
          อันดับที่ 1        อันดับที่ 2      อันดับที่ 3
1 นาย กนกพล เนื่องโนราช ม.6/1 แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์  มมส. ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แพทยศาสตร์ มข.
2 น.ส. กมลชนก เหมะธลิุน ม.6/1 แพทยศาสตร์ มข. ทันตแพทยศ์าสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. บริหารธรุกจิ สาขาการตลาด มก.
3 นาย กฤตยชญ์ ไพรนารี ม.6/1 วศิวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร เภสัชศาสตร์ มข. ทันตแพทยศาสตร์ มข.  สัตวแพทย ์ มข.

4
น.ส. กนัติยา ไชยสิงห์ ม.6/1

เภสัชศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ ม.อบุล

ครุศาสตร์ เอกประถมศึกษา มรภ.บ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ครูคืนถิ่น

5 นาย กนัต์ ฉัตรชาตรี ม.6/1 แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

6

นาย จารุภัทร น าพูลสุขสันต์ิ ม.6/1

เศรษฐศาสตร์ มธ. อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ศิลปศาสตร์ มธ.

ทุน กพ. สาขาเกษตรเน้นแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรเป็นอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ท่ีสหราชอาณาจักร ใช้ทุน มรภ.สุรินทร์

7

น.ส. จารุวรรณ ภาคะ ม.6/1

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  แพทยศาสตร์ มศว.  เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

ทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต / คณะ
วทิยาศาสตร์ สาขาพฤกษศาสตร์ จุฬา  
เทคนิคการแพทยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

8 น.ส. เจนจิรา ยางสุด ม.6/1 แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แพทยศาสตร์ มศว แพทยศาสตร์ มช. วทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา มข.
9 นาย ชญานิศ สุขมล ม.6/1 แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แพทยศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มข.
10 น.ส. ชนากานต์ บุญรัตนสุทโธ ม.6/1 แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. ทันตแพทยศาสตร์  มข. เภสัชศาสตร์ ม.พะเยา
11 น.ส. ชลธร มีนาสันติรักษ์ ม.6/1 เภสัชศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ ม.รังสิต เภสัชศาสตร์ ม.รังสิต
12 น.ส. ชลธภิา นียากร ม.6/1 แพทยศาสตร์  มข. แพทยศาสตร์ มมส. แพทยศาสตร์  ม.นเรศวร เทคนิคการแพทย ์ม.มหิดล

13
น.ส. ชลลดา กมุภวาปี ม.6/1

แพทยศาสตร์ ม.รังสิต อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
สังคมศาสตร์   ภาควชิารัฐศาสตร์ สาขา
ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ มศว.

14 น.ส. ญาตาว ีสีหานู ม.6/1 แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์  มมส.
15 น.ส. ฐิติพร สุริยวนากลุ ม.6/1 เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เภสัชศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ
16 น.ส. ณัฎฐา ชาติชนะยนืยง ม.6/1 แพทยศาสตร์ มข. ทันตแพทยศาสตร์ มข. นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบภายใน 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร17 นาย ณัฐกรณ์ ทองค า ม.6/1 แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย แพทยศาสตร์ มข.

18 น.ส. ธญานี ภูวนารถ ม.6/1 แพทยศาสตร์  มข. แพทยศาสตร์ มมส. วศิวกรรมศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มข.

19 น.ส. ธนัชพร ชุมนุ้ย ม.6/1 วทิยาศาสตร์หัวใจและทรวงอก มธ.ทันตแพทยศ์าสตร์ มธ. เภสัชศาสตร์  มข. เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา

20 น.ส. นัทจิราพร วเิศษลา ม.6/1 นิติศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ นิติศาสตร์ มข. นิติศาสตร์ มข.
21 น.ส. เบญจมาภรณ์ อดุสัย ม.6/1 แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ มมส  ครูคืนถิ่น

22 น.ส. ปริญญาภรณ์ ปะสังคะเต ม.6/1 แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั ครูคืนถิ่น มมส.

23
น.ส. ปาริดา จิตจักร ม.6/1

ทันตแพทยศาสตร์ มศว. ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา
ภาษาองักฤษ มข.

24 นาย เปรมศักด์ิ ไค่นุ่นกา ม.6/1 โลจิสติกส์ ม.บูรพา วศิวกรรมศาสตร์ มทส. บัญชี  มฟล. วศิวกรรมศาสตร์ มทส .  สัมภาษณ์ ทุน กพ.

25 น.ส. พรพรหม พรมบ้านสังข์ ม.6/1 แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. เภสชัศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส.

26 น.ส. พรวลัย บุญค า ม.6/1 เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เภสัชศาสตร์ มช. ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ มฟล.
27 นาย พัชรดนัย ปินะเก ม.6/1 วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง สัตวแพทยศาสตร์ มช. สัตวแพทยศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มข.
28 น.ส. พิมพ์ชนก จูวฒันส าราญ ม.6/1 ทันตแพทยศาสตร์ มข. ทันตแพทยศาสตร์ มช. นิติศาสตร์ มธ. นิติศาสตร์  มช.

29 นาย ภัทธพล จารุตันต์ิ ม.6/1 แพทยศาสตร์ ม.มหิดล แพทยศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มมส.
30 นาย ภูรินทร์ สุโพธิค์ า ม.6/1 เภสัชศาสตร์อสุาหกรรม จุฬาลงกรณ์ทันตแพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ ม.อบุลฯ แพทยศาสตร์ มมส.
31 น.ส. มณฑณี รัชโพธิ์ ม.6/1 ทันตแพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. ศึกษาศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ มมส ครูคืน

ถิ่น

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น
สำขำ/คณะ/สถำบันที่คำดหวัง

คณะ/สถำบันที่เลือกเรยีน
กำรเลือกเรยีนตำมควำมคำดหวัง



32
น.ส. มธรุกาญจน์ ศรีบุญเรือง ม.6/1

ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ทันตแพทยศ์าสตร์ มข. ทันตแพทยศ์าสตร์ ม.สงขลา

สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบ าบัด 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

33 นาย รติพล ลิมานนท์ ม.6/1 แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์  มข. แพทยศาสตร์ มข.
34 นาย รัชชานนท์ ปะวรรณจะ ม.6/1 แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แพทยศาสตร์ มมส. แพทยศาสตร์ มข. วทิยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร
35 น.ส. วรรษมน สวสัด์ิศรี ม.6/1 ทันตแพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส.

36
น.ส. วรางคณา เข็มพิลา ม.6/1

อกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ วทิยาศาสตร์ มข. มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มศว.
วทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  
มข.

37
น.ส. ศิวาพร ขุมค า ม.6/1

อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ศึกษาศาสตร์ มข ศึกษาศาสตร์ มมส

ศึกษาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์ทั่วไป มข. 
ครูคืนถิ่น

38 น.ส. สุพิชฌาย ์ต่างใจเยน็ ม.6/1 เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เภสัชศาสตร์ มข. โลจิสติกส์ ม.บูรพา ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ มธ.

39
น.ส. สุภนิดา นันสถิตย์ ม.6/1

ศิลปศาสตร์ ม.มหิดล ศิลปศาสตร์  มธ. ศึกษาศาสตร์  มข.

ศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาองักฤษให้
ผู้มีพื้นฐานภาษาอืน่นอกจากภาษาองักฟษ 
(TESOL)

40 นาย อทิธเิทพ พิริยธาดา ม.6/1 แพทยศาสตร์  ม.มหิดล แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์  มมส. แพทยศาสตร์ มข.

41 นาย อศิรา ยะถา ม.6/1 วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ มจธ. วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า ลาดกระบัง
42 นาย เขมมินท์ จินดามนต์ ม.6/2 วศิวกรรมสาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ มข วศิวกรรมศาสตร์ มมส. วศิวกรรมศาสตร์ มมส.
43 นาย เขษมศักด์ิ ฉายวไิชย ม.6/2 วศิวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรีวศิวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มข.

44
น.ส. จีระนันท์ แสงขุรัง

ม.6/2

ศึกษาศาสตร์ มมส. ศึกษาศาสตร์ มข. โลจิสติกส์ ม.บูรพา

การบัญชีและการจัดการ สาขา
เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ มมส.

45
น.ส. ชฎาภรณ์ บุญถูก

ม.6/2

เภสัชศาสตร์ มมส. ทันตแพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส.

เทคนิคการแพทยศาสตร์  ม.หัวเฉียวเฉลิม
พระเกยีรติ

46 น.ส. ชรินรัตน์ สินแสง ม.6/2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เศรษฐศาสตร์ มข. สถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.
47 นาย ชวลัวทิย ์พลคะชินทรานนท์ ม.6/2 ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ศึกษาศาสตร์ มข. มนุษยศาสตร์ มข. บริหารธรุกจิและการบัญชี การเงิน มข.

48 นาย ชานนทร์ นระแสน ม.6/2 ครุศาสตร์ ม.ราชภัฎมหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ ม.พะเยา ครุศาสตร์  สาขาภาษาไทย มรภ.
มหาสารคาม49 น.ส. ญาณินท์ สิทธจิินดา ม.6/2 เศรษฐศาสตร์ มธ. เศรษฐศาสตร์ มข. เศรษฐศาสตร์ มมส. เศรษฐศาสตร์ นานชาติ มข.

