
ก ำหนดกำร ในวันที่ 4 มกรำคม 2564 
 

กลุ่มที ่1 ล ำดับที่ 1-42  
 

เวลำ 09.00 น.     เข้ำ Link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a17b089fd92e54cd68579e4f61fcd7710%40thread.tacv2/1609295547434?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-
71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-
d48519c1ef01%22%7d  
 

เวลำ 13.00 น.     เข้ำ Link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a17b089fd92e54cd68579e4f61fcd7710%40thread.tacv2/1609295782876?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-
71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-
d48519c1ef01%22%7d  
 

ส่งข้อสอบข้อเขียน  
ไปยัง E-mail : cicm.document1@gmail.com 
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ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ) E-mail ผู้เข้ำสอบ 

1 นาย นพรุจ เจริญรัฐกาญจน ์ NOPPARUJ CHAROENRATTHAKARN Nopparuj176@gmail.com  

2 นาย ณฐกฤต รัตนไชย NATAKRIT RATANACHAI natratanachai@gmail.com 

3 นางสาว พัทธนันท ์ ไชยหูติ๊บ PATTANAN CHAIHUTIP jingjaiphattanan@gmail.com 

4 นางสาว ณัทชา สุวรรณมาศ NATCHA SUWANAMAS natcha2003@gmail.com 

5 นางสาว พรรณภัค กัณหะสิริ PANNAPAK KANHASIRI pannapakkanhasiri@gmail.com 

6 นาย ปวริศ พงษ์ชัยไกรกิต ิ PAVARIS PONGCHAIKAIKITI pavarisbb@gmail.com  

7 นาย ณภัสสร ์ อารยางกูร NAPAT ALAYANGKOOL Napat_Jade@hotmail.com 

8 นาย เมทริกซ์ เนาวรัตน์พงษ์ MATRIX NAOVARATPONG matrices.n@gmail.com 

9 นางสาว ณัฐนิช กุลวิวัฒน ์ NATTANIT KULVIWAT Janattanit18@gmail.com 

10 นางสาว จันทลักษณ ์ พรรณรายน์ JANTALUCK BHANARAI jantaluck.b@gmail.com 

11 นางสาว สุนิตา สุสมากุลวงศ์ SUNITA SUSAMAKULWONG sunita.sus@student.mahidol.edu 

12 นางสาว กานทิดา จันทร์อนุรักษ ์ KARNTHIDA JAN-ANURAK karnthidajan@gmail.com 

13 นาย พันธุ์ทรัพย ์ ดิเรกวัฒนะ PANSUB DIREKWATANA iampoomz@gmail.com 

14 นางสาว อรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร ORNPAILIN WANICHTHANAOLAN ornpailin7065@gmail.com 

15 นางสาว พิราญาณ ์ ศรีสถิตย์วัฒนา PIRAYA SRISATHITVATANA piraya.pami@gmail.com  

16 นางสาว ณัชชา ประสานสรรพกิจ NATCHA PRASANSAPPAKIT ingnatcha.p@gmail.com 

17 นาย จิราย ุ ศรีไพบูลย์ JIRAYU SRIPHAIBOON jirayusriphaiboon@gmail.com  

18 นาย ศุภกฤต เกียวประเสริฐ SUPAKIT KIEWPRASERT kiewprasert@hotmail.com  

19 นาย ปรัชญา เพ็ชราวรรณ PRATCHAYA PHETCHARAWAN babemuids@gmail.com 

20 นาย ชยธร ฉัตรธนพรโยธิน CHAYATHORN CHATTHANAPORNYOTHIN chayathorn76@gmail.com 
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ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ) E-mail ผู้เข้ำสอบ 

21 นาย ชนะชนม์ รัตนมังคลานนท์ CHANACHON RATANAMUNGKLANON emainmail507@gmail.com 

22 นาย เตชินท์ สุขประกอบ TACHIN SOOKPARKOB ffuji.sookparkob@gmail.com 

23 นาย ปิยวัฒน ์ คงคาฉุยฉาย PIYAWAT KONGKACHUICHAY poompimkus@gmail.com 

24 นางสาว ศุภนุช ศิริวิบูลย์ไชยกุล SUPANUCH SIRIVIBOONCHAIYAKUL mo.supanuch@gmail.com  

25 นางสาว ฑรดา พุทธรักษ ์ THARADA PHUTTHARAK tphuttharak01@gmail.com 

26 นางสาว จังคนิภา ฉัตรศิริเวช JANGKANIPA CHATSIRIWECH chajangkanipa@gmail.com 

27 นางสาว ชยุดา กิติภาวงค์ CHAYUDA KITIPAWONG bua_ki@harrowschool.ac.th 

28 นาย ภารส ศิริรักษ์ PAROSE SIRIRAKS Parose.Siriraks@gmail.com 

29 นางสาว สุชญา ตันติพัฒน์ SUCHAYA TANTIPAT suchayattp@gmail.com 

30 นางสาว ปภาพินท ์ ไพโรจน์ธนชัย PAPHAPIN PAIROJTANACHAI paphapin.paan@gmail.com 

31 นางสาว พิมพ์พิชชา เลิศเกียรติด ารงค์ PIMPITCHA LERTKIATDAMRONG pimpitchal99@gmail.com 

