
การจัดที่นั่งสอบส าหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3  

ประจ าปีการศึกษา 2562-2563 

ศรว. ได้ประกาศแนวทางการจัดสรรวันที่สอบและสนามสอบส าหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจ าปี

การศึกษา 2562-2563 ให้ได้รับทราบทั่วกันแล้ว  เมื่อปิดระบบการรับสมัคร พบว่ามีจ านวนผู้สมัครสอบที่

แสดงความประสงค์ จะสอบในรอบที่ 1 ของทุกสนามสอบ และรอบที่ 2 ของบางสนามสอบ มากเกินกว่าที่

สามารถรับได้  ศรว. จึงด าเนินการจัดสรรที่นั่งสอบตามระบบที่ได้ประกาศไปแล้ว โดย 

ก. การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท าการสุ่มและจัดเรียงล าดับ ตามความประสงค์ของผู้ที่ท าการสมัครสมบูรณ์ 

และช าระค่าสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  

ศรว.น ารายชื่อผู้สมัคร ที่ท าการสมัครสมบูรณ์ และช าระค่าสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 มาท า

การสุ่มและเรียงล าดับโดยระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามรอบการสอบและสนามสอบที่ผู้สมัครสอบได้แสดง

ความประสงค์ไว้  เพ่ือใช้ในการจัดสรรที่นั่งสอบ โดยเรียงตามล าดับที่ได้จากระบบสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้น จน

ครบจ านวนของที่นั่งสอบแต่ละครั้งของแต่ละสนามสอบ 

ข. การจัดสรรที่นั่งสอบ  

1. การจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 1: สนามสอบกรุงเทพฯ และ สนามสอบเชียงใหม่ 

1.1 การจัดสรรทีน่ั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 1 สนามสอบกรุงเทพฯ 

เนื่องจากมีผูส้มัครสอบที่ได้จัดล าดับไว้ตามข้อ ก. ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ มากเกินกว่า

จ านวนที่นั่งสอบ  ศรว.ได้ท าการจัดสรรรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1 ให้เท่ากับจ านวนที่นั่งสอบใน

สนามสอบกรุงเทพฯ  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 าหรับการสอบรอบท่ี 2 และ 3 

ต่อไป  

 

 

 



2. การจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบท่ี 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. ซึ่งเลือกสมัครสอบในรอบท่ี 2 สนามสอบพิษณุโลก  

ได้รับจัดสรรที่นั่งสอบตามที่เลือกไว้ทั้งหมด   

2.2.2 ยังมีจ านวนที่นั่งสอบรอบท่ี 2 เหลือในสนามสอบพิษณุโลก   ศรว. ได้ด าเนินการดังนี้ 

(1) ผู้สมัครสอบที่ได้จัดล าดับไว้ตามข้อ ก. ซ่ึงยังไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบตามข้อ 1.1, 1.2, 

2.1 และมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 2 ให้ที่สนาม

สอบพิษณุโลก  

(2) ผู้สมัครสอบซึ่งช าระค่าสมัครหลังวันที่ 30 ก.ย. 2562 ทีแ่สดงความประสงค์จะสอบที ่

สนามสอบพิษณุโลก หรือมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง ศรว. ได ้

จัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 2 ให้ที่สนามสอบพิษณุโลก  

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

ได้อีก 17 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,  

2.1 และมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบท่ี 2 ให้ที่สนามสอบ 

สงขลา  

(2) ผู้สมัครสอบซึ่งช าระค่าสมัครหลังวันที่ 30 ก.ย. 2562 ที่แสดงความประสงค์จะสอบที่ 

สนามสอบสงขลา หรือมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้   ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบท่ี 2  

ให้ที่สนามสอบสงขลา  

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

4 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,  

2.1 และมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบท่ี 3 ให้ที่สนาม 

สอบกรุงเทพฯ  

(2) ผู้สมัครอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น ที่ท าช าระค่าสมัครหลังวันที่ 30 ก.ย. 2562  

