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

1 กนกพนธ์   ยอดแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 29 เกยีรติยศ   เอกทรงพล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

2 กนกพล   กล่ินเกล้ียง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 30 ขวัญสรวง   อศัวธรรมกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

3 กมลดนัย   มาสถิตย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 31 ขิปปพฒัน์   ฮ่ัวจนั ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

4 กมลอนิท์ อุน่ยศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 32 เขตโสภณ   ทองมาก ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

5 กฤต ไชยเดชะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 33 คณาวุฒิ   แสงอไุร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

6 กฤตเมธ   ปานนก ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 34 คณาศักด์ิ หนิเจริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

7 กฤตยชญ์   กาญจนรัชต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 35 คณิศร   บุญฤทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

8 กฤติกร   ภิญโญธนาชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 36 ค ารณ เชิดโฉม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

9 กฤษณ์ศิธัช   ฐิติโภคา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 37 คุณานนต์   เสริมทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

10 กวินภพ อะทุมชาย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 38 จกัริน   สงัดศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

11 กษด์ิิเดช ผิวออ่น ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 39 จาตุรนต์   กนัทวี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

12 กสานต์ิ   อติชาตสินธพ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 40 จณิณธีร์   อจลพงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

13 กอ้งเกยีรติ   นิติปิยรัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1 41 จติติฐิพงษ ์  วิชัยค าจร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

14 กณัฑ์เอนก   พว่งพศิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

15 กตัตินันท์  ทุ่งศรีแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

16 กนัตพฒัน์ เอกเลิศศิริสิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

17 กนัติทัต   เนาวแสงศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

18 กานตพงศ์   เบ้าทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

19 กติติชัย    ปาลวงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

20 กติติพงษ ์  พลูสวัสด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

21 กติติพงษ ์แกว้กญัญาติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

22 กติติพงษ ์สมจติร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

23 กติติพศ   พงศ์นาถวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

24 กติติภพ ฉิมพาลี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

25 กติติศักด์ิ   ศรีสุทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

26 กติติศักด์ิ บุญศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

27 กรีติกานต์   เสนอนิทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

28 เกยีรติกลุ   รอดเย็น ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 1

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

รายช่ือ/สถานที่สอบ/รถคันที่น่ังในการสอบเหล่าทหารอากาศ (วันที่ 23 มีนาคม 2562)

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

รวมพลเวลา 04.00 น.



ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่ ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก าหนดไว้)

รายช่ือ/สถานที่สอบ/รถคันที่น่ังในการสอบเหล่าทหารอากาศ (วันที่ 23 มีนาคม 2562)

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

รวมพลเวลา 04.00 น.

1 จติรคุปต์   นกแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 29 โชคชัย   ชาญโชคชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

2 จริณัฐ   พฒันผดุงวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 30 โชติพตัร์   กีป้ระเสริฐทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

3 จริภัทร   พุ่มไข่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 31 ไชยพนัธ์ุ  เชษฐไพสิฐ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

4 จริภัทร สมสงวน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 32 ฌาณุวัตร   คล้ายสุทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

5 จรัินดร์   โพธิทะโสม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 33 ญาณพฒัน์   ตันเจริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

6 จริายุทธ   ใสแสง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 34 ญาณาทิพย์   ฉิมพาลี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

7 จริายุทธ   ใสแสง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 35 ฐานพนัธ์   สิงหาวรวงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

8 จริายุส   ทิวากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 36 ฐิติเดช อามาตย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

9 จลุจกัร   เกดิสกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 37 ณฐพล   แสงเพช็ร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

10 เจตพล   ปัญญาเลิศทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 38 ณนทภันต์   ชัยบรรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

11 เจษฎา   เพิ่มพรสันติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 39 ณภัทร   ต่วนเครือ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

12 เจษฎาภรณ์   ฮ้ันพะเนิน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 40 ณภัทร   เฟื่องประชากร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

13 ฉลองชัย แสนสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2 41 ณภัทร   วรรณรส ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