32 นางสาว วรีษา บรรณเภสัช WAREESA BUNNAPASAT baiteuy.w@gmail.com 

33 นางสาว ยัสลีณ กอร ์ ชาบรา JASLEEN KAUR CHHABRA jasleen_21@standrews.ac.th 

34 นาย วรกานต ์ ลีลาคุณากร WORAKARN LEELAKUNAKORN Worakarn2728@gmail.com 

35 นางสาว พลอย เตชวัฒนสุข PLOY TECHAWATANASUK stploy@edu.kis.ac.th 

36 นาย สิทธิศักดิ์ กาญจนสภา SITTISAK KANCHANASAPHA get.skget@gmail.com 

37 นางสาว วนภัส วชิรเดชกุล WANAPAS WACHIRADEJKUL hanneswanapas.2002@gmail.com 

38 นางสาว ปิติจุฑา ปานะบุตร PITIJUTHA PANABOOT supawatpanaboot@gmail.com 

39 นาย จิตบุญญ พุทธรักษา JITBOON PUTTHARUGSA pemejitboon213@gmail.com 

40 นาย ภาณุพล เทพยสุวรรณ PANUPOL THEPYASUWAN panupolt21@rism.ac.th 

41 นาย กัญจน ์ ตันสุหัช KUNN TANSUHAJ ktansuhaj@gmail.com 

42 นางสาว ภูลฎา รัตนกาญจนพันธ ์ PULADA RATTANAKANJANAPUN proyproy7@gmail.com 
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ก ำหนดกำร ในวันที่ 4 มกรำคม 2564 
 

กลุ่มที ่2  ล ำดับที่ 43-84  
 

เวลำ 09.00 น.     เข้ำ Link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a92fa02b63b3749d5997a043995c23d20%40thread.tacv2/1609295615857?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-
71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-
d48519c1ef01%22%7d  
 

เวลำ 13.00 น.     เข้ำ Link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a92fa02b63b3749d5997a043995c23d20%40thread.tacv2/1609295798385?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-
71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-
d48519c1ef01%22%7d  
 

ส่งข้อสอบข้อเขียน  
ไปยัง E-mail : cicm.document2@gmail.com 
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ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ) E-mail ผู้เข้ำสอบ 

43 นางสาว เรือนบุญ เสถียรกิจ RUEANBUN SATHIENKIT 
rueanbun.sathienkit@my.greenes.
org.uk 

44 นาย ภูมิ แอลเบิท อิงคามระธร PUME ALBERT ENGKAMARATRON albert.engkamaratron@gmail.com 

45 นางสาว วรณัน เจียนสุวรรณ WORANUN JIEANSUWAN woranun.hyejae@gmail.com 

46 นาย วัตซัล ซิงห์ VATSAL SINGH vatsals645@gmail.com 

47 นางสาว อธิชา อร่ามทวีทอง ATICHA ARAMTHAVETHONG art_aram@hotmail.com 

48 นาย ชนาธิป ซิงห์ CHANATHIP SINGH chanathip.singh@gmail.com 

49 นางสาว ปรีด์เปรม อภิรักษชยักูร PREEPRAME APIRAKSACHAIKOOL Preeprame_888@hotmail.com 

50 นาย ปณชัย โตมอญ PANACHAI TOMORN panachai.6857@gmail.com 

51 นางสาว เจณิศา แอนเดรีย มอลจาด ี JANISA ANDREA MULJADI janisa.muljadi@gmail.com 

52 นางสาว อารินดา วงศ์กิตติรักษ์ ARRINDA WONGKITTIRUK dara.wong0330@gmail.com 

53 นาย ณัฐพนธ์ กิตติอุดม NATTAPON KITTI-UDOM nattaponk21@rism.ac.th 

54 นางสาว พศิกา เตชาบูรพานนท ์ PASIKA TAYCHABURAPANONE pasikatay@gmail.com 

55 นางสาว สิรินทรา แย้มบุญยิ่ง SIRINTHRA YAMBBOONYING sy.nini2510@gmail.com 

56 นาย สิรดรณ์ สีละมาด SIRADORN SRIRAMATR toopsriramatr@gmail.com 

57 นาย ปุณยวีร ์ สิงหวิชัย PUNYAVEE SINGHAWICHAI kudjung.sing@gmail.com 

58 นางสาว นัชชา  เฉลิมโชคเจริญกิจ NATCHA CHALERMCHOCKCHAROENKIT natcha.nile@gmail.com 

59 นาย อานันท ์ ไพจิตโรจนา ANAND PAICHITROJJANA anandpaichitrojjana@gmail.com 

60 นางสาว อันนา จุลกทัพพะ วทัญญุตา ANNACHULKATABBHA WATUNYUTA annaw21@rism.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ) E-mail ผู้เข้ำสอบ 