ศรว.ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 3 ให้ที่สนามสอบกรุงเทพฯ เท่าจ านวนที่นั่งสอบในสนามสอบ 

กรุงเทพฯ ที่มีเหลืออยู่ โดยเรียงล าดับชื่อ ตามวัน-เวลาที่สมัคร และท าการช าระค่าสมัคร 

สมบูรณ ์  ส่วนรายชื่อที่เหลือจะถูกน าไปจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบท่ี 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,  

2.1 และมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบ 

ที่ 3 ให้ที่สนามสอบขอนแก่น 

(2) ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าสมัครหลังวันที่ 30 ก.ย. ที่แสดงความประสงค์จะสอบที่สนามสอบ 

ขอนแก่น หรือมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบ 

ในรอบท่ี 3 ให้ที่สนามสอบ ขอนแก่น 

 

4. การจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 4 สนามสอบ กรุงเทพฯ 

4.1 ผู้สมัครสอบที่ได้จัดล าดับไว้ตามข้อ ก. ซึ่งเลือกสมัครสอบในรอบท่ี 4 สนามสอบกรุงเทพฯ ได้รับ 

จัดสรรที่นั่งสอบตามที่เลือกไว้ทั้งหมด  

4.2 ผู้สมัครสอบที่เหลือทั้งหมดซ่ึงยังไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบ ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบท่ี 4 ให้ที ่

สนามสอบกรุงเทพฯ  

 

 



5. การจัดสรรที่นั่งสอบส าหรับการสอบรอบที่ 2 เพิ่มเติม ณ สนามสอบพิษณุโลก และสนามสอบสงขลา 

เนื่องจากที่นั่งสอบรอบที่ 2 ในสนามสอบพิษณุโลก ยังมีที่นั่งสอบว่างอีก 17 ที่นั่ง และสนามสอบ 

สงขลา ยังมีที่นั่งสอบว่างอีก 4 ที่นั่ง  ศรว. จึงเปิดโอกาสให้สิทธิ์ผู้ที่ท าการสมัครสมบูรณ์และช าระค่าสมัคร

ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2562  ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบในการสอบรอบ 1 หรือ 2 และได้รับจัดสรรที่นั่ง

สอบรอบที่ 3 สนามสอบกรุงเทพฯ จ านวน 297 คน ที่ประสงค์จะสอบในรอบที่ 2  สามารถด าเนินการขอ

เปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 3 เป็นรอบที่ 2 ในสนามสอบพิษณุโลก หรือ สนามสอบสงขลา ได้ตามจ านวนที่

กล่าวข้างต้น  

ทั้งนี้ ศรว. ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 297 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 สนามสอบสงขลา หรือ สนามใดตามที่มีที่นั่ง และลงชื่อรับรองลงบนส าเนา

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

16.30 น. ของวันที ่15 พฤศจิกายน 2562 

 เมื่อปิดการรับเอกสารแล้ว ศรว. จะด าเนินการจัดสรรที่นั่งสอบให้ตามล าดับการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่

ได้ประกาศไว้แล้ว 

 

รายช่ือผู้สมัครสอบท่ีมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนการสอบ 

จากรอบท่ี 3 เป็นรอบท่ี 2 ณ สนามสอบ พิษณุโลก และ สนามสอบ สงขลา  

ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับการสุ่ม 

นาย กมลนพ สหสุนทร 186 

นาย กมลภู นาคะด ารงชัย 124 

นาย กมลวัฒน์ ปานเกตุ 106 

น.ส. กรกมล เลี้ยงรักษา 132 

นาย กรพจน์ สันติมหกุลเลิศ 83 

นาย กระสิณธุ ชัยทวีโชค 42 

นาย กฤตวัฒน์ ภูวรักษ์ 39 

นาย กฤติธี เจษฎาชัย 60 
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ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับการสุ่ม 

