
ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่ ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่

1 กนกพล   กล่ินเกล้ียง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 27 เกยีรติยศ  เอกทรงพล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

2 กนกศักด์ิ   สีสาวแห ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 28 ขวัญสรวง   อศัวธรรมกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

3 กมลภพ  หล าแนะ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 1 29 เขมฆนัท   สุขอร่าม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

4 กฤตพสิษฐ์   จติรุจวัิฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 30 เขมณัฐ   พรายแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

5 กฤตภัค   กัว้ศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 31 คฑาเทพ  ประทุมศรีขจร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

6 กฤตภาศ   น้อยกอ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 32 คณาธิป   ดาโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

7 กฤตัชญ์   น้อยกอ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 33 คณาธิป   สังข์ต้อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

8 กฤติกร   สุขศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 34 คณาวุฒิ   แสงอไุร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

9 กฤษณพล    วิเชียรพงษ์
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 35 คณิศร    ภักดีโต
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

10 กฤษณะ สายสวาท ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 36 คมปกรณ์   พวงดอกไม้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

11 กสานต์ิ   อติชาตสินธพ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 37 คุณากร   สนทนา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

12 กอ้งภพ   ช่างพนิิจ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 38 คุณานนต์  เสริมทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

13 กนัต์   กจิการ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 39 ฆนัท  สุคนธา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

14 กนัต์ธีภพ  ปิ่นทอง มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 1 40 จงรัก   ออมสิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

15 กนัต์ธีร์   ปิยพงศ์วรกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 41 จตุพล อปุัญญ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

16 กนัตพงศ์   พรหมานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 42 จติติฐิพงษ ์  วิชัยค าจร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

17 กานตพงศ์   เบ้าทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 43 จริเดช   ป้อมใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

18 กติติกร   สมใจ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 44 จริภัทร   โชคบุญธิยานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

19 กติติชาติ   จฑูามาตย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

20 กติติธัช   สายจนัทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

21 กติติธัช   อนิทรยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

22 กติติพศ   ธรรมชาติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

23 กติติพฒัน์   วีรกลุวัฒนา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

24 กติติพนัธ์   กนินารี มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 1

25 กติติภูมิ   รักด่านกลาง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

26 เกยีรติกลุ   รอดเย็น ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

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

รายช่ือ/สถานทีส่อบ/รถคันทีน่ั่งในการสอบเหล่าต ารวจ (วันที ่8 มีนาคม 2563)
รวมพลเวลา 04.00 น.

  ค าช้ีแจง
    1. เวลา 04.00 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.30 รถออก  หากไม่มาตามเวลาที่ก าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย: ด้วยเส้ือยืดแขนส้ันสีขาว กางเกงวอร์มขายาวสีเข้ม รองเท้าผ้าใบ และไม่สวมเคร่ืองประดับใด ๆ
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)
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1 จริภัทร  รูปทอง มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 2 31 ชินพฒัน์   แสงทวี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

2 จริเมธ   จา่งผล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 32 ชิษณุ   มาต านาน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

3 จรัิฏฐ์   ชุมมะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 33 ชิษณุพงศ์   โขวัฒนชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

4 จรัินดร์   โพธิทะโสม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 34 ชุณห์กฤช   ด้วงพรม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

5 จริายุส   ทิวากรณ์กจิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 35 ชุติพนธ์   พนัธ์ุนรเศรษฐ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

6 จลุดิศ   เดชเฟื่อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 36 ชุภณ   พลประมวล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

7 เจตณัฐ   ม่วงพารา มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 2 37 โชติภัทร   สระเดช ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

8 เจนณรงค์   ธรรมาชัยมงคล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 38 ญาณพฒัน์   ตันเจริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

9 ฉัตรเกล้า   นโรปการณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 39 ญาณภัทร บัวเผ่ือน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

10 ฉัตรตระกลู   ทั่งทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 40 ญาณวิทย์   ชาวเวียง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

11 ฉัตรมงคล   กลุเกตุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 41 ฐปนนท์   จนุทการ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

12 ชนกนัต์   เลิศนภากลู ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 42 ฐศกญัวน์   วิขัมภประหาร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

