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8 11008 เด็กชาย กันตพิชญ์ ราชบุรี .................................................... ............................
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11 11011 เด็กหญิง ชวิศา เรืองทรัพย์ .................................................... ............................
12 11012 เด็กหญิง ณฐภัส สายแก้ว .................................................... ............................
13 11013 เด็กชาย พสุพัชช์ พูลสวัสด์ิ .................................................... ............................
14 11014 เด็กหญิง ศศิร์กร วรรธนาเศรษฐ์ .................................................... ............................
15 11015 เด็กหญิง สิริกร ลาดกระโทก .................................................... ............................
16 11016 เด็กชาย ภูวเดช ประกอบกิจเจริญ .................................................... ............................
17 11017 เด็กหญิง มนต์นภา ยินดี .................................................... ............................
18 11018 เด็กชาย บุณยกร จันทร์เพ็ญ .................................................... ............................
19 11019 เด็กหญิง จิณห์วรัช ภูส่าย .................................................... ............................
20 11020 เด็กหญิง จิณห์วรา จิวะตระกูลธรรม .................................................... ............................
21 11021 เด็กหญิง ณิชาภา จงสกุลศิริ .................................................... ............................
22 11022 เด็กหญิง ปานชีวา พรหมรัตน์ .................................................... ............................
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
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1 11037 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ จิณะบุตร .................................................... ............................
2 11038 เด็กชาย ณัชพล กล่ันอ่ า .................................................... ............................
3 11039 เด็กชาย พัสกร กล่อมมิตร .................................................... ............................
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10 11046 เด็กหญิง รัสรินทร์ วงศาสุลักษณ์ .................................................... ............................
11 11047 เด็กหญิง ภิรัญญา ไหมทอง .................................................... ............................
12 11048 เด็กชาย สิรวิชญ์ พะหูชนม์ .................................................... ............................
13 11049 เด็กหญิง สุริชา มะนาวนอก .................................................... ............................
14 11050 เด็กหญิง พิมพ์พิศา สุรีศรากร .................................................... ............................
15 11051 เด็กชาย วณัฐพงศ์ ศรีไสล .................................................... ............................
16 11052 เด็กหญิง เปรมยุภา สุวรรณชัย .................................................... ............................
17 11053 เด็กชาย ณัชพล พัดแตง .................................................... ............................
18 11054 เด็กชาย ต้นน้ า ศรีปน .................................................... ............................
19 11055 เด็กชาย แมททิว  ไนท์ ดีเมน .................................................... ............................
20 11056 เด็กหญิง แพรพรรณ พูลสวัสด์ิ .................................................... ............................
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23 11059 เด็กหญิง ณัฐนันท์ คันธมาลย์ .................................................... ............................
24 11060 เด็กหญิง ปณิชา โบกรณีย์ .................................................... ............................
25 11061 เด็กชาย นวินวรรษ นวลเนตร .................................................... ............................
26 11062 เด็กชาย สิทธินนท์ พึง่พรหม .................................................... ............................
27 11063 เด็กชาย กิตติ จุลมุน .................................................... ............................
28 11064 เด็กชาย พีรดนย์ แสนท าพล .................................................... ............................
29 11065 เด็กชาย ภูเบศ เดียวสุทธิชาติ .................................................... ............................
30 11066 เด็กชาย ณชพล กอบชัยพานิช .................................................... ............................
31 11067 เด็กชาย สุชานนท์ สู่ไพบูลย์ .................................................... ............................
32 11068 เด็กหญิง ศศิญาภา เวทยะวานิช .................................................... ............................
33 11069 เด็กหญิง พชรอร อร่ามฉาย .................................................... ............................
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
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เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 11073 เด็กหญิง ชยาภรณ์ ศรีตะเถระ .................................................... ............................
2 11074 เด็กหญิง กนกพร แซ่โจว .................................................... ............................
3 11075 เด็กหญิง จิณณรัตน์ อ่อนแก้ว .................................................... ............................
4 11076 เด็กชาย ธีรณัฐฏ์ อรรถพรพีรกุล .................................................... ............................