61 นางสาว ณัฐนรี จงศิริวัฒนา NATNAREE CHONGSIRIWATTANA khawnat.c@gmail.com 

62 นาย  ้เเพงมาก พุ่มมาก PANGMAK POOMMAK pangmakpoommak@gmail.com 

63 นาย ภวัต สุรมิตรานนท์ PAWAT SURAMITRANON pawat.suramitranon@gmail.com 

64 นาย พลภัทร กล้าหาญ POLLAPHAT KLAHARN patrick2849@cmis.ac.th 

65 นางสาว พิชามญชุ ์ ศิริหล้า PICHAMON SIRILAR pichamonsirilar@gmail.com 

66 นางสาว วิมลิน วัฒนเหล่าวิชย ์ VIMALIN WATTANALAOVIT vimalinwattanalaovit@gmail.com 

67 นาย พรพิพัฒน์ กิติเรียงลาภ PORNPIPAT KITIREANGLARP kititelescope@gmail.com 

68 นางสาว พราวไพร ฉันทชัยวัฒน ์ PRAOPRAI CHANTHACHAIWAT ppraopraichan@gmail.com 

69 นางสาว ศศมน อ้างสันติกุล SASAMON ANGSANTIKUL angiesasamon@gmail.com 

70 นางสาว ภูร ี บุญยกิจสมบัติ BHUREE BOONYAKITSOMBAT parnyboon@gmail.com 

71 นางสาว นิชาภา หิรัญวโรดม NICHAPA HIRUNVARODOM emmyh_2021@concordian.org 

72 นางสาว นิรมล แซ่หลี NIRAMON SAELEE niramon1581@gmail.com 

73 นางสาว ฑิตยาพร ประเสริฐสม THITAYAPORN PRASERTSOM 2021fay.p2@shrewsbury.in.th 

74 นางสาว ใจฟ้า ชัญมาตรกิจ JAIFAH SHANMATKIT tonhoms_2021@concordian.org 

75 นาย รวิศวร ์ ชัยมงคล RAWIS CHAIMONGKOL rawis.jj@gmail.com 

76 นางสาว วริศรา วงศ์เจริญถาวร VARISARA WONGCHAROENTHAVORN varisaraw2003@gmail.com 

77 นางสาว ทยิดา พานิช TAYIDA PHANICH tayida.kpis@gmail.com 

78 นางสาว นิชกานต ์ หวังชัย NICHAKAN WHANGCHAI nichaainam2545@gmail.com 

79 นางสาว ลีนา ภักดีเจริญ LEENA PAKDEECHAROEN lpakdeecharoen@gmail.com 

80 นางสาว พิชามญชุ ์ ลอยฤทธวิุฒิไกร PICHAMON LOYRITHIWUDTHIKRAI mookymook8@gmail.com 

81 นางสาว แพรวา เอื้องโชคชัย PRAEWA OUANGCHOKECHAI Praewaouangchokechai@gmail.com 

82 นางสาว ปณิตา ไชยโย PANITA CHAIYO b.panitach@gmail.com 

83 นาย ณัทพงศ์ เอี่ยมสินวรกุล NUTTHAPONG IEMSINWORAKUL nutthapongie49979@gmail.com 

84 นางสาว ปภัสวริณ ซ่ือสัตย์ PAPATWARIN SUESAT praew-snsd@hotmail.com 

 
 
 



ก ำหนดกำร ในวันที่ 4 มกรำคม 2564 
 

กลุ่มที ่3 ล ำดับท่ี 85-126  
 

เวลำ 09.00 น.     เข้ำ Link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a52bd160446b04c8aa13f28f96efaf891%40thread.tacv2/1609295661472?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-
71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-
d48519c1ef01%22%7d  
 

เวลำ 13.00 น.     เข้ำ Link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a52bd160446b04c8aa13f28f96efaf891%40thread.tacv2/1609295817964?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-
71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-
d48519c1ef01%22%7d  
 

ส่งข้อสอบข้อเขียน  
ไปยัง E-mail : cicm.document3@gmail.com 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a52bd160446b04c8aa13f28f96efaf891%40thread.tacv2/1609295661472?context=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-d48519c1ef01%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a52bd160446b04c8aa13f28f96efaf891%40thread.tacv2/1609295817964?context=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-d48519c1ef01%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a52bd160446b04c8aa13f28f96efaf891%40thread.tacv2/1609295817964?context=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-d48519c1ef01%22%7d
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mailto:cicm.document3@gmail.com


ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ) E-mail ผู้เข้ำสอบ 

85 นาย ธนภัทร ธ ารงศักดิ์สุวิทย ์ THANAPAT THUMRONGSAKSUVIT thanapataud@gmail.com 

86 นางสาว ณัฐภัทรา ทาระวรรณ NATPATTARA THARAWAN beammms@icloud.com 

87 นางสาว หงสรถ คล่องประทีปผล HONGSAROD KLONGPRATEEPPON Scarlettc.prior@hotmail.com 

88 นางสาว ชวิศา อรรควุฒิวาณิชย ์ SHAVISA AKAVUTHIVANICH jaijai.akavuthivanich@gmail.com 

