
ล ำดับท่ีน่ัง รหัสประจ ำตัวสอบ

1 ด.ญ. กนกชนม์ รักษากิจ 650080104

2 ด.ช. กานต์นภ พิพัฒน์ทนาการ 650080026

3 ด.ญ. คชาภรณ์ อักษรกล่ัน 650080161

4 ด.ช. คุณธรรม วัฒนศิรางค์ 650080016

5 ด.ช. จิรณัฐ เอกรัตนณัฐ 650080035

6 ด.ญ. ชญาดา เดชอธิกร 650080076

7 ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง 650080220

8 ด.ญ. ชาลิสา เถกิงวัฒน 650080064

9 ด.ช. ชิติพัทธ์ ศรีสมานุวัตร 650080109

10 ด.ญ. ฌิศา หิรัญชูโชติ 650080185

11 ด.ญ. ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ 650080101

12 ด.ช. ณกร จรเสมอ 650080091

13 ด.ช. ณวรรษ คงเพชรสุทิน 650080156

14 ด.ญ. ณัฏฐ์วรัชญ์ ขันแข็ง 650080062

15 ด.ญ. ณัฐชยา ธนะวังน้อย 650080073

16 ด.ช. ณัฐพัชร์ บวรเวทย์ไพศาล 650080139

17 ด.ญ. ณัฐภัสสร แก้วใส 650080065

ช่ือ-นำมสกุล

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
รำยช่ือผู้เข้ำสอบ Pre-Test SSRU'65 (เรียงตำมช่ือ)

วันอำทิตย์ท่ี 26 ธันวำคม 2564  รอบสอบเวลำ 11.30 - 14.30 น.
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ล ำดับท่ีน่ัง รหัสประจ ำตัวสอบช่ือ-นำมสกุล

18 ด.ญ. ณัฐวรรณ เอ้ือมเสถียรพร 650080265

19 ด.ญ. ณัฐหทัย นาคบุตร 650080112

20 ด.ญ. ณิษาอร ขันแข็ง 650080063

21 ด.ช. ตันติกร อริยกวินวงศ์ 650080037

22 ด.ช. ทรัพย์ทวี ยศพร้ิงพันธ์ 650080105

23 ด.ช. ทันจิต วิจิตรทฤษฎี 650080169

24 ด.ช. ทินพันธ์ุ อัครตันติศักด์ิ 650080020

25 ด.ช. ทิม ทองชัย 650080240

26 ด.ญ. ธัญณิชา เจือจันทึก 650080089

27 ด.ญ. ธันยพร ค าแสน 650080111

28 ด.ญ. ธีร์จุฑา ทยามันทิรนันท์ 650080096

29 ด.ช. ธีรธร คงเขษม 650080071

30 ด.ช. ธีรวีร์ ปรีชาธร 650080024

31 ด.ช. ธีระเดช ศีลบุตร 650080038

32 ด.ช. เธียรเทพ จีระบ ารุงโรจน์ 650080082

33 ด.ช. นพกร นุชน้อย 650080163

34 ด.ญ. นันทัชพร ก าเลิศทอง 650080253

35 ด.ช. นิธิกฤษฏ์ิ เกิดโชค 650080002

36 ด.ญ. นิรดา เพ็งศิริ 650080236

37 ด.ญ. บุญญิสา เดชนิติรัตน์ 650080005
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38 ด.ช. ปภังกร หาญบุญธรรม 650080328

39 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ปัณณพิชิตพงศ์ 650080041

40 ด.ญ. พรรณิชา พิพัฒน์ทนาการ 650080027

41 ด.ช. พรหมพิริยะ กรชิต 650080103

42 ด.ญ. พิชญาภา หาวอง 650080176

43 ด.ช. พีรณัฐ จันทร์วิเมลือง 650080159

44 ด.ช. พีรวัส ทรัพย์เจริญ 650080145

45 ด.ช. พีรวิชญ์ ร่วมนาพะยา 650080258

46 ด.ช. พุทธ ธนสิทธิบูรณ์ 650080254

47 ด.ช. พุทธคุณ สิริวัฒนานนท์กุล 650080136

48 ด.ญ. ภภรกัญ น่ิมเจริญวรรณ 650080160

49 ด.ญ. ภัทรฤทัย สุทิน 650080119

50 ด.ช. ภาคิน จริยาวรพร 650080118

51 ด.ช. ภาณุวิชญ์ วรรณมาศ 650080149

52 ด.ช. ภาสวิชญ์ สนสายันต์ 650080070

53 ด.ช. ภีมณภัทร พุ่มสร้าง 650080056

54 ด.ญ. ภีรดา ป้ันพลาย 650080068

55 ด.ช. ภูมิช ย่ีสารพัฒน์ 650080182

56 ด.ญ. มนัญญา มงคลการ 650080110

57 ด.ญ. มาตา มาตฤเนตร 650080008
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58 ด.ช. ยศกร นนทนาคร 650080087

59 ด.ญ. ยูริ ค้ิวนาง 650080069

60 ด.ญ. รชตพรรณ โพธ์ิน้อย 650080036

61 ด.ญ. วรมน คุ้มพิทักษ์ 650080094

62 ด.ญ. วีรดา ตรีเลวาณิชย์ 650080042

63 ด.ช. ศุภกร รวยอารี 650080140

64 ด.ช. สรวุฒ สังข์ทอง 650080106

65 ด.ช. สหรัฐ สวาสุ 650080141

66 ด.ญ. สาธนี ทิพยปัญญา 650080090

67 ด.ช. สิปปกร บูชากรณ์ 650080295

68 ด.ญ. สุชาดา ปิติพืชญ์ 650080277

69 ด.ญ. สุทธิดา เกิดทอง 650080117

70 ด.ญ. สุพิชญา ทองเกิด 650080013

71 ด.ญ. โสภิดา สงวนบรรพ์ 650080143

72 ด.ช. อครพงศ์ หม่อมดา 650080115

73 ด.ช. อณุกฤษฏ์ กองแก้ว 650080130

74 ด.ญ. อติกานต์ แตงเอ่ียม 650080021

75 ด.ช. อติเมตก์ เติมรุ่งเรืองเลิศ 650080004

76 ด.ช. อธิอานันท์ ยืนสุขจิตธาดา 650080127

77 ด.ญ. อรณิชชา เกตุฉาย 650080167
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78 ด.ญ. อักษรา เผือกเชาวไว 650080077

79 ด.ญ. อารยา หม่อมดา 650080116

80 ด.ญ. อิสรีย์ นาวีระ 650080195

รำยช่ือผู้เข้ำสอบ ณ วันท่ี 23 ธ.ค. 64
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