
เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 43001 เด็กหญิง ธนภร สุริวงศ์ .................................................... ............................
2 43002 เด็กหญิง สิริกร จันทร์รุ่งเรือง .................................................... ............................
3 43003 เด็กชาย ณัฐนนท์ กะลัมพากร .................................................... ............................
4 43004 นางสาว ศศิวิมล พรหมศรี .................................................... ............................
5 43005 นางสาว พลอยชมพู จัน .................................................... ............................
6 43006 นางสาว ญาณิศา สนใจ .................................................... ............................
7 43007 นาย พลพล จินตะเลขา .................................................... ............................
8 43008 นางสาว ภรณ์ชนก บรรจง .................................................... ............................
9 43009 นางสาว มัลลิกา เอกวิริยะกุล .................................................... ............................
10 43010 นาย ชานนวิทย์ คามิค .................................................... ............................
11 43011 เด็กหญิง วรินทร จอกแก้ว .................................................... ............................
12 43012 นาย ธนกรณ์ ทรัพย์คงไพศาล .................................................... ............................
13 43013 นาย ชิตธวัช ชิ้นขุนทด .................................................... ............................
14 43014 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา จินดามณี .................................................... ............................
15 43015 นางสาว อรนุช ฤๅโสภา .................................................... ............................
16 43016 นางสาว ศุจีภรณ์ พงษ์ประเสริฐ .................................................... ............................
17 43017 เด็กหญิง เพชรรดา มั่นเจริญ .................................................... ............................
18 43018 เด็กหญิง อภิสรา รัตนะ .................................................... ............................
19 43019 เด็กหญิง โมนา อาห์เหม็ด .................................................... ............................
20 43020 เด็กชาย ธนากร จงวิไลเกษม .................................................... ............................
21 43021 เด็กหญิง แพร วัชรเลิศวาณิช .................................................... ............................
22 43022 นาย กรธวัช บุนนาคประเสริฐ .................................................... ............................
23 43023 เด็กชาย ธนภัทร ภูเงิน .................................................... ............................
24 43024 นาย พีระณัฐ ชัยเกิด .................................................... ............................
25 43025 นางสาว นภัสศร สมใจ .................................................... ............................
26 43026 นางสาว สุพิชฌาย์ โทสาลี .................................................... ............................
27 43027 เด็กหญิง ณัฐณิชา ณิชยกุล .................................................... ............................
28 43028 นางสาว ฉัตรยา โตโส .................................................... ............................
29 43029 เด็กหญิง ณิชนันทน์ จิวรรจนะโรดม .................................................... ............................
30 43030 เด็กหญิง ศิรภัสสร อุตสาหะ .................................................... ............................
31 43031 เด็กชาย ภูริฉัตร มัจฉริยกุล .................................................... ............................
32 43032 เด็กชาย จิรภัทร แก้วรัตน์ .................................................... ............................
33 43033 เด็กชาย ธนัทกวินท์ อ านักมณี .................................................... ............................
34 43034 เด็กหญิง ชาลิสา วงษ์สวัสด์ิ .................................................... ............................
35 43035 นางสาว พรนภัส เพ็ชรทวีพรเดช .................................................... ............................
36 43036 เด็กหญิง ประพาฬรัตน์ เรืองสมบัติ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 11  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 43037 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กระจาด .................................................... ............................
2 43038 เด็กชาย มนพล เพ็ชรกิจ .................................................... ............................
3 43039 นางสาว ชญานิน พลศรี .................................................... ............................
4 43040 เด็กชาย ณัฐพัชร์ สร้อยสุวรรณ .................................................... ............................
5 43041 เด็กหญิง ณหทัย บุญรอด .................................................... ............................
6 43042 นางสาว ญาณิศา อาจชมภู .................................................... ............................
7 43043 นาย นพรัตน์ หวานเย็น .................................................... ............................
8 43044 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ภัทรธนไพบูลย์ .................................................... ............................
9 43045 เด็กหญิง จุฑามาศ วารินทร์ .................................................... ............................
10 43046 นางสาว จิรภัทร วัฒนชัยพงษ์ .................................................... ............................
11 43047 เด็กหญิง ณัฐนรี เพ็ชรรัตน์ .................................................... ............................
12 43048 นาย ภูมิมินทร์ นิลพันธ์ .................................................... ............................
13 43049 เด็กชาย นภัสกร รัศมีวิจารณ์ .................................................... ............................
14 43050 เด็กหญิง วนิดา หลีนวรัตน์ .................................................... ............................
15 43051 นางสาว ณัฐณิชา ทองวิค .................................................... ............................
16 43052 เด็กหญิง วัชรินทร์ วุฒิเขตต์ .................................................... ............................
17 43053 เด็กชาย ธนา ซือมงกง .................................................... ............................
18 43054 นางสาว ชลธิชา ซุ่นเต็ก .................................................... ............................
19 43055 เด็กชาย ณัฐกิจต์ิ เชียวเกตุวิทย์ .................................................... ............................
20 43056 นางสาว รวิสุดา จันทร์สา .................................................... ............................
21 43057 เด็กหญิง นัฐลดา โสมณวัตร์ .................................................... ............................
22 43058 เด็กหญิง เบญจวรรณ แก้วสกุล .................................................... ............................
23 43059 เด็กหญิง วรศิรันย์ กัมพูสิริ .................................................... ............................
24 43060 นางสาว วิรัญชณา สะท้านบัว .................................................... ............................
25 43061 เด็กหญิง ไรวินท์ พวงพืช .................................................... ............................