50 น.ส. ญาดา เหล่าทองสาร ม.6/2 เภสัชศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ ม.อบุล วทิยาศาสตร์ สาขาเคมี มมส. เทคนิค
51 น.ส. ทักษะภรณ์ สุขแสน ม.6/2

52
นาย ทัศน์พล ล าภา

ม.6/2

เภสัชศาสตร์ มข. บัญชี ม.เกษตร เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตร

ศึกษาศาสตร์ ครูคืนถิ่น สาขาสุขศึกษา มก. 
ก าแพงแสน

53 นาย ทัศน์พล เชื้อสะอาด ม.6/2 วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มมส. วศิวกรรมศาสตร์ มทส วศิวกรรมศาสตร์สาขาแมคคาทรอนิกส์ มทส.

54
นาย ธนวฒัน์ ดอกนารี

ม.6/2

นิเทศศาตร์ จุฬาลงกรณ์ วศิวกรรม มข. มนุษญ์ศาสตร์ มข.

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคโนโลยี
สาขานวตักรรมข้อมูล มธ.

55 น.ส. ธนัยช์นก วงศ์กองแสง ม.6/2 เภสัชศาสาตร์ ม.ศิลปากร นิติศาสตร์ มธ. ศิลปศาสตร์ มธ. เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ มข.

56
น.ส. นริศรา พนิชนาพันธุ์

ม.6/2

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. บัญชีบัญฑิต(การบัญช)ี ม.แม่ฟ้าหลวง บริหารธรุกจิและการบัญชี มข.

การจัดการและการท่องเที่ยว สาขาบัญชี ม.
บูรพา

57
น.ส. นิดาธญัธ ์วรรณศรีเมือง

ม.6/2

เภสัชศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มมส. พยาบาลศาสตร์ มมส.

วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ม.อบุลราชธานี

58 นาย นิสิตพงศ์ บุญค ามี ม.6/2 แพทยศาสตร์ มข. ทันตแพทยศาสตร์  มข. วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์  มมส.

59 นาย ปฏิเวธ รัตนวรรณี ม.6/2 เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เภสัชศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. วศิวกรรมศาสตร์ มมส.
60
61 นาย ปริชติ ควรคง ม.6/2 เภสัชศาสตร์ ม.อบุล เภสัชศาสตร์ มมส. ศึกษาศาสตร์ มมส. วทิยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มมส.

ไปเรียนต่อต่างประเทศ



62
น.ส. ปาลิกา รันนันวรกลุ

ม.6/2
บัญชี มธ. บัญชี ม.เกษตร บัญชี มศว.

การบัญชีและการจัดการ สาขาการบัญชี 
มมส.

63 นาย ปิยณัฐ ตังคณิตานนท์ ม.6/2 นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นิติศาสตร์ มธ นิติศาสตร์ มข. นิติศาสตร์ มข.

64
น.ส. พรชนก เพียกนุา

ม.6/2

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

วทิยาศาสตร์สาขาทรัพยากรชีวภาพและชี
วทิยาส่ิงแวดล้อม มม.

65 น.ส. พัทธนันท์ อาบสุวรรณ ม.6/2 เกษตรศาสตร์ มช. มนุษยศาสตร์ มข. บริหารการท่องเท่ียว มข. เกษตรศาสตร์ มข. สาธารณสุขศาสตร์ มมส.

66 น.ส. พิชามณชุ์ แสนศักด์ิ ม.6/2

67 น.ส. พินิจชญา โชติถนอม ม.6/2 วศิวะคอมพิวเตอร์ มข. เภสัชศาสตร์ มมส. IT มข. วทิยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มข.

68 นาย พีระกานต์ เวชรัตนเชษฐ์ ม.6/2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. สถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ภูมิสถาปัตย ์มมส. ภูมิสถาปัตย ์มมส

69
นาย ภาณุวฒัน์ รัตนทิพย์

ม.6/2

ศึกษาศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ มมส. เกษตรศาสตร์ มข.

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยการกฬีาแห่ง
ประเทศไทย

70 น.ส. รัฐภัทร จูนก ม.6/2 เภสัชศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ ม.อบุล เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
71 นาย วนัโชค สุโพธิค์ า ม.6/2 สัตวแพทยศาสตร์ มข. นิติศาสตร์ มข. เศรษฐศาสตร์ มมส. วศิวกรรมศ่าสตร์ มมส.

72 นาย วทิยาการ จันทะวนั ม.6/2 วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์  มมส. วทิยาศาสตร์การกฬีา  มมส วทิยาลัยการเมืองการปกครองท้องถิ่น สาขาการจัดการการคลัง มข.

73
น.ส. วลิาสินี พรหมพันธุใ์จ

ม.6/2

เทคนิคการแพทย ์มข. แพทยแ์ผนไทยประยกุต์ มธ. แพทยแ์ผนไทยประยกุต์ ม.วลัยลักษณ์

วทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี
นานาชาติ มก.

74 น.ส. ศรินทร์ทิพย ์กริดรัมย์ ม.6/2

75 น.ส. ศศิชา ทับสมบัติ ม.6/2 ศึกษาศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ มมส. มนุษยศาสตร์ มมส. ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั ครูคืนถิ่น มมส.

76 น.ส. ศุภธดิา ศิริแสง ม.6/2 มนุษยศาสตร์ มข. มนุษยศาสตร์ มมส. พยาบาลศาสตร์ ม.อบุล เภสชัศาสตร์ ม.พายพั

77 น.ส. สภัสสร บุษหมั่น ม.6/2 อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ศิลปศาสตร์  มธ. มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์(ภาษาเกาหลี) มศว. อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
78 น.ส. สรัลชนา เรืองอนันต์ ม.6/2 นิติศาสตร์  มข. สัตวแพทยศาสตร์ มข. วทิยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มข. นิตศาสตร์ มมส.

79
น.ส. สรัลพร เวโรจน์

ม.6/2
บริหารธรุกจิ ม.แม่ฟ้าหลวง บริหารธรุกจิ มข. บริหารธรุกจิ ม.พะเยา

บริหารธรุกจิและการบัญชี สาขาการจัดการ
 มข.

80 น.ส. สิริวรรณ นันทเพ็ชร ม.6/2 วศิวกรรมศาสตร์ มมส.
81 น.ส. สุดสมหญิง ไชยพิชิต ม.6/2 นิติศาสตร์ มข. นิติศาสตร์ มมส. นิติศาสตร์ ม.ราม นิติศาสตร์  มมส.

82
น.ส. สุพิชชา ชัยชนะ

ม.6/2

เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เภสัชศาสตร์ มข. วทิยศาสตร์ สวนดุสิต

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขา
วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง ม.สวนดุสิต

83 น.ส. อริสา สรรพกจิก าจร ม.6/2 สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สัตวแพทยศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์  มข.

84 น.ส. อนิทร์ธริา จันทะลอย ม.6/2 สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สัตวแพทยศาสตร์  ม.มหิดล สัตวแพทยศาสตร์ มก. พยาบาลศาสตร์ วทิยาลัยบัณฑิตเอเชีย

85
นาย กฤตธน ประทีปะวณิช

ม.6/3

บัญช(ีคณิตศาสตร์ประกนัภัย) จุฬาลงกรณ์บัญชี จุฬาลงกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์(รังสีและนิวเคลียร์) จุฬาลงกรณ์

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวทิยาการ
ประกนัภัย มธ.

86 น.ส. กฤติญาณี ภูศรี ม.6/3 ทันตแพทยศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มมส. ศึกษาศาสตร์  มมส. ศึกษาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์  มมส.
87 น.ส. กญัญาณัฐ โลหาวธุ ม.6/3 ทันตแพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ มมส.
88 น.ส. กนัตยา ภู่ขันเงิน ม.6/3 จิตวทิยา จุฬาลงกรณ์ จิตวทิยา มก. จิตวทิยา มศว สังคมศาสตร์ สาขาวท.บ.จิตวทิยา มก.
89 น.ส. กลัยสุ์ดา จิตจ านงค์ ม.6/3 แพทยศาสตร์ มข.  แพทยศาสตร์ มมส. ทันตแพทยศาสตร์ มข. อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
90 น.ส. กาญจนาพร อรรคเศรษฐัง ม.6/3 แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ มมส. วศิวกรรมศาสตร์  มข.
91 น.ส. กติิยา ตะวนั ม.6/3 ศึกษาศาตร์ มมส.  แพทยศาสตร์ มมส. สัตวแพทย ์มมส. ศึกษาศาสตร์  ภาษาองักฤษ  มมส.
92 น.ส. ขวญัจิรา ติวทอง ม.6/3 ทันตแพทยศาสตร์ มช. ทันตแพทยศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มข. ซ่ิว
93 น.ส. จาฏุพัจน์ จันหาญ ม.6/3 แพทยศาสตร์ มธ. เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เภสัชศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ ม.รังสิต

94 น.ส. จิรภิญญา ออ่นธรรมา ม.6/3 แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. ศึกษาศาสตร์ มข. ทุน พสวท. มทส และ ครูคืนถิ่น มน. เภสัช
ศาสตร์ ม.อบุล95 น.ส. จุฑาลัมพา สารเสวก ม.6/3 เทคนิคการแพทย ์มข. เศราฐศาสตร์ มข. เทคโนโลย ีม.ศิลปากร เศรษฐศาสตร์ มข.

