
ล ำดับท่ีน่ัง รหัสประจ ำตัวสอบ

1 ด.ญ. กชพร รัตนกิตติโสภณ 650080292

2 ด.ญ. กรภัทร์ พลายชุม 650080100

3 ด.ญ. กรวรรณ เหมินทคุณ 650080232

4 ด.ช. กฤตติกุล วงษ์วิบูลย์สิน 650080242

5 ด.ญ. กฤติมา แคว้นคอนฉิม 650080010

6 ด.ช. กวี เลิศสุโภชวณิชย์ 650080019

7 ด.ญ. กัญชพร วิลัย 650080132

8 ด.ช. กันตะพัฒน์ โมกขะสมิต 650080214

9 ด.ญ. กานต์สินี พิริยมานันท์ 650080067

10 ด.ช. กิตติพงศ  ์ จุติรัตน์สกุล 650080324

11 ด.ญ. ขัตติยาพร พลวัง 650080192

12 ด.ญ. เขมณิช ชัยยุตต์ 650080223

13 ด.ช. คชาวุฒิ คงคะชา 650080271

14 ด.ญ. คุณิตา ฉิมแป้น 650080199

15 ด.ญ. จิตติมา ก๋ังเซ่ง 650080221

16 ด.ญ. จินต์จุฑา ล้ิมโชคอนันธ์ 650080129

17 ด.ญ. ฉัตรธิชา บริบูรณ์หิรัญสาร 650080207

ช่ือ-นำมสกุล

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
รำยช่ือผู้เข้ำสอบ Pre-Test SSRU'65 (เรียงตำมช่ือ)

วันอำทิตย์ท่ี 26 ธันวำคม 2564  รอบสอบเวลำ 08.00 - 11.00 น.
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ล ำดับท่ีน่ัง รหัสประจ ำตัวสอบช่ือ-นำมสกุล

18 ด.ญ. ฉัตรศลิสา บริบูรณ์หิรัญสาร 650080208

19 ด.ญ. ฉัตรอาภา บริบูรณ์หิรัญสาร 650080209

20 ด.ช. ชนสรณ์ จริเกษม 650080054

21 ด.ญ. ชนิตา กอศรี 650080226

22 ด.ช. ชยพัทธ์ เคนศรี 650080260

23 ด.ช. ชวณัฐ เตรียมวัฒนา 650080123

24 ด.ญ. ชัญญา มนต์ธนานนท์ 650080033

25 ด.ญ. ชาคริยา หมวกทองค า 650080061

26 ด.ญ. ญาดา สมรรถสุวรรณ 650080190

27 ด.ช. ณพิภัช สุทธิโภชน์ 650080259

28 ด.ญ. ณภัทร ตรีเทวี 650080107

29 ด.ช. ณภัทร ภูศรีฤทธ์ิ 650080114

30 ด.ญ. ณัฐฐพร วงศ์เลิศสุวรรณ 650080088

31 ด.ญ. ณัฐปภัสร เทหะสุวรรณรัตน์ 650080011

32 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี 650080072

33 ด.ช. เตชินท์ กล่ินสมิทธ์ิ 650080272

34 ด.ช. ธนกฤต เบญจวรด ารงค์ 650080075

35 ด.ช. ธนภพ สุสถาพร 650080230

36 ด.ญ. ธัญพิชชา พยัคฆ์รังสี 650080231

37 ด.ช. ธีรนนท์ เตชสิทธิวัชร์ 650080059
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ล ำดับท่ีน่ัง รหัสประจ ำตัวสอบช่ือ-นำมสกุล

38 ด.ญ. นภสร อินอ้น 650080007

39 ด.ญ. นภัทร ศิลปี 650080047

40 ด.ญ. นภาดา สงบพันธ์ 650080034

41 ด.ช. นราวิชญ์ ค าป้อม 650080133

42 ด.ญ. นันท์นภัส สุขขนาน 650080262

43 ด.ช. บุณยกร การโมกข์ 650080157

44 ด.ช. ปฐวี จันทร์ดา 650080205

45 ด.ญ. ปภาวรินทร์ อิงคานุวัฒน์ 650080147

46 ด.ญ. ปรีชญา ทองบุญล้อม 650080066

47 ด.ช. ปองคุณ ยาสมุทร 650080032

48 ด.ญ. ปัญฌญา ถิรพร 650080099

49 ด.ช. ปุณณวิช เบญจเตชะ 650080148

50 ด.ช. พชร พริบไหว 650080009

51 ด.ญ. พรปวีณ์ ดิษฐาน 650080166

52 ด.ช. พสิษฐ์ นารัตน์ 650080084

53 ด.ญ. พัทธ์ธีรา จิตตพิทักษ์ชัย 650080186

54 ด.ญ. พิชามญช์ุ ย้ิมอ านวย 650080196

55 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักทอง 650080184

56 ด.ช. พิสิทธ์ิ ไชยกิตติโสภณ 650080155

57 ด.ช. พีรณัฐ รอดเริญ 650080048
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58 ด.ญ. พีรดา จ านงวารี 650080193

59 ด.ญ. เพียงบุญ เข่ือนสุวรรณ 650080092

60 ด.ญ. ภคพร น้อยปลอด 650080227

61 ด.ช. ภรภัทร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ 650080098

62 ด.ช. ภัทรชนน คุ้มมณี 650080022

63 ด.ช. ภูเมฆา เค้ามงคลกิจ 650080083

64 ด.ญ. ภูริชญา บุญช่วย 650080029

65 ด.ญ. รณิชาธร ล าเจียกเทศ 650080263

66 ด.ญ. ลัลน์ญดา เกษมทรัพย์ 650080138

67 ด.ญ. วริษา กิตติสุวรรณ 650080040

68 ด.ช. วุฒิธร ค าสุยะ 650080178

69 ด.ช. สรณ์ ใจประเสริฐ 650080241

70 ด.ช. สรธรหณัฐ คงช่ืน* 650080079

71 ด.ช. สิรภพ ปฐมกาลบุตร 650080102

72 ด.ช. สิรวิชญ์ วงศ์สง่า 650080194

73 ด.ช. สิรวิชญ์ สิกขาบัณฑิต 650080165

74 ด.ช. สุธีรัชต์ สุธรรมพิทักษ์ 650080170

75 ด.ญ. สุพิชชา รัชตโภคิน 650080300

76 ด.ญ. สุภัคนันท์ เพ็ชร์พันธ์ุ 650080264

77 ด.ช. อภิปราชญ์ ภะวัง 650080085
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78 ด.ญ. อาทิตยา ผิวเหลือง 650080203

79 ด.ช. อาทินันท์ เจริญโสภา 650080201

80 ด.ญ. เอวา บุญวิทยา 650080031

รำยช่ือผู้เข้ำสอบ ณ วันท่ี 21 ธ.ค. 64
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