5 11077 เด็กหญิง ปรัชญา อุตธรรมชัย .................................................... ............................
6 11078 เด็กหญิง สิรยากร กุลสุวรรณ .................................................... ............................
7 11079 เด็กหญิง มิกะ โคมิเน่ .................................................... ............................
8 11080 เด็กหญิง อภิสรา ฮดฤาชา .................................................... ............................
9 11081 เด็กชาย กฤติน พัฒนสุขเกษม .................................................... ............................
10 11082 เด็กชาย ศิวกร พิกุลทอง .................................................... ............................
11 11083 เด็กหญิง ญาดา ยิ้มงาม .................................................... ............................
12 11084 เด็กชาย นวพรรษ แดงนิเวศน์ .................................................... ............................
13 11085 เด็กหญิง ทัศนีย์ อังกุลดี .................................................... ............................
14 11086 เด็กหญิง ณัฐชยา จันทรมณี .................................................... ............................
15 11087 เด็กหญิง ธีมาภรณ์ พลฤทธิ์ .................................................... ............................
16 11088 เด็กชาย พัทธธรรม เพ็งรัตน์ .................................................... ............................
17 11089 เด็กหญิง ศลิษา รัตนชาคร .................................................... ............................
18 11090 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ ฟูสินพัฒนะ .................................................... ............................
19 11091 เด็กชาย รักษ์ วงศ์วัน .................................................... ............................
20 11092 เด็กหญิง สุคนธนา รัตนรุ่งกิจ .................................................... ............................
21 11093 เด็กหญิง วริศรา เทือกค าซาว .................................................... ............................
22 11094 เด็กหญิง สุภารวี นิกรประเสริฐ .................................................... ............................
23 11095 เด็กหญิง ธิญาดา วงศ์ช่อฟ้า .................................................... ............................
24 11096 เด็กหญิง พัสราพร เจริญพงษ์ .................................................... ............................
25 11097 เด็กชาย อรรจกร ลิขิตชาญชัย .................................................... ............................
26 11098 เด็กหญิง วิรัณธิอ์ร มหายศนันท์ .................................................... ............................
27 11099 เด็กชาย ยศสรัล ปัญญา .................................................... ............................
28 11100 เด็กหญิง รษิตา แก้วแดง .................................................... ............................
29 11101 เด็กหญิง ภัทรลิตา ก่อกอง .................................................... ............................
30 11102 เด็กหญิง ฐานิตดา หอสิริ .................................................... ............................
31 11103 เด็กชาย ขัตติยะ วิริยะเกียรติพงศ์ .................................................... ............................
32 11104 เด็กหญิง ธิษณามดี วิธุสุวรรณกุล .................................................... ............................
33 11105 เด็กหญิง สุภัสสรา โทโยชิมา .................................................... ............................
34 11106 เด็กหญิง เบนิตา ศรีพันธวานุสรณ์ .................................................... ............................
35 11107 เด็กหญิง ชมษร ตุลาพิทักษ์ .................................................... ............................
36 11108 เด็กหญิง วรันกร สิทธิเลิศ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (EP)
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เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 11109 เด็กชาย รชต ชวพละกุล .................................................... ............................
2 11110 เด็กหญิง สริมน หนูไชยา .................................................... ............................
3 11111 เด็กหญิง ศิริกร บัวแก้ว .................................................... ............................
4 11112 เด็กหญิง วริศรา ลายคราม .................................................... ............................
5 11113 เด็กชาย กรเอก อมรทัศนสุข .................................................... ............................
6 11114 เด็กชาย ธนดิษ เจริญศุภโชค .................................................... ............................
7 11115 เด็กชาย สุทิวัส สุขเกษม .................................................... ............................
8 11116 เด็กหญิง วริศรา ชิดชาญชัย .................................................... ............................
9 11117 เด็กชาย คุณพัทธ์ ลามาติพานนท์ .................................................... ............................
10 11118 เด็กหญิง เขมฤทัย บุญสิทธิ์ .................................................... ............................
