
เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 14001 เด็กชาย ทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์ .................................................... ............................
2 14002 เด็กหญิง มนต์นภา ยินดี .................................................... ............................
3 14003 เด็กชาย จารุภัทร เกิดสาสน์ .................................................... ............................
4 14004 เด็กหญิง ภูริชญา เทพทอง .................................................... ............................
5 14005 เด็กชาย ธัชระวีร์ ปราณีตพลกรัง .................................................... ............................
6 14006 เด็กชาย ธนโชติ ศักดี .................................................... ............................
7 14007 เด็กหญิง กรองแก้ว ชุมพรผ่อง .................................................... ............................
8 14008 เด็กชาย พงศธร เรือนประโคน .................................................... ............................
9 14009 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ค าปทุม .................................................... ............................
10 14010 เด็กหญิง วราลี ตรีภัทรนรา .................................................... ............................
11 14011 เด็กหญิง เขมฤทัย บุญสิทธิ์ .................................................... ............................
12 14012 เด็กชาย กชกร มั่นใจอารย์ .................................................... ............................
13 14013 เด็กหญิง ณัฐชา สิงห์ปัญญา .................................................... ............................
14 14014 เด็กชาย ปันสุขต์ เพ็ชรผ่อง .................................................... ............................
15 14015 เด็กหญิง ณิชาภา ปิยะประภาพันธ์ .................................................... ............................
16 14016 เด็กหญิง ศิรดา กล่ าประเสริฐ .................................................... ............................
17 14017 เด็กชาย เจษฎากร คงเคน .................................................... ............................
18 14018 เด็กหญิง กุญช์ภรณ์ ล่ิมกุลอนันต์ .................................................... ............................
19 14019 เด็กหญิง อุรัสยา ศรีจินดา .................................................... ............................
20 14020 เด็กชาย ณัชพล หวังดี .................................................... ............................
21 14021 เด็กชาย ปงศ์ปณต ปัน้พุม่โพธิ์ .................................................... ............................
22 14022 เด็กชาย วุฒิไกร มัณยานนท์ .................................................... ............................
23 14023 เด็กหญิง นริศรา อุทัยวัฒน์ .................................................... ............................
24 14024 เด็กหญิง ลัลนา พงษ์หิรัญ .................................................... ............................
25 14025 เด็กชาย ชัยพร ศักด์ิศิริธร .................................................... ............................
26 14026 เด็กหญิง ณัฐชา ต่อมกระโทก .................................................... ............................
27 14027 เด็กชาย บัณฑิต ศรีวิลัย .................................................... ............................
28 14028 เด็กหญิง ญาดา จิรวัฒนากูสิน .................................................... ............................
29 14029 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เทพพันธุ์ .................................................... ............................
30 14030 เด็กชาย จุลจักร สายสมคุณ .................................................... ............................
31 14031 เด็กชาย แทนคุณ รอบคอบ .................................................... ............................
32 14032 เด็กชาย ศิวัช พานถม .................................................... ............................
33 14033 เด็กหญิง ปนัดดา บุญเขื่อง .................................................... ............................
34 14034 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ไชยยุทธมานนท์ .................................................... ............................
35 14035 เด็กหญิง ธนัชชา ชัยยะ .................................................... ............................
36 14036 เด็กหญิง พิชญานันท์ ค านึก .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ในจังหวัดปทุมธาน)ี)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  1  (3202)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 14037 เด็กชาย วรโชติ แก้วไสล .................................................... ............................
2 14038 เด็กชาย ภูเดชา หมั่นนิยม .................................................... ............................
3 14039 เด็กชาย รัฐภูมิ ระงับทุกข์ .................................................... ............................
4 14040 เด็กชาย กอร์ปกานต์ เจริญพร .................................................... ............................
5 14041 เด็กหญิง พิชญ์สินี บุญเขื่อง .................................................... ............................
6 14042 เด็กหญิง ชวิดา วัฒนมาลี .................................................... ............................
7 14043 เด็กหญิง เบญญาภา พรมพิทักษ์ .................................................... ............................
8 14044 เด็กหญิง ธนัชชา ปัดลาด .................................................... ............................
9 14045 เด็กหญิง ณิชาภัทร ศรีก าพล .................................................... ............................
10 14046 เด็กหญิง สิตางศ์ุ เสริมสุข .................................................... ............................
11 14047 เด็กชาย วรปรัชญ์ ละอองศรี .................................................... ............................
12 14048 เด็กชาย ภูริณัฐ์ โมอ่อน .................................................... ............................
13 14049 เด็กหญิง ชลิดา จันทร์สองดวง .................................................... ............................
14 14050 เด็กชาย อธิน โชติกุลธารา .................................................... ............................
15 14051 เด็กหญิง ฐาณิดา จันทรานุวัฒน์กูล .................................................... ............................
16 14052 เด็กหญิง วาสนา สุปทนนท์ .................................................... ............................
17 14053 เด็กชาย กฤตภาส กระษาปณ์การ .................................................... ............................
18 14054 เด็กหญิง ปัณพร อ่อนหยับ .................................................... ............................
19 14055 เด็กหญิง ศรัณย์พร มั่นวิจิตรเจริญ .................................................... ............................
20 14056 เด็กหญิง รัตติกาล มูลค าสี .................................................... ............................
21 14057 เด็กหญิง รักษา แหวนในเมือง .................................................... ............................
22 14058 เด็กชาย เอกวัตร รวยภิรมย์ .................................................... ............................
23 14059 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กู้ทรัพย์ .................................................... ............................
24 14060 เด็กชาย รชต ชวพละกุล .................................................... ............................
25 14061 เด็กหญิง จิรัชยา เจริญไชย .................................................... ............................
26 14062 เด็กชาย ทีปกร สังข์เงิน .................................................... ............................
27 14063 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ คุณดิลกปกรณ์ .................................................... ............................
28 14064 เด็กหญิง พัชรนันท์ ไขแสง .................................................... ............................
29 14065 เด็กชาย พสธร สวัสดิสาร .................................................... ............................
30 14066 เด็กหญิง สุพิชญา มณีวรรณ .................................................... ............................
31 14067 เด็กหญิง นัชชา บุญบุตร .................................................... ............................
32 14068 เด็กหญิง ปิยธิดา จันทรอวยชัย .................................................... ............................
33 14069 เด็กหญิง ผกาวรรณ ไทรปาน .................................................... ............................
34 14070 เด็กหญิง ธิชา โชติพรม .................................................... ............................
35 14071 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ โพธิส์พ .................................................... ............................
36 14072 เด็กชาย นวพรรษ แดงนิเวศน์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ในจังหวัดปทุมธาน)ี)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  2  (3203)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 14073 เด็กชาย ชินกฤต สุขทรัพย์ .................................................... ............................
2 14074 เด็กชาย รัฐศาสตร์ สุดใจจริง .................................................... ............................
3 14075 เด็กหญิง ฐานทรัพย์ มั่นดี .................................................... ............................
4 14076 เด็กชาย อิสรพงศ์ นวลสมบูรณ์ .................................................... ............................
5 14077 เด็กชาย สกลวรรธน์ ยิ้มนาโพธิ์ .................................................... ............................
6 14078 เด็กหญิง กสุชานาฎ เจริญภัทรนนท์ .................................................... ............................
7 14079 เด็กหญิง ฉัตรชนก ยอดเเก้ว .................................................... ............................
8 14080 เด็กชาย กฤตยชญ์ งอสอน .................................................... ............................
9 14081 เด็กหญิง ปาริชาติ โหมดตาด .................................................... ............................
10 14082 เด็กชาย พงศกร หมู่บ้านม่วง .................................................... ............................
11 14083 เด็กชาย กนกพล พิพัฒน์ทวีสิน .................................................... ............................
12 14084 เด็กหญิง พรรณอร ธรรมยศ .................................................... ............................
13 14085 เด็กหญิง อัญชลีกร พะวัง .................................................... ............................
14 14086 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ จิณะบุตร .................................................... ............................
15 14087 เด็กชาย คุณแทน อยุทธ์เจริญชัย .................................................... ............................
16 14088 เด็กหญิง สราวีย์ เล่ือนวิทย์วงศ์ .................................................... ............................
17 14089 เด็กหญิง อชิรญา ลิมาภิรักษ์ .................................................... ............................
18 14090 เด็กชาย ชิโณรส เกิดทะโสม .................................................... ............................
19 14091 เด็กหญิง จิดาภา ศิริพงษ์ .................................................... ............................
20 14092 เด็กชาย ธนากร คล้ายทอง .................................................... ............................
21 14093 เด็กหญิง รัตนาวดี เรือนทอง .................................................... ............................
22 14094 เด็กหญิง ณัฐชยา ครองยุติ .................................................... ............................
23 14095 เด็กหญิง ธนัญชนก อินละออ .................................................... ............................
24 14096 เด็กชาย ชลาธิป ฟองฤทธิ์ .................................................... ............................
25 14097 เด็กชาย ธีรไนย มาห้างหว้า .................................................... ............................
26 14098 เด็กหญิง อภิษฎา สารกุล .................................................... ............................
27 14099 เด็กหญิง สถลัชนันท์ อังศุจันทร์ .................................................... ............................
28 14100 เด็กชาย พัทธธรรม เพ็งรัตน์ .................................................... ............................
29 14101 เด็กหญิง ธีร์ภัทรา ชัยยะวัฒนะโยธิน .................................................... ............................
30 14102 เด็กหญิง ณัฐฐิญาภรณ์ ศรีประสาน .................................................... ............................
31 14103 เด็กชาย ธีรภัทร สุรกูล .................................................... ............................
32 14104 เด็กชาย เศกพิสิษฐ์ ศรีคช .................................................... ............................
33 14105 เด็กหญิง ศศินิภา โยธาเทคนิค .................................................... ............................
34 14106 เด็กชาย จัสตินปีเตอร์ บาซ่า .................................................... ............................
35 14107 เด็กชาย สกลภัทร รัตนพันธ์ .................................................... ............................
36 14108 เด็กชาย ณัฐดนัย วิเศษดอนหวาย .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ในจังหวัดปทุมธาน)ี)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  3  (3204)