13 ชนกานต์  สุขสวัสด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 43 ฐากรู   สมทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

14 ชนาธิป  วิโรจน์ศิริ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

15 ชนาพฒัน์   อายุวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

16 ชยพล   สาระ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

17 ชยวุฒิ   จนัทร์ชนะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

18 ชยางกรู  เดชาฤทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

19 ชยุต   ช านิพงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

20 ชวณัฏฐ์   จนัทร์อิม่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

21 ชอบธรรม   สิงหพนัธ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

22 ชัชนินท์   เจริญสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

23 ชัยนาท 
   นวลนุ่ม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

24 ชัยภัทร   พร้อมสมบูรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

25 ชัยยุทธ   ธนสกนธ์พงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

26 ชาคร   ชาวแพะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

27 ชายชาติ   สายเมฆ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

28 ชิโณทัย   ทศพรเบญจรัชต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

29 ชิตพล   เลิศจริกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

30 ชิติพทัธ์  ส าลีจติ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 2
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1 ฐิติพฒัน์   มณฑา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 31 ณัฐสิทธ์ิ  ฮ้ันพะเนิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

2 ฐิติวัฒน์   ใจซ่ือตรง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 32 ดิศรณ์   บุดดาเลิศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

3 ณภัทร   กลัยาณมิตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 33 เดชตะกานต์   นฤภัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

4 ณภัทร   จติอารีย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 34 ตรัย   จติวัฒนาภิรมย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

5 ณภัทร   ต่วนเครือ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 35 ตรีทเศศ   ยศกลาง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

6 ณภัทร   พศิาลสิทธิวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 36 ตฤณ   จติวัฒนาภิรมย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

7 ณภัทร   ลีวัฒนา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 37 ตะวัน   ปุณณะเวส ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

8 ณัฐชนน   บุตรดา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 38 ตะวัน   ศรีชา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

9 ณัฐชนน   แอโส๊ะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 39 ติณห์  สุมน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

10 ณัฐดนัย   บุญไพศาลดิลก ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 40 ตุลย   พนูพทิักษส์กลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

11 ณัฐดนัย   ปะนันโต ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

12 ณัฐดนัย   เลิศแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

13 ณัฐดนัย   อายินดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

14 ณัฐดนัย   เอมออ่น ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

15 ณัฐนันท์   เชี่ยวกล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

16 ณัฐนันท์   ใยเกตุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

17 ณัฐปคัลภ์   เขาบาต ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

18 ณัฐพงศ์   จนัทร์ลอย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

19 ณัฐพงษ ์  บุตรสี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

20 ณัฐพงษ ์  พฒันจรัิสยา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

21 ณัฐพงษ ์อารมย์ธนานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

22 ณัฐพนธ์   โนนทิง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

23 ณัฐพล  โชคชัยช านาญกจิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

24 ณัฐพนัธ์ บัวแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

25 ณัฐภัทร   ยอดเชื้อ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

26 ณัฐวัฒน์   ภาระนัง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

27 ณัฐวิญญ์   อติวัฒน์องักรู ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

28 ณัฐวีร์  สมประสงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

29 ณัฐวุฒิ   แซ่ล้ี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

30 ณัฐวุฒิ  จัน่วิลัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3
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1 ตุลย์   สัทธรรมนุวงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 31 ธนวัฒน์   แกว้มณี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

2 เตชินท์  เพชรม่วง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 32 ธนวัฒน์   โชติรัตน์อมรกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

3 ทัณฑธร   อนิไหม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 33 ธนวันต์   ชูประเทศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

4 ทัตพงศ์   ธัญน้อม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 34 ธนวินท์   ภู่ทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

5 ทิชานันทน์   มาลาภิรมย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 35 ธนะวิชญ์   เดชราช ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

6 ทินภัทร   ชาวกระบุตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 36 ธนาคาร   จนัทะยา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

7 ทินภัทร   ธัญน้อม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 37 ธรรมภณ   เงินย่ิงสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

8 ทินภัทร   รอดงาม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 38 ธรรมรัตน์  รัตนพล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

9 ธนกร   จรุะกะนิสก์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 39 ธรากร   ทองหนูนุ้ย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

10 ธนกร   สังวาลย์เงิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 40 ธัชทร   ทองอุน่เรือน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

