
เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12001 เด็กชาย ทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์ .................................................... ............................
2 12002 เด็กหญิง สโรชา ขุนทอง .................................................... ............................
3 12003 เด็กหญิง ภูริชญา เทพทอง .................................................... ............................
4 12004 เด็กชาย จิตติพัฒน์ รุ่งเรือง .................................................... ............................
5 12005 เด็กหญิง ขวัญฤทัย เทพลิบ .................................................... ............................
6 12006 เด็กหญิง ชลิดา จันทร์สองดวง .................................................... ............................
7 12007 เด็กชาย ไมเคิล เฟรทแมน .................................................... ............................
8 12008 เด็กหญิง ธิรดา แซ่ฉั่ว .................................................... ............................
9 12009 เด็กหญิง ณัฐวรา พงษ์กฤษ .................................................... ............................
10 12010 เด็กหญิง กนกพิชญ์ นาวาทอง .................................................... ............................
11 12011 เด็กชาย เจษฎา ศรีอยู่สุข .................................................... ............................
12 12012 เด็กหญิง ปริยากร กุญชร ณ อยุธยา .................................................... ............................
13 12013 เด็กหญิง ชญานิศ พวงเพียงงาม .................................................... ............................
14 12014 เด็กชาย วัทธิกร ไวยครุฑธี .................................................... ............................
15 12015 เด็กชาย รัชชานนท์ ล้ีจินดา .................................................... ............................
16 12016 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ บุญโญอุปถัมภ์ .................................................... ............................
17 12017 เด็กหญิง วรรณวริน อินทร์ฉาย .................................................... ............................
18 12018 เด็กหญิง ณัฐนรี ธะนะภาษี .................................................... ............................
19 12019 เด็กชาย ธนกร ประชาชนะชัย .................................................... ............................
20 12020 เด็กชาย ธนกฤต คณาเตชวรรณ .................................................... ............................
21 12021 เด็กชาย กชกร มั่นใจอารย์ .................................................... ............................
22 12022 เด็กหญิง ปพิชญา ราชบุรี .................................................... ............................
23 12023 เด็กชาย วรสิทธิ์ เฉลิมนัย .................................................... ............................
24 12024 เด็กหญิง ธนัชชา รุ่งอัมพรกุล .................................................... ............................
25 12025 เด็กชาย ธนดล ใสดี .................................................... ............................
26 12026 เด็กหญิง พิมพ์รดา อาจมาก .................................................... ............................
27 12027 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ด่านเดชา .................................................... ............................
28 12028 เด็กชาย ณัฐชนน อักษรชัย .................................................... ............................
29 12029 เด็กหญิง อัยญา ลอยเจริญ .................................................... ............................
30 12030 เด็กหญิง กชพร จันชุมนุม .................................................... ............................
31 12031 เด็กหญิง ปิยธิดา จันทรอวยชัย .................................................... ............................
32 12032 เด็กหญิง พิชญา ใจทัศน์กุล .................................................... ............................
33 12033 เด็กชาย วชิรวิทย์ ทยานันทน์ .................................................... ............................
34 12034 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา การุณรักษ์ .................................................... ............................
35 12035 เด็กหญิง อันนา ภูน่ภาประเสริฐ .................................................... ............................
36 12036 เด็กหญิง ลักษณพร ดิษฐสอน .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  1  (1702)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12037 เด็กชาย กฤษฎา นิ่มสอาด .................................................... ............................
2 12038 เด็กหญิง อรรัมภา ไทยเจริญ .................................................... ............................
3 12039 เด็กชาย คฑาธร วงษ์ชัย .................................................... ............................
4 12040 เด็กชาย ณัชพล หวังดี .................................................... ............................
5 12041 เด็กหญิง อณัฐชา เงางาม .................................................... ............................
6 12042 เด็กชาย ยศวีร์ อดิศรสุวรรณ .................................................... ............................
7 12043 เด็กชาย ภานุเขต สุริวงศ์ .................................................... ............................
8 12044 เด็กหญิง กีรติกร โชติกเสถียร .................................................... ............................
9 12045 เด็กหญิง ชนิภรณ์ คิมประเสริฐ .................................................... ............................
10 12046 เด็กชาย ภูดิท คุณรักษ์ .................................................... ............................
11 12047 เด็กชาย วุฒิวัฒน์ นิธิพงศ์วโรดม .................................................... ............................
12 12048 เด็กชาย อภิชาติ วงค์เมือง .................................................... ............................
13 12049 เด็กชาย ธนภัทร ล าคงคา .................................................... ............................
14 12050 เด็กชาย วสุธา เทียนเงิน .................................................... ............................
15 12051 เด็กหญิง สราวลี เนียมวงษ์ .................................................... ............................
16 12052 เด็กชาย ธนโชติ ศักดี .................................................... ............................
17 12053 เด็กหญิง กัญญาพัชร เชียทอง .................................................... ............................
18 12054 เด็กชาย ปภังกร พงษ์กฤษ .................................................... ............................
19 12055 เด็กชาย ปัญณพงศ์ รัตนอิทธิภรณ์ .................................................... ............................
20 12056 เด็กชาย พีระพัฒน์ เจือโกศล .................................................... ............................
21 12057 เด็กหญิง ปรวีร์ เมืองราช .................................................... ............................
22 12058 เด็กชาย นิพพิชฌน์ โกศัลยวัตร .................................................... ............................
23 12059 เด็กชาย สรพัศ พุม่สุวรรณ .................................................... ............................
24 12060 เด็กชาย ปาราเมศ พรสุขสวัสด์ิ .................................................... ............................
25 12061 เด็กชาย กันต์กวี รัตนสาขา .................................................... ............................
26 12062 เด็กหญิง อริสา แตงเพชร์ .................................................... ............................
27 12063 เด็กหญิง รักษา แหวนในเมือง .................................................... ............................
28 12064 เด็กหญิง ธนัชชา ชัยยะ .................................................... ............................
29 12065 เด็กชาย รพีพงศ์ อินทร์พันธุ์ .................................................... ............................
30 12066 เด็กหญิง ปรียาวดี วรรณสินธิ์ .................................................... ............................
31 12067 เด็กหญิง กัญญ์วรา ผิวเกล้ียง .................................................... ............................
32 12068 เด็กหญิง จินดาพร แย้มนวล .................................................... ............................
33 12069 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ธรรมรัตน์ .................................................... ............................
34 12070 เด็กหญิง ศุภิสรา นามมัน .................................................... ............................
35 12071 เด็กชาย ณัฐพล ภุมรินทร์ .................................................... ............................
36 12072 เด็กชาย สิริราช พรหมศร .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561   ห้องสอบที่  2  (1703)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12073 เด็กหญิง ณัฐวิภา ทวีดี .................................................... ............................
2 12074 เด็กหญิง ธัญญ์วรัตน์ ปานก้อม .................................................... ............................
3 12075 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ แสงอัมพรไชย .................................................... ............................
4 12076 เด็กหญิง ปุณยนุช สุทธิพรสมบัติ .................................................... ............................
5 12077 เด็กชาย ภัทรพนธ์ รุ่งแสงชัยเจริญ .................................................... ............................
6 12078 เด็กหญิง โยสิตา เเซ่เหยา .................................................... ............................
7 12079 เด็กชาย อธิน โชติกุลธารา .................................................... ............................
8 12080 เด็กชาย กิตติลาภ งามสรรพ์ .................................................... ............................
9 12081 เด็กหญิง วิรังรอง จันทร์อ่อน .................................................... ............................
10 12082 เด็กชาย อรรสโรจน์ รอดอยู่ .................................................... ............................
11 12083 เด็กหญิง หทัยชนก เทีย่งธรรม .................................................... ............................
12 12084 เด็กชาย นนทพัทธ์ บุตรเนียร .................................................... ............................
13 12085 เด็กหญิง ณวีร์ยา ก้อนทอง .................................................... ............................
14 12086 เด็กชาย ธนพัฒน์ ปานเกิด .................................................... ............................
15 12087 เด็กชาย ภูธนะ พรมสอน .................................................... ............................
16 12088 เด็กชาย รัชชานนท์ บุตรเลน .................................................... ............................
17 12089 เด็กชาย ธนัช อัครอุปพันธ์ .................................................... ............................
18 12090 เด็กหญิง ศุภสุตา กัลยาณธรรม .................................................... ............................
19 12091 เด็กหญิง สาริษา ธาราธีรภาพ .................................................... ............................
20 12092 เด็กหญิง อัครภา ปายะฤทธิ์ .................................................... ............................
21 12093 เด็กชาย เจตณัฐ มีสุวรรณ์ .................................................... ............................
22 12094 เด็กหญิง ตรีเพชร พันธุสุ์ .................................................... ............................
23 12095 เด็กหญิง พรนภัส จันสนิท .................................................... ............................
24 12096 เด็กหญิง อติกานต์ พิทักษ์วงศ์ .................................................... ............................
25 12097 เด็กชาย นภาวุธ ทุมสะท้าน .................................................... ............................
26 12098 เด็กหญิง ปภัสร หวง .................................................... ............................
27 12099 เด็กชาย สุโกสนธิ์ บูรณพานิช .................................................... ............................
28 12100 เด็กหญิง ปุญญิสา กันชู .................................................... ............................
29 12101 เด็กชาย ฐิติพงศ์ แสงประกาย .................................................... ............................
30 12102 เด็กหญิง กณิศา จุฑามณี .................................................... ............................
31 12103 เด็กหญิง กมลพรรณ จ่างมณี .................................................... ............................
32 12104 เด็กชาย พิชญะ วรรณภักดี .................................................... ............................
33 12105 เด็กชาย ณัฐภณ สุราฤทธิ์ .................................................... ............................
34 12106 เด็กชาย พชรโชค รัตนสุขวิมล .................................................... ............................
35 12107 เด็กชาย ณัฐภัทร ถนอมรัตน์ .................................................... ............................