26 43062 เด็กหญิง ภูษณิศา เปรมยิ่ง .................................................... ............................
27 43063 นางสาว พิมพ์ชนก รัตนวิชาโรจน์ .................................................... ............................
28 43064 นางสาว ศิรภัสสร ใยสุ่น .................................................... ............................
29 43065 เด็กชาย ปรินทร์ ค าพราว .................................................... ............................
30 43066 เด็กหญิง ธนภรณ์ เมฆฉาย .................................................... ............................
31 43067 เด็กหญิง ฐิตารีย์ จรูญศรี .................................................... ............................
32 43068 เด็กหญิง พิมพ์ประภา ฐิตะสุต .................................................... ............................
33 43069 นาย จิตรทิวัส จิตต์ศิริ .................................................... ............................
34 43070 เด็กหญิง จุฑามาศ อาจกล้า .................................................... ............................
35 43071 เด็กหญิง จิรัชญา พึง่ญาติ .................................................... ............................
36 43072 นางสาว ปิยากร รัตน์วัฒนชัยกุล .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 11  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 43073 นาย พีรพงศ์ มากวิเศษ .................................................... ............................
2 43074 นาย จิรัฐโชติ บ่อแตน .................................................... ............................
3 43075 นางสาว สุธินี ปัญญาบุตร .................................................... ............................
4 43076 เด็กชาย ปฐวี แสงสว่าง .................................................... ............................
5 43077 เด็กชาย บุรินทร์ อนุนิวัฒน์ .................................................... ............................
6 43078 นาย ศัตชล หอมหวล .................................................... ............................
7 43079 นาย รัชชานนท์ ประสาธน์กนก .................................................... ............................
8 43080 นางสาว นิธิวดี เมษานุกรบุตร .................................................... ............................
9 43081 นางสาว ปาณิศา แสงสิรคุปต์ .................................................... ............................
10 43082 เด็กหญิง ลักษมี เจริญศรีเมือง .................................................... ............................
11 43083 เด็กหญิง แพรวา ปิน่ทอง .................................................... ............................
12 43084 นาย โชติวัฒน์ ฟองฤทธิ์ .................................................... ............................
13 43085 เด็กหญิง วรปภา ชัยบัณฑิต .................................................... ............................
14 43086 นางสาว ภิชญภรณ์ ประเสริฐศรี .................................................... ............................
15 43087 เด็กชาย ภัคพล คุณติสุข .................................................... ............................
16 43088 เด็กชาย กรวิชญ์ บัวมี .................................................... ............................
17 43089 นางสาว ณิชาภัทร ไตชิละสุนทร .................................................... ............................
18 43090 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ปานกลาง .................................................... ............................
19 43091 เด็กหญิง รินรดา สุภีค า .................................................... ............................
20 43092 เด็กชาย พุฒิพงศ์ แก้วกมล .................................................... ............................
21 43093 นางสาว บุณยนุช ดวงดี .................................................... ............................
22 43094 นางสาว ลลิตภัทร สมใจ .................................................... ............................
23 43095 นางสาว วรางคณา พรมเดช .................................................... ............................
24 43096 นางสาว ธนธรณ์ จันทร์กวีกูล .................................................... ............................
25 43097 นางสาว นงนภัส พลมณี .................................................... ............................
26 43098 เด็กชาย กิจพัฒน์ ทรัพย์ทวีสุข .................................................... ............................
27 43099 นางสาว อรัมพุสา เรืองทอง .................................................... ............................
28 43100 เด็กชาย กฤษฎา ภักดีทศพล .................................................... ............................
29 43101 เด็กชาย สุศิษฐ์ิ ต๊ะมามูล .................................................... ............................
30 43102 เด็กหญิง ภิญญาภัทร ไชยรัชฎ์ .................................................... ............................
31 43103 นางสาว รสริน นิยมสันติสุข .................................................... ............................
32 43104 เด็กหญิง พิรญาณ์ แจ้งไพร .................................................... ............................
33 43105 เด็กชาย ณนฐกร ชูประยูร .................................................... ............................
34 43106 เด็กชาย ศรีภูมิ กมลกิจไพบูลย์ .................................................... ............................
35 43107 นาย ธนภัทร สาโชติ .................................................... ............................
36 43108 เด็กหญิง พิชชานันท์ คร่ังเนียม .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 11  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 43109 เด็กหญิง อัจจิมา ปล้ืมใจ .................................................... ............................
2 43110 เด็กชาย นนทพัทธ์ มีศรี .................................................... ............................
3 43111 เด็กชาย นนทรีย์ ทะยะราษฎร์ .................................................... ............................
4 43112 เด็กหญิง ณัฐณิชา วัชรสินธุ์ .................................................... ............................
5 43113 นาย บุณยกร เทียนไชย .................................................... ............................
6 43114 นางสาว ณัฐกฤตา ด านิล .................................................... ............................
7 43115 นางสาว อศัลยา ถ้ าชัยมงคล .................................................... ............................
8 43116 นาย ธามรุจ จุฑารัตน์ .................................................... ............................
9 43117 นางสาว จิรสุดา มิตรตระกูล .................................................... ............................
10 43118 นาย ภูวดล บุญแท้ .................................................... ............................
11 43119 เด็กหญิง แพรวา บ ารุงภักด์ิ .................................................... ............................
12 43120 เด็กหญิง ภัทรานิศฐ์ ภควัตร์กุล .................................................... ............................
13 43121 นางสาว ปลายฟ้า วุฒิประเสริฐส่ง .................................................... ............................
