
ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่ ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่

1 กนกพล   กล่ินเกล้ียง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 30 กิตติศักด์ิ   อ่่าเอี่ยม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

2 กนกศักด์ิ   สีสาวแห ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 31 เกียรติกุล   รอดเย็น ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

3 กมลภพ  หล่าแนะ มธ.(นร.ภายนอก) คันที่ 1 32 เกียรติยศ  เอกทรงพล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

4 กฤตพสิษฐ์   จิตรุจิวฒัน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 33 ขวญัสรวง   อัศวธรรมกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

5 กฤตภคั   กั้วศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 34 เขมฆนัท   สุขอร่าม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

6 กฤตภาศ   น้อยกอ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 35 เขมณัฐ   พรายแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

7 กฤตัชญ์   น้อยกอ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 36 คฑาเทพ  ประทมุศรีขจร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

8 กฤติกร   สุขศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 37 คณาธปิ   ดาโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

9 กฤษฎิ์พงศ์   ช่วยเกื้อ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 38 คณาธปิ   สังข์ต้อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

10 กฤษณพล    วเิชียรพงษ์
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 39 คณาวฒิุ   แสงอุไร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

11 กฤษณะ สายสวาท ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 40 คณิศร    ภกัดีโต
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

12 กษดิิศ   เขียววงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 41 คมปกรณ์   พวงดอกไม้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

13 กสานต์ิ   อติชาตสินธพ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 42 คุณากร   สนทนา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

14 ก้องภพ   ช่างพนิิจ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 43 คุณานนต์  เสริมทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

15 ก้องภพ   เอี่ยมวเิชียรวงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 44 ฆนัท  สุคนธา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

16 กันต์   กิจการ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

17 กันต์ธภีพ  ปิ่นทอง มธ.(นร.ภายนอก) คันที่ 1

18 กันต์ธร์ี   ปยิพงศ์วรกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

19 กันตพงศ์   พรหมานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

20 กานตพงศ์   เบา้ทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

21 กิตติกร   สมใจ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

22 กิตติชาติ   จูฑามาตย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

23 กิตติธชั   สายจันทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

24 กิตติธชั   อินทรยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

25 กิตติพศ   ธรรมชาติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

26 กิตติพฒัน์   วรีกุลวฒันา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

27 กิตติพนัธ ์  กินนารี มธ.(นร.ภายนอก) คันที่ 1

28 กิตติภพ   ฉิมพาลี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

29 กิตติภมูิ   รักด่านกลาง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

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

รายชื่อ/สถานที่สอบ/รถคันที่น่ังในการสอบเหล่าทหารเรอื (วันที่ 14 มีนาคม 2563)
รวมพลเวลา 03.30 น.

  ค าชี้แจง
    1. เวลา 03.30 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.00 รถออก  หากไม่มาตามเวลาที่ก่าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ่าตัวสอบ บตัรประจ่าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)
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    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก่าหนดไว)้

  ค าชี้แจง
    1. เวลา 03.30 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.00 รถออก  หากไม่มาตามเวลาที่ก่าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ่าตัวสอบ บตัรประจ่าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 จงรัก   ออมสิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 33 ชัยยุทธ   ธนสกนธพ์งศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

2 จตุพล อุปญ๎ญ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 34 ชาคร   ชาวแพะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

3 จักรพนัธ ์ นาคทบั มธ.(นร.ภายนอก) คันที่ 2 35 ชานนนิติ   วฒิุชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

4 จิตติฐิพงษ ์  วชิัยค่าจร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 36 ชายชาติ   สายเมฆ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

5 จิรเดช   ปอ้มใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 37 ชิโณทยั   ทศพรเบญจรัชต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

6 จิรภทัร   โชคบญุธยิานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 38 ชิตพล   เลิศจิรกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

7 จิรภทัร  รูปทอง มธ.(นร.ภายนอก) คันที่ 2 39 ชินพฒัน์   แสงทวี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

8 จิรเมธ   จ่างผล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 40 ชิษณุ   มาต่านาน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

