
เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 13001 เด็กชาย นิพพิชฌน์ โกศัลยวัตร .................................................... ............................
2 13002 เด็กหญิง ชญานิศ พวงเพียงงาม .................................................... ............................
3 13003 เด็กชาย กันตพิชญ์ ราชบุรี .................................................... ............................
4 13004 เด็กชาย วีรชิต มงคล .................................................... ............................
5 13005 เด็กชาย อัครพล เกษวิริยะกรณ์ .................................................... ............................
6 13006 เด็กหญิง สราวลี เนียมวงษ์ .................................................... ............................
7 13007 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา การุณรักษ์ .................................................... ............................
8 13008 เด็กชาย วชิระ หนูแก้ว .................................................... ............................
9 13009 เด็กหญิง กนกพิชญ์ นาวาทอง .................................................... ............................
10 13010 เด็กชาย กิตติภูมิ ทุม่เพชร .................................................... ............................
11 13011 เด็กหญิง ปทิตตา นกแก้ว .................................................... ............................
12 13012 เด็กชาย จิรวัฒน์ ก าสมุทร .................................................... ............................
13 13013 เด็กชาย พิสิษฐ์ ปิยาพรวัฒนกุล .................................................... ............................
14 13014 เด็กหญิง สุชญา บัวผัน .................................................... ............................
15 13015 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ อิ่มประบูรณ์ .................................................... ............................
16 13016 เด็กชาย บุณยกร สลุงอยู่ .................................................... ............................
17 13017 เด็กชาย อภิชา ฉัตรใจดี .................................................... ............................
18 13018 เด็กชาย ปาราเมศ พรสุขสวัสด์ิ .................................................... ............................
19 13019 เด็กหญิง อภิณห์พร บุญเพ็ชร์ .................................................... ............................
20 13020 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เอื้อเพิม่เกียรติ .................................................... ............................
21 13021 เด็กหญิง นลพรรณ อุดมรัตน์ .................................................... ............................
22 13022 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ เปรมบุตร .................................................... ............................
23 13023 เด็กหญิง ภัคภิญญา โอชารส .................................................... ............................
24 13024 เด็กชาย ชนาธิป ชัยทะนุ .................................................... ............................
25 13025 เด็กหญิง พิมชนก สุขพูล .................................................... ............................
26 13026 เด็กหญิง ชนกกมล ทองแสง .................................................... ............................
27 13027 เด็กหญิง ปัณนรัตน์ กล่ินเกษร .................................................... ............................
28 13028 เด็กชาย พุทธิพัชร สายคมทรัพย์ .................................................... ............................
29 13029 เด็กหญิง ชัญญานุช ศรีสุข .................................................... ............................
30 13030 เด็กชาย ธนชิต ทะนากลาง .................................................... ............................
31 13031 เด็กชาย ศิวกร พิกุลทอง .................................................... ............................
32 13032 เด็กหญิง ปารณีย์ บุตรภักดี .................................................... ............................
33 13033 เด็กหญิง ธมลวรรณ แสงจันทร์ .................................................... ............................
34 13034 เด็กหญิง สุจิรา สายเกิด .................................................... ............................
35 13035 เด็กชาย ปัณณวัชร์ ว่องเจริญกิจกุล .................................................... ............................
36 13036 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ กระทอง .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ในเขตพืน้ทีบ่ริการ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  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 13037 เด็กชาย ณัฐวัตร์ ปรีดี .................................................... ............................
2 13038 เด็กชาย ธนพัฒน์ ปานเกิด .................................................... ............................
3 13039 เด็กชาย ณัฐภัทร ถนอมรัตน์ .................................................... ............................
4 13040 เด็กชาย วิภาส จุลเจือญาติ .................................................... ............................
5 13041 เด็กหญิง ภัคจิรา ศิริแสน .................................................... ............................
6 13042 เด็กชาย ณัฐชนน อักษรชัย .................................................... ............................
7 13043 เด็กหญิง ปุณยนุช สุทธิพรสมบัติ .................................................... ............................
8 13044 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เพ็งแก่นแท้ .................................................... ............................
9 13045 เด็กหญิง กวิสรา แสงศรี .................................................... ............................
10 13046 เด็กหญิง ทัศนียาภรณ์ บุตรโบราณ .................................................... ............................
11 13047 เด็กชาย กีรติ เศรษฐสุข .................................................... ............................
12 13048 เด็กชาย นพรุจ ขุนทอง .................................................... ............................
13 13049 เด็กหญิง วธูสิริ เขียวชอุ่ม .................................................... ............................
14 13050 เด็กหญิง ณฐภัส สายแก้ว .................................................... ............................
15 13051 เด็กชาย ธนกฤต อาชะวะบูล .................................................... ............................
16 13052 เด็กชาย บวรวัช คละวรรณดี .................................................... ............................
17 13053 เด็กชาย วัชรากร พลอาสา .................................................... ............................
18 13054 เด็กหญิง อาคาริ อิชิคุระ .................................................... ............................
19 13055 เด็กหญิง ชนิภรณ์ คิมประเสริฐ .................................................... ............................