14 43122 นาย พริสร บุญส่ง .................................................... ............................
15 43123 เด็กหญิง นันท์ณภัส พัฒนะเลิศโอฬาร .................................................... ............................
16 43124 นาย ภวิศ พงษ์สว่าง .................................................... ............................
17 43125 นางสาว นลิน ช่วยกลาง .................................................... ............................
18 43126 นาย วรรธนัย ตันวิไลศิริ .................................................... ............................
19 43127 นาย ยศธร สุดสาย .................................................... ............................
20 43128 นาย กรวิชญ์ แก้วประไพ .................................................... ............................
21 43129 นางสาว พิชชา สายชู .................................................... ............................
22 43130 เด็กหญิง เพิร์ล คุโรคามิ .................................................... ............................
23 43131 นางสาว กานต์ธีรา สุภา .................................................... ............................
24 43132 นางสาว มนัสนันท์ เพ็งพูล .................................................... ............................
25 43133 นาย พัสกร งามเลิศ .................................................... ............................
26 43134 เด็กหญิง พรทิพย์ หัสดร .................................................... ............................
27 43135 นางสาว ศรัณย์ภาร์ โพธิแ์ก้ว .................................................... ............................
28 43136 นางสาว ดวงชนก สิริสุระกานนท์ .................................................... ............................
29 43137 นาย ชิษนุพงศ์ ธีระศิลป์ .................................................... ............................
30 43138 นาย ธนวัฒน์ ผ่ึงผล .................................................... ............................
31 43139 นางสาว ณัฏฐ์นรี มีแสง .................................................... ............................
32 43140 เด็กหญิง นภัสสร ชินะจิตร .................................................... ............................
33 43141 นางสาว รังสิมา โฉมปราชญ์ .................................................... ............................
34 43142 นาย ภาณุวัฒน์ สถาปิตานนท์ .................................................... ............................
35 43143 เด็กหญิง ณัฎฐนิช สุมานัส .................................................... ............................
36 43144 เด็กหญิง จุฑามาศ ศิริไทย .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 11  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 43145 นางสาว กัญญาณัฐ สังข์ยิ้ม .................................................... ............................
2 43146 นางสาว ชนาลัย ใจบุญ .................................................... ............................
3 43147 นางสาว สุวิภา เจริญสุขอนันต์ .................................................... ............................
4 43148 เด็กหญิง มนัสนันท์ แจ่มสาคร .................................................... ............................
5 43149 เด็กชาย ฐานิต อธิปัญญาวงศ์ .................................................... ............................
6 43150 นาย ธีรภัทร จันทรังษี .................................................... ............................
7 43151 เด็กหญิง อภิชญา บัวชมภู .................................................... ............................
8 43152 นาย วรธน พลพิทักษ์ .................................................... ............................
9 43153 นาย จิระสิน แก้วจันทร์ .................................................... ............................
10 43154 เด็กหญิง ชนนิกานต์ จิตรพินิจ .................................................... ............................
11 43155 เด็กหญิง ธัญยธรน์ วณิชพงศ์พันธุ์ .................................................... ............................
12 43156 เด็กหญิง ศิริกัลยา แสงอรุณ .................................................... ............................
13 43157 เด็กชาย สหรัถ บุญทาสิน .................................................... ............................
14 43158 เด็กชาย กฤตภาส พูลสินธนาพงษ์ .................................................... ............................
15 43159 เด็กชาย ณภัทร พุม่ขจร .................................................... ............................
16 43160 เด็กชาย ศุภกิจ กัลยาสิริ .................................................... ............................
17 43161 นางสาว พิมพ์พิชชา สุขวาสนะ .................................................... ............................
18 43162 นางสาว พรพิริญา สาประเสริฐ .................................................... ............................
19 43163 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ค าขอด .................................................... ............................
20 43164 นาย สิทธิโชค สงบจิตร์ .................................................... ............................
21 43165 เด็กหญิง นงนภัส ท่อแก้ว .................................................... ............................
22 43166 เด็กชาย ภัทรดิศ สุวรรณ .................................................... ............................
23 43167 นาย ภาคิณ ศรีสวย .................................................... ............................
24 43168 นางสาว กัญญาพัชร นภรัตน์ไพบูลย์ .................................................... ............................
25 43169 นางสาว กัญญาณัฐ นภรัตน์ไพบูลย์ .................................................... ............................
26 43170 เด็กชาย พีรณัฐ นันทกอบกุล .................................................... ............................
27 43171 นาย ธนภัทร ร่มพุฒตาล .................................................... ............................
28 43172 เด็กชาย ณัฐนันท์ ไชยมาตย์ .................................................... ............................
29 43173 นาย ณัฏฐชัย มาผิว .................................................... ............................
30 43174 นางสาว ธัญชนก เขื่อนเพชร์ .................................................... ............................
31 43175 นาย ภูมิ ไกรสัย .................................................... ............................
32 43176 นางสาว อรจิรา ชัยบุญมา .................................................... ............................
33 43177 เด็กชาย ติณณภพ ดอนทองดี .................................................... ............................
34 43178 เด็กหญิง กัญญาภัค บุญพรม .................................................... ............................
35 43179 เด็กชาย สุดเดช บุญพรม .................................................... ............................
36 43180 เด็กหญิง รชนิศ มงคลศิวะ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 11  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 43181 นางสาว พิชชาพร บุตนุ .................................................... ............................
2 43182 เด็กหญิง ผาติรัตน์ บุณยเกตุ .................................................... ............................
