
ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่ ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่

1 กนกพล   กล่ินเกล้ียง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1 30 คฑาเทพ  ประทุมศรีขจร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

2 กนกศักด์ิ   สีสาวแห ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1 31 คณาธิป   สังข์ต้อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

3 กมลภพ  หล าแนะ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่1 32 คณาวุฒิ   แสงอุไร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

4 กฤตพสิษฐ์   จติรุจวัิฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1 33 คณิต กลัดสมบูรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

5 กฤตภัค   กั้วศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1 34 คณิศร    ภักดีโต
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

6 กฤตภาศ   น้อยกอ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1 35 คมชาญ   บุณยะนิวาศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

7 กฤตัชญ์   น้อยกอ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1 36 คมปกรณ์   พวงดอกไม้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

8 กฤติกร   สุขศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1 37 คุณากร   สนทนา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

9 กฤษฎ์ิพงศ์   ช่วยเกื้อ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1 38 คุณากร  ทับทิมทอง มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่1

10 กฤษณพล    วิเชียรพงษ์
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1 39 ฆนัท  สุคนธา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

11 กฤษณะ สายสวาท ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1 40 จงรัก   ออมสิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

12 กษิดิศ   เขียววงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1 41 จตุพล อุป๎ญญ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

13 กสานต์ิ   อติชาตสินธพ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1 42 จติติฐิพงษ์   วิชัยค าจร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

14 ก้องภพ   ช่างพินิจ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1 43 จริเดช   ป้อมใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

15 กันต์   กิจการ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1 44 จริภัทร  รูปทอง มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่1

16 กันต์ธีภพ  ปิน่ทอง มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่1

17 กันต์ธีร์   ปิยพงศ์วรกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

18 กานตพงศ์   เบ้าทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

19 กิตติชาติ   จฑูามาตย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

20 กิตติธัช   สายจนัทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

21 กิตติธัช   อินทรยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

22 กิตติพศ   ธรรมชาติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

23 กิตติพัฒน์   วีรกุลวัฒนา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

24 กิตติภพ   ฉิมพาลี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

25 กิตติภูมิ   รักด่านกลาง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

26 เกียรติกุล   รอดเย็น ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

27 เกียรติยศ  เอกทรงพล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

28 เขมฆนัท   สุขอร่าม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

29 เขมณัฐ   พรายแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่1

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

รวมพลเวลา 04.00 น.
รายช่ือ/สถานทีส่อบ/รถคันทีน่ั่งในการสอบเหล่าทหารอากาศ (วันที ่21 มนีาคม 2563)

  ค าช้ีแจง
    1. เวลา 04.00 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.30 ออกเดินทาง หากเลยเวลาที่ก าหนดนร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกายชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ าตัวสอบ บตัรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)



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

  ค าช้ีแจง
    1. เวลา 04.00 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.30 ออกเดินทาง หากเลยเวลาที่ก าหนดนร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกายชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ าตัวสอบ บตัรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 จรัินดร์   โพธิทะโสม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2 33 ชิษณุ   มาต านาน ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

2 จริายุส   ทิวากรณ์กิจ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2 34 ชิษณุพงศ์   โขวัฒนชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

3 จฑุาภัทร   วาจาดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2 35 ชุณหก์ฤช   ด้วงพรม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

4 จลุดิศ   เดชเฟือ่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2 36 ชุติพนธ์   พันธ์ุนรเศรษฐ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

5 เจตณัฐ   ม่วงพารา มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่2 37 ชุภณ   พลประมวล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

6 ฉัตรเกล้า   นโรปการณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2 38 โชติภัทร   สระเดช ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

7 ฉัตรตระกูล   ทัง่ทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2 39 ญาณพัฒน์   ตันเจริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

8 ฉัตรมงคล   กุลเกตุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2 40 ญาณภัทร บัวเผ่ือน ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

9 ชญานนท์   พจน์นาถ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2 41 ญาณวิทย์   ชาวเวียง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

