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ค าช้ีแจงหลักสูตรปิดเทอมตุลาคม 65 ระดับชั้น ม.4-6 
ระหว่างวันที่ 5 – 24 ตุลาคม 2565 

รายงานตัววันที่ 5 ตุลาคม 2565 
 

1. ก าหนดการรายงานตัว 
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและรายงานตัวตามเวลาที่ก าหนดเพ่ือลดความแออัด  (รายชื่อหน๎าที่ 7) 

0800-1345  รายงานตัวข๎างอาคารนอน ด๎านหน๎าโรงเรียน พร๎อมยื่นเอกสารที่ก าหนด  
1400-1800 สอบแบํงห๎องเรียน แนวเหลํา ทบ. (สอบ 5 วิชา จ านวน 225 ข๎อ ใช๎เวลา 4 ช.ม.) 

            (เตรียมดินสอ 2B ยางลบ ปากกา และจ ารหัสประจ าตัวเพ่ือใช๎ในการสอบ) 
1900-2100  ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ 
**ขอความกรุณารายงานตัวตามวันที่ก าหนดหากไม่มารายงานตัวถือวํานักเรียนสละสิทธิ์ เว๎นแตํแจ๎งให๎
ทางโรงเรียนทราบลํวงหน๎าในกรณีท่ีต๎องมาลําช๎า หรือมีเหตุจ าเป็น** 
 

2. เอกสารที่ต้องน ามายื่นให้กับโรงเรียนในวันรายงานตัว (2 ฉบับ) 
       รูปผลการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ตรวจโดยวิธ ีAntigen Test Kit (ATK) ด๎วยตนเอง  
            (ภายใน 24 ชม. กํอนรายงานตัว) 
       หนังสือยินยอมในการยอมรับกฎระเบียบ และมาตรการตํางๆ ของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 
 

3.  ขั้นตอนรายงานตัว 
 ยื่นเอกสาร ตามข๎อ 2 
 รายงานตัว และรับใบอนุญาตเข๎าท่ีพัก 
 ลงทะเบียนเพิ่มเติม เฉพาะผู๎ที่ช าระคําใช๎จํายยังไมํสมบูรณ์  รับเฉพาะเงินสด 
 น ากระเป๋าและสัมภาระไปที่อาคารนอนของตนเอง  
 ตรวจกระเป๋าที่บริเวณหน๎าอาคารนอนและน าสัมภาระเข๎าทีพั่ก 

      รับประทานอาหารกลางวัน (เริ่มจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน)  
      เข๎าห๎องสอบ เพ่ือสอบแบํงห๎อง 
หมายเหตุ :  

1. หากนร.น าเงินมาใช๎จํายเป็นคําขนม สามารถน าฝากเงิน ณ จุดรายงานตัว (ควรติดตัวไว๎ไมํเกิน 200 บาท เพ่ือ
ป้องกันการสูญหาย ซึ่งเมื่อต๎องการใช๎จํายสามารถเบิก-ถอนเงิน ในแตํละวันตามเวลาที่โรงเรียนก าหนดได๎) 
  2. ไม่อนุญาตให๎ใช๎ โทรศัพท์/i-pad ระหวํางเรียน หากนร.น ามาต๎องฝากโทรศัพท์ ณ จุดรายงานตัว และ
ไมํอนุญาตให๎เบิกใช๎จนกวําจะจบหลักสูตร ยกเว๎น นร.ที่ต๎องเดินทางไปเรียน รด.ด๎วยตนเองอนุญาตให๎เบิกและ
น ามาฝากเมื่อกลับเข๎ามาในโรงเรียน หรือนร.ที่ผปค.ให๎เดินทางกลับบ๎านด๎วยตนเองให๎น าฝากโทรศัพท์ได๎เชํนกัน 
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4.  ข้อควรทราบส าหรับผู้ปกครอง 
 1)  กรุณาท าความเข๎าใจในมาตรการการป้องกันการแพรํระบาดไวรัสโควิด -19 รวมถึงระเบียบตํางๆ ของ
โรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
      2)  ขอความรํวมมือผู๎ปกครองพักคอยนักเรียน ณ จุดที่โรงเรียนก าหนด (ให๎นร.ด าเนินการรายงานตัวด๎วย
ตนเอง)  และงดเยี่ยมนักเรียนในระหวํางเข๎าแคมป์เพ่ือลดความเสี่ยงของการแพรํระบาดโควิด-19   
 3)  การปฏิบัติระหวํางนักเรียนอยูํในบริเวณโรงเรียน  
          (1)  นักเรียนที่ต๎องการขออนุญาตไปเรียน รด. ให๎แจ๎งฝ่ายปกครองกํอนออกนอกบริเวณ 2 วัน เพ่ือเขียน
ใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (เมื่อกลับเข๎าโรงเรียนต๎องตรวจ ATK อีกครั้ง และอาจแยกนอนหากสุํมเสี่ยง) 

    (2)  หากผู๎ปกครองต๎องการติดตํอนักเรียน โทร. 032-389-296 หรือ แจ๎งใน Line Official : @twschool1992 
เจ๎าหน๎าที่จะแจ๎งนักเรียนให๎โทรกลับหาผู๎ปกครอง  ( ห๎วงเวลาติดตํอ 08.30-18.00 น. )  

 (3)  การออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยผู๎ปกครองไมํไดม๎ารับด๎วยตนเอง (กลับบ๎าน) ให๎ผู๎ปกครองแจ๎งยืนยัน
ตัวตนแล๎วเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุผู๎ที่จะมารับให๎ชัดเจน พร๎อมทั้งวันเวลาในการมารับ และสํงเข๎า
ชํองทางไลน์ของโรงเรียน 
 

5.  ปิดหลักสูตร วันที่ 24 ตุลาคม 2565 โดยมีสอบปิดหลักสูตรถึง 16.30 น. และเดินทางกลับบ๎าน 1700-1830 
    (อาจเปลี่ยนแปลงเวลาในการสอบ) 
 
 
 
 

****************************************************************************************************** 
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รายละเอียดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

 

       สภาพการทั่วไปในการเปิดเรียนเข๎าแคมป์นักเรียนที่เข๎าเรียนทุกคนต๎องตรวจ ATK เพ่ือประเมินการติดเชื้อใน
เบื้องต๎น แตํทั้งนี้ทั้งนั้นหากนักเรียนได๎รับเชื้อโควิด-19 กํอนหน๎าวันตรวจ ATK ผลตรวจอาจยังเป็นลบ (1ขีด) ได๎  
ดังนั้นทางโรงเรียนได๎ตระหนักและได๎วางแผนเพื่อเฝ้าระวังการแพรํระบาดโควิด-19 ดังนี้ 
1. การจัดการสภาพพ้ืนฐาน 

1. จัดระยะหํางทุกมิติ ทั้งการจัดที่นอน การเรียน การฝึกพละศึกษา  การรับประทานอาหาร  และการอาบน้ า 
2. มีการท าความสะอาดด๎ายน้ ายาฆําเชื้อของห๎องนอน ห๎องเรียน โต๏ะนั่ง ทุกวัน  

2. การเฝ้าระวังและดูแลนักเรียน 
2.1 ในระหวําง 3-5 วัน หลังจากรายงานตัว มีการเฝ้าระวังโดยสังเกตอาการผิดปกติ เชํน มีน้ ามูก ไอ หรือมีไข๎ 

เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามรํางกาย 
2.2 เมื่อนักเรียนมีอาการผิดปกติจะด าเนินการดังนี้ 

2.2.1 แยกนักเรียนพักที่ห๎องพยาบาล หากมีอาการที่สงสัยวําได๎รับเชื้อโควิด-19 จะตรวจ ATK หากพบ 
ผลเป็นบวก (2ขีด) จะแจ๎งผู๎ปกครอง เพ่ือน านักเรียนกลับไปรักษา หรือถ๎าผู๎ปกครองต๎องการให๎โรงเรียนดูแลจะด าเนินการ
แจ๎ง รพ.สต. เพ่ือให๎การรักษาที่เหมาะสมตํอไป (ส าหรับคําใช๎จํายตํางๆในการดูแลรักษาที่เกิดขึ้น ผู๎ปกครองต๎องเป็น
ผู๎รับผิดชอบและจะไมํเรียกร๎องใดๆจากทางโรงเรียน)  
          2.2.2 หากผู๎ปกครองไมํสะดวกน านักเรียนกลับไปพักบ๎าน จะอนุญาตให๎ผู๎ปกครองเชําห๎องพักซึ่งติด
โรงเรียน (ผู๎ปกครองรับผิดชอบเรื่องคําใช๎จํายเอง) เพ่ือเป็นการแยกพักและป้องกันการแพรํกระจายเชื้อและป้องกัน
การได๎รับเชื้อตํางๆเพ่ิมขึ้น อยํางน๎อย 5 วัน หลังจากนั้นจึงเข๎าเรียนตามปกติแตํต๎องแยกเรียนจนครบ 10 วัน 
3.  มีการตรวจ ATK นักเรียนวันที่ 5-7 หลังเปิดหลักสูตร  
4.  ขอความกรุณาผู๎ปกครองงดเยี่ยมนักเรียนในระหวํางอยูํในแคมป์ 
 
 
 
 

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 
      ตุลาคม 2565 
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ระเบียบเรื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

 

1. เมื่อจองเรียนแล๎วทางโรงเรียนของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคําจองเรียนไมํวํากรณีใดๆ 
2. หากนักเรียนมีความจ าเป็นที่จะไมํเข๎าเรียนโดยแจ๎งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรลํวงหน๎า และมี