14 ฉัตรตระกลู   ทั่งทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

15 ชนกนัต์   เลิศนภากลู ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

16 ชนภัทร   ค าแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

17 ชนาธิป   บุญสมประสงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

18 ชัญญพล   วิชิต ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

19 ชัยพร   มัตสยะวนิชกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

20 ชัยพสิิฐ   ฤทธ์ิชู ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

21 ชัยยุทธ   ธนสกนธ์พงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

22 ชัยรัตน์ ค าจริง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

23 ชัยวัฒน์   เนตรประจกัษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

24 ชัยวัฒน์ แกว้หวังสกลู ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

25 ชานนท์   ช่างปรีชา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

26 ชิตพล เกตุมี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

27 ชิษณุพงศ์   บุญส่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2

28 ชิษณุพงศ์ ชาญเขตกรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 2



ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่ ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก าหนดไว้)

รายช่ือ/สถานที่สอบ/รถคันที่น่ังในการสอบเหล่าทหารอากาศ (วันที่ 23 มีนาคม 2562)

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

รวมพลเวลา 04.00 น.

1 ณฤพล   ธรรมเกษตรศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 29 ทนงกรณ์   ยุทธศักดารักษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

2 ณัฏฐพล   อยู่ประเสริฐ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 30 ทยากร บุญแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

3 ณัฏฐศุทธ   มั่งค่ัง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 31 ทวีเกยีรติ วรชินา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

4 ณัฏพล   ปัญญาสม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 32 เทอดฤทธ์ิ   ไถยฤทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

5 ณัฐกฤติย์ ภัทรศิษไพศาล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 33 ธนกร   ป้องขวาพล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

6 ณัฐกติต์ิ   ผจญจติต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 34 ธนกฤต   พวงเข็มขาว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

7 ณัฐดนัย   บุญไพศาลดิลก ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 35 ธนโชติ ร่วมสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

8 ณัฐนันท์   เชี่ยวกล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 36 ธนดล รักพนูแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

9 ณัฐพงศ์   เอมแย้ม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 37 ธนเดช   บุญเครอะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

10 ณัฐพงษ ์มาร์คคงแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 38 ธนบดี   สิงห์โตทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

11 ณัฐพล   เอือ้ตระการวิวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 39 ธนบูรณ์ เดชสมบูรณ์รัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

12 ณัฐภัทร มงคล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 40 ธนพล นราพนัธ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

13 ณัฐวัฒน์   นิลพนิิจ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3 41 ธนวัฒน์   แกว้มณี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

14 ณัฐวัฒน์   พสักลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

15 ณัฐวัฒน์   สินสถาพรกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

16 ณัฐวัฒน์   เหลืองชูฤทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

17 ณัฐวิญญ์   อติวัฒน์องักรู ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

18 ณัฐวีร์   สมประสงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

19 ณัฐวุฒิ   สรรสม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

20 ณัฐวุฒิ   สะค้าน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

21 ดลลชานน   สกลุทิฆัมพร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

22 ด้วยเกล้า   นวลจ ารัสศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

23 ดิศรณ์   บุดดาเลิศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

24 เดชนะ   ชลสวัสด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

25 ต้นตระการ   ศักด์ิศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

26 ตราภูมิ   สุวรรณเมฆ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

27 ตุลย   พนูพทิักษส์กลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3

28 ตุลย์   สัทธรรมนุวงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 3



ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่ ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก าหนดไว้)

รายช่ือ/สถานที่สอบ/รถคันที่น่ังในการสอบเหล่าทหารอากาศ (วันที่ 23 มีนาคม 2562)

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

รวมพลเวลา 04.00 น.

1 ธนวัฒน์   ศิริวัน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 29 นที   ชะออ้นชม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

2 ธนวัฒน์   ศิลา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 30 นนทฤทธ์ิ   ฮาบพนม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

3 ธนวัฒน์ ไชยถาวร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 31 นพรัตน์   สอิง้ทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

4 ธนวิช   อว่มสอาด ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 32 นพรุจ   ครุฑแดง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

5 ธนวิทย์ ปลอดปล้อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 33 นภัสดล   วิรุฬบุตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

6 ธนา   ฤทธ์ิล้ า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 34 นฤบดินทร   บุตรวัง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

7 นิติวัฒน์   ภูจ าปา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 35 นฤภัทร์   สุทธิผล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

8 ธนาพล   หงส์แกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 36 นวพล   ขอดทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

9 ธนารัตน์   ทองอนิทร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 37 นวพล   ชิณศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

10 ธนูธรรม ปาปะเขา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 38 นวภพ   ภู่ประดิษฐ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

11 ธรรพณ์ธร   มีจนีา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 39 นันทวัฒน์   ขวามาตร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

