
 

ประกาศโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
เร่ือง รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 

-------------------------------------------------- 

 ตามท่ีโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนท่ีศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และ 4 ปีการศึกษา 2565 บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศนักเรียนท่ีมีรายช่ือใน
การศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 
และให้นักเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศในแต่ละระดับช้ัน ปฏิบัติดังนี้  

1. วันและเวลารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ 
1.1 นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

มารายงานตัวพร้อมนำผู้ปกครองมารายงานตัว/มอบตัว ณ โรงเรียนไทรโยคน้อบวิทยา ใต้อาคาร ก 
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  ต้ังแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. 

1.2 นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
มารายงานตัวพร้อมนำผู้ปกครองมารายงานตัว/มอบตัว ณ โรงเรียนไทรโยคน้อบวิทยา ใต้อาคาร ก 
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. 

2. ค่าธรรมเนียมการเรียน รายละเอียดดังนี้ 
2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

- เงินบำรุงการศึกษา   จำนวนเงิน 1,200 บาท 
- เงินประกนัอุบัติเหตุนักเรียน จำนวนเงิน 200 บาท 

2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
- เงินบำรุงการศึกษา   จำนวนเงิน 1,200 บาท 
- เงินประกนัอุบัติเหตุนักเรียน จำนวนเงิน 200 บาท 

     หมายเหตุ : ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ               
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อลดการแพร่เช้ือใน
สถานศึกษา  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 

             ประกาศ ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2565 

 
 
                                                  (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
                                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 



 

ลำดับท่ี ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม 
1 เด็กชาย ณัฐพงษ์ -  โรงเรียนบ้านพุองกะ 
2 เด็กชาย วาย ุ-  โรงเรียนบ้านพุองกะ 
3 เด็กชาย เตชสิทธิ์ ล้ีสุวรรณ โรงเรียนบ้านพุองกะ 
4 เด็กชาย วรบรรณ ผ่านแก้ว โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่
5 เด็กหญิง วรันธร ค้มตลอด โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่
6 เด็กหญิง สวรรยา -  โรงเรียนบ้านเขาพัง 
7 เด็กหญิง มัลลิกา มีทองพูล  โรงเรียนบ้านเขาพัง 
8 เด็กหญิง กนิษฐา จิตรประเสริฐ โรงเรียนบ้านเขาพัง 
9 เด็กหญิง กรรน์ธิมา ขอนแก่น  โรงเรียนบ้านเขาพัง 

10 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ -  โรงเรียนบ้านเขาพัง 
11 เด็กหญิง นานา - โรงเรียนบ้านเขาพัง 
12 เด็กหญิง เมษา นันท์นิธิกุลกร โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 
13 เด็กชาย สิทธิชัย นิ่มเนตร โรงเรียนบ้านวงักระแจะ 
14 เด็กหญิง จันธิมาภรณ์ โพธิ์คร้าม โรงเรียนบ้านวงักระแจะ 
15 เด็กชาย ธนโชติ คล้ายเนียม โรงเรียนบ้านช่องแคบ 
16 เด็กหญิง พรทิรา เนียมนรา โรงเรียนบ้านช่องแคบ 
17 เด็กชาย ศราวุธใจ กำแหง โรงเรียนบ้านช่องแคบ 
18 เด็กชาย ธนดล จินทนา โรงเรียนบ้านช่องแคบ 
19 เด็กหญิง ณัฐพร เข็มทอง  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 
20 เด็กหญิง ณัฐสุดา สะราคำ โรงเรียนบ้านสารวัตร 
21 เด็กหญิง เนตรอัปษร โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านสารวัตร 
22 เด็กชาย พลวัต บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
23 เด็กหญิง กานต์พิชชา ทิพย์โสภณ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
24 เด็กชาย เทวฤทธิ์ พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
25 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ พุทธเจริญ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
26 เด็กชาย วิชชากร สมสูตร โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
27 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ พุทธเจริญ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
28 เด็กชาย วรเมธ กองแดน โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
29 เด็กหญิง กตยาณี จงสวัสด์ิ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
30 เด็กชาย พงศกร พูมมาทอง โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
31 เด็กชาย วชิรวิทย ์กำมะหยี ่ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
32 เด็กหญิง ณัฐกานต์ นิ่มเนตร โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
33 เด็กหญิง สมฤดี โชคปัญญาพร โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 
34 นางสาว ทราย -  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 
35 เด็กหญิง ไลลา วาดกล่ิน โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 
36 เด็กหญิง นิภารัตน์ แก้วเงิน โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565  
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต/ วิทย์ – เทคโน  

 

 