3 43183 เด็กชาย ติณณภัทร สุโพธิณะ .................................................... ............................
4 43184 นางสาว วรนิต ติรไพรวงศ์ .................................................... ............................
5 43185 นางสาว สุปรียา นาร้ัง .................................................... ............................
6 43186 นางสาว ชุมมณี เอื้ออ าพน .................................................... ............................
7 43187 เด็กชาย นภจร มโหธร .................................................... ............................
8 43188 นาย ปรมัตถ์ โคบาล .................................................... ............................
9 43189 เด็กชาย สายฟ้า เศวตรพัชร์ .................................................... ............................
10 43190 นางสาว วนัสสรา ประสานทอง .................................................... ............................
11 43191 นาย ศุภกร ชูเกื้อ .................................................... ............................
12 43192 เด็กหญิง เบญฤญา ค าคงศักด์ิ .................................................... ............................
13 43193 นางสาว ปพิชญา วีรศักด์ิธารา .................................................... ............................
14 43194 เด็กหญิง นงนพัส ไขแสง .................................................... ............................
15 43195 นางสาว ณัฐนันท์ เติมธีรพจน์ .................................................... ............................
16 43196 เด็กชาย ธินณพัทน์ สุปัญญา .................................................... ............................
17 43197 เด็กหญิง รติกานต์ เปล้ืองกลาง .................................................... ............................
18 43198 นาย พสิษฐ์ พูนศิริพัฒน์ .................................................... ............................
19 43199 นางสาว ชินาพา หิรัญวงษ์ .................................................... ............................
20 43200 นาย พัชรพล มาบขุนทด .................................................... ............................
21 43201 เด็กหญิง ธัญพัฒน ล าดวนหอม .................................................... ............................
22 43202 นาย สุทัศน์พงศ์ ยิ้มแย้ม .................................................... ............................
23 43203 เด็กชาย คมกริช อิ่มใจ .................................................... ............................
24 43204 เด็กชาย ณัฐชนน  ทะลิ .................................................... ............................
25 43205 นางสาว จิราภรณ์ ทองสิงห์ .................................................... ............................
26 43206 เด็กหญิง แพรไหม ใบพลูทอง .................................................... ............................
27 43207 เด็กชาย ธนธรณ์ นุชนานนท์ .................................................... ............................
28 43208 นางสาว อมริสา เมฆฉาย .................................................... ............................
29 43209 เด็กชาย ถิรวัฒน์ พงศ์ปฏิสนธิ .................................................... ............................
30 43210 นางสาว นัทกาญจน์ ข าชุ่ม .................................................... ............................
31 43211 เด็กหญิง ชวิศา กล่ันบุญชุ่ม .................................................... ............................
32 43212 นางสาว นัยน์ปพร ดินม่วง .................................................... ............................
33 43213 นาย ศาตนันทน์ สกุลปิยะเทวัญ .................................................... ............................
34 43214 นางสาว ปัทมศุภร ตรงเท่ง .................................................... ............................
35 43215 เด็กชาย วรเมธ อนุสรณ์เสรี .................................................... ............................
36 43216 นางสาว หนึ่งฤทัย คล่องใจ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 11  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 43217 นาย อวีเ่ฟย เจิ้น .................................................... ............................
2 43218 เด็กหญิง ขวัญดาว โพธิสาขา .................................................... ............................
3 43219 นาย วรชิต สุนิวัชรานุพงษ์ .................................................... ............................
4 43220 เด็กหญิง ศศิลดา หมอทรัพย์ .................................................... ............................
5 43221 เด็กหญิง ภัทรวดี ลักษณะ .................................................... ............................
6 43222 นางสาว ตุลยา วงศ์พิทักษ์ .................................................... ............................
7 43223 นางสาว ศรุชา จิรธนิกกุล .................................................... ............................
8 43224 เด็กชาย ภคพล งามศิลป์ .................................................... ............................
9 43225 นางสาว ณัฎฐ์กฤตา แซ่ล้ิม .................................................... ............................
10 43226 เด็กชาย ภูริภัทร โพธิอ์ุดม .................................................... ............................
11 43227 เด็กชาย ชวศิษฏ์ ศิลาวงษ์ศวัส .................................................... ............................
12 43228 เด็กหญิง พียดา เกล้ียงเกลา .................................................... ............................
13 43229 นาย ธนภัทร เชื้อโตหลวง .................................................... ............................
14 43230 นางสาว จุฑามาศ ขุนชนะการณ์ .................................................... ............................
15 43231 เด็กชาย พิภู ปัน้เทียน .................................................... ............................
16 43232 เด็กชาย ทินกร ศรีภิรมย์ .................................................... ............................
17 43233 เด็กหญิง วริษฐา เตยฉิม .................................................... ............................
18 43234 เด็กหญิง ศุภรกานต์ ตันติยาพงศ์ .................................................... ............................
19 43235 นางสาว พรรษชล ควรค านวน .................................................... ............................
20 43236 เด็กหญิง ชณาทิพย์ ภิรมย์ค า .................................................... ............................
21 43237 นางสาว ถนอมวรรณ กมลเลิศ .................................................... ............................
22 43238 เด็กหญิง รชตวรรณ มีสมพร .................................................... ............................
23 43239 เด็กชาย ณัฐพล ประไพเพ็ชร์ .................................................... ............................
24 43240 นางสาว วรวลัญช์ อยู่เกตุ .................................................... ............................
25 43241 นางสาว ทรรศนพร แจ่มแจ้ง .................................................... ............................
26 43242 นางสาว ปองทิพย์ เศรษฐบุตร .................................................... ............................