น.ส. กฤติภร มหาจิราภัทร์ 90 

นาย กษิดิศ ลออกาญจนกุล 17 

น.ส. กอเกษ ต่ายเกิด 275 

น.ส. กอบัว กิตติรัตนาภรณ์ 288 

น.ส. กัญญกรณ์ รตโนภาส 188 

น.ส. กัญญาภัค อภิรมย์พร 226 

น.ส. กานต์สิรี สุทธิรัตน์ 101 

นาย กิตติภัฎ บุญญาวรกุล 235 

น.ส. กุลยา ขจีเจตน์ 144 

น.ส. กุสุมา สังขยานนท์ 227 

น.ส. เกียรติธิดา ห่อเกียรติ 239 

นาย คณาวุฒิ สุขเสถียร 103 

นาย คณินณัฏฐ์ สินตระกูลชัย 281 

นาย จักรภพ พงษ์สุวรรณ์ 6 

น.ส. จิดาภา หาญวรวงศ์ชัย 114 

นาย จิตรภาณ ุ หลายประสิทธิ์ 171 

น.ส. จิรัฐิติกาล แซ่หลี 49 

น.ส. จิราพัชร องคมงคล 32 

นาย จิรายุ จันทร์เดือน 97 

นาย เจตน์ภัทร์ พรภัทรารัตน์ 25 

นาย ฉัตรชัย หาญยุวเวชกุล 37 

นาย ฉัตรดนัย ภัคพงศา 212 

นาย ฉัตรประทีป ภู่สว่าง 158 

นาย ฉัตริน ฉันทวิบูลชัย 123 

นาย ฉัตริน วิริยจารี 209 

นาย เฉลิมชนม์ สุธรรมดิเรกลาภ 62 

น.ส. ชญาณ ี อภิวัฒนธงชัย 164 

น.ส. ชญานิศ กองสุข 167 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับการสุ่ม 

น.ส. ชณัฏฐา ทิมพิทยา 70 

น.ส. ชนกนาถ หวังมหาพร 66 

นาย ชนวีร ์ ฑปภูผา 159 

นาย ชนะพล อักษรภูษิตพงศ์ 184 

น.ส. ชนัญชิดา นฤนาทวานิช 16 

นาย ชนาธิป กรณ์ญาณี 255 

นาย ชยธร อร่ามเจริญ 221 

น.ส. ชลนันท์ วิบูลชุติกุล 154 

นาย ชลบดี ชาคริยานุโยค 43 

นาย ชลภาค เเสวงศักดิ์ 271 

น.ส. ชลิดา บัวผัน 218 

นาย ชวลิต ปริวุฒิพาณิชย์ 290 

น.ส. ชวัลลักษณ์ เหล่ากาญจนกร 162 

น.ส. ช่อฉัตร ร่วมพัฒนา 262 

น.ส. ชาลิสา รัชพงษ์ไทย 278 

นาย ชิณวัชร ์ วรรณดีจรัสศรี 61 

นาย ชินดนัย ทรงแสงธรรม 99 

น.ส. ญาณธิชา นามพรหม 116 

น.ส. ญาณิศา ศรีมณีพงศ์ 232 

น.ส. ญาณิศา นิลพงษ์ 241 

น.ส. ฐิตินันท์ ฐิตินันท์สมบูรณ์ 205 

นาย ฐิติพันธุ์  กาญจนบูรณ์ 63 

น.ส. ฑิตยา เกรียงไกรเดช 200 

น.ส. ณภัทร วิมไตรเมต 263 

น.ส. ณริสรา ไชยช านิ 228 

นาย ณวัชร ณ ตะกั่วทุ่ง 296 

นาย ณัชรพงศ์  รุ่งเพ็ชรารัตน์  127 

น.ส. ณัฎฐณิชา ขลุ่ยประเสริฐ 27 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับการสุ่ม 