หลักฐานเป็นที่เชื่อถือมาแสดง ไม่น้อยกว่า 7 วัน กํอนเปิดเรียน โรงเรียนจะคืนเงินเฉพาะคําธรรมเนียม
การเรียนให๎ 100%  

3. ในกรณีที่เข๎ามาเรียนแล๎ว 1 วัน แล๎วไมํประสงค์จะเรียนตํอโดยต๎องมีเหตุผลและความจ าเป็นให๎ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรหลังการเรียนครั้งแรกไมํเกิน 3 วัน โรงเรียนจะคืนเงินเฉพาะคําธรรมเนียมการเรียน 
80% 

4. กรณีเกี่ยวกับการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ด๎วยวิธี ATK หากพบการติดเชื้อภายใน 5 วันแรก หรือเปิด
หลักสูตรไปแล๎วเกิน 5 วันนับแตํวันเปิดหลักสูตร หากผู๎ปกครองประสงค์จะรับนักเรียนกลับและยกเลิก
การเรียน โรงเรียนจะไม่คืนคําธรรมเนียมการเรียนให๎ เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัย  

5. นอกเหนือจากข๎อ 2-4 เชํน ไมํประสงค์จะเรียนเพราะไมํใชํแนวทางท่ีนักเรียนต๎องการฯ ทางโรงเรียนขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกๆ กรณี 

 

 

 

                                 พ.อ.หญิงขัตติยาพร ค าอาจ 

                                                                                ผู๎จัดการโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 
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การเตรียมการและข้อปฏิบัติในการรายงานตัว 
 

 การเตรียมของเครื่องใช้ 
1. ผ๎าหํม (มีที่นอน หมอนและผ๎าปูให๎) 
2. เสื้อผ๎าตามสบาย ใช๎ชุดเกําท่ีมีอยูํ (กางเกงขาสั้น 5-6ชุด )    

      3. สบูํ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ขันน้ า น้ ายาซักผ๎า (เพ่ือซักชั้นใน)     
      4. รองเท๎ากีฬาคูํเกําส าหรับออกก าลังกาย   

    5. สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ กระเป๋าใสํเอกสาร หนังสือ ต าราอํานเพ่ิมเติม และปากกาเขียนผ๎าส าหรับสํง 
       ผ๎าซัก  
    6. รํมขนาดพกพา 1 คัน (ชํวงนี้ฝนตกบํอย) 

 

การเตรียมส าหรับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19   
1. หน๎ากากอนามัย 
2. สเปรย์แอลกอฮอล์  1 ขวด 
3. ชุดตรวจ ATK จ านวน  1  ชุด  
4. กระบอกน้ าดื่ม (ใช๎เป็นสํวนตัว) 

 

ข้อปฏิบัติในการรายงานตัว 
      นักเรียนน าเอกสารจ านวน 2 รายการ แสดงตํอเจ๎าหน๎าที่รับรายงานตัวดังนี้ 
       1. รปูผลการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ตรวจโดยวิธ ีAntigen Test Kit (ATK) ด๎วยตนเอง  
    (ภายใน 24 ชม. กํอนรายงานตัว)   
 2. หนังสือยินยอมในการยอมรับกฎระเบียบของโรงเรียนกวดวชิาธนวรรณ 
 
 

 

…………………………………………………………………. 
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หนังสือยินยอมในการยอมรับกฎระเบียบของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนระยะสั้น 

 

        วันที่ ………………………………………………………….. 

ข๎าพเจ๎า...................................................................นามสกุล..................................................... 

ผู๎ปกครอง (บิดา/มารดา) ของ.............................................................นามสกุล.................................................... 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.........................ที่อยูํ....................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................. 

เบอร์โทรติดตํอ.................................. .....................................ได๎อํานกฎระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนในเว็บไซต์แล๎ว 

และรับทราบในระเบียบดังกลําว แตํหากผู๎เรียนกระท าความผิดจากกฎระเบียบของโรงเรียนข๎าพเจ๎ายินยอมให๎

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณพิจารณาด าเนินการตัดสินลงโทษตามกฎระเบียบของโรงเรียนหรือตามที่โรงเรียนเห็นวํา

เหมาะสม อีกท้ังรับทราบในมาตรการป้องกันการแพรํระบาดโควิด-19 โดยข๎าพเจ๎าจะไมํเรียกร๎องใดๆ จากโรงเรียน

กวดวิชาธนวรรณ หากเกิดเหตุสุดวิสัยจากการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และตกลงยอมรับระเบียบการคืนเงิน

คําธรรมเนียมการศึกษาตามเงื่อนไขของโรงเรียน 

 

 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………….…….ผู๎ปกครอง 

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

 

 

น ามาสํง วันท่ี 5 ต.ค..65 

ที่โต๏ะรายงานตัว 



ล าดบั รหัสประจ าตวั ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน จงัหวดั ที่พัก ห้องสอบ เวลารายงานตวั

1 650697 กฎุมพี  ทาหนองบัว ม.4 สวนกหุลาบวทิยาลัย ธนบุรี กรุงเทพฯ L3-ล่าง KM301 เวลา 09.00-10.00 น.

2 640728 กพลเอก  หมั่นอาพร ม.5 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม 201 KM301 เวลา 08.00-09.00 น.

3 650255 กฤชเทพ  บุญรัตน์ ม.4 โพธาวฒันาเสนี ราชบุรี 303 KM301 เวลา 08.00-09.00 น.

4 650729 กฤตกร  เเสงใส ม.5 บุญวาทยว์ทิยาลัย ล าปาง 301 KM301 เวลา 13.00-13.30 น.

5 650266 กฤตธชั  ไทยสงฆ์ ม.5 ทานตะวนั ไตรภาษา สมทุรสาคร C3-ล่าง KM301 เวลา 10.00-11.00 น.

6 650791 กฤตนัย  พรหมมา ม.4 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 201 KM301 เวลา 12.00-13.00 น.

7 650751 กฤตภาส  ขปีนวฒันา ม.4 ศรีสะเกษวทิยาลัย ศรีสะเกษ 301 KM301 เวลา 13.00-13.30 น.

8 650683 กฤติธ ี ลิหงวน ม.6 สอาดเผดิมวทิยา ชมุพร H6-บน KM301 เวลา 12.00-13.00 น.

9 650241 กฤติธ ี สุภาธรธรรม ม.4 สารวทิยา กรุงเทพฯ 201 KM301 เวลา 09.00-10.00 น.

10 650700 กฤติพงศ์  พ่วงสวาด ม.5 ปัญจดี ชยันาท L5-ล่าง KM301 เวลา 12.00-13.00 น.

11 640775 กฤษกร  หารเทา ม.4 วดัราชบพิธ กรุงเทพฯ H3-บน KM301 เวลา 09.00-10.00 น.

12 650115 กฤษณพัฒน์  เอื้อวงษ์ประเสริฐ ม.4 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ A4-บน KM301 เวลา 12.00-13.00 น.

13 640569 กวนิท์  ขนุนคร ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 201 KM301 เวลา 08.00-09.00 น.

14 640514 กษิดิศ  ชมโลก ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี B3-บน KM301 เวลา 08.00-09.00 น.

15 650213 กสิณ  จนิดารัตน์ ม.4 สาธติ มรภ.เทพสตรี ลพบุรี J6-บน KM301 เวลา 11.00-12.00 น.

16 650114 กอ้งกดิากร  ชชัวาลรัตน์ ม.4 โยธนิบูรณะ กรุงเทพฯ A1-บน KM301 เวลา 09.00-10.00 น.

17 650692 กอ้งภพ  จลุรังสี ม.4 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 203 KM301 เวลา 12.00-13.00 น.

18 650393 กอ่ธรรม  พรหมวงศ์ ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 301 KM301 เวลา 08.00-09.00 น.

19 650157 กอบุญ  จลุชาตินันท์ ม.4 สาธติเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช G5-บน KM301 เวลา 12.00-13.00 น.

20 650329 กญัจน์ณัฏฐ์  ฟักบัว ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 301 KM301 เวลา 08.00-09.00 น.

21 640657 กณัฑ์อเนก  พรมสุ ม.5 เตรียมวทิยพ์ัฒนา กรุงเทพฯ 301 KM301 เวลา 09.00-10.00 น.

22 620503 กณัพ์เอนก  ภุมมา ม.4 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม L7-บน KM301 เวลา 08.00-09.00 น.

23 650563 กนัตพงศ์  กอสวสัด์ิพัฒน์ ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 203 KM301 เวลา 09.00-10.00 น.

24 640515 กนัตพงศ์  ชจูนิดา ม.4 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพฯ I3-บน KM301 เวลา 09.00-10.00 น.

25 640530 กนัตพล  โตนดไธสง ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 201 KM301 เวลา 08.00-09.00 น.

26 640773 กนัต์ระพี  พรรณมรรคา ม.5 โยธนิบูรณะ กรุงเทพฯ 201 KM301 เวลา 09.00-10.00 น.

27 650009 กนัตวชิญ์  กนัยพ์ิมานมนต์ ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 304 KM301 เวลา 08.00-09.00 น.

28 650154 กนัตินันท์  ลานเหลือ ม.4 วชริาวธุวทิยาลัย กรุงเทพฯ F9-บน KM301 เวลา 09.00-10.00 น.

29 650128 กนัตินันทน์  จนิเลิศ ม.4 โยธนิบูรณะ กรุงเทพฯ J2-บน KM301 เวลา 09.00-10.00 น.

30 650247 กาณฑ์  ออ่นหวาน ม.4 เเกน่นครวทิยาลัย ขอนแกน่ L1-ล่าง KM301 เวลา 12.00-13.00 น.