27 43243 นาย สุรเชษฐ์ มิตรเจริญรัตน์ .................................................... ............................
28 43244 เด็กชาย นภพบ ทองระย้า .................................................... ............................
29 43245 เด็กหญิง สิริกัญญา นารีจันทร์ .................................................... ............................
30 43246 เด็กชาย ธนภัทร คงนวล .................................................... ............................
31 43247 นางสาว ปุณณมี จารุทรรศนา .................................................... ............................
32 43248 นางสาว กุลนิษฐ์ ปทุมแก้ว .................................................... ............................
33 43249 นางสาว ธนัชพร สมบูรณ์ .................................................... ............................
34 43250 เด็กชาย รวิสุต อินทะสอน .................................................... ............................
35 43251 นาย ธนภัทร กล่ันประสิทธิ์ .................................................... ............................
36 43252 นางสาว ภัทรานิษฐ์ พรรณกมล .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 11  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 43253 เด็กชาย อัครวีร์ ศรีวรสาร .................................................... ............................
2 43254 นางสาว ชนิกานต์ สาสาร .................................................... ............................
3 43255 เด็กหญิง พิสชา นาที .................................................... ............................
4 43256 เด็กหญิง พิชญาภา อุตสาหะ .................................................... ............................
5 43257 นางสาว กิตติยากร นัยวิกุล .................................................... ............................
6 43258 นางสาว ชนิษฐ์กาญจน์ อิ่มสมัย .................................................... ............................
7 43259 เด็กหญิง มิณญาฎา เนตรครุธ .................................................... ............................
8 43260 นางสาว รัตติยาภรณ์ สุดสุข .................................................... ............................
9 43261 เด็กหญิง ณิชา เทพนิรันดร์ .................................................... ............................
10 43262 นาย ภราฎร ศรีมหายันต์ .................................................... ............................
11 43263 นางสาว กัญญ์ธิมา เหมี้ยงหอมบุญ .................................................... ............................
12 43264 นาย ชาคร รอดทอง .................................................... ............................
13 43265 เด็กหญิง รุ่งทิวา สะตะ .................................................... ............................
14 43266 นางสาว สิริกาญจน์ ไพศาลสวัสดี .................................................... ............................
15 43267 เด็กชาย ธนภัทร สาระธรรม .................................................... ............................
16 43268 นางสาว ธนภัทร ล้ิมไพโรจน์ .................................................... ............................
17 43269 เด็กหญิง อภิชญา พยัคมะเริง .................................................... ............................
18 43270 นาย ภาคิน สวัสด์ิวงษ์ .................................................... ............................
19 43271 นางสาว จิตรกัญญา ธนะจินดา .................................................... ............................
20 43272 นางสาว ศรสวรรค์ ลิมปโสภณพนิช .................................................... ............................
21 43273 นางสาว เฌอสิรี ตุมกา .................................................... ............................
22 43274 เด็กหญิง พรรณกาญจน์ พิภักดี .................................................... ............................
23 43275 นางสาว ปวีณ์กร เถรแก้ว .................................................... ............................
24 43276 นาย ศุภชัย โสภาคพฤกษ์ .................................................... ............................
25 43277 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จารุสุขวิเศษ .................................................... ............................
26 43278 เด็กชาย พชรดนัย จารุสุขวิเศษ .................................................... ............................
27 43279 เด็กชาย รัฐภูมิ วงษ์เมือง .................................................... ............................
28 43280 นางสาว พิมพ์ชนก เฟือ่งฟอง .................................................... ............................
29 43281 นาย กิตติเชษฐ์ สุรารัก .................................................... ............................
30 43282 เด็กชาย สรวิชญ์ ศรีไชย .................................................... ............................
31 43283 นาย ภัทร นิรมานสกุลพงศ์ .................................................... ............................
32 43284 เด็กชาย ธนดล มหาพรรณ .................................................... ............................
33 43285 นาย ภรัณยู อยู่นัด .................................................... ............................
34 43286 นางสาว ณฐอร รดเรือง .................................................... ............................
35 43287 เด็กชาย ธนเชษฐ์ วงศ์วิริยะสิทธิ์ .................................................... ............................
36 43288 เด็กหญิง จินต์จุฑา วิเศษ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 11  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 43289 เด็กชาย พชร สิทธิธรรม .................................................... ............................
2 43290 เด็กชาย รัชชานนท์ ทวีพงศธร .................................................... ............................
3 43291 นาย กิตติโชติ มณฑล .................................................... ............................
4 43292 เด็กชาย ธราเทพ ปัญเจียง .................................................... ............................
5 43293 นางสาว ฟ้าใส น้ าดอกไม้ .................................................... ............................
6 43294 เด็กชาย ทองอินทร์ อินทรศรี .................................................... ............................
7 43295 นาย ธนดล อนุรักษ์ทรัพย์ .................................................... ............................
8 43296 เด็กชาย อดิศร เดชเดโช .................................................... ............................
9 43297 เด็กชาย ณัฐดนย์ จุลาภัย .................................................... ............................
10 43298 เด็กหญิง ศุจิตรา สุวรรณเลิศ .................................................... ............................
11 43299 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ค าสาเลา .................................................... ............................
12 43300 นางสาว พลอยชมพู จงเจริญ .................................................... ............................
13 43301 นางสาว ปัญญภัค ปุณณรัชช์ .................................................... ............................
14 43302 นางสาว กชกร ปริญญาวรวงศ์ .................................................... ............................
