
การจัดที่นั่งสอบส าหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3  

ประจ าปกีารศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) 

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารศรว. มีมติเลื่อนและยกเลิกการจัดสอบ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ท าให้มีผู้ได้รับผลกระทบ

เกี่ยวกับการสอบของ ศรว.เป็นผลให้โอกาสสอบผ่านทุกขั้นตอนล่าช้าออกไป คณะกรรมการบริหารศรว. จึงมี

มติให้จัดที่นั่งสอบ OSCE นี้ เป็นกรณีพิเศษส าหรับผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว อันได้แก่ ผู้สมัครที่ส าเร็จ

การศึกษาแล้ว และสอบผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 ที่ท าการสมัครสมบูรณ์ และ

ช าระค่าสมัครภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ให้สิทธิ์ได้ตามรอบการสอบและสนามสอบที่ผู้สมัครสอบเลือก 

โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงจัดสรรวันที่สอบและสนามสอบส าหรับการ

สอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) ตามแนวทางท่ีศรว. ได้ประกาศให้ได้รับทราบทั่วกัน

แล้ว  ดังนี้ 

เมื่อปิดระบบการรับสมัคร พบว่ามีจ านวนผู้สมัครสอบที่แสดงความประสงค์ จะสอบในรอบที่ 1 ของ

ทุกสนามสอบ และรอบที่ 2 ของบางสนามสอบ มากเกินกว่าที่สามารถรับได้  ศรว. จึงด าเนินการจัดสรรที่นั่ง

สอบตามระบบที่ได้ประกาศไปแล้ว ดังต่อไปนี้ 

ก. การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท าการสุ่มและจัดเรียงล าดับ ตามความประสงค์ของผู้ที่ท าการสมัครสมบูรณ์ 

และช าระค่าสมัครภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 

ศรว. น ารายชื่อผู้สมัคร ที่ท าการสมัครสมบูรณ์ และช าระค่าสมัครภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 มา

ท าการสุ่มและเรียงล าดับโดยระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามรอบการสอบและสนามสอบที่ผู้สมัครสอบได้แสดง

ความประสงคไ์ว้  เพ่ือใช้ในการจัดสรรที่นั่งสอบ โดยเรียงตามล าดับที่ได้จากระบบสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้น จน

ครบจ านวนของที่นั่งสอบแต่ละครั้งของแต่ละสนามสอบ 

 

ข. การจัดสรรที่นั่งสอบ  

1. การจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 1: สนามสอบกรุงเทพฯ และ สนามสอบเชียงใหม่ 

1.1 การจัดสรรทีน่ั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 1 สนามสอบกรุงเทพฯ 

เนื่องจากมีผู้สมัครสอบที่ได้จัดล าดับไว้ตามข้อ ก. ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ มากเกิน

กว่าจ านวนที่นั่งสอบ  ศรว. ได้ท าการจัดสรรรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1 ให้เท่ากับจ านวนที่นั่งสอบ

ในสนามสอบกรุงเทพฯ  ส่วนรายชื่อที่เหลือจะถูกน าไปจัดสรรที่นั่งสอบ ส าหรับการสอบรอบที่ 2 

และ 3 ต่อไป  



1.2 การจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 1 สนามสอบเชียงใหม่ 

เนื่องจากมผีู้สมัครสอบที่ได้จัดล าดับไว้ตามข้อ ก. ประสงค์จะสอบที่สนามสอบเชียงใหม่ มากเกินกว่า

จ านวนที่นั่งสอบ  ศรว. ได้ท าการจัดสรรรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1 ให้เท่ากับจ านวนที่นั่งสอบใน

สนามสอบเชียงใหม่  ส่วนรายชื่อที่เหลือจะถูกน าไปจัดสรรที่นั่งสอบ ส าหรับการสอบรอบที่ 2 และ 3 

ต่อไป  

2. การจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 2: สนามสอบกรุงเทพฯ  สนามสอบพิษณุโลก และสนามสอบ

สงขลา 

2.1 การจัดที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 2 สนามสอบกรุงเทพฯ 

เนื่องจากมีผู้สมัครสอบที่ได้จัดล าดับไว้ตามข้อ ก. ประสงค์จะสอบที่สนามกรุงเทพฯ มากเกินกว่า

จ านวนที่นั่งสอบ  ศรว. ได้ท าการจัดสรรรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 ให้เท่ากับจ านวนที่นั่งสอบใน