20 13056 เด็กชาย นวมินทร์ ลายคราม .................................................... ............................
21 13057 เด็กชาย ขัตติย สกุลวณิชชากวิน .................................................... ............................
22 13058 เด็กหญิง ญาณิชา สาริกบุตร .................................................... ............................
23 13059 เด็กชาย พรภวิษย์ ชนะพล .................................................... ............................
24 13060 เด็กชาย วิภู จ านงค์กิจ .................................................... ............................
25 13061 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ค างาม .................................................... ............................
26 13062 เด็กหญิง ฐิติชยา อัมพวัน .................................................... ............................
27 13063 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ด่านเดชา .................................................... ............................
28 13064 เด็กชาย ศิริเทพ พานแก้ว .................................................... ............................
29 13065 เด็กหญิง ณัฐธิดา ค าไชโย .................................................... ............................
30 13066 เด็กชาย พีระพัชร ทองไพรวรรณ .................................................... ............................
31 13067 เด็กหญิง อัยญา ลอยเจริญ .................................................... ............................
32 13068 เด็กชาย บุณยวีร์ บุญวงศ์ .................................................... ............................
33 13069 เด็กหญิง กัญวรา ปะวะโน .................................................... ............................
34 13070 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ สุมาลีศรีวงศ์ .................................................... ............................
35 13071 เด็กหญิง นภษร ถาวรวยัคฆ์ .................................................... ............................
36 13072 เด็กหญิง ณัฐณิชา จุลโพธิ์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ในเขตพืน้ทีบ่ริการ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  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 13073 เด็กชาย ภาสกร ทองหมื่นไวย์ .................................................... ............................
2 13074 เด็กหญิง อติกานต์ พิทักษ์วงศ์ .................................................... ............................
3 13075 เด็กหญิง ณธิดา เทพาศักด์ิ .................................................... ............................
4 13076 เด็กหญิง พิมพ์รดา มาลาหอม .................................................... ............................
5 13077 เด็กหญิง ณัฐนัญท์ กัญจนภัครพงศ์ .................................................... ............................
6 13078 เด็กชาย จักรภัทร คุณเศรษฐ์ .................................................... ............................
7 13079 เด็กชาย นัธทวัฒน์ พายุบุตร .................................................... ............................
8 13080 เด็กชาย ก้องกิดากร พันชนะ .................................................... ............................
9 13081 เด็กหญิง วรัชนันทน์ เพชรช่วย .................................................... ............................
10 13082 เด็กหญิง ปุณยนุช ชาลาอาดิศัย .................................................... ............................
11 13083 เด็กชาย จิรวัฒน์ เมฆโปธิ .................................................... ............................
12 13084 เด็กชาย พชรพล กมลเลิศ .................................................... ............................
13 13085 เด็กหญิง ฐิตานันท์ ด าอ าภัย .................................................... ............................
14 13086 เด็กชาย กิตติศักด์ิ สุดสงวน .................................................... ............................
15 13087 เด็กหญิง ธัณณดา พุทธา .................................................... ............................
16 13088 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เรืองนุช .................................................... ............................
17 13089 เด็กชาย สหรัฐ วงษ์พลับ .................................................... ............................
18 13090 เด็กหญิง นภัสสร รุ่งทอง .................................................... ............................
19 13091 เด็กชาย ธราเทพ โพธิเ์กตุ .................................................... ............................
20 13092 เด็กชาย ศักด์ิสิทธิ์ เกษบุษย์ .................................................... ............................
21 13093 เด็กชาย ฐานพัฒน์ รจนัย .................................................... ............................
22 13094 เด็กหญิง จรรยพร จิวะกุลชัยนันท์ .................................................... ............................
23 13095 เด็กชาย วรรธนภัทร พานิชย์ .................................................... ............................
24 13096 เด็กหญิง เนตรณัฐชา แป้นสุวรรณ .................................................... ............................
25 13097 เด็กชาย วณัฐพงศ์ ศรีไสล .................................................... ............................
26 13098 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สาฆอ้ง .................................................... ............................
27 13099 เด็กชาย พชร ฟุง้ฟู .................................................... ............................
28 13100 เด็กชาย ภูตะวัน ไกลถิ่น .................................................... ............................
29 13101 เด็กหญิง ณิชกานต์ เหลืองอุดม .................................................... ............................
30 13102 เด็กชาย ถิรวัฒน์ เพ็ชรวิเศษ .................................................... ............................
31 13103 เด็กหญิง ณัฐศร สระเเก้ว .................................................... ............................
32 13104 เด็กหญิง พิชชานันท์ มะสีพันธุ์ .................................................... ............................
33 13105 เด็กหญิง ปิยอร ดวงชาทม .................................................... ............................
34 13106 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ธรรมรัตน์ .................................................... ............................
35 13107 เด็กชาย พีรดนย์ แคฝอย .................................................... ............................
36 13108 เด็กชาย ไมเคิล เฟรทแมน .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ในเขตพืน้ทีบ่ริการ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  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 13109 เด็กหญิง แพรพรรณ พูลสวัสด์ิ .................................................... ............................