 

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

 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการคุมสอบ 1 
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เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 14109 เด็กหญิง ขวัญเมือง สันนิธี .................................................... ............................
2 14110 เด็กหญิง ดลพร เจริญศิริชัยกุล .................................................... ............................
3 14111 เด็กหญิง สุชาวดี ฤทธิม์าก .................................................... ............................
4 14112 เด็กชาย วชิร ใบพลูทอง .................................................... ............................
5 14113 เด็กหญิง แพรวไพลิน นิยมสันติสุข .................................................... ............................
6 14114 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ทับทิมศรี .................................................... ............................
7 14115 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ หวังทอนกลาง .................................................... ............................
8 14116 เด็กชาย ปรินทร ทรงสนาน .................................................... ............................
9 14117 เด็กหญิง ปภัสร หวง .................................................... ............................
10 14118 เด็กชาย ภัทรกฤช มหาสุขานนท์ .................................................... ............................
11 14119 เด็กชาย ภูริชญ์ อ าโพธิศ์รี .................................................... ............................
12 14120 เด็กชาย วีรภัทร ปาลนิตย์ .................................................... ............................
13 14121 เด็กชาย ถิรวัฒน์ ลีละพันธ์นิวัฒน์ .................................................... ............................
14 14122 เด็กหญิง เนตรนันทินี คนคล่องพิชญะ .................................................... ............................
15 14123 เด็กชาย วิกรม อุริต .................................................... ............................
16 14124 เด็กชาย รัชชานนท์ กล่ินดวงมาลย์ .................................................... ............................
17 14125 เด็กหญิง อชิรญา ตรีเนตร .................................................... ............................
18 14126 เด็กชาย ศิวพล พึง่ใจ .................................................... ............................
19 14127 เด็กชาย รัชชานนท์ ล้ีจินดา .................................................... ............................
20 14128 เด็กชาย ณัฐดนัย พนาลิกุล .................................................... ............................
21 14129 เด็กหญิง พิชญากร แสนสีมนต์ .................................................... ............................
22 14130 เด็กชาย วีระวัฒน์ มังกร .................................................... ............................
23 14131 เด็กชาย วรากร จันทร์สูงเนิน .................................................... ............................
24 14132 เด็กชาย ธนชาต โชคทรัพย์ .................................................... ............................
25 14133 เด็กหญิง ชนิสรา อาบสุวรรณ .................................................... ............................
26 14134 เด็กหญิง สาธิตา ยิ่งยง .................................................... ............................
27 14135 เด็กหญิง รุจิรางค์ มุสิกวงศ์ .................................................... ............................
28 14136 เด็กชาย ทิณะพัชร์ สุระดม .................................................... ............................
29 14137 เด็กชาย ฐิติวัสส์ อาทร .................................................... ............................
30 14138 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วนาลีอภิบาล .................................................... ............................
31 14139 เด็กหญิง พชรอร อร่ามฉาย .................................................... ............................
32 14140 เด็กชาย จิรภัทร นาถีม .................................................... ............................
33 14141 เด็กหญิง ฉัตรกมล รักษาศรี .................................................... ............................
34 14142 เด็กชาย พีธัช ค ารุ่น .................................................... ............................
35 14143 เด็กชาย สุโกสนธิ์ บูรณพานิช .................................................... ............................
36 14144 เด็กหญิง กุลนิดา สงรัมย์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ในจังหวัดปทุมธาน)ี)
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รายชื่อผู้เข้าสอบทั้งหมด....................คน 
จ านวนผู้เข้าสอบ           .....................คน 
ขาดสอบ                       .....................คน 