9 จิรัฏฐ์   ชุมมะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 41 ชิษณุพงศ์   โขวฒันชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

10 จิรันดร์   โพธทิะโสม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 42 ชุณหก์ฤช   ด้วงพรม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

11 จุฑาภทัร   วาจาดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 43 ชุติพนธ ์  พนัธุน์รเศรษฐ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

12 จุลดิศ   เดชเฟื่อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

13 เจตณัฐ   ม่วงพารา มธ.(นร.ภายนอก) คันที่ 2

14 เจนณรงค์   ธรรมาชัยมงคล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

15 ฉัตรเกล้า   นโรปการณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

16 ฉัตรตระกูล   ทั่งทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

17 ฉัตรมงคล   กุลเกตุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

18 ชญานนท ์  พจน์นาถ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

19 ชนกันต์   เลิศนภากูล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

20 ชนกานต์  สุขสวสัด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

21 ชนาธปิ  วโิรจน์ศิริ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

22 ชนาพฒัน์   อายุวฒัน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

23 ชยพล   สาระ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

24 ชยวฒิุ   จันทร์ชนะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

25 ชยางกูร  เดชาฤทธิ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

26 ชยุต   ช่านิพงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

27 ชวณัฏฐ์   จันทร์อิ่ม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

28 ชวศิ   จันภกัษานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

29 ชอบธรรม   สิงหพนัธ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

30 ชัชนินท ์  เจริญสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

31 ชัยนาท 
   นวลนุ่ม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

32 ชัยภทัร   พร้อมสมบรูณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2
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    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก่าหนดไว)้

  ค าชี้แจง
    1. เวลา 03.30 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.00 รถออก  หากไม่มาตามเวลาที่ก่าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ่าตัวสอบ บตัรประจ่าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 ชุภณ   พลประมวล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 33 ณัฐวญิญ์   อติวฒัน์อังกูร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

2 โชติภทัร   สระเดช ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 34 ณัฐวร์ี  สมประสงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

3 ญาณพฒัน์   ตันเจริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 35 ณัฐวฒิุ   แซ่ล้ี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

4 ญาณภทัร บวัเผ่ือน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 36 ณัฐวฒิุ  จั่นวลัิย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

5 ญาณวทิย์   ชาวเวยีง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 37 ณัฐสิทธิ ์ ฮ้ันพะเนิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

6 ฐปนนท ์  จุนทการ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 38 ดลนท ี  ประเดิมรัตนกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

7 ฐศกัญวน์   วขิัมภประหาร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 39 ดิศรณ์   บดุดาเลิศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

8 ฐากูร   สมทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 40 เดชตะกานต์   นฤภยั ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

9 ฐิติพฒัน์   มณฑา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 41 ต้นน้่า   อ่อนฤทธิ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

10 ฐิติวฒัน์   ใจซ่ือตรง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

11 ณภทัร   กัลยาณมิตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

12 ณภทัร   จิตอารีย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

13 ณภทัร   ต่วนเครือ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

14 ณภทัร   พศิาลสิทธวิฒัน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

15 ณภทัร   ลีวฒันา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

16 ณัฐชนน   แอโส๊ะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

17 ณัฐดนัย   บญุไพศาลดิลก ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

18 ณัฐดนัย   ปะนันโต ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

19 ณัฐดนัย   เลิศแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

20 ณัฐดนัย   อายินดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

21 ณัฐดนัย   เอมอ่อน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

22 ณัฐนันท ์  ใยเกตุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

23 ณัฐปคัลภ ์  เขาบาต ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

24 ณัฐพงศ์   จันทร์ลอย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

25 ณัฐพงษ ์  บตุรสี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

26 ณัฐพงษ ์  พฒันจิรัสยา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

27 ณัฐพงษ ์อารมย์ธนานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

28 ณัฐพนธ ์  โนนทงิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

29 ณัฐพล  โชคชัยช่านาญกิจ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

30 ณัฐพนัธ ์บวัแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

31 ณัฐภทัร   ยอดเชื้อ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

32 ณัฐวฒัน์   ภาระนัง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3
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1 ตรัย   จิตวฒันาภริมย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 33 ธนภพ   ข่าล้วน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