15 43303 นาย จอมพล ฟูวงศ์สิทธิ์ .................................................... ............................
16 43304 เด็กชาย เปรมพล ตระยางค์กูล .................................................... ............................
17 43305 เด็กชาย ธนกฤต ศรีปาน .................................................... ............................
18 43306 นางสาว อนงครัตน์ อ่อนเปล่ง .................................................... ............................
19 43307 เด็กหญิง อธิษฐาน สาสกุล .................................................... ............................
20 43308 เด็กหญิง ณัฏฐนิช ดีดพิณ .................................................... ............................
21 43309 นางสาว ศศิกาญจน์ หาญกร .................................................... ............................
22 43310 เด็กหญิง สุชญา โอภานนท์ .................................................... ............................
23 43311 เด็กหญิง สิรภัทร ทองศรี .................................................... ............................
24 43312 เด็กหญิง พิมพ์วรรณ จันทร์คง .................................................... ............................
25 43313 นางสาว บุลภรณ์ ไชยวงศ์ .................................................... ............................
26 43314 นางสาว พิมพ์มาดา สะท้านธรนิล .................................................... ............................
27 43315 นางสาว ณัฐทัตกานต์ ขันถม .................................................... ............................
28 43316 นางสาว วรรณนิภา อุบลบาน .................................................... ............................
29 43317 นางสาว วันทยา ขอดี .................................................... ............................
30 43318 นางสาว ภัทรพร ศรีกุลวงศ์ .................................................... ............................
31 43319 นางสาว พิมพ์รักษ์ จิตรภักดี .................................................... ............................
32 43320 นางสาว ธนวรรณ ไวยมาลา .................................................... ............................
33 43321 นางสาว เพชรลดา วงษ์สวรรค์ .................................................... ............................
34 43322 นางสาว ณิชษ์กมล ศิริเธียรไชย .................................................... ............................
35 43323 นางสาว ชญานนท์ ภิรมณ์เอม .................................................... ............................
36 43324 นางสาว นรมน แหยมเจริญ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 11  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 43325 นาย ศุภกร อินอภัย .................................................... ............................
2 43326 เด็กหญิง บัณฑิตา ฉันทถาวรกุล .................................................... ............................
3 43327 เด็กชาย กริชพล ตามประดิษฐ .................................................... ............................
4 43328 เด็กหญิง จิณห์ณิชา เอี่ยมศิรินุกูล .................................................... ............................
5 43329 เด็กหญิง เเขสุชา นิภาสชยธร .................................................... ............................
6 43330 เด็กชาย ณัฐพงศ์ อุดมพร .................................................... ............................
7 43331 เด็กชาย เสถียรพงษ์ พลับนิล .................................................... ............................
8 43332 เด็กหญิง ณิชา นิยมพานิช .................................................... ............................
9 43333 เด็กหญิง ชนิกานต์ บางชวด .................................................... ............................
10 43334 เด็กชาย ภูรินทร์ กลีบเนตร .................................................... ............................
11 43335 นาย ธนภูมิ ธัญสุขไพศาล .................................................... ............................
12 43336 นางสาว วไลลักษณ์ ตันเฮียงสุน .................................................... ............................
13 43337 เด็กหญิง ปริยากร กรานแหยม .................................................... ............................
14 43338 เด็กหญิง ทัดตะวัน ทัศน์กระแสร์ .................................................... ............................
15 43339 นางสาว ทิพย์วิภา ปัญญา .................................................... ............................
16 43340 เด็กหญิง ณัฐภูพิชา อรุณกรพสุรักษ์ .................................................... ............................
17 43341 นางสาว ทักษพร เทพบุตร .................................................... ............................
18 43342 นาย ธนกฤต ตันจรารักษ์ .................................................... ............................
19 43343 นางสาว กันยาวีร์ กล่อมสิงห์ .................................................... ............................
20 43344 นางสาว อภัสรา โลณานุรักษ์ .................................................... ............................
21 43345 เด็กหญิง วรินทร์ธร ธนินทร์ไชยพร .................................................... ............................
22 43346 เด็กชาย ภูริณัฐ เผ่าโสภา .................................................... ............................
23 43347 เด็กหญิง วิชญาพร น้อยมี .................................................... ............................
24 43348 เด็กหญิง ธนิภา อัมพะวัต .................................................... ............................
25 43349 นาย ศิวกร เข็มกลาง .................................................... ............................
26 43350 นาย ชวิศ เชาว์ตระกูลกิจ .................................................... ............................
27 43351 นางสาว ทอฝัน นุ้ยบุตร .................................................... ............................
28 43352 เด็กหญิง จิณณพัต ถนอมนุ่ม .................................................... ............................
29 43353 นางสาว กานต์ชนก กาญจนะ .................................................... ............................
30 43354 นาย ฐิติวัฒน์ ยิ้มสอาด .................................................... ............................
31 43355 เด็กหญิง นันทกานต์ ด้วงท า .................................................... ............................
32 43356 นาย นพณัช จิระโร .................................................... ............................
33 43357 เด็กหญิง ศิริจรรยา สีเสนา .................................................... ............................
34 43358 เด็กชาย อรัญรักษ์ เพชรสกุล .................................................... ............................
35 43359 เด็กหญิง โสภณัฐ ศรีสุวรรณรัตน์ .................................................... ............................
36 43360 เด็กหญิง ธีรชา กาวินค า .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 11  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 43361 นาย ภาสวิชญ์ ลอยมา .................................................... ............................
2 43362 เด็กชาย พัทธนันท์ ศรีมารยาท .................................................... ............................
