเขำพัง  
11 เด็กหญิง อุมำพร ศรีอ้น บ้ำนเขำพัง  
12 เด็กชำย พลำกร โพธ์ิคร้ำม บ้ำนวังกระแจะ  
13 เด็กชำย โยธิน งอกไม ้ ตชด.แม่น้ ำน้อย  
14 เด็กหญิง วิชิตำ พัฒนำจำรุศิร ิ บ้ำนสำรวัตร  
15 เด็กหญิง เยำวลักษณ์ ทับทิมทอง บ้ำนหำดงิ้ว  
16 เด็กหญิง มลฤด ี ณฐพรวีระวงศ์ ตชด.ต้นมะม่วง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
แผนการเรียน อังกฤษ – จีน 

 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล จบจำกโรงเรียน  หมำยเหต ุ
1 เด็กหญิง สร้อยทอง - ตชด.บ้ำนต้นมะม่วง   
2 เด็กหญิง ใบเฟริ์น - ตชด.บ้ำนต้นมะม่วง   
3 เด็กหญิง เดือน - อนุบำลไทรโยค   
4 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ พ่วงแพ อนุบำลไทรโยค   
5 เด็กหญิง พรรณทริำ นุตโร อนุบำลไทรโยค   
6 เด็กหญิง กัญญำณัฐ บุญไตร อนุบำลไทรโยค   
7 เด็กหญิง นิรชำ หิรัญธนัตถ์ บ้ำนหำดงิ้ว   
8 เด็กหญิง ดวงใจ ชัยวัฒน์วรเดช บ้ำนหำดงิ้ว   
9 เด็กหญิง ธนัชพร อำร้อน บ้ำนหำดงิ้ว   
10 เด็กชำย รัฐศำสตร ์ บุญเทศ อนุบำลไทรโยค   
11 เด็กหญิง สำ เจริญหงษ์ษำ บ้ำนแก่งระเบิด   
12 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ ขันเเก้ว บ้ำนเเก่งระเบิด   
13 เด็กหญิง นันทิชำ สว่ำงเนตร บ้ำนเขำพัง   
14 เด็กหญิง น้ ำอ้อย สิทธิกมลพร บ้ำนพุองกะ   
15 เด็กหญิง สุชำนันท ์ ก ำประโคน บ้ำนแก่งระเบิด   
16 เด็กหญิง รัตนำ สิรินิภำดำ บ้ำนสำรวัตร   
17 เด็กหญิง มลฤด ี จิรวงศำสกุล บ้ำนแก่งระเบิด   
18 เด็กหญิง จุฑำรัตน์ ศรีบำง บ้ำนสำรวัตร   
19 เด็กหญิง นันทพร แซ่ฟู บ้ำนวังใหญ ่   
20 เด็กหญิง ฑิฆัมพร เฮงวิชัย อนุบำลไทรโยค   
21 เด็กหญิง ณิชำกร - บ้ำนพุองกะ   
22 เด็กหญิง ณัฐฐำ - บ้ำนพุองกะ   
23 เด็กหญิง ณิชำ - บ้ำนพุองกะ   
24 เด็กชำย รัชชำนนท์ บุญค ำมำ บ้ำนพุเตย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
แผนการเรียน กีฬา 

 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล จบจำกโรงเรียน  หมำยเหต ุ
1 เด็กชำย ธีรภัทย์ จับศร ี แก่งระเบิด   
2 เด็กชำย จักริน มำตรสอนศร ี อนุบำลไทรโยค   
3 เด็กชำย ณัฐปพน บรสิุทธ์ิ บ้ำนช่องสะเดำ   
4 เด็กชำย อำรันณ์ ผิวอ่อน บ้ำนสำรวัตร   
5 เด็กชำย ฐิติกร ศักติยำกูลย ์ กำรกุศลวัดไตรรัตนำรำม   
6 เด็กชำย ธิต ิ - บ้ำนแก่งระเบิด   
7 เด็กชำย ธไนศวรรย์ สุดทะ อนุบำลไทรโยค   
8 เด็กหญิง เพชรศิร ิ ต้นประเสริฐ อนุบำลไทรโยค   
9 เด็กชำย ภำนุวัฒน ์ ไพรวัน อนุบำลไทรโยค   
10 เด็กชำย จัตรำวุฒ ิ คล้ำยเกิด อนุบำลไทรโยค   
11 เด็กชำย สิงหำ บรรดำศักดิ์ อนุบำลไทรโยค   
12 เด็กหญิง ณัฐณิชำ ชมเปิ้น อนุบำลไทรโยค   
13 เด็กชำย สำมภพ เพชรศำสตร ์ อนุบำลไทรโยค   
14 เด็กชำย สมชำย - อนุบำลไทรโยค   
15 เด็กชำย เค - อนุบำลไทรโยค   
16 เด็กหญิง ทำริกำ สร้อยสวรรณ อนุบำลไทรโยค   
17 เด็กชำย ณรงค์ชัย ฐิติรัตน์วรำกลุ ตชด.บ้ำนต้นมะม่วง   
18 เด็กหญิง สุทัตตำ เวชไวกิจ บ้ำนแก่งระเบิด   
19 เด็กชำย ณัฐกิตต์ บัวศรี บ้ำนแก่งระเบิด   
20 เด็กชำย มณ - บ้ำนแก่งระเบิด   
21 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ ขันแก้ว บ้ำนแก่งระเบิด   
22 เด็กชำย เอกรำข นิ่มนวล บ้ำนแก่งระเบิด   
23 เด็กชำย ศักดิ ์ - บ้ำนแก่งระเบิด   
24 เด็กชำย เอกพล สว่ำงศร ี กำรกุศลวัดไตรรัตนำรำม   
25 เด็กชำย วีรพัชร ์ ผิวอ่อน บ้ำนสำรวัตร   
26 เด็กชำย กมลวิทย ์ สิริกรสกุลกำร บ้ำนสำรวัตร   
27 เด็กชำย ชำนนท์ ศรีสุ่ม บ้ำนเขำพัง   
28 เด็กชำย ธำวิน สิทธิกำรกุล บ้ำนพุม่วง - พุพง   
29 เด็กชำย วชิรวิทย์ - กำรกุศลวัดไตรรัตนำรำม   
30 เด็กชำย ณัชพล นำมพะทำย บ้ำนพุองกะ   
31 เด็กชำย ธันวำ แซ่นต๊ัน บ้ำนช่องแคบ   
32 เด็กหญิง วรัญญำ - บ้ำนพุองกะ   
33 เด็กชำย ชัชพงษ์ - บ้ำนพุองกะ   

 
 



 
รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
แผนการเรียน Mechatronic 

 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล จบจำกโรงเรียน  หมำยเหต ุ
1 เด็กหญิง วีณำ ค ำแว่น     
2 เด็กหญิง สุทัตตำ เวชไวกิจ บ้ำนแก่งระเบิด   
3 เด็กชำย แสงอรุณ ผำสุก บ้ำนพุม่วง - พุพง   
4 เด็กหญิง เบญญำภำ ดอนจุ้ย บ้ำนแก่งระเบิด   
5 เด็กชำย เรวัตร อุไกร บ้ำนพุองกะ   

 