10 ชนกันต์   เลิศนภากูล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

11 ชนกานต์  สุขสวัสด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

12 ชนาธิป  วิโรจน์ศิริ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

13 ชนาพัฒน์   อายุวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

14 ชยพล   ไชยขันแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

15 ชยพล   สาระ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

16 ชยวุฒิ   จนัทร์ชนะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

17 ชยางกูร  เดชาฤทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

18 ชยุต   ช านิพงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

19 ชวณัฏฐ์   จนัทร์อิ่ม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

20 ชอบธรรม   สิงหพันธ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

21 ชัชนินท์   เจริญสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

22 ชัยนาท 
   นวลนุม่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

23 ชัยพิสิฐ   ฤทธ์ิชู ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

24 ชัยภัทร   พร้อมสมบูรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

25 ชัยยุทธ   ธนสกนธ์พงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

26 ชาคร   ชาวแพะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

27 ชานนนิติ   วุฒิชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

28 ชายชาติ   สายเมฆ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

29 ชิโณทัย   ทศพรเบญจรัชต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

30 ชิตพล   เลิศจริกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2

31 ชิติพัทธ์  ส าลีจติ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่2

32 ชินพัฒน์   แสงทวี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่2



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

  ค าช้ีแจง
    1. เวลา 04.00 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.30 ออกเดินทาง หากเลยเวลาที่ก าหนดนร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกายชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ าตัวสอบ บตัรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 ฐปนนท์   จนุทการ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3 33 ดิศรณ์   บุดดาเลิศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

2 ฐศกัญวน์   วิขัมภประหาร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3 34 เดชตะกานต์   นฤภัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

3 ฐิติพัฒน์   มณฑา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3 35 ตรัย   จติวัฒนาภิรมย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

4 ฐิติวัฒน์   ใจซ่ือตรง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3 36 ตฤณ   จติวัฒนาภิรมย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

5 ณภัทร   กัลยาณมิตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3 37 ตะวัน   ปุณณะเวส ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

6 ณภัทร   จติอารีย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3 38 ตะวัน   ศรีชา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

7 ณภัทร   ต่วนเครือ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3 39 ตุลย   พูนพิทักษ์สกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

8 ณภัทร   พิศาลสิทธิวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3 40 ตุลย์   สัทธรรมนุวงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

9 ณภัทร   ลีวัฒนา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3 41 เตชินท์  เพชรม่วง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

10 ณัฐชนน   บุตรดา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

11 ณัฐชนน   แอโส๊ะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

12 ณัฐดนัย   บุญไพศาลดิลก ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

13 ณัฐดนัย   ปะนันโต ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

14 ณัฐดนัย   เลิศแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

15 ณัฐดนัย   อายินดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

16 ณัฐดนัย   เอมอ่อน ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

17 ณัฐนันท์   เชี่ยวกล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

18 ณัฐนันท์   ใยเกตุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

19 ณัฐปคัลภ์   เขาบาต ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

20 ณัฐพงศ์   จนัทร์ลอย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

21 ณัฐพงษ์   บุตรสี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

22 ณัฐพงษ์   พัฒนจรัิสยา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

23 ณัฐพงษ์ อารมย์ธนานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

24 ณัฐพนธ์   โนนทิง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

25 ณัฐพล  โชคชัยช านาญกิจ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

26 ณัฐพันธ์ บัวแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

27 ณัฐภัทร   ยอดเชื้อ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

28 ณัฐวัฒน์   ภาระนัง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

29 ณัฐวีร์  สมประสงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

30 ณัฐวุฒิ   แซ่ล้ี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

31 ณัฐวุฒิ  จั่นวิลัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3

32 ดลนที   ประเดิมรัตนกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่3



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

  ค าช้ีแจง
    1. เวลา 04.00 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.30 ออกเดินทาง หากเลยเวลาที่ก าหนดนร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกายชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ าตัวสอบ บตัรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 ทนพล   ไกรสิงหส์ม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4 33 ธัชพล   พิณเนียม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