3 43363 นาย อภิณัฐ มุธะสุวงศ์ .................................................... ............................
4 43364 เด็กชาย พัทธดนย์ ต่ายเทศ .................................................... ............................
5 43365 เด็กชาย กันตภณ จุลเจือญาติ .................................................... ............................
6 43366 เด็กหญิง จิดาภา ตรีเดช .................................................... ............................
7 43367 นาย ณวร คล้ายสุบรรณ .................................................... ............................
8 43368 นาย แสงฉัตร กิจบุญเลิศ .................................................... ............................
9 43369 เด็กชาย ภีรวิช บุญอุไร .................................................... ............................
10 43370 เด็กชาย ทศพร กล่ินชื่น .................................................... ............................
11 43371 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ เพชรปานกัน .................................................... ............................
12 43372 นาย เสฏฐวุฒิ ชมจันทร์ .................................................... ............................
13 43373 เด็กชาย เป็นไท เดชราช .................................................... ............................
14 43374 เด็กหญิง อุ้มบุญ ระภานุสิทธิ์ .................................................... ............................
15 43375 นางสาว นันท์นภัส ดงทอง .................................................... ............................
16 43376 นางสาว อทัยวรรณ ตวงทอง .................................................... ............................
17 43377 นางสาว วิรดา จิตรมาตร .................................................... ............................
18 43378 นางสาว วรัญญา ศรีมณี .................................................... ............................
19 43379 นางสาว พัทธ์ธีรา พันมาลัย .................................................... ............................
20 43380 นาย ภัทรภูมิ คงมี .................................................... ............................
21 43381 นาย วรชยุต ผิวนวล .................................................... ............................
22 43382 เด็กชาย อภิชา อยู่นาน .................................................... ............................
23 43383 นาย ณรงศักด์ิ เเซ่เจี่ย .................................................... ............................
24 43384 นางสาว พิชชาภา สวนตะโก .................................................... ............................
25 43385 นางสาว นริสา แก้วเปีย่ม .................................................... ............................
26 43386 นาย ณพล โควพานิช .................................................... ............................
27 43387 นาย สิปปภาส ชูแสง .................................................... ............................
28 43388 นางสาว น้ าทิพย์ ภูประไพ .................................................... ............................
29 43389 นางสาว ธีร์จุฑา ศรีฉันทะมิตร .................................................... ............................
30 43390 เด็กหญิง ฐิติมา สุดใจ .................................................... ............................
31 43391 นางสาว นลัทพร คุณาลัย .................................................... ............................
32 43392 เด็กชาย กิตติภณ น้อยหลุบเลา .................................................... ............................
33 43393 นาย ธนวัฒน์ โอภางค์กูร .................................................... ............................
34 43394 นางสาว บุรฉัตร สัมมากิจ .................................................... ............................
35 43395 นาย กัญจน์ ศรีประไพ .................................................... ............................
36 43396 เด็กหญิง จุลฑิฎา กอเกียรติไพศาล .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 11  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 43397 นาย พงศธร โพธิง์าม .................................................... ............................
2 43398 เด็กชาย ธนกร กุลเกล้า .................................................... ............................
3 43399 นาย สุภกร เฉลิมศรีภิญโญรัช .................................................... ............................
4 43400 นางสาว กนกวรรณ วงศ์สาสนธิ์ .................................................... ............................
5 43401 นางสาว ชนิศา มิ่งมา .................................................... ............................
6 43402 นางสาว วริศรา ปัญญาธิโป .................................................... ............................
7 43403 เด็กชาย ธีรภัทร ศรีนิธิภาสุรเมธิน .................................................... ............................
8 43404 นางสาว ณัฐวลัญช์ เรือนหล้า .................................................... ............................
9 43405 เด็กชาย อิทธิกร ธนโศภิตไชย .................................................... ............................
10 43406 นางสาว ชาลิสา พลังอุสาห์ .................................................... ............................
11 43407 นาย ธัญพิสิษฐ์ บัวประคอง .................................................... ............................
12 43408 เด็กหญิง วิธิดา ธัญรัตน์พงค์ชัย .................................................... ............................
13 43409 เด็กหญิง รวิสรา สิริเวชชะพันธ์ .................................................... ............................
14 43410 นางสาว ชนิดา ชาญสูงเนิน .................................................... ............................
15 43411 นางสาว เฟือ่งลดา เอี่ยมมงคลสกุล .................................................... ............................
16 43412 นาย ณรงค์พล กิจรังสรรค์ .................................................... ............................
17 43413 เด็กหญิง ณัชชา ปัน้สังข์ .................................................... ............................
18 43414 เด็กหญิง อัญชลี ชัยชนะวงศาโรจน์ .................................................... ............................
19 43415 นางสาว มัลลิกา ธรรมจิต .................................................... ............................
20 43416 เด็กชาย ธนัช แสนสุทธวิจิตร .................................................... ............................
21 43417 เด็กชาย บารมี บุญยัง .................................................... ............................
22 43418 เด็กชาย บริพัตร บุญยัง .................................................... ............................
23 43419 นางสาว พัชชา รอดชีวัน .................................................... ............................
24 43420 นางสาว ณิชา จุใจ .................................................... ............................
25 43421 นางสาว ปภาพัฒน์ พสุธา .................................................... ............................
26 43422 นางสาว ณัชธีรา ชุมวงค์ .................................................... ............................
27 43423 เด็กชาย กิตติทัต พวงดอกไม้ .................................................... ............................
28 43424 เด็กชาย ธีรานุวัตร วิหค .................................................... ............................
