
เลขที� รหัส ชื�อ สกุล ชั�น/ห้อง สาขา คณะ สถานศึกษา
1 02981 น.ส. กณิศา รุ่งโรจน์นิมิตรชยั ม.6/3 ออกแบบสิ งปฎิสัมพนัธ์และมลัติมีเดีย Callege of Social Communication Innovaticn มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร
2 02988 น.ส. กรชนก ปัททุม ม.6/3 การจดัการและการท่องเที ยว การจดัการและการท่องเที ยว มหาวทิยาลยับูรพา
3 03003 น.ส. กสุุมาวดี พอ่เพียโคตร ม.6/3 วทิยาศาสตร์ทั วไป ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
4 03010 น.ส. จามจุรี อินไชยา ม.6/3 การสอนภาษาไทย ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
5 03021 น.ส. เจนจิรา ทาประทุม ม.6/3 คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
6 03027 นาย ชนกนนัท์ ทองคุณ ม.6/3 เอเชียศึกษา ภาษาจีน อกัษรศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร
7 03032 น.ส. ชรินรัตน์ ทองจนัทร์ ม.6/3 ญี ปุ่น มนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น
8 03039 นาย ชาญวทิย์ ถุระวรรณ์ ม.6/3 คอมพิวเตอร์ วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
9 03042 น.ส. ชาลิสา ไวยวฒุิ ม.6/3 โลจิสติก บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ

10 03061 น.ส. ณฐัริกา บุญตาทา้ว ม.6/3 คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสมเดจ็เจา้พระยา
11 03069 น.ส. ทศันียา บุตดา ม.6/3 การสอนภาษาจีน ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
12 03085 น.ส. ธญัญาณี โชคกาญจนกลุ ม.6/3 วทิยาศาสตร์  เอกเดียวชีววทิยา ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
13 03094 น.ส. นพรดา ธารประเสริฐ ม.6/3 คณิตศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
14 03104 น.ส. ปภสัราภรณ์ ชื นตา ม.6/3 กายภาพบาํบดั กายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรตื
15 03111 น.ส. ปิยมน ดั งธนกลุ ม.6/3 สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร
16 03121 นาย พรรษพล คุรุวชัรพงษ์ ม.6/3 วิศวกรรมศาสตร์ ครุวศิวกรรม สถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
17 03124 น.ส. พชัชา เกษร ม.6/3 ธุรกิจวศิวกรรม วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร
18 03134 น.ส. พิชาพร หงษเ์วยีง ม.6/3 แพทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัหนานจิง ประเทศจีน
19 03152 น.ส. มุทิตา จิตจกัร ม.6/3 บญัชี บญัชี มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั
20 03168 น.ส. วริยาภรณ์ ม่วงกรุง ม.6/3 เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร
21 03175 น.ส. วรียา ขาํคม ม.6/3 พิสิกส์ วทิยาศาสตร์ สถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
22 03184 นาย ศาศวตั จนัทนะ ม.6/3 สื อสารมวลชน เอกภาษาไทย มนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร
23 03198 น.ส. สิทธิดากร สิทธิ ม.6/3 แพทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเจอ้เจียง ประเทศจีน
24 03206 น.ส. สุปรียา มาตขาว ม.6/3 พยาบาล พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร
25 03215 นาย อภิพฒัน์ นยักลุ ม.6/3 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ
26 03545 นาย ไพศาล ศกัดิR ปรีชากลุ ม.6/3 การจดัการธุนกิจระหวา่งประเทศ บริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี
27 03805 น.ส. กชกร ชมเชย ม.6/3 แพทยศาสตร์  (CPRID) แพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น
28 03827 น.ส. มินตรา รัตนปรากฏ ม.6/3 วศิวกรรมสิ งแวดลอ้ม วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี
29 03834 นาย สรวศิ เดชเสน ม.6/3 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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ชาย 7 คน หญิง 22 คน

หมายเหตุ: จาํนวนนกัเรียนทัZงหมด  29  คน


