
 
 

 

 

ก ำหนดกำรวันสอบของเหล่ำทัพ 
(ส ำหรับนักเรียนที่แจ้งไปสอบกับทำงสถำบัน) 

 

1. แจ้งก ำหนดกำรวันสอบของเหล่ำทัพ และเวลำกำรเดินทำงไปสอบ 
 

เหล่ำ วันที่สอบ เวลำสอบ เวลำรวมพลขึ้นรถ เวลำรถออกจำกร.ร. สนำมสอบ 
ต ำรวจ 16 มี.ค.62 1300-1700 0400 0430 ม.ธรรมศำสตร์ 
ทหำรเรือ 17 มี.ค.62 0930–1230 0330 0400 ม.ธรรมศำสตร์ 
ทหำรบก 18 มี.ค.62 1300-1700 0400 0430 ม.ธรรมศำสตร์ 
ทหำรอำกำศ 23 มี.ค.62 1300-1700 0400 0430 ม.ธรรมศำสตร์ 

 

2. ก ำหนดวันเวลำปฏิบัติก่อนวันสอบของเหล่ำทัพ 

    โรงเรียนจะหยุดก่อนวันสอบ 1 วัน เพื่อให้นร.ได้ทบทวนกำรเรียน/เตรียมบัตรสอบ/บัตรประชำชน/ชุดนร./ตัดผม ฯ 

    (ในกำรเข้ำสอบเหล่ำต ำรวจ ใสชุ่ดเสื้อยืดแขนสั้นสีขำว กำงเกงวอร์มสเีข้ม รองเท้ำผำ้ใบ)  

    วันที่ 15 และ 22 มี.ค.62 ;  เวลำ     16.00 น.  นร.ที่ขออนุญำตออกนอกบริเวณต้องกลับเข้ำโรงเรียนให้เรียบร้อย  

        16.30 น.  รวมพลหน้ำร้ำนค้ำ /ชี้แจงกำรปฏิบัติในกำรไปสอบ 

        19.00 น.  เข้ำนอน 

 

 

 

 

 

                    แจ้งเพ่ือทรำบ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2562 

  โรงเรียนกวดวิชำธนวรรณ  



ท่ี ช่ือ - นามสกุล สถานท่ีสอบ รถคันท่ี ท่ี ช่ือ - นามสกุล สถานท่ีสอบ รถคันท่ี
1 กนกพนธ์   ยอดแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1 28 เกษมพงษ์   พงษ์ไทย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

2 กนกพล   กล่ินเกล้ียง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1 29 เกียรติกุล   รอดเย็น ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

3 กมลดนัย   มาสถิตย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1 30 ขิปปพัฒน์   ฮ่ัวจัน ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

4 กมลอินท์ อุ่นยศ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1 31 คณาวุฒิ   แสงอุไร ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

5 กฤต ไชยเดชะ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1 32 คณิน   ธงยศ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

6 กฤตติณณ์   จันทรสูรย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1 33 คณิศร   บุญฤทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

7 กฤตเมธ   ปานนก ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1 34 ค ารณ เชิดโฉม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

8 กฤตยชญ์   กาญจนรัชต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1 35 คุณานนต์   เสริมทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

9 กฤติกร   ภิญโญธนาชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1 36 จักริน   สงัดศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

10 กฤติเดช   วงศ์วัฒนะ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1 37 จาตุรนต์   กันทวี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

11 กฤษกร   กุลไทย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1 38 จิณณธีร์   อจลพงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

12 กฤษณะ   สายสวาท ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1 39 จิตติฐิพงษ์   วิชัยค าจร ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

13 กวินภพ อะทุมชาย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1 40 จิตรคุปต์   นกแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

14 กษิด์ิเดช   เฉลิมลอย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

15 กสานต์ิ   อติชาตสินธพ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

16 ก้องเกียรติ   นิติปิยรัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

17 กัณฑ์เอนก   พ่วงพิศ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

18 กัตตินันท์  ทุ่งศรีแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

19 กันติทัต   เนาวแสงศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

20 กานตพงศ์   เบ้าทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

21 กิตติชัย    ปาลวงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

22 กิตติพงษ์   พูลสวัสด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

23 กิตติพงษ์ สมจิตร ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

24 กิตติพศ   พงศ์นาถวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

25 กิตติศักด์ิ   ศรีสุทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

26 กีรติกานต์   เสนอินทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

27 เกรียงไกร ละออ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 1

    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายช่ือ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องข้ึนรถตามคันท่ีทางร.ร.ก าหนดไว้)

รายช่ือ/สถานท่ีสอบ/รถคันท่ีน่ังในการสอบเหล่าทหารเรือ (วันท่ี 17 มีนาคม 2562)

  ค าช้ีแจง
    1. เวลา 03.30 น. รวมพลเช็คช่ือ และเวลา 04.00 รถออก  หากไม่มาตามเวลาท่ีก าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
    3. ส่ิงท่ีต้องเตรียม : บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนท่ีใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

รวมพลเวลา 03.30 น.



