
หน้า 1 จาก 15 

 
 

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  5 มกราคม  2564  (กลุ่มที่ 1 ภาคเช้า)     

เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 -11.31 น.  

(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 3 ท่าน) ตามล าดับชื่อและเวลา ดังนี้  
 

    ชื่อ นามสกลุ ช่วงเวลา 
ห้องสอบสัมภาษณ์        

(ห้องละ 7 นาที) 

E-mail 

 

1 นาย นพรุจ เจริญรัฐกาญจน ์

09.00 - 09.21 น. 

A1  (3027) Nopparuj176@gmail.com 

2 นาย ณฐกฤต รัตนไชย A2  (3029) natratanachai@gmail.com 

3 นางสาว พัทธนันท์ ไชยหูติ๊บ A3  (3030) jingjaiphattanan@gmail.com 

4 นางสาว ณัทชา สุวรรณมาศ 

09.26 - 09.47 น. 

A1  (3027) natcha2003@gmail.com 

5 นางสาว พรรณภัค กัณหะสิร ิ A2  (3029) pannapakkanhasiri@gmail.com 

6 นาย ปวริศ พงษ์ชัยไกรกิต ิ A3  (3030) pavarisbb@gmail.com 

7 นาย ณภสัสร ์ อารยางกูร 

09.52 - 10.13 น. 

A1  (3027) Napat_Jade@hotmail.com 

8 นาย เมทริกซ ์ เนาวรัตน์พงษ ์ A2  (3029) matrices.n@gmail.com 

9 นางสาว ณัฐนิช กุลวิวัฒน ์ A3  (3030) Janattanit18@gmail.com 

10 นางสาว จันทลักษณ ์ พรรณรายน ์

10.18 - 10.39 น. 

A1  (3027) jantaluck.b@gmail.com 

11 นางสาว สุนิตา สุสมากุลวงศ ์ A2  (3029) sunita.sus@student.mahidol.edu 

12 นางสาว กานทิดา จันทร์อนุรักษ ์ A3  (3030) karnthidajan@gmail.com 

13 นาย พันธุ์ทรัพย์ ดิเรกวัฒนะ 

10.44 - 11.05 น. 

A1  (3027) iampoomz@gmail.com 

14 นางสาว อรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร A2  (3029) ornpailin7065@gmail.com 

15 นางสาว พิราญาณ ์ ศรีสถิตย์วัฒนา A3  (3030) piraya.pami@gmail.com 

16 นางสาว ณัชชา ประสานสรรพกิจ 

11.10 - 11.31 น. 

A1  (3027) ingnatcha.p@gmail.com 

17 นาย จิราย ุ ศรีไพบูลย ์ A2  (3029) jirayusriphaiboon@gmail.com 

18 นาย ศุภกฤต เกียวประเสริฐ A3  (3030) kiewprasert@hotmail.com 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 

 

 

 

 



หน้า 2 จาก 15 

 

   วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  5 มกราคม  2564  (กลุ่มที่ 2 ภาคเช้า)     

 เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 -11.31 น.  

(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 3 ท่าน) ตามล าดับชื่อและเวลา ดังนี้  

 

 

 

ชื่อ นามสกลุ ช่วงเวลา 

ห้องสอบ

สัมภาษณ์        

(ห้องละ 7 นาที) 

E-mail 

 

1 นางสาว วนภัส วชิรเดชกุล 

09.00 - 09.21 น. 

B1  (3025) hanneswanapas.2002@gmail.com 

2 นางสาว ปิติจุฑา ปานะบุตร B2  (3026) supawatpanaboot@gmail.com 

3 นาย จิตบุญญ พุทธรักษา B3  (3028) pemejitboon213@gmail.com 

4 นาย ภาณุพล เทพยสุวรรณ 

09.26 - 09.47 น. 

B1  (3025) panupolt21@rism.ac.th 

5 นาย กัญจน ์ ตันสุหัช B2  (3026) ktansuhaj@gmail.com 

6 นางสาว ภูลฎา รัตนกาญจนพันธ์ B3  (3028) proyproy7@gmail.com 

7 นางสาว เรือนบุญ เสถียรกจิ 

09.52 - 10.13 น. 

