
เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 44001 นาย จิรสิน เห็มยากาศ .................................................... ............................
2 44002 นาย สุทธิรักษ์ อัศวอัจฉริยะกุล .................................................... ............................
3 44003 เด็กชาย รัฐภูมิ วงษ์เมือง .................................................... ............................
4 44004 นาย ญาณากร ขันอาษา .................................................... ............................
5 44005 นางสาว กมลชนก ลือวิเศษไพบูลย์ .................................................... ............................
6 44006 เด็กชาย ปัญจพล ทองประดับ .................................................... ............................
7 44007 เด็กชาย พงศธร แป้นจันทร์ .................................................... ............................
8 44008 เด็กชาย อดิรุจ ปิจะยัง .................................................... ............................
9 44009 เด็กชาย พชรพล ตันติกุล .................................................... ............................
10 44010 นางสาว วรินทร จอกแก้ว .................................................... ............................
11 44011 เด็กชาย ศุภกิจ กัลยาสิริ .................................................... ............................
12 44012 นางสาว บุญญาดา บุญจวง .................................................... ............................
13 44013 เด็กชาย สรวิชญ์ ศรีไชย .................................................... ............................
14 44014 เด็กชาย อารยะ อมรศักยะ .................................................... ............................
15 44015 เด็กชาย ภูริภัทร โพธิอ์ุดม .................................................... ............................
16 44016 เด็กชาย บุรินทร์ อนุนิวัฒน์ .................................................... ............................
17 44017 นาย พริสร บุญส่ง .................................................... ............................
18 44018 เด็กหญิง แพรวพิตรา สุวรรณวิไล .................................................... ............................
19 44019 เด็กหญิง อภิสรา รัตนะ .................................................... ............................
20 44020 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ค าสาเลา .................................................... ............................
21 44021 นาย ณัฎฐกิตต์ิ เหลืองอุดม .................................................... ............................
22 44022 นางสาว เมธาวี งามไพบูลย์ .................................................... ............................
23 44023 นางสาว พิชญา บัวดก .................................................... ............................
24 44024 นางสาว ศิริวิมล บุดดาห์ .................................................... ............................
25 44025 เด็กชาย คณินทร์ ปุอุบล .................................................... ............................
26 44026 นาย ติณณภัสร์ ธัญญาวิวัธน์กุล .................................................... ............................
27 44027 นาย ศาตนันทน์ สกุลปิยะเทวัญ .................................................... ............................
28 44028 เด็กหญิง วริษฐา เตยฉิม .................................................... ............................
29 44029 เด็กชาย ณธีพัฒน์ นพเจริญพงศ์ .................................................... ............................
30 44030 เด็กชาย พีรพล สุ่มประเสริฐ .................................................... ............................
31 44031 นางสาว ศรุชา จิรธนิกกุล .................................................... ............................
32 44032 นางสาว สุพิชฌาย์ โทสาลี .................................................... ............................
33 44033 นางสาว พิริยาภรณ์ สุขสุมิตร .................................................... ............................
34 44034 เด็กชาย ภัทรดิศ สุวรรณ .................................................... ............................
35 44035 เด็กชาย ธนธรณ์ วงค์เกิด .................................................... ............................
36 44036 นางสาว บุณยนุช ดวงดี .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นักเรียน ส.ก.ร.)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 1  เมษายน  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 44037 เด็กชาย ณัฐดนย์ จุลาภัย .................................................... ............................
2 44038 นาย ณัฐภณ สุดาชม .................................................... ............................
3 44039 เด็กชาย ติณณภพ ดอนทองดี .................................................... ............................
4 44040 เด็กหญิง พรไพลิน คล้ายผา .................................................... ............................
5 44041 เด็กชาย สรวิศ พนมวัฒนสิทธิ์ .................................................... ............................
6 44042 เด็กหญิง จตุพร อาจกมล .................................................... ............................
7 44043 นางสาว ปิยฉัตร ปัสสาระกัง .................................................... ............................
8 44044 เด็กหญิง พรฟ้า สุวรรณเครือ .................................................... ............................
9 44045 นาย พิสิฐชัย กระจ่างพันธุ์ .................................................... ............................
10 44046 เด็กชาย จีรศักด์ิ ดวงแสง .................................................... ............................
11 44047 เด็กหญิง พิมพ์ดาว บริรักษ์ .................................................... ............................
12 44048 เด็กชาย ทิพากร พิทักษ์วงศ์ .................................................... ............................
13 44049 เด็กชาย ทินภัทร แก้วกลึงกลม .................................................... ............................
14 44050 เด็กหญิง พรปวีณ์ มะสีพันธุ์ .................................................... ............................
15 44051 นาย พณิชพล หงษ์เทศ .................................................... ............................
16 44052 นาย ยุทธพงษ์ ทรงพระ .................................................... ............................
17 44053 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ เพชรปานกัน .................................................... ............................
18 44054 เด็กชาย อุชุกร กิตติปาโล .................................................... ............................
19 44055 เด็กชาย อภิวิชญ สมศรี .................................................... ............................
20 44056 เด็กชาย มหาดเล็ก รินทร์นิรันดร์ .................................................... ............................
21 44057 นาย ณัฏฐชัย มาผิว .................................................... ............................
22 44058 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ศรีแก้ว .................................................... ............................
23 44059 เด็กชาย รชต ตันติพงศา .................................................... ............................
24 44060 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กระจาด .................................................... ............................
25 44061 เด็กชาย ภัทรภูมิ คงมี .................................................... ............................
26 44062 นาย ภูดิท สาระชีพ .................................................... ............................
27 44063 เด็กชาย ทศธรรม ใจเทียมศักด์ิ .................................................... ............................
28 44064 เด็กหญิง ณัชชา ปัน้สังข์ .................................................... ............................
29 44065 เด็กหญิง เบญจวรรณ แก้วสกุล .................................................... ............................
30 44066 เด็กชาย จิรภัทร แก้วรัตน์ .................................................... ............................
31 44067 เด็กหญิง รัตติยา อุโคตร .................................................... ............................
32 44068 นาย ธัชพล พลเยี่ยม .................................................... ............................
33 44069 นางสาว สิริวรรณ ภูร่ะหงษ์ .................................................... ............................
34 44070 นางสาว ทักษพร เทือกชัยค า .................................................... ............................
35 44071 เด็กชาย เพชรสุธน จันทร์สว่าง .................................................... ............................
36 44072 นางสาว สุรัญชนา รุ่งสว่าง .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นักเรียน ส.ก.ร.)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 1  เมษายน  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 44073 เด็กชาย ภูริชา สุวรรณ์เศวต .................................................... ............................
2 44074 เด็กชาย นภัสกร พุม่พวง .................................................... ............................
3 44075 เด็กชาย ญาณิน เด็ดแก้ว .................................................... ............................
4 44076 นาย สิทธิโชค สงบจิตร์ .................................................... ............................
5 44077 นางสาว ลลิตภัทร สมใจ .................................................... ............................
6 44078 เด็กชาย ศิรวิชญ์ เพ็งชาติ .................................................... ............................
7 44079 นาย รัญชต์ ศรีประชา .................................................... ............................
8 44080 เด็กหญิง พิมพ์ราดา พรประสาทศิลป์ .................................................... ............................
9 44081 นาย พชร เพชรชนะ .................................................... ............................
10 44082 นางสาว ลักษณ์ศยา ณัฐนันท์ธร .................................................... ............................
11 44083 เด็กชาย สุดเดช บุญพรม .................................................... ............................
12 44084 นางสาว ทัดตะวัน ทัศน์กระแสร์ .................................................... ............................
13 44085 เด็กชาย เปรมพล ตระยางค์กูล .................................................... ............................
14 44086 เด็กชาย สหรัถ บุญทาสิน .................................................... ............................
15 44087 เด็กหญิง พิมลพรรณ วันโสภา .................................................... ............................
16 44088 เด็กชาย วรกานต์ เสียงใส .................................................... ............................
17 44089 เด็กชาย ศิวัจน์ ประจักษ์สกุลวุฒิ .................................................... ............................
18 44090 เด็กชาย กิตติภณ น้อยหลุบเลา .................................................... ............................
19 44091 เด็กชาย พงษ์ปณต รักษ์สุจิตรัตน์ .................................................... ............................
20 44092 เด็กชาย อดิศร เดชเดโช .................................................... ............................
21 44093 นาย กฤตณัฐ บุษยโกมุท .................................................... ............................
22 44094 นางสาว วลัยทิพย์ หงษ์แสนยาธรรม .................................................... ............................
23 44095 นางสาว ณิชา นิยมพานิช .................................................... ............................
24 44096 เด็กหญิง ศศิรินทร์ วงษ์เล็ก .................................................... ............................
25 44097 นางสาว นภัสสร ชินะจิตร .................................................... ............................
26 44098 เด็กหญิง นิรชา เขียวภักดี .................................................... ............................
27 44099 นางสาว อาทิตย์ติยา เผ่าศิริ .................................................... ............................
28 44100 เด็กหญิง ธนภร สุริวงศ์ .................................................... ............................
29 44101 นางสาว ธนวรรณ ไวยมาลา .................................................... ............................
30 44102 นางสาว กัญญาพัชร นภรัตน์ไพบูลย์ .................................................... ............................
31 44103 นางสาว พัชชา รอดชีวัน .................................................... ............................
32 44104 เด็กชาย เตชัส ศรีส าราญ .................................................... ............................
33 44105 เด็กชาย จักษณา พิลาสุข .................................................... ............................
34 44106 นางสาว ณภัทรชา จัสกูลล่าร์ .................................................... ............................
35 44107 เด็กชาย ธนภัทร ก้องเสียง .................................................... ............................
36 44108 เด็กชาย วิศววิท หะมาลา .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นักเรียน ส.ก.ร.)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 1  เมษายน  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 44109 เด็กชาย ภวิศ พงษ์สว่าง .................................................... ............................
2 44110 นาย ธนดล อนุรักษ์ทรัพย์ .................................................... ............................
3 44111 เด็กชาย ศิรพงศ์ พิลึก .................................................... ............................
4 44112 นาย ธามรุจ จุฑารัตน์ .................................................... ............................
5 44113 นาย ธีรานุวัตร วิหค .................................................... ............................
6 44114 เด็กหญิง เเขสุชา นิภาสชยธร .................................................... ............................
7 44115 เด็กชาย กรวิชญ์ บัวมี .................................................... ............................
8 44116 เด็กชาย พัทธนันท์ ศรีมารยาท .................................................... ............................
9 44117 เด็กชาย นภนต์ กนกพันธ์วณิช .................................................... ............................
10 44118 เด็กชาย ติณณภัทร สุโพธิณะ .................................................... ............................
11 44119 นาย สุรเชษฐ์ มิตรเจริญรัตน์ .................................................... ............................
12 44120 เด็กชาย ธนัทกวินท์ อ านักมณี .................................................... ............................
13 44121 นางสาว ธวัลรัตน์ สิงห์เรือง .................................................... ............................
14 44122 เด็กหญิง ไปรยา เก่งกสิกิจ .................................................... ............................
15 44123 เด็กหญิง รุจิษยา จาสมุด .................................................... ............................
16 44124 เด็กหญิง กัญญาภัค บุญพรม .................................................... ............................
17 44125 นางสาว อรนรินทร์ ศิริปุลินพงศ์ .................................................... ............................
18 44126 นาย ชนะพัชร ศุภวัตรวรคุณ .................................................... ............................
19 44127 เด็กหญิง ชาลิสา วงษ์สวัสด์ิ .................................................... ............................
20 44128 นาย กิตติธร จันทรา .................................................... ............................
21 44129 นาย ศุภกร ชูเกื้อ .................................................... ............................
22 44130 นาย ภวัต เพิม่เพียร .................................................... ............................
23 44131 นางสาว ปวีณ์กร เถรแก้ว .................................................... ............................
24 44132 เด็กชาย วรปรัชญา อังศุกุลธร .................................................... ............................
25 44133 เด็กหญิง แพรวา บ ารุงภักด์ิ .................................................... ............................
26 44134 เด็กหญิง อภิญญา เรืองบุรพ .................................................... ............................
27 44135 เด็กชาย นัทธพงศ์ มูลสูตร .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นักเรียน ส.ก.ร.)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 1  เมษายน  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 45001 นางสาว สุชาวดี ค าสอน .................................................... ............................
2 45002 นาย ภูชิสส์ ภัทรภิญโญยิ่ง .................................................... ............................
3 45003 นางสาว พราวพิลาศ โหมดตาด .................................................... ............................
4 45004 เด็กหญิง ณัฏฐนิช ดีดพิณ .................................................... ............................
5 45005 เด็กหญิง ณัทชานันทน์ เกียรติกิจกุล .................................................... ............................
6 45006 นาย ธนากร จงวิไลเกษม .................................................... ............................
7 45007 นาย จิรัฐโชติ บ่อแตน .................................................... ............................
8 45008 เด็กหญิง มธุรดา ขันทะสอน .................................................... ............................
9 45009 เด็กชาย ธัญพัฒน์ ศิริบุตร .................................................... ............................
10 45010 เด็กหญิง ศุภมาศ สุขสมรักษ์ .................................................... ............................
11 45011 เด็กหญิง สิริกร แสนโกเมฆ .................................................... ............................
12 45012 เด็กหญิง ภิญญาภัทร ไชยรัชฎ์ .................................................... ............................
13 45013 เด็กชาย ธนกร กุลเกล้า .................................................... ............................
14 45014 เด็กหญิง ชลิตา ล้ิมสวัสด์ิ .................................................... ............................
15 45015 เด็กชาย ธนภัทร์ เหลาริน .................................................... ............................
16 45016 นางสาว อัญชิสา สุขแก้ว .................................................... ............................
17 45017 นางสาว ณัฐวลัญช์ เรือนหล้า .................................................... ............................
18 45018 นาย มนัส สุขสุศิลป์ .................................................... ............................
19 45019 เด็กชาย ปิติภัทร วิชัยชนารักษ์ .................................................... ............................
20 45020 นางสาว บัณฑิตา ศรีอาจ .................................................... ............................
21 45021 นางสาว จิรภิญญา วะชังเงิน .................................................... ............................
22 45022 นางสาว สุนิสา เม็งมุธา .................................................... ............................
23 45023 นางสาว ปัทมพร บุญเอก .................................................... ............................
24 45024 เด็กหญิง เปมิกา ไชยสุข .................................................... ............................
25 45025 นางสาว จิรภัทร วัฒนชัยพงษ์ .................................................... ............................
26 45026 นาย ณัฐวัฒน์  พรหมพิมพ์ .................................................... ............................
27 45027 นาย ธนา ซือมงกง .................................................... ............................
28 45028 นางสาว ณัฏฐ์นรี มีแสง .................................................... ............................
29 45029 เด็กหญิง วรศิรันย์ กัมพูสิริ .................................................... ............................
30 45030 เด็กชาย บรรลือศักด์ิ พลเเสน .................................................... ............................
31 45031 นางสาว นรมน แหยมเจริญ .................................................... ............................
32 45032 นาย ราชินทร์ ฝ่ายเทศ .................................................... ............................
33 45033 นาย กนกพล รุ่งกล่ิน .................................................... ............................
34 45034 นางสาว ภัทรพรรณ บุญชู .................................................... ............................
35 45035 นางสาว มนัสนันท์ จงสถาพรพันธุ์ .................................................... ............................
36 45036 นางสาว นงนภัส พลมณี .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นักเรียนในจังหวัดปทุมธาน)ี