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 14145 เด็กหญิง รัตติมา ศิลธรา .................................................... ............................
2 14146 เด็กชาย กิตติกร ชูสุย .................................................... ............................
3 14147 เด็กหญิง ปณิตา สัมฤทธิ์ .................................................... ............................
4 14148 เด็กชาย วชิรากรณ์ ศรีชูรส .................................................... ............................
5 14149 เด็กหญิง โชติกา ยิ่งเจริญสุข .................................................... ............................
6 14150 เด็กหญิง สิรภัทร สุขนุ่ม .................................................... ............................
7 14151 เด็กหญิง หทัยชนก เทีย่งธรรม .................................................... ............................
8 14152 เด็กชาย คานาอันท์ ยวงจันทร์ .................................................... ............................
9 14153 เด็กหญิง สุพิชชา สุริยเปล่งแสง .................................................... ............................
10 14154 เด็กชาย วชิรวิทย์ เหลืองสวัสด์ิ .................................................... ............................
11 14155 เด็กชาย ธราธิป สมแก้ว .................................................... ............................
12 14156 เด็กชาย จิรวัฒน์ จันทะมาตร .................................................... ............................
13 14157 เด็กหญิง พัชรพร สวัสด์ิจีน .................................................... ............................
14 14158 เด็กชาย ต่อยุทธ ลุนากัน .................................................... ............................
15 14159 เด็กหญิง ปภาพิชญ์ จิระแพทย์ .................................................... ............................
16 14160 เด็กหญิง ปวริสา ไชยสิงห์สวัสด์ิ .................................................... ............................
17 14161 เด็กชาย ภูตะวัน เพ็ญศรี .................................................... ............................
18 14162 เด็กหญิง พริริสากร โลณานุรักษ์ .................................................... ............................
19 14163 เด็กหญิง จุฑามาศ สุขอยู่ .................................................... ............................
20 14164 เด็กหญิง เณธิตา ไทยสุวรรณ .................................................... ............................
21 14165 เด็กชาย ณฐภพ สุรางกูร .................................................... ............................
22 14166 เด็กหญิง เบนิตา ศรีพันธวานุสรณ์ .................................................... ............................
23 14167 เด็กหญิง นารา แก้วสาร .................................................... ............................
24 14168 เด็กหญิง สิตานันท์ พัฒนานันท์ .................................................... ............................
25 14169 เด็กหญิง สายใจ รักเอียด .................................................... ............................
26 14170 เด็กหญิง จิณณรัตน์ อ่อนแก้ว .................................................... ............................
27 14171 เด็กชาย ทินภัทร กองวงศ์ .................................................... ............................
28 14172 เด็กหญิง กฤตติกา อาดัม .................................................... ............................
29 14173 เด็กชาย อิทธิพล แสนโคตร์ .................................................... ............................
30 14174 เด็กหญิง ปรวีร์ เมืองราช .................................................... ............................
31 14175 เด็กชาย ตะวัน มีพร้อม .................................................... ............................
32 14176 เด็กหญิง พลอยภุมรินทร์ ประจันทร์ .................................................... ............................
33 14177 เด็กชาย อนพัช แขกซอง .................................................... ............................
34 14178 เด็กหญิง กันต์กมล กมลคร .................................................... ............................
35 14179 เด็กชาย กฤษกร เกื้อแก้ว .................................................... ............................
36 14180 เด็กชาย รังสิมันต์ ดาริสวิบูลย์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ในจังหวัดปทุมธาน)ี)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  5  (3206)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 14181 เด็กชาย กองพัน เตียนสิงห์ .................................................... ............................
2 14182 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ วงศ์ไชยา .................................................... ............................
3 14183 เด็กหญิง ปิยธดา ทัศรี .................................................... ............................
4 14184 เด็กหญิง มานิตา เปล่งเพ็ชร .................................................... ............................
5 14185 เด็กหญิง กณิศา จุฑามณี .................................................... ............................
6 14186 เด็กหญิง ชาลิสา จวงถาวร .................................................... ............................
7 14187 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ ธนภัทรไพบูลย์ .................................................... ............................
8 14188 เด็กชาย วรพชร จันทร์ประภา .................................................... ............................
9 14189 เด็กชาย อภิสิทธิ์ อาจฤทธิ์ .................................................... ............................
10 14190 เด็กชาย ชัชพงศ์ ไฉยา .................................................... ............................
11 14191 เด็กชาย ศรุต ถัมภ์บรรฑุ .................................................... ............................
12 14192 เด็กหญิง ปุญญาพัฒน์ วิเมลืองตระกูล .................................................... ............................
13 14193 เด็กหญิง ปภาวี วงศ์เพชร .................................................... ............................
14 14194 เด็กหญิง นรินลดา ชุมนุมพร .................................................... ............................
15 14195 เด็กหญิง วรรณิดา จิตรพิมาย .................................................... ............................
16 14196 เด็กหญิง กมลวรรณ กล่ินสุคนธ์ .................................................... ............................
17 14197 เด็กหญิง กฤติมา สุขแสง .................................................... ............................
18 14198 เด็กชาย ศุภสิทธิ์ บุตรเสือ .................................................... ............................
19 14199 เด็กชาย ศาสตรพล ศรีทะวงศ์ .................................................... ............................
20 14200 เด็กชาย ณัฏฐพล ลาภประสพ .................................................... ............................
21 14201 เด็กหญิง ธนัชพร สมานพันธ์ .................................................... ............................
22 14202 เด็กหญิง วรัญญา ทรัพย์ยิ่ง .................................................... ............................
23 14203 เด็กหญิง ตรีสรา ทองมา .................................................... ............................
24 14204 เด็กหญิง มยุรฉัตร ชยันต์ธนาวรกฤต .................................................... ............................
25 14205 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ พานทอง .................................................... ............................
26 14206 เด็กชาย ชวนากร พลารักษ์ .................................................... ............................
27 14207 เด็กหญิง วิกกี้ ธนมน เนียมทับทิม .................................................... ............................
28 14208 เด็กชาย ซันนี่ ภคพล เนียมทับทิม .................................................... ............................
29 14209 เด็กหญิง ศุภิสรา วิรัชโชติเสถียร .................................................... ............................
30 14210 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ โสภา .................................................... ............................
31 14211 เด็กหญิง ตรีเพชร พันธุสุ์ .................................................... ............................
32 14212 เด็กชาย อธิคุณ เวชพิทักษ์ .................................................... ............................
33 14213 เด็กหญิง ทิพยรัตน์ สุขไพบูลย์ .................................................... ............................
34 14214 เด็กชาย รุจิภาส ภิบาลจอมมี .................................................... ............................
35 14215 เด็กชาย จุมพลภัทร์ โชคคุณ .................................................... ............................
36 14216 เด็กหญิง ปิยชนน์ สมจิตร .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ในจังหวัดปทุมธาน)ี)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  6  (3207)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 14217 เด็กชาย รัฐนันท์ โรหิตานนท์ .................................................... ............................
2 14218 เด็กชาย วรัท บัวหลวงงาม .................................................... ............................
3 14219 เด็กหญิง กัลยกร เครือสาร .................................................... ............................
4 14220 เด็กหญิง มนปริยา ทะลิ .................................................... ............................
5 14221 เด็กชาย ภูริภัทร นิโรจน์ .................................................... ............................
6 14222 เด็กหญิง อัญชิสา คูณวงษ์ .................................................... ............................
7 14223 เด็กชาย รักษ์ วงศ์วัน .................................................... ............................
8 14224 เด็กหญิง บุญสิตา พัฒนมงคล .................................................... ............................
9 14225 เด็กหญิง ฐิติชญาน์ รามภักดี .................................................... ............................
10 14226 เด็กหญิง ปคุณา แดงสมสอาด .................................................... ............................
11 14227 เด็กชาย ปิยะราชย์ จันทร์ศรีบุตร .................................................... ............................
12 14228 เด็กหญิง ณัฐริกา พลสันต์ .................................................... ............................
13 14229 เด็กหญิง นววรรณ วสันต์สว่างวงศ์ .................................................... ............................
14 14230 เด็กชาย ดลวัฒน์ ค าเพ็ง .................................................... ............................
15 14231 เด็กชาย ธเนศวร ชูชื่นมานะกิจ .................................................... ............................
16 14232 เด็กหญิง เขมจิรา ศิลาเจริญธนกิจ .................................................... ............................
17 14233 เด็กชาย กันต์กวี รัตนสาขา .................................................... ............................
18 14234 เด็กหญิง พิชญาภา ดาวเรือง .................................................... ............................