31 650127 กานต์ดนัย  กองต๊ะนะ ม.4 ธรีกานท์ ล าพูน F4-บน KM301 เวลา 13.00-13.30 น.

32 650312 กานต์นิธ ิ อนิทุภูติ ม.5 บางปะกอกวทิยาคม กรุงเทพฯ C2-บน KM301 เวลา 09.00-10.00 น.

33 650003 กานตวร์ี  คงสุคนธ์ ม.4 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 304 KM301 เวลา 10.00-11.00 น.

34 650534 การัณยภาส  ปิ่นทองดี ม.4 วสุิทธ รังษี กาญจนบุรี 301 KM301 เวลา 10.00-11.00 น.

35 650817 กติติกร  ประถมภาส ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี TW302 KM301 เวลา 08.00-09.00 น.

36 650781 กติติกวนิ  สุทธแิสน ม.4 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก TW201 KM301 เวลา 12.00-13.00 น.

37 640396 กติติคุณ  เพ็ชรขาว ม.4 สาธติ มรภ.นครปฐม นครปฐม H9-ล่าง KM301 เวลา 08.00-09.00 น.

38 650808 กติติทัต  โพธพิูนพันธุ์ ม.5 รักษ์วทิยา ประจวบคีรีขนัธ์ TW302 KM301 เวลา 11.00-12.00 น.

39 650661 กติติศักด์ิ  พงษ์สุวรรณ์ ม.4 สวนกหุลาบนนทบุรี นนทบุรี 301 KM301 เวลา 11.00-12.00 น.

40 640418 กรีติ  ตุงเกษม ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ G7-ล่าง KM301 เวลา 09.00-10.00 น.

41 650253 ไกรสรธนายศ  อุ่นร้ัวทิพย์ ม.4 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 303 KM301 เวลา 08.00-09.00 น.

ตรวจสอบรหัสประจ าตัว/รายชื่อ/ทีพั่ก และห้องสอบ

(ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน ภายใน 26 ก.ย.65 (14.00) ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนหลังจากนี้ให้ตรวจสอบรายชื่อที่สถาบันจดุวนัรายงานตัว)

หมายเหตุ : ผู้ที่ช าระเงินไม่สมบรูณ์ กรุณาช าระเงินส่วนที่เหลือด้วย เงินสด ในวันรายงานตัว (5 ต.ค.65)
นร.ที่รายงานตวัหลงัวนัที่ 5 ต.ค.65 กรุณาแจง้ชื่อนามสกุล เพ่ือรักษาสทิธิ์ในการเรียน ไดท้ี่ @twschool1992

หน้าที่ 7 
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42 650689 เขมทัศน์  จนัเพชร ม.5 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร F2-บน KM301 เวลา 12.00-13.00 น.

43 650119 คชา  เชยีงค า ม.4 จกัรค าคณาทร ล าพูน A6-บน KM301 เวลา 13.00-13.30 น.

44 650740 คณยทุธ  จนัเกดิ ม.4 สระบุรีวทิยาคม สระบุรี 301 KM301 เวลา 11.00-12.00 น.

45 650668 คณิศร  จนัทร์รุ่ง ม.4 ศรียาภัย ชมุพร A1-ล่าง KM301 เวลา 12.00-13.00 น.

46 650488 คุณานนต์  คงดี ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี F5-ล่าง KM302 เวลา 08.00-09.00 น.

47 640544 จตุพร  สุขมา ม.4 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม 301 KM302 เวลา 10.00-11.00 น.

48 650739 จตุรพร  ประสันสอย  ม.4 เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ปราจนีบุรี 301 KM302 เวลา 11.00-12.00 น.

49 610764 จตุรวชิญ์  กาญจนจกัร์ ม.6 ราชวนิิตบางแกว้ สมทุรปราการ TW301 KM302 เวลา 11.00-12.00 น.

50 650742 จตัตุฤทธิ์  สร้อยสังวาลย์ ม.5 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 301 KM302 เวลา 12.00-13.00 น.

51 650713 จาฏพจน์  ล้ิมบุญลือเขต ม.5 ประจวบวทิยาลัย  ประจวบคีรีขนัธ์ 201 KM302 เวลา 11.00-12.00 น.

52 650260 จารุกติต์ิ  พงไพร ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 201 KM302 เวลา 08.00-09.00 น.

53 650755 จารุพัฒน์  กร่างใกล้ ม.5 เขมาภิรตาราม นนทบุรี TW302 KM302 เวลา 11.00-12.00 น.

54 650712 จติติพัฒน์  ธรรมยา ม.4 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ล าปาง J5-บน KM302 เวลา 13.00-13.30 น.

55 620463 จริครินทร์  ศรีส าโรง ม.5 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม F3-ล่าง KM302 เวลา 08.00-09.00 น.

56 650768 จริโชติ  มั่นแยม้ ม.5 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 304 KM302 เวลา 12.00-13.00 น.

57 650269 จริโชติ  มาลีลัย ม.5 บ้านมว่งพิทยาคม สกลนคร TW201 KM302 เวลา 13.00-13.30 น.

58 620700 จริวฒัน์  คันธจนัทร์ ม.5 สตรีวทิยา 2 กรุงเทพฯ 201 KM302 เวลา 09.00-10.00 น.

59 640587 จริวฒัน์  จั่นปาน ม.4 กรพิทักษ์ กรุงเทพฯ 201 KM302 เวลา 09.00-10.00 น.

60 640333 จริวฒัน์  แสงมนตรี ม.4 ถาวรานุกลู สมทุรสงคราม B6-ล่าง KM302 เวลา 10.00-11.00 น.

61 650771 จรัิฏฐ์  ชว่ยเมฆ ม.5 กาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม นครปฐม TW201 KM302 เวลา 08.00-09.00 น.

62 650559 จรัิฏฐ์  สิริโภคิยานันท์ ม.4 สระบุรีวทิยาคม สระบุรี 304 KM302 เวลา 11.00-12.00 น.

63 650442 จริาย ุ สุพรรณโรจน์ ม.6 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี H5-บน KM302 เวลา 11.00-12.00 น.

64 650675 จรีพัฒน  บุญบัง ม.5 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี C1-บน KM302 เวลา 12.00-13.00 น.

65 650404 เจตนิพิฐ  ทองสุข ม.6 เจนอยธุยา พระนครศรีอยธุยา TW201 KM302 เวลา 11.00-12.00 น.

66 601133 เจริญรัตน์  สรรสม ม.6 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี J9-ล่าง KM302 เวลา 08.00-09.00 น.

67 620514 ฉตัรชยั  เยน็เปิง ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี L8-ล่าง KM302 เวลา 08.00-09.00 น.

68 650663 ฉนัทพัฒน์  พูลอ่ า ม.5 สุโขทัยวทิยาคม สุโขทัย B7-ล่าง KM302 เวลา 12.00-13.00 น.

69 640437 ชญานิน  ชา่งปราณีต ม.5 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 304 KM302 เวลา 08.00-09.00 น.

70 650589 ชนมฌ์านันท์  สาวสวรรค์ ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบูรณ์ 304 KM302 เวลา 12.00-13.00 น.

71 640440 ชนะพล  คงนาค ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 201 KM302 เวลา 09.00-10.00 น.

72 650715 ชนะศึก  เหล่ากสิการ ม.5 นารีนุกลู อบุลราชธานี I2-บน KM302 เวลา 13.00-13.30 น.

73 650142 ชนะอาจ  แกว้เจริญ ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 201 KM302 เวลา 09.00-10.00 น.

74 650126 ชนิสร  ทรงสวสัด์ิวงศ์ ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 301 KM302 เวลา 08.00-09.00 น.

75 640406 ชยนันท์  พลสวสัด์ิ ม.5 นวมนิทราชนิูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล กรุงเทพฯ 201 KM302 เวลา 09.00-10.00 น.

76 650792 ชยวฒัน์  บัวบุตร ม.5 อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี 201 KM302 เวลา 11.00-12.00 น.

77 650366 ชยากร  ปานยิ้ม ม.5 สายปัญญา รังสิต ปทุมธานี 203 KM302 เวลา 11.00-12.00 น.

78 650690 ชโยฑิต  เสาโกมทุ ม.5 ชยัภูมภิักดีชมุพล ชยัภูมิ F3-บน KM302 เวลา 12.00-13.00 น.

79 650724 ชวนากรณ์  จอนพงษ์ ม.5 มธัยมสาธติ ม.นเรศวร พิษณุโลก 203 KM302 เวลา 12.00-13.00 น.

80 650120 ชวศิ  กรรณสูต ม.4 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี TW201 KM302 เวลา 11.00-12.00 น.

81 650811 ชชัฤทธิ์  สมทิพย์ ม.4 สารสาสน์วเิทศธนบุรี กรุงเทพฯ TW302 KM302 เวลา 09.00-10.00 น.

82 650408 ชยัเฉลิมพล  หมอกไชย ม.4 เฉลิมพระเกยีรติฯกาญจนบุรี กาญจนบุรี 203 KM302 เวลา 10.00-11.00 น.
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83 640480 ชายชวีนิ  เจริญศิลป์ ม.5 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม L5-บน KM302 เวลา 08.00-09.00 น.

84 640294 ชติิพัทธ ์ หินออ่น ม.4 คุรุราษฎร์รังสฤษฎิ์ ราชบุรี 203 KM302 เวลา 08.00-09.00 น.

85 650753 ชนิกฤต  เสริมศรี ม.4 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี 301 KM302 เวลา 11.00-12.00 น.

86 650756 ชนิดนัย  ศรีสมทุร ม.4 อมัพวนัวทิยาลัย สมทุรสงคราม 303 KM302 เวลา 10.00-11.00 น.