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  5  (1710)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 45037 นางสาว วรัญญาภรณ์ สืบศรีวิชัย .................................................... ............................
2 45038 นางสาว ปุณยวีร์ ธนฤทธิมโนมัย .................................................... ............................
3 45039 นางสาว พรรษชล ควรค านวน .................................................... ............................
4 45040 เด็กหญิง ชณาทิพย์ ภิรมย์ค า .................................................... ............................
5 45041 นางสาว วิภาณี เสริมจันทร์ .................................................... ............................
6 45042 นาย หฤษฎ์ ก้อนสัมฤทธิ์ .................................................... ............................
7 45043 นางสาว พณิดา เหล่าทองสาร .................................................... ............................
8 45044 เด็กชาย ชิตธวัช ชิ้นขุนทด .................................................... ............................
9 45045 นางสาว วรินทร พูลพิพัฒน์ .................................................... ............................
10 45046 นางสาว รติรัตน์ สิริโพธินันท์ .................................................... ............................
11 45047 นาย ศัตชล หอมหวล .................................................... ............................
12 45048 นางสาว เจริญรัตน์  ชัยสวัสด์ิ .................................................... ............................
13 45049 นาย ตะติยะ สุวรรรณโพธิ์ .................................................... ............................
14 45050 นางสาว กมลภัทร นวนอ่อน .................................................... ............................
15 45051 นางสาว ณัชธีรา ชุมวงค์ .................................................... ............................
16 45052 เด็กหญิง ปาลิดา แป้นข าพันธ์ .................................................... ............................
17 45053 นางสาว วิรัญชณา สะท้านบัว .................................................... ............................
18 45054 เด็กชาย อภิวัฒน์ แดงดงบัง .................................................... ............................
19 45055 นาย ธีรนนท์ จริยะกุลคุณา .................................................... ............................
20 45056 นาย นิธิ สมบุญดี .................................................... ............................
21 45057 นาย อนันตสิทธิ์ ภิระบรรณ์ .................................................... ............................
22 45058 นางสาว วัชชิราพรรณ ขุขันธิน .................................................... ............................
23 45059 เด็กหญิง ปฏิพร พิมดี .................................................... ............................
24 45060 เด็กชาย อิทธิกร ธนโศภิตไชย .................................................... ............................
25 45061 นางสาว กัลยกร ขันทอง .................................................... ............................
26 45062 เด็กชาย พุฒิพงศ์ แก้วกมล .................................................... ............................
27 45063 นางสาว ธิชา เขียวแก้ว .................................................... ............................
28 45064 นางสาว รัชนีกานต์ ต้นพิกุล .................................................... ............................
29 45065 เด็กชาย ภควัต จันรุณ .................................................... ............................
30 45066 เด็กชาย ธนกฤต ศรีปาน .................................................... ............................
31 45067 เด็กหญิง สุธิชา พากอง .................................................... ............................
32 45068 นางสาว จิดาภา จันทร์เหม .................................................... ............................
33 45069 นาย รุ่งทิวา อุ่นเจริญ .................................................... ............................
34 45070 เด็กหญิง นงนภัส ท่อแก้ว .................................................... ............................
35 45071 นางสาว ศิริกานต์ วงษ์อ่อน .................................................... ............................
36 45072 เด็กชาย พชรพงศ์ มณีอินทร์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นักเรียนในจังหวัดปทุมธาน)ี