สนามสอบกรุงเทพฯ  ส่วนรายชื่อที่เหลือจะถูกน าไปจัดสรรที่นั่งสอบ ส าหรับการสอบรอบท่ี 3 ต่อไป  

2.2 การจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 2 สนามสอบพิษณุโลก 

2.2.1 ผู้สมัครสอบที่ได้จัดล าดับไว้ตามข้อ ก. ซึ่งเลือกสมัครสอบในรอบที่ 2 สนามสอบพิษณุโลก 

ได้รับจัดสรรที่นั่งสอบตามที่เลือกไว้ทั้งหมด   

2.2.2 ยังมีจ านวนที่นั่งสอบรอบท่ี 2 เหลือในสนามสอบพิษณุโลก   ศรว. ได้ด าเนินการดังนี้ 

(1) ผู้สมัครสอบที่ได้จัดล าดับไว้ตามข้อ ก. ซ่ึงยังไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบตามข้อ 1.1, 1.2 

และ 2.1 และมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 2 

ให้ที่สนามสอบพิษณุโลก  

(2) ผู้สมัครสอบซึ่งช าระค่าสมัครหลังวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่แสดงความประสงค์จะสอบที่

สนามสอบพิษณุโลก หรือมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง ศรว. 

ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 2 ให้ที่สนามสอบพิษณุโลก  

(3)  เนื่องจากจัดสรรตามข้อ (1) และ (2) แล้ว ยังมีที่นั่งสอบในสนามสอบพิษณุโลกเหลือ รองรับได้

อีก 2 ที่นั่ง   ศรว. จะด าเนินการต่อดังรายละเอียดในข้อ 5          

2.3 การจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 2 สนามสอบสงขลา 

2.3.1 ผู้สมัครสอบที่ได้จัดล าดับไว้ตามข้อ ก. ซึ่งเลือกสมัครสอบในรอบที่ 2 สนามสอบสงขลา ได้รับ

จัดสรรที่นั่งสอบตามที่เลือกไว้ทั้งหมด   

2.3.2 ยังมีจ านวนที่นั่งสอบรอบท่ี 2 เหลือในสนามสอบสงขลา   ศรว. ได้ด าเนินการดังนี้ 

(1) ผู้สมัครสอบที่ได้จัดล าดับไว้ตามข้อ ก. ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบตามข้อ 1.1, 1.2 

และ 2.1 และมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 2 ให้

ที่สนามสอบสงขลา  



(2) ผู้สมัครสอบซึ่งช าระค่าสมัครหลังวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่แสดงความประสงค์จะสอบที่

สนามสอบสงขลา หรือมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้   ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบใน

รอบท่ี 2 ให้ที่สนามสอบสงขลา  

(3)  เนื่องจากจัดสรรตามข้อ (1) และ (2) แล้ว ยังมีที่นั่งสอบในสนามสอบสงขลาเหลือ รองรับได้อีก 

27 ที่นั่ง   ศรว. จะด าเนินการต่อดังรายละเอียดในข้อ 5          

3. การจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบท่ี 3: สนามสอบกรุงเทพฯ และสนามสอบขอนแก่น 

3.1 การจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 3 สนามสอบ กรุงเทพฯ 

3.1.1 ผู้สมัครสอบที่ได้จัดล าดับไว้ตามข้อ ก. ซึ่งเลือกสมัครสอบในรอบที่ 3 สนามสอบกรุงเทพฯ 

ได้รับจัดสรรที่นั่งสอบตามท่ีเลือกไว้ทั้งหมด   

3.1.2 ยังมีจ านวนที่นั่งสอบรอบท่ี 3 เหลือในสนามสอบกรุงเทพฯ ศรว. ได้ด าเนินการดังนี้ 

(1) ผู้สมัครสอบที่ได้จัดล าดับไว้ตามข้อ ก. ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบตามข้อ 1.1, 1.2 

และ 2.1 และมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 3 

ให้ที่สนามสอบกรุงเทพฯ  

(2) ผู้สมัครอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ที่ท าการช าระค่าสมัครหลังวันที่ 28 ตุลาคม 

2563 ศรว.ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 3 ให้ที่สนามสอบกรุงเทพฯ เท่าจ านวนที่นั่งสอบ

ในสนามสอบกรุงเทพฯ ที่มีเหลืออยู่ โดยเรียงล าดับ ตามวัน-เวลาที่สมัคร และท าการช าระ

ค่าสมัครสมบูรณ ์  ส่วนรายชื่อที่เหลือจะถูกน าไปจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 