ท่ี ช่ือ - นามสกุล สถานท่ีสอบ รถคันท่ี ท่ี ช่ือ - นามสกุล สถานท่ีสอบ รถคันท่ี
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายช่ือ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องข้ึนรถตามคันท่ีทางร.ร.ก าหนดไว้)

  ค าช้ีแจง
    1. เวลา 03.30 น. รวมพลเช็คช่ือ และเวลา 04.00 รถออก  หากไม่มาตามเวลาท่ีก าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
    3. ส่ิงท่ีต้องเตรียม : บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนท่ีใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 จิรันดร์   โพธิทะโสม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2 31 ณภัทร ภักดีหุ่น ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

2 จิรายุทธ   ใสแสง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2 32 ณฤพล   ธรรมเกษตรศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

3 จุลจักร   เกิดสกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2 33 ณัฏฐ์ณภัทร   วณิชเจริญการ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

4 เจตพล   ปัญญาเลิศทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2 34 ณัฏฐพล   อยู่ประเสริฐ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

5 เจษฎา   เพ่ิมพรสันติ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2 35 ณัฏฐศุทธ   ม่ังค่ัง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

6 เจษฎา ปัทมะ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2 36 ณัฏพล   ปัญญาสม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

7 เจษฎาภรณ์   ฮ้ันพะเนิน ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2 37 ณัฐกฤติย์ ภัทรศิษไพศาล ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

8 ฉลองชัย แสนสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2 38 ณัฐกิตต์ิ   ผจญจิตต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

9 ฉัตรตระกูล   ท่ังทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2 39 ณัฐชนน   เจียมจิตวานิชย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

10 ชนภัทร   ค าแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2 40 ณัฐดนัย   บุญไพศาลดิลก ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

11 ชนาธิป   บุญสมประสงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2 41 ณัฐพงศ์   อุดมพร ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

12 ชัญญพล   วิชิต ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

13 ชัยชวิน   มูลประดับ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

14 ชัยพร   มัตสยะวนิชกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

15 ชัยพิสิฐ   ฤทธ์ิชู ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

16 ชัยยุทธ   ธนสกนธ์พงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

17 ชัยวลัญช์   กล่ินสุคนธ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

18 ชัยวัฒน์   เนตรประจักษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

19 ชัยศิริ  กงถัน ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

20 ชิษณุพงศ์   บุญส่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

21 โชคชัย   ชาญโชคชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

22 โชคทวี   แดนโนนง้ิว ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

23 โชติพัตร์   ก้ีประเสริฐทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

24 ไชยพันธ์ุ  เชษฐไพสิฐ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

25 ฌาณุวัตร   คล้ายสุทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

26 ฐานพันธ์   สิงหาวรวงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

27 ณฐพล   แสงเพ็ชร ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

28 ณพวิทย์   รัตนวารินทร์ชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

29 ณภัทร   ต่วนเครือ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2

30 ณภัทร   เฟ่ืองประชากร ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 2



ท่ี ช่ือ - นามสกุล สถานท่ีสอบ รถคันท่ี ท่ี ช่ือ - นามสกุล สถานท่ีสอบ รถคันท่ี
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายช่ือ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องข้ึนรถตามคันท่ีทางร.ร.ก าหนดไว้)

  ค าช้ีแจง
    1. เวลา 03.30 น. รวมพลเช็คช่ือ และเวลา 04.00 รถออก  หากไม่มาตามเวลาท่ีก าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
    3. ส่ิงท่ีต้องเตรียม : บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนท่ีใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 ณัฐพงศ์   เอมแย้ม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3 31 ธนวัฒน์ หาญกล้า ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

2 ณัฐพล   เอ้ือตระการวิวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3 32 ธนวิช   อ่วมสอาด ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

3 ณัฐพัชร์ ปทุมสูติ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3 33 ธนวิทย์ ปลอดปล้อง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

4 ณัฐวัฒน์   นิลพินิจ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3 34 ธนา   ฤทธ์ิล้ า ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

5 ณัฐวีร์   สมประสงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3 35 ธนากร   สุขบุญชูเทพ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

6 ณัฐวุฒิ   สะค้าน ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3 36 ธนาพล   หงส์แก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