ไปเรียนต่อต่างประเทศ
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96 นาย ชยากร พิพิศจันทร์ ม.6/3 เภสัชศาสตร์ มข. จิตวทิยา จุฬาลงกรณ์ เทคนิกการแพทย ์มข. เทคนิคการแพทยศาสตร์สาขา 
กายภาพบ าบัด  มข.97 นาย ชานน แสงทิพย์ ม.6/3 วศิวกรรมศาสตร์ สจล. บัญช(ีคณิตศาสตร์ประกนัภัย) จุฬาลงกรณ์เภสัชศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มข.

98 น.ส. ชีวาพร แสนเจ๊ก ม.6/3 แพทยศาสตร์ มทส. แพทยศาสตร์ มข. ทันตแพทยศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มทส.

99
น.ส. ฐิตารีย ์ศรีชัย

ม.6/3

สถาบัตยกรรมศาสตร์ สจล. สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

วศิวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

100
น.ส. ฐิติชญา สีดามาตย์

ม.6/3

อตุสาหกรรมเกษตร ปัญญาภิวฒัน์ อตุสาหกรรมเกษตร ลาดกระบัง อตุสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร

อตุสาหกรรมเกษตร สถาบันปัญญาภิวฒัน์ 
(ทุน 100%)

101 น.ส. ณัฎฐา กองกจิ ม.6/3 แพทยศ์าสตร์ มมส. แพทยศ์าสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มข.
102 น.ส. ณัฏฐธดิา จงสมชัย ม.6/3 เภสัชศาสตร์ มข แพทยศาสต์ มมส พยาบาลศาสตร์ มข. สังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มก.

103
น.ส. ตติยาภรณ์ น้อยตาแสง

ม.6/3

เภสัชศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ มข. สัตวแพทยศาสตร์ มข.

แพทยศาสตร์ สาขาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์
 ม.มหิดล

104
น.ส. ธนัญญา ฉัตรานุสรณ์

ม.6/3

บริหารธรุกจิ จุฬาลงกรณ์ บริหารธรุกจิ มธ. บริหารธรุกจิ มข.

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
นานาชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล

105 น.ส. ธนารีย ์ดอกค า ม.6/3 นิติศาสต์ มธ. นิติศาสต์ จุฬาลงกรณ์  นิติศาสต์ มข.
106 นาย ธนุ ถาไชยลา ม.6/3 วศิวะฯ ม.ลาดกระบัง วศิวะฯ มข. เภสัชศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ลาดกระบัง
107 น.ส. นรากร คุณุรัตน์ ม.6/3 วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ลาดกระบัง
108 นาย นวตัชน อนิทวงศรี ม.6/3 เภสัชศาสตร์ มข. สัตวแพทยศาสตร์ มข. เทคโนโลยธีรณี มข. รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
109 น.ส. เบญจรัตน์ มีไชยธร ม.6/3 ศิลปศาสตร์ ม.มหิดล มนุษยศาสตร์ ศรีนคริน ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ ม.มหิดล

110 น.ส. ปิยธดิา นาสมบัติ ม.6/3 อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มนุษยศาสตร์ มข. ศิลปศาสตร์ มธ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ภาษาองักฤษ  มมส.111 น.ส. พัชรานันท์ ดอนศิลา ม.6/3 แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. แพทยศาสตร์ มช. ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครูคืนถิ่น มข.

112 น.ส. พัฒนมาศ ศรีวรสาร ม.6/3 แพทยศาสตร์ มข. ทันตแพทยศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มข.

113

นาย ภูมิตาวนั ภูสาริ

ม.6/3

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นิติศาสตร์ มธ. เศรษฐศาสตร์ มธ.

เทคนิคการแพทยศาสตร์สาขา 
กายภาพบ าบัด  มข. นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

114 น.ส. รินรดา วรสิงห์ ม.6/3 แพทยศาสตร์ มข. สัตวแพทยศาสตร์ มมส. ศึกษาศาสตร์ มมส. ศึกษาศาสตร์ เอกเคมี ม.นเรศวร

115 นาย วชิรวทิย ์ชินภักดี ม.6/3 แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แพทยศาสตร์ ม.มหิดล แพทยศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์  มมส.

116 นาย วรนิติพัศณ์ วรแกน่ทราย ม.6/3 ศึกษาศาสตร์ มมส. บัญชี มข. แพทยศาสตร์ มมส. วทิยาศาสตร์  มทส.

117
น.ส. วรินวดี เอกรักษา

ม.6/3

พานิชศาสตร์และการบัญชี มธ. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มก. BBA  ม.อสัสัมชัญ

ทุน100 % อสัสัมชัญ  มนุษยศาสตร์
ภาษาองักฤษ มข.

118 น.ส. วนัวสิาข์ สุภาชัยวฒัน์ ม.6/3 เทคนิกการแพทย(์กายภาพบ าบัด) มข.เทคนิกการแพทย(์กจิกรรมบ าบัด) มช.เภสัชศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์  มมส.
119 น.ส. ศิรประภา พิมพ์ทอง ม.6/3 สัตวแพทย ์มข. สัตวแพทย ์ม.เกษตร ศิลปศาสตร์ มธ. สัตวแพทยศ์าสตร์ มข.
120 นาย ศิวโรจน์ ธรรมประชา ม.6/3 แพทยศาสตร์  มข. แพทยศาสตร์  มมส. เภสัชศาสตร์ มข. เศรษฐศาสตร์  มก.
121 นาย ศุภณัฐ จริยะวรกลุ ม.6/3 วศิวกรรมศาสตร์ มก. วศิวกรรมศาสตร์ลาดกระบัง  วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มข.
122 น.ส. สิริกร พรหมทะสาร ม.6/3 แพทยศาสตร์ มข. ทันตแพทยศาสตร์ มข. นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นิติศาสตร์  มข.
123 น.ส. สิริฏิญากร การรักษา ม.6/3 ทันตแพทยศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มข. เทคนิคการแพทย ์มธ. เภสชัศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ
124 นาย อธปิไตย วไิลสิทธิ์ ม.6/3 แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. ทันตแพทยศาสตร์ มข. ซ่ิว
125 น.ส. อภิชญา ปะกทิัง ม.6/3 แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. ทันตแพทยศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์  มข.

126
น.ส. อรกานต์ กจิโชติทวี

ม.6/3

แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. สัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตร

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เทคโนโลยชีีวภาพ มธ.

127 น.ส. อรยา ทาตระกลู ม.6/3 ทันตแพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์  มมส.

128 น.ส. อคัรยา อุน่สากล ม.6/3 ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ บัญชี จุฬาลงกรณ์ วทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์



129 น.ส. เอือ้อารี นูเร ม.6/3 เภสัชศาสตร์ มมส. ศึกษาศาสตร์ มมส. วศิวกรรมศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ ภาษาองักฤษ มมส.ครูคืนถิ่น

130 น.ส. ไอยลดา รัชอนิทร์ ม.6/3 แพทยศาสตร์ มข. ทันตแพทยศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มมส. พยาบาลศาสตร์ มข.
131 นาย กรวชิญ์ บุบผโชติ ม.6/4 เภสัชศาสตร์ มมข. สัตวแพทยศาสตร์ มมส. พยาบาลศาสตร์ มมส. ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย ครูคืนถิ่น มมส

132
น.ส. กฤติมา จันทะชาลี

ม.6/4

เทคโนโลยสีารสนเทศ ลาดกระบัง วทิยาศาสตร์ ลาดกระบัง นิเทศศาสตร์ มมส

เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

133
น.ส. กานต์นิสา ตังคณิตานนท์

ม.6/4

บริหารธรุกจิ มธ เศรษฐศาสตร์ มข. การบัญชีและการจัดการ มมส

การบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการ 
มมส.

134 น.ส. กมิซะเร๊าะ เต๊ิด ม.6/4 พยาบาลศาสตร์ มข. พยาบาลศาสตร์ มมส. สาธารณสุขศาสตร์ มข พยาบาลศาสตร์ มมส.

135

นาย เกยีรติธนา เถียรชานาถ

ม.6/4

วศิวกรรมศาสตร์ มข วศิวกรรมศาสตร์ มมส วสิวกรรมศาสตร์ มทส

คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

136 นาย เกยีรติศักด์ิ ท านานอก ม.6/4 วศืวกรรมศาสตร์ มข. บัญชี มมส. บริหารธรุกจิ มมส. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

137 นาย คมกริช ทองบัวรุ่ง ม.6/4 ศึกษาศาสตร์ มข. นิติศาสตร์ มข. สาธารณสุชศาสตร์ ม.เกษตร วทิยาศาสตร์การกฬีา มมส.
138 น.ส. คีตพร เอกพันธ์ ม.6/4 อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ศึกษาศาสตร์ มมส มนุษศาสตร์ มข ศึกษาศาสตร์  สาขาสังคม ครูคืนถิ่น มมส

139 นาย จิตรภาณุ รักษาศิลป์ ม.6/4 วศิวกรรมศาสตร์ มข วศิวกรรมศาสตร์ มมส วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ มมส.
140 นาย จิรกติต์ิ มีกล้า ม.6/4 นิติศาสตร์ มธ. นิติศาสตร์ มข. นิติศาสตร์ มมส. นิติศาสตร์ มมส.