4 ต่อไป 

3.2 การจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 3 สนามสอบขอนแก่น 

3.2.1 ผู้สมัครสอบที่ได้จัดล าดับไว้ตามข้อ ก. ซึ่งเลือกสมัครสอบในรอบที่ 3 สนามสอบขอนแก่น 

ได้รับจัดสรรที่นั่งสอบตามท่ีเลือกไว้ทั้งหมด   

3.2.2 ยังมีจ านวนที่นั่งสอบรอบท่ี 3 เหลือในสนามสอบขอนแก่น   ศรว. ได้ด าเนินการดังนี้ 

(1) ผู้สมัครสอบที่ได้จัดล าดับไว้ตามข้อ ก. ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบตามข้อ 1.1, 1.2 

และ 2.1 และมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรว. ได้จัดสรรที่นั่ง

สอบในรอบ ที่ 3 ให้ที่สนามสอบขอนแก่น 

(2) ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าสมัครหลังวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่แสดงความประสงค์จะสอบที่

สนามสอบขอนแก่น หรือมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ศรว. ได้

จัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 3 ให้ที่สนามสอบขอนแก่น 

4. การจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 4 สนามสอบกรุงเทพฯ 



4.1 ผู้สมัครสอบที่ได้จัดล าดับไว้ตามข้อ ก. ซึ่งเลือกสมัครสอบในรอบที่ 4 สนามสอบกรุงเทพฯ ได้รับ

จัดสรรที่นั่งสอบตามที่เลือกไว้ทั้งหมด  

4.2 ผู้สมัครสอบที่เหลือทั้งหมดซ่ึงยังไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบ ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 4 ให้ที่

สนามสอบกรุงเทพฯ  

5. การจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 2 เพิ่มเติม ณ สนามสอบพิษณุโลก และสนามสอบสงขลา 

เนื่องจากที่นั่งสอบรอบที่ 2 ในสนามสอบพิษณุโลก ยังมีที่นั่งสอบว่างอีก 2 ที่นั่ง และสนามสอบ 

สงขลา ยังมีที่นั่งสอบว่างอีก 27 ที่นั่ง  ศรว. จึงเปิดโอกาสให้สิทธิ์ผู้ที่ท าการสมัครสมบูรณ์และช าระค่าสมัคร

ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563  ซ่ึงไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบในการสอบรอบ 1 หรือ 2 และได้รับจัดสรรที่นั่ง

สอบรอบที่ 3 สนามสอบกรุงเทพฯ จ านวน 337 คน ที่ประสงค์จะสอบในรอบที่ 2  สามารถด าเนินการขอ

เปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 3 เป็นรอบที่ 2 ในสนามสอบพิษณุโลก หรือ สนามสอบสงขลา ได้ตามจ านวนที่

กล่าวข้างต้น  

ทั้งนี้ ศรว. ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 337 รายชื่อท้ายค าประกาศนี้  โดยเรียงตามตัวอักษร และล าดับ

เลขทีต่ามที่ได้สุ่มล าดับโดยระบบคอมพิวเตอร์ดังที่แจ้งไว้ในข้อ ก.   

การได้รับสิทธิ์ปรับเปลี่ยนนี้ จะเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สมัครสอบ ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ดังกล่าว ที่

ต้องการเข้าสอบในรอบที่ 2 สนามสอบ พิษณุโลก และ สนามสอบ สงขลา ด าเนินการดังนี้ 

 ส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน โดยระบุข้อความว่า ต้องการย้ายมาสอบที่สนามสอบ

พิษณุโลก หรือ ต้องการย้ายมาสอบที่สนามสอบสงขลา และลงชื่อรับรองลงบนส าเนา

ดังกล่าว แล้ว Scan ส่งเอกสารไปที่ E-Mail : cma@cmathai.org  เพื่อท าการยืนยัน ภายในเวลา 

16.30 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

 เมื่อปิดการรับเอกสารแล้ว ศรว. จะด าเนินการจัดสรรที่นั่งสอบให้ตามล าดับการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่

ได้ประกาศไว้แล้ว 

รายช่ือผู้สมัครสอบท่ีมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนการสอบ 