11 11119 เด็กหญิง ปภาวรินท์ กิจโอสถ .................................................... ............................
12 11120 เด็กหญิง รุจิวันทน์ พูนชาติ .................................................... ............................
13 11121 เด็กหญิง พัฐธนิสา ธนสินณัฐนนท์ .................................................... ............................
14 11122 เด็กชาย ยุทธการ แก้วดวงใหญ่ .................................................... ............................
15 11123 เด็กชาย คายล์ เสฏฐวุฒิ โซยันโต .................................................... ............................
16 11124 เด็กหญิง ปวริศา งามเจริญ .................................................... ............................
17 11125 เด็กหญิง ณัฏฐนิต ใชยจอกเกี้ย .................................................... ............................
18 11126 เด็กหญิง อัจรีย์ บุญเกิด .................................................... ............................
19 11127 เด็กชาย ณัฐวัตร อินอ่ า .................................................... ............................
20 11128 เด็กชาย สุกัลป์ สุขเกษม .................................................... ............................
21 11129 เด็กชาย สฐิพัจ เสริมสกุลวัฒน์ .................................................... ............................
22 11130 เด็กหญิง ณัฐชยา ครองยุติ .................................................... ............................
23 11131 เด็กหญิง ปาณิศา โพธิท์องค า .................................................... ............................
24 11132 เด็กชาย ศักดิภัทธ์ หารวงษา .................................................... ............................
25 11133 เด็กหญิง อชิรญา ลิมาภิรักษ์ .................................................... ............................
26 11134 เด็กชาย ธนภัทร ธนศรีสถิตย์ .................................................... ............................
27 11135 เด็กชาย ภามิน กิ่งตระการ .................................................... ............................
28 11136 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ทองใสพร .................................................... ............................
29 11137 เด็กชาย บารมี ม่วงเขียว .................................................... ............................
30 11138 เด็กชาย วิภาวัส แก้วฤทธิเดช .................................................... ............................
31 11139 เด็กชาย ถิรวัฒน์ ลีละพันธ์นิวัฒน์ .................................................... ............................
32 11140 เด็กชาย พบธรรม กัลยพฤกษ์ .................................................... ............................
33 11141 เด็กชาย พลมาศ แสนทวีสุข .................................................... ............................
34 11142 เด็กชาย พลสรรค์ วัฒนพรพิพัฒน์ .................................................... ............................
35 11143 เด็กหญิง ภัทรวดี สุฤทธิ์ .................................................... ............................
36 11144 เด็กชาย ปรัชญ์ ช้างชู .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (EP)
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ลงชื่อ.....................................................กรรมการคุมสอบ 1 
 

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 11145 เด็กหญิง ศิระประภา บุญวัฒนโสภณ .................................................... ............................
2 11146 เด็กหญิง วิรัตนันท์ ภูเ่จริญวงศ์ .................................................... ............................
3 11147 เด็กชาย จิรวัฒน์ เชนยพาณิชย์ .................................................... ............................
4 11148 เด็กหญิง เปรมสินี ทรงแก้ว .................................................... ............................
5 11149 เด็กชาย นาวี ประสิทธินาวา .................................................... ............................
6 11150 เด็กชาย ณัฐวัตร์ ปรีดี .................................................... ............................
7 11151 เด็กหญิง นภสร พิมพ์เงิน .................................................... ............................
8 11152 เด็กหญิง ณัฐศร สระเเก้ว .................................................... ............................
9 11153 เด็กชาย จารุวิทย์ ลัทธ์ธรรม .................................................... ............................
10 11154 เด็กหญิง กัลยกร เขียวนรไพ .................................................... ............................
11 11155 เด็กหญิง ณิชกานต์ เหลืองอุดม .................................................... ............................
12 11156 เด็กหญิง เธียรรัตน์ จินตนาโชติ .................................................... ............................
13 11157 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ อาจโต .................................................... ............................
14 11158 เด็กหญิง ธารินันท์ รชตะนาวิน .................................................... ............................
15 11159 เด็กหญิง นิษฐา เกษมสันติ .................................................... ............................