141 น.ส. ซารีต้า พวย ม.6/4 แพทยศาสตร์ มข เภสัชศาสตร์ มมส. พยาบาลศาสตร์ มมส. พยาบาลศาสตร์ มมส.
142 น.ส. ฐิตาภา ศรีทอง ม.6/4 ศึกษาศาสตร์(ภาษาองักฤษ) มมส. ศึกษาศาสตร์(ภาษาองักฤษ) มมส. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ
143 นาย ฐิติพัทธ ์เจริญศักด์ิ ม.6/4 เกษตรศาสตร์ ม.เกษตร วศิวกรรมศาสตร์ มข. บัญชี ม.มหิดล วศิวกรรมศาสตร์ มมส.เด็กดีมีที่เรียน

144
นาย ณัฐชนัน มีนาสันติรักษ์

ม.6/4

วศิวกรรมโยธา มข. วศิวกรรมเคมี มข. วศิวกรรมโยธา ลาดกระบัง

วศิวกรรมโยธา ชลประทานวทิยาลัยการ
ชลประทาน มก.วทิยาเขตก าแพงแสน

145 นาย ดีเนือน นี ม.6/4 เทคนิคการแพทย ์มข. สาธารณสุขศาสตร์  มมส. วทิยศาสตร์ มข สาธารณสุขศาสตร์  มมส.

146 นาย ทักษิณ เขียวสระคู ม.6/4 มนุษยศาสตร์และการท่องเที่ยว ม.กรุงเทพนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ มมส นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ

147 นาย ธนกฤต บุญโชติยกลุ ม.6/4 ศึกษาศาสตร์ มข. นิเทศศาสตร์ มมส. ศึกษาศาสตร์ มมส วทิยาศาสตร์การกฬีา มมส.

148
นาย ธนโชติ ศรีละคุณ

ม.6/4

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ อตุสาหกรรมเกษตร ลาดกระบัง อตุสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร

อตุสาหรกรรมหารเกษตร สาขา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ มก.

149
น.ส. ธนัชชา เตียนพลกรัง

ม.6/4
แพทยศาสตร์ มข เทคนิคการแพทย ์มข. เภสัชศาสตร์ มมส.

คณะวทิยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

150
น.ส. ธนัยพร ทะลาสี

ม.6/4

สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร เทคนิคการแพทย ์มข.

คณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่

151 นาย นภัสกร นามโส ม.6/4 วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ทั่วไป มข.
152 น.ส. นิพพิทา สุระพร ม.6/4 จิตวทิยา จุฬาลงกรณ์ มนุษยศาสตร์ มศว. ศิลปศาสตร์ มธ. สถาปัตยกรรมศาสตร์  มมส.
153 น.ส. นิยภัทร ทาน้ าเที่ยง ม.6/4 บริหารธรุกจิ มข. การท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส. เศรษศาสตร์ มธ
154 นาย เนติ งามสูงเนิน ม.6/4 วทิยาศาสตร์การกฬีา มมส. นิติศาสตร์ มมส ศึกษาศาสตร์ เอกพละ มข. วทิยาศาสตร์การกฬีา มมส.

155
นาย ปณิธาน ไชยโสดา

ม.6/4

บริหารและการจัดการ มข. บริหารและการตลาด มข. รัฐศาสตร์ มช.

บริหารธรุกจิและการบัญชี  เอกการจัดการ 
มข.

156 นาย ประนิธ ิสีสุแล ม.6/4 ศึกษาศาสตร์  มข ศึกษาศาสตร์  มมส. วทิยาศาสตร์  มข วทิยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์  มมส.

157 นาย ปิติภัทร เถาวพ์ันธ์ ม.6/4 วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ มข วศิวกรรมศาสตร์ มมส. วศิวกรรมศาสตร์ มมส.

158 น.ส. พรรณสิริ โพนะทา ม.6/4 บัญชี มธ. บัญชี มข. บัญชี มมส. บริหารธรุกจิและการบัญชี  เอกบัญชี มข.

159 นาย พีรพัฒน์ เพียรหัตถ์ ม.6/4 วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ทั่วไป มข.



160 นาย ภูมิจักริน สมบูรณ์กจิ ม.6/4 วศิวกรรมศาสตร์ มข. เกษตรศาสตร์ มข. วทิยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มข. เกษตรศาสตร์ สาขาการประมง มข.

161 น.ส. เมธาวนิี แกว้ประกอบ ม.6/4 ศึกษาศาสตร์  มข ศึกษาศาสตร์ มมส. พยาบาลศาสตร์ มข. พยาบาลศาสตร์ มข.

162 นาย ร็าดตานา สะเร็ย ม.6/4 แพทยศาสตร์ มข พยาบาลศาสตร์ มมส. สาธารรสุขศาสตร์ มมส พยาบาลศาสตร์ มมส.

163
น.ส. ลัดดาวลัย ์ธรุะท า

ม.6/4
สังคมศาสตร์ ม.เกษตร ศึกษาศาสตร์ มมส. พยาบาลศาสตร์ มข.

วทิยาลัยการเมืองการปกครอง สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มมส.

164 น.ส. ลิน โบ ม.6/4 แพทยศาสตร์ มมส. พยาบาลศาสตร์ มมส. สาธารณสุชศาสตร์ มมส. สาธารณสุขศาสตร์  มมส.
165 น.ส. วรัญญา กองใจบุญ ม.6/4 สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตรื ม.พายพั

166

น.ส. วภิาดา งามสมัย

ม.6/4

ศึกษาศาสตร์ มข เทคนิคการแพทย ์มข. สาธารณสุขศาสตร์ มข

คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม

167 นาย วศิรุต เพาพาน ม.6/4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส. ส่ิงแวดล้อม มมส สถาปัตยกรรม(ภูมิสภาปัต) ม.เกษตร ศิลปกรรมศาสตร์ ม.รังสิต
168 นาย ศรัณย ์ศรีผิวจันทร์ ม.6/4 ศึกษาศาสตร์ มข. วทิยาศาสตร์ มข. วทิยาการสารสนเทศ มข. วทิยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มมส.

169

นาย ศลาฆิน อติชาติ

ม.6/4

สถาปัตยกรรม(ภูมิสภาปัต) ลาดกระบังสถาปัตยกรรม(ภูมิสภาปัต) จุฬาลงกรณ์สถาปัตยกรรม(ภูมิสภาปัต) ม.เกษตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม สาขา
ภูมิสถาปัติ วชิาเอกก าจัดเศษกวดและวชัพืช

170 น.ส. ศศิธร พรไตร ม.6/4 บัญชี มข. การท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส. การบัญชีและการจัดการ มมส การบัญชีและการจัดการ  มมส.

172 นาย อฐิวฒั ตรีเดช ม.6/4 ทันตแพทยศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ ม.พายพั
173 นาย อภิสิทธิ ์สุทธะพินทุ ม.6/4 บัญชีบริหารธรุกจิ มข. บัญชีบริหารธรุกจิ มมส. การท่องเท่ียวและการโรงแรม มข. การบัญชีและการจัดการ  มมส.

174
น.ส. อรปรียา จันทร์โฮม

ม.6/4

แพทยศาสตร์ มข. สัตวแพทยศาสตร์ มข. วทิยาศาสตร์

วทิยาศาสตร์และเทคโนดลย ีสาขา
คณิตศาสตร์ มธ

175 นาย อรรถพล เสียงไพรพันธ์ ม.6/4 วทิยาศาสตร์ มข. วทิยาศาสตร์ มมส. บัญชี มมส. วทิยาศาสตร์เคมี  มมส.
176 น.ส. กสัมา คิสาลัง ม.6/5 เภสัชศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ มข. เทคนิคการแพทย ์มข. วทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา มข.
177 นาย เกยีรติภูมิ น้อยหมอ ม.6/5 นิติศาสตร์ มข. นิติศาสตร์ มช. นิติศาสตร์ มมส. วทิยาศาสตร์การกฬีา มมส.

178
นาย เกยีรติภูมิ พรหมรัตน์

ม.6/5
เศรษฐศาสตร์ มธ. นิติศาสตร์ มข การเมืองการปกครอง มข.

การบัญชีและการจัดการ สาขาบริหารธรุกจิ
 มมส.

179
นาย คงสิน นันทะเพ็ชร

ม.6/5

เภสัชศาสตร์ มข เทคนิคการแพทย ์มข. วศิวกรรมศาสตร์ มข

คณะเทคโนโลยเีเละนวฒักรรม สาขาเกมส่ือ
เเละอนิเตอร์เเอคทีฟ ม.กรุงเทพ

180 น.ส. งามเงินยวง โชควฒันพรหม ม.6/5 นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นิติศาสตร์ มธ. นิติศาสตร์ มมส. นิตศาสตร์ มข.
181 นาย จิรวฒัน์ ศรีลครไทย ม.6/5 วทิยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วทิยศาสตร์ มข วทิยศาสตร์  สาขาคอมพิวเตอร์ มข.