36 12108 เด็กชาย พัสกร ทองดอนเกล่ือง .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  3  (1704)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12109 เด็กชาย จักรภัทร คุณเศรษฐ์ .................................................... ............................
2 12110 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา เรืองวุฒิชัย .................................................... ............................
3 12111 เด็กชาย ตะวัน มีพร้อม .................................................... ............................
4 12112 เด็กหญิง ญาณิน เคารพาพงศ์ .................................................... ............................
5 12113 เด็กชาย ธนเสฏฐ์ ธนฤทธิมโนมัย .................................................... ............................
6 12114 เด็กหญิง สุภัสสรา สายบุญณะ .................................................... ............................
7 12115 เด็กหญิง ภัคภิญญา โอชารส .................................................... ............................
8 12116 เด็กหญิง รมัณยา เกรียงไกรวศิน .................................................... ............................
9 12117 เด็กหญิง สุธาวี แก้วเฉลิม .................................................... ............................
10 12118 เด็กชาย สกลวรรธน์ ยิ้มนาโพธิ์ .................................................... ............................
11 12119 เด็กชาย จตุรงค์ สุวรรณศร .................................................... ............................
12 12120 เด็กชาย ปงศ์ปณต ปัน้พุม่โพธิ์ .................................................... ............................
13 12121 เด็กชาย ชนาธิป ชัยทะนุ .................................................... ............................
14 12122 เด็กหญิง ฐานิดา กล้าหาญ .................................................... ............................
15 12123 เด็กชาย กรณภว์ ตรัยตรึงศ์สกุล .................................................... ............................
16 12124 เด็กหญิง พิรญาณ์ เผือกผิววงษ์ .................................................... ............................
17 12125 เด็กชาย นันทิพัฒน์ ร าเพย .................................................... ............................
18 12126 เด็กหญิง กัญจนพร อุฬารวิริโย .................................................... ............................
19 12127 เด็กชาย ปฏิพัทธนศักด์ิ บุญอ่อน .................................................... ............................
20 12128 เด็กชาย อิสรพงศ์ นวลสมบูรณ์ .................................................... ............................
21 12129 เด็กชาย ปิยะ โพธิล์อย .................................................... ............................
22 12130 เด็กชาย คณพล พานหล้า .................................................... ............................
23 12131 เด็กชาย ภูธิป สมโมรา .................................................... ............................
24 12132 เด็กชาย ณัฐดนัย วิเศษดอนหวาย .................................................... ............................
25 12133 เด็กหญิง ชญานนท์ อาจวาที .................................................... ............................
26 12134 เด็กหญิง วาสนา สุปทนนท์ .................................................... ............................
27 12135 เด็กหญิง ณภัทร บัวพา .................................................... ............................
28 12136 เด็กชาย ชิโณรส เกิดทะโสม .................................................... ............................
29 12137 เด็กชาย ญาณวัฒน์ สว่างวงษ์ .................................................... ............................
30 12138 เด็กชาย สิรภัทร วาทินชัย .................................................... ............................
31 12139 เด็กหญิง ศิรดา กล่ าประเสริฐ .................................................... ............................
32 12140 เด็กชาย กฤตเมธ ศิริเจริญ .................................................... ............................
33 12141 เด็กชาย ธนกร เจริญเลิศกมล .................................................... ............................
34 12142 เด็กชาย พงศกร หมู่บ้านม่วง .................................................... ............................
35 12143 เด็กหญิง ณัฐกานต์ หร่ังชะเอม .................................................... ............................
36 12144 เด็กหญิง ดรุณีญา โลนิกขะพงศ์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  4  (1705)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12145 เด็กชาย กีรติ เศรษฐสุข .................................................... ............................
2 12146 เด็กชาย นภพล ศุภพงษ์ .................................................... ............................
3 12147 เด็กหญิง กัญวรา ปะวะโน .................................................... ............................
4 12148 เด็กหญิง สุชญา บัวผัน .................................................... ............................
5 12149 เด็กหญิง กุลนิดา สงรัมย์ .................................................... ............................
6 12150 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ หวังทอนกลาง .................................................... ............................
7 12151 เด็กชาย คิมหันต์ สกุลนาค .................................................... ............................
8 12152 เด็กหญิง ปุณยนุช ชาลาอาดิศัย .................................................... ............................
9 12153 เด็กชาย หรรษธร ศรีสุวรรณ .................................................... ............................
10 12154 เด็กหญิง พิมพ์ตะวัน กล่ันประสิทธิ์ .................................................... ............................
11 12155 เด็กชาย ทิณะพัชร์ สุระดม .................................................... ............................
12 12156 เด็กหญิง สุวิกรานต์ วงศ์เกษมสันต์ .................................................... ............................
13 12157 เด็กชาย วสุ ธนินภูริชญา .................................................... ............................
14 12158 เด็กหญิง นันท์นภัส ทวีพิมลสัจจะ .................................................... ............................
15 12159 เด็กชาย ภาสกร ทองหมื่นไวย์ .................................................... ............................
16 12160 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สร้อยแก้ว .................................................... ............................
17 12161 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กู้ทรัพย์ .................................................... ............................
18 12162 เด็กหญิง ปวริศา อรัญญะ .................................................... ............................
19 12163 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วสกุล .................................................... ............................
20 12164 เด็กหญิง พรรษสรณ์ สุขค า .................................................... ............................
21 12165 เด็กหญิง พรรณอร ธรรมยศ .................................................... ............................
22 12166 เด็กชาย ธนภูมิ กระจ่างจาย .................................................... ............................
23 12167 เด็กชาย วรินทร ประนม .................................................... ............................
24 12168 เด็กชาย ปารย์พิรัชย์ เหล็กเมฆ .................................................... ............................
25 12169 เด็กหญิง ศศฑร ศุขศาสตร์ .................................................... ............................
26 12170 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ พรคงเจริญ .................................................... ............................
27 12171 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ คุณดิลกปกรณ์ .................................................... ............................
28 12172 เด็กชาย นัธทวัฒน์ สงขวัญ .................................................... ............................
29 12173 เด็กชาย ณัฐภัทร พรมโสภา .................................................... ............................
30 12174 เด็กชาย ซันนี่ ภคพล เนียมทับทิม .................................................... ............................
31 12175 เด็กชาย ณัฏฐพล ลาภประสพ .................................................... ............................
32 12176 เด็กหญิง สิตางศ์ุ เสริมสุข .................................................... ............................
33 12177 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ไชยยุทธมานนท์ .................................................... ............................
34 12178 เด็กหญิง จิรัชยา แก้วสอาด .................................................... ............................
35 12179 เด็กหญิง จิณห์จุฑา ต่ายเทศ .................................................... ............................
36 12180 เด็กชาย ครองทอง เสือโพธิ์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  5  (1707)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12181 เด็กชาย ชินกฤต สุขทรัพย์ .................................................... ............................
2 12182 เด็กหญิง ศดาวดี ทรวดทรง .................................................... ............................
3 12183 เด็กชาย ณัฐชนน พรมเอี่ยม .................................................... ............................
4 12184 เด็กหญิง ปุณยภา พวงนาค .................................................... ............................
5 12185 เด็กหญิง พิชญาภัค กุลมาตย์ .................................................... ............................
6 12186 เด็กหญิง ณิชาภัทร ศรีก าพล .................................................... ............................
7 12187 เด็กชาย ธนชาต โชคทรัพย์ .................................................... ............................
8 12188 เด็กชาย คณาธิป ปานเพชร์ .................................................... ............................
9 12189 เด็กหญิง กัญญพัชร สุริยวงค์ .................................................... ............................
10 12190 เด็กชาย ปณต ศรีทับทิม .................................................... ............................
11 12191 เด็กหญิง วิกกี้ ธนมน เนียมทับทิม .................................................... ............................
12 12192 เด็กหญิง วริษฐา นิภาการุณวงศ์ .................................................... ............................
13 12193 เด็กชาย ชลาธิป ฟองฤทธิ์ .................................................... ............................
14 12194 เด็กหญิง ปูริดา สังฆมิตกล .................................................... ............................
15 12195 เด็กหญิง นันท์นภัส ลังกายศ .................................................... ............................
16 12196 เด็กหญิง ชลิดา แตงสุก .................................................... ............................
17 12197 เด็กหญิง ศรสวรรค์ ศิรินิยมชัย .................................................... ............................
18 12198 เด็กชาย ยศกร บุญแซม .................................................... ............................
19 12199 เด็กชาย ชัยกร จินันทุยา .................................................... ............................
20 12200 เด็กชาย ปารณัท ศิลาเณร .................................................... ............................
21 12201 เด็กชาย ภูมินันท์ ใจเทียมศักด์ิ .................................................... ............................
22 12202 เด็กหญิง น้ ามนต์ วิจิตร .................................................... ............................
23 12203 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ดวงดี .................................................... ............................
24 12204 เด็กหญิง โชษิตา ทรัพย์ทวีสุข .................................................... ............................
25 12205 เด็กหญิง ปัณพร อ่อนหยับ .................................................... ............................
26 12206 เด็กหญิง มนปริยา ทะลิ .................................................... ............................
27 12207 เด็กหญิง แพรวไพลิน นิยมสันติสุข .................................................... ............................
28 12208 เด็กหญิง อุษณิภา แก้วจอหอ .................................................... ............................
29 12209 เด็กชาย ชนกชนน์ปิติ อร่ามวงษ์ .................................................... ............................
30 12210 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วุฒฑกุล .................................................... ............................
31 12211 เด็กชาย พุทธิพัชร สายคมทรัพย์ .................................................... ............................
32 12212 เด็กหญิง อิสรีย์ วุฒิไกรศรีอาคม .................................................... ............................
33 12213 เด็กหญิง ปภาวี รามวงศ์ .................................................... ............................
34 12214 เด็กชาย ปรมินทร์ หนูเกตุ .................................................... ............................