89 นางสาว เพ็ญพิชชา ปกค า PENPITCHA POKKHAM jp.pokkham@gmail.com 

90 นางสาว เมลิสสา นิรุตตินานนท์ MELISSA NIRUTTINANON melissaaamay@gmail.com 

91 นาย ชยุตม์ ยอดมนต ์ CHAYUT YODMON punchayutyodmon@gmail.com 

92 นางสาว สุชานันท์ สืบกระพัน SUCHANUN SUEBKRAPUN ssuchanun@hotmail.com  

93 นางสาว สุพิชฌา ชัยประสิทธกิุล SUPICHA CHAIPRASITHIKUL 2021hoya.c@shrewsbury.in.th 

94 นาย ภูวิศ อภิมุขวรสกุล PHUWID APIMUKVORASAKUL phuwid@hotmail.com 

95 นาย ภูมิพิสิษฐ เดชไชยยาศักดิ ์ PHOOMPHISIT DEJCHAIYASAK phoomphisitd21@rism.ac.th 

96 นางสาว กนกกร กิจเลิศพรไพโรจน์ KANOKKORN KITLERDPORNPAIROT kitlerdpornpairot@gmail.com 

97 นาย ชิติพัทธ ์ โตสุพันธ์ุ CHITIPHAT TOSUPHAN tosupan568@gmail.com 

98 นางสาว สุภัชญา ผิวงาม SUPHATCHAYA PHEWNGAM aornph1@gmail.com 

99 นางสาว นภัสกร บุนนาค NAPASAKORN BOONNARK tangtang.sk8@gmail.com 

100 นางสาว กีรติยา เล็กชะอุ่ม KEERATIYA LEKCHAOOM gensokyo1412@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ssuchanun@hotmail.com


ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ) E-mail ผู้เข้ำสอบ 

101 นาย ปณิธฺุ ช่วงฉ่ า PANITHI CHUANGCHAM porsche.sg100@gmail.com 

102 นางสาว บูรณี สเลลานนท์ BURANEE SALELANON bsalelanon@gmail.com 

103 นาย ภูวเมศฐ ์ กิจชัยสวัสดิ์ PUWAMATE KITCHAISAWAD dollar_zoo_@Outlook.com 

104 นาย ภาคภพ เลขวัต PAKPOP LEKAWAT namonamoya@gmail.com 

105 นาย ธีรุตม์ เเก้วสมนึกสกุล THEERUT KAEWSOMNUKSAKUL oat.theerut@gmail.com 

106 นางสาว พิชญาภา วิจิตรวิกรม PITCHAYAPA VICHITVIGROM pitchayapavi@gmail.com 

107 นางสาว กันต์กมล ช. คงรักเกียรติยศ KHANKAMOL CHOR KONGRUKGREATIYOS janpaint4221@gmail.com 

108 นาย คุณากร อนุเดชากุล KUNAKORN ANUDACHAKUL mildkunakornanudachakul@gmail.com 

109 นางสาว จินา ลี JINA LEE jinalee2001@hotmail.com 

110 นางสาว เรเนสา คานิโย RENESA KHANIJOW Rini55590@gmail.com 

111 นาย วรบรรณ ร่มไตรรัตน์ WORABUN ROMTRAIRUT Worabun@gmail.com 

112 นางสาว กรณิศ ตั้งศรีไพโรจน์ KORANIT TANGSRIPAIROJE buffsalmin@gmail.com 

113 นางสาว แสงญาดา ศรีวีระวานิชกุล SANGYADA SRIVEERAVANICHKUL Byemeaw@gmail.com 

114 นาย บุณยกร หว่อง BOONYAGORN WONG kkbkw@outlook.com 

115 นางสาว จิดาภา ลาภเจริญทว ี JIDAPA LARPCHAROENTAVEE mimi.jidapa@gmail.com 

116 นาย กนกรัศมิ์ จิรวัฒนวาณิช KANOKRACH JIRAWATTANAWANICH janisphakdi@gmail.com 

117 นางสาว นภัส สิปิยารักษ ์ NAPAS SIPIYARAK napassipiy@gmail.com 

118 นางสาว ขวัญรัตน ์ มั่งจิตร KWANRAT MANGJIT pampam.km@gmail.com 

119 นางสาว ปริยาภัทร เรืองกาญจนเศรษฐ์ PARIYAPAT RUANGKANCHANASETR praewr234@gmail.com 

120 นางสาว ธาริตรตา อัตตาหกุล TARITRATA ATTAHAKUL taritrataattahakul@gmail.com 

121 นางสาว นิชปวีณ ์ชานา กอร์ดอน NIJPAWI CHANA GORDON namfahgordon@gmail.com 

122 นางสาว พลอย สุขศิริเวชรักษ์ PLOY SUKSIRIVECHARUK ploy2718@student.tcis.ac.th 

123 นางสาว ปาณิศา วรรณวิสูตร PANISA WUNVISUT evepanisa@gmail.com 

124 นางสาว ชั่งคิด ประทุมมา CHANGKID PRATUMMA alovemom2547@gmail.com 

125 นางสาว วาสิตา นิมิตรวงศ์สกุล WASITA NIMITWONGSAKUL wasita.emmy@gmail.com 

126 นางสาว ยูนนาน ด าเนินชาญวนิชย ์ YUNNAN DUMNERNCHANVANICH yunnandumn@gmail.com 



