
ล ำดับท่ีน่ัง รหัสประจ ำตัวสอบ

1 ด.ญ. กดุมภ์ เปรุนาวิน 650080323

2 ด.ช. กวินพงศ์ เผ่าพันธ์ 650080294

3 ด.ช. กวี เจริญหลาย 650080308

4 ด.ญ. กัญจนา วรกนก 650080217

5 ด.ญ. กัญญาณัฐ ใจงาม 650080326

6 ด.ญ. กัญญาวีร์ นุเคาะกัน 650080215

7 ด.ญ. กัลย์กมล แก้วทองค า 650080297

8 ด.ญ. คณัสวรรณ ขุนบุญจันทร์ 650080269

9 ด.ญ. จิรัชญา รอดทิม 650080314

10 ด.ญ. ชญาภา เขจรานนท์ 650080216

11 ด.ช. ชนกนชนม์ หรรษาวงค์ 650080289

12 ด.ช. ชนาธิป ฤทธาคนี 650080301

13 ด.ญ. ชยากร เพมบริดจ์ 650080135

14 ด.ญ. ชวิศา ลียวัฒนานุพงศ์ 650080244

15 ด.ช. ชัยวัฒน์ สิริบุญพาณิชย์ 650080052

16 ด.ช. โชคนวัช เสริมสวัสด์ิ 650080327

17 ด.ญ. ฐิตาพร รัตนาศิริภิรมย์ 650080243

ช่ือ-นำมสกุล

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
รำยช่ือผู้เข้ำสอบ Pre-Test SSRU'65 (เรียงตำมช่ือ)

วันอำทิตย์ท่ี 26 ธันวำคม 2564  รอบสอบเวลำ 15.00 - 18.00 น.
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ล ำดับท่ีน่ัง รหัสประจ ำตัวสอบช่ือ-นำมสกุล

18 ด.ญ. ณฐมน พูลไชย 650080302

19 ด.ญ. ณัฏฐ์สุมณ สกุลศิริทิวากร 650080028

20 ด.ช. ณัฐชนนท์ เสาวะภาคย์พงศ์ 650080229

21 ด.ญ. ณัฐชานันท์ ธนจิรเสฐ 650080164

22 ด.ญ. ณัฐดานินทร์ เสือเทศ 650080051

23 ด.ญ. ณัฐธภา สุขสงวน 650080057

24 ด.ช. ณัฐพงษ์ ภู่ขาว 650080287

25 ด.ช. ณัฐภัทร วงค์ตะวัน 650080025

26 ด.ญ. ณัฐสินี บรมสุข 650080280

27 ด.ญ. ณิชชา รัชตะทรัพย์ 650080248

28 ด.ญ. ณิชญาดา สมสถาน 650080151

29 ด.ช. ดบัสวิน กอสนาน 650080249

30 ด.ช. เดชาธร พงษ์สนิท 650080281

31 ด.ช. ตรัย อนุกูล 650080304

32 ด.ช. ติณณ์ อนุกูล 650080305

33 ด.ช. เตชินท์ โรจน์นันทกิจ 650080268

34 ด.ช. เตชินท์ อ่อนส าอางค์ 650080303

35 ด.ช. เตวิช โรจน์นันทกิจ 650080267

36 ด.ช. ถิรวัฒน์ แสงนาครินทร์ 650080285

37 ด.ช. ธนกฤต ลาภวงศ์วัฒนา 650080288
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ล ำดับท่ีน่ัง รหัสประจ ำตัวสอบช่ือ-นำมสกุล

38 ด.ญ. ธรรฐิฏา บุญชูศรี 650080331

39 ด.ญ. ธัญญธร ชายทวีป 650080055

40 ด.ช. ธาวิน มีน  านวล 650080319

41 ด.ช. ธีทัต แจ่มแจ้ง 650080315

42 ด.ญ. บุณยพร ทรจักร์ 650080256

43 ด.ญ. ปริพันธ์ ประเทพา 650080316

44 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วิศวะโยธานันท์ 650080238

45 ด.ญ. ปาณฑรา ศรีสุรางค์กิจกุล 650080284

46 ด.ช. พชร มงคลรัตนชาติ 650080312

47 ด.ช. พชรภัทร ทองมาก 650080329

48 ด.ช. พัชรพล พวงค า 650080320

49 ด.ญ. พัทธนันท์ บัวกรด 650080255

50 ด.ช. พิชญุตม์ ชัชธรานนท์ 650080206

51 ด.ช. พิพัฒน์ รอดประชา 650080330

52 ด.ญ. พิมพ์พิศา แดงยืนยง 650080222

53 ด.ญ. พิมพ์มาดา เจริญคุณ 650080078

54 ด.ช. พีรวิชญ์ ศรียรรยงค์ 650080224

55 ด.ช. พีรวุฒ เปรมสุข 650080313

56 ด.ช. เพชรวุฒิ รัตนาธาร 650080309

57 ด.ญ. ภัทราพร ค าบุญเรือง 650080274
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ล ำดับท่ีน่ัง รหัสประจ ำตัวสอบช่ือ-นำมสกุล

58 ด.ช. ภูมิพัฒน์ อ๊อสวงศ์ 650080144

59 ด.ญ. มนรดา สายเนียม 650080001

60 ด.ญ. มนัญญา เกตุสุข 650080321

61 ด.ญ. มาธวี นรารักษ์ 650080317

62 ด.ญ. มุกพิสุทธ์ิ สุ่มดี 650080306

63 ด.ญ. เมธาวี สุทธวัฒน์ 650080310

64 ด.ญ. วรณัน สรณารักษ์ 650080286

65 ด.ญ. วรดา เชิดชูวุฒิกุล 650080296

66 ด.ญ. วรัญญา มีรสล  า 650080322

67 ด.ญ. วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล 650080173

68 ด.ญ. วฤณภา ศักดาบูรณโภคิน 650080097

69 ด.ช. ศิรัช ไทยประสงค์ 650080183

70 ด.ญ. ศิริกมล นารุ่งเรือง 650080290

71 ด.ช. ศุภณัฐ แสงสาตรา 650080266

72 ด.ช. สรณ ภูริปัญญวานิช 650080278

73 ด.ช. สรณ์ ฤทธิเดช 650080200

74 ด.ช. สิรภพ ชาญยุทธกร 650080283

75 ด.ช. สุทธิกมลชัย ชวนช่ืน 650080279

76 ด.ญ. เสวิกา เสวก 650080235

77 ด.ญ. อมลวรรณ บุญโต 650080137
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ล ำดับท่ีน่ัง รหัสประจ ำตัวสอบช่ือ-นำมสกุล

78 ด.ญ. อวัศยา เข่ือนเพชร 650080080

79 ด.ญ. พิทยาภรณ์ จันทรังษี 650080332

80 ด.ช. ธรรมชาต ห่อประทุม 650080333

81 ด.ญ. ปานชีวา แพรกปาน 650080334

82 ด.ช. ทิวากร จุลศรีไกรวรรณ์ 650080335

รำยช่ือผู้เข้ำสอบ ณ วันท่ี 24 ธ.ค. 64
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