11 ธนกร   หนูหอม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

12 ธนกฤต   ชูบัว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

13 ธนกฤต   ทวีพรสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

14 ธนกฤต   พวงเข็มขาว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

15 ธนกฤต   หน่ายมี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

16 ธนโชติ    มีบุญ
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

17 ธนทัต   นาถมทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

18 ธนทัต   สลางสิงห์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

19 ธนบัตร   แป้นน้อย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

20 ธนพงศ์   ป้อมปราณี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

21 ธนพนธ์   ตรีสารศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

22 ธนพล   วัฒนธันยานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

23 ธนภพ   ข าล้วน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

24 ธนภัทร   กวาวหนึ่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

25 ธนภัทร   พวงน้อย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

26 ธนภัทร แสงอรุณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

27 ธนภัสสร์   แผ่วัฒนโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

28 ธนยศ   พดิา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

29 ธนรัชต์  ศุภเลิศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

30 ธนวัฒน์   แกน่ท้าว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 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 รถออก  หากไม่มาตามเวลาที่ก าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย: ด้วยเส้ือยืดแขนส้ันสีขาว กางเกงวอร์มขายาวสีเข้ม รองเท้าผ้าใบ และไม่สวมเคร่ืองประดับใด ๆ
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 ธัชพล   พณิเนียม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 31 นิติพร   จนัทร์รัศมี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

2 ธัญเทพ   รินทระ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 32 นิติภูมิ   จนัทะขิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

3 ธัมมภัสสร์ 
   มากซุง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 33 นิติภูมิ   อนิต๊ะแสน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

4 ธีร์ธวัช   ปานผลานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 34 นิธิกร   กรรณิกา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

5 ธีรพล   รอตยันต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 35 นิพฐิพล   จงประสาธน์สุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

6 ธีรพฒัน์   แสงฉวาง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 36 เนติภูมิ   ขุนทรมาลี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

7 ธีรภัทร   เขตใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 37 บดินทร์   เฟื่องประชากร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

8 ธีรภัทร์   บุณรังศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 38 บดี  สาลี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

9 ธีรภัทร   อทุากจิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 39 บรรณรต   สดโสภา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

10 ธีรวัฒน์   ผักกดู ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 40 บัญชา   เพยีงนั้น มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 5

11 ธีระพฒัน์  ศรีรักษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 41 บุณฑยกร   อิน่ค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

12 ธีระวัฒน์   เคลียพวงทิพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 42 บุรพล   พนัแสน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

13 เธียรนริศ   จติร์ตารานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

14 นครินทร์ ฝาชัยภูมิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

15 นนทกฤช   อรุณฉาย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

16 นนทพทัธ์   ขันค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

17 นนทพทัธ์   สุคนธมาน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

18 นนทภัทธ์   วรรณ์ประดิษ
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

19 นนทสิทธ์ิ   คุณประดิษฐ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

20 นนธวัช   สีวงษจ์นัทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

21 นพรัตน์  สอิง้ทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

22 นพรุจ   ครุฑแดง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

23 นภัสดล  วิรุฬบุตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

24 นรพนธ์  ถานัน มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 5

25 นรวีร์   เทนอสิสระ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

26 นราวิชญ์   บุญศิริ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

27 นฤเบศ   นิ่มศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

28 นวัตไชย   ไชยค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

29 นันทพงศ์   กองตาพนัธ์ุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

30 นันทพฒัน์   เลิศสัฒนนนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5
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1 บุลากร  เกตุแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 31 พงศกร   เกยีรติภัทรชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

2 ปกรณ์   จนัทรศร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 32 พงศกร   ขนอม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

3 ปฎิภาณ   วงศ์ประภารัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 33 พงศกร   นาคถม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

4 ปฏิภาณ   เพยีรไพโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 34 พงศกร   พุ่มแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

5 ปฏิภาณ  ปัดชาสุวรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 35 พงศกร   มานิตยกลู ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

6 ปฐม   สิริวัฒนโสภา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 36 พงศ์ปณต  ปานอ าพนัธ์ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 6

7 ปฐมพงษ ์ แป้นแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 37 พงศ์ภรณ์   ฉวีศักด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