จากรอบท่ี 3 เป็นรอบท่ี 2 ณ สนามสอบ พิษณุโลก และ สนามสอบ สงขลา  

ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับสุ่ม 

น.ส. กชกรณ์ เมฆาวุฒิกุล 2 

น.ส. กตัญญู มหามงคล 126 

นาย กมลภพ คุ้มธนาภัทร 312 

นาย กรณ์ พิชญังกูร 41 

นาย กรธัช เข็มทอง 328 

mailto:cma@cmathai.org


ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับสุ่ม 

นาย กรวิชญ์ วิสุทธิโกศล 25 

น.ส. กรุณา เสนาลักษณ์ 295 

นาย กฤติภูมิ นัยวัฒนกุล 272 

นาย กวิน สุนทร 215 

นาย กษิดิศ ไกรพัฒนพงศ์ 11 

นาย กษิดิศ สัตยวงศ ์ 106 

นาย กษิติ์พัจน์ สายโอให้ 302 

น.ส. กอกานต์ กัลยพฤกษ์ 323 

นาย ก้องภพ ปนัดดาภรณ์ 286 

นาย กอบธัญ คงธนารัตน์ 228 

นาย กอบสุข พรหมพงศา 158 

น.ส. กัญจนจิตต์ รัตนประสิทธิ์ 79 

น.ส. กัญญกร วิทยาคุณสกุลชัย 103 

น.ส. กัญญาณัฐ เพชรชู 308 

นาย กันติชา เฮงพัฒนาด ารงค์ 182 

นาย กัลยกร เลาห์สัฒนะ 16 

น.ส. กัลยาณี การงาน 207 

น.ส. กาญจน์ บุราเลข 130 

น.ส. กาญจนา อาตแทน 253 

น.ส. การิชมาร์ คานียอ 69 

นาย ก้าวภิภัทร์  ธรรมสูน 288 

นาย กิจเกษม เกียรติกุลวัฒนา 319 

น.ส. กิดาการ จิรัตกิติวงศ์ 10 

นาย กิตติธัช ภัทรวิมลพร 162 

น.ส. กุลพร จึงรัตนะประเสริฐ 117 

น.ส. ขวัญมนัส วิวัฒน์สุขไพศาล 257 

น.ส. คณินพิชชา อัมวงษ์ 17 

นาย คณิศร จิตรานุรักษ์สกุล 33 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับสุ่ม 

นาย คมชาญ  ธาราพิมาณ 297 

น.ส. เงินตา นิธิสุนทร 264 

นาย จงสฤษฏ์ เปรมเจริญ 240 

น.ส. จิดาภา สงวนจีน 46 

นาย จิรกิต โชติมา 221 

นาย จิรฐา แก้วเกิด 201 

นาย จิรวัฒน ์ แก้วเกิดมณี 107 

นาย จิรัฏฐ ์ อ านวยพรรณ 316 

น.ส. จิรัฏฐิต ิ ศลิษฏานนท์ 227 

นาย จิรัสย์ รุจิขจรเดช 45 

นาย จิรายุส กิตติธาดาชัยกุล 291 

น.ส. จุฑามณี ขวัญยืน 205 

น.ส. จุฑามาศ ศิริวิกุล 300 

นาย เจษฎา จารุศรีบุญชัย 204 

นาย ฉัตรชนก สิริรัตนาวงศ์ 327 

น.ส. ฉันท์ชนิต พฤกษเศรษฐ 109 

นาย ชณัฐ ปิยพงศ์โกวิท 44 

นาย ชนกชนม์ ชัยคุณแสง 78 

น.ส. ชนกนันท์ เสนวรรณะ 232 

น.ส. ชนัญชิดา พวกน้อย 254 

นาย ชนัญญู สุศรีวรพฤฒิ 135 

น.ส. ชนาพัทธ์ ไทรงาม 85 

น.ส. ชนิกา วงศ์พยัคฆ์ 138 

น.ส. ชนิกานต์ รอดสม 299 

น.ส. ชนิดาภา เหล่าศศิธร 197 

น.ส. ชนิสดา รัตนเสริมทรัพย์ 303 

นาย ชยางกูร ภูมิก าจร 76 

นาย ชรัณ ศิริมงคล 123 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับสุ่ม 