2 ตรีทเศศ   ยศกลาง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 34 ธนภทัร   กวาวหนึ่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

3 ตฤณ   จิตวฒันาภริมย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 35 ธนภทัร   พวงน้อย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

4 ตะวนั   ปณุณะเวส ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 36 ธนภสัสร์   แผ่วฒันโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

5 ตะวนั   ศรีชา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 37 ธนยศ   พดิา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

6 ติณห ์ สุมน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 38 ธนรัชต์  ศุภเลิศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

7 ตุลย   พนูพทิกัษส์กุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 39 ธนวฒัน์   แก่นทา้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

8 ตุลย์   สัทธรรมนุวงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 40 ธนวฒัน์   แก้วมณี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

9 เตชินท ์ เพชรม่วง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 41 ธนวฒัน์   โชติรัตน์อมรกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

10 ทนพล   ไกรสิงหส์ม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

11 ทณัฑธร   อินไหม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

12 ทตัพงศ์   ธญัน้อม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

13 ทชิานันทน์   มาลาภริมย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

14 ทนิภทัร   ชาวกระบตุร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

15 ทนิภทัร   ธญัน้อม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

16 ทนิภทัร   รอดงาม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

17 ธชาทชั  พวงส่าลี มธ.(นร.ภายนอก) คันที่ 4

18 ธนกร   จุระกะนิสก์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

19 ธนกร   สังวาลย์เงิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

20 ธนกร   หนูหอม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

21 ธนกฤต   ชูบวั ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

22 ธนกฤต   ทวพีรสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

23 ธนกฤต   พวงเข็มขาว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

24 ธนกฤต   หน่ายมี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

25 ธนโชติ    มีบญุ
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

26 ธนทตั   นาถมทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

27 ธนทตั   สลางสิงห์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

28 ธนบตัร   แปน้น้อย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

29 ธนบรูณ์  เดชสมบรูณ์รัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

30 ธนพงศ์   ปอ้มปราณี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

31 ธนพนธ ์  ตรีสารศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

32 ธนพล   วฒันธนัยานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4



ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่ ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก่าหนดไว)้

  ค าชี้แจง
    1. เวลา 03.30 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.00 รถออก  หากไม่มาตามเวลาที่ก่าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ่าตัวสอบ บตัรประจ่าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 ธนวนัต์   ชูประเทศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 33 นราวชิญ์   บญุศิริ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

2 ธนวนิท ์  ภู่ทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 34 นวตัไชย   ไชยค่า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

3 ธนะวชิญ์   เดชราช ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 35 นันทชัย   แสงงาม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

4 ธนาคาร   จันทะยา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 36 นันทพงศ์   กองตาพนัธุ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

5 ธรรมภณ   เงินยิ่งสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 37 นันทพฒัน์   เลิศสัฒนนนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

6 ธรรมรัตน์  รัตนพล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 38 นิติพร   จันทร์รัศมี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

7 ธรากร   ทองหนูนุ้ย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 39 นิติภมูิ   จันทะขิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

8 ธชัทร   ทองอุ่นเรือน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 40 นิติภมูิ   อินต๊ะแสน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

9 ธชัพล   พณิเนียม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 41 นิธกิร   กรรณิกา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

10 ธญัเทพ   รินทระ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 42 นิพฐิพล   จงประสาธน์สุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

11 ธมัมภสัสร์ มากซุง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

12 ธร์ีธวชั   ปานผลานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

13 ธรีพล   รอตยันต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

14 ธรีพฒัน์   แสงฉวาง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

15 ธรีภทัร   เขตใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

16 ธรีภทัร   อุทากิจ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

17 ธรีวฒัน์   ผักกูด ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

18 ธรีะพฒัน์  ศรีรักษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

19 ธรีะวฒัน์   เคลียพวงทพิย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

20 เธยีรนริศ   จิตร์ตารานนท์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