87 640671 ชนิวตัร  สีน้ าค า ม.5 ค าแสนวทิยาสรรค์ หนองบัวล าภู 303 KM302 เวลา 12.00-13.00 น.

88 620464 ชษิณุพงศ์  ล้ิมศิริสัมพันธ์ ม.4 เฉลิมพระเกยีรติฯ กาญจนบุรี 203 KM302 เวลา 10.00-11.00 น.

89 650161 ชษิณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน ม.4 ชยัภูมภิักดีชมุพล ชยัภูมิ K4-ล่าง KM302 เวลา 12.00-13.00 น.

90 650719 ชษิณุพงษ์  ป้องกนั ม.5 ศรีสงครามวทิยา เลย 203 KM302 เวลา 13.00-13.30 น.

91 650629 ญาณวฒิุ  นิลพันธุ์ ม.4 สาธติ มรภ.นครปฐม นครปฐม F8-ล่าง KM303 เวลา 08.00-09.00 น.

92 620811 ฐาปกรณ์  เติมเต็ม ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 203 KM303 เวลา 08.00-09.00 น.

93 650674 ฐิติพงศ์  ค านิมติร ม.4 ยพุราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ D1-ล่าง KM303 เวลา 12.00-13.00 น.

94 650774 ฐิติพันธ ์ ใจหาญ ม.5 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี TW201 KM303 เวลา 11.00-12.00 น.

95 650671 ณฐนน  ศรีสุข ม.6 บดินทรเดขา2 กรุงเทพฯ B5-บน KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

96 640648 ณฐนนท์  เบิกบาน ม.6 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 203 KM303 เวลา 08.00-09.00 น.

97 650240 ณฐภัทร  หิรัญพงษ์ ม.4 สาธติมรภ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา 301 KM303 เวลา 11.00-12.00 น.

98 650305 ณปภัช  สุจริตธรรม ม.4 มธัยมสาธติวดัพระศรีฯ กรุงเทพฯ L9-บน KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

99 640318 ณภัทร  ขวญัชมุ ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี TW201 KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

100 650695 ณภัทร  โชติรัตน์ ม.5 อตุรดิถต์ อตุรดิตถ์ L1-บน KM303 เวลา 12.00-13.00 น.

101 650720 ณภัทร  ศิริไพศาล ม.4 สามเสนวทิยาลัย กรุงเทพฯ 203 KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

102 650705 ณรงค์ชยั  ทองเทียนชยั ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี J4-ล่าง KM303 เวลา 08.00-09.00 น.

103 650702 ณัชพล  จนัทร์ออ่น ม.4 นารีนุกลู อบุลราชธานี L6-บน KM303 เวลา 13.00-13.30 น.

104 650415 ณัฐกญัจน์  ไทยทอง ม.6 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 201 KM303 เวลา 08.00-09.00 น.

105 650353 ณัฐชนน  จใีจ ม.6 นวมนิทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ E2-ล่าง KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

106 650460 ณัฐชานนท์  ทรัพยป์ระสิทธิ์ ม.4 สามเสนวทิยาลัย กรุงเทพฯ F6-ล่าง KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

107 650246 ณัฐชานันท์  เอี่ยมส าอางค์ ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 201 KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

108 650381 ณัฐพงศ์  โพธิ์ไพจติต์ ม.5 สาธติ มรภ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 203 KM303 เวลา 10.00-11.00 น.

109 650020 ณัฐพงษ์  เหมอืนทด ม.5 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี TW302 KM303 เวลา 10.00-11.00 น.

110 650611 ณัฐพล  จนัทะวงศ์ ม.5 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 301 KM303 เวลา 08.00-09.00 น.

111 650523 ณัฐพัฒน์  สาลีค า ม.6 ปากเกร็ด นนทบุรี 304 KM303 เวลา 11.00-12.00 น.

112 650150 ณัฐภัทร  ศิริไพรทอง ม.4 หัวหินวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ 201 KM303 เวลา 11.00-12.00 น.

113 650147 ณัฐภัทร  หมนุสนิท ม.4 ศรียาภัย ชมุพร A3-ล่าง KM303 เวลา 12.00-13.00 น.

114 650818 ณัฐภูม ิ เพ็ชร์รักษ์ ม.5 วนิิตศึกษาฯ ลพบุรี TW301 KM303 เวลา 11.00-12.00 น.

115 650124 ณัฐวฒิุ  บุญยกติานนท์ ม.4 วดัราชบพิธ กรุงเทพฯ A5-บน KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

116 650728 ณัฐวฒิุ  ภักดีโสภณ ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 203 KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

117 650433 ณัทณพงศ์  อุ่นฟ้า ม.4 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพฯ 303 KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

118 650122 ณัทณเอก  ชลธารทอง ม.4 วดัราชบพิธ กรุงเทพฯ 203 KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

119 650545 ดนุสรณ์  เดชกล้าหาญ ม.4 เบญจมเทพอทุิศ เพชรบุรี I2-ล่าง KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

120 650778 ต้นแบบ  เจนเขตกจิ ม.5 ภูเขยีว ชยัภูมิ TW201 KM303 เวลา 12.00-13.00 น.

121 650139 ตฤณ  ตันลักขณาชยั ม.4 ศรียาภัย ชมุพร A2-บน KM303 เวลา 12.00-13.00 น.

122 650034 ตะวนัฉาย  พุ่มใบศรี ม.5 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 301 KM303 เวลา 08.00-09.00 น.

123 650708 ติณณ์ภพ  รัตนจรรยา ม.4 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี K5-ล่าง KM303 เวลา 11.00-12.00 น.
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124 650347 เตคิม  ล้ิมเจริญ ม.4 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 201 KM303 เวลา 08.00-09.00 น.

125 620513 เตชติ  ธนาวรรณโอภาส ม.4 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพฯ TW202 KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

126 620784 ถริวฒัน์  อมัพรรัตน์ ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ K8-ล่าง KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

127 650785 ทวรัีฐ  ศรีหะบุตร ม.4 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพฯ TW201 KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

128 650252 ทองพันชั่ง  วงศ์ษาพาน ม.4 ภ.ป.ร.ราชวทิยาลัยฯ นครปฐม 303 KM303 เวลา 08.00-09.00 น.

129 650707 ทัตพงศ์  ไชยมงคล ม.5 พะเยาพิทยาคม พะเยา K4-บน KM303 เวลา 12.00-13.00 น.

130 620474 แทนคุณ  พิกลุขาว ม.4 มธัยมปุรณาวาส กรุงเทพฯ 303 KM303 เวลา 09.00-10.00 น.

131 650810 ธณเดช  วงค์เดือน ม.4 วชัรวทิยา ก าแพงเพชร TW302 KM303 เวลา 12.00-13.00 น.

132 650710 ธนกร  จนัเหมอืน ม.4 อยธุยาวทิยาลัย พระนครศรีอยธุยา J3-ล่าง KM303 เวลา 11.00-12.00 น.

133 650701 ธนกร  ปานเรือนแสน ม.4 แกง่ค้อยวทิยา ชยัภูมิ L6-ล่าง KM303 เวลา 12.00-13.00 น.

134 650815 ธนกร  สังฆะมณี ม.4 สระบุรีวทิยาคม สระบุรี TW302 KM303 เวลา 11.00-12.00 น.

135 640573 ธนกร  อนุพนธพ์ร ม.4 วดัห้วยจระเข้ นครปฐม 304 KM304 เวลา 08.00-09.00 น.

136 650672 ธนกฤต  แยม้ศรีบัว ม.4 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม B8-บน KM304 เวลา 08.00-09.00 น.

137 640751 ธนกฤต  วนักมุภา ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี K2-ล่าง KM304 เวลา 08.00-09.00 น.

138 640231 ธนกฤต  ศรจอน ม.6 สาธติเกษตรฯ(พหุภาษา) ชลบุรี A2-ล่าง KM304 เวลา 12.00-13.00 น.

139 650230 ธนชยั  จนัโท ม.4 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี C3-บน KM304 เวลา 11.00-12.00 น.

140 650536 ธนโชติ  ทองศรี ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี C4-ล่าง KM304 เวลา 08.00-09.00 น.

141 640538 ธนเดช  ข าเขยีว ม.4 เบญจมเทพอทุิศ เพชรบุรี 201 KM304 เวลา 09.00-10.00 น.

142 650121 ธนทรัพย ์ สุขอนันต์ ม.4 หัวหินวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ G4-บน KM304 เวลา 11.00-12.00 น.

143 650757 ธนบดี  สังขศิ์ริ ม.4 วนิิตศึกษาฯ ลพบุรี 303 KM304 เวลา 11.00-12.00 น.

144 650007 ธนพนธ ์ คงราศรี ม.4 วนิิตศึกษาฯ ลพบุรี G9-ล่าง KM304 เวลา 11.00-12.00 น.

145 640553 ธนภณ  ศิริเรือง ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 203 KM304 เวลา 08.00-09.00 น.

146 640465 ธนภัทร  ป้อมสีทอง ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี F7-บน KM304 เวลา 09.00-10.00 น.

147 650299 ธนภัทร  หอมหวล ม.5 ธญับุรี ปทุมธานี 201 KM304 เวลา 11.00-12.00 น.

148 650782 ธนยศ  ตาลชว่ง ม.5 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี TW201 KM304 เวลา 11.00-12.00 น.

149 640589 ธนวฒัน์  ประเสริฐศักด์ิ ม.4 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม D2-บน KM304 เวลา 08.00-09.00 น.

150 650040 ธนวฒัน์  พงษ์พิมพ์ ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี G2-ล่าง KM304 เวลา 09.00-10.00 น.

