
ใบรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4

โรงเรียนอยธุยาวทิยาลัย ประเภท ห้องเรียนพิเศษ วทิย์-คณิต

วชิา .....................................................วนัทีส่อบ...........................................เวลา......................................

ที่ เลขประจ าตัว ลายมือชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ
1 41001 นางสาว ภัทรภรณ์ สุเพญ็ภาค
2 41002 เด็กชาย อติเทพ มีลักษณี
3 41003 เด็กชาย ณัฐชกฤติ ทองระยา้
4 41004 เด็กหญิง กมลวรรณ สุวัจนานนท์
5 41005 นาย ภัทรภณ กจิจานุกจิ
6 41006 นาย บุญวัตร แกว้รัตนปัทมา
7 41007 นาย พรีกฤษฏิ์ เสียงหอม
8 41008 เด็กชาย อธิภัทร เกตุค า
9 41009 นาย ฮิเดโยะ ซิมิสึ
10 41010 นาย พงษ์พชิญ์ ศรีสังขง์าม
11 41011 เด็กชาย สุทธิโชติ คงศรี
12 41012 นางสาว ปราณปรีญา ทองเกษม
13 41013 เด็กหญิง ปิยรัตน์ มณีนิล
14 41014 นางสาว ภัทธิรา จ าปาเรือง
15 41015 นาย นนท์ธน สารี
16 41016 นางสาว ศุภธิดา ดาแกว้
17 41017 นาย ธนกร เลิศไกร
18 41018 นางสาว ณัฐณิชา ศรีอดุร
19 41019 นาย วีรภัทร แสงเมือง
20 41020 นาย ปิยวัฒน์ แหวนทอง
21 41021 นาย ธนวัฒน์ อยู่เกษม
22 41022 นางสาว ชุติมา อศัวภูษิตกลุ
23 41023 เด็กหญิง ธัญชนก โชคสุวาทิน
24 41024 เด็กหญิง พชิชาพร ธูปแช่ม
25 41025 นาย ธีรวีร์ เม่นทอง
26 41026 เด็กหญิง กานต์ฐนิตย์ นัทธี
27 41027 เด็กชาย ธนวินท์ สุขกอ
28 41028 นาย ธนภูมิ อยู่มาก
29 41029 นาย ปรานต์ ช านาญธรรม
30 41030 นาย วรพรต เกตุงาม
31 41031 นางสาว พชิญธิดา กจิส าเร็จ
32 41032 นาย พรีพฒัน์ สาสะกลุ
33 41033 นาย ดิชต์ฐะพณ เปีย่มทรัพย์
34 41034 เด็กชาย รัชตพงศ์ อรรถโีภค
35 41035 นางสาว นภัสสร บุญล้ า

ชื่อ - สกลุ

                   (..................................................)                             (....................................................)
ลงชื่อ...................................................กรรมการคุมสอบ     ลงชื่อ...................................................กรรมการคุมสอบ

ห้องสอบที ่ 1 
หอประชุมพระราชทาน  



ใบรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4

โรงเรียนอยธุยาวทิยาลัย ประเภท ห้องเรียนพิเศษ วทิย์-คณิต

วชิา .....................................................วนัทีส่อบ...........................................เวลา......................................