29 43425 นางสาว นีรนาถ จักสาน .................................................... ............................
30 43426 เด็กหญิง พัณณิต์ตา ทัง่ทอง .................................................... ............................
31 43427 นาย ชนินทร์ มานะเสถียร .................................................... ............................
32 43428 นางสาว ปวิชญา ศรีสุพรรณ์ .................................................... ............................
33 43429 นางสาว กุลปริยา อนันทสุข .................................................... ............................
34 43430 นางสาว ณิชกานต์ บุญยิ้ม .................................................... ............................
35 43431 นาย ศุภกฤต ปทุมรัตนนารา .................................................... ............................
36 43432 เด็กหญิง สุภัทรา ดีมีชัย .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 11  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 43433 นาย ชุติพนธ์ คงบาล .................................................... ............................
2 43434 นาย ศุภวิชญ์ บุญครอง .................................................... ............................
3 43435 นางสาว ภัทรวรินท์ แสงค า .................................................... ............................
4 43436 นางสาว วรัญญาภรณ์ สืบศรีวิชัย .................................................... ............................
5 43437 เด็กหญิง ณัฏฐา แก่นของ .................................................... ............................
6 43438 เด็กชาย พรเทพ วัฒนธ ารงค์ .................................................... ............................
7 43439 เด็กชาย ธนภัทร ประกิจ .................................................... ............................
8 43440 เด็กหญิง ณิชารีย์ มีคุณ .................................................... ............................
9 43441 เด็กหญิง น้ าทิพย์ พันธุระ .................................................... ............................
10 43442 นาย พชรวัฒน์ กรรภิรมย์พชิรา .................................................... ............................
11 43443 นางสาว กัลยรักษ์ ขบวนกล้า .................................................... ............................
12 43444 เด็กชาย ปิยชัย บุบผา .................................................... ............................
13 43445 เด็กชาย ปุริมพัฒน์ อภิรักษ์นานนท์ .................................................... ............................
14 43446 เด็กหญิง ณัทชานันทน์ เกียรติกิจกุล .................................................... ............................
15 43447 เด็กชาย จิรวัฒน์ จิตรโอวาท .................................................... ............................
16 43448 เด็กชาย นิธิกร อัมพรพฤติ .................................................... ............................
17 43449 เด็กชาย ตรีวิทย์ เย็นสนาน .................................................... ............................
18 43450 เด็กชาย สรวิศิษฏ์ จันทร์เพ็ญ .................................................... ............................
19 43451 เด็กชาย พีรวิชญ์ พันธุวร .................................................... ............................
20 43452 เด็กหญิง อิสริยาภรณ์ กล่ินหอม .................................................... ............................
21 43453 นางสาว เจนนิเฟอร์ ไซม่อน .................................................... ............................
22 43454 นาย วิทวัส วภักด์ิเพชร .................................................... ............................
23 43455 นาย เกียรต์ิภากร ภูมมาปักษ์ .................................................... ............................
24 43456 นาย ตะวัน ไชยศรี .................................................... ............................
25 43457 นางสาว ธัญญพัทธ์ เจียมใจงาม .................................................... ............................
26 43458 เด็กชาย ธนโชติ รัตนสุวรรณสิริ .................................................... ............................
27 43459 เด็กหญิง วริศรา ศิลาสลุง .................................................... ............................
28 43460 เด็กชาย พชรพงศ์ มณีอินทร์ .................................................... ............................
29 43461 นางสาว นัชชา กนกพันธ์วณิช .................................................... ............................
30 43462 นางสาว พิริยาภรณ์ สุขสุมิตร .................................................... ............................
31 43463 เด็กชาย นภนต์ กนกพันธ์วณิช .................................................... ............................
32 43464 นางสาว ณัฐภัค อนุตรเศรษฐ .................................................... ............................
33 43465 เด็กหญิง พิมพ์ณิกา ประสาทไทย .................................................... ............................
34 43466 เด็กหญิง ชลิตา วิบูลโกศล .................................................... ............................
35 43467 นางสาว ฐิติภรณ์ ปะก าเเหง .................................................... ............................
36 43468 เด็กหญิง พรไพลิน คล้ายผา .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 11  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 43469 เด็กชาย วิชัย ราสโกตามอกอร .................................................... ............................
2 43470 นาย ณัฎฐกิตต์ิ เหลืองอุดม .................................................... ............................
3 43471 เด็กหญิง ฐิติพร ลัพเสถียร .................................................... ............................
4 43472 เด็กชาย ภัควัฒน์ ศตวัฒนเศรษฐ์ .................................................... ............................
5 43473 เด็กชาย ภูตะวัน ภัทร์ศิริกุล .................................................... ............................
6 43474 นางสาว รัชนีกานต์ ต้นพิกุล .................................................... ............................
7 43475 เด็กชาย วีรวิชญ์ อาภาสวัสด์ิ .................................................... ............................
8 43476 เด็กหญิง ภูริดา นิลชูจิตร .................................................... ............................
9 43477 เด็กหญิง เอมมิกา ชิบูยา .................................................... ............................
10 43478 เด็กชาย ดรัณภพ ดอนเทียนพวง .................................................... ............................
11 43479 เด็กหญิง ธารารัตน์ สุริยะ .................................................... ............................
12 43480 เด็กหญิง ปภาวีร์ โลหกุล .................................................... ............................
13 43481 เด็กชาย รชต ตันติพงศา .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  (GEP)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 11  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  14  (1805)

 

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

 

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

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


