
 
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล จบจำกโรงเรียน หมำยเหตุ 
1 นำย กิตติพัฒน ์ คุ้มตลอด ไทรโยคน้อยวิทยำ  
2 นำงสำว กุลนภำ มีทรัพย์มั่น ประชำมงคล  
3 นำงสำว ณัฐธิดำ วุฒธิสำร ไทรโยคน้อยวิทยำ  
4 นำงสำว ทัศนีย์วรรณ ศรีบัวทอง ไทรโยคน้อยวิทยำ  
5 นำงสำว อภิชยำ วงศ์จุฑำวัฒน ์ ไทรโยคน้อยวิทยำ  
6 นำงสำว อังคณำ จันทร์ดี ไทรโยคน้อยวิทยำ  
7 นำงสำว พิมพ์วรีย ์ จันทร์อ่วม สมเด็จพระปิยมหำรำชรมณียเขต  
8 นำงสำว ดวงดำว - พุทธวิมุติวิทยำ  
9 นำงสำว ปำริชำติ ยำงนิยม ไทรโยคใหญ่  
10 นำงสำว อรทิพย์ - ไทรโยคใหญ่  
11 นำย ธงชัย แก้วห้วยพระ ไทรโยคน้อยวิทยำ  
12 นำงสำว นัยนำ ก ำเนิดเพ็ชร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี 

 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล จบจำกโรงเรียน หมำยเหตุ 
1 นำย นพกร ยอดเรือน ไทรโยคน้อยวิทยำ  
2 นำงสำว ธนัชชำ แดงดำว ไทรโยคน้อยวิทยำ  
3 นำงสำว พิมพ์วิภำ ชุ่มช่ืน ไทรโยคน้อยวิทยำ  
4 นำงสำว ศศิธร เพ็ญศิริชัย ไทรโยคน้อยวิทยำ  
5 นำงสำว สุธิดำ บุญเชิด ไทรโยคน้อยวิทยำ  
6 นำงสำว ศิรภัสสร กระทุ่มนัด ไทรโยคน้อยวิทยำ  
7 นำงสำว สุพิชำ ชมจันทร์ ไทรโยคน้อยวิทยำ  
8 นำงสำว ฐิติณัฏฐ์ หมื่นชนะ ไทรโยคน้อยวิทยำ  
9 นำงสำว ทัศนีย์วรรณ ศรีบัวทอง ไทรโยคน้อยวิทยำ  
10 นำย อดิศักดิ์ พุ่มโพธิ ์ ไทรโยคน้อยวิทยำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
แผนการเรียน อังกฤษ – จีน 

 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล จบจำกโรงเรียน  หมำยเหตุ 
1 นำย พงษ์พิสุทธิ์ พิริยะศุภกิจ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
2 นำย ศุภมิตร เฮงประเสริฐ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
3 นำย สุรศิริ วงษ์จีน ไทรโยคน้อยวิทยำ   
4 นำงสำว กนกกร ภักดีพลังกร ไทรโยคน้อยวิทยำ   
5 นำงสำว ณิชำภัทร เจริญหงษ์ษำ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
6 นำงสำว นลินนิภำ แซ่อึ้ง ไทรโยคน้อยวิทยำ   
7 นำงสำว น้ ำผ้ึง สุวรรณ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
8 นำงสำว พนิดำ สุดใจ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
9 นำงสำว พิมพ์วิภำ ชุ่มช่ืน ไทรโยคน้อยวิทยำ   
10 นำงสำว มณฑำทิพย์ - ไทรโยคน้อยวิทยำ   
11 นำงสำว มำย - ไทรโยคน้อยวิทยำ   
12 นำงสำว เมรวี ศิรินทรำงกูล ไทรโยคน้อยวิทยำ   
13 นำงสำว ยอแสง อินทรประเสริฐ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
14 นำงสำว รพิณภรณ์ แจ้งคล้ำยคม ไทรโยคน้อยวิทยำ   
15 นำงสำว วรัญญำ ปัทมพิชัย ไทรโยคน้อยวิทยำ   
16 นำงสำว วรำภรณ์ นิ่มนวล ไทรโยคน้อยวิทยำ   
17 นำงสำว วำรุณี ศรีนวล ไทรโยคน้อยวิทยำ   
18 นำงสำว วิสำข์ - ไทรโยคน้อยวิทยำ   
19 นำงสำว ศศินิภำ โชสนับ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
20 นำงสำว ศิรินภำ ทรงอุบล ไทรโยคน้อยวิทยำ   
21 นำงสำว สุชำนำถ จินดำรัตน์ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
22 นำงสำว ใหม่ - ไทรโยคน้อยวิทยำ   
23 นำงสำว อังคณำ จันทร์ดี ไทรโยคน้อยวิทยำ   
24 นำงสำว อ ำพร ศรีประดู่ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
25 นำงสำว ดำริน - พุทธวิมุติวิทยำ  
26 นำงสำว พลอยพรรณรำย คงเจริญ พุทธวิมุติวิทยำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
แผนการเรียน กีฬา 