น.ส. ชลาลัย ภูริเริงภูมิ 325 

น.ส. ชลิดา กัมทรทิพย์ 194 

นาย ชวภัทร วีรธรรม พูลสวัสดิ์ 66 

นาย ชัยภัทร วิรบุญชัย 289 

นาย ชัยวัฒน ์ พิทักษ์ทิม 248 

นาย ชัยศิษฏ์ โพธิคุณ 145 

น.ส. ชาลิสา สุวรรณปริญญา 34 

นาย ชินวุธ เสวี 73 

น.ส. ชุตินันท์ แสงกาญจนวนิช 196 

นาย ชุติภาส อัศวรุ่งสกุล 186 

น.ส. ชุติมณฑน์ ราชแก้ว 265 

น.ส. ญาณิศา สินธัญญาธรรม 92 

น.ส. ญานิศา จุธากรณ์ 283 

นาย ฐานสิทธิ์ ศรีสมบัติ 284 

น.ส. ฐิติรัตน์ ตรีโลจน์วงศ์ 152 

นาย ฐิติวัฒน ์ โสภณานุรักษ์กุล 301 

น.ส. ฐิรปภา เอ้ือนุกูล 39 

น.ส. ณชมน สิริจันทกุล 192 

นาย ณพงศ์ บัวบุตร 229 

นาย ณพวุฒิ ศิริรักษ์ 58 

น.ส. ณภัทร พรนพรัตน์ 125 

น.ส. ณัชชา กุลสุเมธา 259 

นาย ณัชพล ฮง 269 

น.ส. ณัฎฐริญา วรวรรณปรีชา 210 

น.ส. ณัฐกฤตา พลศารทูล 245 

นาย ณัฐกิตต์ ตันตระวาณิชย์ 99 

น.ส. ณัฐชนาพร กลั่นกรอง 235 

น.ส. ณัฐชยา บุญช่วย 81 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับสุ่ม 

น.ส. ณัฐชยา ปลัดสุติน 150 

น.ส. ณัฐณิชา ยินดีผลเจริญ 304 

น.ส. ณัฐธยาน์ งามพรชัย 263 

นาย ณัฐธัญ ลลิตชัยวศิน 171 

น.ส. ณัฐธิดา  มหากิจ 86 

น.ส. ณัฐนลิน ชุมพลพาณิชย์ 114 

น.ส. ณัฐพร บุญปลูก 26 

นาย ณัฐพล ภาณุดุลกิตติ 213 

นาย ณัฐภัทร เดชส าราญ 20 

น.ส. ณัฐวดี มุ่งการดี 97 

น.ส. ณิชนันทน์ ว่องธรรมวิชา 131 

น.ส. ณิชาพร จันทร์วีระธรรม 181 

น.ส. ณิชาวีร์ เจริญชลวานิช 305 

น.ส. ดวงหทัย แตงอ่อน 80 

นาย ตะวัน สมบูรณ์ศักดิกุล 67 

นาย ติณณ์ พรรณเชษฐ์ 189 

นาย ติณนภัส วัฒนนาวิน 3 

นาย เต็มฟ้า ศรีประเสริฐ 160 

นาย ทรงสิทธิ์ รัศมีรัถยาธรรม 256 

น.ส. ทรงอัปสร ศรีเงิน 273 

นาย ทวาทิต ตั้งธรรมนิยม 326 

นาย ทวิเทพ เลี้ยววัฒนา 14 

นาย ทิตินัย ปทุมเทียมทอง 21 

น.ส. ทิพย์ วิภาตวิทย์ 30 

น.ส. ทิพย์จิรา ธนสารตั้งเจริญ 239 

นาย ธนโชต ิ นาเจริญกุล 200 

นาย ธนเดช ภิญญาวัธน์ 275 

นาย ธนธิป  วิทย์ประเสริฐกุล 127 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับสุ่ม 