151 650670 ธนวฒัน์  ศิริบัวพันธ์ ม.4 กระทุ่มแบน"วเิศษสมทุคุณ" สมทุรสาคร B4-บน KM304 เวลา 10.00-11.00 น.

152 640321 ธนวฒัน์  หวงัศักราทิตย์ ม.4 สตรีวทิยา2 กรุงเทพฯ H8-ล่าง KM304 เวลา 09.00-10.00 น.

153 640322 ธนวตัน์  ฉ่ ามา ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี C7-ล่าง KM304 เวลา 08.00-09.00 น.

154 620899 ธนวชิญ์  เด่ียวรัตนกลุ ม.4 สวนกหุลาบวทิยาลัย ธนบุรี กรุงเทพฯ A5-ล่าง KM304 เวลา 09.00-10.00 น.

155 650789 ธนัช  เทียนถาวร ม.4 วนิิตศึกษา ลพบุรี TW202 KM304 เวลา 11.00-12.00 น.

156 650579 ธนัช  พุ่มเกดิ ม.5 นวมนิทราชทูิศมชัฌิม นครสวรรค์ 303 KM304 เวลา 12.00-13.00 น.

157 640537 ธนาพิพัฒน์  กงแกว้ ม.4 สาธติมรภ.เทพสตรี ลพบุรี K6-ล่าง KM304 เวลา 11.00-12.00 น.

158 650706 ธเนศพล  บัวทอง ม.4 วชริาวธุวทิยาลัย กรุงเทพฯ K2-บน KM304 เวลา 09.00-10.00 น.

159 611223 ธรรมศักด์ิ  สืบศักด์ิ ม.5 อู่ทอง สุพรรณบุรี I4-ล่าง KM304 เวลา 11.00-12.00 น.

160 620466 ธวฒัชยั  กอศรี ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 203 KM304 เวลา 08.00-09.00 น.

161 650664 ธชัธรรม  ภาคพิทักษ์ ม.4 วดัเขมาภิรตาราม นนทบุรี A6-ล่าง KM304 เวลา 11.00-12.00 น.

162 640301 ธญัยธ์ร  พยาเครือ ม.5 คุรุราษฎร์รังสฤษด์ิ ราชบุรี 303 KM304 เวลา 08.00-09.00 น.

163 650540 ธนัยพัต  กนกปิยสวสัด์ิ ม.4 เฉลิมพระเกยีรติฯ กาญจนบุรี กาญจนบุรี 203 KM304 เวลา 10.00-11.00 น.

164 650375 ธติิพัทธ ์ ชมมะลิ ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม F5-บน KM304 เวลา 08.00-09.00 น.
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165 650515 ธร์ีกวนิ  มะโนสอน ม.4 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 201 KM304 เวลา 08.00-09.00 น.

166 650743 ธรีณัฎฐ์  กลัดส าเนียง ม.4 สารสาสน์วเิทศธนบุรี กรุงเทพฯ 301 KM304 เวลา 09.00-10.00 น.

167 650209 ธรีดา  นาคสวสัด์ิ ม.4 พระเเมส่กลสงเคราะห์ นนทบุรี H5-ล่าง KM304 เวลา 11.00-12.00 น.

168 650784 ธรีเดช  ปรมโชติ ม.5 วดัราชบพิธ กรุงเทพฯ TW201 KM304 เวลา 09.00-10.00 น.

169 650733 ธรีเทพ  ศรีโยธา ม.5 บัวใหญ่ นครราชสีมา 301 KM304 เวลา 12.00-13.00 น.

170 650777 ธรีพงศ์  มสีมาน ม.5 นวมนิทราชนิูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ TW202 KM304 เวลา 09.00-10.00 น.

171 650315 ธรีพัฒน์  สวยรูป ม.5 อยธุยาวทิยาลัย พระนครศรีอยธุยา D3-บน KM304 เวลา 11.00-12.00 น.

172 640405 ธรีภัทร์  สีดา ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 203 KM304 เวลา 09.00-10.00 น.

173 650776 ธรีเมธ  เปี่ยมไหวพริบ ม.4 มธัยมสาธติ ม.นเรศวร พิษณุโลก TW201 KM304 เวลา 12.00-13.00 น.

174 650726 ธรีวฒิุ  อไุทยธรรม ม.4 อยธุยาวทิยาลัย พระนครศรีอยธุยา 203 KM304 เวลา 11.00-12.00 น.

175 650688 เธยีรสิริ  กาฬแกว้ ม.4 สาธติมหาวทิยาลัยสงขลานครินท์ ปัตตานี F2-ล่าง KM304 เวลา 13.00-13.30 น.

176 620696 นที  โคกครุฑ ม.4 นาคประสิทธิ์ นครปฐม J9-บน KM304 เวลา 08.00-09.00 น.

177 640616 นนทกร  กล่องกลาง ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี TW201 KM304 เวลา 08.00-09.00 น.

178 620636 นภัสดล  กลมดวง ม.5 สวนกหุลาบวทิยาลัยนนทบุรี นนทบุรี J8-ล่าง KM304 เวลา 11.00-12.00 น.

179 650402 นราธร  บุญมา ม.6 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี C8-ล่าง KM304 เวลา 08.00-09.00 น.

180 650711 นราวชิญ์  อนิทร์มณี ม.5 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ J3-บน KM201 เวลา 12.00-13.00 น.

181 650004 นักปราชญ์  ผ่องจติต์ ม.4 อมาตยกลุ กรุงเทพฯ K6-บน KM201 เวลา 09.00-10.00 น.

182 650693 นัฏฐวฒัน์  หวงัพิมล ม.5 วดัราชบพิธ กรุงเทพฯ F8-บน KM201 เวลา 09.00-10.00 น.

183 610856 นันทภัทร  แพรทอง ม.5 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 203 KM201 เวลา 08.00-09.00 น.

184 650704 นาวนิ  ดาวเรือง ม.4 ประเทืองทิพวทิยา กรุงเทพฯ 203 KM201 เวลา 09.00-10.00 น.

185 640756 นิธพิัฒน์  เพ็ชรทอง ม.4 หัวหินวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ 201 KM201 เวลา 11.00-12.00 น.

186 601720 นิธศิ  อบมาลี ม.6 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี I1-บน KM201 เวลา 08.00-09.00 น.

187 650812 นิพิฐพนธ ์ นามวฒั ม.4 โพนทองพัฒนาวทิยา ร้อยเอด็ C8-บน KM201 เวลา 11.00-12.00 น.

188 650424 บริพัตร  เกดิศรี ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 201 KM201 เวลา 10.00-11.00 น.

189 650819 บุปพิเอก ปภิรัชนาท ม.4 สวนกหุลาบวทิยาลัย รังสิต ปทุมธานี TW302 KM201 เวลา 11.00-12.00 น.

190 650723 ปกรณ์เกยีรติ  ป้านศรี ม.4 คงคาราม เพชรบุรี 203 KM201 เวลา 09.00-10.00 น.

191 610688 ปฏิภาณ  บุญครอบ ม.4 พระนารายณ์ ลพบุรี 203 KM201 เวลา 11.00-12.00 น.

192 640302 ปฏิภาณ  อยู่ระหัส ม.4 สาธติลพบุรี ลพบุรี 303 KM201 เวลา 11.00-12.00 น.

193 650438 ปฐมพร  เรืองแดง ม.5 พรหมนุสรณ์ เพชรบุรี K9-บน KM201 เวลา 09.00-10.00 น.

194 650552 ปพณ  กนกมงคล ม.5 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพฯ D1-บน KM201 เวลา 10.00-11.00 น.

195 650239 ปภังกร  อนิทร์พรหม ม.4 ภูเกต็วทิยาลัย ภูเกต็ J4-บน KM201 เวลา 12.00-13.00 น.

196 650749 ปรวฒัน์  คล้ายชม ม.4 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 301 KM201 เวลา 12.00-13.00 น.

197 650462 ประกฤษฎิ์ พูนพล ม.6 ทานตะวนัไตรภาษา สมทุรสาคร TW302 KM201 เวลา 10.00-11.00 น.

198 650716 ประสิทธิ์ศักด์ิ  ตรงต่อกจิ ม.4 มธัยมสาธติมหาวทิยาลัยนเรศวร พิษณุโลก I4-บน KM201 เวลา 12.00-13.00 น.

199 650709 ปรัชรัตน์  พลที ม.5 เลยพิทยาคม เลย J8-บน KM201 เวลา 13.00-13.30 น.

200 640324 ปรินท์  ปรีชาปัญญากลุ ม.5 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพฯ 203 KM201 เวลา 10.00-11.00 น.

201 650759 ปรินทร์  นันทโพธิ์เดช ม.6 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี 303 KM201 เวลา 12.00-13.00 น.

202 650685 ปลายนา  โสภา ม.5 สตรีอา่งทอง อา่งทอง G3-บน KM201 เวลา 12.00-13.00 น.

203 650386 ปวริศร์  เทียนทอง ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 301 KM201 เวลา 09.00-10.00 น.

204 650349 ปัญจพล  ต้ังยรุจติร ม.5 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพฯ 203 KM201 เวลา 10.00-11.00 น.

205 640413 ปัญญพนต์  ฤทธรัิกษ์ ม.4 สาธติ ม.รามค าแหง กรุงเทพฯ 304 KM201 เวลา 10.00-11.00 น.
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206 650780 ปัณรเมธส์  เรียนทิพย์ ม.4 บรรหารแจม่ใสวทิยา5 สุพรรณบุรี TW301 KM201 เวลา 11.00-12.00 น.

207 650160 ปารเมศ  ชยัศิริโภคา ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี ราชบุรี G5-ล่าง KM201 เวลา 08.00-09.00 น.

