เอกสารแนบท้าย ๑
ฏ. รายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิเ์ ข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๔ โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต
ภายใต้ “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก่ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที ๒” ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่

เลขประจำตัวสอบ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

๐๓๐๐๐๐๑๕(๒๗)
๐๓๐๐๐๐๑๖(๒๗)
๐๓๐๐๐๐๗๑(๒๗)
๐๓๐๐๐๑๒๘(๒๗)
๐๓๐๐๐๑๙๒(๒๙)
๐๓๐๐๐๑๙๗(๒๘)
๑๒๐๐๐๑๗๕(๒๗)
๑๕๐๐๐๐๓๕(๒๗)
๒๐๐๐๐๐๒๔(๒๗)
๒๐๐๐๐๐๔๓(๒๗)
๒๓๐๐๐๐๐๑(๒๗)
๒๓๐๐๐๐๐๒(๒๗)
๒๖๐๐๐๐๒๖(๒๗)
๒๖๐๐๐๑๑๕(๒๗)
๒๖๐๐๐๒๐๘(๒๗)
๒๖๐๐๐๒๒๙(๒๗)
๒๘๐๐๐๐๐๙(๒๗)
๒๘๐๐๐๐๙๖(๒๖)
๔๒๐๐๐๑๒๔(๒๗)
๗๘๐๐๐๒๒๘(๒๗)
๗๘๐๐๐๒๓๖(๒๗)
๗๘๐๐๐๓๗๘(๒๗)
๗๘๐๐๐๔๗๖(๒๗)
๗๘๐๐๐๘๙๒(๒๗)
๗๙๐๐๐๒๑๗(๒๗)
๗๘๐๐๐๒๓๙(๒๗)
๗๘๐๐๐๒๘๙(๒๗)
๗๘๐๐๐๕๒๖(๒๗)
๘๑๐๐๐๒๐๐(๒๖)
๘๑๐๐๐๒๒๔(๒๗)

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงศศิกานต์ ทีปกรวรกุล
เด็กชายธีรภัทร อนันต์
นายวิทวัส วภักดิ์เพชร
เด็กชายธนพัฒน์ วันดีศรี
เด็กชายธนกฤต โอสถศิลป์
เด็กหญิงวชิรญาณ์ เสนกรรหา
นางสาวศลิษา ภู่ขวัญทอง
นายสรวิศ พงศ์สิริฤทธิ์
เด็กชายสิรวิชฐ์ ทรงเจริญ
เด็กหญิงดวงตะวัน อินจันทร์
เด็กชายสุธนัย อาจวิชัย
เด็กหญิงนภัสวรรณ คีรีชัยวัฒน์
เด็กหญิงณัชชา เกตุสง่า
เด็กหญิงปัณณภัทร กล่าถนอม
เด็กหญิงอโรชา จาตกานนท์
นางสาวขวัญรัตน์ มังจิตร
เด็กชายณภัทร ลักษณะโยธิน
เด็กชายวรพล อัศวสงคราม
เด็กชายไรวินท์ ปริฉัตร์ตระกูล
เด็กหญิงเบญญาภา รัตนวิเชียร
เด็กชายนิธิศ เจริญวิทยวรกุล
นางสาวญาณิดา วงศ์ภกั ดี
เด็กหญิงมาณวี สุขแสงพนมรุ้ง
เด็กหญิงมัญชรัตน์ ตั้งตรงกิจเจริญ
เด็กชายบรรณวิชญ์ โฮริเอะ
เด็กหญิงญาดา จตุรภัทรอาภรณ์
เด็กหญิงกานต์สิริ วงศ์วิฑูรยาพร
เด็กหญิงชาลิสา วิศวชิต
เด็กชายปุณยธร จันทรภา
เด็กหญิงปาณิสรา นิยตานนท์

โรงเรียนเดิม
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ภูเก็ตวิทยาลัย
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
พรหมานุสรณ์จงั หวัดเพชรบุรี
พรหมานุสรณ์จงั หวัดเพชรบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เจนอยุธยา
สามัคคีวทิ ยาคม
สามเสนวิทยาลัย
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการศึกษา

หอวัง
หอวัง
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

สามเสนวิทยาลัย

จังหวัด
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
ราชบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
เชียงราย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
ปทุมธานี
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบท้าย ๑
รายชือผู้ได้รับคัดเลือกส่ารอง จ่านวน 50 คน (เรียงตามล่าดับคะแนน) มีดงั นี้
อันดับ
เลขประจำตัวสอบ
สำรอง
๑ ๒๖๐๐๐๒๐๙(๒๗)
๒ ๘๐๐๐๐๐๙๔ (๒๗)
๓ ๘๐๐๐๐๑๖๐ (๒๗)
๔ ๐๑๐๐๐๐๙๑ (๒๗)
๕ ๘๐๐๐๐๖๕๒ (๒๙)
๖ ๘๐๐๐๐๙๒๔ (๒๗)
๗ ๕๒๐๐๐๐๓๖ (๒๗)
๘ ๗๙๐๐๐๑๙๐ (๒๗)
๙ ๒๕๐๐๐๐๓๒ (๒๗)
๑๐ ๘๑๐๐๐๑๐๗ (๒๗)
๑๑ ๒๘๐๐๐๑๔๐ (๒๗)
๑๒ ๑๕๐๐๐๑๔๖ (๒๗)
๑๓ ๒๖๐๐๐๐๘๖ (๒๗)
๑๔ ๒๘๐๐๐๑๙๕ (๒๙)
๑๕ ๒๘๐๐๐๑๑๓ (๒๗)
๑๖ ๐๓๐๐๐๐๑๑ (๒๗)
๑๗ ๗๙๐๐๐๗๘๙ (๒๙)
๑๘ ๒๓๐๐๐๑๘๑ (๒๗)
๑๙ ๒๖๐๐๐๑๒๐ (๒๗)
๒๐ ๗๙๐๐๐๘๓๓ (๒๗)
๒๑ ๗๙๐๐๐๐๒๘ (๒๗)
๒๒ ๐๓๐๐๐๒๓๐ (๒๗)
๒๓ ๒๐๐๐๐๐๕๑ (๒๗)
๒๔ ๗๙๐๐๐๐๗๑ (๒๖)
๒๕ ๒๖๐๐๐๒๑๗ (๒๗)
๒๖ ๗๘๐๐๑๙๔๔ (๒๙)
๒๗ ๐๓๐๐๐๐๘๙ (๒๗)
๒๘ ๓๑๐๐๐๐๓๕ (๒๗)
๒๙ ๗๙๐๐๐๐๓๗ (๒๗)
๓๐ ๑๔๐๐๐๐๗๐ (๒๗)
๓๑ ๐๓๐๐๐๐๕๐ (๒๖)
๓๒ ๗๘๐๐๐๑๐๐ (๒๗)
๓๓ ๒๖๐๐๐๐๐๒ (๒๗)
๓๔ ๒๓๐๐๐๐๗๒ (๒๗)
๓๕ ๐๓๐๐๐๑๕๐ (๒๗)
๓๖ ๗๙๐๐๐๐๖๒ (๒๗)
๓๗ ๓๑๐๐๐๐๓๘ (๒๗)