นาย ธนพงศ์ นงค์นวล 32 

นาย ธนพงศ์ สังวรวงษ์พนา 105 

น.ส. ธนพร นามวงษ์ 331 

นาย ธนพล ปัญญาสกุลวงศ์ 153 

น.ส. ธนภรณ์ แย้มมาก 139 

นาย ธนภัทร สายปรีชา 164 

น.ส. ธนวรรณ วรรณะพาหุณ 166 

นาย ธนวัฒน ์ สุหฤท 91 

น.ส. ธนัชญา เพ่ิมวัฒนชัย 1 

น.ส. ธนัญญา อ้นมั่น 237 

น.ส. ธนัฏฐา สุวรรณจินดา 104 

นาย ธนาธิป ซึ้งหทัยพร 176 

นาย ธนายุต เลิศบุญน า 95 

น.ส. ธรณ์ธันย์ ถิรคุณวิชชะ 151 

นาย ธรรมนิตย์ มุงบัง 307 

นาย ธรรมวิชัย พรประเสริฐสกุล 62 

นาย ธฤต หุตะโชค 172 

นาย ธัชพล กาญจนอ าพล 61 

น.ส. ธัญญา รามกุล 195 

นาย ธาม นิ่มสุข 203 

นาย ธาวิน  ยุวบูรณ์ 55 

น.ส. ธาวิน ี มณีศิลาสันต์ 336 

น.ส. ธิดาเทพ หมื่นวิเศษ 190 

นาย ธิติพงศ์ หอเพชรรุ่งเรือง 335 

นาย ธิติพล สุขสนอง 169 

นาย ธีรภัทร อุวรรณโณ 199 

นาย ธีรสิฐณัท เลิศวิศาลศักดิ์ 206 

นาย ธีระ ชัยบุตร 54 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับสุ่ม 

นาย นนทวัฒน์ ฉัตรฉลวย 298 

น.ส. นภัส ปัญญาศุภคุณ 243 

น.ส. นริศรา ตรีพุทธรัตน์ 242 

น.ส. นรีนาถ ภูริพงศ์รัตน์ 285 

น.ส. นฤภร โชติวงศานันต์ 63 

น.ส. นันทนัช วาณิชยเศรษฐกุล 165 

น.ส. นันทิชา ไชยกุล 317 

นาย นิชฌาน นรัฐกิจ 202 

นาย นุติพงศ์ พฤกษ์ศิริ 36 

น.ส. บุญญารักษ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ 87 

น.ส. บุญสิตา ธารางกูร 53 

นาย บุณยวิชญ์ คุณากร 89 

น.ส. เบญญา โกศลอินทรีย์ 277 

นาย ปฏิภาณ ตั้งกิจเจริญวงศ์ 311 

นาย ปณิธิ หาญยศ 9 

น.ส. ปภัฎชมณ ศิริสุนทรลักษณ์ 143 

น.ส. ประภัสวรรณ ทัลวัลลิ ์ 6 

น.ส. ประภาศิริ ทองบุญชู 64 

นาย ปริญ พณิชยา 322 

นาย ปรินทร์ ไพศาลวงศ์ดี 318 

น.ส. ปริศา ศิริพรรณาภิรัตน์ 159 

น.ส. ปรียากร ช้างมิ่ง 12 

นาย ปวัตน์ แก้วฤทธิ์ 180 

นาย ปวุฒิ มักการุณ 287 

น.ส. ปัณชญา นวลยง 13 

นาย ปัณณธร มะโนทัย 68 

น.ส. ปัณณิกา ปฐมพาณิชย์พงศ์ 121 

นาย ปาณัสม์  ชูชีพวัฒนา 208 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับสุ่ม 

น.ส. ปาณิศา กอนไธสง 219 

น.ส. ปาณิศา วิริยะยุทธกร 271 

น.ส. ปาณิสรา ดิษฐ์สมบูรณ์ 214 

น.ส. ปาริชาต ชูชาติเชิดวงศ์ 8 

นาย ปาริวัธน ์ จุลมนต์ 113 

น.ส. ปิ่นสุดา สุวรรณฤทธิ์ 230 

น.ส. ปิยะนุช ดิลกศักยวิทูร 220 

น.ส. ปิยะเพ็ญ แสงประจักษ์ 38 

น.ส. ปุญชรัสมิ์ เหลืองวิทยากร 161 

นาย ปุญญพัฒน์ บุญเกิดทรัพย์สิน 148 

น.ส. ปุญณิศา ศักดิ์ธนะเศรษฐ 129 

น.ส. ปุณยาพร ศรีธนบุตร 320 

นาย เปรม รอดเชื้อ 209 

น.ส. เปรมฤทัย จันทร์สโรภาศ 244 

น.ส. ไปรยา ลิ่มนิรันดร 56 

นาย พงศธร ทองเขียว 60 

นาย พงศ์ภัทร วนานุกูล 65 

นาย พงศ์วิชญ์ จิตราอาภรณ์ 268 

นาย พชรดนัย เจริญทรัพย์ 329 

นาย พณิช พัฒนก าจรกิจ 175 

น.ส. พรไพลิน อุดมภักดีพงศ์ 334 

นาย พลกฤต สุนทรวิทย์ 191 

นาย พลกฤต คงวิทย์เศรณี 321 

นาย พสุการณ์ สังข์กระแสร์ 120 

น.ส. พอลลีน ลิ้มไชยาวัฒน์ 170 

น.ส. พัทธ์ธีรา เลาหะวีร์ 102 

น.ส. พิชชาภา เอมเอ่ียม 71 

น.ส. พิชญ์สินี วังพัฒนมงคล 98 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับสุ่ม 