2 13110 เด็กชาย ศิวัฒม์ อัศวเวศน์ .................................................... ............................
3 13111 เด็กชาย นวินวรรษ นวลเนตร .................................................... ............................
4 13112 เด็กหญิง สุวพิชญ์ ส าราญถิ่น .................................................... ............................
5 13113 เด็กชาย สหรัฐ เอี่ยมธนากุล .................................................... ............................
6 13114 เด็กหญิง ณัฐนันท์ กวานดา .................................................... ............................
7 13115 เด็กหญิง ปณิชา โบกรณีย์ .................................................... ............................
8 13116 เด็กชาย ยศวีร์ อดิศรสุวรรณ .................................................... ............................
9 13117 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ บุญโญอุปถัมภ์ .................................................... ............................
10 13118 เด็กชาย ชัชธร สุดสาย .................................................... ............................
11 13119 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ดวงดี .................................................... ............................
12 13120 เด็กชาย ยศกร บุญแซม .................................................... ............................
13 13121 เด็กชาย พลัน เลิศร่วมพัฒนา .................................................... ............................
14 13122 เด็กชาย เศรษฐพัส เพชรรัตน์พงศา .................................................... ............................
15 13123 เด็กชาย ธีร์กวิน ธนูสา .................................................... ............................
16 13124 เด็กหญิง ศศิญาภา เวทยะวานิช .................................................... ............................
17 13125 เด็กชาย เอกกฤต ไข่มุสิก .................................................... ............................
18 13126 เด็กหญิง อุษณิภา แก้วจอหอ .................................................... ............................
19 13127 เด็กหญิง ปภาวรินท์ กิจโอสถ .................................................... ............................
20 13128 เด็กชาย สุกัลป์ สุขเกษม .................................................... ............................
21 13129 เด็กชาย ธนวัฒน์ อินต๊ะแสน .................................................... ............................
22 13130 เด็กหญิง กานต์ธิดา ไชยทอง .................................................... ............................
23 13131 เด็กหญิง นัญชยา ตันติศิริอนุสรณ์ .................................................... ............................
24 13132 เด็กหญิง ณัฐชา พรหมมณี .................................................... ............................
25 13133 เด็กหญิง กิติญาดา เวียนงาม .................................................... ............................
26 13134 เด็กหญิง ญาณิศา อินทศร .................................................... ............................
27 13135 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ด ารงค์ฤทธิ์ .................................................... ............................
28 13136 เด็กชาย ธนกิตติ รุจิพุฒธันยพัต .................................................... ............................
29 13137 เด็กหญิง ธัญญ์วรัตน์ ปานก้อม .................................................... ............................
30 13138 เด็กชาย พลวรรธน์ ขวัญรัมย์ .................................................... ............................
31 13139 เด็กหญิง พิมลพรรณ เหล่าทอง .................................................... ............................
32 13140 เด็กหญิง ปูริดา สังฆมิตกล .................................................... ............................
33 13141 เด็กชาย ศุภชัย ท่าหาญ .................................................... ............................
34 13142 เด็กชาย ภูดิศ วงศ์อิน .................................................... ............................
35 13143 เด็กหญิง รัชนันท์ สากลวารี .................................................... ............................
36 13144 เด็กชาย นันทวัฒน์ วงษ์ศรี .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ในเขตพืน้ทีบ่ริการ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  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 13145 เด็กชาย สุชิน ชุณศาสตร์ .................................................... ............................
2 13146 เด็กชาย จีราวัฒน์ ค ายันต์สิทธิเดช .................................................... ............................
3 13147 เด็กชาย พลศรุต เกียรติมนตรี .................................................... ............................
4 13148 เด็กชาย อนวัช พัดทะอ าพัน .................................................... ............................
5 13149 เด็กหญิง เปรมสินี ทรงแก้ว .................................................... ............................
6 13150 เด็กหญิง ธนกมล ธนสิทธิสุ์นทร .................................................... ............................
7 13151 เด็กชาย ณเดชน์ ประไพตระกูล .................................................... ............................
8 13152 เด็กชาย วชิรวิทย์ ทยานันทน์ .................................................... ............................
9 13153 เด็กหญิง รัตนกร พันธ์ดารา .................................................... ............................
10 13154 เด็กหญิง ปาริชาต อักขระกิจ .................................................... ............................
11 13155 เด็กหญิง ปุณยวีย์ ขุนทุม .................................................... ............................
12 13156 เด็กชาย พงศ์ปณต์ สิงหฬ .................................................... ............................
13 13157 เด็กชาย เกียรติประวิชญ์ ล้อมจันทร์ .................................................... ............................
14 13158 เด็กชาย ชิตปกรณ์ ล้อมจันทร์ .................................................... ............................
15 13159 เด็กชาย ธีรณัฏฐ์ อรรถพรพีรกุล .................................................... ............................
16 13160 เด็กหญิง บุญรักษา หงษ์ทอง .................................................... ............................
17 13161 เด็กหญิง กนกวรรณ เหมรา .................................................... ............................