208 650326 ปารเมศ  สุขสะอาด ม.5 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมทุรปราการ 301 KM201 เวลา 11.00-12.00 น.

209 650149 ปิยงักร  สุวรรณวธิี ม.4 ศรียาภัย ชมุพร C9-บน KM201 เวลา 12.00-13.00 น.

210 650140 ปีปิติ  บุญทองดี ม.4 อมาตยกลุ กรุงเทพฯ K7-บน KM201 เวลา 10.00-11.00 น.

211 650788 ปุญญพัฒน์  ดังกอ้ง  ม.4 คงคาราม เพชรบุรี TW201 KM201 เวลา 09.00-10.00 น.

212 650248 ปุญญพัฒน์  จติรจลุชลวฒัน์ ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี K5-บน KM201 เวลา 08.00-09.00 น.

213 640723 ปุณยวร์ี  ธระเสนา ม.5 ขอนแกน่วทิยายน ขอนแกน่ J1-ล่าง KM201 เวลา 12.00-13.00 น.

214 640602 แผ่นฟ้า  เยาวภักด์ิ ม.4 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี G8-ล่าง KM201 เวลา 08.00-09.00 น.

215 650358 พงศกร  แป้นเงิน ม.5 ภปร. ราชวทิยาลัย นครปฐม TW302 KM201 เวลา 08.00-09.00 น.

216 650258 พงศ์ณภัทร  ยบุลวฒัน์ ม.4 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี L2-บน KM201 เวลา 12.00-13.00 น.

217 650242 พงศ์ทร  ขนอนคราม ม.4 สาธติมรภ.วไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี F1-ล่าง KM201 เวลา 11.00-12.00 น.

218 650745 พงศธร  ครุฑทิพย์ ม.5 บรมราชนิีนาถราชวทิยาลัย ราชบุรี 301 KM201 เวลา 08.00-09.00 น.

219 650714 พงศธร  มโีต ม.4 ชยันาทพิทยาคม ชยันาท J6-ล่าง KM201 เวลา 12.00-13.00 น.

220 640014 พงศ์พัฒน์  เครือธนกลุ ม.5 หนองฉางวทิยา อทุัยธานี 301 KM201 เวลา 12.00-13.00 น.

221 640575 พงศภัค  วทิยาประดิษฐ์  ม.6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงห เสนี) ๔ กรุงเทพฯ 201 KM201 เวลา 10.00-11.00 น.

222 640576 พงศ์ศิริ  หลงสมบุญ ม.4 สงวนหญิง สุพรรณบุรี 201 KM201 เวลา 11.00-12.00 น.

223 650687 พชร  ถงุน้ าอา่ง ม.4 วดัสุทธวิราราม กรุงเทพฯ F1-บน KM201 เวลา 10.00-11.00 น.

224 650244 พชร  วงษ์วจิารณ์ ม.4 ขอนแกน่วทิยายน ขอนแกน่ C6-บน KM201 เวลา 12.00-13.00 น.

225 650455 พชรวทิย ์ พรหมวชิยั ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี C5-บน KM202 เวลา 08.00-09.00 น.

226 650624 พริษฐ์ภณ  นุชนารถ ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ H7-ล่าง KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

227 640303 พลกฤต  บัวประเสริฐ ม.4 ราชวนิิตบางแกว้ สมทุรปราการ 201 KM202 เวลา 11.00-12.00 น.

228 650614 พลธปิ  องัคณากลุ ม.5 วดัสุทธวิราราม กรุงเทพฯ TW302 KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

229 620459 พลสถติย ์ สุดสงวน ม.4 ถาวรานุกลู สมทุรสงคราม 201 KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

230 640590 พศวร์ี  สุขไพบูลย์ ม.4 สตรีวทิยา 2 กรุงเทพฯ A7-ล่าง KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

231 650047 พัชรพล  ปู่มาก ม.4 นาคประสิทธิ์ นครปฐม TW201 KM202 เวลา 08.00-09.00 น.

232 650153 พัชรพล  ยะฟู ม.4 วนิิตศึกษา ลพบุรี G9-บน KM202 เวลา 11.00-12.00 น.

233 650813 พัชรพล  วฒันาดิลกกลุ ม.4 สมถวลิวเิทศศึกษา ประจวบคีรีขนัธ์ TW302 KM202 เวลา 11.00-12.00 น.

234 650694 พัชรพล  ศรีสุวรรณ ม.5 ประจวบวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ E1-บน KM202 เวลา 11.00-12.00 น.

235 650682 พัฒน์ปิติ  เนียมหอมเตชะกลู ม.5 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา H2-บน KM202 เวลา 12.00-13.00 น.

236 650718 พัฒน์รพี  เหลืองส าราญจติต์ ม.4 สาธติ มรภ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 201 KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

237 650650 พัณณกร  แป้นแกว้ ม.4 อสัสัมชญั บางรัก กรุงเทพฯ L4-ล่าง KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

238 650332 พัทธพล  ทองสัมพันธ์ ม.4 พระนารายณ์ ลพบุรี 301 KM202 เวลา 11.00-12.00 น.

239 650134 พัสกร  เครือเพ็ชร์ ม.4 ราชวนิิต มธัยม กรุงเทพฯ H8-บน KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

240 640388 พิชญ์อลัน  เรืองออ่น ม.4 วดัราชบพิธ กรุงเทพฯ K9-ล่าง KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

241 620915 พิชญุตม ์ มั่นใจ ม.4 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 203 KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

242 640478 พิชญุตม ์ ลาภมงคลนิติ ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี TW202 KM202 เวลา 09.00-10.00 น.

243 640304 พิชยัยทุธ  สินสิริพัฒนผล ม.4 วดัสุทธวิราราม กรุงเทพฯ L9-ล่าง KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

244 650471 พิสิษฐ์  ศรีอนันต์ ม.4 กาญจนาภิเษกวทิยาลัยนครปฐม นครปฐม D4-บน KM202 เวลา 08.00-09.00 น.

245 611266 พีรดณย ์ ภู่นาค ม.5 ราชวนิิตบางเขน กรุงเทพฯ H6-ล่าง KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

246 650223 พีรพัฒน์  อาจปักษา ม.4 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี TW302 KM202 เวลา 10.00-11.00 น.
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247 640479 พีรภัทร  สกลเกยีรติ ม.5 วดัไร่ขงิวทิยา นครปฐม B6-บน KM202 เวลา 08.00-09.00 น.

248 650660 พีรวสั  พงษ์ประพันธ์ ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 201 KM202 เวลา 08.00-09.00 น.

249 650814 พุทธพร  ราตรีวงค์ ม.4 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี TW302 KM202 เวลา 11.00-12.00 น.

250 610567 พุทธรักษ์  รอดมว่ง ม.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 301 KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

251 650717 เพ็ชรโยธนิ  สุริโย ม.4 ร้อยเอด็วทิยาลัย ร้อยเอด็ 201 KM202 เวลา 11.00-12.00 น.

252 650820 ภเกา้กรณ์ ปภิรัชนาท ม.4 สวนกหุลาบวทิยาลัย รังสิต ปทุมธานี TW302 KM202 เวลา 11.00-12.00 น.

253 650203 ภคพล  อยู่มั่น ม.4 สารสาสน์วเิทศบางบอน กรุงเทพฯ 203 KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

254 650138 ภควฒัน์  ศรีสุนารถ ม.4 ร้อยเอด็วทิยาลัย ร้อยเอด็ 201 KM202 เวลา 11.00-12.00 น.

255 650144 ภวตั  นวลใย ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี H1-ล่าง KM202 เวลา 08.00-09.00 น.

256 650254 ภัตรพยนต์  ล้ิมกติติโชติ ม.4 พระปฐม วทิยาลัย  นครปฐม H4-ล่าง KM202 เวลา 08.00-09.00 น.

257 640496 ภัทร  หงษ์รักษ์ ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 203 KM202 เวลา 08.00-09.00 น.

258 650787 ภัทรกร  แมน่ธนู ม.5 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี TW201 KM202 เวลา 13.00-13.30 น.

259 650770 ภัทรดนัย  ทองสินเกษม ม.5 เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี TW202 KM202 เวลา 11.00-12.00 น.

260 650654 ภัทรดนัย  ปิ่นเกษร ม.4 นาคประสิทธิ์ นครปฐม TW201 KM202 เวลา 09.00-10.00 น.

261 650669 ภัทรพล  เพ็งสุข ม.5 นครสวรรค์ นครสวรรค์ A7-บน KM202 เวลา 12.00-13.00 น.

262 640371 ภัทรพล  สามงามเสือ ม.4 สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 301 KM202 เวลา 09.00-10.00 น.

263 640741 ภัทรพล  แสงภู่ ม.4 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพฯ K7-ล่าง KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

264 620527 ภากร  มลูสิน ม.4 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม J7-บน KM202 เวลา 09.00-10.00 น.

265 650696 ภากร  ศรีคัฒนพรหม ม.5 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี L2-ล่าง KM202 เวลา 12.00-13.00 น.

266 650303 ภาคิน  เนรัญชร ม.4 เตรียมอดุมศึกษาสมทุรปราการ สมทุรปราการ 304 KM202 เวลา 11.00-12.00 น.

267 650148 ภาณุวชิญ์  เลขนาวนิ ม.4 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ A9-บน KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

268 640411 ภาณุวชิญ์  สระโพธิ์ทอง ม.4 โพธสิารพิทยากร กรุงเทพฯ 201 KM202 เวลา 10.00-11.00 น.