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  6  (1711)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 45073 นางสาว ปาริฉัตร ทันดี .................................................... ............................
2 45074 นางสาว ณัฐฐิญา ปัญญาหล้า .................................................... ............................
3 45075 เด็กชาย เอกรินทร์ รุ่งทวี .................................................... ............................
4 45076 นาย พีรพงศ์ มากวิเศษ .................................................... ............................
5 45077 นาย อภิมุข ชูพันธ์ .................................................... ............................
6 45078 นาย นนธวัช นิติผลสิริ .................................................... ............................
7 45079 เด็กชาย บุณยกร เทียนไชย .................................................... ............................
8 45080 นางสาว นภัสศร สมใจ .................................................... ............................
9 45081 นาย ธนวัฒน์ นาคนิกร .................................................... ............................
10 45082 นางสาว ภัทรพรรณ มีแสง .................................................... ............................
11 45083 เด็กหญิง สวิตตา คงทอง .................................................... ............................
12 45084 นางสาว กัญญา ทะวงศ์นา .................................................... ............................
13 45085 เด็กชาย ศุภชัย สุทธิประภา .................................................... ............................
14 45086 นาย ธนกฤษ กองทอง .................................................... ............................
15 45087 เด็กหญิง วรรณชนก เรืองรุ่ง .................................................... ............................
16 45088 เด็กชาย อาทิตย์ สวัสดี .................................................... ............................
17 45089 เด็กชาย เอเซีย โกวะประดิษฐ์ .................................................... ............................
18 45090 นาย ภูวสิษฎ์ มุ่งอ้อมกลาง .................................................... ............................
19 45091 นาย ลัทธพล เจริญศรีวิริยะกุล .................................................... ............................
20 45092 เด็กหญิง เพิร์ล คุโรคามิ .................................................... ............................
21 45093 เด็กหญิง ธนาพร ดวงแก้ว .................................................... ............................
22 45094 นางสาว ณัฐพร เอี่ยมสุวรรณ์ .................................................... ............................
23 45095 เด็กหญิง อธิษฐาน สาสกุล .................................................... ............................
24 45096 นาย วัชระ ลีทอง .................................................... ............................
25 45097 นางสาว ณิชากานต์ มุ่งอิงกลาง .................................................... ............................
26 45098 เด็กหญิง อมรกานต์ มังคลาด .................................................... ............................
27 45099 นางสาว ศิรภัสสร อุตสาหะ .................................................... ............................
28 45100 เด็กหญิง โสภณัฐ ศรีสุวรรณรัตน์ .................................................... ............................
29 45101 นาย ณภัทร ภาณุบัณฑิตย์กุล .................................................... ............................
30 45102 เด็กชาย พัฒนพงศ์ ชับขุนทด .................................................... ............................
31 45103 เด็กชาย ภูมิศักด์ิ ฤทธิท์รงเมือง .................................................... ............................
32 45104 นางสาว นวพรรษ แพคล้าย .................................................... ............................
33 45105 นางสาว น้ าทิพย์ ภูประไพ .................................................... ............................
34 45106 นางสาว มณีษิตา เพ็ชรอินทร์ .................................................... ............................
35 45107 นางสาว ศลิษา เจนสัญญายุทธ .................................................... ............................
36 45108 นางสาว พิรตา ลออทรัพยาภัทร .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นักเรียนในจังหวัดปทุมธาน)ี