18 13162 เด็กหญิง อชิรญา เอี่ยมวิเชียรเจริญ .................................................... ............................
19 13163 เด็กหญิง อันนา ภูน่ภาประเสริฐ .................................................... ............................
20 13164 เด็กชาย กฤตธี ท้วมทวยหาญ .................................................... ............................
21 13165 เด็กหญิง วริศรา ลายคราม .................................................... ............................
22 13166 เด็กหญิง ชมษร ตุลพิทักษ์ .................................................... ............................
23 13167 เด็กหญิง วรัญฎา คลังอนันต์นุกูล .................................................... ............................
24 13168 เด็กหญิง รวิภา ชัยสงคราม .................................................... ............................
25 13169 เด็กชาย พัฒธิวัฒน์ เจียง .................................................... ............................
26 13170 เด็กหญิง พัศธ์วลัญช์ ฉันทกิจก้อง .................................................... ............................
27 13171 เด็กชาย พิธิพัฒน์ เจียง .................................................... ............................
28 13172 เด็กหญิง กานต์ญดา ช่วงโชติ .................................................... ............................
29 13173 เด็กชาย จิรภาส ทรัพย์วิลาวรรณ .................................................... ............................
30 13174 เด็กหญิง ฐิติภา สกุลไทย .................................................... ............................
31 13175 เด็กชาย กฤติธี ธรรมสอน .................................................... ............................
32 13176 เด็กหญิง ปวริศา ตันติวิโรจน์กุล .................................................... ............................
33 13177 เด็กหญิง ธนัญญา อัศวสงคราม .................................................... ............................
34 13178 เด็กชาย ณัชพล บุญศิริ .................................................... ............................
35 13179 เด็กหญิง ศิริกร บัวแก้ว .................................................... ............................
36 13180 เด็กชาย ยศวัฒน์ สโรจอัครนันท์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ในเขตพืน้ทีบ่ริการ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  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 13181 เด็กหญิง สุพัชญา ดิษจังหรีด .................................................... ............................
2 13182 เด็กหญิง ภคนันท์ เพชรคง .................................................... ............................
3 13183 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา เล้ียงพันธุส์กุล .................................................... ............................
4 13184 เด็กหญิง ปรียาภัทร พาชัย .................................................... ............................
5 13185 เด็กชาย ยศภัทร โตมา .................................................... ............................
6 13186 เด็กหญิง โยษิตา โกญจนาวรรณ .................................................... ............................
7 13187 เด็กชาย ยศสรัล ปัญญา .................................................... ............................
8 13188 เด็กชาย ณัฐชนน พรมเอี่ยม .................................................... ............................
9 13189 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ กุลนานันท์ .................................................... ............................
10 13190 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา เรืองวุฒิชัย .................................................... ............................
11 13191 เด็กชาย วิภู ภูส่กุล .................................................... ............................
12 13192 เด็กหญิง อนัญญา ธุระหาย .................................................... ............................
13 13193 เด็กหญิง บวรลักษณ์ ส่งเสริม .................................................... ............................
14 13194 เด็กชาย ณัชพล กล่ันอ่ า .................................................... ............................
15 13195 เด็กหญิง ธนพร รอดธานี .................................................... ............................
16 13196 เด็กชาย ธนดิษ เจริญศุภโชค .................................................... ............................
17 13197 เด็กหญิง วิรัตนันท์ ภูเ่จริญวงศ์ .................................................... ............................
18 13198 เด็กหญิง สริตา ธัญญเจริญ .................................................... ............................
19 13199 เด็กชาย ก่อพงศ์ คงเกตุ .................................................... ............................
20 13200 เด็กหญิง เพชรวี อรุณศรี .................................................... ............................
21 13201 เด็กชาย ธนโชติ อ่ าก าเนิด .................................................... ............................
22 13202 เด็กชาย ประกาศิต ศักติวงศ์ .................................................... ............................
23 13203 เด็กชาย ฐนภัทร์ ฉัตรไพศาลสุข .................................................... ............................
24 13204 เด็กชาย พิริพัทร รักสมจิตร .................................................... ............................
25 13205 เด็กหญิง ธัญกมล นัยสงวนศรี .................................................... ............................
26 13206 เด็กชาย อนันตศักด์ิ จันทร์ด า .................................................... ............................
27 13207 เด็กชาย ณัฐจินต์ ข าคง .................................................... ............................
28 13208 เด็กชาย ภัทรกิตร เต็มทองบริสุทธิ์ .................................................... ............................
29 13209 เด็กหญิง กมลพรรณ จ่างมณี .................................................... ............................
30 13210 เด็กชาย วรรณธัช สุวรรณรักษ์ .................................................... ............................
31 13211 เด็กหญิง อัญชลี อินจุ้ย .................................................... ............................
32 13212 เด็กหญิง เบ็ทต้ี ชาน .................................................... ............................
33 13213 เด็กชาย กิตติโชค พัฒนาภา .................................................... ............................
34 13214 เด็กหญิง ธนาภา มหาวงษ์ .................................................... ............................