35 12215 เด็กชาย ปริพัฒน์ สุขทัศน์ .................................................... ............................
36 12216 เด็กชาย พลพจน์ พรหมเวียง .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  6  (1708)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12217 เด็กหญิง ญาณิชา สาริกบุตร .................................................... ............................
2 12218 เด็กชาย ธีรศักด์ิ ภูสุวรรณ์ .................................................... ............................
3 12219 เด็กชาย พีระพัฒน์ เหมกุล .................................................... ............................
4 12220 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เรืองนุช .................................................... ............................
5 12221 เด็กชาย ชินวัตร โรจน์กิตติสกุล .................................................... ............................
6 12222 เด็กชาย ภีม ปุริธรรม .................................................... ............................
7 12223 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ชูเชิด .................................................... ............................
8 12224 เด็กหญิง อภิษฎา สารกุล .................................................... ............................
9 12225 เด็กหญิง อธิษฐาน พิพัฒนเบญจกูล .................................................... ............................
10 12226 เด็กหญิง ธินันอรกูล สานธนาจิตรชัย .................................................... ............................
11 12227 เด็กหญิง ณัฐณิชา จุลโพธิ์ .................................................... ............................
12 12228 เด็กชาย สิทธิโชค ใยบัว .................................................... ............................
13 12229 เด็กหญิง สุพัชญา ดิษจังหรีด .................................................... ............................
14 12230 เด็กชาย ศิริเทพ พานแก้ว .................................................... ............................
15 12231 เด็กหญิง ชญาน์นันท์ นิธิวรกิตต์ิกุล .................................................... ............................
16 12232 เด็กชาย ชัชพิมุข จับคล้าย .................................................... ............................
17 12233 เด็กหญิง รวิษฎา อิทธิพลากร .................................................... ............................
18 12234 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เทพพันธุ์ .................................................... ............................
19 12235 เด็กชาย ฐากร ยศพิมพ์ .................................................... ............................
20 12236 เด็กชาย รังสิมันต์ุ ศรีชมภู .................................................... ............................
21 12237 เด็กชาย อดุลวิทย์ พวงระย้า .................................................... ............................
22 12238 เด็กชาย ธีรภ้ทร ตันติกุล .................................................... ............................
23 12239 เด็กหญิง พรนภัส ถวิลวิทยานนท์ .................................................... ............................
24 12240 เด็กชาย ปภณพรรษ ก าเนิดสูง .................................................... ............................
25 12241 เด็กชาย ธนบดี เรืองสุวรรณ์ .................................................... ............................
26 12242 เด็กชาย ธนารินทร์ นาบ ารุง .................................................... ............................
27 12243 เด็กหญิง ชญานิศ สุธานนท์ .................................................... ............................
28 12244 เด็กชาย พีรวิชญ์ ธรรมกุล .................................................... ............................
29 12245 เด็กหญิง ณัฐนารี ภูษา .................................................... ............................
30 12246 เด็กหญิง จิรัชยา เจริญไชย .................................................... ............................
31 12247 เด็กชาย รัชชานนท์ พลพันธ์ .................................................... ............................
32 12248 เด็กชาย ณภพ วงษ์เสวก .................................................... ............................
33 12249 เด็กหญิง ธัณณดา พุทธา .................................................... ............................
34 12250 เด็กชาย ธนกร ศรีลาพัฒ .................................................... ............................
35 12251 เด็กหญิง ฉัตรกมล รักษาศรี .................................................... ............................
36 12252 เด็กหญิง กวิสรา แสงศรี .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  7  (1709)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12253 เด็กชาย ธนดล เลิศวิทยาประดิษฐ์ .................................................... ............................
2 12254 เด็กชาย ชนาวิชญ์ เชาวนปรีชา .................................................... ............................
3 12255 เด็กหญิง กมลชนก ทูค ามี .................................................... ............................
4 12256 เด็กชาย กฤตยชญ์ งอสอน .................................................... ............................
5 12257 เด็กหญิง วรรณิดา ฉายศาตรา .................................................... ............................
6 12258 เด็กหญิง ขวัญชนก หมื่นโฮ้ง .................................................... ............................
7 12259 เด็กชาย ภัทรนินทร์ บุญญามาลย์ .................................................... ............................
8 12260 เด็กชาย อนวัช พัดทะอ าพัน .................................................... ............................
9 12261 เด็กชาย ปุณยวีร์ นาวายนต์ .................................................... ............................
10 12262 เด็กชาย ชินภัทร แซ่หล่อ .................................................... ............................
11 12263 เด็กหญิง รัตติมา ศิลธรา .................................................... ............................
12 12264 เด็กชาย ศุภชัย ท่าหาญ .................................................... ............................
13 12265 เด็กหญิง ภคนันท์ เพชรคง .................................................... ............................
14 12266 เด็กชาย ต่อยุทธ ลุนากัน .................................................... ............................
15 12267 เด็กชาย ทินภัทร กองวงศ์ .................................................... ............................
16 12268 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ศรีสุพรรณ .................................................... ............................
17 12269 เด็กชาย วชิระ ต้ังโยธาพิพัฒน์กุล .................................................... ............................
18 12270 เด็กชาย สุเมธ มีแก้ว .................................................... ............................
19 12271 เด็กชาย ปิยากร สุธีโรจน์ตระกูล .................................................... ............................
20 12272 เด็กชาย มนัสพล เอี่ยมอุดมกาล .................................................... ............................
21 12273 เด็กหญิง อชิรญา เฉลิมวัย .................................................... ............................
22 12274 เด็กหญิง กฤติยา วรปภาวินวงศ์ .................................................... ............................
23 12275 เด็กชาย อชิตพล วงศ์ค า .................................................... ............................
24 12276 เด็กชาย เศรษฐพัส เพชรรัตน์พงศา .................................................... ............................
25 12277 เด็กชาย พงศ์ปณต เหล่าประเสริฐ .................................................... ............................
26 12278 เด็กหญิง ประภาพรรณ สุเมรุไหว .................................................... ............................
27 12279 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ทองฤทธิ์ .................................................... ............................
28 12280 เด็กชาย รพีภัทร์ หมั่นเขตรกิจ .................................................... ............................
29 12281 เด็กชาย ณัฐจินต์ ข าคง .................................................... ............................
30 12282 เด็กหญิง สุรภา เจริญสุขอนันต์ .................................................... ............................
31 12283 เด็กชาย ศรันท์ สีสมบูรณ์ .................................................... ............................
32 12284 เด็กหญิง ณัฐณิชา พยัคมะเริง .................................................... ............................
33 12285 เด็กชาย ณฐกร รัตนารักษ์ .................................................... ............................
34 12286 เด็กหญิง กันติชา ทองเชื้อ .................................................... ............................
35 12287 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี กุลวิทย์รุจี .................................................... ............................
36 12288 เด็กหญิง ปภาวี วงศ์เพชร .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  8  (1710)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12289 เด็กชาย รัชกฤต ธนาพรเดชากุล .................................................... ............................
2 12290 เด็กชาย อภินันท์ จันทระ .................................................... ............................
3 12291 เด็กหญิง ณัฐธิดา ค าไชโย .................................................... ............................
4 12292 เด็กชาย ปัณณ์ ฉัตรชัยอนันต์ .................................................... ............................
5 12293 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ชานมณีรัตน์ .................................................... ............................
6 12294 เด็กชาย ธนาภรณ์ รอดแสวง .................................................... ............................
7 12295 เด็กหญิง กันติศา ลุ่มนอก .................................................... ............................
8 12296 เด็กหญิง มานิตา เปล่งเพ็ชร .................................................... ............................
9 12297 เด็กหญิง พรนัชชา เรือนนุช .................................................... ............................
10 12298 เด็กหญิง ปิยอร ดวงชาทม .................................................... ............................
11 12299 เด็กหญิง พิมพ์สวย วงศ์วโรดม .................................................... ............................
12 12300 เด็กชาย ชิตปกรณ์ ล้อมจันทร์ .................................................... ............................
13 12301 เด็กชาย กัณตภณ แสงเรือง .................................................... ............................
14 12302 เด็กหญิง ณัชวดี เปียเเดง .................................................... ............................
15 12303 เด็กชาย พชร จอกลอย .................................................... ............................
16 12304 เด็กชาย ธีระวัฒน์ ล้ิมทองสกุล .................................................... ............................
17 12305 เด็กหญิง ปารวี สุวรรณกูล .................................................... ............................
18 12306 เด็กหญิง ฌิชา เอื้อตระกูล .................................................... ............................
19 12307 เด็กหญิง สิตาภัทร ณ ระนอง .................................................... ............................
20 12308 เด็กชาย วรปรัชญ์ ละอองศรี .................................................... ............................
21 12309 เด็กหญิง ธิษตยา รุ่งเรือง .................................................... ............................
22 12310 เด็กหญิง วรนิษฐา โสฬส .................................................... ............................
23 12311 เด็กชาย พิริภัทร รักสมจิตร .................................................... ............................
24 12312 เด็กหญิง จิรัชญา มวลแก้ว .................................................... ............................
25 12313 เด็กหญิง ณัฐชยา สุกิจพิพัฒน์ .................................................... ............................
26 12314 เด็กชาย เคร่ืองต้น อนันตาเอื้อสิริน .................................................... ............................
27 12315 เด็กหญิง สุพิชญา ศิริอังคาวุธ .................................................... ............................
28 12316 เด็กหญิง นริศรา คงประทีป .................................................... ............................
29 12317 เด็กหญิง วรัญญา คลังอนันต์นุกูล .................................................... ............................
30 12318 เด็กหญิง ฐิตานันท์ ด าอ าภัย .................................................... ............................
31 12319 เด็กชาย ภูริณัฐ ภารแผ้ว .................................................... ............................
32 12320 เด็กหญิง ชณันชิตา กุลชาติ .................................................... ............................