37 เด็กชาย ธรรมนิตย์ ธิตติธนวัฒน ์ โรงเรียนวัดปลาดุก 
38 เด็กชาย รัชวิน เกษศิริ โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 
39 เด็กหญิง จันดารา วิสิทธิ์ภูวดล โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 
40 เด็กหญิง เจนจิรา เมธีสุรชัย โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 
41 เด็กหญิง นันทิชา หาญกล้า โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 
42 เด็กชาย ภานุ นาคแจ้ง โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 
43 เด็กหญิง ยูวิไล -  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 
44 เด็กหญิง โสรยา อ่วมนุสนธิ์ โรงเรียนบ้านทับศิลา  
45 เด็กชาย วิศรุช ทองชาติ โรงเรียนสุวรรณคีร ี
46 เด็กหญิง สาวิตรี - โรงเรียนแกง่ระเบิด 
47 เด็กชาย วิชิต -  โรงเรียนแกง่ระเบิด 
48 เด็กหญิง อรนุช -  โรงเรียนแกง่ระเบิด 
49 เด็กหญิง ตรีทิพย์นิภา เทียมเมฆา โรงเรียนแกง่ระเบิด 
50 เด็กหญิง น้ำชา -  โรงเรียนแกง่ระเบิด 
51 เด็กชาย ณัฐวุฒิ  ชัยสงคราม โรงเรียนแกง่ระเบิด 
52 เด็กหญิง วิชยาพร ติจา  โรงเรียนแกง่ระเบิด 
53 เด็กชาย ชัยวัฒน์ -  ตชด.บ้านต้นมะม่วง 
54 เด็กหญิง กมลวรรณ พิมลใจสุข  ตชด.บ้านต้นมะม่วง 
55 เด็กหญิง ปาริชาต ยังสุข โรงเรียนบ้านพุเตย 
56 เด็กหญิง เขมสิริ อากะมะ โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่
57 เด็กหญิง ณิชากร กาละภักดี โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565  
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ลำดับท่ี ชื่อ - นามสกุล  โรงเรียนเดิม 
1 เด็กชาย รัฏฐพิชญ์ นาคเสวก โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
2 เด็กชาย ธนธรณ์ ต่วนเครือ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
3 เด็กชาย นนทพันธ์ บุญรัตน ์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
4 เด็กหญิง ปุณยวีย์ ทองโตอ่ำ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
5 เด็กหญิง กมลรัตน์ ชาวลุ่มบัว โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
6 เด็กหญิง สุภัชชา แสงน้อย โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
7 เด็กหญิง ชลธิชา แนวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
8 เด็กชาย นฤดล ภาคโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
9 เด็กหญิง กานต์ธิดา สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 

10 เด็กชาย ปภาวิน เช่ียวชาญ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
11 เด็กหญิง นภัสสร ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
12 เด็กหญิง สุธาสินี จันดา โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
13 เด็กหญิง สิยาพัฐ อยู่นิวาศน์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
14 เด็กหญิง เรืองศิริ จิตติวัฒนานุกูล โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
15 เด็กหญิง ชนากานต์ แสนสิริชัย โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
16 เด็กหญิง ศุภาวรรณ กนกกาญจโนทัย โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 
17 เด็กหญิง ขวัญใจ -  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 
18 เด็กหญิง พัชรฤดี วงษ์เดชาธร โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 
19 เด็กหญิง วลัยพรรณ จันทร์ละมูล โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 
20 เด็กหญิง ไพรวัลย์ โชติชนานนต์ โรงเรียนบ้านพุองกะ 
21 เด็กหญิง มัณฑนา -  โรงเรียนบ้านพุองกะ 
22 เด็กหญิง ชนิตรา โสภาสกุลการ โรงเรียนบ้านพุองกะ 
23 เด็กหญิง จารุวรรณ แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านพุองกะ 
24 เด็กหญิง วิไล -  โรงเรียนบ้านพุองกะ 
25 เด็กหญิง ไพรวัลย์ โชติชนานนต์ โรงเรียนบ้านพุองกะ 
26 เด็กหญิง ภัทริยา -  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 
27 เด็กหญิง ตาล -  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 
28 เด็กหญิง นัททรัตน์  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 
29 เด็กหญิง ผกาวดี สิรินทรางกูล โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 
30 เด็กหญิง สุจิรา คำแสน โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 
31 เด็กหญิง ฐานิกา ผินกลับ โรงเรียนบ้านพุเตย 
32 เด็กหญิง ตุลยา ยะยับสุข โรงเรียนบ้านช่องแคบ 
33 เด็กหญิง ปณิตา เจริญผล โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
แผนการเรียนอังกฤษ – จีน   

 
  