35 13215 เด็กหญิง ศุภิสรา เจริญนิตย์ .................................................... ............................
36 13216 เด็กหญิง จิรัชญา เจริญสม .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ในเขตพืน้ทีบ่ริการ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  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 13217 เด็กหญิง ยุพากร กลัดทอง .................................................... ............................
2 13218 เด็กหญิง อภิษฐา วงศ์ต่อเกียรติ .................................................... ............................
3 13219 เด็กชาย วาสิน จันทร์ปรุง .................................................... ............................
4 13220 เด็กหญิง ลลิตภัทร ราชแขวง .................................................... ............................
5 13221 เด็กหญิง กัลยา ขาวกระโทก .................................................... ............................
6 13222 เด็กชาย ภูมิฐาน ผดุงใจ .................................................... ............................
7 13223 เด็กชาย อภิชาติ วงค์เมือง .................................................... ............................
8 13224 เด็กหญิง กัลยกร เดชวุน่ .................................................... ............................
9 13225 เด็กหญิง สิตาภัทร ณ ระนอง .................................................... ............................
10 13226 เด็กชาย ณัฐภัทร พรมโสภา .................................................... ............................
11 13227 เด็กชาย กฤษฎา นิ่มสอาด .................................................... ............................
12 13228 เด็กหญิง กัญญาภัค อาจกมล .................................................... ............................
13 13229 เด็กชาย ภูริวัจน์ สมโภชน์ศรี .................................................... ............................
14 13230 เด็กหญิง สุวิชญากร สุวรรณเล็ก .................................................... ............................
15 13231 เด็กหญิง เพลงพิณ มีแม่นวิทย์ .................................................... ............................
16 13232 เด็กชาย ธีรภัทร ซิบเข .................................................... ............................
17 13233 เด็กชาย ธัญปกรณ์ ซิบเข .................................................... ............................
18 13234 เด็กชาย ภูเบศวร์ นิลพันธ์ .................................................... ............................
19 13235 เด็กหญิง นันท์นภัส ทวีพิมลสัจจะ .................................................... ............................
20 13236 เด็กหญิง อครีมาษ์ณัฐชา กุฎีรัตน์ .................................................... ............................
21 13237 เด็กชาย วิริทธิพ์ล ยอดศรีเมือง .................................................... ............................
22 13238 เด็กชาย อัฑฒกร กั้นกลาง .................................................... ............................
23 13239 เด็กชาย จิรภัทร ประทีป .................................................... ............................
24 13240 เด็กหญิง ปราณปรียา ชาธิพา .................................................... ............................
25 13241 เด็กหญิง ศศิร์กร วรรธนาเศรษฐ์ .................................................... ............................
26 13242 เด็กหญิง อรอินทุ์ โรจนโชติวัฒน์ .................................................... ............................
27 13243 เด็กชาย ปภณพรรษ ก าเนิดสูง .................................................... ............................
28 13244 เด็กหญิง วริศรา ศรีทอง .................................................... ............................
29 13245 เด็กหญิง ณัฐธิดา ท้วมล้ี .................................................... ............................
30 13246 เด็กชาย บารมี ม่วงเขียว .................................................... ............................
31 13247 เด็กชาย วชิราวุธ พิทักษ์เวชกุล .................................................... ............................
32 13248 เด็กชาย ธนวัฒน์ กุลพันธ์ .................................................... ............................
33 13249 เด็กหญิง พุธิตา ประทีปสถาพรกุล .................................................... ............................
34 13250 เด็กหญิง นิราจันทร์ อินต๊ะวงศ์ .................................................... ............................
35 13251 เด็กหญิง ช่อทิพย์ พารอด .................................................... ............................
36 13252 เด็กหญิง วิรัณธิอ์ร มหายศนันท์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ในเขตพืน้ทีบ่ริการ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  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 13253 เด็กหญิง ณิชาภัทร เพ็ชรศักดา .................................................... ............................
2 13254 เด็กหญิง รสิตา วิริยะประสาท .................................................... ............................
3 13255 เด็กหญิง ชลธิชา เปิดปัญญา .................................................... ............................
4 13256 เด็กชาย พีระพัฒน์ เหมกุล .................................................... ............................
5 13257 เด็กชาย ธนวิชญ์ อุดมศาสตร์พร .................................................... ............................
6 13258 เด็กชาย พระนคร ณ สงขลา .................................................... ............................
7 13259 เด็กชาย ครองทอง เสือโพธิ์ .................................................... ............................
8 13260 เด็กหญิง นริศรา ธูปกระแจะ .................................................... ............................
9 13261 เด็กหญิง ปคุณา บุบผา .................................................... ............................
10 13262 เด็กชาย ชินพันธ์ ธารชัยเวโรจน์ .................................................... ............................
11 13263 เด็กหญิง อุษา ขอจงสุข .................................................... ............................
12 13264 เด็กหญิง ฉัตรตรา สุขผสาร .................................................... ............................
13 13265 เด็กหญิง ขวัญจิรา ธนธีรวัฒน์กุล .................................................... ............................
14 13266 เด็กหญิง อภิสร ชาวอบทม .................................................... ............................