12 ธรรมภณ เงินย่ิงสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 40 นิตินัย ยะสุนทร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

13 ธวัชชัย   แย้มสรวลสกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4 41 นิติพร   จนัทร์รัศมี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

14 ธัชนนท์   เมืองสง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

15 ธัชพล   พณิเนียม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

16 ธัชยนันท์   รุ่งรัตนกลุศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

17 ธัญ   งาวา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

18 ธัญพสิิษฐ์   แจม่แจง้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

19 ธัญวัฒน์   ทองสร้อย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

20 ธีรพล   รอตยันต์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

21 ธีรพล   สาลีเวียง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

22 ธีรพฒัน์ บูรณะสิงห์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

23 ธีรภัทร   ศรียศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

24 ธีรภัทร   สุขเกษม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

25 ธีรภัทร   สุขชัยรังสรรค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

26 ธีรภัทร อรจลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

27 ธีรเมธ   ธนเกยีรติเดชา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4

28 นครินทร์ เจริญยศ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 4



ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่ ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก าหนดไว้)

รายช่ือ/สถานที่สอบ/รถคันที่น่ังในการสอบเหล่าทหารอากาศ (วันที่ 23 มีนาคม 2562)

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

รวมพลเวลา 04.00 น.

1 นิติภูมิ   ธรรมสอน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 29 เปรม ลิขิตอนันตชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

2 นิรุทธ  ศิริประไพ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 30 พงศกร   เกยีรติภัทรชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

3 เนติวิศน์  อ านวยวัฒนกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 31 พงศกร   ขนอม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

4 บารมี   สุดาปัน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 32 พงศกร   บินชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

5 บุณยวีร์   โสฬส ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 33 พงศธร   เจริญคุณาวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

6 บุรธัช   กลุพพิฒัน์รัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 34 พงศธร   โพธ์ิเตียน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

7 บุรพล   ชูชื่น ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 35 พชร พลูทองค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

8 ปฏิพล   ชุบทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 36 พชรกร   ร่ืนยาน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

9 ปฏิภาณ   วิโรจน์ชีวัน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 37 พชรพล   มีกอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

10 ปฐม   สิริวัฒนโสภา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 38 พชรพนัธ์   กาญจนา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

11 ปฐมนคร   เกรียงวัฒนะศักด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 39 พนา   ถมค้าพาณิชย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

12 ปฐมพร   ปั้นสังข์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 40 พนาย   ฐิติเวโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

13 ปณายุ   โพธ์ิทองค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5 41 พรพพิชัร   สุวรรณวิชิตกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

14 ปภพพงษ ์  ท้องฟา้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

15 ปรเมนทร์   โยมา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

16 ปรเมศร์   เจยีรสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

17 ประชาสันต์   ทับทิม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

18 ประวันวิทย์   จ าปีทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

19 ปล้ืมปิติ   อยู่เกษม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

20 ปวริศร   จนัตา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

21 ปวริศร์   ชักชวน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

22 ปัฐเมษฏ์ วัฒนกลุชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

23 ปัณณธร   ช านาญราช ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

24 ปารณัท   ไสยอรรถ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

25 ปิยดณัย   กวาวหนึ่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

26 ปิยพนธ์   ใจยินดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

27 ปิยศักด์ิ   อรรถการพงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5

28 ปุณ   บุญเกดิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 5



ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่ ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก าหนดไว้)

รายช่ือ/สถานที่สอบ/รถคันที่น่ังในการสอบเหล่าทหารอากาศ (วันที่ 23 มีนาคม 2562)

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

รวมพลเวลา 04.00 น.

1 พฤฒิกร บูรณกจิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 29 ภาสกร   ปานธรรม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

2 พลนที   จนัทร์ฉาย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 30 ภูภริศ   สุรชิต ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

3 พลวรรษ ขัดสี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 31 ภูมินทร์ หาญสุโพธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

4 พลศรุต   แสงแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 32 ภูมิปรัช   เมฆโพธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

5 พศวัต   อปุริกธาติพงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 33 ภูมิพลัง พนูศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

6 พศวีร์   ทิพยเที่ยงแท้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 34 ภูมิรพ ีรักษาพล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

7 พชัรพฤกษ ์  ทวีโชคเพิ่มพลูผล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 35 ภูริณัฐ   ชื่นบ ารุง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

8 พชัรพล ศรสวัสด์ิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 36 ภูริเมศวร์  มากท้วม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