2 ทัณฑธร   อินไหม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4 34 ธัญเทพ   รินทระ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

3 ทัตพงศ์   ธัญน้อม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4 35 ธิติ สุวรรณน้อย มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่4

4 ทิชานันทน์   มาลาภิรมย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4 36 ธีร์ธวัช   ปานผลานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

5 ทินภัทร   ชาวกระบุตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4 37 ธีรพล   รอตยันต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

6 ทินภัทร   ธัญน้อม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4 38 ธีรพัฒน์   แสงฉวาง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

7 ทินภัทร   รอดงาม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4 39 ธีรภัทร   เขตใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

8 ธนกร   สังวาลย์เงิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4 40 ธีรภัทร   อุทากิจ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

9 ธนกฤต   ชูบัว ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4 41 ธีรวัจน์   เดชพงศ์สรรค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

10 ธนกฤต   ทวีพรสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

11 ธนกฤต   พวงเข็มขาว ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

12 ธนกฤต   หน่ายมี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

13 ธนโชติ    มีบุญ
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

14 ธนทัต   นาถมทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

15 ธนบัตร   แป้นน้อย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

16 ธนพนธ์   ตรีสารศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

17 ธนพล   วัฒนธันยานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

18 ธนภพ   ข าล้วน ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

19 ธนภพ วุฒิพงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

20 ธนภัทร   กวาวหนึง่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

21 ธนภัทร   พวงน้อย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

22 ธนภัทร แสงอรุณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

23 ธนภัสสร์   แผ่วัฒนโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

24 ธนวัฒน์   แก่นท้าว ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

25 ธนวันต์   ชูประเทศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

26 ธนวินท์   ภู่ทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

27 ธนะวิชญ์   เดชราช ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

28 ธนัท เพียโคตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

29 ธนาคาร   จนัทะยา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

30 ธรรมภณ   เงินย่ิงสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

31 ธรรมรัตน์  รัตนพล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4

32 ธรากร   ทองหนูนุย้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่4



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

  ค าช้ีแจง
    1. เวลา 04.00 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.30 ออกเดินทาง หากเลยเวลาที่ก าหนดนร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกายชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ าตัวสอบ บตัรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 ธีรวัฒน์   ผักกูด ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5 33 บุลากร  เกตุแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

2 ธีระวัฒน์   เคลียพวงทิพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5 34 ปกรณ์   จนัทรศร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

3 นครินทร์ ฝาชัยภูมิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5 35 ปฏิภาณ   เพียรไพโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

4 นนทกฤช   อรุณฉาย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5 36 ปฏิภาณ  ป๎ดชาสุวรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

5 นนทพัทธ์   ขันค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5 37 ปฐมพงษ์  แป้นแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

6 นนทพัทธ์   สุคนธมาน ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5 38 ปณายุ   โพธ์ิทองค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

7 นนทภัทธ์   วรรณ์ประดิษ
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5 39 ปภังกร   กาญจนอโนทัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

8 นนทสิทธ์ิ   คุณประดิษฐ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5 40 ปยุต  ตัณฑวิทยากุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

9 นนธวัช   สีวงษ์จนัทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5 41 ปรภัทร   รัตนโสภณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