15 13267 เด็กหญิง ธารพร ศรีสถิต .................................................... ............................
16 13268 เด็กหญิง เพชรชมพู กล่ินกุสุม .................................................... ............................
17 13269 เด็กหญิง พิชญาภัค กุลมาตย์ .................................................... ............................
18 13270 เด็กหญิง นันท์นภัส สุขทวี .................................................... ............................
19 13271 เด็กชาย กฤตภาส ว่องพานิช .................................................... ............................
20 13272 เด็กหญิง ภัณฑิลา เลาหโสภณ .................................................... ............................
21 13273 เด็กชาย วัทธิกร ไวยครุฑธี .................................................... ............................
22 13274 เด็กชาย เจษฎา ศรีอยู่สุข .................................................... ............................
23 13275 เด็กชาย พสุพัชช์ พูลสวัสด์ิ .................................................... ............................
24 13276 เด็กหญิง ภันทิสา อุตส่าห์ .................................................... ............................
25 13277 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ ปิติสินชูชัย .................................................... ............................
26 13278 เด็กหญิง แทนขวัญ มาพระลับ .................................................... ............................
27 13279 เด็กชาย สิริราช พรหมศร .................................................... ............................
28 13280 เด็กหญิง ภัทรนันท์ พรหมมิ .................................................... ............................
29 13281 เด็กหญิง ศริญญา วรนัยพินิจ .................................................... ............................
30 13282 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เดโช .................................................... ............................
31 13283 เด็กหญิง วิศรุตา ชุมแวงวาปี .................................................... ............................
32 13284 เด็กชาย ศึกษิต แสงสิงคี .................................................... ............................
33 13285 เด็กชาย กิตติ จุลมุน .................................................... ............................
34 13286 เด็กหญิง พลอยพิสุทธิ์ ทองโบราณ .................................................... ............................
35 13287 เด็กหญิง ชลลดา โพธินันท์ .................................................... ............................
36 13288 เด็กหญิง ฝ้ายรฎา สืบชมภู .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ในเขตพืน้ทีบ่ริการ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  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 13289 เด็กชาย พีรภาส เพียงตา .................................................... ............................
2 13290 เด็กชาย รัฐภูมิ มั่นอ่วม .................................................... ............................
3 13291 เด็กชาย ณภพ วงษ์เสวก .................................................... ............................
4 13292 เด็กชาย ภัทรพล อร่ าเรือง .................................................... ............................
5 13293 เด็กหญิง ธีริศรา จันทร์ชนะ .................................................... ............................
6 13294 เด็กชาย ธนภัทร นคราพานิช .................................................... ............................
7 13295 เด็กชาย ณัฐดนัย ล้ิมประเสริฐ .................................................... ............................
8 13296 เด็กหญิง วรัทยา วัฒนะพานิช .................................................... ............................
9 13297 เด็กชาย วีรภาพ เขียวแก้ว .................................................... ............................
10 13298 เด็กชาย ณัฐภณ สุราฤทธิ์ .................................................... ............................
11 13299 เด็กหญิง ทิพพรัตน์ ม่วงเล็ก .................................................... ............................
12 13300 เด็กชาย ธนบดี พวงดี .................................................... ............................
13 13301 เด็กชาย สิรวิชญ์ ข าชนะ .................................................... ............................
14 13302 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ปัญญารอด .................................................... ............................
15 13303 เด็กหญิง ณัฐกฤตา วงศ์เรืองวิศาล .................................................... ............................
16 13304 เด็กหญิง นภสร มังกรทอง .................................................... ............................
17 13305 เด็กชาย ธนพัฒน์ สุขบุญแดง .................................................... ............................
18 13306 เด็กชาย ปัณณธร อุ่นภมรชัย .................................................... ............................
19 13307 เด็กหญิง ปารวี สุวรรณกูล .................................................... ............................
20 13308 เด็กชาย ปุญยวัฒน์ เลาหวัฒนภิญโญ .................................................... ............................
21 13309 เด็กชาย ธนดล ภูเบ้าทอง .................................................... ............................
22 13310 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ รุ่งเรือง .................................................... ............................
23 13311 เด็กชาย ปภพ วงศ์พุทธิพร .................................................... ............................
24 13312 เด็กชาย ธีระวัฒน์ ล้ิมทองสกุล .................................................... ............................
25 13313 เด็กหญิง ปัญญาพร พิศชวนชม .................................................... ............................
26 13314 เด็กหญิง สุริชา มะนาวนอก .................................................... ............................
27 13315 เด็กชาย รัชกาล พงษ์พิศ .................................................... ............................
28 13316 เด็กหญิง ทิพรัตน์ ฟักทองพันธ์ .................................................... ............................
29 13317 เด็กชาย สิริภูมิ เพชรพิริยะพงศ์ .................................................... ............................
30 13318 เด็กหญิง ญาดา ธนาธรรมรัตน์ .................................................... ............................
31 13319 เด็กหญิง อุมารินทร์ บุญโฉม .................................................... ............................