16 11160 เด็กหญิง วิชญาดา จะแรมรัมย์ .................................................... ............................
17 11161 เด็กหญิง ฝ้ายรฎา สืบชมภู .................................................... ............................
18 11162 เด็กหญิง นัญชยา ตันติศิริอนุสรณ์ .................................................... ............................
19 11163 เด็กชาย ดนุพล เรียนลึก .................................................... ............................
20 11164 เด็กชาย เตชินท์ เรืองขจร .................................................... ............................
21 11165 เด็กชาย ภัทรพล อร่ าเรือง .................................................... ............................
22 11166 เด็กชาย ธีร์กวิน ธนูสา .................................................... ............................
23 11167 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ กุลนานันท์ .................................................... ............................
24 11168 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ กระทอง .................................................... ............................
25 11169 เด็กชาย กิตติเดช จัดละ .................................................... ............................
26 11170 เด็กหญิง มยุรฉัตร ชยันต์ธนาวรกฤต .................................................... ............................
27 11171 เด็กหญิง ณฐมน ผาสุขตระกูล .................................................... ............................
28 11172 เด็กหญิง ภริดา เหลืองหิรัญวุฒิ .................................................... ............................
29 11173 เด็กหญิง วิศัลยา สังขวุฒิ .................................................... ............................
30 11174 เด็กชาย พีรภัทร สอนข า .................................................... ............................
31 11175 เด็กหญิง อภิสร ชาวอบทม .................................................... ............................
32 11176 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ วัฒนศรีรังกุล .................................................... ............................
33 11177 เด็กหญิง โชติกา พัฒนศร .................................................... ............................
34 11178 เด็กชาย กฤษกร ภักดิพงศ์ .................................................... ............................
35 11179 เด็กชาย ปัณณธร อุ่นภมรชัย .................................................... ............................
36 11180 เด็กชาย ปุณณ์ธิติ ต้ังศิริ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (EP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  5  (3206)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 11181 เด็กชาย ชนกันต์ สาขามุละ .................................................... ............................
2 11182 เด็กหญิง กฤติมา สุขแสง .................................................... ............................
3 11183 เด็กหญิง นพัตธีรา เหลาเกิ้มหุง่ .................................................... ............................
4 11184 เด็กชาย ปงศ์ปณต หริตกุล .................................................... ............................
5 11185 เด็กชาย พงศ์ปณต์ สิงหฬ .................................................... ............................
6 11186 เด็กหญิง ปัญญาพร พิศชวนชม .................................................... ............................
7 11187 เด็กหญิง ชมฟ้า กองสี .................................................... ............................
8 11188 เด็กหญิง ชนมน วัฒนเกตุกูล .................................................... ............................
9 11189 เด็กหญิง กรวรินทร์ สภาพการ .................................................... ............................
10 11190 เด็กหญิง อรวรรณ แซ่กู้ .................................................... ............................
11 11191 เด็กชาย ปิยะราชย์ จันทร์ศรีบุตร .................................................... ............................
12 11192 เด็กหญิง ศุทธาอร เอี่ยมทะนัง .................................................... ............................
13 11193 เด็กชาย เวหา ศิริรัตนพันธุ์ .................................................... ............................
14 11194 เด็กหญิง พิชญาภัค ฉัตรเศรษฐกูล .................................................... ............................
15 11195 เด็กชาย อธิษฐ์ เจริญรุ่งทรัพย์ .................................................... ............................
16 11196 เด็กชาย สารัช จิตเจริญ .................................................... ............................
17 11197 เด็กหญิง อาบิเกล ริชาร์ดสัน .................................................... ............................
18 11198 เด็กหญิง ญาตาวี อินทร์สอาด .................................................... ............................
19 11199 เด็กชาย ศุภโชค เจนรุ่งโรจน์สกุล .................................................... ............................
20 11200 เด็กชาย ดรณ์ ณ สงขลา .................................................... ............................
21 11201 เด็กหญิง ภัคจิรา หนูเจริญ .................................................... ............................