B1  (3025) rueanbun.sathienkit@my.greenes.org.uk 

8 นาย ภูมิ แอลเบิท อิงคามระธร B2  (3026) albert.engkamaratron@gmail.com 

9 นางสาว วรณัน เจียนสุวรรณ B3  (3028) woranun.hyejae@gmail.com 

10 นาย วัตซัล ซิงห ์

10.18 - 10.39 น. 

B1  (3025) vatsals645@gmail.com 

11 นางสาว อธิชา อร่ามทวีทอง B2  (3026) art_aram@hotmail.com 

12 นาย ชนาธิป ซิงห ์ B3  (3028) chanathip.singh@gmail.com 

13 นางสาว ปรีด์เปรม อภิรักษชัยกูร 

10.44 - 11.05 น. 

B1  (3025) Preeprame_888@hotmail.com 

14 นาย ปณชัย โตมอญ B2  (3026) panachai.6857@gmail.com 

15 นางสาว เจณิศา แอนเดรีย มอลจาด ี B3  (3028) janisa.muljadi@gmail.com 

16 นางสาว อารินดา วงศ์กิตติรักษ ์

11.10 - 11.31 น. 

B1  (3025) dara.wong0330@gmail.com 

17 นาย ณัฐพนธ ์ กิตติอุดม B2  (3026) nattaponk21@rism.ac.th 

18 นางสาว พศิกา เตชาบูรพานนท์ B3  (3028) pasikatay@gmail.com 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 

 

 

 



หน้า 3 จาก 15 

 

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  5 มกราคม  2564  (กลุ่มที่ 3 ภาคเช้า)     

 เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 -11.31 น.  

(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 3 ท่าน) ตามล าดับชื่อและเวลา ดังนี้  

 

 

 
ชื่อ นามสกลุ ช่วงเวลา 

ห้องสอบสัมภาษณ์        

(ห้องละ 7 นาที) 

 

1 นางสาว ฑิตยาพร ประเสริฐสม 

09.00 - 09.21 น. 

C1  (3031) 2021fay.p2@shrewsbury.in.th 

2 นางสาว ใจฟ้า ชัญมาตรกจิ C2  (3032) tonhoms_2021@concordian.org 

3 นาย รวิศวร ์ ชัยมงคล C3  (3034) rawis.jj@gmail.com 

4 นางสาว วริศรา วงศ์เจริญถาวร 

09.26 - 09.47 น. 

C1  (3031) varisaraw2003@gmail.com 

5 นางสาว ทยิดา พานิช C2  (3032) tayida.kpis@gmail.com 

6 นางสาว นิชกานต ์ หวังชัย C3  (3034) nichaainam2545@gmail.com 

7 นางสาว ลีนา ภักดีเจริญ 

09.52 - 10.13 น. 

C1  (3031) lpakdeecharoen@gmail.com 

8 นางสาว พิชามญช์ุ ลอยฤทธิวุฒิไกร C2  (3032) mookymook8@gmail.com 

9 นางสาว แพรวา เอื้องโชคชัย C3  (3034) Praewaouangchokechai@gmail.com 

10 นางสาว ปณิตา ไชยโย 

10.18 - 10.39 น. 

C1  (3031) b.panitach@gmail.com 

11 นาย ณัทพงศ์ เอี่ยมสินวรกุล C2  (3032) nutthapongie49979@gmail.com 

12 นางสาว ปภัสวรณิ ซื่อสัตย ์ C3  (3034) praew-snsd@hotmail.com 

13 นาย ธนภัทร ธ ารงศักดิ์สุวิทย ์

10.44 - 11.05 น. 

C1  (3031) thanapataud@gmail.com 

14 นางสาว ณัฐภัทรา ทาระวรรณ C2  (3032) beammms@icloud.com 

15 นางสาว หงสรถ คล่องประทีปผล C3  (3034) Scarlettc.prior@hotmail.com 

16 นางสาว ชวิศา อรรควุฒิวาณิชย ์

11.10 - 11.31 น. 

C1  (3031) jaijai.akavuthivanich@gmail.com 

17 นางสาว เพ็ญพิชชา ปกค า C2  (3032) jp.pokkham@gmail.com 

18 นางสาว เมลสิสา นิรุตตินานนท์ C3  (3034) melissaaamay@gmail.com 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 

 

 

 

 



หน้า 4 จาก 15 

 

   วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  5 มกราคม  2564  (กลุ่มที่ 1 ภาคบ่าย)     

 เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 -16.01 น.  