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงว่าณวริญจ์ ดวงจันทร์
เด็กหญิงนันทกานต์ อยู่นาน
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พันมาลัย
เด็กหญิงจรรยวรรธ สักคุณา
เด็กชายญาณภัทร พัชราวิวัฒน์พงษ์
เด็กชายภูริฉัตร มัจฉริยกุล
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยวงศา
เด็กหญิงปัญญภัค ปุณณรัชช์
เด็กหญิงนันทวรรณ ขาววิเศษ
เด็กหญิงวรณัน วรุณพันธุลักษณ์
เด็กชายพันแสง โฆษะ
นายชูศกั ดิ์ เจริญฤทธิ์
เด็กหญิงจิดาภา ภักดีรักษ์
เด็กหญิงพิมพ์ดาว ธีระศิลป์
เด็กหญิงณัชชา ร่วมสมัคร
เด็กหญิงจิรัชญา พึงญาติ
เด็กชายภูมิ ไกรสัย
เด็กหญิงอัญชิสา สุขนิรันดร์
นายศุภกร บาดาล
เด็กชายจิรัฎฐ์ จีรางกูล
นางสาวปทิตตา ทิมทอง
เด็กชายอภิณัฐ มุธะสวงศ์
เด็กหญิงสุชานันท์ พรหมชนะ
เด็กหญิงณัทธ์ชนัน วัฒนะแสงโรยศรี
นางสาวปุณยาพร ตรีโรจนถาวร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยอดมิง
เด็กหญิงจิดาภา ตรีเดช
นางสาวกุลนิษฐ์ หาญตระกูล
เด็กชายยศสรัล ด่ารงไทย
เด็กหญิงมลฑิรา แก้วเรือง
เด็กหญิงชลธิชา ซุ่นเต็ก
เด็กชายธีรภัทร เฉลิมเมือง
นายณัฐวัฒน์ ชัยฤทธินกุ ลู
เด็กชายธีรภัทร์ กรีกลู
นางสาวบุศฎา ไพณุจิตร
เด็กหญิงวิวร วัฒโย
เด็กหญิงอชิรญา แสงวิภาสนภาพร

โรงเรียนเดิม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ฤทธิยะวรรณาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สกลราชวิทยานุกูล
สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
สงวนหญิง
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภูเก็ตวิทยาลัย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
จอมสุรางค์อุปถัมภ์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
พรหมานุสรณ์จงั หวัดเพชรบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สารสาสน์วเิ ทศนิมิตใหม่
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
หอวัง
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สตรีอ่างทอง
สามเสนวิทยาลัย
สุราษฎร์ธานี
สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สตรีอ่างทอง

จังหวัด
ลพบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สกลนคร
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
ภูเก็ต
ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี
ลพบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
ลพบุรี
นครปฐม
ปทุมธานี
อ่างทอง
กรุงเทพมหานคร
สุราษฎร์ธานี
ปทุมธานี
นครปฐม
ลพบุรี
เพชรบุรี
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
อ่างทอง

เอกสารแนบท้าย ๑
๓๘ ๗๙๐๐๐๘๕๕ (๒๗)
๓๙ ๕๒๐๐๐๐๐๔ (๒๗)
๔๐ ๐๓๐๐๐๒๕๓ (๒๗)
๔๑ ๘๐๐๐๐๑๙๒ (๒๗)
๔๒ ๐๓๐๐๐๐๘๐ (๒๗)
๔๓ ๒๘๐๐๐๒๓๑ (๒๗)
๔๔ ๒๓๐๐๐๑๗๓ (๒๗)
๔๕ ๒๖๐๐๐๑๙๘ (๒๗)
๔๖ ๗๘๐๐๐๓๔๖ (๒๗)
๔๗ ๘๐๐๐๐๑๒๙ (๒๗)
๔๘ ๓๑๐๐๐๐๓๔ (๒๗)
๔๙ ๒๕๐๐๐๐๐๙ (๒๗)
๕๐ ๘๐๐๐๐๓๖๓ (๒๗)

เด็กชายสุเมธา มีชัย
เด็กหญิงณิชากานต์ เกิดทวี
เด็กหญิงปาณิศา แสงสิรคุปต์
เด็กหญิงสอดสร้อย ด่ารงเสถียร
เด็กชายกริชพล ตามประดิษฐ
เด็กชายธรรมรัตน์ ดุจมะยูร
เด็กชายรุจนเรศ เผือกเงิน
เด็กหญิงนฤมล จินดารักษ์
เด็กชายสิทธา อ่อนสะอาด
เด็กหญิงแพร วัชรเลิศวาณิช
เด็กหญิงชนิกานต์ ไชยสัตย์
เด็กหญิงกนกพร ก้อนชัยภูมิ
เด็กชายกิตติศกั ดิ์ เพชรโสภาทรัพย์

สุรศักดิ์มนตรี
สกลราชวิทยานุกูล
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พรหมานุสรณ์จงั หวัดเพชรบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
สตรีอ่างทอง
สงวนหญิง
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กรุงเทพมหานคร
สกลนคร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุรี
ลพบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร

