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144 11144 เด็กชาย ปรัชญ์ ช้างชู .................................................... ............................
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145 11145 เด็กหญิง ศิระประภา บุญวัฒนโสภณ .................................................... ............................
146 11146 เด็กหญิง วิรัตนันท์ ภูเ่จริญวงศ์ .................................................... ............................
147 11147 เด็กชาย จิรวัฒน์ เชนยพาณิชย์ .................................................... ............................
148 11148 เด็กหญิง เปรมสินี ทรงแก้ว .................................................... ............................
149 11149 เด็กชาย นาวี ประสิทธินาวา .................................................... ............................
150 11150 เด็กชาย ณัฐวัตร์ ปรีดี .................................................... ............................
151 11151 เด็กหญิง นภสร พิมพ์เงิน .................................................... ............................
152 11152 เด็กหญิง ณัฐศร สระเเก้ว .................................................... ............................
153 11153 เด็กชาย จารุวิทย์ ลัทธ์ธรรม .................................................... ............................
154 11154 เด็กหญิง กัลยกร เขียวนรไพ .................................................... ............................
155 11155 เด็กหญิง ณิชกานต์ เหลืองอุดม .................................................... ............................
156 11156 เด็กหญิง เธียรรัตน์ จินตนาโชติ .................................................... ............................
157 11157 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ อาจโต .................................................... ............................
158 11158 เด็กหญิง ธารินันท์ รชตะนาวิน .................................................... ............................
159 11159 เด็กหญิง นิษฐา เกษมสันติ .................................................... ............................
160 11160 เด็กหญิง วิชญาดา จะแรมรัมย์ .................................................... ............................
161 11161 เด็กหญิง ฝ้ายรฎา สืบชมภู .................................................... ............................
162 11162 เด็กหญิง นัญชยา ตันติศิริอนุสรณ์ .................................................... ............................
163 11163 เด็กชาย ดนุพล เรียนลึก .................................................... ............................
164 11164 เด็กชาย เตชินท์ เรืองขจร .................................................... ............................
165 11165 เด็กชาย ภัทรพล อร่ าเรือง .................................................... ............................
166 11166 เด็กชาย ธีร์กวิน ธนูสา .................................................... ............................
167 11167 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ กุลนานันท์ .................................................... ............................
168 11168 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ กระทอง .................................................... ............................
169 11169 เด็กชาย กิตติเดช จัดละ .................................................... ............................
170 11170 เด็กหญิง มยุรฉัตร ชยันต์ธนาวรกฤต .................................................... ............................
171 11171 เด็กหญิง ณฐมน ผาสุขตระกูล .................................................... ............................
172 11172 เด็กหญิง ภริดา เหลืองหิรัญวุฒิ .................................................... ............................
173 11173 เด็กหญิง วิศัลยา สังขวุฒิ .................................................... ............................
174 11174 เด็กชาย พีรภัทร สอนข า .................................................... ............................
175 11175 เด็กหญิง อภิสร ชาวอบทม .................................................... ............................
176 11176 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ วัฒนศรีรังกุล .................................................... ............................
177 11177 เด็กหญิง โชติกา พัฒนศร .................................................... ............................
178 11178 เด็กชาย กฤษกร ภักดิพงศ์ .................................................... ............................
179 11179 เด็กชาย ปัณณธร อุ่นภมรชัย .................................................... ............................
180 11180 เด็กชาย ปุณณ์ธิติ ต้ังศิริ .................................................... ............................
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181 11181 เด็กชาย ชนกันต์ สาขามุละ .................................................... ............................
182 11182 เด็กหญิง กฤติมา สุขแสง .................................................... ............................
183 11183 เด็กหญิง นพัตธีรา เหลาเกิ้มหุง่ .................................................... ............................
184 11184 เด็กชาย ปงศ์ปณต หริตกุล .................................................... ............................
185 11185 เด็กชาย พงศ์ปณต์ สิงหฬ .................................................... ............................
186 11186 เด็กหญิง ปัญญาพร พิศชวนชม .................................................... ............................
187 11187 เด็กหญิง ชมฟ้า กองสี .................................................... ............................
188 11188 เด็กหญิง ชนมน วัฒนเกตุกูล .................................................... ............................
189 11189 เด็กหญิง กรวรินทร์ สภาพการ .................................................... ............................
190 11190 เด็กหญิง อรวรรณ แซ่กู้ .................................................... ............................
191 11191 เด็กชาย ปิยะราชย์ จันทร์ศรีบุตร .................................................... ............................
192 11192 เด็กหญิง ศุทธาอร เอี่ยมทะนัง .................................................... ............................
193 11193 เด็กชาย เวหา ศิริรัตนพันธุ์ .................................................... ............................
194 11194 เด็กหญิง พิชญาภัค ฉัตรเศรษฐกูล .................................................... ............................
195 11195 เด็กชาย อธิษฐ์ เจริญรุ่งทรัพย์ .................................................... ............................
196 11196 เด็กชาย สารัช จิตเจริญ .................................................... ............................
197 11197 เด็กหญิง อาบิเกล ริชาร์ดสัน .................................................... ............................
198 11198 เด็กหญิง ญาตาวี อินทร์สอาด .................................................... ............................
199 11199 เด็กชาย ศุภโชค เจนรุ่งโรจน์สกุล .................................................... ............................
200 11200 เด็กชาย ดรณ์ ณ สงขลา .................................................... ............................
201 11201 เด็กหญิง ภัคจิรา หนูเจริญ .................................................... ............................
202 11202 เด็กชาย เอื้ออังกูร ชูศิริ .................................................... ............................
203 11203 เด็กหญิง กิติญาดา เวียนงาม .................................................... ............................
204 11204 เด็กชาย ปารย อนันตการณ์ชัย .................................................... ............................
205 11205 เด็กชาย เมตตรัย เหล่ียมจินดา .................................................... ............................
206 11206 เด็กหญิง สร้อยเพชร แตงโสภา .................................................... ............................
207 11207 เด็กชาย ประณิธินนท์ เดชคุ้ม .................................................... ............................
208 11208 เด็กหญิง ชมภูนุช สุขเมือง .................................................... ............................
209 11209 เด็กชาย พชรพล ดีวิชญเจริญ .................................................... ............................
210 11210 เด็กหญิง บวรลักษณ์ ส่งเสริม .................................................... ............................
211 11211 เด็กหญิง ปัถยา กองจันทรา .................................................... ............................
212 11212 เด็กหญิง สริตา ธัญญเจริญ .................................................... ............................
213 11213 เด็กหญิง สุขิตา เหมะธุลิน .................................................... ............................
214 11214 เด็กชาย กฤติธี ธรรมสอน .................................................... ............................
215 11215 เด็กหญิง นุจรี รุ่งเรือง .................................................... ............................
216 11216 เด็กหญิง ธันยธรณ์ นัมคณิสรณ์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   วิชา ภาษาอังกฤษทักษะการฟังและเขียน (ภาคบา่ย)
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เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
217 11217 เด็กชาย ธนกิจ ไม้เเก้ว .................................................... ............................
218 11218 เด็กหญิง กัญญ์วรา นาคเกี้ยว .................................................... ............................
219 11219 เด็กชาย นิโฆใฬญ์ อิสระ เวลช์ .................................................... ............................
220 11220 เด็กหญิง ภคพร สุวรรณพฤกษ์ .................................................... ............................
221 11221 เด็กหญิง จุลภัตรา กอเกียรติไพศาล .................................................... ............................
222 11222 เด็กชาย เจตนิพันธ์ แสงเจริญ .................................................... ............................
223 11223 เด็กชาย ธีรภัทร แจ่มรัศมี .................................................... ............................
224 11224 เด็กชาย ศิร กีรติบัวค า .................................................... ............................
225 11225 เด็กชาย ฐากฤต เอกาพันธ์ .................................................... ............................
226 11226 เด็กชาย กรณภว์ ธรรมนราทิพย์ .................................................... ............................
227 11227 เด็กหญิง อุรัสยา ศรีจินดา .................................................... ............................
228 11228 เด็กชาย กษิดิศ กุศลวงษ์ .................................................... ............................
229 11229 เด็กหญิง ธนัชยา ไกรทองสุข .................................................... ............................
230 11230 เด็กหญิง ณัฐนัญท์ กัญจนภัครพงศ์ .................................................... ............................
231 11231 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ วีระศิลป์ .................................................... ............................
232 11232 เด็กหญิง ธัญกมล นัยสงวนศรี .................................................... ............................
233 11233 เด็กชาย รพีพงศ์ บิดร .................................................... ............................
234 11234 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ เปรมบุตร .................................................... ............................
235 11235 เด็กชาย ศิวัฒม์ อัศวเวศน์ .................................................... ............................
236 11236 เด็กหญิง ณัฐกานต์ เสวกสุข .................................................... ............................
237 11237 เด็กหญิง เฟรมิตา พระวิสัย .................................................... ............................
238 11238 เด็กหญิง รวิภา ศรีทะโร .................................................... ............................
239 11239 เด็กชาย พีธัช ค ารุ่น .................................................... ............................
240 11240 เด็กหญิง วันสิริ แย้มโกสุมภ์ .................................................... ............................
