
แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1213

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 50068 เด็กชาย กฤต ภาคาจันทร์

2 50069 เด็กชาย กฤตเมธ จันทราภรณ์

3 50070 เด็กชาย กาจบัณฑิต ทองอินทร์

4 50071 เด็กชาย คุณากร อินทร์นาค

5 50072 เด็กชาย จตุโชค ลีประโคน

6 50073 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ช่ืนอารมย์

7 50074 เด็กชาย จิรภัทธ นิลเพชร

8 50075 เด็กชาย ธนกร เรืองทอง

9 50076 เด็กชาย ธนัสชัย ศรีวิบูลย์รัตน์

10 50077 เด็กชาย ธรรม์ธารา สีดาค า

11 50078 เด็กชาย ธีธัช ขิยะพัฒน์

12 50079 เด็กชาย บุณยกร ภาณุทัตภิญโญ

13 50080 เด็กชาย ปริยกร ไม้อบเชย

14 50081 เด็กชาย พบธรรม กาน้อย

15 50082 เด็กชาย ภูธิป สาธุนุวัฒน์

16 50083 เด็กชาย ภูริชวัสม์ เขียวประเสริฐ

17 50084 เด็กชาย ภูริวัฒน์ นัยเนตร

18 50085 เด็กชาย มงคล เพ็ชรด า

19 50086 เด็กชาย ยศพงษ์ บุตรศรีรักษ์

20 50087 เด็กชาย วัชรพล ค าแก้ว

21 50088 เด็กชาย วัชรากร ไวยสุทธิ

22 50089 เด็กชาย วัฒนพงษ์ บุญรักษา

23 50090 เด็กชาย วุฒิธิกุล ศุภชิตกิจ

ช่ือ - สกุล

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ม. 1/4 ก



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1214

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

24 50091 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ เจนหนองแวง

25 50092 เด็กชาย สิรวิชญ์ สวนขวัญ

26 50093 เด็กชาย อภิวัชร์ คชเกษตริน

27 50094 เด็กชาย อารยะ จิตรเหิม

28 50095 เด็กหญิง กฤชพร พิบูลสุข

29 50096 เด็กหญิง กฤติกา ทองเจริญ

30 50097 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ยินดีตาม

31 50098 เด็กหญิง ข้าวใหม่ ตรีวิเชียร

32 50099 เด็กหญิง ณิชานาฏ สุขราชกิจ

33 50100 เด็กหญิง ดาว วราสุทธ์ิ

34 50101 เด็กหญิง ธนัญญา ทองสพร่ัง

35 50102 เด็กหญิง นภัสอร ภาคาจักร

36 50103 เด็กหญิง บวรลักษณ์ สิมารับ

37 50104 เด็กหญิง พัชราภา ช่างต่อ

38 50105 เด็กหญิง พิชชารีย์ ทองใบ

39 50106 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา มงคล

40 50107 เด็กหญิง วรรณรา ไตรโยธี

41 50108 เด็กหญิง วรัญญา ทัพพเศรณี

42 50109 เด็กหญิง วรัทยา ใยส าลี

43 50110 เด็กหญิง สรุตา บุญอ้น

44 50111 เด็กหญิง สุธาสินี คงเกษม

45 50112 เด็กหญิง สุภัคพร ชโลธร

ช่ือ - สกุล

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ม. 1/4 ข



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1215

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 50113 เด็กชาย กรวิชญ์ ม่ิงเล็ก