21 นครินทร์ ฝาชัยภมูิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

22 นนทกฤช   อรุณฉาย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

23 นนทพทัธ ์  ขันค่า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

24 นนทพทัธ ์  สุคนธมาน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

25 นนทภทัธ ์  วรรณ์ประดิษ
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

26 นนทสิทธิ ์  คุณประดิษฐ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

27 นนธวชั   สีวงษจ์ันทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

28 นพรัตน์  สอิ้งทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

29 นพรุจ   ครุฑแดง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

30 นภสัดล  วรุิฬบตุร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

31 นรพนธ ์ ถานัน มธ.(นร.ภายนอก) คันที่ 5

32 นรวร์ี   เทนอิสสระ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5



ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่ ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก่าหนดไว)้

  ค าชี้แจง
    1. เวลา 03.30 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.00 รถออก  หากไม่มาตามเวลาที่ก่าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ่าตัวสอบ บตัรประจ่าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 เนติภมูิ   ขุนทรมาลี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 33 ปยิศักด์ิ   อรรถการพงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

2 บดินทร์   เฟื่องประชากร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 34 ปยิะศักด์ิ   พาชอบ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

3 บดี  สาลี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 35 ปญุญพฒัน์   สมานหมู่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

4 บรรณรต   สดโสภา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 36 ปญุณจักร   โชคกิจการ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

5 บญัชา   เพยีงนั้น มธ.(นร.ภายนอก) คันที่ 6 37 เปรม   ลิขิตอนันตชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

6 บณุฑยกร   อิ่นค่า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 38 พงศกร   เกียรติภทัรชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

7 บรุพล   พนัแสน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 39 พงศกร   ขนอม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

8 บลุากร  เกตุแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 40 พงศกร   นาคถม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

9 ปกรณ์   จันทรศร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 41 พงศกร   พุ่มแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

10 ปฎภิาณ   วงศ์ประภารัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 42 พงศกร   มานิตยกูล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

11 ปฏภิาณ   เพยีรไพโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 43 พงศ์ปณต  ปานอ่าพนัธ์ มธ.(นร.ภายนอก) คันที่ 6

12 ปฏภิาณ  ปด๎ชาสุวรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 44 พงศ์ภรณ์   ฉวศัีกด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

13 ปฐม   สิริวฒันโสภา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

14 ปฐมพงษ ์ แปน้แก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

15 ปณายุ   โพธิท์องค่า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

16 ปภงักร   กาญจนอโนทยั ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

17 ปยุต  ตัณฑวทิยากุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

18 ปรภทัร   รัตนโสภณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

19 ปรเมษฐ์   ศักด์ิสมบติั ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

20 ประภาคย์   วารนิช ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

21 ปริญ   เจริญจึงสันติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

22 ปรินทร   โมรีศิลป์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

23 ปวรีกิตต์ิ   นนทธิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

24 ปญ๎ญ์   วสิิฏฐ์พรอักษร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

25 ปญ๎ญาวธุ   วรรณะรุ่งโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

26 ปณ๎ณธร  ชมบญุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

27 ปาณรวฐั   สมรูป ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

28 ปานศิริ   ปริสิทธิ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

29 ปารมี   โชคขจรเกียรติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

30 ปยิดณัย   กวาวหนึ่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

31 ปยิพนธ ์  ใจยินดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

32 ปยิวฒัน์   อภยัรัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6



ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่ ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก่าหนดไว)้

  ค าชี้แจง
    1. เวลา 03.30 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.00 รถออก  หากไม่มาตามเวลาที่ก่าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ่าตัวสอบ บตัรประจ่าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 พงษก์ิตติ   ภฆูัง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 33 พรีพงศ์   มากวเิศษ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

2 พงษพศั    สารินทร์
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 34 พรีพงศ์   รอบคอบ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

3 พชร   ภกัดีศรีสันติกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 35 พรีพล พราวศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

4 พชร   อร่ามศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 36 พรีพชัร   คงเกต ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