241 11241 เด็กหญิง ปพิชญา จงศรีวัฒนาพร .................................................... ............................
242 11242 เด็กหญิง ปริยาภัทร ปิงอุด .................................................... ............................
243 11243 เด็กชาย บุณยวีร์ บุญวงศ์ .................................................... ............................
244 11244 เด็กหญิง ปิติพร ปุยะติ .................................................... ............................
245 11245 เด็กชาย นนทพัทธ์ แสงเงิน .................................................... ............................
246 11246 เด็กชาย พลวัฒน์ สหายรักษ์ .................................................... ............................
247 11247 เด็กชาย รุ่งโรจน์ แซ่เคอ .................................................... ............................
248 11248 เด็กชาย ภัทรกฤช มหาสุขานนท์ .................................................... ............................
249 11249 เด็กชาย ริสกี วิวัชพงศ์ .................................................... ............................
250 11250 เด็กหญิง ศดานันท์ วิจิตรศรีวงศ์ .................................................... ............................
251 11251 เด็กชาย จัสตินปีเตอร์ บาซ่า .................................................... ............................
252 11252 เด็กชาย ธนกฤต จงปัญญานนท์ .................................................... ............................
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253 11253 เด็กชาย โชติปัญญ์ เล็กวารี .................................................... ............................
254 11254 เด็กหญิง สุพิชชา สุริยเปล่งแสง .................................................... ............................
255 11255 เด็กชาย ภาคิน ตันวีนุกูล .................................................... ............................
256 11256 เด็กหญิง วริศรา ศรีทอง .................................................... ............................
257 11257 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ทองศรี .................................................... ............................
258 11258 เด็กหญิง พิมมาดา ลิมปิกาญจนโกวิท .................................................... ............................
259 11259 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ดุริยพันธุ์ .................................................... ............................
260 11260 เด็กชาย นิธิวิทย์ บุญชู .................................................... ............................
261 11261 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ โพธิส์พ .................................................... ............................
262 11262 เด็กหญิง ณัฐชยา ธานีรัตน์ .................................................... ............................
263 11263 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เดโช .................................................... ............................
264 11264 เด็กชาย ภูวดล ภูวงษ์ .................................................... ............................
265 11265 เด็กหญิง พิชชาพร สุพลจิตร์ .................................................... ............................
266 11266 เด็กหญิง ปัญจรัตน์ โอภาสสัจจะกุล .................................................... ............................
267 11267 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ โรจนวานิชกิจ .................................................... ............................
268 11268 เด็กชาย ธัญพัฒน์ จันทร์ทอง .................................................... ............................
269 11269 เด็กหญิง ณัฐชา พรหมมณี .................................................... ............................
270 11270 เด็กหญิง ปัณพร กมลรัตนพรรณ .................................................... ............................
271 11271 เด็กชาย ทินภัทร รูปเอี่ยม .................................................... ............................
272 11272 เด็กชาย วชิรากรณ์ ศรีชูรส .................................................... ............................
273 11273 เด็กหญิง นันท์นภัส สุขทวี .................................................... ............................
274 11274 เด็กหญิง ชนัดดา เพชรธนกิจ .................................................... ............................
275 11275 เด็กหญิง ณัฐศิญาดา โหสกุล .................................................... ............................
276 11276 เด็กหญิง ณีรนุช ธนะชาญชัย .................................................... ............................
277 11277 เด็กชาย สุวรรณภูมิ แวงวรรณ .................................................... ............................
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280 11280 เด็กหญิง ยูมิกา ชิบูยา .................................................... ............................
281 11281 เด็กหญิง มนฤทัย อธิบาย .................................................... ............................
282 11282 เด็กชาย ก้องกิดากร พันชนะ .................................................... ............................
283 11283 เด็กหญิง วศมน วอนสร้อย .................................................... ............................
284 11284 เด็กหญิง ณธิดา หวง .................................................... ............................
285 11285 เด็กหญิง ธนัชพร สมานพันธ์ .................................................... ............................
286 11286 เด็กหญิง โยษิตา โกญจนาวรรณ .................................................... ............................
287 11287 เด็กหญิง กณิสา เย็นเป็นสุข .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   วิชา ภาษาอังกฤษทักษะการฟังและเขียน (ภาคบา่ย)
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (EP)

ปกีารศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบ แกรนด์กาล่าโรส ชั้น 4 อาคารสิรินธร 2

 

รายชื่อผู้เข้าสอบทั้งหมด....................คน 
จ านวนผู้เข้าสอบ           .....................คน 
ขาดสอบ                       .....................คน 

 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการคุมสอบ 1 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการคุมสอบ 2 