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  7  (1712)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 45109 นางสาว กชกร โลหะวรวุฒิ .................................................... ............................
2 45110 นางสาว กุลสตรี ผะอบสวรรค์ .................................................... ............................
3 45111 เด็กชาย กุลบุรุษ สุขส าราญ .................................................... ............................
4 45112 เด็กหญิง ณัฏฐิกา อ๊อสวัสด์ิ .................................................... ............................
5 45113 เด็กชาย เสถียรพงษ์ พลับนิล .................................................... ............................
6 45114 นางสาว ศศิกาญจน์ หาญกร .................................................... ............................
7 45115 เด็กชาย สรวิศิษฏ์ จันทร์เพ็ญ .................................................... ............................
8 45116 นาย พชร จันทะคัด .................................................... ............................
9 45117 เด็กชาย พรพิพัฒน์ ด าแดง .................................................... ............................
10 45118 เด็กชาย จิรัฎฐ์ อัมพรรัตย์ .................................................... ............................
11 45119 นาย วิชิตชัย ไชโย .................................................... ............................
12 45120 เด็กชาย นนทกานต์ สิงห์สุวรรณ .................................................... ............................
13 45121 นางสาว กานต์ธีรา สุภา .................................................... ............................
14 45122 นาย พิชัย เจียมวิวัฒน์ .................................................... ............................
15 45123 นางสาว กัญญ์ธิมา เหมี้ยงหอมบุญ .................................................... ............................
16 45124 นาย ฉัฐภัค ภูมี .................................................... ............................
17 45125 นาย ศุภกร ฉายบัณฑิต .................................................... ............................
18 45126 เด็กหญิง เอมมิกา ชิบูยา .................................................... ............................
19 45127 เด็กหญิง พลอยวรีย์ สุวรรณชาติ .................................................... ............................
20 45128 นางสาว ณิชาภัทร ไตชิละสุนทร .................................................... ............................
21 45129 นางสาว ภัทรวรินท์ แสงค า .................................................... ............................
22 45130 นาย ชุษณธร จิตรสิงห์ .................................................... ............................
23 45131 เด็กหญิง อนุสรา ทะระค าหาร .................................................... ............................
24 45132 เด็กชาย ณัฐชนน ทะลิ .................................................... ............................
25 45133 นาย นนทพัทธ์ จีนเกิด .................................................... ............................
26 45134 นางสาว วรินทร ไกรสีกาจ .................................................... ............................
27 45135 นางสาว สุวดี เรืองธรรมวัฒน์ .................................................... ............................
28 45136 เด็กชาย ธนภัทร ช านาญ .................................................... ............................
29 45137 เด็กชาย จิรวัฒน์ จิตรโอวาท .................................................... ............................
30 45138 นางสาว จิรภิญญา มณีวงศ์ .................................................... ............................
31 45139 นางสาว มณิสราภ์ มากบัว .................................................... ............................
32 45140 เด็กชาย ณัฐพงศ์ อุดมพร .................................................... ............................
33 45141 เด็กชาย กฤตภาส สวัสดี .................................................... ............................
34 45142 เด็กชาย ยศกร อดุลยฤทธิกุล .................................................... ............................
35 45143 เด็กหญิง สิริกร จันทร์รุ่งเรือง .................................................... ............................
36 45144 เด็กหญิง พิชญดา ขุนสวัสด์ิ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นักเรียนในจังหวัดปทุมธาน)ี