5 พชรกร   ร่ืนยาน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 37 พรีพฒัน์   มาศศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

6 พชรพล   ชูวงศ์วาน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 38 พรีพฒัน์   สร้อยสุวรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

7 พชรพล   ปานพรหมมาศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 39 พรัีชชัย   ขุนศิริ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

8 พชรพล   มีกอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 40 เพชรกล้า   สีเขียว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

9 พนา   ถมค้าพาณิชย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

10 พรไชย   เทยีมเมฆา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

11 พรภวษิย์   พรหมเจริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

12 พรรษา  สุขเจริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

13 พลพล   แตงมณี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

14 พลพล   พมิทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

15 พลภทัร   ผิวขาว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

16 พลฤทธิ ์  ไวยจารีย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

17 พลวตั  ครุฑสาย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

18 พลอธปิ   ดิษฐคลึ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

19 พวสัส์   ธรีธนาวโิรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

20 พศวร์ี   ทพิยเที่ยงแท้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

21 พศวร์ี   บญุธรรม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

22 พศวร์ี   ศักด์ิศรีสกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

23 พสธร   ชื่นบ่ารุง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

24 พชัรพล   ทองก่าหนิด ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

25 พนัธธ์วชั   ทบมาตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

26 พนัธวฒัน์   เยาวน์ุ่น ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

27 พชิชากร   ยาปอ้ม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

28 พชิํุตม์   วงศ์พนัธุ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

29 พชิัยยศ   ทบัทมิรณยุทธ
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

30 พสิิทฐ์   สงวนพนัธุ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

31 พชีพล   แก้วเสียง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

32 พรีกานต์   พวงมาลี มธ.(นร.ภายนอก) คันที่ 7



ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่ ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก่าหนดไว)้

  ค าชี้แจง
    1. เวลา 03.30 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.00 รถออก  หากไม่มาตามเวลาที่ก่าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ่าตัวสอบ บตัรประจ่าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 ภคัพล   สังข์แก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 33 มนัสวนิ   กองปน๎ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

2 ภทัธภมูิ   ทาภกัดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 34 มาฆพงศ์   ภมูิพงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

3 ภทัร์   ศรีนิล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 35 เมฆพฒัน์   ฟา้รุ่งอรุโณทยั ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

4 ภทัรพล   พรหมอยู่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 36 เมธาศิษฐ์   ดิลกจรัสพงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

5 ภทัรพล   ฮะค่อม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 37 รชต   แตงมีแสง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

6 ภทัรพล  หว้ยหงษท์อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 38 รณกร   กระจ่างดวง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

7 ภากร   สหพฒันา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 39 รวชิ   เข็มสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

8 ภาคิน คูณทวี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 40 ระเณศ   นาคสกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

9 ภาณุพงศ์  ชัยเจริญ มธ.(นร.ภายนอก) คันที่ 8

10 ภาณุพนัธ ์  แก้วเพช็ร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

11 ภาณุวฒัน์   ไพศาล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

12 ภาณุวชิญ์   อ่วมแอร่ม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

13 ภาณุวชิญ์   อินต๊ะชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

14 ภาราดร  ต๊ะวนัวงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

15 ภาวพทุธิ ์  โสจะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

16 ภาวติ   วลิาวรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

17 ภมีชยุตม์     วเิชียรสวา่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

18 ภคิูนันท ์  แย้มเยื้อน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

19 ภมูิ   ณ นรงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

20 ภมูิ   ประยูรรัตน์
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

21 ภมูิปรัช   เมฆโพธิ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

22 ภมูิพฒัน์   พพิธินวงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

23 ภมูิพฒัน์   ศักด์ิกีรติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

24 ภมูิรพ ี  เดชศิริ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

25 ภมูิสิทธิ ์  ฦาชา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

26 ภริู   เตชะพนัธ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

27 ภริูนท ์  ไชยราช ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

28 ภริูพฒัน์   ตาดไธสง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

29 ภวูศิ   ล้ิมไพโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

30 ภษูณ   อนุรักษส์มบติั ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

31 มงคล   บญุด่าเนิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

32 มงคลพฒัน์   เกาสังข์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8



ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่ ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก่าหนดไว)้