ก ำหนดกำร ในวันที่ 4 มกรำคม 2564 
 

กลุ่มที ่4 ล ำดับที่ 127-167  
 

เวลำ 09.00 น.     เข้ำ Link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a8357eb9664434100bf3ec333e117587b%40thread.tacv2/1609295681267?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-
71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-
d48519c1ef01%22%7d  
 

เวลำ 13.00 น.     เข้ำ Link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a8357eb9664434100bf3ec333e117587b%40thread.tacv2/1609295832929?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-
71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-
d48519c1ef01%22%7d  
 

ส่งข้อสอบข้อเขียน  
ไปยัง E-mail : cicm.document4@gmail.com 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8357eb9664434100bf3ec333e117587b%40thread.tacv2/1609295832929?context=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-d48519c1ef01%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8357eb9664434100bf3ec333e117587b%40thread.tacv2/1609295832929?context=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-d48519c1ef01%22%7d
mailto:cicm.document4@gmail.com


ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ) E-mail ผู้เข้ำสอบ 

127 นางสาว ชวัลญา ร่วมพงษ์พัฒนะ CHAWANYA RUAMPONGPATTANA wwupinnn@gmail.com 

128 นางสาว นันท์นภัส มีผดุง NANNAPHAS MEEPADUNG Nobelz8899@gmail.com 

129 นาย ฐานัตถ์ เลิศเธียรด ารง THANADH LERTIENDUMRONG mark.lertiendumrong2016@radley.org.uk 

130 นาย ชวิศ วทานิยปราโมทย ์ CHAVIS VATANIYAPRAMOTE TaVDynasty@gmail.com 

131 นาย นาธาน ยินประพันธ ์ NATHAN YINPRAPHAN ncoilservices@gmail.com 

132 นาย ครองไท ศีลาเจริญ KRONGTHAI SELACHAROEN tiger.krongthai@gmail.com 

133 นางสาว รสา อภิชาตวิงศ์วณิช RASA APICHARTVONGVANICH pimmyrasa@gmail.com 

134 นางสาว อภิชญา ปรปักษ์ขาม APIDCHAYA PORAPUKHAM apidchayap@gmail.com 

135 นาย ตั้งจิต ประทุมมา TANGCHIT PRATUMMA ohmtangchit@gmail.com 

136 นางสาว สุพิชฌาย ์ หาญพุทธภักดกีุล SUPICHA HANPUTPAKDIKUL grace_ha@harrowschool.ac.th 

137 นาย ธนภัทร กิตติก้องนพกร TANAPAT KITIKONGNOPAKORN kaiover2003@gmail.com 

138 นางสาว ณัชชา ธนสัมพันธ ์ NATCHA THANASUMPUNTH nutchapth@gmail.com 

139 นาย ภูวิศ ตีวาร ี BHUWIT TIWARI shitijtiwari13@gmail.com 

140 นาย วีรเกียรติ ตั้งสง่า VEERAKIAT TUNGSANGA 2021kaowpun.t@shrewsbury.in.th 

141 นางสาว ศิริโสภา อนันตบุรี SIRISOPHA ANANTABUREE ing0404.sa@gmail.com 

142 นางสาว รัญชิดา กิติเรืองแสง RANCHIDA KITIRUANGSANG runniepoon@gmail.com 

143 นาย ณัฐพัชร์ เงาธรรมทรรศน์ NATTAPAT NGOWTHAMMATAS nattapat2545@hotmail.com 

144 นาย สรวิชญ์ วงศ์จิตจรรยง SORAVIT WONGJITJANYONG jj@space1.co.th 

145 นาย กิตติศักดิ์ เอกอัครชาติศักดิ์ KITTISAK EK-AKRACHARTSAK kittisakekakrachartsak@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ) E-mail ผู้เข้ำสอบ 

146 นาย วรชัย อมรสิริพาณิชย ์ WORRACHAI AMORNSIRIPANITCH 21worrachaia@nist.ac.th 

147 นางสาว วาสนา อัครเดชเดชาชัย VASSANA ARKRADEJDACHACHAI 2022minnie.a2@shrewsbury.in.th 

148 นางสาว อัชฌาภา พุ่มแก้ว ATCHAPA PUMKAEW mim_ploynumpol@hotmail.com 

149 นาย กชบูรณ์ ตุลยพานิช KOJCHABOON TULAYAPHANICH kojchaboon@gmail.com 

150 นางสาว อัจฉริยาภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ UTCHARIYAPORN SAPSOMBOON tonnam6666@gmail.com 

151 นางสาว เฌนิศา ศิริวงษ์ศิลป์ SHAYNISA SIRIWONGSILP boyashays@gmail.com 

152 นางสาว ภูณิศา คุณวุฒิด ี PHUNISA KUNVUTTHIDEE phunisa.kun@gmail.com 

153 นาย นกีรต์ิกุล คณากรไพบูลย์ NAKREEKOON KANAKORNPAIBOON jeffkanakorn@gmail.com 