19 14235 เด็กหญิง สรณ์สิริ ศุภลักษณ์มงคล .................................................... ............................
20 14236 เด็กชาย ชุติเดช ทรงเดชะ .................................................... ............................
21 14237 เด็กหญิง ษษญาณ์ ปิดตาระพา .................................................... ............................
22 14238 เด็กชาย ชนะชัย เต็งทอง .................................................... ............................
23 14239 เด็กหญิง จิรัชยา สมประสงค์ .................................................... ............................
24 14240 เด็กหญิง สาริศา จองสุข .................................................... ............................
25 14241 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ไตรยะอุตร์ .................................................... ............................
26 14242 เด็กชาย ภูรินท์ พูนพนิช .................................................... ............................
27 14243 เด็กชาย หัสดินทร์ แดงด้วง .................................................... ............................
28 14244 เด็กชาย รัชกฤต ธนาพรเดชากุล .................................................... ............................
29 14245 เด็กหญิง จิรัชญา มวลแก้ว .................................................... ............................
30 14246 เด็กหญิง ธิวารี รักเดช .................................................... ............................
31 14247 เด็กชาย โชติปัญญ์ เล็กวารี .................................................... ............................
32 14248 เด็กหญิง อุษมา รุ่งแก้ว .................................................... ............................
33 14249 เด็กหญิง วริศรา เทือกค าซาว .................................................... ............................
34 14250 เด็กหญิง กตวรรณ วรทัต .................................................... ............................
35 14251 เด็กชาย ณัฐวัตร อินอ่ า .................................................... ............................
36 14252 เด็กชาย รัฐภูมิ อยู่คง .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ในจังหวัดปทุมธาน)ี)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  7  (3208)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 14253 เด็กชาย ชยาวุฒิ รัตนพรทิพย์ .................................................... ............................
2 14254 เด็กหญิง ญาณิศา สุนทรอภิชาต .................................................... ............................
3 14255 เด็กหญิง ฐิติพร พุมโกมล .................................................... ............................
4 14256 เด็กชาย ภูธิป สมโมรา .................................................... ............................
5 14257 เด็กหญิง พาขวัญ รุ่งหล า .................................................... ............................
6 14258 เด็กชาย เจตฌัฐ ภคบวร .................................................... ............................
7 14259 เด็กชาย เมตตรัย เหล่ียมจินดา .................................................... ............................
8 14260 เด็กหญิง พรรษชล ศรีจงใจ .................................................... ............................
9 14261 เด็กชาย ศิรศักด์ิ เพิม่ทรัพย์ .................................................... ............................
10 14262 เด็กหญิง ภูริชญา ภัทรพงศ์เกษม .................................................... ............................
11 14263 เด็กชาย อภิวิชญ์ สีดอกบวบ .................................................... ............................
12 14264 เด็กหญิง ณันรชา ชูชืน .................................................... ............................
13 14265 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ แสงอัมพรไชย .................................................... ............................
14 14266 เด็กชาย มรุพงษ์ เขียวอ่อน .................................................... ............................
15 14267 เด็กชาย สรพัศ พุม่สุวรรณ .................................................... ............................
16 14268 เด็กชาย ปริพัฒน์ สุขทัศน์ .................................................... ............................
17 14269 เด็กหญิง นภัสนันท์ ราชเล็ก .................................................... ............................
18 14270 เด็กหญิง อโณชา อันหนองกุง .................................................... ............................
19 14271 เด็กหญิง ณิชาพร อุทธยาน .................................................... ............................
20 14272 เด็กหญิง ชลากร ใสสอาด .................................................... ............................
21 14273 เด็กชาย ณัฐวีร์ เติมธีรพจน์ .................................................... ............................
22 14274 เด็กหญิง เจณิชา แจ้งสว่าง .................................................... ............................
23 14275 เด็กหญิง ภัทรมน คงเรือง .................................................... ............................
24 14276 เด็กชาย ธนกฤต วันมี .................................................... ............................
25 14277 เด็กหญิง ธนวรรณ วังคะฮาต .................................................... ............................
26 14278 เด็กชาย กฤตเมธ ชาวล้ีแสน .................................................... ............................
27 14279 เด็กชาย ปกรลักษณ์ เกตุราม .................................................... ............................
28 14280 เด็กหญิง บวรลักษณ์ ปานไกร .................................................... ............................
29 14281 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เรือนหล้า .................................................... ............................
30 14282 เด็กหญิง ดารินทร์ นุ่นท่าย .................................................... ............................
31 14283 เด็กชาย พสธร ยะรินทร์ .................................................... ............................
32 14284 เด็กชาย ธนธร คงเพชรพันธ์ .................................................... ............................
33 14285 เด็กหญิง จิรัชญา ไพสารี .................................................... ............................
34 14286 เด็กชาย พีรพัฒน์ เเก้วศรีทัศน์ .................................................... ............................
35 14287 เด็กชาย ธีรยุทธ บุระ .................................................... ............................
36 14288 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ บัวเปรม .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ในจังหวัดปทุมธาน)ี)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  8  (3302)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 14289 เด็กชาย ปิติภัทร สัตยวงศ์ .................................................... ............................
2 14290 เด็กหญิง ฉัตริยาภรณ์ มุ่งเกิด .................................................... ............................
3 14291 เด็กหญิง บุญสิตา พึง่เถื่อน .................................................... ............................
4 14292 เด็กชาย สุทิวัส ปัดทุมวรรณ .................................................... ............................
5 14293 เด็กหญิง เพชราภรณ์ บุญธรรมา .................................................... ............................
6 14294 เด็กหญิง ปรัชญา อุตธรรมชัย .................................................... ............................
7 14295 เด็กชาย ธนบดี เรืองสุวรรณ์ .................................................... ............................
8 14296 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส พรหมจรรย์ .................................................... ............................
9 14297 เด็กหญิง ชณาภรณ์ ภิรมย์ค า .................................................... ............................
10 14298 เด็กหญิง สโรชา แหยมเจริญ .................................................... ............................
11 14299 เด็กชาย ธนกิจ นรัญจพันธุ์ .................................................... ............................
12 14300 เด็กหญิง นริศรา สนใจยิ่ง .................................................... ............................
13 14301 เด็กหญิง ธัญชนก เปีย่มแก้ว .................................................... ............................
14 14302 เด็กหญิง กันต์ลดา หลวงพันเทา .................................................... ............................
15 14303 เด็กชาย ภาณุพงษ์ ตูมขาว .................................................... ............................
16 14304 เด็กหญิง ธนิตา เหล่าสิทธิ์ .................................................... ............................
17 14305 เด็กหญิง กรรณญรัตน์ ชูชิต .................................................... ............................
18 14306 เด็กชาย เดโชพล ตรงเท่ง .................................................... ............................
19 14307 เด็กหญิง ฐิติพร เทอดรัตนเกียรติ .................................................... ............................
20 14308 เด็กชาย จิรัฏฐ์ จันทรวงศ์ .................................................... ............................
21 14309 เด็กหญิง ภัทรพร คูศรีเทพประทาน .................................................... ............................
22 14310 เด็กชาย กษิดิส กรมดารา .................................................... ............................
23 14311 เด็กชาย ปฏิพัทธนศักด์ิ บุญอ่อน .................................................... ............................
24 14312 เด็กหญิง ศุภิพร ธนโศภิตไชย .................................................... ............................
25 14313 เด็กหญิง ลักขณา ศรีเทพ .................................................... ............................
26 14314 เด็กชาย บรรดาศักด์ิ กล่ินอยู่ .................................................... ............................
27 14315 เด็กหญิง พิมพ์รดา อาจมาก .................................................... ............................
28 14316 เด็กหญิง เพชรดา สว่างแจ้ง .................................................... ............................
29 14317 เด็กชาย ภามิน กิ่งตระการ .................................................... ............................
30 14318 เด็กหญิง กรวรินทร์ สภาพการ .................................................... ............................
31 14319 เด็กหญิง สุภาวดี เรืองศรี .................................................... ............................
32 14320 เด็กหญิง ชลิตานันท์ สุขอนันต์ .................................................... ............................
33 14321 เด็กชาย ศรุต กุดแถลง .................................................... ............................
34 14322 เด็กหญิง นภาภรณ์ ชุมนุ้ย .................................................... ............................
35 14323 เด็กหญิง แก้วขวัญ บุญกว้าง .................................................... ............................
36 14324 เด็กหญิง ภาวินี สีสรรณ์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ในจังหวัดปทุมธาน)ี)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  9  (3303)