ที่ เลขประจ าตัว ลายมือชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ
1 41036 นาย พรัิชย์ เจริญเผ่า
2 41037 นางสาว สุภาวินี หมุนศรี
3 41038 นาย ณรงค์กร ดีแจม่
4 41039 นาย พพิฒัน์พงษ์ ศรีเทพ
5 41040 เด็กหญิง ณชนก ทองกวด
6 41041 เด็กชาย สิรภพ หมื่นท้าว
7 41042 นางสาว ธัญสิริ รอบรู้
8 41043 นาย ชยกร ด ามณี
9 41044 นางสาว วรกานต์ ด่านประดิษฐ์
10 41045 เด็กชาย ภัครพงศ์ ลักษณะโยธิน
11 41046 นาย ธีรพฒัน์ สวยรูป
12 41047 เด็กชาย กติติพศ ภัทรโกศล
13 41048 นาย ชัชชัย เทียนบูชา
14 41049 นาย อทิธิพทัธ์ พณิพาทยเ์พราะ
15 41050 เด็กหญิง อษิฎาอร แกว้ลอย
16 41051 นาย จริายสุ แสงชาติ
17 41052 เด็กหญิง สุพตัตา หอมไม่หาย
18 41053 นาย ภูวิชญ์ ประกอบจติร
19 41054 เด็กหญิง ธันยพร จนัทรสูตร
20 41055 นาย ธนกฤต สถาผล
21 41056 นางสาว อรสินี ทศพร
22 41057 เด็กชาย วาโย เส้นขาว
23 41058 นางสาว กวิสรา ตินธุกานนท์
24 41059 นาย วรภัทร พนัธุส์วัสด์ิ
25 41060 เด็กชาย เมธัส มีล าใย
26 41061 เด็กชาย ธีรภัทร บุญเขตร์
27 41062 เด็กชาย ธนรัตน์ ร่างสม
28 41063 นางสาว เพญ็พชิชา บุญลอย
29 41064 นาย อานนท์ มั่นเจริญ
30 41065 นางสาว วรรณิศา ชูชีพ
31 41066 นาย สิทชัยเลิศ ศรนรายณ์
32 41067 นางสาว พชิามญชุ์ ทรัพยส์มบัติ
33 41068 เด็กชาย รัชชานนท์ มธุพจน์
34 41069 นางสาว ชนิดาภา มวยทองดี
35 41070 เด็กหญิง ณัฐณิชา เขม็ทอง

ชื่อ - สกลุ

ลงชื่อ...................................................กรรมการคุมสอบ     ลงชื่อ...................................................กรรมการคุมสอบ
                   (..................................................)                             (....................................................)

ห้องสอบที ่ 2 
หอประชุมพระราชทาน  



ใบรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4

โรงเรียนอยธุยาวทิยาลัย ประเภท ห้องเรียนพิเศษ วทิย์-คณิต

วชิา .....................................................วนัทีส่อบ...........................................เวลา......................................

ที่ เลขประจ าตัว ลายมือชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ
1 41071 เด็กหญิง ธันยพร มณีฉาย
2 41072 นางสาว สุภชา สุขสุเมฆ
3 41073 นางสาว มลฑิชา โพธิศ์รี
4 41074 นาย นภัสศกรฌิ์ กล้าสมศักด์ิ
5 41075 นาย กติติธัช ตรียศ
6 41076 เด็กหญิง ศศิธร พนัโตดี
7 41077 นาย ปวริศ คงสุวรรณ์
8 41078 นางสาว กมลพรรณ เอี่ยมสอาด
9 41079 นาย ณพวัฒน์ ถวัลยก์จิด ารงค์
10 41080 นางสาว วันวิสาข์ สูงเนิน
11 41081 นางสาว บัณฑิตา จติรีพทิย์
12 41082 เด็กชาย กฤตภาส พลูศิลป์
13 41083 เด็กชาย นพลักษณ์ ศรีสังขง์าม
14 41084 เด็กหญิง ณัฐริกาญ หมื่นสิทธิกาศ
15 41085 เด็กหญิง กรกญัญา สินไชย
16 41086 นางสาว นุชจรี ส าเภาทอง
17 41087 นาย ธนภัทร เทพภูธร
18 41088 เด็กชาย กานต์ณัฐ จ านงค์บุญ
19 41089 นางสาว ชัญญา พณิเสนาะ
20 41090 นางสาว อครีมาษ์ณัฐชา กฎุีรัตน์
21 41091 นาย รัชภูมิ แกว้วิเศษ
22 41092 นาย ปุญญพฒัน์ คงเจริญ
23 41093 เด็กชาย สุวพชิญ์ ศรีโชติ
24 41094 นางสาว กชพรรณ ปุย้ไทย
25 41095 นาย ยศภัทร วงค์หินกอง
26 41096 นาย กนัธีร์ภพ บุญส่ง
27 41097 นางสาว ชฎารัตน์ เสมสายณัห์
28 41098 เด็กหญิง ขวัญชนก ท่วงธี
29 41099 เด็กชาย นริฐภัทร์ เหลืองอร่ามวิฑูร
30 41100 เด็กหญิง ปานระพี แสงจรัส
31 41101 นาย ภูริช ตาตุ
32 41102 นาย พฒิุพงศ์ ลาภสอาดพร
33 41103 นางสาว ซันเดีย ศรีสมาน
34 41104 เด็กชาย สิรพชัร์ สังขศิ์ริ
35 41105 นางสาว ปุณยวัร์ แสงนพคุณ