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  8  (1802)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 45145 นางสาว ปฏิญญา โพธิท์ิพย์ .................................................... ............................
2 45146 เด็กชาย กษิดิศ ค าแก้ว .................................................... ............................
3 45147 เด็กชาย พิชัยวัฒน์ ค าจันทร์ .................................................... ............................
4 45148 นางสาว ณัฎฐ์กฤตา แซ่ล้ิม .................................................... ............................
5 45149 เด็กหญิง วนิดา หลีนวรัตน์ .................................................... ............................
6 45150 เด็กชาย ณัฐเมศร์ วงศ์ธนิตเลิศ .................................................... ............................
7 45151 เด็กชาย ณภัทร พุม่ขจร .................................................... ............................
8 45152 นาย พุฒิพงศ์ ศรีนา .................................................... ............................
9 45153 นางสาว เพ็ญพรรณ สว่างวงษ์ .................................................... ............................
10 45154 เด็กชาย ธีรภัทธ์ โตรัสมี .................................................... ............................
11 45155 เด็กหญิง พียดา เกล้ียงเกลา .................................................... ............................
12 45156 นางสาว ซากุระ ซาโต้ .................................................... ............................
13 45157 นางสาว สาวิตรี เกตุราม .................................................... ............................
14 45158 นางสาว ปรีญาเรศ บุญศิริ .................................................... ............................
15 45159 นาย นัทธพงศ์ เวณุภูติ .................................................... ............................
16 45160 นาย ปุญญพัฒน์ วิชญานนท์ .................................................... ............................
17 45161 นางสาว ชญานนท์ ภิรมณ์เอม .................................................... ............................
18 45162 นางสาว ฐาปนี ผันผาย .................................................... ............................
19 45163 นางสาว ภัทราวดี ปานทอง .................................................... ............................
20 45164 นางสาว ณิชษ์กมล ศิริเธียรไชย .................................................... ............................
21 45165 นางสาว วิสสุตา แขมโคกกรวด .................................................... ............................
22 45166 เด็กชาย วีรวิชญ์ อาภาสวัสด์ิ .................................................... ............................
23 45167 นางสาว ศรัณย์ภาร์ โพธิแ์ก้ว .................................................... ............................
24 45168 นาย นพคุณ ปัญโญ .................................................... ............................
25 45169 เด็กหญิง ปัญญาพร กล่ินสอน .................................................... ............................
26 45170 เด็กชาย อลงกรณ์ ยศรุ่งเรือง .................................................... ............................
27 45171 นาย ศิวกร ศรีสุข .................................................... ............................
28 45172 นางสาว ศุภิสรา คงจะทน .................................................... ............................
29 45173 นางสาว พิมพ์ณิกา ประสาทไทย .................................................... ............................
30 45174 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ ไชยชาติ .................................................... ............................
31 45175 เด็กหญิง ณิชารีย์ มีคุณ .................................................... ............................
32 45176 นางสาว ลัดดาวรรณ สิทธิชาญชัย .................................................... ............................
33 45177 นางสาว จุฑามาศ ทองกุล .................................................... ............................
34 45178 นางสาว เฟือ่งลดา เอี่ยมมงคลสกุล .................................................... ............................
35 45179 นางสาว ธิดารัตน์ อินทร์กลาง .................................................... ............................
36 45180 นางสาว กฤติกา ฟักเชือก .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นักเรียนในจังหวัดปทุมธาน)ี