 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล จบจำกโรงเรียน  หมำยเหตุ 
1 นำย จิรวงศ์ แสงสว่ำง ไทรโยคน้อยวิทยำ   
2 นำย เจตณ์สฤษฎิ์ กอวิเศษชัย ไทรโยคน้อยวิทยำ   
3 นำย ชโนดม รำชำ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
4 นำย ธันวำ บรรดำศักดิ์ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
5 นำย ลวิมลต์ สุริยะสกุลกำญจน์ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
6 นำย อนุชำ ดังตรำชู ไทรโยคน้อยวิทยำ   
7 นำงสำว อฐิตยำ จันทรเสวต ไทรโยคน้อยวิทยำ   
8 นำงสำว อธิชำ บุญเลียบ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
9 นำย ภูมิภัทร สำยแสง กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยำคม   
10 นำย ไกรสิทธิ มีใย ไทรโยคใหญ่   
11 นำงสำว มัลลิกำ วัฒนโรจนกำญ ไทรโยคใหญ่   
12 นำย เตชิต คุ้มสิน ไทรโยคใหญ่   
13 นำย ธนพัฒน ์ จอมเกตุ ไทรโยคใหญ่   
14 นำย สมชำย - ไทรโยคใหญ่   
15 นำย สุธี ต้ังใจ ไทรโยคใหญ่   
16 นำย วิจัย - ไทรโยคใหญ่   
17 นำย มุดี - ไทรโยคใหญ่   
18 นำย ธันวำ สมเสือ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
19 นำย อุดมโชค มำสอำด ไทรโยคน้อยวิทยำ  
20 นำย พรนิพนธ ์ แย้มน้อย ไทรโยคน้อยวิทยำ  
21 นำย สมคิด แสงค ำ ไทรโยคน้อยวิทยำ  
22 นำย ภำนุวัฒน ์ ศรีสุข ไทรโยคน้อยวิทยำ  
23 นำย กฤษณะ สว่ำงเนตร ไทรโยคน้อยวิทยำ  
24 นำย โออำ - ไทรโยคใหญ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
แผนการเรียน Mechatronic 

 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล จบจำกโรงเรียน  หมำยเหตุ 
1 นำย ณัฐวุธ ล ำไย ไทรโยคใหญ่   
2 นำย ชำย - ไทรโยคใหญ่   
3 นำย นิรุตน ์ รัตพันธ ์ ไทรโยคใหญ่   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
แผนการเรียน ไฟฟ้าก าลัง 

 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล จบจำกโรงเรียน  หมำยเหตุ 
1 นำย คมน์ ทองอ่ ำ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
2 นำย วัชรพล นิธำกรณ์ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
3 นำงสำว เกณิกำ โชติชนำนนทต์ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
4 นำงสำว จรรยพร ส ำแดงเดช ไทรโยคน้อยวิทยำ   
5 นำงสำว จินตนำ ครคง ไทรโยคน้อยวิทยำ   
6 นำงสำว ปิ่นแก้ว ติจำ ไทรโยคน้อยวิทยำ   
7 นำงสำว พรชิตำ เกตุแก้ว ไทรโยคน้อยวิทยำ   
8 นำงสำว รุ่งทิพย ์ เงินทอง ไทรโยคน้อยวิทยำ   
9 นำย อภิวัฒน ์ เกิดนุ่ม ไทรโยคใหญ่   
10 นำย นที แก้วสะอำด ไทรโยคใหญ่   
11 นำย ธวัชชัย จันทบำล ไทรโยคน้อยวิทยำ   
12 นำงสำว กัลยำกร ดอนหว่ำงไพร ไทรโยคน้อยวิทยำ   
13 นำงสำว สุพัสสรณ์ ค ำแสน วังตำลวิทยำ  
14 นำย สรยุทธ์ - ไทรโยคมณีกำญจน์  

 