2 50114 เด็กชาย กฤติน ภูเดช

3 50115 เด็กชาย กวิน ทองสอาด

4 50116 เด็กชาย ก๊อต บ ารุงกิจ

5 50117 เด็กชาย ชนกันต์ ตะโกเนียม

6 50118 เด็กชาย ชาติชีวิน ภาคีชิต

7 50119 เด็กชาย ชานน พูลบุญ

8 50120 เด็กชาย ณภัทรพล ประสพสม

9 50121 เด็กชาย ณัฐพล มีสติ

10 50122 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ เอกจิตร

11 50123 เด็กชาย ธนกร จอมสง่า

12 50124 เด็กชาย ธนภัทร ไวยบุตรี

13 50125 เด็กชาย ธวัชชัย นรดี

14 50126 เด็กชาย นนทกร ภู่หลักแก้ว

15 50127 เด็กชาย ปัญญวุธ ดาราน้อย

16 50128 เด็กชาย พงศ์พล เชิดฉาย

17 50129 เด็กชาย พิพัฒน์ การะเกตุ

18 50130 เด็กชาย พีรพัฒน์ ไตรรัตนานาถ

19 50131 เด็กชาย ภานุพล ไวยสุภี

20 50132 เด็กชาย วชิรวิทย์ อาสนะคงอยู่ 

21 50133 เด็กชาย วีรภัทร ม่วงทอง

22 50134 เด็กชาย ศิรวิทย์ ทองรัก

23 50135 เด็กชาย ศุภกร สะแกเขต

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/5 ก



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1216

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

24 50136 เด็กชาย อัครวิทย์ เอ้ือเฟ้ือ

25 50137 เด็กหญิง กมลลักษณ์ มณีธร

26 50138 เด็กหญิง จีระนันท์ บุญสนัด

27 50139 เด็กหญิง ณภัทร สัญญะพล

28 50140 เด็กหญิง เนตรชนก นาทองไชย

29 50141 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ทาดทา

30 50142 เด็กหญิง ปรียานันน์ เวชสุวรรณสา

31 50143 เด็กหญิง พัชร์พิชา ทาทอง

32 50144 เด็กหญิง เพ็ญนภา สุภาพ

33 50145 เด็กหญิง เพียงพิศ นาคาพล

34 50146 เด็กหญิง ภัฏฐ์ชาฎา ทรัพย์สงวน

35 50147 เด็กหญิง ภัทธิรา นาโควงษ์

36 50148 เด็กหญิง ภัทรธิดา คงแสงสอน

37 50149 เด็กหญิง วรัทยา เกิดพรธรรม

38 50150 เด็กหญิง วรารัตน์ ตรีวุฒิ

39 50151 เด็กหญิง วรินทร์พร คล้ายสังข์

40 50152 เด็กหญิง วริศรา ศรีวาณัติ

41 50153 เด็กหญิง วิชิตา พรรณภักด์ิ

42 50154 เด็กหญิง ศิริยากร ราษีใส

43 50155 เด็กหญิง สิริกัญญา บุญน่ิม

44 50156 เด็กหญิง สุริวิมล ตระกูลมีนัก

45 50157 เด็กหญิง อธิชา เลขพันธ์

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/5 ข



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1217

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 50158 เด็กชาย กฤตวัฒน์ กาญจนารักษ์

2 50159 เด็กชาย กิตติภพ ดีลาภ

3 50160 เด็กชาย ขวัญชัย จันทร

4 50161 เด็กชาย คมกฤษ จิตรีถิน

5 50162 เด็กชาย จิรายุ เผ่าพันธ์ุดี

6 50163 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ แตงหอม

7 50164 เด็กชาย ชญาชล วิเศษศิริ

8 50165 เด็กชาย ชยพล จิรรัชวณิช

9 50166 เด็กชาย ชยพล ศรีสมบูรณ์

10 50167 เด็กชาย ชวัลวิทย์ สถาปนพงษ์

11 50168 เด็กชาย ฐิติกร ล้ิมประยูรสวัสด์ิ

12 50169 เด็กชาย ณัฏฐ์ วงศ์ประทุม

13 50170 เด็กชาย ณัฐพัชร ไกรภิรมย์

14 50171 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บัณฑิต

15 50172 เด็กชาย ทินภัทร อยู่อาศรม

16 50173 เด็กชาย ธนชนน ยอดย่ิง

17 50174 เด็กชาย ธนวรรษ พึงประสงค์

18 50175 เด็กชาย ธีรพล จตุรพรภัทรพงศ์

19 50176 เด็กชาย บุญพัฒน์ ค าบุญทา

20 50177 เด็กชาย ปราการ ธรรมขันธ์

21 50178 เด็กชาย พรตะวัน ยังสามัญ

22 50179 เด็กชาย พิชญดนต์ บุญนวน

23 50180 เด็กชาย ภานุวัชร เชาว์ขุนทด

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/6 ก



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1218

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

24 50181 เด็กชาย มาวิน โซ

25 50182 เด็กชาย วงศกร ป้ันรัตน์

26 50183 เด็กชาย วีรินทร์ บ่อค า

27 50184 เด็กชาย สุธิพงษ์ เกิดสุวรรณ

28 50185 เด็กชาย อติชาต พวงสังวาลย์

29 50186 เด็กชาย อิทธิพล ออมสิน

30 50187 เด็กหญิง กรรณิการ์ อ้ึงกล้า

31 50188 เด็กหญิง คีรตา จันทร์เรือง

32 50189 เด็กหญิง จิราพร สอนมานะ

33 50190 เด็กหญิง ฉัตรวดี ตุ้มเพ็ชร์

34 50191 เด็กหญิง ถาวรีย์ ไวยเกษี

35 50192 เด็กหญิง นภัสพร เย็นใจ

36 50193 เด็กหญิง ปวริศา ศรีสุภา

37 50194 เด็กหญิง ปารวี ขันธเขต

38 50195 เด็กหญิง พิมพ์พัณนา แดงบุญเรือง

39 50196 เด็กหญิง ภิรัตรดา วงศ์อามาตย์

40 50197 เด็กหญิง รุ่งระพีพรรณ โพธ์ิสุข

41 50198 เด็กหญิง วราพรรณ์ ก าหนดศรี

42 50199 เด็กหญิง วริศรา อินรองพล

43 50200 เด็กหญิง อธิษติญา แทนธานี

44 50201 เด็กหญิง อภิชยา น้อยโพธ์ิ

45 50202 เด็กหญิง อริยวรรณ คุ้มภัย

ช่ือ - สกุล

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ม. 1/6 ข



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1221

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 50203 เด็กชาย กรวิชญ์ ช่างทอง