 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล  โรงเรียนเดิม 
1 เด็กชาย ธนชัย พรมเกตุ โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่
2 เด็กชาย กฤษดากร อัสธิ โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่
3 เด็กชาย ภัทรพล วัฒนกิตติธร โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่
4 เด็กชาย สิริโชค -  โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่
5 เด็กหญิง วี - โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่
6 เด็กหญิง สุกัญญา -  โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่
7 เด็กหญิง ชนนิกานต์ - โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่
8 เด็กหญิง รวีวรรณ สืบจะบก โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่
9 เด็กชาย พีรวิชญ์ บุญสว่าง โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่

10 เด็กชาย ฉัตรมงคล พระบุญมี โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่
11 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ อำนวยพันธ์ โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่
12 เด็กหญิง ธนภรณ์ แก้ววงศ์ โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่
13 เด็กชาย ดนัย - โรงเรียนบ้านวงัใหญ ่
14 เด็กชาย วรเมธ กองแดน โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
15 เด็กชาย ธเนศพล รักใจยุทธ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
16 เด็กชาย ธันวา แย้มยม โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
17 เด็กชาย เขตรัฐ มาตรสอนศรี โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
18 เด็กชาย สรวิชญ์ ปั้นพระ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
19 เด็กชาย พงศกร พูมมาทอง โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
20 เด็กชาย พงศกร ขวัญเรือง โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
21 เด็กชาย ณัฐพล ศิริคงคา โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
22 เด็กชาย ธันวา ศิริคงคา โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
23 เด็กหญิง ยอดขวัญ รุ่งโรจน ์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
24 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ พุ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
25 เด็กหญิง ภัทรวด ีกิจยินดี โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
26 เด็กชาย วรัญญู ศรีแป้น โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
27 เด็กชาย ปฐวี เก็บทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
28 เด็กชาย ธนกฤต อินประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
29 เด็กชาย พงศกร ขันทองดี โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 
30 เด็กชาย อชิระ ขันทอง โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 
31 เด็กชาย สมิทธิ สมจิตต์ โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 
32 เด็กชาย ณัฐวัตร จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 
33 เด็กชาย ปลาย - โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 
34 เด็กชาย วันชัย เลิศภัทรกร โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 
35 เด็กชาย บุญทิด -  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 
36 เด็กชาย วรเมธ กองแดน โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
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37 เด็กชาย ชนาภา แคล้วโยธา โรงเรียนบ้านพุม่วง - พุพง 
38 เด็กชาย วาย ุส่องสว่าง โรงเรียนบ้านพุม่วง - พุพง 
39 เด็กหญิง ขวัญใจ - โรงเรียนบ้านพุม่วง - พุพง 
40 เด็กชาย ฐิติกร จีนคง โรงเรียนบ้านพุม่วง - พุพง 
41 เด็กชาย เอกรัตน ์มีโพธิ์ โรงเรียนบ้านพุม่วง - พุพง 
42 เด็กชาย บรรพต สมลือแสน โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 
43 เด็กชาย อติกานต์ ธำรงค์รัตนะ โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 
44 เด็กหญิง ปาณิศา กลีบเมฆ โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 
45 เด็กหญิง อติมา ภูริสิริกาญจน์ โรงเรียนบ้านวงักระแจะ 
46 เด็กชาย กันทรากร เพียลาด โรงเรียนบ้านวงักระแจะ 
47 เด็กหญิง วรรณิษา โฉมทัพ โรงเรียนบ้านวงักระแจะ 
48 เด็กหญิง มัลลิกา มีทองพูล โรงเรียนเขาพัง 
49 เด็กชาย มงคล จันตะหล้า โรงเรียนเขาพัง 
50 เด็กหญิง ศศิธร  -  โรงเรียนบ้านสารวัตร 
51 เด็กหญิง เนตรอัปษร โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านสารวัตร 
52 เด็กหญิง นิลาวรรณ์ - โรงเรียนบ้านพุองกะ 
53 เด็กชาย ชนพล - โรงเรียนบ้านพุองกะ 
54 เด็กชาย ศุภสันต์ อ่องจุ้ย โรงเรียนชุมชนห้วยกระเจา(สามัคคีวิทยา) 
55 เด็กชาย ภวัต -  โรงเรียนคลองพระยานาคราช  
56 เด็กชาย เอกสิทธิ์ ชำนาญดี โรงเรียนโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง (สโมสรบ้านโป่งอุปถัมภ์) 
57 เด็กชาย จักรภพ ผิวผ่อง โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 
58 เด็กชาย วุฒิชัย สาลีสี โรงเรียนวัดหุบเขากระทิง 
59 เด็กชาย ยอดชาย อรภักดี โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 
60 เด็กหญิง สุพรรษา ปรึกษา ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย 
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ลำดับท่ี ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม 
1 เด็กหญิง มุกดา อยู่นิเวศน์ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
2 เด็กชาย นางสาวอารยา สืบปาน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
3 เด็กชาย นางสาวกุลยา เงินทอง โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
4 เด็กหญิง เด็กหญิงดลยา บัวช่าง โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
5 นางสาว ปิยาอร - โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
6 นาย สิริโรจน์ ภาคโพธิ์ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
7 เด็กหญิง ชนิภรณ์ แคล้วโยธา โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