(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 3 ท่าน) ตามล าดับชื่อและเวลา ดังนี้ 

 

 

 
ชื่อ นามสกลุ ช่วงเวลา 

ห้องสอบสัมภาษณ์        

(ห้องละ 7 นาที) 

 

1 นาย ปรัชญา เพ็ชราวรรณ 

13.30 - 13.51 น. 

A1  (3027) babemuids@gmail.com 

2 นาย ชยธร ฉัตรธนพรโยธิน A2  (3029) chayathorn76@gmail.com 

3 นาย ชนะชนม์ รัตนมังคลานนท์ A3  (3030) emainmail507@gmail.com 

4 นาย เตชินท์ สุขประกอบ 

13.56 - 14.17 น. 

A1  (3027) ffuji.sookparkob@gmail.com 

5 นาย ปิยวัฒน ์ คงคาฉุยฉาย A2  (3029) poompimkus@gmail.com 

6 นางสาว ศุภนุช ศิริวิบูลยไ์ชยกุล A3  (3030) mo.supanuch@gmail.com 

7 นางสาว ฑรดา พุทธรักษ ์

14.22 - 14.43 น. 

A1  (3027) tphuttharak01@gmail.com 

8 นางสาว จังคนิภา ฉัตรศิรเิวช A2  (3029) chajangkanipa@gmail.com 

9 นางสาว ชยุดา กิติภาวงค ์ A3  (3030) bua_ki@harrowschool.ac.th 

10 นาย ภารส ศิริรักษ์ 

14.48 - 15.09 น. 

A1  (3027) Parose.Siriraks@gmail.com 

11 นางสาว สุชญา ตันติพัฒน ์ A2  (3029) suchayattp@gmail.com 

12 นางสาว ปภาพินท์ ไพโรจน์ธนชัย A3  (3030) paphapin.paan@gmail.com 

13 นางสาว พิมพ์พิชชา เลิศเกยีรตดิ ารงค ์

15.14 - 15.35 น. 

A1  (3027) pimpitchal99@gmail.com 

14 นางสาว วรีษา บรรณเภสัช A2  (3029) baiteuy.w@gmail.com 

15 นางสาว ยัสลณี กอร์ ชาบรา A3  (3030) jasleen_21@standrews.ac.th 

16 นาย วรกานต ์ ลีลาคณุากร 

15.40 - 16.01 น. 

A1  (3027) Worakarn2728@gmail.com 

17 นางสาว พลอย เตชวัฒนสุข A2  (3029) stploy@edu.kis.ac.th 

18 นาย สิทธิศักดิ ์ กาญจนสภา A3  (3030) get.skget@gmail.com 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 

 

 

 

 



หน้า 5 จาก 15 

 

   วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  5 มกราคม  2564  (กลุ่มที่ 2 ภาคบ่าย)     

 เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 -16.01 น.  

(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 3 ท่าน) ตามล าดับชื่อและเวลา ดังนี้ 

 

 

 

ชื่อ นามสกลุ ช่วงเวลา 

ห้องสอบ

สัมภาษณ์        

(ห้องละ 7 

นาที) 

 

1 นางสาว สิรินทรา แย้มบุญยิ่ง 

13.30 - 13.51 น. 

B1  (3025) sy.nini2510@gmail.com 

2 นาย สิรดรณ ์ สีละมาด B2  (3026) toopsriramatr@gmail.com 

3 นาย ปุณยวีร ์ สิงหวิชัย B3  (3028) kudjung.sing@gmail.com 

4 นางสาว นัชชา  เฉลิมโชคเจรญิกิจ 

13.56 - 14.17 น. 

B1  (3025) natcha.nile@gmail.com 

5 นาย อานันท์ ไพจิตโรจนา B2  (3026) anandpaichitrojjana@gmail.com 

6 นางสาว อันนา จุลกทัพพะ วทัญญุตา B3  (3028) annaw21@rism.ac.th 

7 นางสาว ณัฐนร ี จงศิริวัฒนา 

14.22 - 14.43 น. 