2 50204 เด็กชาย เดชาวัต คงประโยชน์

3 50205 เด็กชาย ทักษ์ดนัย แก้วค าแสน

4 50206 เด็กชาย ทัศน์พล หนูจีนเส้ง

5 50207 เด็กชาย แทนชนม์ ลาภอุดม

6 50208 เด็กชาย ธนโชติ ทองโชติ

7 50209 เด็กชาย ธนพงศ์ ขันธมะ

8 50210 เด็กชาย ธเนส อาภาสัตย์

9 50211 เด็กชาย ธีรพงศ์ ภู่มะลิ

10 50212 เด็กชาย ปกรณ์ ถีติปริวัตร

11 50213 เด็กชาย ปวันพสตร์ ลดโต

12 50214 เด็กชาย ปัญญรัตน์ บัวศรี

13 50215 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ เลาะวิถี

14 50216 เด็กชาย พรพรหม ทองอ่ิม

15 50217 เด็กชาย พัชรดนัย ศรีราชา

16 50218 เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ กล่ินหอม

17 50219 เด็กชาย พีรพัฒน์ มุสิกุล

18 50220 เด็กชาย ภัทรพล มะนาวหวาน

19 50221 เด็กชาย ภาคิน เกตุพัฒนากุล

20 50222 เด็กชาย วัลลภ วาจาช่ืน

21 50223 เด็กชาย ศรัณย์ เสวกวิหารี

22 50224 เด็กชาย ศุภณัฐ ตวันเท่ียง

23 50225 เด็กชาย อภิศักด์ิ ทองเช้ือ

ช่ือ - สกุล

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ม. 1/7 ก



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1222

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

24 50226 เด็กชาย อิสระภาพ สัจจา

25 50227 เด็กหญิง กัญญ์วรา สาธุพันธ์ุ

26 50228 เด็กหญิง กัญยาณัฐ จางวาง

27 50229 เด็กหญิง กาณฑ์ณิศา เกิดแก้ว

28 50230 เด็กหญิง เกศเกล้า หนูแก้ว

29 50231 เด็กหญิง ข้าวขวัญ จันทร์ประทักษ์

30 50232 เด็กหญิง ฐิติวรดา แสงอาวุธ

31 50233 เด็กหญิง ณพิชญา สิงหศรี

32 50234 เด็กหญิง ณัฐณิชา อองกุลนะ

33 50235 เด็กหญิง ธนภรณ์ สุขเกษม

34 50236 เด็กหญิง ธัญมน แฝงด่านกลาง

35 50237 เด็กหญิง นาบุญ ก้ังสม

36 50238 เด็กหญิง ปวีณ์ลดา วงษ์แพง

37 50239 เด็กหญิง ปิยะธิดา ตรีเนตร

38 50240 เด็กหญิง พรรวี ร่ืนมล

39 50241 เด็กหญิง พิชญา ศรีชาติ

40 50242 เด็กหญิง ภรัณยา มหากนก

41 50243 เด็กหญิง มนัชนก มณีเขียว

42 50244 เด็กหญิง ลักฆณา เฉลยฤกษ์

43 50245 เด็กหญิง วาสนา กล้าหาญ

44 50246 เด็กหญิง วิมลวรรณ มารุเกล้า

45 50247 เด็กหญิง อริสรา ก้อนนาค

ช่ือ - สกุล

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ม. 1/7 ข



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1223

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 50248 เด็กชาย กิตตินันท์ นิรมล