9 พณัณกร   เส็งสมาน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 37 ภูริวัฒน์ ประธานวัฒนะกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

10 พสิิษฐ์   กฤตยาภิวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 38 ภูรีวัฒน์   สุรังสิมันต์กลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

11 พสิิษฐ์   ทรัพยสาร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 39 ภูวดล   สมบูรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

12 พชีพล   แกว้เสียง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 40 มนัสวิน   ธารานิติกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

13 พรีณัฐ ธานีรัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6 41 มินธาดา   บุญทะระ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

14 พรีพล พราวศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

15 พรีะพล   สุวภัทรธนกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

16 พทุธคุณ   แกว้สีใส ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

17 เพชรกล้า   สีเขียว ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

18 ภคนันท์   เสวตวงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

19 ภัคพล   บัวผัน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

20 ภัคพล   สังข์แกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

21 ภัครพล   สง่า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

22 ภัทร์   ศรีนิล ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

23 ภัทรดนัย   ชิดเครือ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

24 ภัทรพล   อนันตนาคม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

25 ภาคิน   แกว้ศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

26 ภาณุพงศ์   ประวะโข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

27 ภาณุวิชญ์   อว่มแอร่ม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6

28 ภานุวัฒน์ อ าภามณี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 6



ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่ ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก าหนดไว้)

รายช่ือ/สถานที่สอบ/รถคันที่น่ังในการสอบเหล่าทหารอากาศ (วันที่ 23 มีนาคม 2562)

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

รวมพลเวลา 04.00 น.

1 เมธัส รัตนวรรณชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 29 วัศพล   กีเ้จริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

2 เมธา   สมศรีธนาเดช ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 30 วิกรม  ขวัญเมือง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

3 เมธินันท์ กนัจะนะวงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 31 วิทยา   กล่ันแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

4 ยศกร โกศวัต ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 32 วิศวพล   ส่องแสงเจริญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

5 รชต   วงษสุ์วรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 33 วีรกลุ   สร้อยค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

6 รชต ค าบุญ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 34 วีรภัทร   อยู่ยง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

7 รชานนท์   ด าจะโปะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 35 วุฒิปกรณ์   ยุทธศักดารักษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

8 ร่มเกล้า นวลเปียน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 36 ศดานันท์   สุขเสมอ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

9 รัชเดช   ตีระกจิวัฒนา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 37 ศักดิธัช   สวัสดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

10 รัฐพล   ทวีรักษา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 38 ศิรภัทร   โนรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

11 รัฐศักด์ิ   พลิาสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 39 ศิริณัฐ   เจริญทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

12 ราชบัญญัติ วงษา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7 40 ศิริวัฒน์   โชคชัยธนพฒัน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

13 รามนรินทร์   ต๋ันค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

14 เรือเอก   สอนเจตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

15 ฤทธิรงค์   เรืองแกว้ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

16 ลธีชล   ไพฑูรย์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

17 วงศพทัธ์   นวลเปียน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

18 วชิร ชมญาติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

19 วรนภ   ใหลตระกลู ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

20 วรพล   ด าข า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

21 วราทิตย์   สุรสินธ์ุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

22 วริทธ์ิ   บุญเรือง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

23 วริศ   ออ้ยแดง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

24 วสวัตต์ิ   เสียงลือชา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

25 วสุ   สังข์ประไพ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

26 วัชรชัย   ศรีวรรณชัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

27 วัชรศักด์ิ   ชาวคอนไชย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7

28 วัชรินทร์ ปึ่งอดุม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 7



ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่ ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก าหนดไว้)

รายช่ือ/สถานที่สอบ/รถคันที่น่ังในการสอบเหล่าทหารอากาศ (วันที่ 23 มีนาคม 2562)

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

รวมพลเวลา 04.00 น.