154 นาย ศิโยน คีรีโต ZION KERETHO natekrth@gmail.com 

155 นาย กษิดิ์เดช กิตติชญาน์ธร KASIDET KITTICHAYATHON Kasidet.kitti@gmail.com 

156 นางสาว ณัฐมน ทองปลาเค้า NATTAMON THONGPLAKHAO ploynattamon2828@gmail.com 

157 นางสาว อติภา ธรรมวิชัย ATIPA THAMMAVICHAI ggatipa@gmail.com 

158 นางสาว พริมโรส โตธนะรุ่งโรจน ์ PRIMROSE TOTHANARUNGROJ ptothanarungroj@gmail.com 

159 นางสาว จัสมิน เเก้วมณ ี JASMINE KAEWMANEE jaschic18@icloud.com 

160 นาย ปัณณ์ ปโกฏปิระภา PUNN PAKOTIPRAPHA punn.pakotiprapha@gmail.com 

161 นาย ธีร์ธวัช สถิรพัฒน์ไพศาล TEETAWAT SATHIRAPATPAISAN teetawat.sathi@gmail.com 

162 นาย ชัชชัย ชัานาญช่าง CHATCHAI CHAMNANCHANG 2021xin.c@shrewsbury.in.th 

163 นาย ภีรภัทร เผ่าประพันธ ์ PEERAPATRE PAOPRAPUN Hugoza3044@gmail.com 

164 นาย กษิดิศ จึงทองดี KASIDIT JEUNGTHONGDEE tornadroid808@hotmail.com 

165 นางสาว ปนัสยา ฉ่ าตะค ุ PANASYA CHAMTAKU panaspanasya@gmail.com 

166 นาย พิทวัส ยิ่งสุขกมล PHITTHAWAT YINGSUKAMOL first2sfx@gmail.com 

167 นางสาว วรีวรรณ สุจิรภิญโญกุล WAREEVAN SUJIRAPINYOKUL Wareevan2359@gmail.com 

 
 
 
 



ก ำหนดกำร ในวันที่ 4 มกรำคม 2564 
 

กลุ่มที ่5 ล ำดับที่ 168-208  
 

เวลำ 09.00 น.     เข้ำ Link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a6f5478ea7736497680d44b6fd6ed27df%40thread.tacv2/1609295697594?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-
71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-
d48519c1ef01%22%7d  
 

เวลำ 13.00 น.     เข้ำ Link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a6f5478ea7736497680d44b6fd6ed27df%40thread.tacv2/1609295845443?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-
71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-
d48519c1ef01%22%7d  
 

ส่งข้อสอบข้อเขียน  
ไปยัง E-mail : cicm.document5@gmail.com 
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ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ) E-mail ผู้เข้ำสอบ 

168 นาย ปวริศร ์ ชินาพันธุ ์ PAWARIS CHINAPHAN focus3110@gmail.com 

169 นางสาว อารยา วงศ์แกล้ว ARAYA WONGKLAW mild.araya@gmail.com 

170 นางสาว ปาลิน ค าตัน PALIN KHAMTAN palinpran@gmail.com 

171 นางสาว ณฐวลัญช์ ธีระพันธ์เจริญ NUTWALUN THEERAPANCHAROEN stnutwalun@edu.kis.ac.th 

172 นาย ชินกฤต กลิ่นหอม CHINNAKRIT KLINHOM birdie2212@icloud.com 

173 นางสาว รสริน ฤกษ์ไกร ROSARIN RIRKKRAI laurarosarin@gmail.com 

174 นางสาว ณัฐธัญญา ทรงอธิกมาศ NATTHANYA SONGATIKAMAS natthanya2003@gmail.com 

175 นาย ภวัต สันติวงศ์ PHAWAT SANTIWONG phawats22@gmail.com 

176 นางสาว อรรัมภา อัศวเทววิช AONRUMPA ASSAVATAVAWICH miumare1234@gmail.com 

177 นาย ธีรภัทร อิ่มอ านวยทรัพย ์ TEERAPAT IMAMNUAYSUP teerapati21@rism.ac.th 

178 นางสาว ณญาดา ดีวิเศษพันธ ์ NAYADA DEEVISETPUNT nayada.dee@gmail.com 

179 นางสาว มินท์ธิตา เตชพรชยาสินธ ์ MINTITA TAECHAPONCHAYASIN MANASAVILOL@GMAIL.COM 

180 นางสาว นภัสสร เกษมธรรมคุณ NAPHATSORN KASEMTHAMAKHUN taylorfamey@gmail.com 

181 นาย ศุภเศรษฐ์ เหล่าวรพงศ์ SUPASATE LAOWORAPONG laota.supasate@gmail.com 

182 นางสาว ปทุมพร อภิชนสุข PATUMPORN APICHONSOOK 2pkitty2@gmail.com 

183 นางสาว ณัชชา หรรษานิมิตกุล NUTCHA HUNSANIMITKUL hunsanimitkul_n@silpakorn.edu 