 

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

 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการคุมสอบ 1 
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เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 14325 เด็กชาย รังสิมันต์ุ ศรีชมภู .................................................... ............................
2 14326 เด็กหญิง พิมพ์ชนก มานะรังสรรค์ .................................................... ............................
3 14327 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ชานมณีรัตน์ .................................................... ............................
4 14328 เด็กหญิง ชัญญา ธิไชย .................................................... ............................
5 14329 เด็กชาย ทรัพโยดม เบ็ญจมาศ .................................................... ............................
6 14330 เด็กหญิง ชยาภรณ์ ศรีตะเถระ .................................................... ............................
7 14331 เด็กหญิง ณัชวดี เปียเเดง .................................................... ............................
8 14332 เด็กหญิง พิชชาพร แดงประไพ .................................................... ............................
9 14333 เด็กหญิง วรันกร สิทธิเลิศ .................................................... ............................
10 14334 เด็กหญิง จิรฐา พัฒนชูมงคล .................................................... ............................
11 14335 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ ทวีพันธุส์านต์ .................................................... ............................
12 14336 เด็กชาย ธนพนธ์ ภาคบุบผา .................................................... ............................
13 14337 เด็กหญิง ณฐกร สิมมา .................................................... ............................
14 14338 เด็กหญิง บุษยพรรณ จารึกกฤษฎา .................................................... ............................
15 14339 เด็กชาย กฤต กิจจาลักษณ์ .................................................... ............................
16 14340 เด็กหญิง พรพรรณ เศษรักษา .................................................... ............................
17 14341 เด็กหญิง กุลญาณัฐ มุธะสุวงศ์ .................................................... ............................
18 14342 เด็กหญิง ธนิสร พุกฉัตร .................................................... ............................
19 14343 เด็กหญิง ธนัชยา ไกรทองสุข .................................................... ............................
20 14344 เด็กชาย เอกณัฎฐ์ ทิวแก้ว .................................................... ............................
21 14345 เด็กหญิง อรปรียา ไชยชนะ .................................................... ............................
22 14346 เด็กชาย ธนกิจ ไม้เเก้ว .................................................... ............................
23 14347 เด็กชาย ภัทรนินทร์ บุญญามาลย์ .................................................... ............................
24 14348 เด็กหญิง ธนิดา หงษ์บุญเสริม .................................................... ............................
25 14349 เด็กหญิง วิศัลยา สังขวุฒิ .................................................... ............................
26 14350 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ บุญเกิด .................................................... ............................
27 14351 เด็กหญิง ฐานิตดา หอสิริ .................................................... ............................
28 14352 เด็กหญิง กรุณา สามา .................................................... ............................
29 14353 เด็กชาย วจกฤษณ ผิวสอาด .................................................... ............................
30 14354 เด็กหญิง ภูมิธิดา วิทโยภาส .................................................... ............................
31 14355 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ธีรเลิศพาณิช .................................................... ............................
32 14356 เด็กชาย บุณยกร มะโนวรรณ์ .................................................... ............................
33 14357 เด็กหญิง ปรวีณ์นุช บัวสุข .................................................... ............................
34 14358 เด็กชาย ณภัทร ไชยชมภู .................................................... ............................
35 14359 เด็กชาย กิตติพงศ์ พินมฌี .................................................... ............................
36 14360 เด็กชาย รัชชานนท์ โรจน์สกุลวัฒนา .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ในจังหวัดปทุมธาน)ี)
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รายชื่อผู้เข้าสอบทั้งหมด....................คน 
จ านวนผู้เข้าสอบ        .....................คน 
ขาดสอบ                 ......................คน 