B1  (3025) khawnat.c@gmail.com 

8 นาย เเพงมาก พุ่มมาก B2  (3026) pangmakpoommak@gmail.com 

9 นาย ภวัต สุรมติรานนท์ B3  (3028) pawat.suramitranon@gmail.com 

10 นาย พลภัทร กล้าหาญ 

14.48 - 15.09 น. 

B1  (3025) patrick2849@cmis.ac.th 

11 นางสาว พิชามญช์ุ ศิริหล้า B2  (3026) pichamonsirilar@gmail.com 

12 นางสาว วิมลิน วัฒนเหล่าวิชย ์ B3  (3028) 
vimalinwattanalaovit@gmail.co

m 

13 นาย พรพิพัฒน์ กิติเรียงลาภ 

15.14 - 15.35 น. 

B1  (3025) kititelescope@gmail.com 

14 นางสาว พราวไพร ฉันทชัยวัฒน์ B2  (3026) ppraopraichan@gmail.com 

15 นางสาว ศศมน อ้างสันติกุล B3  (3028) angiesasamon@gmail.com 

16 นางสาว ภูร ี บุญยกิจสมบัต ิ

15.40 - 16.01 น. 

B1  (3025) parnyboon@gmail.com 

17 นางสาว นิชาภา หิรัญวโรดม B2  (3026) emmyh_2021@concordian.org 

18 นางสาว นิรมล แซ่หล ี B3  (3028) niramon1581@gmail.com 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 

 



หน้า 6 จาก 15 

 

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  5 มกราคม  2564  (กลุ่มที่ 3 ภาคบ่าย)     

เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 -16.01 น.  

(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 3 ท่าน) ตามล าดับชื่อและเวลา ดังนี้ 

 

 

 
ชื่อ นามสกลุ ช่วงเวลา 

ห้องสอบสัมภาษณ์        

(ห้องละ 7 นาที) 

 

1 นาย ชยุตม ์ ยอดมนต ์

13.30 - 13.51 น. 

C1  (3031) punchayutyodmon@gmail.com 

2 นางสาว สุชานันท์ สืบกระพัน C2  (3032) ssuchanun@hotmail.com 

3 นางสาว สุพิชฌา ชัยประสิทธิกลุ C3  (3034) 2021hoya.c@shrewsbury.in.th 

4 นาย ภูวิศ อภิมุขวรสกลุ 

13.56 - 14.17 น. 

C1  (3031) phuwid@hotmail.com 

5 นาย ภูมิพิสิษฐ เดชไชยยาศักดิ ์ C2  (3032) phoomphisitd21@rism.ac.th 

6 นางสาว กนกกร กิจเลิศพรไพโรจน ์ C3  (3034) kitlerdpornpairot@gmail.com 

7 นาย ชิติพัทธ ์ โตสุพันธ์ุ 

14.22 - 14.43 น. 

C1  (3031) tosupan568@gmail.com 

8 นางสาว สุภัชญา ผิวงาม C2  (3032) aornph1@gmail.com 

9 นางสาว นภัสกร บุนนาค C3  (3034) tangtang.sk8@gmail.com 

10 นางสาว กีรติยา เล็กชะอุ่ม 

14.48 - 15.09 น. 

C1  (3031) gensokyo1412@gmail.com 

11 นาย ปณิธฺุ ช่วงฉ่ า C2  (3032) porsche.sg100@gmail.com 

12 นางสาว บูรณ ี สเลลานนท์ C3  (3034) bsalelanon@gmail.com 

13 นาย ภูวเมศฐ ์ กิจชัยสวัสดิ ์

15.14 - 15.35 น. 

C1  (3031) dollar_zoo_@Outlook.com 

14 นาย ภาคภพ เลขวัต C2  (3032) namonamoya@gmail.com 

15 นาย ธีรุตม ์ เเก้วสมนึกสกุล C3  (3034) oat.theerut@gmail.com 

16 นางสาว พิชญาภา วิจิตรวิกรม 

15.40 - 16.01 น. 

C1  (3031) pitchayapavi@gmail.com 

17 นางสาว กันต์กมล ช. คงรักเกียรติยศ C2  (3032) janpaint4221@gmail.com 

18 นาย คุณากร อนุเดชากุล C3  (3034) mildkunakornanudachakul@gmail.com 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 

 

 

 

 



หน้า 7 จาก 15 

 

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  6 มกราคม  2564  (กลุ่มที่ 1 ภาคเช้า)     

เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 -11.31 น.  