269 620627 ภานรินทร์  คชกฤษ ม.4 เบญจมเทพอทุิศ เพชรบุรี 203 KM202 เวลา 09.00-10.00 น.

270 650504 ภาวชั  กลุวมิลประทีป ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 201 KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

271 640618 ภีมวชัช ์ ทิพยรักษ์ ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 203 KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

272 620547 ภูธนัตถ ์ บัวทอง ม.5 เซนต์ราฟาแอล สมทุรปราการ B2-ล่าง KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

273 650744 ภูมกิร  ใจปวน ม.4 ผดุงปัญญา ตาก 301 KM203 เวลา 12.00-13.00 น.

274 650681 ภูมกิร  เหมอืนเดชา ม.4 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 203 KM203 เวลา 12.00-13.00 น.

275 650727 ภูมเิทพ  คงโนนกอก ม.6 ปทุมเทพวทิยาคาร หนองคาย 203 KM203 เวลา 12.00-13.00 น.

276 650268 ภูมพิัฒน์  ดีทโชค ม.4 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม I3-ล่าง KM203 เวลา 09.00-10.00 น.

277 650399 ภูมศิิริ  โมศิริ ม.5 สารสาสน์วเิทศราชพฤกษ์ นนทบุรี D4-ล่าง KM203 เวลา 11.00-12.00 น.

278 650249 ภูริณัฐ  อดุหนุน ม.4 พระนารายณ์ ลพบุรี 301 KM203 เวลา 11.00-12.00 น.

279 640305 ภูริภัทร  ตาลอนิทร์ ม.4 บางปะกอกวทิยาคม กรุงเทพฯ F6-บน KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

280 620555 ภูริภาคย ์ หวงัดี ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ B5-ล่าง KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

281 640558 ภูวนัตถ ์ สาระขนัธ์ ม.5 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ 203 KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

282 650208 เภา  ต้ังประเสริฐ ม.4 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม 201 KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

283 650319 มนัญชยั  สินสง ม.5 ท่ายางวทิยา เพชรบุรี 203 KM203 เวลา 09.00-10.00 น.

284 640358 มโนชญ์ธมัม ์ ธนสิริวฒันโชติ ม.4 เฉลิมพระเกยีรติฯ กาญจนบุรี 203 KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

285 650354 เมธา  ฉมิเล็ก ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี C6-ล่าง KM203 เวลา 08.00-09.00 น.

286 650350 ยศกร  นนทรีย์ ม.6 บางมลูนากภูมวิทิยาคม พิจติร 203 KM203 เวลา 12.00-13.00 น.

287 650667 ยศกร  เมง็ไธสง ม.4 สามเสนวทิยาลัย กรุงเทพฯ B4-ล่าง KM203 เวลา 10.00-11.00 น.
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288 650699 ยศกร  สีส าลี ม.5 ท่ามะกาวทิยาคม กาญจนบุรี L4-บน KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

289 650809 ยศธพร  ญาโน ม.4 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี TW302 KM203 เวลา 12.00-13.00 น.

290 650732 ยศสรัล  ธรฤทธิ์ ม.5 ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช 301 KM203 เวลา 12.00-13.00 น.

291 650816 ยทุธการ  แท่นนาค ม.4 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพฯ TW302 KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

292 650691 รชต  รัตนเทวมาตย์ ม.5 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี F4-ล่าง KM203 เวลา 12.00-13.00 น.

293 650210 รณกร  เสนาอดุร ม.4 สาธติ มรภ.บ้านสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพฯ E4-ล่าง KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

294 650662 รณิศ  นาวารัตน์ ม.4 แสงทองวทิยา สงขลา A4-ล่าง KM203 เวลา 13.00-13.30 น.

295 650601 รพีพันธ ์ หมอนทอง ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 304 KM203 เวลา 09.00-10.00 น.

296 650369 รพีภัทร  มลิะถาโก ม.4 ฐานปัญญา กรุงเทพฯ TW302 KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

297 640327 รัชพรรด์ิ  ศรีพยงค์ ม.5 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม A8-ล่าง KM203 เวลา 09.00-10.00 น.

298 650758 รัฐภูม ิ วรรณศรี ม.4 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 303 KM203 เวลา 12.00-13.00 น.

299 620519 รัตนโชติ  มั่นศรีจนัทร์ ม.4 สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 301 KM203 เวลา 09.00-10.00 น.

300 650243 รัตนวชิญ์  เอนกทรัพย์ ม.4 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย)์ กรุงเทพฯ G2-บน KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

301 620783 เลิศพิสิษฐ์  วสัิชนาม ม.5 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพฯ K3-บน KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

302 650730 วงศธร  มาถาวร ม.4 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 301 KM203 เวลา 11.00-12.00 น.

303 640331 วรโชค  ประพัฒน์ทอง ม.4 จติรลดา กรุงเทพฯ A9-ล่าง KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

304 650626 วรภัทร  สุขพูล ม.4 นาคประสิทธิ์ นครปฐม A8-บน KM203 เวลา 09.00-10.00 น.

305 640306 วรวชิ  หลักศิลา ม.4 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 201 KM203 เวลา 09.00-10.00 น.

306 650219 วรัญญู  ฤกษ์รอด ม.4 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม G4-ล่าง KM203 เวลา 09.00-10.00 น.

307 611370 วรายทุธ  พุกผล ม.5 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี TW201 KM203 เวลา 08.00-09.00 น.

308 650217 วรินทร์  รุ่งโรจน์ ม.4 วชริาวธุ เพชรบุรี L7-ล่าง KM203 เวลา 09.00-10.00 น.

309 650746 วโรดม  แซ่ตัน ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 301 KM203 เวลา 08.00-09.00 น.

310 611308 วศิน  จติต์แผ้ว ม.5 ชลประทานวทิยา นนทบุรี TW201 KM203 เวลา 11.00-12.00 น.

311 640385 วสุวตัน์  อนันตริยกลุ ม.4 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 201 KM203 เวลา 10.00-11.00 น.

312 650220 วชัรวทิย ์ แกน่ภูเขยีว ม.4 ชมุแพศึกษา ขอนแกน่ G3-ล่าง KM203 เวลา 12.00-13.00 น.

313 610497 วชัรากร  พรศิริกาญจน์ ม.5 กาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม 304 KM203 เวลา 09.00-10.00 น.

314 650205 วธันนท์  ปานบุญ ม.4 สวนกหุลาบวทิยาลัย นนทบุรี นนทบุรี B7-บน KM203 เวลา 11.00-12.00 น.

315 650221 วชิชากร  พระบ ารุง ม.4 พระนารายณ์ ลพบุรี J7-ล่าง KM204 เวลา 11.00-12.00 น.

316 640762 วชิยตุม ์ วฒิุมาคุณ ม.5 สตรีวทิยา 2 กรุงเทพฯ TW302 KM204 เวลา 10.00-11.00 น.

317 650747 วธิวนิท์  ฉตัรพัชรภิญโญ ม.5 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 301 KM204 เวลา 12.00-13.00 น.

318 650251 วศิวกร  จตุรพิธพรไชย ม.4 ภูเขยีว ชยัภูมิ C2-ล่าง KM204 เวลา 12.00-13.00 น.

319 600848 วศิวะ  ค าบาง ม.6 สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 301 KM204 เวลา 09.00-10.00 น.

320 650679 วรีภัทร  เขมสุนทรารัตน์ ม.5 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี F9-ล่าง KM204 เวลา 12.00-13.00 น.

321 650155 วรีวชิญ์  ทองลออสิริกลุ ม.4 วชริาวธุวทิยาลัย กรุงเทพฯ E4-บน KM204 เวลา 10.00-11.00 น.

322 650673 ศรณ์  เจริญเฉลิมศักด์ิ ม.4 เบญจมราชทูิศ นครศรีธรรมราช B9-บน KM204 เวลา 12.00-13.00 น.

323 620494 ศรัญพงศ์  ธนวฒันพงศ์ ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี G8-บน KM204 เวลา 08.00-09.00 น.

324 650231 ศศกร  แกว้พ่วง ม.4 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม E3-ล่าง KM204 เวลา 09.00-10.00 น.

325 640778 ศักดินันท์  บุญประดิษฐ์ ม.4 พระนารายณ์ ลพบุรี E2-บน KM204 เวลา 11.00-12.00 น.

326 640764 ศักยศ์รณ์  โลหกลุ ม.5 นครนายกวทิยาคม นครนายก 203 KM204 เวลา 12.00-13.00 น.

327 650678 ศักร์สฤษฏ์  พงษ์สิงห์ ม.4 วทิยาศาสตร์จฬุาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี D2-ล่าง KM204 เวลา 09.00-10.00 น.

328 650202 ศักรินทร์  โพธิ์ทอง ม.4 วทิยาศาสตร์จฬุาภรณ์ราชวทิยาลัย เพชรบุรี C7-บน KM204 เวลา 09.00-10.00 น.
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329 650225 ศิวกร  เนยน้อย ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 201 KM204 เวลา 08.00-09.00 น.

330 640607 ศิวกร  ราษฎร์ภูธร ม.4 สาธติ มรภ.จอมบึง ราชบุรี TW301 KM204 เวลา 08.00-09.00 น.

331 650423 ศิวกร  ละครไชย ม.4 โพธสิารพิทยากร กรุงเทพฯ TW202 KM204 เวลา 10.00-11.00 น.

332 611053 ศิวกร  สิทธรัิกษ์ ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี C9-ล่าง KM204 เวลา 08.00-09.00 น.

333 640400 ศิวกร  อรุณปาน ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 201 KM204 เวลา 08.00-09.00 น.

334 640427 ศุกลวฒัน์  บุตรดีขนัธ์ ม.4 กาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม G6-ล่าง KM204 เวลา 09.00-10.00 น.