182 น.ส. จิรัชญา จันทจร ม.6/5 เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา เภสัชศาสตร์ มมส. แพทยศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
183 น.ส. จุรีภรณ์ ผาผง ม.6/5 นิติศาสตร์ มมส. ชีววทิยา มมส. เทคโนโลยอีาหาร มมส. นิติศาสตร์ มมส.
184 นาย เจล แสงงาม ม.6/5 วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ มมส. วศิวกรรมศาสตร์  มมส.

185
น.ส. ชนัญญา ธนสารโสภิณ

ม.6/5

การจัดการ มมส. บริหารการเงิน มมส. การตลาด มมส.

การบัญชีและการจัดการ  สาขาการบัญชี 
มมส.

186 น.ส. ญาณิศา ภักดีสุวรรณ ม.6/5 การท่องเที่ยวและการโรงแรม มศวการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส. การบัญชีและการจัดการ มมส สหเวชศาสตร์ มธ.
187 น.ส. ญาศุมณ อรรคะเศรษฐัง ม.6/5 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.อสัสัมชัญพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มข. บริหารธรุกจิ  ม.หอการค้า

188 น.ส. ณัฐชยา เจริญศิริ ม.6/5 วรสารศาสตร์และส่ือมวลชน มธ. สถาปัตยกรรม มข. บัญชี มข. ศึกษาศาสตร์ เอกปฐมวยั มมส.
189 น.ส. ณัฐณิชา ค าสุขศรี ม.6/5 ศึกษาศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มข. บริหารธรุกจิ(บัญช)ี มมส. ศึกษาศาสตร์ มก.

190 น.ส. ณัฐณิชา สะสีสังข์ ม.6/5 เภสัชศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียว เภสัชศาสตร์ ม.พายพั



191
น.ส. ณัฐธยาน์ ฉายประสาท

ม.6/5

สถาปัตยกรรม มข. สถาปัตกรรม ม.ศิลปากร โบราณคดี ม.ศิลปากร

สถาปัตยกรรม สาขาวชิาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มข.

192
น.ส. ณิชา แซงราชา

ม.6/5

วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วทิยาศาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ มทส

วทิยาศาสตร์  สาขาฟิสิกส์ สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

193 น.ส. ติณณ์ณัชชา บุญศรี ม.6/5 เภสัชศาสตร์ มมส. พยาบาลศาสตร์ มมส. เทคนิคการแพทย ์มข. พยาบาลศาสตร์ มข.

194 นาย ธนดล ขันถม ม.6/5 แพทยศาสตร์ มข สัตวแพทยศาสตร์ มข. สัตวแพทยศาสตร์ มมส คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส.

195 น.ส. นลินนาถ โตน้ า ม.6/5 นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ศิลปกรรมศาสตร์ มข. วทิยาการสารสนเทศ มข. ศิลปกรรมศาสตร์นิเทศศิลป์ มข.

196

นาย นิธกิร ผดุงสัตย์

ม.6/5

ครูดนตรี มรม. วทิยาศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ มข.

วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ มข. / คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
มจพ.

197 นาย ปริญญา วจิารณ์จิต ม.6/5 ศึกษาศาสตร์จิตวทิยา มมส. ศึกษาศาสตร์วทิยก์ฬีา มมส. ดุริยางค์ มมส. จิตวทิยา มมส.

198
น.ส. ปิยะธดิา จิตไธสง

ม.6/5

เทคนิคการแพทย ์มข. นิติศาสตร์ มธ. เภสัชศาสตร์ มมส.

ครุศาสตร์ ประถมศึกษา มรภ.มหาสารคาม 
ครูคืนถิ่น

199 นาย ปิยะวฒัน์ อนิทวงษ์ศรี ม.6/5 ศึกษาศาสตร์ มข. นิติศาสตร์ มข เศรษฐศาสตร์ มธ. นิติศาสตร์ ม.ราม

200
นาย พชรพล ปะวรรณจะ

ม.6/5

วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ มทส วศิวกรรมศาสตร์ มข.

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขา
คอมพิวเตอร์ มธ.

201 น.ส. พนิดา จันทร์วเิศษ ม.6/5 แพทยศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ ม.อบุล เภสัชศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
202 น.ส. พสุมนต์ นูวบุตร ม.6/5 มนุษยศ์าสตร์(ภาษาองักฤษ) มมส. มนุษยศ์าสตร์(ภาษาองักฤษธรุกจิ) มมส.เทคโนโลยชีีวภาพ (พลังงาน) มข. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ มมส

203
น.ส. พัทธมน ตุยาใส

ม.6/5

เภสัชศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ มมส

วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม ม.รังสิต

204 น.ส. ภัคจิรา พันธุพ์านิชย์ ม.6/5 ศึกษาศาสตร์ มศว. มนุษยศาสตร์ มข. เศรษฐศาสตร์ มก. เศราฐศาสตร์ มก.

205 น.ส. ภัชชารีญา แดนสิงห์ ม.6/5 แพทยศาสตร์ มข. ทันตแพทยศาสตร์ มข. นิติศาสตร์ มธ. นิติศาสตร์ มข.

206
นาย ภูตะวนั น้อยฤทธิ์

ม.6/5

วทิยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ มทส วศิวกรรมศาสตร์ มมส.

วทิยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาดระหวา่ง
ประเทศ มข.

207 น.ส. มานิตา คันธาวฒัน์ ม.6/5 แพทยศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ ม.อบุล เทคนิคการแพทย ์ม.รังสิต
208 น.ส. รติพร กลับสุข ม.6/5 ศึกษาศาสตร์ มศว. วทิยาศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ มข. วทิยาศาสตร์ สาขาชีววทิยา มข.
209 น.ส. รมิดา วายโสกา ม.6/5 เภสัชศาสตร์ มข. พยาบาลศาสตร์ มข. เทคนิคการแพทย ์มข. พยาบาลศาสตร์ มข.

210 น.ส. รมิตา วายโสกา ม.6/5 เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แพทยศาสตรื มข แพทยศาสตร์ มมส. สาธารณสุขศาสตร์  มข.

211 น.ส. วลักษ์กมล โกหล า ม.6/5 จิตวทิยา จุฬาลงกรณ์ ศิลปศาสตร์  มธ. ศึกษาศาสตร์ มมส ศึกษาศาสตร์ สาขา วท.บ.จิตวทิยา มมส.

212 นาย ศุภวชิญ์ ศรีกลุคร ม.6/5 วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วทิยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ มทส วศิวกรรมศาสตร์ มข.

213
นาย สราวธุ แสงแกว้

ม.6/5

ศึกษาศาสตร์พละศึกษา มข. ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย มข. ศึกษาศาสตร์ สังคม มมส.

คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศึกษา มรภ.
อดุร

214
นาย สิทธกิร อรัญวาสน์

ม.6/5

ดิจิทัลมีเดีย ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นิเทศศาสตร์ มมส

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ 
สาขาวชิาส่ือดิจิทัล ม.กรุงเทพ

215 นาย สิรวชิญ์ ดวงออ่นนาม ม.6/5 ดุริยงค์ มมส. ดุริยางค์ มข. ซาวน์เอนจิเนียร์ ลาดกระบัง ดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

216 น.ส. สุจิตตรา อทุัยชิต ม.6/5 เภสัชศาสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียว เภสัชศาสตร์ ม.รังสิต เภสัชศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
217 น.ส. หทัยชนก ชมภูพงษ์ ม.6/5 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก มธ.วทิยาศาสตร์เทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก ม.นเรศวรโรงเรียนนายร้อยต ารวจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ
218 นาย อภิชา ด ารงพานิชชัย ม.6/5 สถาปัตกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สถาปัตกรรม ม.ศิลปากร สถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส สถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส.
219 นาย อรรถพล วชิัยพานิชกลุ ม.6/5 วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มมส. บริหารธรุกจิ มข. วทิยาศาสตร์การกฬีา มมส.



220
น.ส. นัฐยา สุวรรณเหลา

ม.6/5

พยาบาลศาสตร์ มข. เทคนิคการแพทย ์มข.

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโน สาขา
วทิยาการคอมพิวเตอร์ ม.สวนดุสิต

221 น.ส. กลุปริยา อภิเมธธี ารง ม.6/6 บริหารธรุกจิ อชัชัญ เศรษฐศาสตร์ มข. เศรษฐศาสตร์ มธ. เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  มธ.

222
นาย โกเมศ นามโคตร

ม.6/6
ศึกษาศาสตร์ มศว. ศึกาศาสตร์ มข วทิยาศาสตร์ มมส

ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ครูคืนถิ่น 
มข.

223 น.ส. ขวญัจิรา โกสุมภ์ศิริ ม.6/6 แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. ทันตแพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์  มข.

224
น.ส. จิรประภา อรรคพงษ์

ม.6/6
แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ครูคืนถิ่น  
มข.

225 น.ส. จิรัชญา พูลเจริญ ม.6/6 แพทยศาสตร์ มข เทคนิคการแพทย ์มข. สาธารณสุขศาสตร์ มข

226

น.ส. จุฑามาศ ถุงจันทร์

ม.6/6

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส.

วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาทรัพยากรชีวภาพ
และชีววทิยาสภาวะแวดล้อม(นานาชาติ) 
มหิดล

227 นาย ชินดนัย บุบผาทาเต ม.6/6 แพทยศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มข.

228
นาย ชูสกลุ สิงคิบุตร

ม.6/6
แพทยศ์าสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ครูคืนถิ่น 
มข.

229 น.ส. วริมน นนทะมาตย์ ม.6/6 วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วทิยาศาสตร์ มทส ทุน พสวท. มทส

230 น.ส. ดลวรรณ ศิริบุตร ม.6/6 ศึกษาศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ มมส. ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ศึกษาศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ ครูคืนถิ่น มข.
231 นาย ธราธร มุ่งหมาย ม.6/6 แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. แพทยแ์ผนไทย  มมส.
232 น.ส. ปัณฑิญา รักษาภักดี ม.6/6 ศึกษาศาสตร์ มศว. ศึกษาศาสตร์ มข ศึกษาศาสตร์ มมส ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ครูคืนถิ่น มข.
233 นาย ปุณยกจิ น้อยนนท์ ม.6/6 วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ มก. วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมการบินและอวกาศ มก.
234 น.ส. พรชนัน ผลรักษา ม.6/6 แพทยศาสตร์ มมส. ทันตแพทยศาสตร์ มธ. เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ทุน กระทรวงวทิย ์ตรี โท เอก สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ ศึกษาที่สหรัฐอมเริกา
235 น.ส. พัชรพร แกว้ตา ม.6/6 แพทยศ์าสตร์ มมส. แพทยศ์าสตร์ มข. แพทยศ์าสตร์ มน. แพทยศาสตร์  มมส.
236 น.ส. พัชริดา วงศ์กมลาไสย ม.6/6 จิตวทิยา จุฬาลงกรณ์ ศิลปศาสตร์  มธ. ศึกษาศาสตร์ มมส ศิลปศาสตร์ สาขาจิตวทิยา มธ
237 น.ส. พิชามญชุ์ พูนสวสัด์ิพงศ์ ม.6/6 แพทยศ์าสตร์ มมส. เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย ์กายภาพบ าบัด มข.
238 น.ส. พิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ ม.6/6 วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ มทส วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มทส.
239 น.ส. เพ็ญพิชชา มุ่งงาม ม.6/6 รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ รัฐศาสตร์ มธ. แพยศ์าสตร์ รัฐศาสตร์ สาขากจิการระหวา่งประเทศ มธ.
240 นาย ภูมิพิชญ์ พิไลวงศ์ ม.6/6 วศิวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์
วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ มศว วศิวกรรมศาสตร์ ชีวการแพทย ์มศว.

241 น.ส. วนัทนีย ์ศรีมนตรี ม.6/6 แพทยศาสตร์ ม.มหิดล แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. แพทยศาสตร์ มมส.
242 นาย ศิวกร เทียงดาห์ ม.6/6 วศิวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์
วศิวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ ชีวการแพทย ์ม.มหิดล

243 นาย สหัสวรรษ จินดารัตน์ ม.6/6 แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. ทุน กพ. แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. แพทยศาสตร์ มข
244 น.ส. สาธดิา ค ายอด ม.6/6 แพทยศาสตร์ ม.มหิดล แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ มมส. แพทยศาสตร์ มมส.
245 น.ส. สาริศา แกว้ไชย ม.6/6 ศึกษาศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ มมส ศึกษาศาสตร์ มศว ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครูคืนถิ่น มมส.
246 นาย สิรวชิญ์ บุญลอด ม.6/6 แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แพทยศาสตร์ ม.มหิดล แพทยศาสตร์ มข. ทุน กพ.  แพทยศาสตร์ มข
247 น.ส. สุชาดา ปกครอง ม.6/6 อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ศิลปกรรมศาสตร์ มข. ศิลปกรรมศาสตร์ มธ ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ มธ.
248 น.ส. สุธมีา สุวรรณเรือง ม.6/6 สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สัตวแพทยศาสตร์ มข. สัตวแพทยศาสตร์ มมส สัตวแพทยศ์าสตร์ มมส.
249 น.ส. สุพรรณวนารี ฉายะโคตร ม.6/6 วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง แพทยศาสตร์ ม.มหิดล แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา
250 น.ส. สุพิชญา ภูนาค า ม.6/6 แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แพทยศาสตร์ มข. เทคนิคการแพทย ์มข. เทคนิคการแพทย ์กายภาพบ าบัด มข.

251
นาย กมลวชิ ลาวลัย์

ม.6/7

วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ ม.สุรนารี วศิวกรรมศาสตร์ มข.
บรรพชีวนิ วทิยา
มหาลัย: University of Alberta

252 นาย กฤษฎา บรรจโรจน์ ม.6/7 เภสัชศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์เคมี มข.
253 นาย กฤษณพล ชาชัย ม.6/7 วศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วทิยาศาสตร์เทคโนโลยอีตุสาหกรรม สาขาการจัดการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ ม.เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
254 น.ส. กาญจนภัทร จงเทพ ม.6/7 เภสัชศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์ประยกุต์ มมส.



255 น.ส. กิง่กมล ชุมภักดี ม.6/7 เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ มนุษยศ์าสตร์ มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ มมส.เภสัชศาสตร์ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ
256 นาย กติิภูมิ ณัฏฐากรกลุ ม.6/7 วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มมส. วศิวกรรมศาสตร์ มก. วศิวกรรมไฟฟ้าเอกระบบราง มทร.อสิาน วทิยาเขตขอนแกน่
257 น.ส. เกสรา งามแสง ม.6/7 ศึกษาศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ มมส. มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ปฐมวยั ครูคืนถิ่น มมส.
258 น.ส. ชฎาธาร ปางลิลาศ ม.6/7 ดุริยางคศิลป์ มมส. ศิลปกรรมศาสตร์ มข. นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) มรภ.สวนสุนันทา