(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 3 ท่าน) ตามล าดับชื่อและเวลา ดังนี้ 

 

 

 
ชื่อ นามสกลุ ช่วงเวลา 

ห้องสอบสัมภาษณ์        

(ห้องละ 7 นาที) 

 

1 นางสาว จินา ล ี

09.00 - 09.21 น. 

A1  (3027) jinalee2001@hotmail.com 

2 นางสาว เรเนสา คานิโย A2  (3029) Rini55590@gmail.com 

3 นาย วรบรรณ ร่มไตรรัตน ์ A3  (3030) Worabun@gmail.com 

4 นางสาว กรณิศ ตั้งศรีไพโรจน ์

09.26 - 09.47 น. 

A1  (3027) buffsalmin@gmail.com 

5 นางสาว แสงญาดา ศรีวีระวานิชกุล A2  (3029) Byemeaw@gmail.com 

6 นาย บุณยกร หว่อง A3  (3030) kkbkw@outlook.com 

7 นางสาว จิดาภา ลาภเจริญทว ี

09.52 - 10.13 น. 

A1  (3027) mimi.jidapa@gmail.com 

8 นาย กนกรัศมิ ์ จิรวัฒนวาณิช A2  (3029) janisphakdi@gmail.com 

9 นางสาว นภัส สิปิยารักษ์ A3  (3030) napassipiy@gmail.com 

10 นางสาว ขวัญรัตน ์ มั่งจิตร 

10.18 - 10.39 น. 

A1  (3027) pampam.km@gmail.com 

11 นางสาว ปริยาภัทร เรืองกาญจนเศรษฐ ์ A2  (3029) praewr234@gmail.com 

12 นางสาว ธาริตรตา อัตตาหกุล A3  (3030) taritrataattahakul@gmail.com 

13 นางสาว นิชปวีณ์ ชานา กอร์ดอน 

10.44 - 11.05 น. 

A1  (3027) namfahgordon@gmail.com 

14 นางสาว พลอย สุขศิริเวชรักษ ์ A2  (3029) ploy2718@student.tcis.ac.th 

15 นางสาว ปาณิศา วรรณวสิูตร A3  (3030) evepanisa@gmail.com 

16 นางสาว ช่ังคิด ประทุมมา 

11.10 - 11.31 น. 

A1  (3027) alovemom2547@gmail.com 

17 นางสาว วาสิตา นิมิตรวงศ์สกลุ A2  (3029) wasita.emmy@gmail.com 

18 นางสาว ยูนนาน ด าเนินชาญวนิชย ์ A3  (3030) yunnandumn@gmail.com 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 

 

 

 

 







หน้า 10 จาก 15 

 

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  6 มกราคม  2564  (กลุ่มที่ 1 ภาคบ่าย)     

เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 -16.01 น.  

(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 3 ท่าน) ตามล าดับชื่อและเวลา ดังนี้ 

 

 

 
ชื่อ นามสกลุ ช่วงเวลา 

ห้องสอบสัมภาษณ์        

(ห้องละ 7 นาที) 

 

1 นางสาว ชวัลญา ร่วมพงษ์พัฒนะ 

13.30 - 13.51 น. 

A1  (3027) wwupinnn@gmail.com 

2 นางสาว นันท์นภัส มีผดุง A2  (3029) Nobelz8899@gmail.com 

3 นาย ฐานัตถ ์ เลิศเธียรด ารง A3  (3030) mark.lertiendumrong2016@radley.org.uk 

4 นาย ชวิศ วทานิยปราโมทย ์

13.56 - 14.17 น. 

A1  (3027) TaVDynasty@gmail.com 

5 นาย นาธาน ยินประพันธ ์ A2  (3029) ncoilservices@gmail.com 

6 นาย ครองไท ศีลาเจริญ A3  (3030) tiger.krongthai@gmail.com 

7 นางสาว รสา อภิชาติวงศ์วณิช 

14.22 - 14.43 น. 

A1  (3027) pimmyrasa@gmail.com 

8 นางสาว อภิชญา ปรปักษ์ขาม A2  (3029) apidchayap@gmail.com 

9 นาย ตั้งจิต ประทุมมา A3  (3030) ohmtangchit@gmail.com 

10 นางสาว สุพิชฌาย ์ หาญพุทธภักดีกลุ 

14.48 - 15.09 น. 