184 นางสาว ณิชารีย์ พสุนธาวิโรจน ์ NICHAREE PASUNTAVIROJ nicharee_p@kvis.ac.th 

185 นางสาว อนัชชา มีถม ANATCHA MEETHOM amara.me@egat.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ) E-mail ผู้เข้ำสอบ 

186 นาย กวิน เตชะเสน KEVIN TEJASEN kevintejasen@gmail.com 

187 นางสาว ชุติรัตน ์ แสงยิ่งยงวัฒนา CHUTIRAT SAENGYINGYONGWATTANA bell.satis@gmail.com 

188 นาย ทินกฤต วิชยประเสริฐกุล TINNAKRIT VICHAYAPRASERTKUL juddyman03@gmail.com 

189 นาย วสิษฐ์พ สวรรค์พิทักษ ์ WASITHPOL SWANPITAK wasithpol@gmail.com 

190 นาย ณัฐดนย์ ตันติพงศ์อนันต์ NUTTHADON TANTIPONGANANT nuta21@patana.ac.th 

191 นาย คลีตาลิน หมายมั่น KLEETALIN MAYMAN kleetalin2010@gmail.com 

192 นางสาว ล าแพง สกุลรัตน ์ LAMPHANG SAKUNRAT lamphangsakunrat@gmail.com 

193 นาย ภทรพล ไตรสิกขาธรรม PATARAPOL TRISIKKHADHAM pupah.tri@gmail.com 

194 นางสาว บุญญาพร วสุโสภณ BOONYAPORN WASUSOPON namthipwasusopon@gmail.com 

195 นาย ศวัสกร เต็มกิจถาวร SAWASKORN TEMKITTHAWORN sawaskorn.t@outlook.com 

196 นางสาว อชิรญาณ ์ บุญตรง ACHERAYA BOONTRONG jungjung.acheraya@icloud.com 

197 นางสาว ณญาดา สรวงศารัตน์ NAYADA SUONGSARATH nayadas21@rism.ac.th 

198 นางสาว รัญชน์หทัย ศักดิ์แพทย ์ RUNHATHAI SAKPAET preammygirl@gmail.com 

199 นางสาว บุรัสกร สง่ารังสิโนทัย BURASSAKORN SANGARUNGSINOTAI penguinnsk@gmail.com 

200 นาย พสุธร บ ารุงพล PASUTON BUMRUNGPON hugokungzakwzpasuton@gmail.com 

201 นางสาว รวิสรา วิบูลย์อุทยั RAWISARA WIBULOUTAI fahsaiw_2021@concordian.org 

202 นาย ภีมวัศ สัตตวัชราเวช PEEMMAWAT SATTAVACHARAVECH peemmawat.sat@gmail.com 

203 นางสาว ลิลลินีย์ อานันธิโก LINLINEE ARNANTHIGO linlinee.ar@gmail.com 

204 นางสาว ภาวิดา สุ่มสวัสดิ ์ PAVIDA SOOMSWASDI pavida.pan@gmail.com 

205 นางสาว กวิสรา วัชโรทน KAWISARA WATCHAROTONE wisetwat@outlook.com 

206 นางสาว ภคลีนา พงษ์สุขเวชกุล PAKALINA PONGSUKVECHKUL pakalinapp@gmail.com 

207 นางสาว พิชญาภา ศรีพิกุลทองดี PHITCHAYAPHA SRIPHIKUNTHONGDEE nenanenalovely@gmail.com 

208 นาย วงศธร อ่อนรักษา WONGSATORN ONRAKSA wongsatorno2003@gmail.com 

 
 
 
 



ก ำหนดกำร ในวันที่ 4 มกรำคม 2564 
 

กลุ่มที ่6 ล ำดับที่ 169-249  
 

เวลำ 09.00 น.     เข้ำ Link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a563960640c0a4cb9a4c08728b6fc906c%40thread.tacv2/1609295713582?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-
71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-
d48519c1ef01%22%7d  
 

เวลำ 13.00 น.     เข้ำ Link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a563960640c0a4cb9a4c08728b6fc906c%40thread.tacv2/1609295861980?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-
71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2240c2f47d-5bb3-4217-bd09-
d48519c1ef01%22%7d  
 

ส่งข้อสอบข้อเขียน  
ไปยัง E-mail : cicm.document6@gmail.com 
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ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ) E-mail ผู้เข้ำสอบ 

209 นาย จรณ ์ เตชะศรินทร์ JOHN TEACHASARIN john_teachasarin@yahoo.co.th 

210 นาย ธีรพัฒน์ วสุประสาท THEERAPAT VASUPRASAT Theerapat.v@kkumail.com 

211 นางสาว ญาณินท์สินี กุลสมบูรณ์ YANINSINEE KULSOMBOON yaninsineek21@rism.ac.th 

212 นางสาว สวิตตา เกียรติคุณพันธุ์ SWITTA KIATTIKHUNPHAN switta1705@gmail.com 

213 นางสาว พัชรลักษณ์ กีรสว่างพร PATCHARALUCK KEERASAWANGPORN Patcharaluck.kee@gmail.com 