 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการคุมสอบ 1 
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เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 14361 เด็กชาย ปณชัย ลีภัทรวงศ์ .................................................... ............................
2 14362 เด็กชาย ธีรภัทร ตันติกุล .................................................... ............................
3 14363 เด็กชาย คุณากร ทรายขาว .................................................... ............................
4 14364 เด็กชาย ชินโชติ ชินวรรณโชติ .................................................... ............................
5 14365 เด็กชาย บุณยกร จันทร์เพ็ญ .................................................... ............................
6 14366 เด็กชาย สัชฌะ คุ้มบุดดี .................................................... ............................
7 14367 เด็กชาย บุญณาพัฒน์ เจริญรุ่งรัตน์ .................................................... ............................
8 14368 เด็กหญิง พิมชนก ห้วยเรไร .................................................... ............................
9 14369 เด็กชาย ธนาภรณ์ รอดแสวง .................................................... ............................
10 14370 เด็กหญิง ภัคจิรา หนูเจริญ .................................................... ............................
11 14371 เด็กชาย ภีม ปุริธรรม .................................................... ............................
12 14372 เด็กชาย ธนดล เลิศวิทยาประดิษฐ์ .................................................... ............................
13 14373 เด็กหญิง บุญธิชา คุ้มภัย .................................................... ............................
14 14374 เด็กชาย กรภัทร์ ชวนะวิรุฬห์ .................................................... ............................
15 14375 เด็กชาย ธนภัทร ธนศรีสถิตย์ .................................................... ............................
16 14376 เด็กชาย ชุติพนธ์ เเซ่จิว .................................................... ............................
17 14377 เด็กหญิง ปาลิตา ชิดชาญชัย .................................................... ............................
18 14378 เด็กหญิง ปวริศา อรัญญะ .................................................... ............................
19 14379 เด็กหญิง สินีนาท เกตุมณี .................................................... ............................
20 14380 เด็กหญิง กานต์มณี มากบัว .................................................... ............................
21 14381 เด็กหญิง กันต์กมล พิชิตพร .................................................... ............................
22 14382 เด็กหญิง อัยรดา ธิกา .................................................... ............................
23 14383 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ สกุลตนาคลาภ .................................................... ............................
24 14384 เด็กหญิง ภัทรวรรณ สัมรวลสุขสะอาด .................................................... ............................
25 14385 เด็กชาย ภัทรดล พงษ์พานิช .................................................... ............................
26 14386 เด็กหญิง สุชาวดี แสงอรุณ .................................................... ............................
27 14387 เด็กหญิง รวิภา ศรีทะโร .................................................... ............................
28 14388 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ดวงภมร .................................................... ............................
29 14389 เด็กหญิง ศรีลีณา ค าภูมี .................................................... ............................
30 14390 เด็กหญิง สุจิรา ลักษณะพาณิชย์กิจ .................................................... ............................
31 14391 เด็กชาย คณาธิป ปานเพชร์ .................................................... ............................
32 14392 เด็กชาย เทพอนันต์ ประเสริฐสังข์ .................................................... ............................
33 14393 เด็กชาย จักรรินทร์ พันธ์เจริญ .................................................... ............................
34 14394 เด็กหญิง ภัณฑิลา โชติช่วง .................................................... ............................
35 14395 เด็กหญิง สรัลชนา จิตต์กระจายแสง .................................................... ............................
36 14396 เด็กชาย วริทธ์ธร สุขวรรณ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ในจังหวัดปทุมธาน)ี)
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รายชื่อผู้เข้าสอบทั้งหมด....................คน 
จ านวนผู้เข้าสอบ           .....................คน 
ขาดสอบ                       .....................คน 
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เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 14397 เด็กหญิง ณัฐนรี ธะนะภาษี .................................................... ............................
2 14398 เด็กหญิง นภสร เพ็ชรเสถียร .................................................... ............................
3 14399 เด็กชาย ณภัทร เอี่ยมสอาด .................................................... ............................
4 14400 เด็กชาย ธีรภัทร์ สถิรเศรษฐ .................................................... ............................
5 14401 เด็กหญิง พรนัชชา เรือนนุช .................................................... ............................
6 14402 เด็กหญิง นิชาพัฒน์ อัครภูรีภิรมย์ .................................................... ............................
7 14403 เด็กหญิง พิริสา เสรีนุกูล .................................................... ............................
8 14404 เด็กหญิง ธาริกา กองหนู .................................................... ............................
9 14405 เด็กหญิง ภาวิกา กองหนู .................................................... ............................
10 14406 เด็กหญิง ณิชกมล ศิริบ ารุง .................................................... ............................
11 14407 เด็กชาย ปิน่ปกรณ์ รุ่งก าจัด .................................................... ............................
12 14408 เด็กหญิง กัญญาภัค ถิ่นน้ าใส .................................................... ............................
13 14409 เด็กหญิง ณัฐนารี ภูษา .................................................... ............................
14 14410 เด็กหญิง สุวิมล เสือมั่น .................................................... ............................
15 14411 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ใหม่โสภา .................................................... ............................
16 14412 เด็กชาย นนทพัทธ์ แสงเงิน .................................................... ............................
17 14413 เด็กหญิง ศศิธร พุม่พวง .................................................... ............................
18 14414 เด็กชาย สรวิศ ทองส าฤทธิ์ .................................................... ............................
19 14415 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ลัดดาวงค์ .................................................... ............................
20 14416 เด็กชาย ชนาวิชญ์ เชาวนปรีชา .................................................... ............................
21 14417 เด็กชาย รัชชานนท์ พลพันธ์ .................................................... ............................
22 14418 เด็กชาย ชนกันต์ สาขามุละ .................................................... ............................
23 14419 เด็กหญิง พิชญาภัค ฉัตรเศรษฐกูล .................................................... ............................
24 14420 เด็กหญิง ปาณิศา แก้ววิเชียร .................................................... ............................
25 14421 เด็กชาย พชรพล ศิริกุลรักษา .................................................... ............................
26 14422 เด็กหญิง ชนัดดา เพชรธนกิจ .................................................... ............................
27 14423 เด็กหญิง ศลิษา รัตนชาคร .................................................... ............................
28 14424 เด็กหญิง ปุญญิสา กันชู .................................................... ............................
29 14425 เด็กชาย ฤชายุ อ่อนประเสริฐ .................................................... ............................
30 14426 เด็กหญิง พิชญาภา โคดม .................................................... ............................
31 14427 เด็กชาย ชานน ปาทาน .................................................... ............................
32 14428 เด็กชาย ชานนท์ สกุลเดชไพศาล .................................................... ............................
33 14429 เด็กหญิง ชญานิศ เสาเวียง .................................................... ............................