10 นพรัตน์  สอิ้งทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

11 นพรุจ   ครุฑแดง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

12 นภัสดล  วิรุฬบุตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

13 นรพนธ์  ถานัน มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่5

14 นรวีร์   เทนอิสสระ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

15 นราวิชญ์   บุญศิริ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

16 นฤเบศ   นิม่ศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

17 นวัตไชย   ไชยค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

18 นันทชัย   แสงงาม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

19 นันทพงศ์   กองตาพันธ์ุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

20 นันทพัฒน์   เลิศสัฒนนนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

21 นิติพร   จนัทร์รัศมี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

22 นิติภูมิ   จนัทะขิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

23 นิติภูมิ   อินต๊ะแสน ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

24 นิธิกร   กรรณิกา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

25 นิพิฐพล   จงประสาธน์สุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

26 เนติภูมิ   ขุนทรมาลี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

27 บดินทร์   เฟือ่งประชากร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

28 บดี  สาลี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

29 บรรณรต   สดโสภา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

30 บัญชา   เพียงนัน้ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่5

31 บุณฑยกร   อิ่นค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5

32 บุรพล   พันแสน ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่5



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

  ค าช้ีแจง
    1. เวลา 04.00 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.30 ออกเดินทาง หากเลยเวลาที่ก าหนดนร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกายชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ าตัวสอบ บตัรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 ปรเมษฐ์   ศักด์ิสมบัติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6 33 พลพล   พิมทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

2 ปรินทร   โมรีศิลป์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6 34 พลฤทธ์ิ   ไวยจารีย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

3 ป๎ญญาวุธ   วรรณะรุ่งโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6 35 พลวัต  ครุฑสาย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

4 ป๎ณณธร  ชมบุญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6 36 พลอธิป   ดิษฐคลึ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

5 ปานศิริ   ปริสิทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6 37 พวัสส์   ธีรธนาวิโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

6 ปารมี   โชคขจรเกียรติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6 38 พศวีร์   ทิพยเทีย่งแท้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

7 ปิติภัทร   บุญชิต ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6 39 พศวีร์   ศักด์ิศรีสกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

8 ปิยดณัย   กวาวหนึง่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6 40 พสธร   ชื่นบ ารุง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

9 ปิยศักด์ิ   อรรถการพงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6 41 พันธ์ธวัช   ทบมาตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

10 ปิยะพงษ์   ปรีชา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

11 ปุญญพัฒน์   สมานหมู่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

12 ปุญณจกัร   โชคกิจการ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

13 เปรม   ลิขิตอนันตชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

14 พงศกร   เกียรติภัทรชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

15 พงศกร   นาคถม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

16 พงศกร   มานิตยกูล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

17 พงศ์ปณต  ปานอ าพันธ์ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่6

18 พงศ์ภรณ์   ฉวีศักด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

19 พงษ์กิตติ   ภูฆงั ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

20 พงษ์พล  ศรีธรรมรงค์ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่6

21 พงษพัศ    สารินทร์
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

22 พชร   ภักดีศรีสันติกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

23 พชร   อร่ามศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

24 พชรกร   ร่ืนยาน ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

25 พชรพล   ชูวงศ์วาน ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

26 พชรพล   ปานพรหมมาศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

27 พชรพล   มีกอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

28 พนา   ถมค้าพาณิชย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

29 พนาย   ฐิติเวโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

30 พรไชย   เทียมเมฆา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

31 พรภวิษย์   พรหมเจริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6

32 พรรษา  สุขเจริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่6



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

  ค าช้ีแจง
    1. เวลา 04.00 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.30 ออกเดินทาง หากเลยเวลาที่ก าหนดนร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกายชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ าตัวสอบ บตัรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 พันธวัฒน์   เยาว์นุน่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7 33 ภาวิต   วิลาวรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

2 พิชชากร   ยาป้อม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7 34 ภูภริศ   สุรชิต ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

3 พิชํุตม์   วงศ์พันธ์ุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7 35 ภูมิ   ณ นรงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

4 พิชัยยศ   ทับทิมรณยุทธ
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7 36 ภูมิ   ประยูรรัตน์
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

5 พิสิทฐ์   สงวนพันธ์ุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7 37 ภูมิปรัช   เมฆโพธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

6 พีชพล   แก้วเสียง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7 38 ภูมิพัฒน์   พิพิธนวงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

7 พีรกานต์   พวงมาลี มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่7 39 ภูมิรพี   เดชศิริ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

8 พีรพงศ์   มากวิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7 40 ภูมิสิทธ์ิ   ฦาชา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

9 พีรพงศ์   รอบคอบ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7 41 ภูริ   เตชะพันธ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