32 13320 เด็กหญิง ศศิร์อร ธรรมนู .................................................... ............................
33 13321 เด็กชาย ธิติพันธุ์ สุขมิตร .................................................... ............................
34 13322 เด็กหญิง ธัญญธิดา ปัญญภา .................................................... ............................
35 13323 เด็กชาย พงศภัค ทิมินกุล .................................................... ............................
36 13324 เด็กชาย ภาคิน ตันวีนุกูล .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ในเขตพืน้ทีบ่ริการ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  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 13325 เด็กหญิง กันต์กมล นกเทศ .................................................... ............................
2 13326 เด็กหญิง ภัทรวดี มณีคุณ .................................................... ............................
3 13327 เด็กหญิง กรบงกช ประกอบเขตการณ์ .................................................... ............................
4 13328 เด็กหญิง พาขวัญ สุวรรณชู .................................................... ............................
5 13329 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา บุญเติม .................................................... ............................
6 13330 เด็กหญิง ณัฐณิชา พยัคมะเริง .................................................... ............................
7 13331 เด็กชาย ภูเบศ พิชิตภัชกุล .................................................... ............................
8 13332 เด็กชาย ภูดิท มะโนวัน .................................................... ............................
9 13333 เด็กชาย สถิรภัสร์ ศิริประเสริฐสุข .................................................... ............................
10 13334 เด็กหญิง ยูมิกา ชิบูยา .................................................... ............................
11 13335 เด็กหญิง จิรัชญา พันธ์เจริญ .................................................... ............................
12 13336 เด็กชาย รัชชานนท์ สนปัน้ .................................................... ............................
13 13337 เด็กหญิง บัณฑิตา รัตนจิโรจน์กุล .................................................... ............................
14 13338 เด็กชาย ภูเมธ เบ้าเทีย่ง .................................................... ............................
15 13339 เด็กหญิง ณิชารัศม์ พุฒประสิทธิพ์ร .................................................... ............................
16 13340 เด็กหญิง วรุณกาญจน์ จรัญวรเศรษฐ์ .................................................... ............................
17 13341 เด็กหญิง พกุลกาญจน์ จรัญวรเศรษฐ์ .................................................... ............................
18 13342 เด็กหญิง ธารินันท์ รชตะนาวิน .................................................... ............................
19 13343 เด็กหญิง สิริญาภรณ์ นิสาย .................................................... ............................
20 13344 เด็กชาย ณัฐนนท์ กิ่งแสง .................................................... ............................
21 13345 เด็กหญิง กฤติยา วรปภาวินวงศ์ .................................................... ............................
22 13346 เด็กชาย ศุภกร เสริมศักด์ิ .................................................... ............................
23 13347 เด็กหญิง ปิน่มนัส ดงบัง .................................................... ............................
24 13348 เด็กชาย จักรกฤษณ์ นาเวช .................................................... ............................
25 13349 เด็กชาย ชินพัฒน์ เทวรักษ์พิทักษ์ .................................................... ............................
26 13350 เด็กชาย จตุรงค์ สุวรรณศร .................................................... ............................
27 13351 เด็กชาย ณภัทรชนม์ มินชาติ .................................................... ............................
28 13352 เด็กชาย สุวรรณภูมิ แวงวรรณ .................................................... ............................
29 13353 เด็กหญิง สิริวรรณ วงศ์เตชะ .................................................... ............................
30 13354 เด็กหญิง พิชญาภัค กุลทอง .................................................... ............................
31 13355 เด็กชาย ศิวกร มีศรีสุข .................................................... ............................
32 13356 เด็กชาย ณภคดล เมืองแสน .................................................... ............................
33 13357 เด็กชาย หรรษธร ศรีสุวรรณ .................................................... ............................
34 13358 เด็กชาย ถิรพุทธิ์ เจริญพานทอง .................................................... ............................
35 13359 เด็กชาย พิสิษฐ์ พนาทองสิริกุล .................................................... ............................
36 13360 เด็กหญิง กัญญาพัชร เชียทอง .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ในเขตพืน้ทีบ่ริการ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  10  (1802)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 13361 เด็กชาย ยามาโตะ   ปลายฝน วาทาเบะ .................................................... ............................
2 13362 เด็กหญิง ปุณยภา พวงนาค .................................................... ............................
3 13363 เด็กหญิง ณัฐิดา ด านิล .................................................... ............................
4 13364 เด็กหญิง พรรษสรณ์ สุขค า .................................................... ............................
5 13365 เด็กชาย นันทกร ขวัญบุญ .................................................... ............................
6 13366 เด็กชาย พชร จอกลอย .................................................... ............................
7 13367 เด็กชาย พลาย พลสารัมย์ .................................................... ............................
8 13368 เด็กชาย เจษฎา ประดับราช .................................................... ............................
9 13369 เด็กหญิง ฐิติกัลย์ หลาบสีดา .................................................... ............................
10 13370 เด็กหญิง จารดา พุม่พวง .................................................... ............................
11 13371 เด็กหญิง พัทธิญา จันทร์ผะกา .................................................... ............................