22 11202 เด็กชาย เอื้ออังกูร ชูศิริ .................................................... ............................
23 11203 เด็กหญิง กิติญาดา เวียนงาม .................................................... ............................
24 11204 เด็กชาย ปารย อนันตการณ์ชัย .................................................... ............................
25 11205 เด็กชาย เมตตรัย เหล่ียมจินดา .................................................... ............................
26 11206 เด็กหญิง สร้อยเพชร แตงโสภา .................................................... ............................
27 11207 เด็กชาย ประณิธินนท์ เดชคุ้ม .................................................... ............................
28 11208 เด็กหญิง ชมภูนุช สุขเมือง .................................................... ............................
29 11209 เด็กชาย พชรพล ดีวิชญเจริญ .................................................... ............................
30 11210 เด็กหญิง บวรลักษณ์ ส่งเสริม .................................................... ............................
31 11211 เด็กหญิง ปัถยา กองจันทรา .................................................... ............................
32 11212 เด็กหญิง สริตา ธัญญเจริญ .................................................... ............................
33 11213 เด็กหญิง สุขิตา เหมะธุลิน .................................................... ............................
34 11214 เด็กชาย กฤติธี ธรรมสอน .................................................... ............................
35 11215 เด็กหญิง นุจรี รุ่งเรือง .................................................... ............................
36 11216 เด็กหญิง ธันยธรณ์ นัมคณิสรณ์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (EP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  6  (3207)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 11217 เด็กชาย ธนกิจ ไม้เเก้ว .................................................... ............................
2 11218 เด็กหญิง กัญญ์วรา นาคเกี้ยว .................................................... ............................
3 11219 เด็กชาย นิโฆใฬญ์ อิสระ เวลช์ .................................................... ............................
4 11220 เด็กหญิง ภคพร สุวรรณพฤกษ์ .................................................... ............................
5 11221 เด็กหญิง จุลภัตรา กอเกียรติไพศาล .................................................... ............................
6 11222 เด็กชาย เจตนิพันธ์ แสงเจริญ .................................................... ............................
7 11223 เด็กชาย ธีรภัทร แจ่มรัศมี .................................................... ............................
8 11224 เด็กชาย ศิร กีรติบัวค า .................................................... ............................
9 11225 เด็กชาย ฐากฤต เอกาพันธ์ .................................................... ............................
10 11226 เด็กชาย กรณภว์ ธรรมนราทิพย์ .................................................... ............................
11 11227 เด็กหญิง อุรัสยา ศรีจินดา .................................................... ............................
12 11228 เด็กชาย กษิดิศ กุศลวงษ์ .................................................... ............................
13 11229 เด็กหญิง ธนัชยา ไกรทองสุข .................................................... ............................
14 11230 เด็กหญิง ณัฐนัญท์ กัญจนภัครพงศ์ .................................................... ............................
15 11231 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ วีระศิลป์ .................................................... ............................
16 11232 เด็กหญิง ธัญกมล นัยสงวนศรี .................................................... ............................
17 11233 เด็กชาย รพีพงศ์ บิดร .................................................... ............................
18 11234 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ เปรมบุตร .................................................... ............................
19 11235 เด็กชาย ศิวัฒม์ อัศวเวศน์ .................................................... ............................
20 11236 เด็กหญิง ณัฐกานต์ เสวกสุข .................................................... ............................
21 11237 เด็กหญิง เฟรมิตา พระวิสัย .................................................... ............................
22 11238 เด็กหญิง รวิภา ศรีทะโร .................................................... ............................
23 11239 เด็กชาย พีธัช ค ารุ่น .................................................... ............................
24 11240 เด็กหญิง วันสิริ แย้มโกสุมภ์ .................................................... ............................
25 11241 เด็กหญิง ปพิชญา จงศรีวัฒนาพร .................................................... ............................
26 11242 เด็กหญิง ปริยาภัทร ปิงอุด .................................................... ............................
27 11243 เด็กชาย บุณยวีร์ บุญวงศ์ .................................................... ............................
28 11244 เด็กหญิง ปิติพร ปุยะติ .................................................... ............................