8 ปณายุ   โพธ์ิทองค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 38 พงษก์ติติ   ภูฆัง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

9 ปภังกร   กาญจนอโนทัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 39 พงษพ์ล  ศรีธรรมรงค์ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 6

10 ปยุต  ตัณฑวิทยากลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 40 พงษพศั    สารินทร์
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

11 ปรภัทร   รัตนโสภณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 41 พชร   ภักดีศรีสันติกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

12 ปริญ   เจริญจงึสันติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 42 พชร   อร่ามศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

13 ปวีรกติต์ิ   นนทธิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 43 พชรกร   ร่ืนยาน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

14 ปัญญ์   วิสิฏฐ์พรอกัษร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 44 พชรพล   ชูวงศ์วาน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

15 ปัญญาวุธ   วรรณะรุ่งโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

16 ปัณณธร  ชมบุญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

17 ปาณรวัฐ   สมรูป ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

18 ปานศิริ   ปริสิทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

19 ปารมี   โชคขจรเกยีรติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

20 ปิติภัทร   บุญชิต ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

21 ปิยดณัย   กวาวหนึ่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

22 ปิยพนธ์   ใจยินดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

23 ปิยวัฒน์   อภัยรัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

24 ปิยศักด์ิ   อรรถการพงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

25 ปิยะพงษ ์  ปรีชา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

26 ปิยะศักด์ิ   พาชอบ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

27 ปุญญพฒัน์   สมานหมู่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

28 ปุญณจกัร   โชคกจิการ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

29 ปุริม   รุจเิรก ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

30 เปรม   ลิขิตอนันตชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6
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1 พชรพล   ปานพรหมมาศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 31 พรัีชชัย   ขุนศิริ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

2 พชรพล   มีกอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 32 เพชรกล้า   สีเขียว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

3 พนา   ถมค้าพาณิชย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 33 ภรัณยู   ศรีงามผ่อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

4 พนาย   ฐิติเวโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 34 ภวันธร   แกว้ระย้า มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 7

5 พรไชย   เทียมเมฆา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 35 ภัคพล   สังข์แกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

6 พรภวิษย์   พรหมเจริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 36 ภัทธภูมิ   ทาภักดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

7 พรรษา  สุขเจริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 37 ภัทร์   ศรีนิล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

8 พลพล   แตงมณี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 38 ภัทรพล   พรหมอยู่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

9 พลพล   พมิทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 39 ภัทรพล   ฮะค่อม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

10 พลฤทธ์ิ   ไวยจารีย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 40 ภัทรพล  ห้วยหงษท์อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

11 พลวัต  ครุฑสาย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

12 พลอธิป   ดิษฐคลึ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

13 พศวีร์   ทิพยเที่ยงแท้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

14 พศวีร์   บุญธรรม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

15 พศวีร์   ศักด์ิศรีสกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

16 พสธร   ชื่นบ ารุง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

17 พชัรพล   ทองก าหนิด ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

18 พนัธ์ธวัช   ทบมาตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

19 พนัธวัฒน์   เยาว์นุ่น ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

20 พชิชากร   ยาป้อม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

21 พชิญุตม์   วงศ์พนัธ์ุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

22 พชิัยยศ   ทับทิมรณยุทธ
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

23 พสิิทฐ์   สงวนพนัธ์ุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

24 พชีพล   แกว้เสียง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

25 พรีกานต์   พวงมาลี มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 7

26 พรีพงศ์   มากวิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

27 พรีพงศ์   รอบคอบ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

28 พรีพล พราวศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

29 พรีพฒัน์   มาศศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

30 พรีพฒัน์   สร้อยสุวรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7
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1 ภัทรวิน   ตุ่มพลอย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 31 รวิช   เข็มสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

2 ภากร   สหพฒันา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 32 ระเณศ   นาคสกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

3 ภาคิน คูณทวี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 33 รักเกล้า   ดีไร่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

4 ภาณุพงศ์  ชัยเจริญ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 8 34 รัชชานนท์   เต็มมีศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

5 ภาณุพนัธ์   แกว้เพช็ร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 35 รัชชานนท์   มีไข่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