  ค าชี้แจง
    1. เวลา 03.30 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.00 รถออก  หากไม่มาตามเวลาที่ก่าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ่าตัวสอบ บตัรประจ่าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 รักเกล้า   ดีไร่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 33 วริฏ   ตะคอนรัมย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

2 รัชชานนท ์  เต็มมีศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 34 วศิน   จันทร์พพิฒัน์ผล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

3 รัชชานนท ์  มีไข่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 35 วสุ   สังข์ประไพ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

4 รัชชานนท ์ เทยีนเงิน มธ.(นร.ภายนอก) คันที่ 9 36 วชัราวฒิุ      ทรงอาจ
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

5 รัชตะ   แก้วฮ่องค่า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 37 วาทยากร   สันติภพ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

6 รัชตะศักด์ิ   มะโนใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 38 วาทติ   ดนตรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

7 รัฐเซีย   สังข์ทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 39 วกิรม   ขวญัเมือง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

8 รัฐนนท ์  เมืองสง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 40 วทิวสั   วรสาร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

9 รัฐนินท ์  จิรเมธวโิรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 41 วทิวสั   หนูรุ่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

10 รัฐภาส   อรุณชาติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

11 รัฐศักด์ิ   พลิาสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

12 รัฐศาสตร์   กระเทศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

13 รัตนพล   เทพแสน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

14 ราชบตุร   บตุรราช ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

15 ราชัน   ชัยนนถี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

16 เรือเอก   สอนเจตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

17 โรจนศักด์ิ   พนัธป์ระเสริฐ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

18 วงศธร พนัชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

19 วงศพทัธ ์  หยกสุริยันต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

20 วชิร  ชมญาติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

21 วชิรวทิย์   พรมเสนา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

22 วชิระวทิย์   สุวรรณรัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

23 วชิราวฒิุ     ทรงอาจ
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

24 วรชน   ใจซ่ือ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

25 วรชาติ บดุดาดวง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

26 วรโชติ   วงัชัยสุนทร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

27 วรณัฏฐ์   ด่าเนตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

28 วรภพ  ภมูิไชยวฒิุ มธ.(นร.ภายนอก) คันที่ 9

29 วรภทัร   วรรณชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

30 วรเมธ   ไชยเทพา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

31 วรรณพงษ ์  มาอ่อน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9

32 วรายุทธ   ศิริบรุมย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9



ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่ ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก่าหนดไว)้

  ค าชี้แจง
    1. เวลา 03.30 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.00 รถออก  หากไม่มาตามเวลาที่ก่าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ่าตัวสอบ บตัรประจ่าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 วพิศิน์   พงศ์ศุภนิมิตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 33 สรวชิญ์   ศิริวรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

2 วศิวะ  รักราษฎร์ มธ.(นร.ภายนอก) คันที่ 10 34 สร้างสรรค์   หงษท์อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

3 วรีเดช   จันทวาส ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 35 สัตยา   เลพล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

4 วรีวฒิุ   วดีศิริศักด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 36 สาธติ   กล่ินบปุผา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

5 วรีากร   จรูญศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 37 สิขรินทร์   ตันวมิลรัตน์
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

6 วฒิุปกรณ์   ยุทธศักดารักษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 38 สิทธกิร ตันพชิัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

7 ไวกูณฐ์   สุธวีรีะอนันต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 39 สิทธกิานต์   วรีะสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

8 ไวทนิ   วโิรจน์รังสรรค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 40 สิทธนินท ์  หงษท์อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

9 ศดานันท ์   จันทร์เเดง
 ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10 41 สิทธพินัธ ์  แก้วสิมมา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

10 ศตายุ   ดาษดา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

11 ศักดิธชั   สวสัดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

12 ศักด์ิสรัล   เกษมสุขไพศาล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