33 12321 เด็กชาย อภิชา ฉัตรใจดี .................................................... ............................
34 12322 เด็กชาย ธนวัฒน์ กุลพันธ์ .................................................... ............................
35 12323 เด็กชาย สรัณย์ อินทรภู่ .................................................... ............................
36 12324 เด็กหญิง ช่อทิพย์ พารอด .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  9  (1711)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12325 เด็กชาย สุรพศ รัตนนาวิน .................................................... ............................
2 12326 เด็กหญิง จุฑามาศ ภาคีชีพ .................................................... ............................
3 12327 เด็กชาย ศุภกร เสริมศักด์ิ .................................................... ............................
4 12328 เด็กชาย เกียรติประวิชญ์ ล้อมจันทร์ .................................................... ............................
5 12329 เด็กหญิง ธนัญญา อัศวสงคราม .................................................... ............................
6 12330 เด็กชาย ชยพัทธ์ ธัชยพงษ์ .................................................... ............................
7 12331 เด็กชาย ณัฐภัทร ต้ังศักด์ิชัยสกุล .................................................... ............................
8 12332 เด็กหญิง บัณฑิตา รัตนจิโรจน์กุล .................................................... ............................
9 12333 เด็กหญิง ณัฐธิดา ท้วมล้ี .................................................... ............................
10 12334 เด็กชาย วิภู ภูส่กุล .................................................... ............................
11 12335 เด็กหญิง ตรีสรา ทองมา .................................................... ............................
12 12336 เด็กหญิง อาทิตยา เงินมาก .................................................... ............................
13 12337 เด็กชาย ณัฐดนัย ล้ิมประเสริฐ .................................................... ............................
14 12338 เด็กหญิง อัญรินทร์ รัตนสหเศรษฐ์ .................................................... ............................
15 12339 เด็กหญิง โชติกา เกษรแก้ว .................................................... ............................
16 12340 เด็กชาย เศกพิสิษฐ์ ศรีคช .................................................... ............................
17 12341 เด็กหญิง สุวพิชญ์ ส าราญถิ่น .................................................... ............................
18 12342 เด็กหญิง พิมชนก สุขพูล .................................................... ............................
19 12343 เด็กหญิง ปคุณา แดงสมสอาด .................................................... ............................
20 12344 เด็กหญิง ฉัตรตรา สุขผสาร .................................................... ............................
21 12345 เด็กหญิง ปารณีย์ บุตรภักดี .................................................... ............................
22 12346 เด็กหญิง ขวัญจิรา อุดมวิทยานุกูล .................................................... ............................
23 12347 เด็กหญิง พิชชานันท์ มะสีพันธุ์ .................................................... ............................
24 12348 เด็กหญิง รุจีรัตน์ ศรีสวัสด์ิ .................................................... ............................
25 12349 เด็กหญิง นภษร ถาวรวยัคฆ์ .................................................... ............................
26 12350 เด็กชาย ศุภริวัฒม์ สุขสม .................................................... ............................
27 12351 เด็กชาย อุปรากร อุปละ .................................................... ............................
28 12352 เด็กหญิง พิรัชญา ยิ้มฤทธิ์ .................................................... ............................
29 12353 เด็กหญิง บุญสิตา พัฒนมงคล .................................................... ............................
30 12354 เด็กหญิง ศิร์กานต์ สกลาภรณ์ .................................................... ............................
31 12355 เด็กหญิง นิชาพัฒน์ อัครภูรีภิรมย์ .................................................... ............................
32 12356 เด็กชาย กิตติธัช เตียสุนทรารมย์ .................................................... ............................
33 12357 เด็กชาย จุลจักร สายสมคุณ .................................................... ............................
34 12358 เด็กชาย เมตติน บุญจันทร์ .................................................... ............................
35 12359 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ พูลสวัสด์ิ .................................................... ............................
36 12360 เด็กชาย ณฐกร ถาวรพันธุ์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  10  (1712)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12361 เด็กหญิง ณัฐพร ไชยศิริวัฒนะกุล .................................................... ............................
2 12362 เด็กชาย พีระวัฒน์ กิ่งตระการ .................................................... ............................
3 12363 เด็กหญิง พลอยภุมรินทร์ ประจันทร์ .................................................... ............................
4 12364 เด็กหญิง มณีจันทร์ หงษ์เวียงจันทร์ .................................................... ............................
5 12365 เด็กชาย ธิติพันธุ์ สุขมิตร .................................................... ............................
6 12366 เด็กหญิง พาขวัญ รุ่งหล า .................................................... ............................
7 12367 เด็กชาย ตฤณ มาสุจันทร์ .................................................... ............................
8 12368 เด็กหญิง ภาวิกา กองหนู .................................................... ............................
9 12369 เด็กชาย ภัทรภูมิ กมลวารินทร์ .................................................... ............................
10 12370 เด็กชาย พงษ์พิสุทธิ์ เจริญวัฒน์ .................................................... ............................
11 12371 เด็กหญิง ปาริชาต อักขระกิจ .................................................... ............................
12 12372 เด็กหญิง นภสร มังกรทอง .................................................... ............................
13 12373 เด็กหญิง ฐิติชญา อักกะโชติกุล .................................................... ............................
14 12374 เด็กชาย บุญณาพัฒน์ เจริญรุ่งรัตน์ .................................................... ............................
15 12375 เด็กชาย ชัชธร สุดสาย .................................................... ............................
16 12376 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ค าชุ่ม .................................................... ............................
17 12377 เด็กหญิง ชลธิชา เปิดปัญญา .................................................... ............................
18 12378 เด็กชาย ธนพล นนทภา .................................................... ............................
19 12379 เด็กชาย ภูเบศ พิชิตภัชกุล .................................................... ............................
20 12380 เด็กหญิง อาทิตยา สุมารัตน์ .................................................... ............................
21 12381 เด็กชาย สุภชา ใสสุข .................................................... ............................
22 12382 เด็กชาย วศินพรรด์ิ ศิริลักษณ์ .................................................... ............................
23 12383 เด็กชาย พันโย พันโยพร .................................................... ............................
24 12384 เด็กชาย กิตติภูมิ ทุม่เพชร .................................................... ............................
25 12385 เด็กชาย พงศธร เรือนประโคน .................................................... ............................
26 12386 เด็กชาย พุฒิพัฒน์ รังสีธารารัตน์ .................................................... ............................
27 12387 เด็กหญิง ลัลนา พงษ์หิรัญ .................................................... ............................
28 12388 เด็กชาย ปภพ สุรีชัยรัตนกุล .................................................... ............................
29 12389 เด็กหญิง ภัทรมน คงเรือง .................................................... ............................
30 12390 เด็กชาย ธนภูมิ ค าจันทร์ .................................................... ............................
31 12391 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เอื้อเพิม่เกียรติ .................................................... ............................
32 12392 เด็กหญิง ภัทรพรรณ ร่วมสุข .................................................... ............................
33 12393 เด็กชาย อนรรฆ แสงสระคู .................................................... ............................
34 12394 เด็กชาย ธัชระวีร์ ปราณีตพลกรัง .................................................... ............................
35 12395 เด็กหญิง บุญสิตา พึง่เถื่อน .................................................... ............................
36 12396 เด็กชาย ธนกฤต ติยะวัฒน์วิทยา .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  11  (1802)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12397 เด็กหญิง อรจิรา รัตนจักร .................................................... ............................
2 12398 เด็กชาย วัชรวิศร์ ปราชญ์เปีย่มสุข .................................................... ............................
3 12399 เด็กหญิง ธาริกา กองหนู .................................................... ............................
4 12400 เด็กชาย ธนกฤต อโณทัยไพบูลย์ .................................................... ............................
5 12401 เด็กชาย พงศภัค ทิมินกุล .................................................... ............................
6 12402 เด็กหญิง มาเพิม่ ชาติอนันต์ .................................................... ............................
7 12403 เด็กชาย ธีร์ธวัช ลักษิตานนท์ .................................................... ............................
8 12404 เด็กชาย นพรุจ ภัทร์กุลชัย .................................................... ............................
9 12405 เด็กหญิง พีรดา วิทูรประสาทผล .................................................... ............................
10 12406 เด็กชาย วีรชิต มงคล .................................................... ............................
11 12407 เด็กชาย มรุพงษ์ เขียวอ่อน .................................................... ............................
12 12408 เด็กชาย พัชร์เธียร ศรียาภัย .................................................... ............................
13 12409 เด็กชาย เอกณัฏฐ์ ณัฐศรัณย์ .................................................... ............................
14 12410 เด็กหญิง มัลลิกา แก้วชะมอญ .................................................... ............................
15 12411 เด็กชาย ธนกร เป้าทอง .................................................... ............................
16 12412 เด็กหญิง รวิภา ชัยสงคราม .................................................... ............................
17 12413 เด็กหญิง วรวัฒนา วรรณี .................................................... ............................
18 12414 เด็กชาย วชิระ หนูแก้ว .................................................... ............................
19 12415 เด็กหญิง เนตรนันทินี คนคล่องพิชญะ .................................................... ............................
20 12416 เด็กหญิง บุณฑริกา สุภาษิต .................................................... ............................
21 12417 เด็กชาย พีระวิชญ์ สงกุมาร .................................................... ............................
22 12418 เด็กหญิง ณิชาภา ปิยะประภาพันธ์ .................................................... ............................
23 12419 เด็กชาย เจษฎา ทองผิว .................................................... ............................
24 12420 เด็กหญิง รสา อัศวเกียรติรักษา .................................................... ............................
25 12421 เด็กหญิง นารา แก้วสาร .................................................... ............................
26 12422 เด็กชาย บัณฑิต ศรีวิลัย .................................................... ............................
27 12423 เด็กชาย ภูธเรศ ลาภาวชิรากูล .................................................... ............................
28 12424 เด็กหญิง จิรัชญา เจริญสม .................................................... ............................