1 ศิโรฒน์     เผือกเกดิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 29 สุกลัย์ เพง่พศิ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

2 ศุทธวีร์   สมสะอาด ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 30 สุชัจจ ์คุ้มพะเนียด ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

3 ศุภกร   หนูรัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 31 สุดเขต ภู่พึ่ง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

4 ศุภกฤต ดอนจนัทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 32 สุรเดช   มียินดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

5 ธนกร   จรุะกะนิสก์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 33 สุวิจกัขณ์   เรืองศรี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

6 ศุภกจิ   นัยนา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 34 เสฏฐวุฒิ   สมสงวน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

7 ศุภกจิ   สวัสดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 35 โสภณัฐ   ชาติวิริยะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

8 ศุภณัฐ   ติดโสม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 36 หลักเขตร   ทรัพย์มาก ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

9 ศุภณัฐ   ปริสุทธ์ิสุนทร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 37 อนุชิต   ยังประดิษฐ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

10 ศุภณัฐ   สุพรรณนอก ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 38 อนุตร   คล้ายประยูร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

11 ศุภมงคล   อน้อรุะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 39 อนุพงษ ์  ผ่องอ าไพ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

12 ศุภฤกษ ์  วงษเ์วียงจนัทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8 40 อนุภาส   บัวนุ้ย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

13 ศุภวิชญ์   บัวทอง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

14 ศุภวิชญ์   สาวม่วง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

15 สรวิชญ์   ศิริวรรณ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

16 สฤษฎ์ิชัย  จติจ านงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

17 สหวัฏ   เทพเทียมทัศน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

18 สันติสุข สมบัติ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

19 สิทธา   จติต์ชื่น ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

20 สิทธิกร   ตันพชิัย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

21 สิทธิชัย   วงศ์ดีย่ิง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

22 สิทธิโชค แกว้สระแสน ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

23 สินสุธร   นิติธรรม ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

24 สิรภพ ช้างวงค์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

25 สิรวัฒน์   ใจดี ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

26 สิรวิชญ์   ศีลวัตพงศ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

27 สิรวิชญ์ อือ้ฮก ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8

28 สิริกร   นิยมสุข ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 8



ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่ ที่ ช่ือ - นามสกุล สถานที่สอบ รถคันที่
    4. หากมีข้อสงสัยหรือนร.ไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 032-389296 เวลา 08.30 - 16.30 น. (นร.ต้องขึ้นรถตามคันที่ทางร.ร.ก าหนดไว้)

รายช่ือ/สถานที่สอบ/รถคันที่น่ังในการสอบเหล่าทหารอากาศ (วันที่ 23 มีนาคม 2562)

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

รวมพลเวลา 04.00 น.

1 อภิชา   สุคนธ์ขจร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 32 ภูรี   รัชตะเดชาโชติ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
2 อภิรัตน์ มูสิกะ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 33 โยธิน  ชายสา มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
3 อภิศักด์ิ   สุวรรณหงษ์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 34 วิชยุตม์ อนิทร์ทวี มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
4 อภิสิทธ์ิ   ยวงง้ิวราย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 35 ศุภกร  แจม่ศรี มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
5 อรรถเศรษฐ์  วรสหวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 36 สิทธิพล   ร าทะแย มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
6 อคัคเดโช   แจง้ค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 37 สุทธิกานต์  พึ่งพราย มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
7 อมัรินทร์ ห้วยหงษท์อง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 38 สุพฒัน์  มาคุ้ม มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
8 อศันี   พนัใย ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 39 อรรถพล  ปานเนียม มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
9 อศัวิน   ส าราญอนิทร์ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9 40 อทิธิ ฤทธ์ิเดช มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
10 อษัฎางค์   มีคง ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9
11 องิครัต ถาวรกลุ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9
12 อทิธิเดชะ   แจง้ค า ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9
13 อทิธิพล   ทองใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9
14 อทิธิพทัธ์   วงษา ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9
15 เอกณัฏฐ์   อรรถธรรมสุนทร ม.ธรรมศาสตร์ คันที่ 9
16 กฤตนัย  วรรณอกัษร มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
17 คณนาถ  ดีงงาม มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
18 จตุรพร  พว่งศรี มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
19 ฉัตราวุธ  พมิพา มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
20 ชัยนาวี  รัตนา มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
21 ชิติพทัธ์  ส าลี มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
22 ไชยวุฒ เที่ยงธรรม มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
23 ตันติกร   พว่งศรี มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
24 ทรงวุฒิ   นินออ่น มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
25 ธนทัต  ยุดรัมย์ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
26 ธนัตถ์สิษฐ์ หงษย์นต์ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
27 ธรรศกรณ์  ชมพนัน มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
28 นัฎพงษ ์สงศิริ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
29 ปัณณธร   ชมบุญ มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
30 พลพล ประดับดาว มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9
31 พเิชษฐ์  ทรัพย์รดาเตชิต มธ.(ขอไปสอบด้วย) คันที่ 9