2 50249 เด็กชาย เกษมพล คงสมบูรณ์

3 50250 เด็กชาย จิรพัฒน์ หอมอินทร์

4 50251 เด็กชาย ชยฉัตร วังหม่ืน

5 50252 เด็กชาย ชยางกูร จาดโต

6 50253 เด็กชาย ฐานพัฒน์ เกรียงไกร

7 50254 เด็กชาย ณัฏฐากร สุราจร

8 50255 เด็กชาย ณัฐภัทร อ่อนหอม

9 50256 เด็กชาย ธนาธิป มงคลมล

10 50257 เด็กชาย ธัชชัย เอกอมรวงศ์

11 50258 เด็กชาย ธีรเมธ มหานิยม

12 50259 เด็กชาย นธี วรรณประเสริฐ

13 50260 เด็กชาย บดินทร์ โรจนิรุธ

14 50261 เด็กชาย ปภังกร อรรคพันธ์ุ

15 50262 เด็กชาย ปลวัชร น่ิมโอ่

16 50263 เด็กชาย พรหมพิริยะ พานพ

17 50264 เด็กชาย พีทษณุรักษ์ เลิศอุดมไพฑูรย์

18 50265 เด็กชาย ภริต สุขีมิตร

19 50266 เด็กชาย ภัทรดนัย ผิวทอง

20 50267 เด็กชาย ภูเบศ จิระวัธน์

21 50268 เด็กชาย ยศพร ศุภโคตร

22 50269 เด็กชาย รชต ดิษฐ์ประศักด์ิ

23 50270 เด็กชาย ไรวิน ชัยมงคล

ช่ือ - สกุล

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ม. 1/8 ก



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1224

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

24 50271 เด็กชาย วรเมธ ทองกร

25 50272 เด็กชาย ศีลวิชญ์ ฉายศรี

26 50273 เด็กชาย สิรภัทร พุ่มขจร

27 50274 เด็กชาย โสภณ์วิชญ์ เลิศสุวรรณ์

28 50275 เด็กหญิง กมลชนก สุวรรณาภา

29 50276 เด็กหญิง กมลนัทธ์ พงษ์กระฉัตร

30 50277 เด็กหญิง กานต์สิริ ตรีอรุณ

31 50278 เด็กหญิง ขวัญเรือน ฤทธิศร

32 50279 เด็กหญิง จินดาหรา ผดุงยุทธ

33 50280 เด็กหญิง ชนิกานต์  ญาณสุคนธ์

34 50281 เด็กหญิง ณภัทร สิริทับทิม

35 50282 เด็กหญิง ธมลพร บุตตะนันท์

36 50283 เด็กหญิง นัฐชนันท์ ตรีไพบูลย์

37 50284 เด็กหญิง บัณฑิตา สะอาดเอ่ียม

38 50285 เด็กหญิง พัชรพรรณ สุวรรณประทีป

39 50286 เด็กหญิง ภรัณยา ภู่จินดา

40 50287 เด็กหญิง ภัทรวดี ช่อผกา

41 50288 เด็กหญิง รัศม์ิชนก หวายสันเทียะ

42 50289 เด็กหญิง วรณัฏฐ์ สินโพธ์ิ

43 50290 เด็กหญิง ศิญากาญจน์ พินเมืองนิธิศ

44 50291 เด็กหญิง สุปวีณ์ ข ากลับ

45 50292 เด็กหญิง อาทิตยา แก้วกระมล

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/8 ข



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1225

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 50293 เด็กชาย กวิน แซ่โค้ว

2 50294 เด็กชาย กายสิทธ์ิ ศรมีชัย

3 50295 เด็กชาย กิตต์ิธีธัช เล่ียนเล็ก

4 50296 เด็กชาย กิตติพงศ์ ค าสัตย์

5 50297 เด็กชาย เกรียงศักด์ิ พิมพ์ทอง

6 50298 เด็กชาย จตุรพร โกยรัมย์

7 50299 เด็กชาย ฐิติพัฒน์ คงเดช

8 50300 เด็กชาย ณัฐพล เสือเอ่ียม

9 50301 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ศุภมานพ

10 50302 เด็กชาย ทัตพิชา มานะประเสริฐศักด์ิ

11 50303 เด็กชาย ธนกฤต แคล่วคล่อง

12 50304 เด็กชาย ธาราเทพ แสนเมืองชิน

13 50305 เด็กชาย นนทวัฒน์ ขันธอุดม

14 50306 เด็กชาย นพนนท์ ศิริพฤกษ์พงษ์

15 50307 เด็กชาย นิธิกร จูงใจ

16 50308 เด็กชาย ปฏิพน กองไกรกลาง

17 50309 เด็กชาย ปริยากร ศรีแก่น

18 50310 เด็กชาย พนธกร มหานิยม

19 50311 เด็กชาย พิเศษ ใจพราหมณ์

20 50312 เด็กชาย พีระพล ไม้อุ้ม

21 50313 เด็กชาย ภีรพัฒน์ บัวหลวง

22 50314 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ จิตอุทัย

23 50315 เด็กชาย มนต์มนัส แสงแก้ว

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/9 ก



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1226

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

24 50316 เด็กชาย เมธา ขันธสิทธ์ิ

25 50317 เด็กชาย รภัทร กร เหลืองมงคลกุล

26 50318 เด็กชาย รัชชานนท์ จันทะนิตย์

27 50319 เด็กชาย วชิรวิทย์ สิทธิเดช

28 50320 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร เหล็กศักด์ิ

29 50321 เด็กชาย สุทธิพงศ์ กุลมณี

30 50322 เด็กชาย อชิรวัฒน์ เพ็ชรนพรัตน์

31 50323 เด็กหญิง คีร่า จุฬาวรรณ เจนก้ินส์

32 50324 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา มูลมณีย์

33 50325 เด็กหญิง ณันทกานต์ ขันธสาลี

34 50326 เด็กหญิง ดุสิตา อาจธัญกิจ

35 50327 เด็กหญิง ถิรดา ปานแก้ว

36 50328 เด็กหญิง นันทพร บุญเท่ียง

37 50329 เด็กหญิง นุชณากร นุชเนตร

38 50330 เด็กหญิง ปดิวรัดา เป่ียมศิริ

39 50331 เด็กหญิง ปรัชญาดา ดีใจวงษ์

40 50332 เด็กหญิง พิพัฒนพร เล็กเจริญทรัพย์

41 50333 เด็กหญิง พีรดา พละเจริญ

42 50334 เด็กหญิง ลักษณา โตรส

43 50335 เด็กหญิง สโรชา การจนารักพงค์

44 50336 เด็กหญิง อภิญญา ภาคถารี

45 50337 เด็กหญิง อริสา ศิริวัฒน์

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/9 ข



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1227

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 50338 เด็กชาย กตัญญู อัตโตหิ