8 นางสาว จุฬาลักษณ์ เภาจ๋ี โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
9 นางสาว มาธิณี - โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
10 เด็กหญิง นุชจรีย์ ขันทองดี โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
11 นางสาว นิสา สุขลาภ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
12 นาย เศรษฐ์ สมบูรณ์  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
13 เด็กหญิง ธมลวรรณ รักกลาง โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
14 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ นาคหลิม โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
15 เด็กชาย ทศพล โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
16 เด็กชาย ภคภัทร์ ม่วงงาม โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
17 นางสาว อารียา -  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
18 นาย เพชรอำพัน มาเพชร โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
19 เด็กชาย ภานุพงศ์ มนต์จันทร์ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
20 นาย ชิตะวัน โพธิ์สาชัย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
21 เด็กหญิง  ภัสสร มีทรัพย์มั่น โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
22 นาย วชิระ ดวงแก้ว โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
23 นาย ทศพล วรประเสริฐ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
24 นางสาว ยลดา - โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
25 นาย อเนชา นุ่มอ่อน โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 
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ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล  โรงเรียนเดิม 
1 เด็กชาย สินสมุทร สังข์นาง โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
2 นาย สัญญา จ่ันทอง โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
3 นาย วชิรวิทย์ อินทนู โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
4 นาย ธนาวิน มัจฉาสร้อย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
5 นาย กมลพัฒน์ มนต์จันทร์ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
6 นาย สรยุทธ์ ศรีเมือง  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
7 นาย ธนสิทธิ์ มุ่งยอดกลาง โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
8 นาย ศุภกิจ สุวรรณ์ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
9 นาย นันทกรณ์ พลอยศรี โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
10 นาย พรเทพ นาคแจ้ง โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
11 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ นาคเสวก โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
12 เด็กชาย วชิรพงศ์ ทิพย์โสภณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
13 นางสาว อมิตา แดงมีสี โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
14 เด็กชาย อภิสิทธ์ เชยกล่ินพุฒ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
15 นางสาว บุณยวีร์ คงถาวร โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
16 เด็กหญิง ภาวิกา ทิพยทัศน์ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
17 เด็กหญิง เกตน์นิภา แก้วมณีหงษ์ษา โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
18 เด็กชาย ไกรสร ปานเรือง โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
19 นางสาว บุณยวีร์ คงถาวร  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
20 เด็กชาย นางสาวฐิติมา อยู่ดี โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
21 นางสาว สุนิตรา สุขทะใจ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
22 นางสาว ฟ้า -  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา  
23 นางสาว แพรวไพรนิทร์ แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา  
24 เด็กหญิง ดวงดาว -  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา  
25 เด็กหญิง ชนาภา หีบแก้ว โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 
26 นางสาว วริศรา เมฆบุตร ไทรโยคใหญ่ 
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ลำดับท่ี ชื่อ - นามสกุล  โรงเรียนเดิม 
1 นาย สุรศักดิ์ ปรคนธรรพ ์ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
2 นาย สุริยา บัวคล่ี โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
3 นาย โอภาส ปิ่นม่วง โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
4 นางสาว สายสุนี เถื่อนศรี โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
5 นางสาว กัลยา ศศิประภาสกุล โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
6 นางสาว ศุภาวรรณ ชมโลก โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
7 นางสาว ศศิกาญจน์ มาตรสอนศรี โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
8 นางสาว มณีศร นิลยาน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
9 นางสาว รัชนีวรรณ เล่ือนลอย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
10 นางสาว มณีวรรณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
11 นาย ไตรเทพ ทัศนะ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
12 นาย อภิรักษ์ นักเพียร โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
13 นางสาว เด็กหญิงวิมารา เกษร โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
14 นาย วายุ เก็บทรัพย์ โรงเรียนพระปิยมหาราชรมณียเขต 
15 นางสาว นิสา - โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 
16 นาย เทวัณ ตระกูลร่มโพธิ์ชัย โรงเรียนไทรโยคมณีกาจน์วิทยา 
17 นาย อนุพรรณ พรรณนา โรงเรียนไทรโยคมณีกาจน์วิทยา 
18 นาย สิทธิพงศ์ ผันสืบ โรงเรียนวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) 
19 นาย อภิรักษ์ นักเพียร 
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