A1  (3027) grace_ha@harrowschool.ac.th 

11 นาย ธนภัทร กิตติก้องนพกร A2  (3029) kaiover2003@gmail.com 

12 นางสาว ณัชชา ธนสัมพันธ ์ A3  (3030) nutchapth@gmail.com 

13 นาย ภูวิศ ตีวาร ี

15.14 - 15.35 น. 

A1  (3027) shitijtiwari13@gmail.com 

14 นาย วีรเกียรต ิ ตั้งสง่า A2  (3029) 2021kaowpun.t@shrewsbury.in.th 

15 นางสาว ศิริโสภา อนันตบุร ี A3  (3030) ing0404.sa@gmail.com 

16 นางสาว รัญชิดา กิติเรืองแสง 

15.40 - 16.01 น. 

A1  (3027) runniepoon@gmail.com 

17 นาย ณัฐพัชร ์ เงาธรรมทรรศน ์ A2  (3029) nattapat2545@hotmail.com 

18 นาย สรวิชญ ์ วงศ์จิตจรรยง A3  (3030) jj@space1.co.th 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 

 

 

 

 



หน้า 11 จาก 15 

 

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  6 มกราคม  2564  (กลุ่มที่ 2 ภาคบ่าย)     

เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 -16.01 น.  

(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 3 ท่าน) ตามล าดับชื่อและเวลา ดังนี้ 

 

 

 
ชื่อ นามสกลุ ช่วงเวลา 

ห้องสอบสัมภาษณ์        

(ห้องละ 7 นาที) 

 

1 นาย ภีรภัทร เผ่าประพันธ์ 

13.30 - 13.51 น. 

B1  (3025) Hugoza3044@gmail.com 

2 นาย กษิดิศ จึงทองดี B2  (3026) tornadroid808@hotmail.com 

3 นางสาว ปนัสยา ฉ่ าตะค ุ B3  (3028) panaspanasya@gmail.com 

4 นาย พิทวัส ยิ่งสุขกมล 

13.56 - 14.17 น. 

B1  (3025) first2sfx@gmail.com 

5 นางสาว วรีวรรณ สุจิรภิญโญกุล B2  (3026) Wareevan2359@gmail.com 

6 นาย ปวริศร ์ ชินาพันธุ ์ B3  (3028) focus3110@gmail.com 

7 นางสาว อารยา วงศ์แกล้ว 

14.22 - 14.43 น. 

B1  (3025) mild.araya@gmail.com 

8 นางสาว ปาลิน ค าตัน B2  (3026) palinpran@gmail.com 

9 นางสาว ณฐวลญัช ์ ธีระพันธ์เจรญิ B3  (3028) stnutwalun@edu.kis.ac.th 

10 นาย ชินกฤต กลิ่นหอม 

14.48 - 15.09 น. 

B1  (3025) birdie2212@icloud.com 

11 นางสาว รสริน ฤกษ์ไกร B2  (3026) laurarosarin@gmail.com 

12 นางสาว ณัฐธัญญา ทรงอธิกมาศ B3  (3028) natthanya2003@gmail.com 

13 นาย ภวัต สันติวงศ ์

15.14 - 15.35 น. 

B1  (3025) phawats22@gmail.com 

14 นางสาว อรรัมภา อัศวเทววิช B2  (3026) miumare1234@gmail.com 

15 นาย ธีรภัทร อิ่มอ านวยทรัพย ์ B3  (3028) teerapati21@rism.ac.th 

16 นางสาว ณญาดา ดีวิเศษพันธ์ 

15.40 - 16.01 น. 

B1  (3025) nayada.dee@gmail.com 

17 นางสาว มินท์ธิตา เตชพรชยาสินธ ์ B2  (3026) MANASAVILOL@GMAIL.COM 

18 นางสาว นภัสสร เกษมธรรมคุณ B3  (3028) taylorfamey@gmail.com 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 

 

 

 

 



หน้า 12 จาก 15 

 

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  6 มกราคม  2564  (กลุ่มที่ 3 ภาคบ่าย)     

เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 -16.01 น.  