335 640527 ศุภกร  นิยมสุข ม.4 สระบุรีวทิยาคม สระบุรี H3-ล่าง KM204 เวลา 11.00-12.00 น.

336 640309 ศุภกร  มาลาพงษ์ ม.4 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม J1-บน KM204 เวลา 09.00-10.00 น.

337 620648 ศุภเชฏฐ์  นัยนา ม.5 บางบัวทอง นนทบุรี C1-ล่าง KM204 เวลา 11.00-12.00 น.

338 610565 ศุภณัฐ  จงไทยรุ่งเรือง ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 304 KM204 เวลา 08.00-09.00 น.

339 640635 ศุภทัต  ทุมมากรณ์ ม.6 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการอบุลราชธานี อบุลราชธานี H1-บน KM204 เวลา 13.00-13.30 น.

340 650452 ศุภฤกษ์  แกว้ฤทธิ์ ม.4 หัวหินวทิยาคม ประจวบคีรีขนัธ์ 301 KM204 เวลา 11.00-12.00 น.

341 650113 ศุภฤกษ์  ลีรพงษ์กลุ ม.4 นครนายกวทิยาคม นครนายก K8-บน KM204 เวลา 12.00-13.00 น.

342 620656 ศุภวชิ  ชยัศักดานุกลู ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 203 KM204 เวลา 08.00-09.00 น.

343 640516 ศุภวชิญ์  คงอุ่น ม.5 สิงห์บุรี สิงห์บุรี H4-บน KM204 เวลา 11.00-12.00 น.

344 640547 ศุภวชิญ์  รวงทอง ม.4 เฉลิมพระเกยีรติฯกาญจนบุรี กาญจนบุรี 203 KM204 เวลา 10.00-11.00 น.

345 650320 ศุภศิษฏ์  จติต์จ านงค์ ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี B3-ล่าง KM204 เวลา 08.00-09.00 น.

346 650748 ศุภสัณห์  จติใจยดืหยุ่น ม.4 วดัทรงธรรม สมทุรปราการ 301 KM204 เวลา 10.00-11.00 น.

347 650790 สกลวฒัน์  วงศ์ยศโอฬาร ม.4 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ TW302 KM204 เวลา 12.00-13.00 น.

348 650396 สมชาย  บัวตูม ม.5 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 304 KM204 เวลา 12.00-13.00 น.

349 650773 สราวธุ  เขม็พันธุ์ ม.5 มธัยมวดัมกฏุกษัตริย์ กรุงเทพฯ TW201 KM204 เวลา 10.00-11.00 น.

350 650772 สันสกฤต  พิมาทัย ม.5 กนัทรลักษ์วทิยา ศรีสะเกษ TW201 KM204 เวลา 13.00-13.30 น.

351 650265 สิทธเิจตน์  ล้ าเลิศธนัญชยั ม.5 ทานตะวนัไตรภาษา สมทุรสาคร TW201 KM204 เวลา 10.00-11.00 น.

352 650783 สิทธพิล  ศรศรี ม.6 ศรีส าโรงชนปูถมัถ์ สุโขทัย TW201 KM204 เวลา 12.00-13.00 น.

353 650665 สิปปภาส  จอนเกดิ ม.5 ลาซาลโชติรวนีครสวรรค์ นครสวรรค์ H9-บน KM204 เวลา 12.00-13.00 น.

354 650493 สิรวชิญ์  ข าผ้ึง ม.5 มธัยมวดัมกฏุกษัตริย์ กรุงเทพฯ 203 KM204 เวลา 10.00-11.00 น.

355 650037 สิรวชิญ์  ดีประเสริฐ ม.4 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพฯ 303 KM204 เวลา 10.00-11.00 น.

356 640350 สิรวชิญ์  ทองเสด ม.4 สาธติมรภ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา 201 KM204 เวลา 11.00-12.00 น.

357 620646 สิรวชิญ์  มจัฉา ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี TW302 KM204 เวลา 08.00-09.00 น.

358 650509 สิรวชิญ์  เมฆปั้น ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี TW202 KM204 เวลา 09.00-10.00 น.

359 650292 สิรวชิณ์  อาสวา่ง ม.5 วดัสุทธวิราราม กรุงเทพฯ B2-บน KM204 เวลา 10.00-11.00 น.

360 650721 สิรวฒิุ  ไมง้ิ้ว ม.4 วนิิตศึกษาในพระราชปูถมัภ์ ลพบุรี 203 KM101 เวลา 11.00-12.00 น.

361 650769 สิราย ุ ศิริบุตร ม.4 เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี 304 KM101 เวลา 10.00-11.00 น.

362 620848 สิริกร  โบราณ ม.4 เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี 301 KM101 เวลา 10.00-11.00 น.

363 650256 สุกฤษฎิ์  เสมอค า ม.4 สระบุรีวทิยาคม สระบุรี A3-บน KM101 เวลา 11.00-12.00 น.

364 650775 สุชาพงศ์  พันธุ์คง ม.4 ปากเกร็ด นนทบุรี TW201 KM101 เวลา 11.00-12.00 น.

365 650336 สุประดิษฐ์  อว่มเสง่ียม ม.4 หิวหินวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ TW202 KM101 เวลา 11.00-12.00 น.

366 640312 สุปวร์ี  อยู่สมบูรณ์ ม.4 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี TW202 KM101 เวลา 08.00-09.00 น.

367 650754 สุรชานนท์  ทองเกล้ียง ม.5 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 303 KM101 เวลา 12.00-13.00 น.

368 650741 สุรพัศ  สุขสถาน ม.4 สิงห์สมทุร ชลบุรี 301 KM101 เวลา 12.00-13.00 น.

369 601386 สุรยทุธ  โคตวงษ์ ม.6 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม B9-ล่าง KM101 เวลา 09.00-10.00 น.
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370 650731 สุริยภ์ูม ิ ภาณุเชษฐโยธนิ ม.4 มธัยมสาธติวดัพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ 301 KM101 เวลา 10.00-11.00 น.

371 650204 เสฏฐรัฐ  โลสุยะ ม.4 สามคัคีวทิยาคม เชยีงราย J2-ล่าง KM101 เวลา 12.00-13.00 น.

372 650235 หฤษฏ์  แจม่จ ารัส ม.4 หัวหินวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ I1-ล่าง KM101 เวลา 11.00-12.00 น.

373 650725 อณวชั  ใจทน ม.4 สิงห์บุรี สิงห์บุรี 203 KM101 เวลา 11.00-12.00 น.

374 640770 อธคิม  ลาดเหลา ม.5 ถาวรานุกลู สมทุรสงคราม E1-ล่าง KM101 เวลา 10.00-11.00 น.

375 650698 อธศิ  ธรรมานนท์ ม.5 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี L3-บน KM101 เวลา 12.00-13.00 น.

376 650317 อนุชติ  วฒิุพานิชย์ ม.5 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม G6-บน KM101 เวลา 10.00-11.00 น.

377 650676 อนุวตั  บุญยนื ม.4 ขอนแกน่วทิยายน ขอนแกน่ C4-บน KM101 เวลา 12.00-13.00 น.

378 620524 อภิชา  บูรณ์เจริญ ม.5 วดัราชบพิธ กรุงเทพฯ G7-บน KM101 เวลา 10.00-11.00 น.

379 650779 อภิชา  วนิิชพันธุ์ ม.4 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี TW202 KM101 เวลา 10.00-11.00 น.

380 650752 อภินันท์  เทพสุวรรณ ม.4 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 301 KM101 เวลา 10.00-11.00 น.

381 650786 อภิวชิญ์  ไกยะวนิิจ ม.5 สามชกุรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี TW201 KM101 เวลา 11.00-12.00 น.

382 650666 อภิเศรษฐ์  จลุกลับ ม.4 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก B8-ล่าง KM101 เวลา 12.00-13.00 น.

383 650703 อมรเทพ  สุวรรณนิตย์ ม.5 มอ.วทิยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี L8-บน KM101 เวลา 12.00-13.00 น.

384 650722 อมรวทิย ์ บุญอมรวทิย์ ม.5 โยธนิบูรณะ กรุงเทพฯ 203 KM101 เวลา 09.00-10.00 น.

385 620790 อรรถกร  มหาสุข ม.4 สวนกหุลาบ วทิยาลัย ธนบุรี กรุงเทพฯ 201 KM101 เวลา 10.00-11.00 น.

386 650553 อริยธ์ชั  สัจจวโิส ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี C5-ล่าง KM101 เวลา 08.00-09.00 น.

387 650279 อคัรโยธนิ  พลเกษตร ม.4 เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 203 KM101 เวลา 12.00-13.00 น.

388 650048 อคัรรินทร์  สมนาค ม.4 สวนกหุลาบวทิยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ E3-บน KM101 เวลา 10.00-11.00 น.

389 650522 อฑัฒพร  ให้เจริญสุข ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี J5-ล่าง KM101 เวลา 08.00-09.00 น.

390 650686 อาชวณิ  ปัญญานันท์ ม.4 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ H2-ล่าง KM101 เวลา 12.00-13.00 น.

391 640314 อทิธ ิ โชติรังสฤษฏิ์ ม.4 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ประจวบคีรีขนัธ์ 203 KM101 เวลา 11.00-12.00 น.

392 650684 เอกธนัช  โมฬี ม.6 พิชยัรัตนาคาร ระนอง H7-บน KM101 เวลา 13.00-13.30 น.

393 650680 เอกเนติ  หินเธาว์ ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ D3-ล่าง KM101 เวลา 10.00-11.00 น.