ชื่อ - สกลุ

ลงชื่อ...................................................กรรมการคุมสอบ     ลงชื่อ...................................................กรรมการคุมสอบ
                   (..................................................)                             (....................................................)

ห้องสอบที ่ 3 
หอประชุมพระราชทาน  



ใบรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4

โรงเรียนอยธุยาวทิยาลัย ประเภท ห้องเรียนพิเศษ วทิย์-คณิต

วชิา .....................................................วนัทีส่อบ...........................................เวลา......................................

ที่ เลขประจ าตัว ลายมือชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ
1 41106 เด็กหญิง นวพร อยู่เล่ห์
2 41107 เด็กหญิง ธัญชนก เทียนด า
3 41108 นางสาว นภิสา อุ่นเรือน
4 41109 นาย อริญชัย สิทธิชัย
5 41110 เด็กชาย ณภัทร อนิเอยีว
6 41111 นาย ปุณณวิช ศิริอารยะพนัธ์
7 41112 เด็กหญิง สิรินทิพย์ รอบรู้
8 41113 เด็กชาย อนิทนนท์ พลูมา
9 41114 นาย รัฐณภัทร์ มุสิกฤษ
10 41115 เด็กชาย ปิติยานันท์ ชิระเผ่าพหล
11 41116 เด็กหญิง ญาณินดา ช่วยพยงุ
12 41117 นาย กฤธภพ ชินวัฒน์
13 41118 นางสาว เขมิกา จติสะทัย
14 41119 นางสาว จริาวรรณ ศาสตร์สมัย
15 41120 เด็กหญิง ณัฐริกา มุ่งดี
16 41121 เด็กหญิง วริศรา จติผ่อง
17 41122 นางสาว ปรางปริยา ราชเจริญ
18 41123 เด็กหญิง ศุภพชิญา กรอบทอง
19 41124 นางสาว ระพพีรรณ ปัทมเมธิน
20 41125 นางสาว ธนพร ทองฉออ้น
21 41126 นางสาว ชนาภา ธนะบุญ
22 41127 เด็กหญิง อคัมยสิ์ริ กจิพาณิชย์
23 41128 นางสาว ณัฐธยาน์ จ าปี
24 41129 นางสาว ศตนันท์ ฟตูระกลู
25 41130 นางสาว กลัยภรณ์ วนิชกลุพทิักษ์
26 41131 นางสาว เกศรินทร์ แกว้ละออ
27 41132 นางสาว ศิริกลัยา นางาม
28 41133 เด็กหญิง เนธิตา กระแสวุฒิ
29 41134 เด็กหญิง รักติบูล บานแยม้
30 41135 เด็กชาย ณัชพล พงษ์หิรัญ
31 41136 นางสาว ฉตัรแกว้ กรุดวงษ์
32 41137 นางสาว ภัทรนันท์ แกว้ศรีปราชญ์
33 41138 นางสาว พาสุมา สวยงาม
34 41139 เด็กชาย ตุลย์ บูเจล
35 41140 เด็กชาย กษิกฤษณ์ ยนืยิ่ง

ลงชื่อ...................................................กรรมการคุมสอบ     ลงชื่อ...................................................กรรมการคุมสอบ

ชื่อ - สกลุ

                   (..................................................)                             (....................................................)