น.ส. พิมพ์ใจ คงเจริญสมบัติ 226 

น.ส. พิมพ์พิชญา ฉายเพ่ิมศักดิ์ 252 

น.ส. พิรกานต์ อาชวะพาณิชย์ 48 

น.ส. พีรดา กอบกาญจน์สกุล 306 

นาย พูร์ ชีวะสุทโธ 51 

น.ส. เพ็ญพิชชา ชินสวนานนท์ 276 

น.ส. เพียงขวัญ เพียรชนะชัย 184 

น.ส. แพรพลอย เลื่อมประภัศร์ 238 

น.ส. แพรวพลอย พงศะบุตร 168 

น.ส. แพรวไพลิน ศิริจงกลทอง 282 

น.ส. แพรวา ศรีสุระพัตร 224 

น.ส. ฟูพิสุทธิ์ ชีวสุวิทย ์ 94 

นาย ภวินท์ สุดบรรทัด 132 

นาย ภวินท์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ 155 

นาย ภัคย ์ ศรีเปลี่ยนจันทร์ 122 

นาย ภัทท ์ พูนศรัทธา 29 

นาย ภัทร ประไพตระกูล 74 

น.ส. ภัทรกันย ์ จันททิมโอภาส 218 

นาย ภัทรชนน เงินประเสริฐ 82 

นาย ภัทรพล พิบูลวรางกูร 211 

นาย ภัทรภูมิ มีประเสริฐ 337 

น.ส. ภัทรวรินทร์ เงินทอง 185 

น.ส. ภัทรศยา วีระโชติสกุล 290 

น.ส. ภัสชา จันทร์สุนทราพร 96 

นาย ภานุพงษ์ เหลืองศิริธัญญา 49 

นาย ภาสวิชญ ์ ภิญโญตระกูล 255 

น.ส. ภิม ทวีวิทยรัศมิ์ 233 

นาย ภูมิภัทร ทวีวิทยรัศมิ์ 183 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับสุ่ม 

นาย ภูริณัฐ จึงมั่นคง 177 

นาย ภูริภัค งามพยุงพงษ์ 116 

น.ส. มณัศพร เพชรชู 258 

น.ส. มณิภา อัครทัตตะ 274 

น.ส. มณีรัตน์ นารถพลายพันธุ์ 75 

น.ส. มนชรินทร์ มณีไพโรจน์ 296 

น.ส. มนรดา พรหมประดิษฐ์ 5 

น.ส. มาริสา เหมานนท์ 77 

น.ส. มุกตาภา สนธิอัชชรา 42 

น.ส. เมธปิยา แจ้งกิจ 7 

นาย เมธาวี ภูชนะศรี 111 

น.ส. เมธิกานต์ เตมียะประดิษฐ์ 4 

น.ส. รดา รัตนอภิรมยกิจ 31 

น.ส. รพีพร วังสุวรรณ 140 

นาย รภัส เจริญพร 112 

นาย รัชชานนท์ จิวศิริตระกูล 37 

นาย รัชวัตร ์ รวิภาธันยบูรณ ์ 198 

น.ส. รัญธิดา จึงรุ่งเรืองพงษ์ 292 

นาย รัฐนันท์ ธีรพันธ์วิกุล 315 

นาย รัฐภูมิ มนทกานติรัตน์ 142 

น.ส. ราชาวดี จิระมณี 179 

น.ส. ริตา เรืองรอง 260 

นาย รุ่งกฤษ วัฒนานุกิจ 134 

นาย วนพล เมธาประยูร 247 

นาย วรกานต์ พรสัมพันธ์สุข 280 

น.ส. วรดา ชูชัยวัฒนา 222 

น.ส. วรนิต อภิกุลประภา 136 

น.ส. วรนิษฐา อังคนุพงศ์ 115 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับสุ่ม 