6 ภาณุวัฒน์   ไพศาล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 36 รัชชานนท์  เทียนเงิน มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 8

7 ภาณุวิชญ์   อว่มแอร่ม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 37 รัชชานนท์  นิลเพชร มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 8

8 ภาราดร  ต๊ะวันวงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 38 รัชตะ   แกว้ฮ่องค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

9 ภาวพทุธ์ิ   โสจะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 39 รัชตะศักด์ิ   มะโนใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

10 ภาวิต   วิลาวรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 40 รัฐเซีย   สังข์ทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

11 ภูคินันท์   แย้มเย้ือน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

12 ภูภริศ   สุรชิต ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

13 ภูมิ   ประยูรรัตน์
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

14 ภูมิปรัช   เมฆโพธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

15 ภูมิพฒัน์   พพิธินวงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

16 ภูมิพฒัน์   ศักด์ิกรีติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

17 ภูมิรพ ี  เดชศิริ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

18 ภูมิสิทธ์ิ   ฦาชา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

19 ภูริ   เตชะพนัธ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

20 ภูรินท์   ไชยราช ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

21 ภูริพฒัน์   ตาดไธสง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

22 ภูวิศ   ล้ิมไพโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

23 มงคล   บุญด าเนิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

24 มงคลพฒัน์   เกาสังข์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

25 มนัสวิน   กองปัน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

26 มาฆพงศ์   ภูมิพงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

27 เมฆพฒัน์   ฟา้รุ่งอรุโณทัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

28 รชต   แตงมีแสง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

29 รณกร   กระจา่งดวง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

30 รณกร   แร่เพชร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8
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1 รัฐนนท์   เมืองสง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 31 วาทยากร   สันติภพ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

2 รัฐนินท์   จริเมธวิโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 32 วาทิต   ดนตรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

3 รัฐภาส   อรุณชาติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 33 วิกรม   ขวัญเมือง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

4 รัฐศักด์ิ   พลิาสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 34 วิทวัส   วรสาร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

5 รัฐศาสตร์   กระเทศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 35 วิทวัส   หนูรุ่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

6 รัตนพล   เทพแสน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 36 วิพศิน์   พงศ์ศุภนิมิตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

7 ราชบุตร   บุตรราช ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 37 วิศวะ  รักราษฎร์ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9

8 ราชัน   ชัยนนถี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 38 วิษณุ  สอนบุญทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

9 เรือเอก   สอนเจตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 39 วีรเดช   จนัทวาส ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

10 โรจนศักด์ิ   พนัธ์ประเสริฐ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 40 วีรวุฒิ   วดีศิริศักด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

11 วงศพทัธ์   หยกสุริยันต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 41 วีรากร   จรูญศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

12 วชิร  ชมญาติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

13 วชิรวิทย์   พรมเสนา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

14 วชิระวิทย์   สุวรรณรัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

15 วชิราวุฒิ     ทรงอาจ
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

16 วรชน   ใจซ่ือ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

17 วรชาติ บุดดาดวง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

18 วรโชติ   วังชัยสุนทร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

19 วรณัฏฐ์   ด าเนตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

20 วรพล  จนัทร์กรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

21 วรภพ  ภูมิไชยวุฒิ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9

22 วรภัทร   วรรณชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

23 วรเมธ   ไชยเทพา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

24 วรรณพงษ ์  มาออ่น ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

25 วราเมธ   ค าเสียง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

26 วรายุทธ   ศิริบุรมย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

27 วริฏ   ตะคอนรัมย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

28 วศิน   จนัทร์พพิฒัน์ผล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

29 วสุ   สังข์ประไพ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

30 วัชราวุฒิ      ทรงอาจ
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9
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1 วุฒิปกรณ์   ยุทธศักดารักษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 31 สิขรินทร์   ตันวิมลรัตน์
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

2 ไวกณูฐ์   สุธีวีระอนันต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 32 สิทธิกร ตันพชิัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

3 ไวทิน   วิโรจน์รังสรรค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 33 สิทธิกานต์   วีระสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

4 ศดานันท์    จนัทร์เเดง
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 34 สิทธินนท์   หงษท์อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

5 ศตายุ   ดาษดา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 35 สิทธิพนัธ์   แกว้สิมมา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