2 50339 เด็กชาย กาญจนที วงศาโรจน์

3 50340 เด็กชาย คณาธิป เขตรักษา

4 50341 เด็กชาย จิรัฎฐ์ นิลกล่ า

5 50342 เด็กชาย ชยพล สุมารินทร์

6 50343 เด็กชาย ณัฐชนน แก้วค า

7 50344 เด็กชาย ณัฐภัทร ยันพิมาย

8 50345 เด็กชาย นันทชิต พุทธบุรี

9 50346 เด็กชาย นิธิทัศน์ อัมพารมย์

10 50347 เด็กชาย นิธิศ หิรัญชัย

11 50348 เด็กชาย บารมี หาสินทรัพย์

12 50349 เด็กชาย ปรมะ อุ่นเมือง

13 50350 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ ตรีษะศรี

14 50351 เด็กชาย ภควัตร กิจนพศรี

15 50352 เด็กชาย ภวัต สิมพันธ์

16 50353 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ราชบุรี

17 50354 เด็กชาย ภูริณัฐ มีกัณหา

18 50355 เด็กชาย รวิกันต์ ศรีทอง

19 50356 เด็กชาย รัตนชัย ฤทธิญาณ

20 50357 เด็กชาย วันชัย สุขสมพืช

21 50358 เด็กชาย วีรภัทร สุขสวัสด์ิ

22 50359 เด็กชาย วีรากร โกดี

23 50360 เด็กชาย ศิลาดล หาวิธี

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/10 ก



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1228

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

24 50361 เด็กชาย ศิวกร กันยา

25 50362 เด็กชาย ศิวกร ทวีกุล

26 50363 เด็กชาย ศุภกร สุขสมบุญ

27 50364 เด็กชาย สิรภัทร อักษรศรีสกุล

28 50365 เด็กชาย สุทธิรักษ์ อนันตชาติ

29 50366 เด็กชาย สุภณัฏฐ์ รักษาเจริญ

30 50367 เด็กชาย หฤทธ์ิ บดินทร์

31 50368 เด็กหญิง กฤติยา โฉมวิไล

32 50369 เด็กหญิง จันจิรา คุ้มภัย

33 50370 เด็กหญิง จีรนันท์ พงษ์ธนะ

34 50371 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ภู่เจริญ

35 50372 เด็กหญิง ณัฏฐ์ธัญศา แย้มพินิจ

36 50373 เด็กหญิง ทักษอร อันธพันธ์

37 50374 เด็กหญิง ปรมาภรณ์ ทองเร่ิม

38 50375 เด็กหญิง ภควดี มหาชน

39 50376 เด็กหญิง มณฑิชา โพธ์ิพฤกษ์

40 50377 เด็กหญิง มัลลีล รัมมะเนตร

41 50378 เด็กหญิง วราภรณ์ บุษบา

42 50379 เด็กหญิง ศดานันธ์ ทองเรียน

43 50380 เด็กหญิง สุนิษา จิตรีวาสน์

44 50381 เด็กหญิง อนัญญา หนองม่วง

45 50382 เด็กหญิง อินทร์กัลยา แก้วดวง

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/10 ข



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1213

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 50383 เด็กชาย กิติพงษ์ คงสมบูรณ์

2 50384 เด็กชาย จักรินทร์ มีสมัคร

3 50385 เด็กชาย จิรภัทร ภาคทรัพย์ศรี

4 50386 เด็กชาย จิรายุ สัมมาชีพ

5 50387 เด็กชาย ฉัตรชัย ธรรมมาลี

6 50388 เด็กชาย ณฐวัฒน์ พ่ึงร่ืนรมณ์

7 50389 เด็กชาย ณัฐกร เก่งเขตรวิทย์

8 50390 เด็กชาย ณัฐเนตร อุดมศรี

9 50391 เด็กชาย ตุลภัทร ปัทมกุลชัย

10 50392 เด็กชาย ธนกฤต จันผะกา

11 50393 เด็กชาย ธนัช โพธิทัพพะ

12 50394 เด็กชาย ธนาธิป พันธาสุ

13 50395 เด็กชาย ธรรมรัตน์ เภทพ่อค้า

14 50396 เด็กชาย นนทวัช เกตุประดิษฐ์

15 50397 เด็กชาย นราธิป สงสังวรณ์

16 50398 เด็กชาย ปพน คลีดิษฐ

17 50399 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ พรมกล่ิน

18 50400 เด็กชาย พิทักษ์ ตุริตะ

19 50401 เด็กชาย เพชรพิชัย เพ็ชรสาย

20 50402 เด็กชาย ภูมรพี บัวบุศย์

21 50403 เด็กชาย ภูริช เอ่ียมรักษา

22 50404 เด็กชาย มูดาวี บุญรักษ์

23 50405 เด็กชาย ยศพนธ์ มีสง่า

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/11 ก



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1214

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

24 50406 เด็กชาย ราชัน ขนานแข็ง

25 50407 เด็กชาย วทัญญู เอ่ียมศิริ

26 50408 เด็กชาย วัชรพงษ์ บุญครอบ

27 50409 เด็กชาย วินทวัส ดีสถาน

28 50410 เด็กชาย วีรวัฒน์ สามเกษร

29 50411 เด็กชาย วีรวัฒน์ สุวรรณวงษ์

30 50412 เด็กชาย สรณ์สิริ ทรัพย์วงศ์ปัญญา

31 50413 เด็กชาย สหรัฐ เกิดกล้า

32 50414 เด็กชาย สุทธิภัทร เล่ียมทอง

33 50415 เด็กชาย อาฤทธ์ิ หะรีเมา

34 50416 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พุ่มจันทร์

35 50417 เด็กหญิง ธัญพิชชา พวงจันทร์

36 50418 เด็กหญิง นภาพัตน์ อากาศโสภา

37 50419 เด็กหญิง นันท์ญพัฒน์ ตันตระกูล

38 50420 เด็กหญิง แพรวา นิลสูงเนิน

39 50421 เด็กหญิง ภัทรพร แจ้งบุรี

40 50422 เด็กหญิง วรัชยา รัตนพิบูลย์

41 50423 เด็กหญิง ศศิภัทร ศุภสิริภัทร

42 50424 เด็กหญิง ศิรภัสสร จ าปาทอง

43 50425 เด็กหญิง ศุภิสรา ย่ีภู่

44 50426 เด็กหญิง สุพิชชา คล้ายวงษ์

45 50427 เด็กหญิง สุพิชญา อ่ิมเอิบ

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/11 ข



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1215

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 50428 เด็กชาย จิรวัฒน์ แสงสุริยวงศ์