นาย ณัฏฐกฤษฏิ์ สินตระกูลชัย 3 

น.ส. ณัฏฐ์พริมา สุริยะธ ารงกุล 163 

น.ส. ณัฏศิมา วังธนพัฒน์ 77 

นาย ณัฐกร ห่อรักษา 44 

น.ส. ณัฐกฤตา ไชยศิลป์ 237 

น.ส. ณัฐณิชา ฤทธิโคตร 113 

น.ส. ณัฐธิดา บุญเสริมวิชา 192 

น.ส. ณัฐธิรา สุวรรณรักษ์ 231 

นาย ณัฐพงศ์ นิโรจน์สุวรรณ 179 

นาย ณัฐพงศ์ เวศวงศ์ษาทิพย์ 225 

นาย ณัฐพล ใบขุนทด 111 

นาย ณัฐภัทร ศรเวช 120 

น.ส. ณัฐวิภา อ ามาตย์โยธิน 84 

น.ส. ณัฐิราณี ภานิชาภัทร 24 

น.ส. ณิชา เจริญวิเศษศิลป์ 82 

นาย ตุลธร สอดศรี 248 

นาย ถิรญุตม์ เชาว์ศิริกุล 135 

นาย ทยา ราษฎร์จ าเริญสุข 36 

นาย ทศพล ทองอ่วมใหญ่ 86 

นาย เทวัช ห่านศรีวิจิตร 95 

นาย ธนกร หิรัญนวกุล 23 

นาย ธนโชต ิ พนาเกษม 102 

นาย ธนดล พณิชยา 259 

นาย ธนบัตร  ประสานสมบัติ 59 

น.ส. ธนพร คุววัฒนานนท์ 73 

น.ส. ธนพร ศิริธนานุกูลวงศ์ 134 

นาย ธนวิชญ ์ หลิ่มแซ่ 140 

น.ส. ธนัชชา พจน์ค าข า 249 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับการสุ่ม 

น.ส. ธนัญญา กาญจนวงศ์วณิช 14 

น.ส. ธนาภรณ์ มหาสันทนะ 130 

น.ส. ธนารีย์ วัฒนเสร ี 169 

น.ส. ธนิตา เอกธนิน 216 

นาย ธนูทอง มงคลแก้ว 242 

น.ส. ธมลวรรณ ปฐมกสิกุล 94 

น.ส. ธยาน์ นาคสวัสดิ์ 141 

นาย ธรณ์ธันญ์ จรัสจรุงเกียรติ 19 

นาย ธรรมวัฒน ์ เหล่าศิริลือชาไกล 147 

นาย ธรรศ เชษฐานนท์ 257 

น.ส. ธวัลรัตน ์ เตชาหัวสิงห์ 22 

น.ส. ธัญชนก นันทนาทรัพย์ 198 

น.ส. ธัญญณัฐพร ชูปัญญา 33 

น.ส. ธัญวรัตน์ วิภูเสถียร 190 

น.ส. ธันชิตา ประเสริฐวงษ์ 157 

น.ส. ธันยพร เดชเร 48 

นาย ธาริต ทองลักษณ์ 280 

นาย ธิตินัย อารีรัตน์ 174 

นาย ธิษณ์ ตั้งกิจวนิชกุล 8 

นาย ธีรฉัฐ ไชยธวัชพงษ์ 153 

นาย ธีรดนย์ แวววรวิทย ์ 294 

น.ส. ธีราภา รุ่งทนต์กิจ 9 

นาย นครินทร์ วงษ์ถนอม 57 

นาย นพรัตน์  สันติสถาพร 122 

น.ส. นภสร วุฒธนานนท์ 128 

น.ส. นภัสกร โอภาสเสถียร 149 

น.ส. นภัสรา วุฒินันท์ชัย 266 

น.ส. นภาลัย ภูริเริงภูมิ 220 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับการสุ่ม 