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  9  (1803)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 45181 เด็กหญิง ตารกาภรณ์ กิ่งก้าน .................................................... ............................
2 45182 เด็กชาย ทินภัทร ดวงพุมเมศ .................................................... ............................
3 45183 นางสาว ชัชชยาพร ณ ถลาง .................................................... ............................
4 45184 เด็กหญิง วริศรา บัวจ ารัส .................................................... ............................
5 45185 นาย ธราสุต โพธิป์ระยูร .................................................... ............................
6 45186 นางสาว นริสา แก้วเปีย่ม .................................................... ............................
7 45187 นางสาว ณิชพัณณ์ อิสระวิศาลพล .................................................... ............................
8 45188 เด็กชาย พีรวิชญ์ พันธุวร .................................................... ............................
9 45189 เด็กชาย พิภู ปัน้เทียน .................................................... ............................
10 45190 นางสาว ธนธรณ์ จันทร์กวีกูล .................................................... ............................
11 45191 เด็กหญิง กฤติมา สอนเมือง .................................................... ............................
12 45192 นาย ปณิธาน จันทรามศรี .................................................... ............................
13 45193 นาย ศุภกร อินอภัย .................................................... ............................
14 45194 นาย ชยธร ตันจรารักษ์ .................................................... ............................
15 45195 เด็กหญิง จุฑามาศ ศิริไทย .................................................... ............................
16 45196 นางสาว ปารณีย์ ไชยแสน .................................................... ............................
17 45197 เด็กหญิง ธารารัตน์ สุริยะ .................................................... ............................
18 45198 นาย ภูตะวัน ภัทร์ศิริกุล .................................................... ............................
19 45199 นางสาว จีรภัทร์ วสีด ารัสพงศ์ .................................................... ............................
20 45200 นาย ไพบูรณ์ โลมาธร .................................................... ............................
21 45201 เด็กชาย กมลชัย วงษ์วารี .................................................... ............................
22 45202 นางสาว พรพิมล ริมพนัสสัก .................................................... ............................
23 45203 นาย วรณัช เสียงเพราะ .................................................... ............................
24 45204 เด็กหญิง นภัส เพียรถาวรกิจ .................................................... ............................
25 45205 เด็กหญิง จุฑามาศ อาจกล้า .................................................... ............................
26 45206 นาย พรมพิริยะ เฟือ่งเพชร .................................................... ............................
27 45207 เด็กหญิง พินิดา ตรีโพลา แทน .................................................... ............................
28 45208 เด็กชาย ภัควัฒน์ ศตวัฒนเศรษฐ์ .................................................... ............................
29 45209 เด็กหญิง ศรัณยา พงษ์พัฒน์ .................................................... ............................
30 45210 นาย รัชพล พฤกษคุณธรรม .................................................... ............................
31 45211 เด็กหญิง บุณยากร จันทร์ศรีบุตร .................................................... ............................
32 45212 เด็กหญิง พลอยไพลิน ลิมปสนธิพงษ์ .................................................... ............................
33 45213 นาย ชลากร เพชรธนกิจ .................................................... ............................
34 45214 เด็กชาย ตรีวิทย์ เย็นสนาน .................................................... ............................
35 45215 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จารุสุขวิเศษ .................................................... ............................
36 45216 นาย พชรดนัย จารุสุขวิเศษ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นักเรียนในจังหวัดปทุมธาน)ี