7 ด้วยเกล้า   นวลจ ารัสศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3 37 ธรรพ์ณธร   มีจีนา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

8 ดิศรณ์   บุดดาเลิศ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3 38 ธรรมภณ เงินย่ิงสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

9 เดชนะ   ชลสวัสด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3 39 ธวัชชัย   แย้มสรวลสกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

10 ต้นตระการ   ศักด์ิศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3 40 ธัชนนท์   เมืองสง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

11 ตราภูมิ   สุวรรณเมฆ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3 41 ธัชพล   พิณเนียม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

12 ตุลย   พูนพิทักษ์สกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

13 ทนงกรณ์   ยุทธศักดารักษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

14 ทยากร บุญแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

15 ทวีเกียรติ วรชินา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

16 ทศพร   สวัสดี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

17 เทอดฤทธ์ิ   ไถยฤทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

18 ธนกฤต   พวงเข็มขาว ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

19 ธนกฤต รัตนเมธานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

20 ธนโชติ ร่วมสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

21 ธนดล   ย้ือเผ่าพันธ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

22 ธนเดช   บุญเครอะ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

23 ธนบดี   สิงห์โตทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

24 ธนพล นราพันธ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

25 ธนภัทร   กัลยาวุฒิกิจ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

26 ธนภูมิ   ค าพวง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

27 ธนยศ   พิดา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

28 ธนวัฒน์   แก้วมณี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

29 ธนวัฒน์   ศิลา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3

30 ธนวัฒน์ ไชยถาวร ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 3
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1 ธัชยนันท์   รุ่งรัตนกุลศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4 31 ปกรณ์   เพียงดวงใจ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

2 ธัญ   งาวา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4 32 ปฏิภาณ   วิโรจน์ชีวัน ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

3 ธัญพิสิษฐ์   แจ่มแจ้ง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4 33 ปฐม   สิริวัฒนโสภา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

4 ธัญวัฒน์   ทองสร้อย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4 34 ปฐมนคร   เกรียงวัฒนะศักด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

5 ธีรเชษฐ์ ทองธนวัฒนกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4 35 ปณายุ   โพธ์ิทองค า ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

6 ธีรพล   รอตยันต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4 36 ปภพพงษ์   ท้องฟ้า ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

7 ธีรพล   สาลีเวียง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4 37 ปรเมนทร์   โยมา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

8 ธีรพัฒน์ บูรณะสิงห์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4 38 ปรเมศร์   เจียรสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

9 ธีรภัทร   ศรียศ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4 39 ประชาสันต์   ทับทิม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

10 ธีรภัทร   สุขเกษม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4 40 ปวริศร์   ชักชวน ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

11 ธีรภัทร   สุขชัยรังสรรค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

12 ธีรภัทร   อุทากิจ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

13 ธีรภัทร อรจุล ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

14 ธีรเมธ   ธนเกียรติเดชา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

15 นนทฤทธ์ิ   ฮาบพนม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

16 นพรัตน์   สอ้ิงทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

17 นพรุจ   ครุฑแดง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

18 นภัสดล   วิรุฬบุตร ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

19 นวพล   ขอดทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

20 นวภพ   ภู่ประดิษฐ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

21 นวรรตพล   เทียนทองชีวมี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

22 นิตินัย ยะสุนทร ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

23 นิติพร   จันทร์รัศมี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

24 นิติภูมิ   ธรรมสอน ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

25 นิรุทธ  ศิริประไพ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

26 เนติพงษ์    คณะแพง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

27 เนติวิศน์  อ านวยวัฒนกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

28 บัณฑิต ยวงใย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

29 บุรธัช   กุลพิพัฒน์รัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4

30 บุรพล   ชูช่ืน ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 4
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1 ปัฐเมษฏ์ วัฒนกุลชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5 31 พิสิษฐ์   กฤตยาภิวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

2 ปารณัท   ไสยอรรถ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5 32 พิสิษฐ์   ทรัพยสาร ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

3 ปิยดณัย   กวาวหน่ึง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5 33 พิสิษฐ์   พิชยานุวรรต ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

4 ปิยพนธ์   ใจยินดี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5 34 พีชพล   แก้วเสียง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

5 ปิยศักด์ิ   อรรถการพงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5 35 พีรณัฐ ธานีรัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

6 ปุณ   บุญเกิด ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5 36 พีรพล   ส าราญ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

7 เปรม ลิขิตอนันตชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5 37 พีรภัทร   เชวงกูล ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

8 ผกายฤทธ์ิ วงศ์วิชิต ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5 38 พีรัชชัย   นะถา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