6 ศักด์ิสรัล   เกษมสุขไพศาล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 36 สิทธิศักด์ิ   พรมศรีธรรม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

7 ศิร   ปัญญา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 37 สิปปภาส   ตันเจริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

8 ศิรวิชญ์   อยู่คง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 38 สิรภพ   ลานอุน่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

9 ศิรศักย์   ศิรสุกล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 39 สิรวิชญ์   แจม่จ ารัส มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 10

10 ศิริณัฐ   เจริญทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 40 สิรวิชญ์   ปุกหุต ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

11 ศิริมงคล   แกว้อ าไพ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 41 สิรวิชญ์   ละม่อม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

12 ศิริวัฒน์   โชคชัยธนพฒัน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

13 ศิลาดล   ชัยเพยีร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

14 ศิวกร   ศรีทองคง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

15 ศิวกร ลอออนิทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

16 ศิวภาคย์   พนัธ์วานิช ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

17 ศุภกร   สุขแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

18 ศุภกร   อภิโศภณกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

19 ศุภณัฐ   ปริสุทธ์ิสุนทร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

20 ศุภณัฐ   เสือคล้าย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

21 ศุภวิชญ์   แย้มสรวล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

22 ศุภวิชญ์   วิริยะสาคร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

23 ศุภวิชญ์   แสงทับทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

24 สมเด็จ   ป๊อกแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

25 สรรพฤทธ์ิ   งามเชื้อ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

26 สรวิชญ์   ศิริวรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

27 สร้างสรรค์   หงษท์อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

28 สลิล   อวยพร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

29 สัตยา   เลพล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

30 สาธิต   กล่ินบุปผา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10



    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 รถออก  หากไม่มาตามเวลาที่ก าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย: ด้วยเส้ือยืดแขนส้ันสีขาว กางเกงวอร์มขายาวสีเข้ม รองเท้าผ้าใบ และไม่สวมเคร่ืองประดับใด ๆ
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 สิรวิชญ์   ลัคนาโฆษติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 31 อคัรสิชฌ์   กง๋เกดิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

2 สิรวิชญ์   ศีลวัตพงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 32 องักรู   เทพหัสดิน ณ อยุธยา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

3 สิรวิชญ์  อือ้ฮก ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 33 อมัรินทร์   ห้วยหงษท์อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

4 สุกฤษฏ์ิ   พรหมรุ่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 34 อศันี   พนัใย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

5 สุจติคุณ  จนิดาแจง้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 35 อทิธิ  ฤทธ์ิเดช ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

6 สุชัจจ ์  คุ้มพะเนียด ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 36 อทิธิเดชะ  แจง้ค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

7 สุธินันท์   เซ้งเครือ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 37 อทิธิวัฒน์   ชัยณรงค์สกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

8 สุพฒัน์   มาคุ้ม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 38 เอกณัฐ   กรีติประสงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

9 สุรชา   เวียงวิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 39 เอกพงษ ์  สุวรรณศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

10 สุรวิชญ์   พวงมาลัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 40 เอกพฒัน์   พฒันวิบูลย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

11 สุรศิษฏ์    หาพทุธา
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 41 ธนัท เพยีโคตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

12 สุริยะ   โกตวัตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

13 สุวิจกัขณ์   เรืองศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

14 เสกสรรค์   พุ่มใบศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

15 เสริมสุข   หมื่นโฮ้ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

16 แสงตะวัน  ไกรส าโรง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

17 หัสฐากร   หงษสุ์วรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

18 อติวัณณ์   เล้าพยอม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

19 อธิปวัฒน์   พนัธุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

20 อธิภัทร  คุ้มลึงค์ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 11

21 อนวัช   อดุม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

22 อนุชิต   ยังประดิษฐ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

23 อนุตร   คล้ายประยูร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

24 อนุวัฒน์   เด่นแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

25 อภิวิชญ์   เสร็จกจิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

26 อภิสิทธ์ิ   อนุพนธ์พร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

27 อมรเทพ   แสงนาค ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

28 อวิรุทธ์ิ   ต้ังวงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

29 อคัคเดโช  แจง้ค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

30 อคัรพฒัน์   วงศ์นิมิตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11