10 พีรพล   พรหมมา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

11 พีรพล พราวศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

12 พีรพัชร   คงเกต ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

13 พีรพัฒน์   มาศศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

14 พีรพัฒน์   สร้อยสุวรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

15 เพชรกล้า   สีเขียว ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

16 ภวันธร   แก้วระย้า มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่7

17 ภัคพล   สังข์แก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

18 ภัทธภูมิ   ทาภักดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

19 ภัทร์   ศรีนิล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

20 ภัทรพล   พรหมอยู่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

21 ภัทรพล   ฮะค่อม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

22 ภัทรพล  หว้ยหงษ์ทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

23 ภัทรวิน   ตุ่มพลอย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

24 ภากร   สหพัฒนา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

25 ภาคิน คูณทวี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

26 ภาณุพงศ์  ชัยเจริญ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่7

27 ภาณุพันธ์   แก้วเพ็ชร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

28 ภาณุวัฒน์   ไพศาล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

29 ภาณุวิชญ์   อ่วมแอร่ม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

30 ภาณุวิชญ์   อินต๊ะชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

31 ภาราดร  ต๊ะวันวงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7

32 ภาวพุทธ์ิ   โสจะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่7



    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก าหนดไว้)
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    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ าตัวสอบ บตัรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 ภูรินท์   ไชยราช ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8 33 วรโชติ   วังชัยสุนทร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

2 ภูริพัฒน์   ตาดไธสง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8 34 วรณัฏฐ์   ด าเนตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

3 ภูริวัจน์   ฤทธ์ิชัยทิพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8 35 วรพล  จนัทร์กรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

4 มงคล   บุญด าเนิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8 36 วรภพ  ภูมิไชยวุฒิ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่8

5 มงคลพัฒน์   เกาสังข์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8 37 วรภัทร   วรรณชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

6 มนัสวิน   กองป๎น ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8 38 วรเมธ   ไชยเทพา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

7 มาฆพงศ์   ภูมิพงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8 39 วรรณพงษ์   มาอ่อน ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

8 เมฆพัฒน์   ฟ้ารุ่งอรุโณทัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8 40 วราเมธ   ค าเสียง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

9 เมธวัจน์   ฤทธ์ิชัยทิพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8 41 วรายุทธ   ศิริบุรมย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

10 รชต   แตงมีแสง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

11 รณกร   แร่เพชร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

12 รวิช   เข็มสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

13 ระเณศ   นาคสกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

14 รักเกล้า   ดีไร่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

15 รัชชานนท์   เต็มมีศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

16 รัชชานนท์   มีไข่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

17 รัชตะ   แก้วฮ่องค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

18 รัชตะศักด์ิ   มะโนใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

19 รัฐนนท์   เมืองสง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

20 รัฐนินท์   จริเมธวิโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

21 รัฐภาส   อรุณชาติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

22 รัฐศักด์ิ   พิลาสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

23 รัฐศาสตร์   กระเทศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

24 รัตนพล   เทพแสน ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

25 ราชัน   ชัยนนถี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

26 เรือเอก   สอนเจตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

27 วงศพัทธ์   หยกสุริยันต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

28 วชิร  ชมญาติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

29 วชิรวิทย์   พรมเสนา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

30 วชิราวุฒิ     ทรงอาจ
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

31 วรชน   ใจซ่ือ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8

32 วรชาติ บุดดาดวง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่8
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1 วริฏ   ตะคอนรัมย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9 33 ศุภวิชญ์   วิริยะสาคร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

2 วศิน   จนัทร์พิพัฒน์ผล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9 34 ศุภวิชญ์   แสงทับทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

3 วัชราวุฒิ      ทรงอาจ
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9 35 ศุภสัณห ์  พิรบรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

4 วาทยากร   สันติภพ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9 36 สมเด็จ   ป๊อกแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

5 วาทิต   ดนตรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9 37 สรรพฤทธ์ิ   งามเชื้อ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

6 วิกรม   ขวัญเมือง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9 38 สร้างสรรค์   หงษ์ทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