214 นางสาว นทชา ลีนะบรรจง NATASHA LEENABANCHONG khuntasha@gmail.com 

215 นางสาว สิริภัทริญญา ว่องพิทูรมานะชยั SIRIPHATTARINYA WONGPITOONMANACHAI Siriphattarinya@gmail.com 

216 นางสาว อาภากร แววชาญ ARPHAKORN WELLCHAN wellchana@gmail.com 

217 นาย ชินกฤต ตันเปาว ์ CHINAKRIT TUNPOW pond.chinakrit@gmail.com 

218 นางสาว พิมตะวัน จตุพรภักด ี PIMTAWAN JATUPORNPAKDEE mellowpim@gmail.com 

219 นางสาว สาริศา โตสิตระกูล SARISA TOSITRAKUL sato21@patana.ac.th 

220 นางสาว นัทธมน พิทักษ ์ NATTAMON PITAK tongsoipitak1368@gmail.com 

221 นางสาว วิภาดา ทิพย์อารกัษ์วงศ์ WIPHADA THIPARAKWONG thip.wiphada@gmail.com 

222 นางสาว นันท์นภัส แสงจันทร์ NANNAPAT SAENGJAN nannapat.saengjan@gmail.com 

223 นาย พิชชานนท ์ หอวิจิตร PHIJJANOND HOVICHITR hphijjanond@gmail.com 

224 นางสาว วริศรา รุ่งเรือง WARISSARA RUNGRUENG warissaraupin@gmail.com 

225 นาย ภูมิอนันต ์ ศรีเสรีนุวัฒน์ PHUMANAN SRISEREENUWAT phumanun123@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย) ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ) E-mail ผู้เข้ำสอบ 

226 นางสาว ปราลินณ์ จงรุ่งสกุลโรจน์ PRALIN CHONGRUNGSAKULROJ pralin.cho@gmail.com 

227 นาย ปรเมษฐ ์ กุลทวีธนโชค PORAMET KUNTAVETANACHOK drake21749@gmail.com 

228 นางสาว กัญญาภัค ชาญพัฒนากร KANYAPHAK CHARNPATANAKORN kanyaphak.jenny667@gmail.com 

229 นาย ณัฐ ศานติจาร ี NAT SARNTIJAREE natto.cnppt@gmail.com 

230 นาย จอมพล ฟูวงศ์สิทธิ์ JOMPON FOOWONGSIT nuernan@gmail.com 

231 นาย ล้อมเดช ลือสุขประเสริฐ LOMDEJ LUESUKPRASERT sukprakhorn9999@gmail.com 

232 นางสาว ธัญชนก ศักดิ์สุจริต THANCHANOK SAKSUTCHARIT icethanchanok2545@gmail.com 

233 นาย สาริน ศิริมงคลสกุล SARIN SIRIMONGKOLSAKUL sarin.sir@student.mahidol.edu 

234 นางสาว พรนับพัน เเซ่โล้ PORNNUBPAN SAE-LO bunnybear030@gmail.com 

235 นาย จิราเจต เจนสุริยะกุล JIRAJET JENSURIYARKUN japan_je@harrowschool.ac.th 

236 นาย กิติเมธี ศรีวัชรานนท์ KITIMAYTEE SRIVACHARANON gguitar16513@gmail.com 

237 นางสาว ทองนัดดา ทองใหญ่ ณ อยธุยา THONGNADDA THONGYAI NA AYUDHYA proudthongyai15214@gmail.com 

238 นางสาว นัทธมน อาชวเมธกีุล NATTAMON ACHAVAMETEEKUL nattamon.ach@student.mahidol.edu 

239 นางสาว รัตนกรน ์ สมชื่อ RATTANAKORN SOMCHUE pim.ratthanakorn@gmail.com 

240 นางสาว ณัฐนันท์ เติมธีรพจน์ NUTTANUN TERMTEERAPOCH nuttanun.term@gmail.com 

241 นาย สิรวิชญ์ ชัยจ ารูญพันธุ ์ SIRAWIT CHAIJUMROONPHANT sirawit.ch2021@kmids.ac.th 

242 นางสาว ณีรนุช คูณวัฒนาพงษ์ NEERANUCH KOONWATTANAPONG mint0817546224@gmail.com 

243 นางสาว นลพรรณ โพธิ์ทองนาค NARAPHAN PROTHONGNAK naraphan10@gmail.com 

244 นางสาว อภิชญา ชินภูมิวสนะ APICHAYA CHINPUMIWASANA ap.chinpumiwasana@gmail.com 

245 นางสาว ปารม ี เลิศวานิชกิจ PARAMEE LERTVANICHKIT proudy.9956@gmail.com  

246 นางสาว ธัญชนก วิเศษสุข THUNCHANOK VESESSOOK keeves2003@gmail.com 

247 นางสาว อาริกา ธรรมโน ARIKA THAMMANO arikatham@gmail.com 

248 นาย รัญชน ์ ริ้วตระกูล RAN REWTRAKUL thank720@gmail.com 

249 นาย ธนวิชญ ์ จันทามงคล THANAWIT JUNTAMONGKON jthanawit@gmail.com 

 

mailto:proudy.9956@gmail.com

