
เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 16001 เด็กหญิง วันนิสา ธิบดี .................................................... ............................
2 16002 เด็กหญิง วันสิริ แย้มโกสุม .................................................... ............................
3 16003 เด็กชาย ธนดล ใสดี .................................................... ............................
4 16004 เด็กหญิง สุพิญา หวลคะนึง .................................................... ............................
5 16005 เด็กหญิง ปวริศา เมืองเกษม .................................................... ............................
6 16006 เด็กชาย นันท์นภัส เมืองโคตร .................................................... ............................
7 16007 เด็กชาย จิรเมธ จุ้ยก าจร .................................................... ............................
8 16008 เด็กหญิง วรัมพร คูวิบูลย์ศิลป์ .................................................... ............................
9 16009 เด็กหญิง ปณิตา เอมโอด .................................................... ............................
10 16010 เด็กชาย ธนกร รักพงษ์ .................................................... ............................
11 16011 เด็กชาย ฐิติพงศ์ แสงประกาย .................................................... ............................
12 16012 เด็กหญิง ธนัชพร ปลอดโปร่ง .................................................... ............................
13 16013 เด็กหญิง ธินันอรกูล สานธนาจิตรชัย .................................................... ............................
14 16014 เด็กชาย ปรณัฐ ธนาฐิติภา .................................................... ............................
15 16015 เด็กหญิง มัลลิกา แก้วชะมอญ .................................................... ............................
16 16016 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สร้อยแก้ว .................................................... ............................
17 16017 เด็กหญิง พิมพ์พกานต์ ตรีศักด์ิ .................................................... ............................
18 16018 เด็กชาย พีรวิชญ์ธ ธรรมกุล .................................................... ............................
19 16019 เด็กหญิง สโรชา ขุนทอง .................................................... ............................
20 16020 เด็กหญิง ธีรตี เภรีประยูรพร .................................................... ............................
21 16021 เด็กชาย ภัคพล แพงผม .................................................... ............................
22 16022 เด็กหญิง ประภาพรรณ สุเมรุไหว .................................................... ............................
23 16023 เด็กหญิง ณัฐณิชา แสงมณี .................................................... ............................
24 16024 เด็กชาย ณัฐพล นิจิตร .................................................... ............................
25 16025 เด็กหญิง ณิชากร สุวรรณากาศ .................................................... ............................
26 16026 เด็กชาย โนเอ็น ศิวัช เปอเลอกรี .................................................... ............................
27 16027 เด็กหญิง ปาณิสรา พรหมนทีทอง .................................................... ............................
28 16028 เด็กชาย ณชพล แดงวิสุทธิ์ .................................................... ............................
29 16029 เด็กหญิง ธัญชนก จริตไทย .................................................... ............................
30 16030 เด็กหญิง ณัฐกานต์ เสวกสุข .................................................... ............................
31 16031 เด็กหญิง อัจรีย์ บุญเกิด .................................................... ............................
32 16032 เด็กชาย ปัณณธร วิมลพิมพ์ .................................................... ............................
33 16033 เด็กหญิง ธันย์ชนก รบศึก .................................................... ............................
34 16034 เด็กหญิง สุชาดา โพธิง์าม .................................................... ............................
35 16035 เด็กชาย อัทธ์ ถือพุดซา .................................................... ............................
36 16036 เด็กหญิง อรญา ผ่องศรี .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ความสามารถพิเศษ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  1  (1712)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 16037 เด็กหญิง อทิตยาพร อริยพฤกษ์ .................................................... ............................
2 16038 เด็กหญิง ปพิชญา จงศรีวัฒนาพร .................................................... ............................
3 16039 เด็กหญิง เบญญาภา เกตุยา .................................................... ............................
4 16040 เด็กหญิง ชาลิสา สุขวัฒนาการวิทย์ .................................................... ............................
5 16041 เด็กหญิง ธัญชนก เวียงซุ้ย .................................................... ............................
6 16042 เด็กชาย ธีรเมธ ทองค าชุม .................................................... ............................
7 16043 เด็กหญิง วริศรา โพธิม์่วง .................................................... ............................
8 16044 เด็กหญิง จิรภิญญา ปลีหจินดา .................................................... ............................