(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 3 ท่าน) ตามล าดับชื่อและเวลา ดังนี้ 

 

 

 

ชื่อ นามสกลุ ช่วงเวลา 

ห้องสอบ

สัมภาษณ์        

(ห้องละ 7 นาที) 

 

1 นางสาว บุรัสกร สง่ารังสิโนทัย 

13.30 - 13.51 น. 

C1  (3031) penguinnsk@gmail.com 

2 นาย พสุธร บ ารุงพล C2  (3032) hugokungzakwzpasuton@gmail.com 

3 นางสาว รวิสรา วิบูลย์อุทัย C3  (3034) fahsaiw_2021@concordian.org 

4 นาย ภีมวัศ สัตตวัชราเวช 

13.56 - 14.17 น. 

C1  (3031) peemmawat.sat@gmail.com 

5 นางสาว ลิลลินีย ์ อานันธิโก C2  (3032) linlinee.ar@gmail.com 

6 นางสาว ภาวิดา สุ่มสวสัดิ ์ C3  (3034) pavida.pan@gmail.com 

7 นางสาว กวิสรา วัชโรทน 

14.22 - 14.43 น. 

C1  (3031) wisetwat@outlook.com 

8 นางสาว ภคลีนา พงษ์สุขเวชกุล C2  (3032) pakalinapp@gmail.com 

9 นางสาว พิชญาภา ศรีพิกุลทองด ี C3  (3034) nenanenalovely@gmail.com 

10 นาย วงศธร อ่อนรักษา 

14.48 - 15.09 น. 

C1  (3031) wongsatorno2003@gmail.com 

11 นาย จรณ ์ เตชะศรินทร ์ C2  (3032) john_teachasarin@yahoo.co.th 

12 นาย ธีรพัฒน ์ วสุประสาท C3  (3034) Theerapat.v@kkumail.com 

13 นางสาว ญาณินท์สิน ี กุลสมบรูณ ์

15.14 - 15.35 น. 

C1  (3031) yaninsineek21@rism.ac.th 

14 นางสาว สวิตตา เกียรติคณุพันธุ ์ C2  (3032) switta1705@gmail.com 

15 นางสาว พัชรลักษณ ์ กีรสว่างพร C3  (3034) Patcharaluck.kee@gmail.com 

16 นางสาว นทชา ลีนะบรรจง 

15.40 - 16.01 น. 

C1  (3031) khuntasha@gmail.com 

17 นางสาว สิริภัทริญญา ว่องพิทูรมานะชัย C2  (3032) Siriphattarinya@gmail.com 

18 นางสาว อาภากร แววชาญ C3  (3034) wellchana@gmail.com 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 

 

 

 



หน้า 13 จาก 15 

 

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  7 มกราคม  2564  (กลุ่มที่ 1 ภาคเช้า)     

เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 -10.39 น.  

(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 3 ท่าน) ตามล าดับชื่อและเวลา ดังนี้ 

 

 

 

ชื่อ นามสกลุ ช่วงเวลา 

ห้องสอบ

สัมภาษณ์        

(ห้องละ 7 นาที) 

 

1 นาย ชินกฤต ตันเปาว ์

09.00 - 09.21 น. 

A1  (3027) pond.chinakrit@gmail.com 

2 นางสาว พิมตะวัน จตุพรภักด ี A2  (3029) mellowpim@gmail.com 

3 นางสาว สาริศา โตสติระกลู A3  (3030) sato21@patana.ac.th 

4 นางสาว นัทธมน พิทักษ์ 

09.26 - 09.47 น. 

A1  (3027) tongsoipitak1368@gmail.com 

5 นางสาว วิภาดา ทิพย์อารักษ์วงศ์ A2  (3029) thip.wiphada@gmail.com 

6 นางสาว นันท์นภัส แสงจันทร ์ A3  (3030) nannapat.saengjan@gmail.com 

7 นาย พิชชานนท์ หอวิจิตร 

09.52 - 10.13 น. 

A1  (3027) hphijjanond@gmail.com 

8 นางสาว วริศรา รุ่งเรือง A2  (3029) warissaraupin@gmail.com 

9 นาย ภูมิอนันต ์ ศรีเสรีนุวัฒน์ A3  (3030) phumanun123@gmail.com 

10 นางสาว ปราลินณ ์ จงรุ่งสกุลโรจน ์ 10.18 - 10.39 น. A1  (3027) pralin.cho@gmail.com 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 14 จาก 15 

 

  วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  7 มกราคม  2564  (กลุ่มที่ 2 ภาคเช้า)     

เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 -10.39 น.  