13 ศิร   ปญ๎ญา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

14 ศิรวชิญ์   อยู่คง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

15 ศิรศักย์   ศิรสุกล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

16 ศิริณัฐ   เจริญทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

17 ศิริมงคล   แก้วอ่าไพ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

18 ศิริวฒัน์   โชคชัยธนพฒัน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

19 ศิลาดล   ชัยเพยีร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

20 ศิวกร   ศรีทองคง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

21 ศิวกร ลอออินทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

22 ศิวภาคย์   พนัธว์านิช ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

23 ศุภกร   สุขแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

24 ศุภกร   อภโิศภณกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

25 ศุภณัฐ   ปริสุทธิสุ์นทร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

26 ศุภณัฐ   เสือคล้าย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

27 ศุภวชิญ์   แย้มสรวล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

28 ศุภวชิญ์   วริิยะสาคร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

29 ศุภวชิญ์   แสงทบัทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

30 ศุภสัณห ์  พริบรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

31 สมเด็จ   ปอ๊กแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10

32 สรรพฤทธิ ์  งามเชื้อ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 10



ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่ ที่ ชื่อ - นามสกุล สถานทีส่อบ รถคันที่
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก่าหนดไว)้

  ค าชี้แจง
    1. เวลา 03.30 น. รวมพลเช็คชื่อ และเวลา 04.00 รถออก  หากไม่มาตามเวลาที่ก่าหนด นร.ต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
    2. การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
    3. ส่ิงที่ต้องเตรียม : บตัรประจ่าตัวสอบ บตัรประจ่าตัวประชาชน เคร่ืองเขียนที่ใช้ในการสอบ (ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา)

1 สิทธศัิกด์ิ   พรมศรีธรรม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 33 อัคคเดโช  แจ้งค่า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

2 สิปปภาส   ตันเจริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 34 อัครสิชฌ์   ก๋งเกิด ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

3 สิรภพ   ลานอุ่น ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 35 อังกูร   เทพหสัดิน ณ อยุธยา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

4 สิรวชิญ์   ปกุหตุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 36 อัมรินทร์   หว้ยหงษท์อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

5 สิรวชิญ์   ละม่อม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 37 อัศนี   พนัใย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

6 สิรวชิญ์   ลัคนาโฆษติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 38 อาติวชิญ์   อินทา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

7 สิรวชิญ์   ศีลวตัพงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 39 อิทธ ิ ฤทธิเ์ดช ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

8 สิรวชิญ์  อื้อฮก ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 40 อิทธเิดชะ  แจ้งค่า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

9 สุกฤษฏิ์   พรหมรุ่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 41 อิทธวิฒัน์   ชัยณรงค์สกุล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

10 สุจิตคุณ  จินดาแจ้ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 42 เอกณัฐ   กีรติประสงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

11 สุชัจจ์   คุ้มพะเนียด ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 43 เอกพงษ ์  สุวรรณศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

12 สุธนิันท ์  เซ้งเครือ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11 44 ธนภทัร แสงอรุณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

13 สุพฒัน์   มาคุ้ม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

14 สุรชา   เวยีงวเิศษ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

15 สุรวชิญ์   พวงมาลัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

16 สุริยพงศ์  ปเุลโต ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

17 สุริยะ   โกตวตัร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

18 สุวจิักขณ์   เรืองศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

19 เสกสรรค์   พุ่มใบศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

20 เสริมสุข   หมื่นโฮ้ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

21 แสงตะวนั  ไกรส่าโรง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

22 หสัฐากร   หงษสุ์วรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

23 อติวณัณ์   เล้าพยอม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

24 อธปิวฒัน์   พนัธุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

25 อนวชั   อุดม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

26 อนุชิต   ยังประดิษฐ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

27 อนุตร   คล้ายประยูร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

28 อนุวฒัน์   เด่นแก้ว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

29 อภวิชิญ์   เสร็จกิจ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

30 อภสิิทธิ ์  อนุพนธพ์ร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

31 อมรเทพ   แสงนาค ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11

32 อวรุิทธิ ์  ต้ังวงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 11