น.ส. วรรณกานต์ สิงหถนัดกิจ 137 

นาย วรายุส อารยางกูร 333 

นาย วริศ น้อยเจริญ 90 

น.ส. วริศรา ทรงเงินดี 101 

น.ส. วริศรา ม่วงสนธิ์ 234 

น.ส. วริศรา ชาติยานันทน์ 246 

นาย วสุพล ศรีสาธิต 40 

น.ส. วัชรา โชคพิพัฒน์พร 167 

น.ส. วิจิตตราภรณ์ สุขเจริญ 119 

นาย วิชญ โรจน์กิตติคุณ 108 

นาย วิชญ์ภาส บุญเจริญชัย 147 

น.ส. วิรานันท์ วิศิษฏ์เมธากุล 157 

นาย วิศรุต อมรสิริพาณิชย์ 118 

น.ส. ศกลรัตน์ วิเศษสินธพ 187 

นาย ศรัณย์ภัทร วัฒนากรแก้ว 293 

นาย ศิธา โมลิสกุลมงคล 156 

น.ส. ศิรดา ศิริโกศล 294 

น.ส. ศิรดา พวงพัฒนชัย 309 

นาย ศิวกร ศิลาวิโรจน ์ 261 

นาย ศุภกร วัฒนะประการชัย 88 

นาย ศุภชัย ไตรกิศยเวช 141 

น.ส. ศุภชาดา จันทร์เจ้าฉาย 15 

นาย ศุภวิชญ์ ธรรมานุธรรม 223 

นาย ศุภวิชญ์ แกล้วกล้า 330 

นาย ศุภสัณห์ สันติวงษ์ 27 

นาย สกรรจ์ เสมอภาค 43 

นาย สกุล เลิศสกุลเจริญ 144 

นาย สณห์เพชร จิระสุทัศน์ 188 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับสุ่ม 

น.ส. สมาธิชา บุญวงศ์ 262 

นาย สรยุส กิตติสรยุทธ 110 

น.ส. สรัลนุช เย็นยิ่ง 72 

น.ส. สโรชา แซ่แต้ 231 

น.ส. สโรชิน ี ยุทธยืนยง 278 

น.ส. สลิลทิพย ์ กถาทิพย์ 267 

น.ส. สาธินี ภัทรโกศล 281 

นาย สิรภพ มงคลปิยะธนา 310 

น.ส. สิรภัทร ประภพรัตนกุล 174 

นาย สิรวิชญ ์ สะยะมิตร์ 173 

นาย สิรวิชญ ์ สีสดใส 178 

นาย สุกฤษฎิ์ เจียมจรุงยงศ์ 163 

นาย สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์ 47 

น.ส. สุขจิกา คงจ้อย 266 

น.ส. สุชานาถ สืบกระพัน 314 

น.ส. สุชาภา อารยะการกุล 93 

น.ส. สุญาดา ตริยเจริญ 250 

น.ส. สุทธิดา สุจริตศรีชัยกุล 59 

น.ส. สุทธินี ตันติถาวร 22 

น.ส. สุทธิ์พัทฐิดา ภัทรมงคลไชย 18 

น.ส. สุปวีณ์  ธีระวิวัฒน์ชัย 19 

น.ส. สุพิชชา เตี่ยวสกุล 50 

นาย สุภวิช อยู่เป็นสุข 24 

นาย สุมิตร นารังค์ 332 

น.ส. สุระวี จรัสอุไรสิน 217 

น.ส. สุรัญชนา เปรมจิตต์ 249 

นาย สุวชัช ชูทอง 133 

นาย เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ 100 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับสุ่ม 

นาย โสภณัฏฐ ์ มีโส 313 

นาย หนึ่งบุรุษ เทียมถนอม 149 

น.ส. องค์อร สันติสงวนศักดิ์ 70 

น.ส. อธิรติ กีรติวานิชย์ 128 

นาย อธิศ เลิศวิไลรัตนพงศ์ 251 

นาย อปุรว์โอม นารายณ์นา 270 

น.ส. อภิชญา เกตุยั่งยืนวงศ์ 23 

น.ส. อภิชญา สุวรรณกิจวัฒน์ 216 

น.ส. อภิพร ณรงคนานุกูล 193 

น.ส. อภิสมา อารีปกรณ์ 279 

น.ส. อภิสรา ชายเชื้อ 212 

น.ส. อรญา ธีรเศรษฐ์ธ ารง 236 

น.ส. อรณัฐ พิทักษ์อโนทัย 84 

น.ส. อลิสา เช็น 225 

นาย อัคคภัทร์ จารุชัยยง 35 

นาย อัครพงษ์ โชตเศรษฐ์ 324 

น.ส. อัญชิสา เหลี่ยวเจริญ 124 

น.ส. อัญชิสา ฉัตรแก้วไพศาล 146 

นาย อานันท์ เตกาญจนวนิช 57 

น.ส. อารยา ศศิวิลาสกร 154 

นาย อิทธิวัฒน์ อุปโชติสุวรรณ 28 

น.ส. อิสรีย์ อาริยะกุลนันท์ 83 

นาย เอกฐณัฏ ถาวรกิจพาณิช 52 

น.ส. เอมวลี อุดมพงศ์ลักขณา 241 
 