29 12425 เด็กหญิง พัชรนันท์ ไขแสง .................................................... ............................
30 12426 เด็กชาย วรรษกร วรเจษฎารมย์ .................................................... ............................
31 12427 เด็กหญิง พกุลกาญจน์ จรัญวรเศรษฐ์ .................................................... ............................
32 12428 เด็กหญิง วรุณกาญจน์ จรัญวรเศรษฐ์ .................................................... ............................
33 12429 เด็กชาย เทพอนันต์ ประเสริฐสังข์ .................................................... ............................
34 12430 เด็กชาย อากิระ อิเคดะ .................................................... ............................
35 12431 เด็กหญิง พรพรหม สุดขาว .................................................... ............................
36 12432 เด็กชาย ธนาชัย จันทา .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  12  (1803)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12433 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ศรีแสง .................................................... ............................
2 12434 เด็กหญิง ณปภัช พรรณศิลป์ .................................................... ............................
3 12435 เด็กชาย ณภัทรชนม์ มินชาติ .................................................... ............................
4 12436 เด็กหญิง จิดาภา ศิริพงษ์ .................................................... ............................
5 12437 เด็กหญิง สุจิรา สายเกิด .................................................... ............................
6 12438 เด็กชาย นันท์นภัส เมืองโคตร .................................................... ............................
7 12439 เด็กหญิง ธีร์ภัทรา ชัยยะวัฒนะโยธิน .................................................... ............................
8 12440 เด็กชาย ณัฐวีร์ เติมธีรพจน์ .................................................... ............................
9 12441 เด็กหญิง ศศินิภา โยธาเทคนิค .................................................... ............................
10 12442 เด็กชาย ภูดิท มะโนวัน .................................................... ............................
11 12443 เด็กหญิง สุชานันท์ พวงนาค .................................................... ............................
12 12444 เด็กหญิง ปคุณา บุบผา .................................................... ............................
13 12445 เด็กชาย ธัญปกรณ์ ซิบเข .................................................... ............................
14 12446 เด็กชาย ธีรภัทร ซิบเข .................................................... ............................
15 12447 เด็กชาย สุพัฒน จงกลณี .................................................... ............................
16 12448 เด็กหญิง ปิยธิดา ทัศรี .................................................... ............................
17 12449 เด็กหญิง กรณิศ แต่งภูมิ .................................................... ............................
18 12450 เด็กหญิง พิณญาภรณ์ พรมมา .................................................... ............................
19 12451 เด็กหญิง ญาดา จิรวัฒนากูลสิน .................................................... ............................
20 12452 เด็กหญิง เปรมยุตา วะนะสุข .................................................... ............................
21 12453 เด็กหญิง เปมิกา วะนะสุข .................................................... ............................
22 12454 เด็กหญิง สิริญาภรณ์ นิสาย .................................................... ............................
23 12455 เด็กชาย ธนวัฒน์ อินต๊ะแสน .................................................... ............................
24 12456 เด็กชาย นัธทวัฒน์ พายุบุตร .................................................... ............................
25 12457 เด็กหญิง ฐิติพร พุมโกมล .................................................... ............................
26 12458 เด็กหญิง พลอยแพรวา ใจดี .................................................... ............................
27 12459 เด็กชาย ทีปกร สังข์เงิน .................................................... ............................
28 12460 เด็กหญิง พิมพ์นิภา เตรียมมีฤทธิ์ .................................................... ............................
29 12461 เด็กชาย เจษฏาภรณ์ ปัญญารอด .................................................... ............................
30 12462 เด็กชาย ธนกิตติ รุจิพุฒธันยพัฒ .................................................... ............................
31 12463 เด็กหญิง นลพรรณ อุดมรัตน์ .................................................... ............................
32 12464 เด็กชาย ชิษณุชา พิมพาพร .................................................... ............................
33 12465 เด็กชาย พัฒธิวัฒน์ เจียง .................................................... ............................
34 12466 เด็กชาย พิธิพัฒน์ เจียง .................................................... ............................
35 12467 เด็กหญิง พรปวีณ์ ดวงบุญช่วย .................................................... ............................
36 12468 เด็กหญิง กชพร กฤตยบันลือ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  13  (1804)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12469 เด็กหญิง สิตานันท์ พัฒนานันท์ .................................................... ............................
2 12470 เด็กชาย จิรายุ สมศรี .................................................... ............................
3 12471 เด็กหญิง ชาลิสา หมอช้าง .................................................... ............................
4 12472 เด็กหญิง ญาดา ธนาธรรมรัตน์ .................................................... ............................
5 12473 เด็กหญิง สุรีชา สุบูรณ์ .................................................... ............................
6 12474 เด็กชาย นันทะ ศิลปยวง .................................................... ............................
7 12475 เด็กชาย อัทธ์ ถือพุดซา .................................................... ............................
8 12476 เด็กชาย ณัฐพล เมตไตรพันธ์ .................................................... ............................
9 12477 เด็กชาย ณัชพล บุญศิริ .................................................... ............................
10 12478 เด็กชาย สหรัฐ วงษ์พลับ .................................................... ............................
11 12479 เด็กชาย อธิป จิตรวศินกุล .................................................... ............................
12 12480 เด็กชาย พีระณัฐ วณิชโชคประเสริฐ .................................................... ............................
13 12481 เด็กชาย พสธร สวัสดิสาร .................................................... ............................
14 12482 เด็กหญิง ณัชฎากรณ์ เดชสนอง .................................................... ............................
15 12483 เด็กชาย ศิวัช กองกูล .................................................... ............................
16 12484 เด็กหญิง พศพร แสวงสว่างอารมย์ .................................................... ............................
17 12485 เด็กชาย ธนาคร ธานี .................................................... ............................
18 12486 เด็กชาย พลวรรธน์ ขวัญรัมย์ .................................................... ............................
19 12487 เด็กชาย ศรุต ทองชมภู .................................................... ............................
20 12488 เด็กหญิง วรรณิดา จิตรพิมาย .................................................... ............................
21 12489 เด็กหญิง อัญมณี แก้วแจ่ม .................................................... ............................
22 12490 เด็กชาย ธนาภัทร วงศ์รักษ์ .................................................... ............................
23 12491 เด็กชาย ธฤต ล่องวิเชียร .................................................... ............................
24 12492 เด็กหญิง กาญจนารัตน์ บุตรเนียม .................................................... ............................
25 12493 เด็กชาย ธีรไนย มาห้างหว้า .................................................... ............................
26 12494 เด็กหญิง อนันดา รัตนมั่นคง .................................................... ............................
27 12495 เด็กหญิง อุมารินทร์ บุญโฉม .................................................... ............................
28 12496 เด็กหญิง นภัสสร เรณู .................................................... ............................
29 12497 เด็กหญิง เอกปรียา แจงกลาง .................................................... ............................
30 12498 เด็กชาย ชุติเดช กองสุวรรณ .................................................... ............................
31 12499 เด็กชาย ธัชชัย ล าเจียก .................................................... ............................
32 12500 เด็กชาย กฤษกร เกื้อแก้ว .................................................... ............................
33 12501 เด็กชาย ฐานพัฒน์ รจนัย .................................................... ............................
34 12502 เด็กชาย ณเดชน์ ประไพตระกูล .................................................... ............................
35 12503 เด็กหญิง สุธาสินี ไทยวงษ์ .................................................... ............................
36 12504 เด็กหญิง บุญรักษา หงษ์ทอง .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  14  (1805)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12505 เด็กชาย อรรณพ ภาคอารีย์ .................................................... ............................
2 12506 เด็กชาย สัชฌะ คุ้มบุดดี .................................................... ............................
3 12507 เด็กหญิง อัญชสา หรดี .................................................... ............................
4 12508 เด็กชาย วชิร ใบพลูทอง .................................................... ............................
5 12509 เด็กหญิง พัชรพร สวัสด์ิจีน .................................................... ............................
6 12510 เด็กชาย จตุภัทร ธนมิตร์ .................................................... ............................
7 12511 เด็กหญิง วิศรุตา ชุมแวงวาปี .................................................... ............................
8 12512 เด็กหญิง อิศราวรรณ มาผิว .................................................... ............................
9 12513 เด็กหญิง นรินลดา ชุมนุมพร .................................................... ............................
10 12514 เด็กหญิง ลลิตา สันเสนาะ .................................................... ............................
11 12515 เด็กชาย ภูดินันท์ เจนจบเขตร .................................................... ............................
12 12516 เด็กชาย ปันสุขต์ เพ็ชรผ่อง .................................................... ............................
13 12517 เด็กชาย ภูริภัทร นิโรจน์ .................................................... ............................
14 12518 เด็กชาย บวรวัช คละวรรณดี .................................................... ............................
15 12519 เด็กหญิง ภาวินี สีสรรณ์ .................................................... ............................
16 12520 เด็กหญิง ญาณิศา สุนทรอภิชาต .................................................... ............................
17 12521 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ สุมาลีศรีวงศ์ .................................................... ............................
18 12522 เด็กหญิง ณิชาวดี ศรีชินทร์ .................................................... ............................
19 12523 เด็กชาย ไมค์เคิล วิฑูรย์ อนุวัตร์ .................................................... ............................
20 12524 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ กลับใจ .................................................... ............................
21 12525 เด็กชาย วิริทธิพ์ล ยอดศรีเมือง .................................................... ............................
22 12526 เด็กหญิง ภัทรพร คูศรีเทพประทาน .................................................... ............................
23 12527 เด็กหญิง นีรชา ทองสุขใส .................................................... ............................
24 12528 เด็กหญิง ทิพยรัตน์ สุขไพบูลย์ .................................................... ............................
25 12529 เด็กหญิง เอื้องตะวัน ชัยศรี .................................................... ............................
26 12530 เด็กหญิง เฟอริกา บุญมณี .................................................... ............................
27 12531 เด็กชาย พุฒิพงศ์ ผาติเสนะ .................................................... ............................