34 14430 เด็กหญิง ปิติพร ปุยะติ .................................................... ............................
35 14431 เด็กหญิง อธิษฐาน พิพัฒนเบญจกูล .................................................... ............................
36 14432 เด็กชาย วชิระวิทย์ วีรอนันตมิตร .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ในจังหวัดปทุมธาน)ี)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  12  (3306)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 14433 เด็กชาย ภรัณยู หนูเจริญ .................................................... ............................
2 14434 เด็กชาย สฐิพัจ เสริมสกุลวัฒน์ .................................................... ............................
3 14435 เด็กหญิง กณษร ทองอินทร์ .................................................... ............................
4 14436 เด็กหญิง ยมลพร อินเอียว .................................................... ............................
5 14437 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ อาจโต .................................................... ............................
6 14438 เด็กหญิง ชนัญธิดา กันญา .................................................... ............................
7 14439 เด็กชาย กิตติพิพัฒน์ ม่วงไม้ .................................................... ............................
8 14440 เด็กหญิง ปวริศา สุวรรณทัต .................................................... ............................
9 14441 เด็กชาย ณัฐวัตร จวนชัยนาท .................................................... ............................
10 14442 เด็กชาย ปรินทร ธรรมรักษ์ .................................................... ............................
11 14443 เด็กหญิง อนุตตรีย์ พุม่ไพร .................................................... ............................
12 14444 เด็กชาย นิธิวิทย์ บุญชู .................................................... ............................
13 14445 เด็กหญิง ณภัทร ประดับลาย .................................................... ............................
14 14446 เด็กชาย ณภัทร บัวเพชร .................................................... ............................
15 14447 เด็กหญิง ปภาวี รามวงศ์ .................................................... ............................
16 14448 เด็กชาย ทรงกลด จักรา .................................................... ............................
17 14449 เด็กหญิง ทิพย์ตะวัน บุญอยู่ .................................................... ............................
18 14450 เด็กหญิง นัทธมน ม้อยจังหัน .................................................... ............................
19 14451 เด็กชาย มนัสวี ชัยยะคง .................................................... ............................
20 14452 เด็กหญิง วิชญาดา ศิริเวช .................................................... ............................
21 14453 เด็กหญิง นันทวดี ศรีภูมั่น .................................................... ............................
22 14454 เด็กหญิง วรณัฐ อังฉกรรจ์ .................................................... ............................
23 14455 เด็กหญิง กมลพรรณ ประทุมสุวรรณ .................................................... ............................
24 14456 เด็กชาย ริสกี วิวัชพงศ์ .................................................... ............................
25 14457 เด็กหญิง จิดาภา คุณากรนิรันดร์ .................................................... ............................
26 14458 เด็กชาย ปุณยวีร์ นาวายนต์ .................................................... ............................
27 14459 เด็กชาย ธนดล แสงศิลา .................................................... ............................
28 14460 เด็กชาย ฆฤต ส่องแสง .................................................... ............................
29 14461 เด็กชาย สุรศักด์ิ เขียวศรี .................................................... ............................
30 14462 เด็กชาย รัฐพงศ์ ตะมะวิโมกข์ .................................................... ............................
31 14463 เด็กหญิง ภีรดา ตันติเมธานนท์ .................................................... ............................
32 14464 เด็กหญิง ปฎิมาภรณ์ อ้วนเสมอ .................................................... ............................
33 14465 เด็กหญิง ณัฐนรีย์ พวงพยอม .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ในจังหวัดปทุมธาน)ี)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  13  (3307)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 15001 เด็กชาย ปีติชา เหลืองชูเกียรติ .................................................... ............................
2 15002 เด็กหญิง ธนัชชา รุ่งอัมพรกุล .................................................... ............................
3 15003 เด็กหญิง อรรัมภา ไทยเจริญ .................................................... ............................
4 15004 เด็กชาย ศรันท์ สีสมบูรณ์ .................................................... ............................
5 15005 เด็กหญิง ชลธิชา สาหร่ายสังข์ .................................................... ............................
6 15006 เด็กหญิง พรปวีณ์ ดวงบุญช่วย .................................................... ............................
7 15007 เด็กชาย เตชินท์ สุวรรณะ .................................................... ............................
8 15008 เด็กหญิง บุณฑริกา สุภาษิต .................................................... ............................
9 15009 เด็กหญิง ณัชชา พรประสิทธิ์ .................................................... ............................
10 15010 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ พัฒนวงศ์วรัณ .................................................... ............................
11 15011 เด็กชาย ณัฐดนัย คงเหล่ียม .................................................... ............................
12 15012 เด็กชาย รัชภูมิ นกน้อย .................................................... ............................
13 15013 เด็กหญิง ปิยทิพย์ ไทรศรีค า .................................................... ............................
14 15014 เด็กหญิง ภัณฑิราภรณ์ วัฒนา .................................................... ............................
15 15015 เด็กชาย ปองภพ ปัน้เฉย .................................................... ............................
16 15016 เด็กชาย ธนภูมิ กระจ่างจาย .................................................... ............................
17 15017 เด็กชาย พลพิพัฒน์ วรนาถจินดา .................................................... ............................
18 15018 เด็กชาย พีรศุภ ผลดี .................................................... ............................
19 15019 เด็กหญิง สุขิตา เหมะธุลิน .................................................... ............................
20 15020 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ธนปรียนันท์ .................................................... ............................
21 15021 เด็กชาย ณฐวรรธน์ น้อยค าสิน .................................................... ............................
22 15022 เด็กชาย ภัทรพงศ์ พะยอม .................................................... ............................
23 15023 เด็กชาย เวหา ศิริรัตนพันธุ์ .................................................... ............................
24 15024 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ แสงเจริญ .................................................... ............................
25 15025 เด็กหญิง รมัณยา เกรียงไกรวศิน .................................................... ............................
26 15026 เด็กหญิง อชิรญา ข าปลอดภัย .................................................... ............................
27 15027 เด็กชาย วชิรวิทย์ เตียเจริญ .................................................... ............................
28 15028 เด็กหญิง ธันยธรณ์ นัมคณิสรณ์ .................................................... ............................
29 15029 เด็กหญิง ญาณิฐา คนอยู่ .................................................... ............................
30 15030 เด็กชาย กันตพัฒน์ จิตปลอดโปร่ง .................................................... ............................
31 15031 เด็กชาย กริตานน งามสะอาด .................................................... ............................
32 15032 เด็กหญิง ณิชาภัทร ธีรสินธุโ์สภณ .................................................... ............................
33 15033 เด็กหญิง นราวดี อ่องวงศ์วัฒนา .................................................... ............................
34 15034 เด็กหญิง กชพรรณ นิคม .................................................... ............................
35 15035 เด็กหญิง กมลชนก ทูค ามี .................................................... ............................
36 15036 เด็กชาย อนรรฆ แสงสระคู .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ต่างจังหวัด))