29 11245 เด็กชาย นนทพัทธ์ แสงเงิน .................................................... ............................
30 11246 เด็กชาย พลวัฒน์ สหายรักษ์ .................................................... ............................
31 11247 เด็กชาย รุ่งโรจน์ แซ่เคอ .................................................... ............................
32 11248 เด็กชาย ภัทรกฤช มหาสุขานนท์ .................................................... ............................
33 11249 เด็กชาย ริสกี วิวัชพงศ์ .................................................... ............................
34 11250 เด็กหญิง ศดานันท์ วิจิตรศรีวงศ์ .................................................... ............................
35 11251 เด็กชาย จัสตินปีเตอร์ บาซ่า .................................................... ............................
36 11252 เด็กชาย ธนกฤต จงปัญญานนท์ .................................................... ............................

ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (EP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  7  (3208)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 11253 เด็กชาย โชติปัญญ์ เล็กวารี .................................................... ............................
2 11254 เด็กหญิง สุพิชชา สุริยเปล่งแสง .................................................... ............................
3 11255 เด็กชาย ภาคิน ตันวีนุกูล .................................................... ............................
4 11256 เด็กหญิง วริศรา ศรีทอง .................................................... ............................
5 11257 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ทองศรี .................................................... ............................
6 11258 เด็กหญิง พิมมาดา ลิมปิกาญจนโกวิท .................................................... ............................
7 11259 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ดุริยพันธุ์ .................................................... ............................
8 11260 เด็กชาย นิธิวิทย์ บุญชู .................................................... ............................
9 11261 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ โพธิส์พ .................................................... ............................
10 11262 เด็กหญิง ณัฐชยา ธานีรัตน์ .................................................... ............................
11 11263 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เดโช .................................................... ............................
12 11264 เด็กชาย ภูวดล ภูวงษ์ .................................................... ............................
13 11265 เด็กหญิง พิชชาพร สุพลจิตร์ .................................................... ............................
14 11266 เด็กหญิง ปัญจรัตน์ โอภาสสัจจะกุล .................................................... ............................
15 11267 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ โรจนวานิชกิจ .................................................... ............................
16 11268 เด็กชาย ธัญพัฒน์ จันทร์ทอง .................................................... ............................
17 11269 เด็กหญิง ณัฐชา พรหมมณี .................................................... ............................
18 11270 เด็กหญิง ปัณพร กมลรัตนพรรณ .................................................... ............................
19 11271 เด็กชาย ทินภัทร รูปเอี่ยม .................................................... ............................
20 11272 เด็กชาย วชิรากรณ์ ศรีชูรส .................................................... ............................
21 11273 เด็กหญิง นันท์นภัส สุขทวี .................................................... ............................
22 11274 เด็กหญิง ชนัดดา เพชรธนกิจ .................................................... ............................
23 11275 เด็กหญิง ณัฐศิญาดา โหสกุล .................................................... ............................
24 11276 เด็กหญิง ณีรนุช ธนะชาญชัย .................................................... ............................
25 11277 เด็กชาย สุวรรณภูมิ แวงวรรณ .................................................... ............................
26 11278 เด็กชาย ยู วาทานาเบ .................................................... ............................
27 11279 เด็กหญิง ปัณนรัตน์ กล่ินเกษร .................................................... ............................
28 11280 เด็กหญิง ยูมิกา ชิบูยา .................................................... ............................
29 11281 เด็กหญิง มนฤทัย อธิบาย .................................................... ............................
30 11282 เด็กชาย ก้องกิดากร พันชนะ .................................................... ............................
31 11283 เด็กหญิง วศมน วอนสร้อย .................................................... ............................
32 11284 เด็กหญิง ณธิดา หวง .................................................... ............................
33 11285 เด็กหญิง ธนัชพร สมานพันธ์ .................................................... ............................
34 11286 เด็กหญิง โยษิตา โกญจนาวรรณ .................................................... ............................
35 11287 เด็กหญิง กณิสา เย็นเป็นสุข .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (EP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  8  (3302)

 

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