12 13372 เด็กหญิง พิมมาดา จันทร์ผะกา .................................................... ............................
13 13373 เด็กหญิง ณ กมล อร่ามเรือง .................................................... ............................
14 13374 เด็กชาย หฤษฎ์ รดเรือง .................................................... ............................
15 13375 เด็กชาย ทิฆมัพร กันธิยะ .................................................... ............................
16 13376 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มาโนชนฤมล .................................................... ............................
17 13377 เด็กชาย พลพจน์ พรหมเวียง .................................................... ............................
18 13378 เด็กชาย ชินภัทร แซ่หล่อ .................................................... ............................
19 13379 เด็กหญิง รวินท์นิภา ลาสา .................................................... ............................
20 13380 เด็กหญิง อักษราพรรณ ไชยค า .................................................... ............................
21 13381 เด็กชาย นิธินนท์ อินเขียว .................................................... ............................
22 13382 เด็กชาย วัชรวิศร์ ปราชญ์เปีย่มสุข .................................................... ............................
23 13383 เด็กชาย ฐิติเทพ สร้อยสุนทร .................................................... ............................
24 13384 เด็กหญิง ทัชชกร ผะคังคิว .................................................... ............................
25 13385 เด็กชาย อัครเดช ศรีไทย .................................................... ............................
26 13386 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วสกุล .................................................... ............................
27 13387 เด็กหญิง รุจิวันทน์ พูนชาติ .................................................... ............................
28 13388 เด็กชาย ศุภโชค เจนรุ่งโรจน์สกุล .................................................... ............................
29 13389 เด็กหญิง ชมฟ้า กองสี .................................................... ............................
30 13390 เด็กชาย ธนพล นนทภา .................................................... ............................
31 13391 เด็กชาย พีรพัตร ฤทธิสื์บเชื้อ .................................................... ............................
32 13392 เด็กชาย จัสติน แสตรนด์ .................................................... ............................
33 13393 เด็กหญิง ณัฐชยา ธานีรัตน์ .................................................... ............................
34 13394 เด็กชาย ศุภโชติ มีขวัญ .................................................... ............................
35 13395 เด็กหญิง ธัญญ่า รูปโสม .................................................... ............................
36 13396 เด็กหญิง ธัญรดา ราชโยธา .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ในเขตพืน้ทีบ่ริการ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  11  (1803)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 13397 เด็กชาย ณัฐวุฒิ วงษ์จีน .................................................... ............................
2 13398 เด็กหญิง สิกานต์ มุขพรม .................................................... ............................
3 13399 เด็กหญิง นฤยา หนุนภักดี .................................................... ............................
4 13400 เด็กชาย พันธบัติ จิตรไกรสร .................................................... ............................
5 13401 เด็กชาย ศิรพัฒ ศรัทธาธรรม .................................................... ............................
6 13402 เด็กหญิง วรรณภรณ์ สิงห์ขร .................................................... ............................
7 13403 เด็กชาย เตชิต นาคทรรพ .................................................... ............................
8 13404 เด็กชาย เจษฎา เจ๊ะโอ๊ะ .................................................... ............................
9 13405 เด็กหญิง สุพิชญา คลายคล่ี .................................................... ............................
10 13406 เด็กหญิง ศิวารักข์ บริรักษ์ .................................................... ............................
11 13407 เด็กชาย อชิรวัชร์ แตงหนู .................................................... ............................
12 13408 เด็กหญิง ญาดา ช่างทอง .................................................... ............................
13 13409 เด็กชาย ภูวิช ภักดีเชาวกิจ .................................................... ............................
14 13410 เด็กชาย วีรภัทร ไผ่ล้อม .................................................... ............................
15 13411 เด็กหญิง สิริยาภรณ์ จันทรศรี .................................................... ............................
16 13412 เด็กหญิง บริภัทร ชาญนคร .................................................... ............................
17 13413 เด็กชาย ประณิธินนท์ เดชคุ้ม .................................................... ............................
18 13414 เด็กชาย อาทิตย์ สมัครไร่ .................................................... ............................
19 13415 เด็กชาย ฐากูร ใจบุญ .................................................... ............................
20 13416 เด็กชาย ณัฐภัทร ชารีโคตร .................................................... ............................
21 13417 เด็กชาย เอื้ออังกูร ชูศิริ .................................................... ............................
22 13418 เด็กชาย เตชนัท โควกิ ชิบะตะ .................................................... ............................
23 13419 เด็กหญิง ธิษตยา รุ่งเรือง .................................................... ............................
24 13420 เด็กหญิง พัทนรินทร์ ยันต์วิเศษ .................................................... ............................
25 13421 เด็กหญิง อชิรญา มารยาท .................................................... ............................
26 13422 เด็กชาย ไพรรัช ชุมแวงวาปี .................................................... ............................
27 13423 เด็กหญิง ณธิดา หวง .................................................... ............................
28 13424 เด็กชาย รัชชานนท์ บุตรเลน .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ  (ในเขตพืน้ทีบ่ริการ)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันเสาร์ที ่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  12  (1804)

 

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

 

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

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