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  10  (1804)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 45217 เด็กหญิง ส่องดาว เหล่ียมจินดา .................................................... ............................
2 45218 นางสาว ศรุดา สุรพันธ์ .................................................... ............................
3 45219 เด็กชาย ต้นน้ า สุกฤตา .................................................... ............................
4 45220 เด็กหญิง ชัญญา จ าปาผา .................................................... ............................
5 45221 เด็กชาย ธนวัฒน์ อินทรีย์วงศ์ .................................................... ............................
6 45222 นาย ชนินทร์ มานะเสถียร .................................................... ............................
7 45223 นาย สุกฤษฏิ์ สุมาวงศ์ .................................................... ............................
8 45224 นางสาว ชัชชา วงศ์แสง .................................................... ............................
9 45225 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ อินลา .................................................... ............................
10 45226 เด็กหญิง จินต์จุฑา สายบุปผา .................................................... ............................
11 45227 นางสาว พิชญา พิศกลาง .................................................... ............................
12 45228 นางสาว ณัฏฐา แก่นของ .................................................... ............................
13 45229 เด็กชาย วงศพัทธ์ เจริญสัตย์ .................................................... ............................
14 45230 นางสาว พรลภัส เมฆตรง .................................................... ............................
15 45231 เด็กหญิง สุภาวิตา มาเพิม่ .................................................... ............................
16 45232 นางสาว พิยดา พูนชัย .................................................... ............................
17 45233 นางสาว บัณฑิตา ศรีวิเศษ .................................................... ............................
18 45234 เด็กหญิง รัญชิดา ค าพูน .................................................... ............................
19 45235 นางสาว พัชรนันท์ ค ามิทัน .................................................... ............................
20 45236 นางสาว พิยดา พัดเพ็ง .................................................... ............................
21 45237 เด็กหญิง พิมพ์ชนก บุญฤทธิ์ .................................................... ............................
22 45238 เด็กชาย สุภัทร เเพงวงศ์ .................................................... ............................
23 45239 นาย ชุติพนธ์ คงบาล .................................................... ............................
24 45240 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ถนอมเกียรติยิ่ง .................................................... ............................
25 45241 นางสาว อิงฟ้า ปรีดาประเสริฐศรี .................................................... ............................
26 45242 เด็กหญิง อริสา ไชยเสน .................................................... ............................
27 45243 เด็กชาย ภัทรยศ รัมมะพล .................................................... ............................
28 45244 นาย ธนภัทร์ งามยิ่งยวด .................................................... ............................
29 45245 เด็กหญิง มนัสนันท์ แจ่มสาคร .................................................... ............................
30 45246 นางสาว ศศิ ประสงค์เงิน .................................................... ............................
31 45247 นาย บารมี เพชรสะแก .................................................... ............................
32 45248 นางสาว พีรยา แก่นจันทร์ .................................................... ............................
33 45249 เด็กชาย กรพจน์ พงษ์ศิริ .................................................... ............................
34 45250 นางสาว วิมลพรรณ พรหมกสิกร .................................................... ............................
35 45251 เด็กชาย อรรถพล ภูตาโก .................................................... ............................
36 45252 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ภัทรธนไพบูลย์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นักเรียนในจังหวัดปทุมธาน)ี