28 12532 เด็กหญิง ปริชญา เสวก .................................................... ............................
29 12533 เด็กชาย ภาณุ พุม่ดนตรี .................................................... ............................
30 12534 เด็กชาย ธัชธรรม พระวร .................................................... ............................
31 12535 เด็กชาย ณภัทร ไชยชมภู .................................................... ............................
32 12536 เด็กชาย วิภู จ านงค์กิจ .................................................... ............................
33 12537 เด็กชาย ธีรภัทร ทองสิงห์ .................................................... ............................
34 12538 เด็กหญิง เอมิกา บุญอิ่ม .................................................... ............................
35 12539 เด็กหญิง พิรดา ภักดีรัตน์ .................................................... ............................
36 12540 เด็กชาย ฐปนัท เรืองความดี .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  15  (1807)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12541 เด็กชาย กิตติกร ชูสุย .................................................... ............................
2 12542 เด็กหญิง ปุณยวีย์ ขุนทุม .................................................... ............................
3 12543 เด็กหญิง กตวรรณ วรทัต .................................................... ............................
4 12544 เด็กหญิง ปริญญาภรณ์ ชินพัลลภ .................................................... ............................
5 12545 เด็กหญิง พิชญฎา องค์มนตรี .................................................... ............................
6 12546 เด็กชาย อุปการ ลีรตานนท์ .................................................... ............................
7 12547 เด็กชาย ธนาธาร ค าบรรลือ .................................................... ............................
8 12548 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ศรีเมือง .................................................... ............................
9 12549 เด็กชาย ชนินทร์ แช่มมณี .................................................... ............................
10 12550 เด็กชาย ปัญญวัฒน์ ทองอยู่ .................................................... ............................
11 12551 เด็กหญิง กรกนก เชตุใจ .................................................... ............................
12 12552 เด็กหญิง สุชาวดี แสงอรุณ .................................................... ............................
13 12553 เด็กหญิง นิราจันทร์ อินต๊ะวงศ์ .................................................... ............................
14 12554 เด็กหญิง ณัฐญากรณ์ รุ่งเรืองด้วยบุญ .................................................... ............................
15 12555 เด็กหญิง ปริยาพร วรพล .................................................... ............................
16 12556 เด็กหญิง กรองแก้ว ชุมพรผ่อง .................................................... ............................
17 12557 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เพ็งแก่นแท้ .................................................... ............................
18 12558 เด็กหญิง พิมมาดา จันทร์ผะกา .................................................... ............................
19 12559 เด็กหญิง ณ กมล อร่ามเรือง .................................................... ............................
20 12560 เด็กหญิง ปรายฟ้า ดวงอรุณ .................................................... ............................
21 12561 เด็กชาย วริทธ์ธร สุขวรรณ .................................................... ............................
22 12562 เด็กชาย ณฐพนธ์ บัวทอง .................................................... ............................
23 12563 เด็กหญิง ปริชญา วาณิชยชาติ .................................................... ............................
24 12564 เด็กหญิง บวรลักษณ์ ปานไกร .................................................... ............................
25 12565 เด็กชาย พลศรุต เกียรติมนตรี .................................................... ............................
26 12566 เด็กชาย นนทพัทธ์ พลอยมี .................................................... ............................
27 12567 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ศาสตรพันธ์ .................................................... ............................
28 12568 เด็กชาย ชุติเดช ทรงเดชะ .................................................... ............................
29 12569 เด็กชาย ยศภัทร พานทอง .................................................... ............................
30 12570 เด็กชาย คุณแทน อยุทธ์เจริญชัย .................................................... ............................
31 12571 เด็กชาย ธีรภัทร สุรกูล .................................................... ............................
32 12572 เด็กชาย ภาณุวิทย์ วัณโณภาศ .................................................... ............................
33 12573 เด็กหญิง นัฐวรรณ จันทร์กระจ่าง .................................................... ............................
34 12574 เด็กชาย ภาณุพงษ์ ตูมขาว .................................................... ............................
35 12575 เด็กหญิง จุฑารัตน์ เหมวงศ์มณีกุล .................................................... ............................
36 12576 เด็กชาย สิรวิชญ์ ล้ิมศิริวัฒน์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  16  (1808)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12577 เด็กหญิง ปัณฑิตา พระเทพ .................................................... ............................
2 12578 เด็กชาย พลัน เลิศร่วมพัฒนา .................................................... ............................
3 12579 เด็กหญิง นววรรณ วสันต์สว่างวงศ์ .................................................... ............................
4 12580 เด็กหญิง ปุญญาณัฐ ยงวานิชากร .................................................... ............................
5 12581 เด็กชาย ณภัทร เอี่ยมสอาด .................................................... ............................
6 12582 เด็กชาย กิตติทัต ขัตติยะ .................................................... ............................
7 12583 เด็กชาย ศุภนิมิต เรืองฤทธิ์ .................................................... ............................
8 12584 เด็กหญิง  ปาณิศา แก้ววิเชียร .................................................... ............................
9 12585 เด็กหญิง พัทธิญา จันทร์ผะกา .................................................... ............................
10 12586 เด็กชาย ณัฏฐเอก ขันติกิจ .................................................... ............................
11 12587 เด็กหญิง ปาลิตา ชิดชาญชัย .................................................... ............................
12 12588 เด็กชาย ธีรภัทร สุวรรณะ .................................................... ............................
13 12589 เด็กชาย อธิป มากพันธ์ .................................................... ............................
14 12590 เด็กหญิง สุภาวดี เรืองศรี .................................................... ............................
15 12591 เด็กชาย อภิเชฏ เล่ียวไพโรจน์ .................................................... ............................
16 12592 เด็กหญิง ชาลิสา สุขวัฒนาการวิทย์ .................................................... ............................
17 12593 เด็กชาย อัฑฒกร กั้นกลาง .................................................... ............................
18 12594 เด็กชาย ณภคดล เมืองแสน .................................................... ............................
19 12595 เด็กหญิง จรรยพร จิวะกุลชัยนันท์ .................................................... ............................
20 12596 เด็กชาย รัฐภูมิ ระงับทุกข์ .................................................... ............................
21 12597 เด็กหญิง อิศรียะ สุวรรณสุต .................................................... ............................
22 12598 เด็กชาย จิตรภาณุ จันทร์แดง .................................................... ............................
23 12599 เด็กหญิง วธูสิริ เขียวชอุ่ม .................................................... ............................
24 12600 เด็กหญิง กานต์สิรี โสตถิเศรษฐ์ .................................................... ............................
25 12601 เด็กชาย ธีรไนย ชัยชนะ .................................................... ............................
26 12602 เด็กชาย ฐากูร ใจบุญ .................................................... ............................
27 12603 เด็กหญิง ปณิตา สัมฤทธิ์ .................................................... ............................
28 12604 เด็กหญิง ธริญทิพย์ สิทธิสัจจธรรม .................................................... ............................
29 12605 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ดวงภมร .................................................... ............................
30 12606 เด็กชาย ปัณณวัชร์ ว่องเจริญกิจกุล .................................................... ............................
31 12607 เด็กหญิง จิตสุภา นครจินดา .................................................... ............................
32 12608 เด็กหญิง ปาริณ ทิพวรรณ .................................................... ............................
33 12609 เด็กหญิง นภัสสร ข้อจักร์ .................................................... ............................
34 12610 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ลอยมา .................................................... ............................
35 12611 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ บุญเกิด .................................................... ............................
36 12612 เด็กชาย นราธร หลอดทองแดง .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  17  (1809)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12613 เด็กหญิง ภคมน หอมเสมอ .................................................... ............................
2 12614 เด็กชาย รัฐศาสตร์ สุดใจจริง .................................................... ............................
3 12615 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ธนปรียนันท์ .................................................... ............................
4 12616 เด็กหญิง ภัณฑิลา โชติช่วง .................................................... ............................
5 12617 เด็กชาย กฤตภาส กระษาปณ์การ .................................................... ............................
6 12618 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ สกุลตนาคลาภ .................................................... ............................
7 12619 เด็กชาย พิสิษฐ์ ปิยาพรวัฒนกุล .................................................... ............................
8 12620 เด็กหญิง เณธิตา ไทยสุวรรณ .................................................... ............................
9 12621 เด็กชาย รัชชานนท์ โรจน์สกุลวัฒนา .................................................... ............................
10 12622 เด็กหญิง กฤชพร เตียวพิทักษ์กุล .................................................... ............................
11 12623 เด็กชาย ภรัณยู หนูเจริญ .................................................... ............................
12 12624 เด็กชาย พีรณัฐ เต่าทอง .................................................... ............................
13 12625 เด็กชาย ฐนภัทร์ ฉัตรไพศาลสุข .................................................... ............................
14 12626 เด็กหญิง กานต์ธิดา ไชยทอง .................................................... ............................
15 12627 เด็กชาย วชิรวิทย์ เตียเจริญ .................................................... ............................
16 12628 เด็กชาย หัสดินทร์ แดงด้วง .................................................... ............................
17 12629 เด็กชาย ชินพัฒน์ เทวรักษ์พิทักษ์ .................................................... ............................
18 12630 เด็กชาย หฤษฏ์ รดเรือง .................................................... ............................
19 12631 เด็กหญิง กุลญาณัฐ มุธะสุวงศ์ .................................................... ............................
20 12632 เด็กหญิง ณัฐชา สิงห์ปัญญา .................................................... ............................
21 12633 เด็กหญิง กุลณัฏฐ์ธิดา เพชรพิรุณ .................................................... ............................
22 12634 เด็กชาย นพรุจ ขุนทอง .................................................... ............................
23 12635 เด็กหญิง สาธิตา ยิ่งยง .................................................... ............................
24 12636 เด็กหญิง กมลวรรณ กล่ินสุคนธ์ .................................................... ............................