259 น.ส. ชนกนันท์ อว่มอยู่ ม.6/7 วศิวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง  วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล ม.มหิดล
260 น.ส. ชนนิกานต์ ศึกษา ม.6/7 บัญชี มข. สาธารณสุขศาสตร์  มมส. ศิลปกรรมศาสตร์ มศว. สาธารณสุขศาสตร์  มมส.
261 น.ส. ชุติกาญจน์ สระทอง ม.6/7 บริหารธรุกจิ มช.  วศิวกรรมศาสตร์ มข. เภสัชศาสตร์ มมส. วศิวกรรมศาสตร์ สาขาแมคคาทรอนิกส์ มทส.
262 น.ส. ญาณิศา นามโยธา ม.6/7 แพทยศาสตร์ มข. เศรษฐศาสตร์ มข. เศรษฐศาสตร์ มธ. เศราฐศาสตร์ หลักสูตร นานาชาติ มข.
263 นาย ณัชพล เผือดผุด ม.6/7 วทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มข.
264 นาย ณัฐชนน ศรีชุบร่วง ม.6/7 วศิวกรรมศาสตร์ มข. วทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ มมส. วทิยาศาสตร์ สาขาจุลชีววทิยา มข.
265 น.ส. ณัฐวดี ฉวนีวน ม.6/7 อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ศึกษาศาสตร์ มข มนุษศาสตร์ มข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ มข.
266 น.ส. ดลชนา พละดล ม.6/7 แพทยศาสตร์ ม.มหิดล แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตจร์ มมส แพทยศาสตร์ สาขาเวชนิทัศน์ มข.
267 นาย ธนดล พงศ์ธนารักษ์ ม.6/7 อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มนุษยศาสตร์ มข. มนุษยศาสตร์ มมส. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศ มข.
268 น.ส. ธนภรณ์ กล่ินสนิท ม.6/7 แพทยศาสตร์ มข. พทยศาสตร์ ม.มหิดล ทันตแพทยศาสตร์ มข. แพทยแผนตะวนัออก ม.รังสิต
269 นาย ธนวตั เพียรชนะ ม.6/7 สถาปัตยกรรม มข. สถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง สถาปัตยกรรม(ภูมิสภาปัต) ม.เกษตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควชิาภูมิสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
270 น.ส. ธนัญญา สัตยารังสรรค์ ม.6/7 วทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วทิยาศาสตร์ มธ ศึกษาศาสตร์ มข. วทิยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มธ.
271 นาย นภัสกร เพียรชนะ ม.6/7 วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ มช วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มช.
272 น.ส. นวพร เกยีรติวรีชน ม.6/7 วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตรื สาขาอตุสาหการ สถาบันเทคโนดลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
273 นาย บรรณสรณ์ ธนินธติิพงศ์ ม.6/7 ศิลปกรรมศาสตร์  มศว. ศิลปกรรมศาสตร์ มข. ศิลปกรรมศาสตร์ มมส. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มศว.
274 น.ส. ประสิตา เลิศคอนสาร ม.6/7 ศิลปกรรมศาสตร์ มศว ศิลปกรรมศาสตร์ มข. วฒันธรรมศาสตร์ มมส วฒันธรรมศาสตร์ สาขาการจัดการวฒันธรรม มมส.
275 น.ส. ปริตรา ศรีเสมอ ม.6/7 ศึกษาศาสตร์ มมส. นิติศาสตร์ มข. สหเวชศาสตร์ ม.มหิดล นิติศาสตร์ มมส.
276 นาย ปุณณวชิ จันทร์เพชร ม.6/7 วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มข.
277 น.ส. พรนภัส บุตตะ ม.6/7 บัญชี (บัณฑิต) มมส. บัญชี (การจัดการ) มมส. บัญชี (การตลาด) มมส. การบัญชีและการจัดการ มมส.
278 นาย พัฒน์สน มงคลสินธุ์ ม.6/7 วทิยาลัยปรีดีพนมยงศ์(อนิเดียศึกษา) มธ.ศึกาศาสตร์ มข ศึกษาศาสตร์ มมส ศึกษาศาสตร์ วท.บ.การกฬีา มมส.
279 นาย ภาณุพงศ์ พันธะรี ม.6/7 อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ศึกษาศาสตร์ มข ศึกษาสาตร์ มมส ศึกษาศาสตร์ สาขาสังคม  มมส.
280 นาย ภานุสิทธิ ์ฉลาดพงศ์พันธ์ ม.6/7 วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ มข วศิวกรรมศาสตร์ ม.สุรนารี วศิวกรรมศาสตร์ มข.
281 น.ส. รัตนา เจิมกระโทก ม.6/7 ศึกษาศาตร์ มข. มนุษยศาสตร์ มมส. มนุษยศ์าสตร์ ม.เกษตร สาธารณสุขศาสตร์  มมส.
282 นาย ราชินทร์ เทศารินทร์ ม.6/7 วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์  มข.
283 นาย วชัรวชิญ์ ทุมวนั ม.6/7 วศิวกรรมศาสตร์ ม.สุรนารี วศิวกรรมศาสตร์ มข. วศิวกรรมศาสตร์ มมส. วศิวรกรรมศาสตร์ มมส.
284 นาย ศตวรรษ สุวพงษ์ ม.6/7 บริหารธรุกจิ มข. การท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส. มนุษศาสตร์ มมส การท่องเท่ียวและการโรงแรม  สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มมส.
285 น.ส. ศิริขวญั อนันทวรรณ ม.6/7 การบัญชี จุฬาลงกรณ์ เศรษฐศาสตร์ มข. การบัญชีและการจัดการ มมส เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มข.
286 น.ส. สวชิญา ศรีกงพลี ม.6/7 นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นิติศาสตร์ มธ. นิติศาสตร์ มมส. นิติศาสตร์ มข.
287 น.ส. สุตาภัทร มุสิกสูตร ม.6/7 แพทยศาสตร์ ม.มหิดล แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สาขาแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ ม.มหิดล
288 น.ส. สุภัคพร พวงศรีเคน ม.6/7 นิติศาสตร์ มธ. นิติศาสตร์ มข. นิติศาสตร์ มมส. นิติศาสตร์ มข.
289 น.ส. สุภางค์เวช นาขาม ม.6/7 พยาบาลศาสตร์ มข. สาธารณสุขศาสตร์  มมส. เทคนิคการแพทย ์มข. พยาบาลศาสตร์ มข.
290 น.ส. สุภาวดี จันทรมิตร ม.6/7 อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ศึกษาศาสตร์ มศว มนุษศาสตร์ มมส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาฝร่ังเศส มมส.
291 นาย สุรดิษ พวงสมบัติ ม.6/7 วศิวกรรมศาสตร์ มข วศิวกรรมศาสตร์ สุรนารี วศิวกรรมศาสตร์ มมส. วศิวกรรมศาสตร์ มมส.
292 น.ส. อกัษราภัค อยูท่น ม.6/7 มนุษยศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ มมส มนุษศาสตร์ มมส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาองักฤษนานาชาติ มมส.
293 น.ส. อณัศยา ใจอกัษร ม.6/7 ศึกษาศาตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ มมส ศึกษาศาสตร์ มก ศึกษาศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพละศึกษา ครูคืนถิ่น มก.วทิยาเขตกะแพงแสน
294 น.ส. กานต์กมล แสนอาบัตร ม.6/8 อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มนุษศาสตร์ มข มนุษศาสตร์ มก มนุษยศาสตร์ ภาควชิาภาษาตะวนัออก สาขาจีนธรุกจิ มก.
295 นาย ขจรพงษ์ ฤทธมินตรี ม.6/8 นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นวตักรรม มธ นิเทศศาสตร์ มข วทิยาลัยนวตักรรมและอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ มธ.
296 น.ส. โชษิตา โอสายไทย ม.6/8 บริหารธรุกจิ มธ การบัญชีและการจัดการ มมส เศรษฐศาสตร์ มธ. บริหารธรุกจิ  ม.อสัสัมชัญ