(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 3 ท่าน) ตามล าดับชื่อและเวลา ดังนี้ 

 

 

 
ชื่อ นามสกลุ ช่วงเวลา 

ห้องสอบสัมภาษณ์        

(ห้องละ 7 นาที) 

 

1 นาย ปรเมษฐ ์ กุลทวีธนโชค 

09.00 - 09.21 น. 

B1  (3025) drake21749@gmail.com 

2 นางสาว กัญญาภคั ชาญพัฒนากร B2  (3026) kanyaphak.jenny667@gmail.com 

3 นาย ณัฐ ศานติจาร ี B3  (3028) natto.cnppt@gmail.com 

4 นาย จอมพล ฟูวงศ์สิทธ์ิ 

09.26 - 09.47 น. 

B1  (3025) nuernan@gmail.com 

5 นาย ล้อมเดช ลือสุขประเสริฐ B2  (3026) sukprakhorn9999@gmail.com 

6 นางสาว ธัญชนก ศักดิ์สุจริต B3  (3028) icethanchanok2545@gmail.com 

7 นาย สาริน ศิริมงคลสกุล 

09.52 - 10.13 น. 

B1  (3025) sarin.sir@student.mahidol.edu 

8 นางสาว พรนับพัน เเซ่โล ้ B2  (3026) bunnybear030@gmail.com 

9 นาย จิราเจต เจนสุรยิะกลุ B3  (3028) japan_je@harrowschool.ac.th 

10 นาย กิติเมธ ี ศรีวัชรานนท์ 10.18 - 10.39 น. B1  (3025) gguitar16513@gmail.com 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 15 จาก 15 

 

 วันสอบสัมภาษณ์ :   วันที่  7 มกราคม  2564  (กลุ่มที่ 3 ภาคเช้า)     

เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 -11.05 น.  

(ผู้เข้าสอบ 1 คน จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 3 ท่าน) ตามล าดับชื่อและเวลา ดังนี้ 

 

 

 

ชื่อ นามสกลุ ช่วงเวลา 

ห้องสอบ

สัมภาษณ์        

(ห้องละ 7 นาที) 

 

1 นางสาว ทองนัดดา ทองใหญ่ ณ อยุธยา 

09.00 - 09.21 น. 

C1  (3031) proudthongyai15214@gmail.com 

2 นางสาว นัทธมน อาชวเมธีกุล C2  (3032) nattamon.ach@student.mahidol.edu 

3 นางสาว รัตนกรน ์ สมชื่อ C3  (3034) pim.ratthanakorn@gmail.com 

4 นางสาว ณัฐนันท ์ เติมธีรพจน ์

09.26 - 09.47 น. 

C1  (3031) nuttanun.term@gmail.com 

5 นาย สิรวิชญ ์ ชัยจ ารูญพันธ์ุ C2  (3032) sirawit.ch2021@kmids.ac.th 

6 นางสาว ณีรนุช คูณวัฒนาพงษ์ C3  (3034) mint0817546224@gmail.com 

7 นางสาว นลพรรณ โพธิ์ทองนาค 

09.52 - 10.13 น. 

C1  (3031) naraphan10@gmail.com 

8 นางสาว อภิชญา ชินภูมิวสนะ C2  (3032) ap.chinpumiwasana@gmail.com 

9 นางสาว ปารม ี เลิศวานิชกิจ C3  (3034) proudy.9956@gmail.com 

10 นางสาว ธัญชนก วิเศษสุข 

10.18 - 10.39 น. 

C1  (3031) keeves2003@gmail.com 

11 นางสาว อาริกา ธรรมโน C2  (3032) arikatham@gmail.com 

12 นาย รัญชน ์ ริ้วตระกูล C3  (3034) thank720@gmail.com 

13 นาย ธนวิชญ์ จันทามงคล 10.44 - 11.05 น. C1  (3031) jthanawit@gmail.com 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนควรเตรียมพร้อมก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 10 นาที หากถึงเวลาสอบ 

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ Conference ไปหา ให้รอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป 

 