2 50429 เด็กชาย ชัชวาล หาญศึก

3 50430 เด็กชาย ฐิติพงศ์ กล่ินเทียน

4 50431 เด็กชาย ฐิรวัฒน์ ตรีบุตรา

5 50432 เด็กชาย ณัฏฐชัย เกษี

6 50433 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สัมเภาวมาลย์

7 50434 เด็กชาย ธนธรณ์ ไชยดา

8 50435 เด็กชาย ธนวัช ป่าขจร

9 50436 เด็กชาย ธนวุฒิ โรจน์ทินกร

10 50437 เด็กชาย ธรรมนาถ ป้อมทอง

11 50438 เด็กชาย ธีรภัทร หงสประภาส

12 50439 เด็กชาย ธีรศักด์ิ พัฒนะโยธิน

13 50440 เด็กชาย นพรัตน์ นาดี

14 50441 เด็กชาย นันทวัฒ น์ ไกรชิต

15 50442 เด็กชาย ปวริศรฐ์ ศักด์ิภัทรินทร์

16 50443 เด็กชาย ปวิชญา ช่ืนธีรภาพ

17 50444 เด็กชาย ปัญญวัฒน์ มีม่ังค่ัง

18 50445 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ เล้ียงศิริ

19 50446 เด็กชาย พลาธิป จ่ันล้ินลา

20 50447 เด็กชาย ภากร ดอกเบญจมาศ

21 50448 เด็กชาย วรัญชิต อ่องแก้ว

22 50449 เด็กชาย วรายุส์ พรมวัฒ

23 50450 เด็กชาย วายุ ต้ังสุวรรณ์

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/12 ก



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1216

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

24 50451 เด็กชาย วีรภาพ แสงสุข

25 50452 เด็กชาย ศรันย์ชัย เกตุศีระ

26 50453 เด็กชาย ศิรเทพ เพ็ชรแต้มทอง

27 50454 เด็กชาย สิทธิพล มหาพราหมณ์

28 50455 เด็กชาย อมรวิชช์ แก้วแย้ม

29 50456 เด็กชาย อัครพนธ์ ศรีเมือง

30 50457 เด็กหญิง กัณฐาภรณ์ ชุ่มพุดซา

31 50458 เด็กหญิง จีรภรณ์ ตามประดิษฐ

32 50459 เด็กหญิง ณัฐณิชา ลานทอง

33 50460 เด็กหญิง ดารารัตน์ ด่านบ ารุงตระกูล

34 50461 เด็กหญิง นิภาวรรณ แตงอ่อน

35 50462 เด็กหญิง ปานิตา หามาลี

36 50463 เด็กหญิง พิมพ์มาดา แสงมะหะหมัด

37 50464 เด็กหญิง พิรญาร์ ธรรมลักษมี

38 50465 เด็กหญิง มัชฌิมา ใจเสมอ

39 50466 เด็กหญิง มัญฑิตา เหมือนแก้วจินดา

40 50467 เด็กหญิง มัทนี ทรงไตรย์

41 50468 เด็กหญิง ศิริวรรณ มีลักษณี

42 50469 เด็กหญิง ศิวพร ไชยะเดชะ

43 50470 เด็กหญิง สุกฤตา ม่ันพันธ์

44 50471 เด็กหญิง อนัญญา ขุนทอง

45 50472 เด็กหญิง อัจฉรา บัวหลวง

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/12 ข



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1217

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 50473 เด็กชาย กฤษณะ น่ิมทับทิม

2 50474 เด็กชาย กันต์กวี กุสลายนต์

3 50475 เด็กชาย คุณานนท์ เอมโอฐ

4 50476 เด็กชาย เจษฎา คาน

5 50477 เด็กชาย ณัฐภัทร ศิริเรือง

6 50478 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อ่ิมเอิบ

7 50479 เด็กชาย ธนดล บุนนาค

8 50480 เด็กชาย ธนพนธ์ เรียบเรียง

9 50481 เด็กชาย ธีรณัฏฐ์ ศรศิลป์

10 50482 เด็กชาย ธีรนัย เจริญสม

11 50483 เด็กชาย นนทกร นัยเจริญ

12 50484 เด็กชาย นนทรัฐ ธรรมผล

13 50485 เด็กชาย นรเทพ ประสงค์เงิน

14 50486 เด็กชาย นันทิพัฒน์ เป่ียมศิริ

15 50487 เด็กชาย พชรพล สาลีผล

16 50488 เด็กชาย ภัทร์นรินทร์ หาเรือนชีพ

17 50489 เด็กชาย ภูดิท ภัทรเตชเวชณฐ์

18 50490 เด็กชาย ภูบดินทร์ ขันธราม

19 50491 เด็กชาย รณพีร์ กิจจาภิวัฒน์วงศ์

20 50492 เด็กชาย วิวัฒน์ชัย ไทยประยูร

21 50493 เด็กชาย วีรวิชญ์ กล่อมเกล้ียง

22 50494 เด็กชาย สิรวิชญ์ อินทร์จันทร์

23 50495 เด็กชาย สุทธิพงษ์ จันโสดา

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/13 ก



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1218

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

24 50496 เด็กชาย อนาวิล ค าเสน

25 50497 เด็กชาย อริญชย์ พรหมภักดี

26 50498 เด็กชาย อลงกรณ์ อุ่นแก้ว

27 50499 เด็กหญิง กัญญ์วราภรณ์ ขานชา

28 50500 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ป่ินประดิษฐ

29 50501 เด็กหญิง กานต์ ธิดา พันธุรัตน์

30 50502 เด็กหญิง ฉัตรชนก เหมือนชูก่ิงก้าน

31 50503 เด็กหญิง ชนากานต์ ราตรีสุข

32 50504 เด็กหญิง ดารินทร์ เสาวรส

33 50505 เด็กหญิง นาเดีย ชูศรีวัน

34 50506 เด็กหญิง ปวีณา ขันธจิตต์

35 50507 เด็กหญิง พรนภัส ฤทธ์ิเดช

36 50508 เด็กหญิง พิชญา สวัสวดี

37 50509 เด็กหญิง ฟ้าใส วิถียุทธ์

38 50510 เด็กหญิง มณีรัตน์ จันดี

39 50511 เด็กหญิง รัตน์จิราภรณ์ ภูมิรัตนธาราดล

40 50512 เด็กหญิง รุจิรา คล้ายสุบรรณ์

41 50513 เด็กหญิง ลลิตา อรรถวิเชียร

42 50514 เด็กหญิง วรรณารัตน์ ตรีทรัพย์

43 50515 เด็กหญิง วาริน อ่ าหนองบัว

44 50516 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เด่นทอง

45 50517 เด็กหญิง ษิญาภา ธรรมวะสา

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/13 ข



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1221

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 50518 เด็กชาย จิรภัทร์ ไตรภักด์ิ