9 พงศกร   เกียรติภัทรชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5 39 พุทธคุณ   แก้วสีใส ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

10 พงศกร   ขนอม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5 40 เพชรกล้า   สีเขียว ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

11 พงศกร   บินชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5 41 ภคนันท์   เสวตวงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

12 พงศ์กรณ์   เกิดภาณุพัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5 42 ภัคพล   บัวผัน ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

13 พงศธร   เจริญคุณาวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

14 พงศภัค   ช่ืนนาคะกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

15 พงษ์เทพ   เอ้ือวงษ์ประเสริฐ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

16 พชร พูลทองค า ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

17 พชรกร   ร่ืนยาน ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

18 พชรพล   มีกอง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

19 พนา   ถมค้าพาณิชย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

20 พนาย   ฐิติเวโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

21 พรพิพัชร   สุวรรณวิชิตกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

22 พริสร   ชาวหนองหิน ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

23 พฤฒิกร บูรณกิจ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

24 พลนที   จันทร์ฉาย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

25 พลวรรษ ขัดสี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

26 พศวีร์   ทิพยเท่ียงแท้ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

27 พัชรพฤกษ์   ทวีโชคเพ่ิมพูลผล ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

28 พัชรพล ศรสวัสด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

29 พานเพชร   รุ่งเรือง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5

30 พิชชากร   ยาป้อม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 5
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1 ภัคพล   สังข์แก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6 31 รัชเดช   ตีระกิจวัฒนา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

2 ภัทร์   ศรีนิล ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6 32 รัฐเขตธรณ์   ศัพท์พันธ์ุ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

3 ภัทรดนัย   ชิดเครือ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6 33 รัฐพล   ทวีรักษา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

4 ภัทรพล   อนันตนาคม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6 34 รามนรินทร์   ต๋ันค า ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

5 ภาณุวิชญ์   อ่วมแอร่ม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6 35 เรือเอก   สอนเจตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

6 ภีมวัศ  จันทสีหราช ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6 36 ฤทธิรงค์   เรืองแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

7 ภูธนิก   เหลืองงามตา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6 37 ลธีชล   ไพฑูรย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

8 ภูเบศวร์   ทองทา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6 38 วชิร ชมญาติ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

9 ภูภริศ   สุรชิต ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6 39 วชิรวิทย์   นกเอ้ียงทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

10 ภูมิปรัช   เมฆโพธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6 40 วรดร   บุญประเสริฐสิทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

11 ภูมิพลัง พูนศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6 41 วรพล   ด าข า ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

12 ภูมิพัฒน์   แก้วดี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6 42 วิกรม  ขวัญเมือง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

13 ภูริณัฐ   ช่ืนบ ารุง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

14 ภูริทัต   โฉมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

15 ภูริเมศวร์  มากท้วม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

16 ภูรีวัฒน์   สุรังสิมันต์กุล ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

17 ภูวดล   สมบูรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

18 มินธาดา   บุญทะระ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

19 เมธา   สมศรีธนาเดช ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

20 เมธินันท์ กันจะนะวงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

21 ยศกร โกศวัต ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

22 ยศวัฒน์   แก้ววิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

23 รชต   นิลรัตษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

24 รชต   วงษ์สุวรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

25 รชานนท์   ด าจะโปะ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

26 รณฤชาเมธ   ซ่ือก าเนิด ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

27 รพีภัทร   ผุดวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

28 ร่มเกล้า นวลเปียน ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

29 รวิพล   ทองเน้ือดี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6

30 รัชกฤษ   เรืองวงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 6
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    1. เวลา 03.30 น. รวมพลเช็คช่ือ และเวลา 04.00 รถออก  หากไม่มาตามเวลาท่ีก าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
    3. ส่ิงท่ีต้องเตรียม : บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนท่ีใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 วราทิตย์   สุรสินธ์ุ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7 31 สิทธิชัย   วงศ์ดีย่ิง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

2 วราห์ฤทธ์ิ   ทามนตรี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7 32 สิทธิโชค แก้วสระแสน ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

3 วริทธ์ิ   บุญเรือง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7 33 สิทธิพงษ์   เลาหภิชาติชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

4 วริศ   อ้อยแดง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7 34 สิทธิศักด์ิ   พรมศรีธรรม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

5 วศิน   จันทร์พิพัฒน์ผล ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7 35 สินสุธร   นิติธรรม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

6 วสวัตต์ิ   เสียงลือชา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7 36 สิรวัฒน์   ใจดี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

7 วสุ   สังข์ประไพ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7 37 สิรวิชญ์ อ้ือฮก ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