25 12637 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ชานนวิโรจน์กุล .................................................... ............................
26 12638 เด็กหญิง ศุภิสรา วิรัชโชติเสถียร .................................................... ............................
27 12639 เด็กชาย ธนบดี พวงดี .................................................... ............................
28 12640 เด็กชาย อานันท์อิทธิ์ ทวีทรัพย์มณี .................................................... ............................
29 12641 เด็กชาย ถิรวัฒน์ เพ็ชรวิเศษ .................................................... ............................
30 12642 เด็กชาย ธเนศวร ชูชื่นมานะกิจ .................................................... ............................
31 12643 เด็กชาย อภิวิชญ์ สีดอกบวบ .................................................... ............................
32 12644 เด็กหญิง นริศรา อุทัยวัฒน์ .................................................... ............................
33 12645 เด็กหญิง กมลพรรณ ประทุมสุวรรณ .................................................... ............................
34 12646 เด็กหญิง กมลรัตน์ บุตรท้าว .................................................... ............................
35 12647 เด็กหญิง ฐิติกัลย์ หลาบสีดา .................................................... ............................
36 12648 เด็กหญิง ณัฐชา ต่อมกระโทก .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  18  (1810)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12649 เด็กหญิง มารินา กิตติชัยกุลกิจ .................................................... ............................
2 12650 เด็กชาย อภิภู มนต์ขลัง .................................................... ............................
3 12651 เด็กหญิง พาขวัญ สุวรรณชู .................................................... ............................
4 12652 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ เกิดพินธุ์ .................................................... ............................
5 12653 เด็กชาย สิรวิชญ์ ข าชนะ .................................................... ............................
6 12654 เด็กหญิง อชิรญา เอี่ยมวิเชียรเจริญ .................................................... ............................
7 12655 เด็กหญิง ชวิดา วัฒนมาลี .................................................... ............................
8 12656 เด็กหญิง ธนพร รอดธานี .................................................... ............................
9 12657 เด็กหญิง สิรามล บุญขจร .................................................... ............................
10 12658 เด็กชาย สิรภพ บุญขจร .................................................... ............................
11 12659 เด็กหญิง สุพิชญา คลายคล่ี .................................................... ............................
12 12660 เด็กหญิง ศิวารักข์ บริรักษ์ .................................................... ............................
13 12661 เด็กหญิง ณิชกานต์ ริมพนัสสัก .................................................... ............................
14 12662 เด็กชาย วณัฐพงศ์ หิรัญพงศ์กุล .................................................... ............................
15 12663 เด็กหญิง กฤติญา ตัญญาสิทธิ์ .................................................... ............................
16 12664 เด็กหญิง พลอยไพลิน ชนะแสบง .................................................... ............................
17 12665 เด็กหญิง ปารีณา จิระขจรชัยกูล .................................................... ............................
18 12666 เด็กชาย ศุภกร ไกรไทยศรี .................................................... ............................
19 12667 เด็กหญิง วิชญาดา ศิริเวช .................................................... ............................
20 12668 เด็กชาย สุรศักด์ิ เขียวศรี .................................................... ............................
21 12669 เด็กชาย จิรภัทร ประทีป .................................................... ............................
22 12670 เด็กชาย พงศกรณ์ จิตรีพิทย์ .................................................... ............................
23 12671 เด็กหญิง ภันทิสา อุตส่าห์ .................................................... ............................
24 12672 เด็กชาย กรภัทร มิ่งค าเลิศ .................................................... ............................
25 12673 เด็กชาย วงศธร ตโมพุทศิริ .................................................... ............................
26 12674 เด็กชาย มงคลธรรม ค าวิเศษ .................................................... ............................
27 12675 เด็กชาย ฐิติเทพ สร้อยสุนทร .................................................... ............................
28 12676 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มาโนชนฤมล .................................................... ............................
29 12677 เด็กชาย ปุญยวัฒน์ เลาหวัฒนภิญโญ .................................................... ............................
30 12678 เด็กชาย สิรวิชญ์ สันประเสริฐ .................................................... ............................
31 12679 เด็กหญิง จุฑามาศ สุขอยู่ .................................................... ............................
32 12680 เด็กชาย วิภาส จุลเจือญาติ .................................................... ............................
33 12681 เด็กชาย อติเทพ วายุภักด์ิ .................................................... ............................
34 12682 เด็กชาย ภูดิศ วงศ์อิน .................................................... ............................
35 12683 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ รัตนภิญโญทิพย์ .................................................... ............................
36 12684 เด็กชาย กฤตภาส ว่องพานิช .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  19  (1811)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12685 เด็กชาย ทีปกร บุญนิ่ม .................................................... ............................
2 12686 เด็กชาย นพัตธร วิเชียรทอง .................................................... ............................
3 12687 เด็กหญิง เพลงพิณ มีแม่นวิทย์ .................................................... ............................
4 12688 เด็กชาย คณิตกร สูงภิไลย์ .................................................... ............................
5 12689 เด็กหญิง ภูริชญา ภัทรพงศ์เกษม .................................................... ............................
6 12690 เด็กหญิง พริริสากร โลณานุรักษ์ .................................................... ............................
7 12691 เด็กชาย จัสติน แสตรนด์ .................................................... ............................
8 12692 เด็กหญิง กรบงกช ประกอบเขตการณ์ .................................................... ............................
9 12693 เด็กหญิง จินตภา อธิดมเสรณี .................................................... ............................
10 12694 เด็กชาย จุมพลภัทร์ โชคคุณ .................................................... ............................
11 12695 เด็กชาย นิธินนท์ อินเขียว .................................................... ............................
12 12696 เด็กชาย สพล เจือจ้อย .................................................... ............................
13 12697 เด็กชาย ญาณพัฒน์ เรืองญาณวัฒน์ .................................................... ............................
14 12698 เด็กชาย ธีรเพชร ศรีนิธิภาสุรเมธิน .................................................... ............................
15 12699 เด็กหญิง บัณฑิตา ปรีฉันท์ .................................................... ............................
16 12700 เด็กชาย วัชรากร พลอาสา .................................................... ............................
17 12701 เด็กชาย ศุภโชติ มีขวัญ .................................................... ............................
18 12702 เด็กชาย ภูตะวัน เพ็ญศรี .................................................... ............................
19 12703 เด็กหญิง ฐาณิดา จันทรานุวัฒน์กูล .................................................... ............................
20 12704 เด็กชาย ทวีศักด์ิ บุญกัณฑ์ .................................................... ............................
21 12705 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ นรเศรษฐ์ปัญญา .................................................... ............................
22 12706 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ แสงค า .................................................... ............................
23 12707 เด็กหญิง ชนันท์ธิพัฒน์ นุ่มน่วม .................................................... ............................
24 12708 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เรือนหล้า .................................................... ............................
25 12709 เด็กชาย พีรพัตร ฤทธิสื์บเชื้อ .................................................... ............................
26 12710 เด็กหญิง เบ็ทต้ี ชาน .................................................... ............................
27 12711 เด็กหญิง อภิณห์พร บุญเพ็ชร์ .................................................... ............................
28 12712 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา เล้ียงพันธุส์กุล .................................................... ............................
29 12713 เด็กหญิง ศุภิพร ธนโศภิตไชย .................................................... ............................
30 12714 เด็กหญิง สุวิมล เสือมั่น .................................................... ............................
31 12715 เด็กหญิง ลักขณา ศรีเทพ .................................................... ............................
32 12716 เด็กหญิง ชณาภรณ์ ภิรมย์ค า .................................................... ............................
33 12717 เด็กชาย บรรดาศักด์ิ กล่ินอยู่ .................................................... ............................
34 12718 เด็กชาย ภูวิช ภักดีเชาวกิจ .................................................... ............................
35 12719 เด็กชาย จักรกฤษณ์ นาเวช .................................................... ............................
36 12720 เด็กหญิง ยูอิ ซึรูอิชิ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  20  (1812)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12721 เด็กหญิง พลอยชมภู กุลสาบาล .................................................... ............................
2 12722 เด็กหญิง ธนาภา มหาวงษ์ .................................................... ............................
3 12723 เด็กชาย จตุรงค์ วงษ์ดี .................................................... ............................
4 12724 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ บัวเปรม .................................................... ............................
5 12725 เด็กหญิง เปมิกา มาห้างหว้า .................................................... ............................
6 12726 เด็กชาย ดลภัทร์ ยะมา .................................................... ............................
7 12727 เด็กชาย ธนกิจ นรัญจพันธุ์ .................................................... ............................
8 12728 เด็กหญิง ธันยาภรณ์ ทิมเถื่อน .................................................... ............................
9 12729 เด็กชาย ณฐภัทร เทศวิรัช .................................................... ............................
10 12730 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ ธงสันเทียะ .................................................... ............................
11 12731 เด็กชาย วรวุฒิ อินเสนา .................................................... ............................
12 12732 เด็กหญิง ณิชกมล ศิริบ ารุง .................................................... ............................
13 12733 เด็กหญิง ณัฐชยา แท่นมงคลมาศ .................................................... ............................
14 12734 เด็กชาย กฤตัชญ์ รักษ์กุศล .................................................... ............................
15 12735 เด็กหญิง สุจิรา ลักษณะพาณิชย์กิจ .................................................... ............................
16 12736 เด็กหญิง พิมพ์รดา มาลาหอม .................................................... ............................
17 12737 เด็กชาย ประกาศิต ศักติวงศ์ .................................................... ............................
18 12738 เด็กหญิง ธัญชนก เวียงซุ้ย .................................................... ............................
19 12739 เด็กชาย ศักดิโชติ สนั่นไหว .................................................... ............................
20 12740 เด็กชาย ธนพัฒน์ สุขบุญแดง .................................................... ............................
21 12741 เด็กหญิง วราลี ตรีภัทรนรา .................................................... ............................
22 12742 เด็กหญิง โชติรัตน์ วงศ์ศรี .................................................... ............................