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  11 (1805)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 46001 นางสาว กุลปริยา อนันทสุข .................................................... ............................
2 46002 เด็กหญิง สิริเขมณัน ยิ่งมั่นคง .................................................... ............................
3 46003 นาย กิตตพงศ์ คนอยู่ .................................................... ............................
4 46004 นางสาว ดวงกมล ค ามูล .................................................... ............................
5 46005 เด็กหญิง สรัณญา มีทอง .................................................... ............................
6 46006 นางสาว มนัสนันท์ เพ็งพูล .................................................... ............................
7 46007 นางสาว สุภัชชา นรารักษ์ .................................................... ............................
8 46008 นาย สิทธิกร จิตร์สูง .................................................... ............................
9 46009 เด็กชาย นันทภัทร สกุลด ารงเกียรติ .................................................... ............................
10 46010 เด็กหญิง ครองขวัญ พุม่ทับทิม .................................................... ............................
11 46011 นางสาว วรัญญา แดงประเสริฐ .................................................... ............................
12 46012 นาย วีระพงษ์ จารุไชย .................................................... ............................
13 46013 นาย อนันตชัย พูดเพราะ .................................................... ............................
14 46014 เด็กชาย ชาตรี อุนารัตน์ .................................................... ............................
15 46015 นางสาว ประถมาภรณ์ พราวศรี .................................................... ............................
16 46016 นาย วณิชธรรม เจนธนทรัพย์ .................................................... ............................
17 46017 นางสาว เนตรปรียา ขานชา .................................................... ............................
18 46018 นาย ภูมินันท์ ฉายสกุล .................................................... ............................
19 46019 นางสาว ศลิษา เขียวหวาน .................................................... ............................
20 46020 นางสาว สุพรรณิการ์ บุญณรงค์ .................................................... ............................
21 46021 เด็กหญิง วิมลรัศมิ์ จิรัชธรรมโชติ .................................................... ............................
22 46022 เด็กหญิง พัชราภรณ์ พงษ์เพชร .................................................... ............................
23 46023 นางสาว พณิดา ต้ังตระกูลเจริญ .................................................... ............................
24 46024 นางสาว ศรัญญา ชาวหนอง .................................................... ............................
25 46025 นางสาว นริศา เชิญขวัญ .................................................... ............................
26 46026 เด็กหญิง ภัทชณิดา ธัญญเจริญ .................................................... ............................
27 46027 นางสาว พรนัชชา อุ่นใจ .................................................... ............................
28 46028 เด็กชาย ฐนพัฒน์ ภัทรสุวรรณกิจ .................................................... ............................
29 46029 นางสาว จวนหยุย แซ่เหอ .................................................... ............................
30 46030 นาย ภาณุพงศ์ ทองเจือ .................................................... ............................
31 46031 เด็กชาย คมกริช อิ่มใจ .................................................... ............................
32 46032 นาย เศรษฐพงษ์ ช านาญเพชร .................................................... ............................
33 46033 นาย ธนวัฒน์ ผ่ึงผล .................................................... ............................
34 46034 นางสาว โยทกา นวลฉวี .................................................... ............................
35 46035 นาย ศรัณย์ภัช ชูศรี .................................................... ............................
36 46036 เด็กหญิง วรรณวิสาข์ แสงเนตร .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นักเรียนต่างจังหวัด)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  12  (1807)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 46037 นาย รวิสุต อินทะสอน .................................................... ............................
2 46038 เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีวิไล .................................................... ............................
3 46039 นางสาว สโรชา ควรเเถลง .................................................... ............................
4 46040 เด็กหญิง กุลภัสสร์ อิสิสิงห์ .................................................... ............................
5 46041 เด็กหญิง ณิชนันท์ บูรณทอง .................................................... ............................
6 46042 นางสาว สุธินันท์ ทวีผล .................................................... ............................
7 46043 นางสาว สุวิภา เจริญสุขอนันต์ .................................................... ............................
8 46044 นาย สืบศักด์ิ ผาอินทร์ .................................................... ............................
9 46045 นางสาว สาวิตรี ค าเรืองศรี .................................................... ............................
10 46046 เด็กหญิง ไรวินท์ พวงพืช .................................................... ............................
11 46047 นางสาว ณิชกานต์ บุญยิ้ม .................................................... ............................
12 46048 เด็กหญิง ธัญยธรน์ วณิชพงศ์พันธุ์ .................................................... ............................
13 46049 นางสาว เชษฐ์ชนก นามแก้ว .................................................... ............................
14 46050 นางสาว นรารัตน์ อารีย์ .................................................... ............................
15 46051 เด็กชาย ไทโย โทนโต๊ะ .................................................... ............................
16 46052 นางสาว รัตนาภรณ์ สีท ามี .................................................... ............................
17 46053 เด็กหญิง ปภาวีร์ โลหกุล .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นักเรียนต่างจังหวัด)

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  13  (1808)

 

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

 

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

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



เลขทีน่ั่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
1 45253 นางสาว นีรนาถ จักสาน .................................................... ............................
2 45254 นาย ตะวัน ไชยศรี .................................................... ............................
3 45255 เด็กชาย เมธา ดอกดี .................................................... ............................
4 45256 นาย วรเชษฐ์ ดอกยี่โถ .................................................... ............................
5 45257 นางสาว อริศรา อ่วมทอง .................................................... ............................
6 45258 นางสาว ณัฐณิชา ไลประวัติ .................................................... ............................
7 45259 เด็กชาย กฤษนัฐ สถิตย์เวียงทอง .................................................... ............................
8 45260 นางสาว ปวิชญา ศรีสุพรรณ์ .................................................... ............................
9 45261 นางสาว ปภาพัฒน์ พสุธา .................................................... ............................
10 45262 นางสาว ศศิวิมล แก้วค าจันทร์ .................................................... ............................
11 45263 นางสาว ฐิติวัลค์ุ ท้องช้าง .................................................... ............................
12 45264 นาย จิรัฎฐ์ แพทย์วงค์ .................................................... ............................
13 45265 เด็กชาย ธนกฤต ศิริพงษ์ไพบูลย์ .................................................... ............................
14 45266 เด็กชาย ฐานทอง อินทรชุมนุม .................................................... ............................
15 45267 นาย ปราญ์ดนัย ทานาแซง .................................................... ............................
16 45268 เด็กชาย ปัณณ์ วินัยกิจ .................................................... ............................
17 45269 นางสาว สุขเมจธิณี คนึงรัมย์ .................................................... ............................
18 45270 นาย พชร เผ่นจันทึก .................................................... ............................
19 45271 นางสาว อาทิตยา ดิษฐวิบูลย์ .................................................... ............................
20 45272 เด็กหญิง วริศรา ศิลาสลุง .................................................... ............................
21 45273 นางสาว ศกุนตลา ศรีตะปัญญะ .................................................... ............................
22 45274 นางสาว ณพัชฌา อินทรานุรักษ์ .................................................... ............................

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ใบรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ  (นักเรียนในจังหวัดปทุมธาน)ี

ปีการศึกษา  2561  สอบวันอาทิตย์ที ่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2561  ห้องสอบที่  14 (1809)

 

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

 

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

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