2 50519 เด็กชาย จีระยุทธ สาระพจน์

3 50520 เด็กชาย ชิตวัน บุญมาก

4 50521 เด็กชาย ณัฐนนท์ ทองรอง

5 50522 เด็กชาย ณัฐภัทร ปาลสุวรรณ

6 50523 เด็กชาย ธนบดี สาริยันต์

7 50524 เด็กชาย ธรรมธร เครือนาค

8 50525 เด็กชาย ธีระชัย กองปัญญา

9 50526 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ คงถ่ิน

10 50527 เด็กชาย เนติ โคตรวงษ์ทอง

11 50528 เด็กชาย ปัณณทัต ประไพวารี

12 50529 เด็กชาย ปีรติ ฤกษ์ศรี

13 50530 เด็กชาย พงษกร อยู่เจริญ

14 50531 เด็กชาย พชร ท้วมยา

15 50532 เด็กชาย พีรพัฒน์ พรรณศรีมงคล

16 50533 เด็กชาย ภูริวัฒน์ ขันธพาลี

17 50534 เด็กชาย รชตะ แก้วบัวดี

18 50535 เด็กชาย รัชชานนท์ ผาสุขทรง

19 50536 เด็กชาย วีรภัทร สรรเสริญทิม

20 50537 เด็กชาย ศิรกานต์ จ าปาทิพย์

21 50538 เด็กชาย ศิรัตน์ ลอยเกตุ

22 50539 เด็กชาย สิปปกร คงยืน

23 50540 เด็กชาย สุภรักษ์ เอ่ียมศิริ

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/14 ก



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1222

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

24 50541 เด็กชาย อนุพงษ์ พงษ์สวรรค์

25 50542 เด็กชาย อโย สุขเกษม

26 50543 เด็กชาย อัฟด้อล สีโคตร

27 50544 เด็กชาย อินทัช สมสมัย

28 50545 เด็กชาย เอกภพ รุ่งแจ้ง

29 50546 เด็กชาย เอกอานนท์ ชัยสิทธ์ิ

30 50547 เด็กหญิง กัญญาพัชร ภักร์ดี

31 50548 เด็กหญิง กุลนันท์ สุขสุศรี

32 50549 เด็กหญิง จิรัชยา หงษาค า

33 50550 เด็กหญิง จิราวรรณ ชลคีรี

34 50551 เด็กหญิง ญานิกา พิมพ์มนต์

35 50552 เด็กหญิง ณัฏฐินันท์ เกตุชีพ

36 50553 เด็กหญิง ธันยกาญจน์ ศิริวิเศษ

37 50554 เด็กหญิง เนส แดงน้อย

38 50555 เด็กหญิง ปัญจรัตน์ รอดพันธ์ธนโชติ

39 50556 เด็กหญิง พัฒน์นรี ชนบท

40 50557 เด็กหญิง ภัทราพร ร่ืนภาคแดน

41 50558 เด็กหญิง มีสุข ภู่จ๋ิว

42 50559 เด็กหญิง มุฑิตา รัตนะวัน

43 50560 เด็กหญิง วัชรินทร์ วิทยาภรณ์

44 50561 เด็กหญิง ศิริรัตน์ แท่นรัตน์

45 50562 เด็กหญิง อชิรญา โพธ์ิเงิน

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/14 ข



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1223

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 50563 เด็กชาย กฤชณัช อาจเล้ียง