ห้องสอบที ่ 4 
หอประชุมพระราชทาน  



ใบรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4

โรงเรียนอยธุยาวทิยาลัย ประเภท ห้องเรียนพิเศษ วทิย์-คณิต

วชิา .....................................................วนัทีส่อบ...........................................เวลา......................................

ที่ เลขประจ าตัว ลายมือชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ
1 41141 นางสาว ธัญทิพ ไพบูลยพ์านิช
2 41142 เด็กหญิง ดวงกมล แจง้มงคล
3 41143 นางสาว มาริสา พงษ์บัว
4 41144 เด็กหญิง นภัสสร รัมมนต์
5 41145 เด็กหญิง พชิญธิดา สุทธิผล
6 41146 นางสาว กฤษณา พลอยมุข
7 41147 นาย ณัฐภัทร มั่งมี
8 41148 นางสาว ศศิพมิพ์ อสิระ
9 41149 เด็กหญิง พชิามญชุ์ แผ่นภูธร
10 41150 เด็กหญิง ชนันต์ญา สุนทรพฤกษ์
11 41151 เด็กหญิง ธันยมัย ศรีวิริยะนนท์
12 41152 เด็กชาย ทัศนัย พนิิจประเสริฐ
13 41153 เด็กหญิง พดัพมิณ มณเฑียร
14 41154 เด็กหญิง ธนพร พนัธ์มกร
15 41155 เด็กหญิง ณัฐกฤตา วิลาไล
16 41156 เด็กชาย ศรชัย สุนทรานนท์
17 41157 นางสาว จรรยกร เยน็ออ่น
18 41158 นางสาว ธีมาพร จนุาพงศ์
19 41159 นางสาว เกตุแกว้ ดวงเดือน
20 41160 เด็กชาย อปุติสสะ ภาคาพฒุ
21 41161 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ การสมบัติ
22 41162 นาย เมธัส ไพพร
23 41163 นาย ศุภกติต์ิ หอมหวล
24 41164 นางสาว อสิรีย์ แสงทอง
25 41165 นางสาว มนัสนันท์ เปล่งสุนทร
26 41166 นางสาว ภาวนา หาญสิทธิ์
27 41167 นางสาว ณัฐวิกา โอสถ
28 41168 เด็กชาย นพวิชญ์ ก าธรทักษิณา
29 41169 เด็กหญิง วรันธร โสภา
30 41170 นาย คณิศสิชญ์ คล้ายรักษ์
31 41171 นางสาว ชนิกานต์ ทิมออ่น
32 41172 นางสาว ธัญยาพร โลกเล่ือง
33 41173 เด็กชาย กรณภว์ ตรัยตรึงศ์สกลุ
34 41174 นางสาว ปัญญพฒัน์ พรรณไวย
35 41175 นางสาว โศภิษรดา กอ้นแกว้

ชื่อ - สกลุ

ลงชื่อ...................................................กรรมการคุมสอบ     ลงชื่อ...................................................กรรมการคุมสอบ
                   (..................................................)                             (....................................................)

ห้องสอบที ่ 5 
หอประชุมพระราชทาน  



ใบรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4

โรงเรียนอยธุยาวทิยาลัย ประเภท ห้องเรียนพิเศษ วทิย์-คณิต

วชิา .....................................................วนัทีส่อบ...........................................เวลา......................................

ที่ เลขประจ าตัว ลายมือชื่อผู้เขา้สอบ หมายเหตุ
1 41176 เด็กชาย ทักษิณ สีทา

                   (..................................................)                             (....................................................)

ชื่อ - สกลุ

ลงชื่อ...................................................กรรมการคุมสอบ     ลงชื่อ...................................................กรรมการคุมสอบ

ห้องสอบที่  6 
หอประชุมพระราชทาน  