9 16045 เด็กหญิง สุรีชา สุบูรณ์ .................................................... ............................
10 16046 เด็กหญิง ณัฐพร ไชยศิริวัฒนะกุล .................................................... ............................
11 16047 เด็กหญิง กฤชพร เตียวพิทักษ์กุล .................................................... ............................
12 16048 เด็กหญิง พัชรพิมล วิสุวงษ์ .................................................... ............................
13 16049 เด็กหญิง กชพร จันชุมนุม .................................................... ............................
14 16050 เด็กชาย ปฏิภาณ วิทัยสาร .................................................... ............................
15 16051 เด็กหญิง โสภณัฐ เกียรตินิยมรุ่ง .................................................... ............................
16 16052 เด็กชาย ภูริภัทร พันธุเ์อก .................................................... ............................
17 16053 เด็กชาย กัณฑกรณ์ แสงสินธุ์ .................................................... ............................
18 16054 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ทองศรี .................................................... ............................
19 16055 เด็กชาย ศักดิโชติ สนั่นไหว .................................................... ............................
20 16056 เด็กชาย ธีรวัฒน์ จันทิมา .................................................... ............................
21 16057 เด็กชาย มงคลธรรม ค าวิเศษ .................................................... ............................
22 16058 เด็กหญิง ศิระประภา บุญวัฒนโสภณ .................................................... ............................
23 16059 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ทองฤทธิ์ .................................................... ............................
24 16060 เด็กหญิง สุธิดา สุขส าราญ .................................................... ............................
25 16061 เด็กชาย รพีภัทร์ หมั่นเขตรกิจ .................................................... ............................
26 16062 เด็กชาย ธนเดช ตองกระโทก .................................................... ............................
27 16063 เด็กชาย กอกฤต สุขแก้ว .................................................... ............................
28 16064 เด็กชาย กฤตเมธ อินทะกนก .................................................... ............................
29 16065 เด็กชาย ณภัทร จันทร์สุข .................................................... ............................
30 16066 เด็กชาย ทีปกร เทียนกระโทก .................................................... ............................
31 16067 เด็กชาย สืบสกุล บุญญศิริโชติ .................................................... ............................
32 16068 เด็กชาย ปิยะ โพธิล์อย .................................................... ............................
33 16069 เด็กหญิง วริทยา ลาภพานิช .................................................... ............................
34 16070 เด็กชาย ชนาธิป กิ่งชัย .................................................... ............................
35 16071 เด็กชาย วัชรินทร์ พิมพ์โคตร .................................................... ............................
36 16072 เด็กชาย ภัทรพล นพคุณ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ความสามารถพิเศษ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  2  (1812)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 16073 เด็กชาย ฉัตรชัย ศรีภิรมย์ .................................................... ............................
2 16074 เด็กหญิง สิริกร ลาดกระโทก .................................................... ............................
3 16075 เด็กชาย ชินกฤต ภูแ่ส .................................................... ............................
4 16076 เด็กหญิง ศิริพร วงศรีลา .................................................... ............................
5 16077 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เงินถม .................................................... ............................
6 16078 เด็กชาย ชยพล สร้อยสน .................................................... ............................
7 16079 เด็กชาย สถาพร เดือนสว่าง .................................................... ............................
8 16080 เด็กหญิง ภัทรธิดา ลีลาวดีเลิศ .................................................... ............................
9 16081 เด็กหญิง กชพร กฤตยบันลือ .................................................... ............................
10 16082 เด็กชาย ธนกานต์ แก้วนพรัตน์ .................................................... ............................
11 16083 เด็กหญิง ภาสินี แก้วมณี .................................................... ............................
12 16084 เด็กชาย ธนพนธ์ ระดมทอง .................................................... ............................
13 16085 เด็กชาย กิตติณัฏฐ์ วรพรชัยยนต์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ความสามารถพิเศษ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  3  (1811)

 

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

 

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

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