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  14  (3408)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 15037 เด็กชาย ภูดิท คงรัศมี .................................................... ............................
2 15038 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย พวงมาลัย .................................................... ............................
3 15039 เด็กชาย ภัทรวัฒน์ ดิษยพัฒน์โสภณ .................................................... ............................
4 15040 เด็กหญิง ปุณยวีย์ อินทร์ฤดี .................................................... ............................
5 15041 เด็กชาย คิมหันต์ สกุลนาค .................................................... ............................
6 15042 เด็กชาย กันณพงศ์ หัสดี .................................................... ............................
7 15043 เด็กหญิง อิศราวรรณ มาผิว .................................................... ............................
8 15044 เด็กชาย ปฐมพร พิมพ์สา .................................................... ............................
9 15045 เด็กชาย อนพัช สมงาม .................................................... ............................
10 15046 เด็กหญิง ณิชนันท์ พันธุศิ์ริ .................................................... ............................
11 15047 เด็กชาย สุริยกมล ศรีวะอุไร .................................................... ............................
12 15048 เด็กหญิง ภัทรธิดา งาเนียม .................................................... ............................
13 15049 เด็กชาย ภูริช รักรงค์ .................................................... ............................
14 15050 เด็กหญิง ภัสณิชา ชัยศิริ .................................................... ............................
15 15051 เด็กชาย อชิตะ โกวิทวัฒนชัย .................................................... ............................
16 15052 เด็กชาย นิธิกร สุนทรกรัณย์ .................................................... ............................
17 15053 เด็กหญิง ศตพร รังกูล .................................................... ............................
18 15054 เด็กหญิง หทัยชนก น้อยหลุบเลา .................................................... ............................
19 15055 เด็กหญิง โชติรัตน์ วงศ์ศรี .................................................... ............................
20 15056 เด็กชาย สุวิจักขณ์ เล็กน้อย .................................................... ............................
21 15057 เด็กหญิง กรรวี ลิมปิกาญจนโกวิท .................................................... ............................
22 15058 เด็กหญิง ยศสินี มีมงคล .................................................... ............................
23 15059 เด็กชาย อติเทพ วายุภักด์ิ .................................................... ............................
24 15060 เด็กชาย ชินาธิป อินทะนะ .................................................... ............................
25 15061 เด็กชาย กธนกร ศุภการนิมิต .................................................... ............................
26 15062 เด็กชาย ก่อบุญ คงศรี .................................................... ............................
27 15063 เด็กหญิง จาริยา เพชรสกุล .................................................... ............................
28 15064 เด็กหญิง วริศรา เทศนะ .................................................... ............................
29 15065 เด็กหญิง อัญรินทร์ โชติอนันต์นิภาส .................................................... ............................
30 15066 เด็กหญิง พิชญธิดา เพ็ชรล้วน .................................................... ............................
31 15067 เด็กชาย ธนัชปัฐสร ชนะกิจ .................................................... ............................
32 15068 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เเอบยิ้ม .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขต (ต่างจังหวัด))

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  15  (3407)

 

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

 

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

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