8 วัชรชัย   ศรีวรรณชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7 38 สิริกร   นิยมสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

9 วัชรศักด์ิ   ชาวคอนไชย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7 39 สุกัลย์ เพ่งพิศ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

10 วัชรินทร์ ป่ึงอุดม ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7 40 สุชัจจ์ คุ้มพะเนียด ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

11 วิทยา   กล่ันแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7 41 สุธาคิน   เหรียญรุ่งเรือง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

12 วุฒิปกรณ์   ยุทธศักดารักษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7 42 สุรเดช   มียินดี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

13 ศักดากร   นิกรเทศ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

14 ศักดิธัช   สวัสดี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

15 ศิรภัทร   โนรี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

16 ศิริมณโชค   พงษ์ธานี ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

17 ศิริวัฒน์   โชคชัยธนพัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

18 ศิริวิชญ์   สุวัณณุส์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

19 ศิโรฒน์     เผือกเกิด ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

20 ศุทธวีร์   สมสะอาด ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

21 ศุภกร   หนูรัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

22 ศุภกิจ   นัยนา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

23 ศุภณัฐ   ปริสุทธ์ิสุนทร ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

24 ศุภฤกษ์   วงษ์เวียงจันทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

25 ศุภวิชญ์   สาวม่วง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

26 สฤษฎ์ิชัย  จิตจ านงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

27 สันติสุข สมบัติ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

28 สาริชท์   ไพรคณะฮก ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

29 สิทธา   จิตต์ช่ืน ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7

30 สิทธิกร   ตันพิชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 7



ท่ี ช่ือ - นามสกุล สถานท่ีสอบ รถคันท่ี ท่ี ช่ือ - นามสกุล สถานท่ีสอบ รถคันท่ี
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายช่ือ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องข้ึนรถตามคันท่ีทางร.ร.ก าหนดไว้)

  ค าช้ีแจง
    1. เวลา 03.30 น. รวมพลเช็คช่ือ และเวลา 04.00 รถออก  หากไม่มาตามเวลาท่ีก าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
    3. ส่ิงท่ีต้องเตรียม : บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนท่ีใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 โสภณัฐ   ชาติวิริยะ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8 31 พิเชษฐ์  ทรัพย์รดาเตชิต มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

2 หลักเขตร   ทรัพย์มาก ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8 32 ภูรี   รัชตะเดชาโชติ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

3 อนุชิต   ยังประดิษฐ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8 33 โยธิน  ชายสา มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

4 อนุตร   คล้ายประยูร ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8 34 นัฎพงษ์ สงศิริ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

5 อนุพงษ์   ผ่องอ าไพ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8 35 วิชยุตม์ อินทร์ทวี มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

6 อนุภาส   บัวนุ้ย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8 36 ศุภกร  แจ่มศรี มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

7 อภิชา   สุคนธ์ขจร ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8 37 สิทธิพล   ร าทะแย มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

8 อภิลักษณ์     เรืองพยัคฆ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8 38 สุทธิกานต์  พ่ึงพราย มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

9 อภิศักด์ิ   สุวรรณหงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8 39 สุพัฒน์  มาคุ้ม มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

10 อภิสิทธ์ิ   ยวงง้ิวราย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8 40 อรรถพล  ปานเนียม มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

11 อรรถเศรษฐ์  วรสหวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8 41 อิทธิ ฤทธ์ิเดช มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

12 อัคคเดโช   แจ้งค า ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8 42 อิงครัต ถาวรกุล มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

13 อัมรินทร์ ห้วยหงษ์ทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8

14 อัศนี   พันใย ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8

15 อัศวิน   ส าราญอินทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8

16 อัษฎางค์   มีคง ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8

17 อิทธิเดชะ   แจ้งค า ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8

18 อิทธิพัทธ์   วงษา ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8

19 เอกณัฏฐ์   อรรถธรรมสุนทร ม.ธรรมศาสตร์ คันท่ี 8

20 กฤตนัย  วรรณอักษร มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

21 คณนาถ  ดีงงาม มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

22 จตุรพร  พ่วงศรี มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

23 ฉัตราวุธ  พิมพา มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

24 ชิติพัทธ์  ส าลี มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

25 ไชยวุฒ เท่ียงธรรม มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

26 ตันติกร   พ่วงศรี มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

27 ทรงวุฒิ   นินอ่อน มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

28 ธนทัต  ยุดรัมย์ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

29 ธรรศกรณื   ชมพนัน มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8

30 ปัณณธร   ชมบุญ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันท่ี 8