23 12743 เด็กชาย ศึกษิต แสงสิงคี .................................................... ............................
24 12744 เด็กหญิง เนตรณัฐชา แป้นสุวรรณ .................................................... ............................
25 12745 เด็กชาย กธนกร ศุภการนิมิต .................................................... ............................
26 12746 เด็กชาย ฐิติวัสส์ อาทร .................................................... ............................
27 12747 เด็กหญิง นันท์นภัส กล่ินจันทร์ .................................................... ............................
28 12748 เด็กชาย ธีรเมธ ทองค าชุม .................................................... ............................
29 12749 เด็กชาย ปกรลักษณ์ เกตุราม .................................................... ............................
30 12750 เด็กหญิง ชัญญานุช หาญดี .................................................... ............................
31 12751 เด็กชาย จิรภัทร นาถีม .................................................... ............................
32 12752 เด็กชาย กิตติศักด์ิ สุดสงวน .................................................... ............................
33 12753 เด็กหญิง กานต์ญดา ช่วงโชติ .................................................... ............................
34 12754 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ธีรเลิศพาณิช .................................................... ............................
35 12755 เด็กหญิง เจณิชา แจ้งสว่าง .................................................... ............................
36 12756 เด็กชาย ทศวรรษ ค าบุญเรือง .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  21  (4202) ย้ายไปสอบ 3303

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12757 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ รุ่งเรือง .................................................... ............................
2 12758 เด็กหญิง สิริวรรณ วงศ์เตชะ .................................................... ............................
3 12759 เด็กชาย พชร ฟุง้ฟู .................................................... ............................
4 12760 เด็กหญิง สุรดา กมลสินธุ์ .................................................... ............................
5 12761 เด็กชาย ธิปกลักษณ์ ชาวงษ์ .................................................... ............................
6 12762 เด็กชาย ภูริชญ์ อ าโพธิศ์รี .................................................... ............................
7 12763 เด็กชาย ดิศนัยย์ ล่ิวเฉลิมวงศ์ .................................................... ............................
8 12764 เด็กหญิง หทัยชนก น้อยหลุบเลา .................................................... ............................
9 12765 เด็กหญิง อครีมาษ์ณัฐชา กุฎีรัตน์ .................................................... ............................
10 12766 เด็กชาย ภัทรวัฒน์ ดิษยพัฒน์โสภณ .................................................... ............................
11 12767 เด็กหญิง ศตพร รังกูล .................................................... ............................
12 12768 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ชากร .................................................... ............................
13 12769 เด็กหญิง จิรัชยา สมประสงค์ .................................................... ............................
14 12770 เด็กชาย โยธิน ศรีนุติทรัพย์ .................................................... ............................
15 12771 เด็กหญิง ภีรดา ตันติเมธานนท์ .................................................... ............................
16 12772 เด็กหญิง ธัญรดี วรานุศุภากุล .................................................... ............................
17 12773 เด็กชาย ธนดล แสงศิลา .................................................... ............................
18 12774 เด็กหญิง เพชรชมพู กล่ินกุสุม .................................................... ............................
19 12775 เด็กชาย จีราวัฒน์ ค ายันต์สิทธิเดช .................................................... ............................
20 12776 เด็กหญิง ศรุดา ยงวัฒนสุนทร .................................................... ............................
21 12777 เด็กหญิง ฐิติพร เทอดรัตนเกียรติ .................................................... ............................
22 12778 เด็กหญิง สาริศา จองสุข .................................................... ............................
23 12779 เด็กชาย ก่อพงศ์ คงเกตุ .................................................... ............................
24 12780 เด็กชาย สุริยกมล ศรีวะอุไร .................................................... ............................
25 12781 เด็กชาย จิรายุทธ สุทธิประภา .................................................... ............................
26 12782 เด็กชาย กิตติโชค พัฒนาภา .................................................... ............................
27 12783 เด็กชาย ปฐมพล จันทร์กระจ่าง .................................................... ............................
28 12784 เด็กชาย วชิราวุธ พิทักษ์เวชกุล .................................................... ............................
29 12785 เด็กชาย จิรภาส ทรัพย์วิลาวรรณ .................................................... ............................
30 12786 เด็กชาย สุภัคพล รุ่งนก .................................................... ............................
31 12787 เด็กหญิง รุจิรางค์ มุสิกวงศ์ .................................................... ............................
32 12788 เด็กชาย รัฐนันท์ โรหิตานนท์ .................................................... ............................
33 12789 เด็กชาย พีรศิษย์ แหลมศักด์ิ .................................................... ............................
34 12790 เด็กหญิง นภสร เพ็ชรเสถียร .................................................... ............................
35 12791 เด็กชาย วิษณุ ม่วงจิต .................................................... ............................
36 12792 เด็กหญิง บริภัทร ชาญนคร .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  22  (4203) ย้ายไปสอบ 3304

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12793 เด็กชาย สิรวิชญ์ อมรอินทพิเชฐ .................................................... ............................
2 12794 เด็กชาย ธีรภัทร์ สถิรเศรษฐ .................................................... ............................
3 12795 เด็กชาย พุฒิธร สมบูรณ์วรรณะ .................................................... ............................
4 12796 เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ มหาสิงห์ทอง .................................................... ............................
5 12797 เด็กหญิง ณิชารัศม์ พุฒประสิทธิพ์ร .................................................... ............................
6 12798 เด็กชาย ยงกฤษณ์ แม่นธนู .................................................... ............................
7 12799 เด็กหญิง กณษร ทองอินทร์ .................................................... ............................
8 12800 เด็กหญิง ณธิดา บ ารุงส าราญ .................................................... ............................
9 12801 เด็กหญิง วิลาสินี คงคะรัศมี .................................................... ............................
10 12802 เด็กชาย เกื้อหนุน ค้าแหวน .................................................... ............................
11 12803 เด็กหญิง วรรณพิรุณ สุทธิวงศ์ .................................................... ............................
12 12804 เด็กหญิง ปวันรัตน์ อินทร์สอาด .................................................... ............................
13 12805 เด็กหญิง พิริสา เสรีนุกูล .................................................... ............................
14 12806 เด็กชาย พชร สุขหน้าไม้ .................................................... ............................
15 12807 เด็กหญิง ณันรชา ชูชื่น .................................................... ............................
16 12808 เด็กหญิง เบญญาภา ผาสุข .................................................... ............................
17 12809 เด็กชาย ศิรพัฒ ศรัทธาธรรม .................................................... ............................
18 12810 เด็กชาย ธนวิชญ์ อุดมศาสตร์พร .................................................... ............................
19 12811 เด็กชาย ภูมิธรรม บุญด้วยลาน .................................................... ............................
20 12812 เด็กหญิง วรรณธิดา เจริญส่ง .................................................... ............................
21 12813 เด็กหญิง กชมน ช่วยปลอด .................................................... ............................
22 12814 เด็กชาย ณัฐดนัย สีลาพล .................................................... ............................
23 12815 เด็กหญิง นิฤทัย นิเรียงรัมย์ .................................................... ............................
24 12816 เด็กหญิง มนัสชนก โฉมศรี .................................................... ............................
25 12817 เด็กหญิง ศศิร์อร ธรรมนู .................................................... ............................
26 12818 เด็กชาย ภูเมธ เบ้าเทีย่ง .................................................... ............................
27 12819 เด็กชาย คมกฤช สุวรรณเลิศ .................................................... ............................
28 12820 เด็กชาย ธนกฤติ เวชศักด์ิ .................................................... ............................
29 12821 เด็กชาย วชิรกร ยิ้มละมัย .................................................... ............................
30 12822 เด็กหญิง โสภณัฐ เกียรตินิยมรุ่ง .................................................... ............................
31 12823 เด็กหญิง กัญญาภัค ถิ่นน้ าใส .................................................... ............................
32 12824 เด็กหญิง ภัณฑิลา ร่มฉัตรทอง .................................................... ............................
33 12825 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ ม่วงไหมทอง .................................................... ............................
34 12826 เด็กหญิง ศรีลีณา ค าภูมี .................................................... ............................
35 12827 เด็กชาย ยศภัทร โตมา .................................................... ............................
36 12828 เด็กชาย อธิคุณ เวชพิทักษ์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  23  (4204) ย้ายไปสอบ 3305

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 12829 เด็กชาย ชานนท์ สกุลเดชไพศาล .................................................... ............................
2 12830 เด็กหญิง กิตติยา อานทอง .................................................... ............................
3 12831 เด็กหญิง สายใจ รักเอียด .................................................... ............................
4 12832 เด็กหญิง นราวดี อ่องวงศ์วัฒนา .................................................... ............................
5 12833 เด็กหญิง ทัศนียาภรณ์ บุตรโบราณ .................................................... ............................
6 12834 เด็กชาย สหรัฐ เอี่ยมธนากุล .................................................... ............................
7 12835 เด็กหญิง สุวิชญากร สุวรรณเล็ก .................................................... ............................
8 12836 เด็กหญิง ณัชชา วงค์แหล้ .................................................... ............................
9 12837 เด็กหญิง ปาลิดา อาริยะวงค์ .................................................... ............................
10 12838 เด็กหญิง มธุรดา นูสารี .................................................... ............................
11 12839 เด็กหญิง จิดาภา คุณากรนิรันดร์ .................................................... ............................
12 12840 เด็กหญิง สุชาดา โพธิง์าม .................................................... ............................
13 12841 เด็กหญิง ฐิติภา มณีพันธ์ .................................................... ............................
14 12842 เด็กหญิง ฉัตริยาภรณ์ มุ่งเกิด .................................................... ............................
15 12843 เด็กหญิง ภาสินี แก้วมณี .................................................... ............................
16 12844 เด็กหญิง เพชราภรณ์ บุญธรรมา .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  24  (4205) ย้ายไปสอบ 3306
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ขาดสอบ                 ......................คน 
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