297 นาย ฐิติพงศ์ สังขะรมย์ ม.6/8 ศิลปกรรมศาสตร์ มธ มนุษศาสตร์ มข ศิลปกรรมศาสตร์ มมส. ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ มธ.
298 น.ส. ณัฎฐวลี ป้องกงลาด ม.6/8 ศึกษาศาสตร์ มศว. มนุษศาสตร์ มข ศึกษาศาสตร์ มมส มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มข.
299 น.ส. ณัฏฐณิชา พานิชนาพันธ์ ม.6/8 ศึกษาศาสตร์ มข. มนุษศาสตร์ มข มนุษศาสตร์ มมส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาฝร่ังเศส มมส.
300 นาย ทยากร กลุภัทรเมธา ม.6/8 สาธารณสุขศาสตร์ มข นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ การเรือน สวนดุสิต การเรือน สาขาเทคโนโลยกีารประกอบอาหารและบริการ ม.สวนดุสิต
301 น.ส. นพชนก ลาน้ าเที่ยง ม.6/8 ศึกษาศาสตร์ มข. วทิยาการเรียนรู้ มธ ศึกษาศาสตร์ มมส วทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาการเรียนรู้ มธ.
302 น.ส. นภัสสร วรสิงห์ ม.6/8 ศึกษาศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ มมส มนุษยศาสตร์ มมส. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ มมส.
303 น.ส. นวลักษณ์ ศรีระพันธ์ ม.6/8 มนุษยศาสตร์ มข. อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ศิลปศาสตร์ มธ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น มข.
304 น.ส. น้ าหอม เกษมอมร ม.6/8 อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ศิลปศาสตร์ มธ. มนุษศาสตร์ มข. ศึกษาต่อต่างประเทศ
305 น.ส. ปราณปริยา ผสมศรี ม.6/8 มนุษยศาสตร์ มข. จิตวทิยา จุฬาลงกรณ์ ศึกษาศาสตร์ มข.
306 น.ส. ปวนัรัตน์ แสงไสว ม.6/8 ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ศิลปกรรมศาสตร์ มข ศิลปกรรมศาสตร์ ภาคนฤมิตรศิลป์ สาขามัณฑนศิลป(์แฟชั่นและส่ิงทอ)จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
307 นาย ปิติกร จูวฒันส าราญ ม.6/8 อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แพทยศาสตร์ ม.มหิดล แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
308 นาย พงศกร แสนสุข ม.6/8 ศึกษาศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ มมส มนุษศาสตร์ มข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ มข.
309 น.ส. พบพร อุม้บุญ ม.6/8 เรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์ มนุษยศาสตร์ ม.เกษตร มนุษยศาสตร์ มข. วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มธ.
310 น.ส. พาขวญั ประทุมทอง ม.6/8 มนุษยศาสตร์ มข. นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ อกัษรศาสตร์ ม.ศิลปากร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ มข.
311 น.ส. พิชญาพร พรเพิ่มพูนสุข ม.6/8 พาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. จิตวทิยา จุฬาลงกรณ์ พาณิชศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธรุกจิบัณฑิต มธ.
312 น.ส. ภัทรณกญั อนันเต่า ม.6/8 วารสารศาสตร์และส่ือมวลชน มธ. นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นิเทศศาสตร์ สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
313 น.ส. ภัทรวรรณ ขามรัตน์ ม.6/8 วทิยาลัยปรีดีพนมยงศ์(อนิเดียศึกษา) มธ.วทิยาลัยนานาชาติ(ธรุกจิระดับโลก) มข.บริหารธรุกจิ มข. วทิยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาอนิเดียศึกษา (นานาชาติ)มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
314 น.ส. มาลินี นุตภิบาล ม.6/8 นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นิติศาสตร์ มธ. นิติศาสตร์ มข. คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
315 น.ส. เมสิญา ภูโปร่ง ม.6/8 เศรษฐศาสตร์ มธ. เศรษฐศาสตร์ มข. การเมืองการปกครอง มข. วทิยาลัยสหวทิยาการ สาขาปรัชญา เศรษฐศาสตร์ การเมือง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
316 น.ส. วราภรณ์ สระกาง ม.6/8 อกัษรศาสตร์(ภาษาจีน) ม.ศิลปากรมนุษยศาสตร์(ภาษาจีน) ม.บูรพา มนุษยศาสตร์(ภาษาองักฤษ) มมส. มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีน) ม.บูรพา
317 น.ส. ศิริกมล กมลหัตถ์ ม.6/8 ศึกษาศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ มมส. ศึกษาศาสตร์ มศว คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาองักฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอืน่นอกจากภาษาองักฤษ(นานาชาติ) มหาวทิยาลัยขอนแกน่
318 น.ส. ศุทธนิี สีละพัฒน์ ม.6/8 รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ รัฐศาสตร์ มธ. ศิลปศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น มธ. คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
319 น.ส. สิรีธร อนิศร ม.6/8 โบราณคดี ม.ศิลปากร ศิลปศาสตร์  มธ. อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ คณะโบราณคดี สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลัยศิลปากร
320 นาย สุรยทุธ ญานสาร ม.6/8 บริหารธรุกจิและการบัญชี มข. รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.รัฐศาสตร์ มธ. คณะบริหารธรุกจิและการบัญชี สาขาการตลาด มหาวทิยาลัยขอนแกน่
321 น.ส. สุวกร ปัตตานี ม.6/8 ศิลปกรรมศาสตร์ มก ศิลปกรรมศาสตร์ มข. ศิลปกรรมศาสตร์ มมส. คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ(ภาคพิเศษ) วทิยาเขตก าแพงแสน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
322 น.ส. ณัฐสุรางค์ ทรัพยเ์กษมโชติ ม.6/8 บริหารธรุกจิ มข. วารสารศาสตร์ มธ ศึกษาศาสตร์ มมส คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
323 น.ส. อาภาภัทร ไชยราช ม.6/8 รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ รัฐศาสตร์ มธ. การเมืองการปกครอง มข. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
324 นาย อสิรภาพ เหลืองอดุมชัย ม.6/8 ศึกษาศาสตร์ มข. มนุษยศาสตร์(จีน) มศว. ศึกษาศาสตร์(ไทย) มมส. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาจีนให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอืน่นอกจากภาษาองักฤษ(นานาชาติ) มหาวทิยาลัยขอนแกน่
325 น.ส. กวนิทรา จันทร์ศรีสุคต ม.6/9 รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ วารสารศาสตร์ มธ ส่ือสารมวลชน ม.ราม ส่ือสารมวลชน ม.ราม
326 นาย เกษมศักด์ิ จรูญพร ม.6/9 อกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มนุษยศาสตร์(ภาษาสเปน) มข. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา ม.จุฬา
327 นาย จิรเดช เลขะวรกลุ ม.6/9 ศึกษาศาสตร์ มมส. มนุษยศาสตร์ มข. มนุษยศาสตร์ มมส. ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ  มมส.
328 น.ส. จิรัชญา เจริญไชย ม.6/9 ศึกษาศาสตร์ มข. มนุษยศาสตร์ มข. มนุษยศาสตร์ มมส. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาองักฤษ มรภ.สวนสุนันทา
329 น.ส. ชนาภา พลอยผักแวน่ ม.6/9 บริหารธรุกจิ มข. เศรษฐศาสตร์ มข. มนุษยศาสตร์(ภาษาองักฤษ) มข. กจิการระหวา่งประเทศ นานาชาติ มข.
330 น.ส. ชรินรัตน์ ชูเจริญตรากลู ม.6/9 ศึกษาศาสาตร์ มข ศึกษาศาสตร์ มมส. มนุษยศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ สาขาสังคม  มมส.
331 น.ส. ชุติมา ภูตะลุน ม.6/9 ภาษาองักฤษธรุกจิ มมส. บริการธรุกจิ มมส. เกษตรศาสตร์ มมส. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษธรุกจิ มมส.
332 น.ส. ณัชชา ธรรมจักร์ ม.6/9 ศึกษาศาสตร์ มข. มนุษยศาสตร์ มข. บริหารธรุกจิ มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี
333 น.ส. ทรงพร พัฒเพ็ง ม.6/9 นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ศิลปศาสตร์  มธ. มุนยศาสตร์  มข. มนุษยศาสตร์ ภาษาองักฤษ มมส.
334 น.ส. ทองชลพรรษณ์ กิง่พลอยเดิม ม.6/9 นิเทศศาสตร์ มมส. มนุษยศาสตร์ มมส. สารสนเทศ มมส. Université Nice Sophia Antipolis ประเทศฝร่ังเศส
335 นาย ทิวทัศน์ คะนะมะ ม.6/9 จิตรกรรมและประติมากรรม มัณฑณศิลป์ จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร
336 น.ส. ธนัชพร ดวงแกว้ ม.6/9 การตลาดระหวา่งประเทศ มข. ธรุกจิระดับโลก มข. มนุษยศาสตร์(ภาษาองักฤษ) มข. บริหารธรุกจิ ม.อสัสัมชัญ
337 น.ส. ธนัญพร นามบุรี ม.6/9 การท่องเที่ยวและการโรงแรม มศวมนุษศาสตร์ มข ศึกษาศาสตร์ มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาธรุกจิระหวา่งประเทศ
338 น.ส. ธาวนิี สุขเกษม ม.6/9 ศึกษาศาสตร์ มข. นิติศาสตร์ มข. การท่องเท่ียวการโรงแรม มมส นิติศาสตร์ ม.รามค าแหง



339 น.ส. นลินรัตน์ ตันทะศิลป์ ม.6/9 มนุษยศาสตร์ จีน มข มนุษยศาสตร์ จีน มมส. ประเทศจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน  มมส.สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ Beijing Language and Culture University(ทุนค่ะ)
340 น.ส. นัณทิยา วฒันธรรม ม.6/9 บริหารธรุกจิและบัญชี มข. มนุษยศาสตร์ จีน มมส. การท่องเท่ียวและการโรงแรม มมส. มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน มมส.
341 น.ส. พชรพรรณ ประเสริฐรัตน์ ม.6/9 มนุษยศาสตร์ จีน จุฬาลงกรณ์ ศึกษาศาสตร์ มข. มนุษยศาสตร์ จีน มมส. สถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส.
342 น.ส. พัฒน์นรี ชุมทอง ม.6/9 อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มนุษยศาสตร์ มข. มนุษยศาสตร์สาขาวรรกรรมไทย ม.เกษตร
343 น.ส. พัทธธ์รีา ประดับวนั ม.6/9 ศึกษาศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร มนุษยศาสตร์ มมส. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน  มข.
344 น.ส. พูนทรัพย ์วเิชียรศรี ม.6/9 มนุษยศาสตร์ ม.เกษตร มนุษยศาสตร์ มศว. มนุษยศาสตร์ มข.
345 น.ส. ภัทระ กลุชาสมบัติ ม.6/9 ครุศาสตร์ มศว. มนุษยศาสตร์ มข. นิติศาสตร์ มข. ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาจีน   มข.
346 นาย ภูริทัต กองกาย ม.6/9 การท่องเที่ยวและการโรงแรม มศวการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส. มนุษยศาสตร์ มมส. การท่องเท่ียวและการโรงแรม  สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มมส.
347 นาย ลัทธพล หลักค า ม.6/9 มนุษยศาสตร์ เอกญี่ปุ่น มข. มนุษยศาสตร์ เอกญี่ปุ่น มมส. นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ มข.

349 นาย วริศ ช่ าชอง ม.6/9 ศิลปศาสตร์ มธ. มนุษยศาสตร์ มข. อกัษรศาสตร์ ม.ศิลปากร อกัษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
350 นาย เวชกร ทะสุนทร ม.6/9 ศึกษาศาสตร์ มข. มนุษยศาสตร์ มข. ศิลปกรรม มข. มนุษยศาสตร์ สารสนเทศ มข.
351 น.ส. ศิริวรรณ ส่วนบุญ ม.6/9 มนุษยศาสตร์ มมส. ศึกษาศาสตร์ มมส. มนุษยศาสตร์ มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาฝร่ังเศส มช.
352 น.ส. ศุลีมาส ฉายจิตต์ ม.6/9 ศิลปศาสตร์(ฝร่ังเศส) มธ. มนุษยศาสตร์(ฝร่ังเศส) มข. มนุษยศาสตร์(สเปน) มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร ม.บูรพา
353 นาย สิรวชิญ์ ภูแป้ง ม.6/9 ครุศาสตร์(ดนตรี) ม.ราชภัฏมหาสารคามศึกษาศาสตร์(สังคม) มมส. การเมืองการปกครอง มข. ครุศาสตร์ เอกดนตรีศึกษา มรภ.ร้อยเอด็
354 น.ส. สุจิตรา แวร์ดิเอร์ ม.6/9
355 น.ส. สุชานันท์ จันนุวงศ์ ม.6/9 ศิลปกรรมศาสตร์(ออกแบบ) ม.ศิลปากรนิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์) ม.กรุงเทพ บริหารธรุกจิการเงิน มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน  มมส.
356 น.ส. สุภัสสร ไสยรส ม.6/9 มนุษยศาสตร์(ภาษาองักฤษ) มข. ธรุกจิและบัญชีการตลาด มข. ครุศาสตร์(สังคม) มข. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาฝร่ังเศส มมส.
357 น.ส. เอกปวยี ์ก าลา ม.6/9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส.การโรงแรมและการจัดการ มมส. อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ .ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร มทร.ธญับุรี

ไปเรียนต่อต่างประเทศ