2 50564 เด็กชาย กิตติพันธ์ แตงอ่อน

3 50565 เด็กชาย ณภัทร กรรมสิทธ์ิ

4 50566 เด็กชาย ณัฏฐพล มูลจันทร์

5 50567 เด็กชาย ณัฐนนท์ แก้วทองประไพ

6 50568 เด็กชาย ทัพพ์ฐพนธ์ ดุษฎีปรีชา

7 50569 เด็กชาย ทินภัทร เปียทอง

8 50570 เด็กชาย ธณัฐกานต์ บุญศรี

9 50571 เด็กชาย ธนรัตน์ สีใส

10 50572 เด็กชาย ธนัญกรณ์ ภาคไพรศรี

11 50573 เด็กชาย ธรรณธร ทองเกตุ

12 50574 เด็กชาย ธรรมโชติ สร้อยทอง

13 50575 เด็กชาย ธรรมนูญ ศรีสุข

14 50576 เด็กชาย ธฤต มีชิตสม

15 50577 เด็กชาย ธวัทชัย สืบศรี

16 50578 เด็กชาย ธีระกานต์ ทับทอง

17 50579 เด็กชาย ธีระดนย์ วรศิษฐ์จิรากร

18 50580 เด็กชาย ปองคุณ ศรีเพชร

19 50581 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ไชยวิเศษ

20 50582 เด็กชาย ปุณ ใจประดับเพชร

21 50583 เด็กชาย พลพล บุญยังเจริญ

22 50584 เด็กชาย พิทยาธร สุขร่าง

23 50585 เด็กชาย พิภพ พงศ์มุกดา

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/15 ก



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1224

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

24 50586 เด็กชาย โยธยา โพธ์ิศรี

25 50587 เด็กชาย โยธา วรรณรัง

26 50588 เด็กชาย ศรราม คงอยู่เย็น

27 50589 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ เดชฤทธ์

28 50590 เด็กชาย ศุภชัย พินยา

29 50591 เด็กชาย สมิทธ์ิ จ าปาหล่อ

30 50592 เด็กชาย สิงหทีปต์ ทิมทอง

31 50593 เด็กชาย อนุชา สะแกคุ้ม

32 50594 เด็กชาย อรรฆพร อุชชิน

33 50595 เด็กหญิง กระยาหงัน แสดงพจน์

34 50596 เด็กหญิง จันทิมา นุชเทศ

35 50597 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ด่านบ ารุงตระกูล

36 50598 เด็กหญิง เชษฐ์สุดา ชะระจ านงค์

37 50599 เด็กหญิง ณัฐวรรณ สุขโต

38 50600 เด็กหญิง ทิพย์วิมล สุคันธจันทร์

39 50601 เด็กหญิง ธนัญพรรธน์ จันทรุจานนท์

40 50602 เด็กหญิง เบญจวรรณ กันแจ่ม

41 50603 เด็กหญิง พรรัตน์ รัตนทิพย์

42 50604 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ชัยพิบูลย์

43 50605 เด็กหญิง รัตวรรณ ไชยมงคล

44 50606 เด็กหญิง ศศิกาญจ์ นาคแดด

45 50607 เด็กหญิง สรารัศม์ิ คาเมะเชียงพิณ

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/15 ข



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1225

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา
ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 50608 เด็กชาย กรวิชญ์ เกตุเงิน

2 50609 เด็กชาย ก าพล จิรจ ารูญศักด์ิ

3 50610 เด็กชาย กิตติชนม์ มานะจรรยาพงศ์

4 50611 เด็กชาย จุลจักร กิจจารักษ์

5 50612 เด็กชาย ชนะศักด์ิ เรืองเดชาวิวัฒน์

6 50613 เด็กชาย ชลวัฒน์ พิมพงษ์

7 50614 เด็กชาย ชัฏต์ณภพ หากะวี

8 50615 เด็กชาย แทนคุณ ย้ิมกฤษ

9 50616 เด็กชาย ธนกร ด้วงมรกฎ

10 50617 เด็กชาย ธนโชติ เพ็ญศิรินภา

11 50618 เด็กชาย ธนเดช สว่างเรือง

12 50619 เด็กชาย ธนภัทร สัมมาเมฆ

13 50620 เด็กชาย ธนากร งามสมศรี

14 50621 เด็กชาย ธนิสร โกสุมาศ

15 50622 เด็กชาย ปณิธิ ศาสตร์ประสิทธ์ิ

16 50623 เด็กชาย ประทานพร มังคละ

17 50624 เด็กชาย ประภาวิทย์ จ าเนียรบุญ

18 50625 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ วงษ์ธรรม

19 50626 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ นาคะตะ

20 50627 เด็กชาย พัชร จุ้ยเส่ย

21 50628 เด็กชาย ภานุรักษ์ งามเมือง

22 50629 เด็กชาย รชตะ หวานฉ่ า

23 50630 เด็กชาย วุฒิภัทร พุฒธิกุล

ช่ือ - สกุล

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ม. 1/16 ก



แบบรับมอบตัว   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่    1   ปีการศึกษา 2563

วนัที่ 13 ม.ิย. 2563 สถานที่รับมอบตัว อาคาร 12 ห้อง 1226

โรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่ี เลขประจ ำตัว ลงลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

24 50631 เด็กชาย ศุภณัฐ กิตติวัฒนะกุล

25 50632 เด็กชาย อนุชิต จันทิทักษ์

26 50633 เด็กชาย อัษฏาวุฒิ ย่างเเก้วสกุล

27 50634 เด็กชาย อานนท์ เกตุศีระ

28 50635 เด็กชาย เอกวิชญ์ แสงกล้า

29 50636 เด็กหญิง กิรณา ใจอุ่น

30 50637 เด็กหญิง จัลวาตีย์ พาลีบัตร

31 50638 เด็กหญิง ณัฐกฤตา มีมูล

32 50639 เด็กหญิง ณัฐชารัตน์ ธารีมาตร์

33 50640 เด็กหญิง ณัฐธิดา ธาราเกล้า

34 50641 เด็กหญิง ปวริศา น้อยสุวรรณ

35 50642 เด็กหญิง พรรณมาศ เสือเปรียว

36 50643 เด็กหญิง พิชชาภา งามสมเสพ

37 50644 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุธรรมา

38 50645 เด็กหญิง รุ่งฤดี เหล่างาม

39 50646 เด็กหญิง วรวดี อ่ิมใจจิตร์

40 50647 เด็กหญิง วรินธร สุเรณู

41 50648 เด็กหญิง วริศรา ทับทอง

42 50649 เด็กหญิง วิยะดา ชูกล่ิน

43 50650 เด็กหญิง ศศิธร ทริสุข

44 50651 เด็กหญิง อภิชญา นากอร่าม

45 50652 เด็กหญิง อรุณลักษณ์ เหล่างาม

ลงช่ือ .........................................................กรรมการรับมอบตวั

ช่ือ - สกุล

ม. 1/16 ข