7 วิทวัส   วรสาร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9 39 สัตยา   เลพล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

8 วิทวัส   หนูรุ่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9 40 สาธิต   กล่ินบุปผา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

9 วิพิศน์   พงศ์ศุภนิมิตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9 41 สิขรินทร์   ตันวิมลรัตน์


10 วิศรุต  เง็กไซ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่9

11 วิศวะ  รักราษฎร์ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่9

12 วีรเดช   จนัทวาส ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

13 วีรวุฒิ   วดีศิริศักด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

14 วีรากร   จรูญศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

15 วุฒิปกรณ์   ยุทธศักดารักษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

16 ไวกูณฐ์   สุธีวีระอนันต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

17 ไวทิน   วิโรจน์รังสรรค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

18 ศดานันท์    จนัทร์เเดง
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

19 ศตายุ   ดาษดา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

20 ศักด์ิสรัล   เกษมสุขไพศาล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

21 ศิร   ป๎ญญา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

22 ศิรวิชญ์   อยู่คง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

23 ศิรศักย์   ศิรสุกล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

24 ศิริมงคล   แก้วอ าไพ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

25 ศิริวัฒน์   โชคชัยธนพัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

26 ศิลาดล   ชัยเพียร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

27 ศิวกร   ศรีทองคง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

28 ศิวกร ลอออินทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

29 ศิวภาคย์   พันธ์วานิช ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

30 ศุภณัฐ   ปริสุทธ์ิสุนทร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

31 ศุภณัฐ   เสือคล้าย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9

32 ศุภวิชญ์   แย้มสรวล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่9
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1 สิทธิกร ตันพิชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10 33 อมรเทพ   แสงนาค ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

2 สิทธิกานต์   วีระสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10 34 อวิรุทธ์ิ   ต้ังวงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

3 สิทธินนท์   หงษ์ทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10 35 อัครสิชฌ์   ก๋งเกิด ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

4 สิทธิพันธ์   แก้วสิมมา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10 36 อังกูร   เทพหสัดิน ณ อยุธยา ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

5 สิทธิศักด์ิ   พรมศรีธรรม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10 37 อัมรินทร์   หว้ยหงษ์ทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

6 สิปปภาส   ตันเจริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10 38 อัศนี   พันใย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

7 สิรภพ   ลานอุ่น ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10 39 อิทธิ  ฤทธ์ิเดช ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

8 สิรวิชญ์   แจม่จ ารัส มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที ่10 40 อิทธิวัฒน์   ชัยณรงค์สกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

9 สิรวิชญ์   ปุกหตุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10 41 เอกณัฐ   กีรติประสงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

10 สิรวิชญ์   ศีลวัตพงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10 42 เอกพัฒน์   พัฒนวิบูลย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

11 สิรวิชญ์  อื้อฮก ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

12 สุกฤษฏ์ิ   พรหมรุ่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

13 สุชัจจ ์  คุ้มพะเนียด ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

14 สุธินันท์   เซ้งเครือ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

15 สุพัฒน์   มาคุ้ม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

16 สุรชา   เวียงวิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

17 สุรวิชญ์   พวงมาลัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

18 สุริยพงศ์  ปุเลโต ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

19 สุริยะ   โกตวัตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

20 สุวิจกัขณ์   เรืองศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

21 เสกสรรค์   พุม่ใบศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

22 เสริมสุข   หมื่นโฮ้ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

23 แสงตะวัน  ไกรส าโรง ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

24 หสัฐากร   หงษ์สุวรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

25 อติวัณณ์   เล้าพยอม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

26 อธิปวัฒน์   พันธุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

27 อนวัช   อุดม ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

28 อนุชิต   ยังประดิษฐ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

29 อนุตร   คล้ายประยูร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

30 อนุวัฒน์   เด่นแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

31 อภิวิชญ์   เสร็จกิจ ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10

32 อภิสิทธ์ิ   อนุพนธ์พร ม.ธรรมศาสตร์ คันที ่10


