
เลขที� รหัส ชื�อ สกุล ชั�น/ห้อง สาขา คณะ สถานศึกษา
1 02980 น.ส. กชกร สินพนู ม.6/5 วศิวกรรมไฟฟ้า สื�อสารและ วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี
2 02983 น.ส. กนกพร กิริยะ ม.6/5 เคมี วทิยาศาสตร์ (กศ.บ) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร
3 02984 น.ส. กนกพร ใจเดียว ม.6/5 ทนัตแพทยศ์าสตร์ ทนัตแพทย์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร
4 02991 น.ส. กญัญาภรณ์ สินพนู ม.6/5 ธุรกิจการการบิน บริหารการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต
5 03004 นาย เกริกเกียรติ เสนาไทย ม.6/5 เทคโนโลยชีีวภาพ วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต
6 03016 น.ส. จีรภา จารุสาร ม.6/5 สงัคมศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
7 03024 น.ส. ชญาณี ปัญญาประชุม ม.6/5 วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
8 03028 น.ส. ชนนิกานต์ เกื@อทาน ม.6/5 คณิตศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
9 03036 น.ส.  ชญัญา เชี@อตาเคน ม.6/5 วชิาการจดัการ วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

10 03041 น.ส. ชาริณีย์ พรมไชยา ม.6/5 การศึกษาบณัฑิต  เอกวชิาชีววทิยา วทิยาศาสตร์ (กศ.บ) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร
11 03054 น.ส. ณฐัญา อญัฤาชยั ม.6/5 กิจการระหวา่งประเทศ(หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาการจดัการ วทิยาลยันานาชาติ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น
12 03057 นาย ณฐันนัท์ โพธิD ชยั ม.6/5 ธุรกิจวศิวกรรม วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัศิลปากร
13 03078 นาย ธนชั ถิรสุทธิD ม.6/5 การจดัการและโลจสัติกส์ วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัศิลปากร
14 03088 น.ส. ธญัวรัตม์ ไร่สงวน ม.6/5 คอมพิวเตอร์ศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
15 03102 น.ส. ปณิธาน ชยัทอง ม.6/5 ทนัตสาธารณสุข วทิยาลยัสาธารณสุข มหาวทิยาลยัขอนแก่น
16 03107 น.ส. ปรายฝน สุวรรณไตรย์ ม.6/5 เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
17 03120 น.ส. พรทิพย์ จนัทรโคตร ม.6/5 วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
18 03122 น.ส. พรสุดา วอ่งสาริกนั ม.6/5 สถาปัตยกรรมผงัเมือง สถาปัตยกรรมผงัเมือง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
19 03138 นาย พีรพล สิงห์ชา ม.6/5 วศิวกรรมทั�วไป วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
20 03145 น.ส. ภทัรสุดา สีดาํ ม.6/5 ภาษาเพื�ออาชีพ มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
21 03171 น.ส. วภิวาณี อ่อนมณี ม.6/5 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี
22 03174 น.ส. วสิุชาธิดา เครือสุวรรณ ม.6/5 ภาษาไทย ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร
23 03176 นาย วฒุิพร ศกนุะสิงห์ ม.6/5 วชิาการจดัการการบิน บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
24 03185 นาย ศาสตรา เทพวงษา ม.6/5 คุรุศาสตรบณัฑิต  สาขาภาษาองักฤษ ( 5 ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันครพนม
25 03187 น.ส. ศิริเพร็ช เหล่ามงคลนิมิตร ม.6/5 วชิาเศษฐศาสตร์ วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
26 03197 น.ส. สวรส วงษจ์นัดี ม.6/5 วศิวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ คุรุวศิวกรรม ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (บางมด)
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27 03201 น.ส. สิริธร ศรีไพบูลย์ ม.6/5 วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
28 03212 น.ส. เหมือนฟ้า นอ้ยเภา ม.6/5 ธุรกิจระหวา่งประเทศ ธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัเจมส์คุก  ประเทศสิงคโ์ปร์

29 03221 น.ส. อจัฉรียา เหลาทอง ม.6/5 art  business  english (ภาษาองักฤษธุรกิจ) ศิลปศาสตร์ (ทุน 80 ปี เจษฎาจารยม์าติน) มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั

30 03824 น.ส. พลัลภา แสบงบาล ม.6/5 ชีววทิยา วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

หมายเหตุ : จาํนวนนกัเรียนทั@งหมด 30 คน

ชาย 6  คน หญิง  24  คน