น.ส. นฤภร อ้ึงสุวัฒน์ 197 

น.ส. นวพร ชินาธิวร 176 

น.ส. นันทญา ทิศาวิภาต 267 

น.ส. นันท์ธีมา เมฆแสน 224 

น.ส. นันท์นภัส วงศ์ธีรทรัพย์ 246 

น.ส. นันทนัช ไพศาลทรัพย์ผล 5 

น.ส. นาริฐา ทังสุพานิช 91 

น.ส. นิรัติสุมล  วะสีนนท์ 238 

น.ส. นิรุชา ปรีชาเลิศศิลป์ 166 

น.ส. นิศานาถ ทองเกื้อ 265 

น.ส. นีรา มั่นสกุล 56 

นาย บุญสม มนต์ชัยตระกูล 138 

น.ส. บุณยวีร์ ปิ่นทอง 292 

น.ส. บุษราค า ลิ้มเจริญเงิน 71 

น.ส. เบญญา  เปล่งศรีงาม 161 

นาย ปณชัย นิมิตรปัญญา 230 

นาย ปพน ฉันทวานิช  240 

น.ส. ประภาสิริ ภักดิ์ปาน 286 

นาย ปริชญา ธานี 183 

น.ส. ปริณดา พินิจกิจอนันต์ 10 

นาย ปริย ต๊ะวิชัย 170 

น.ส. ปฤชา ปฤชากุล 34 

นาย ปวรพัชร บุริมสิทธิชัย 81 

นาย ปวริศ ลิมปนวงศ์แสน 182 

น.ส. ปวิชญา เรืองเดช 194 

นาย ปวีณ ตั้งงามสกุล 1 

น.ส. ปวีณรัตน์ ลัทธศักดิ์ศิริ 273 

น.ส. ปองบุญ พงศ์พานิช 20 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับการสุ่ม 

น.ส. ปัณฑารีย์ กอบเกื้อกูล 252 

นาย ปัณณ์ คูหาชัยสกุล 196 

นาย ปัณณธร ปฏิภาณปรีชาวุฒ ิ 109 

น.ส. ปิยะดา อารมณ์ 172 

น.ส. เปรมยุดา วชิรเกยูร 152 

นาย พงศวิทย์ ศิริพานทอง 35 

นาย พงษ์พล จามีกรกุล 2 

น.ส. พรชนก อ านวยสิน 173 

น.ส. พลอย หิรัญวิวัฒน์กุล 295 

นาย พลาธิป ปิยะนันทสมดี 160 

น.ส. พัทธ์ธีรา สุวรรณิก 269 

น.ส. พันธิตรา มณฑาทิพย์กุล 89 

นาย พันธุ์ธัช ผลิโกมล 98 

นาย พิชญ์ ภาสอาจ 118 

น.ส. พิชญ์ชณัณ อบเชยเทศ 168 

นาย พิชญ์พงษ์ กิติ์ตินิยม 40 

น.ส. พิชญา ธีราโมกข์ 104 

น.ส. พิชญา วีระชาติธวัชชัย 285 

นาย พิชัฏ อารีย์รักษากุล 180 

น.ส. พิชามญชุ์ ธนสารไพบูลย์ 38 

นาย พิทูร วุฒิสถิรภิญโญ 222 

น.ส. พิมพ์ดาว อ่ิมวิทยา 72 

น.ส. พิมลพรรณ กาญจโนภาส 204 

นาย พิมานรัชต์ มากแสงอนันต์ 55 

นาย พีรณัฐ ตระกูลสุข 214 

นาย พุทธิพันธ์ ทองรอด 50 

นาย พุทธิรัช บัณฑิตวงศ์ไพศาล 287 

น.ส. เพียงดาว ตันชวลิต 260 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับการสุ่ม 

น.ส. เพียงรวี อารีนิจ 206 

น.ส. ไพจิตร ลิมป์ปิยโกศล 47 

น.ส. ภคพร เวฬุตันติ 282 

นาย ภราดา เก่งการพานิช 64 

นาย ภวิศ ตันติไพบูลย์วุฒิ 53 

นาย ภัคพล ธิวรรณรักษ์ 21 

น.ส. ภัททิยา สว่างกิจ 148 

นาย ภัทร พณนันท์ 151 

น.ส. ภัทรดา ฉันท์ธนกุล 175 

น.ส. ภัทรวริณ รุ่งทอง 93 

น.ส. ภัทรานิษฐ์ หีบท่าไม้ 185 

น.ส. ภัทรานิษฐ์ นันทศิลปชัย 187 

น.ส. ภัทราภา เรืองสันติกรกุล 96 

น.ส. ภัทริกา นวพัฒนพงศ์ 68 

นาย ภากร ทีปประสาน 199 

นาย ภาณุพงษ์ แสงจรรยาพัฒน์ 139 

นาย ภาณุรุจ แก้วพรมงคล 119 

น.ส. ภาวิดา ธนาโนวรรณ 67 

น.ส. ภาวิน ี บุญยศ 54 

น.ส. ภาสินี ดีอุดมวงศา 156 

น.ส. ภาสินี เกียรติชูพิพัฒน์ 191 

น.ส. ภาสินี ศรีนิธิวัฒน์ 202 

นาย ภูมินทร์ โชติวัฒนดิลก 236 

น.ส. มนทิตา สิริธาราริน 46 

นาย มุ่งม่ัน อนันตสายนนท์ 215 

นาย เมฆ คุณจักร 85 

นาย ยศวีร์ อธิภิรมย์ศรี 289 

นาย รณกฤต จารุเกษตรวิทย์ 69 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับการสุ่ม 

นาย รตนสร ธีระชาติแพทย์ 28 

น.ส. รตา จูหลิม 178 

น.ส. รมิดา ชื่นชวลิต 105 

น.ส. รวินท์ วงศ์ก าทอง 29 

นาย รวินทร์ นาคาดิเรกกุล 277 

น.ส. ระรินทิพย์ บุญประดิษฐ์ 100 

นาย รัชชาพงษ์ เลี่ยวไพรัชต์ 253 

นาย รัชต์ธร จรเสมอ 80 

นาย รัฐฐาทิวัตถ ์ ศรีศักดิ์ 245 

น.ส. รินรดา วนาวณิชย์กุล 126 

น.ส. ริษฎา  เจริญอินทร์ 7 

น.ส. รุจิรา จิรจ าเนียรกาล 250 

นาย เรืองรุจน์ ศรีคิรินทร์ 143 

น.ส. ลลิดา อาภาธรรมคุณ 146 

น.ส. ล้วนเลิศ จึงเจริญสุขยิ่ง 283 

นาย วงศพัทธ์ ประยาตร์กุล 112 

นาย วชิรภัทร ์ สุภานันท์ 284 

น.ส. วฑันยา เกียรติประเสริฐ 293 

น.ส. วทันยา เชี่ยววัฒนะกุล 15 

นาย วรปรัชญ ์ อยู่เรือนงาม 261 

นาย วรภัทร ศรีสุรภานนท์ 193 

น.ส. วรรณกานษ์ ศรีสนธิรักษ์ 223 

นาย วรรธนัย โฆษิดาพันธุ์ 217 

น.ส. วรัชชนก เตชะสมบูรณากิจ 244 

นาย วรัตถ์ ศักดิ์สุนทรศิริ 291 

น.ส. วรางคณา สุขชีพ 142 

นาย วศิน ทวีผลจรูญ 51 

น.ส. วัชรมน ธีระบุญญกุล 264 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับการสุ่ม 

น.ส. วาทินี ภาคนาม 11 

นาย วิชชพงศ์ อริยสุนทร 137 

นาย วิชยุตม์ มุ่งขันติวงศากุล 129 

น.ส. วิชาภา  สถาพรปัญญา 125 

นาย วิทยา นามลิ้มเหมนที 136 

นาย วิศวชิต ศรีสันเทียะ 208 

นาย วิสุทธิพงศ์ เศวตประสาธน์ 74 

นาย ศรุต พ่ึงปรีดา 229 

น.ส. ศวิตา กัติยสุวรรณ 213 

น.ส. ศศันพินทุ์ เลิศธนาภรณ์ 87 

นาย ศศิวงศ์ ฉัตรกอบกูล 75 

น.ส. ศศิวิมล พิทักษ์ชาติวงศ์ 31 

น.ส. ศิชลดา จีนหนู 115 

น.ส. ศิรดา เตชะเทียมจันทร์ 12 

น.ส. ศิรินันท์ อนันทวรรณ 131 

นาย ศิวกร ยั่งยืนชนม์ 92 

น.ส. ศุภลักษณ์ ตั้งตรงผล 189 

นาย ศุภวัฒก์  เพชรด ารงค์สกุล 251 

นาย ศุภากร ตันมหาสมุทร 211 

น.ส. ศุภิดา วัฒนะจีรากร 121 

นาย สกล ภูชาค า 45 

นาย สการย์ พินทุนันท์ 195 

น.ส. สริตา เหล่าปิยะสกุล 203 

น.ส. สโรชา ปริยานนท์ 258 

น.ส. สวรินทร์ วรวิทธิ์เวท 18 

นาย สวิตต์ ศรีเพ็ชรดานนท์ 150 

นาย สวิตต์ รัตนปัญญารัตน์ 210 

นาย สารัช ค าประสงค์ 145 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับการสุ่ม 

นาย สิรภพ ศรีประเสริฐ 268 

น.ส. สิระพร สิริตระกูลเกียรติ์ 270 

น.ส. สิรินดา เศรษฐลีลา 272 

น.ส. สิริพรรณ เจษฎาวิโรจน ์ 201 

นาย สุกฤษฎิ์ ภูริยากร 107 

น.ส. สุจิธิดา เหลืองศิริธัญญะ 78 

น.ส. สุชานาฏ นิติสุนทรางกูร 4 

น.ส. สุทธชา ระพิทย์พันธ์ 165 

นาย สุนิธ ิ เต็มผลทรัพย์ 233 

น.ส. สุประวีณ์ มีแลบ 256 

น.ส. สุพัตรา น้อยมงคล 177 

นาย สุรเชษฐ์ สืบดา 133 

น.ส. สุวภรณ ์ ถินสถิตย์ 65 

น.ส. สุวสา โล่ห์ดาบชัย 58 

นาย เสฎฐวุฒ ิ หาญสวัสดิ์ 76 

นาย หฤษฎ์ อ้ึงปัญสัตวงศ์ 243 

นาย หัสดินทร์ สุขสวัสดิ์เสรีกุล 41 

น.ส. อดิศา เอาพาณิช 234 

นาย อนาวิล ชนม์เรืองฉาย 52 

น.ส. อนินทิตา พงศบริพัตร 108 

น.ส. อภิญญา ธรรมมงคลชัย 26 

น.ส. อภิญญา ประทุมทอง 254 

นาย อภิณัฐ สุดประเสริฐ 117 

น.ส. อภิสรา โฆษิตวงศ์สกุล 207 

น.ส. อภิสรา ปโกฏิประภา 247 

น.ส. อรณิชชา วัฒนวิจิตร 13 

น.ส. อรณิชา พินิจนัย 88 

น.ส. อรวีร์ เหล่าตระกูล 297 



ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ล าดับการสุ่ม 

น.ส. อรอรีย์ สโรชนันท์จีน 155 

น.ส. อัญชิษฐา  พยุหนาวีชัย 30 

น.ส. อาคาเดีย ศรีเจริญ 274 

นาย อาณัติ เบ็ญจลักษณ์ 276 

น.ส. อิชญา ถาวรธนชัย 279 

นาย อิทธิกร จงพิพิธพร 110 

นาย อิศรา ปุณณุปูรต 181 

น.ส. อิสรีย์ จิรวารศิริกุล 219 

นาย เอแวนเจลอส คารามิสโซส 79 

 
 


