
เขาสูชวงสุดทายของภาคเรียนที่ 2/2562 
มีขาวสารมากมาย มาฝากเชนเคย 

ติดตามอานไดเลยคะ

ปฎิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม 2563
กำหนดการ          แผนก             วันที่                                       รายละเอียด

ศ. 14 - พฤ. 20 ก.พ. 63

พ. 19 - ศ. 21 ก.พ. 63

อ. 25 ก.พ. 63

พ. 26 ก.พ. 63

พ. 26 ก.พ. 63

พฤ. 27 - ศ. 28 ก.พ. 63

จ. 2 - อ. 3 มี.ค. 63

ส. 29 ก.พ. - อา. 1 มี.ค. 63

จ. 2 มี.ค. 63

พ. 4 มี.ค. 63

พ. 4 มี.ค. 63

ศ. 6 - อา. 8 มี.ค. 63

จ. 9 มี.ค. 63

ศ. 6 มี.ค. 63

จ. 9 มี.ค. 63

พ. 26 - พฤ. 27  ก.พ. 63
(ประกาศ Y.12)
จ. 9 มี.ค. 63

(ประกาศ Y.1 - 11)

พฤ. 27 ก.พ. - อ. 3 มี.ค. 63
(สอบซอม Y.12)

อ.10 – ศ. 13 มี.ค. 63
(สอบซอม Y.1 - 11)

สอบปลายภาควิชาการไทยและวิชาการภาษาอังกฤษ Y.12

กิจกรรม Project Approach ของชั้น NC.

พิธีโมทนาคุณปดปการศึกษา

กิจกรรมตีถุงและพิธีอำลาตึก(อินทรีทยาน) Y.12

สอบปลายภาควิชาการไทย Y.10 - 11

สอบปลายภาควิชาการภาษาอังกฤษ KG.3 - Y.11

สอบปลายภาควิชาการไทย KG.1 - Y.11

สอบ O-NET ม.6

GAC Graduation ครั้งที่ 9

กิจกรรม Hungry, Healthy, Happy  ระดับชั้น NC. - KG.3

พิธีมอบเกียรติบัตร และ กิจกรรม PROM Y.12 (อินทรีทยาน)

กิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพของชั้นY.9

สอบซอมคุณลักษณะนร. Y.7 - 11

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน

สอบซอมตามเวลาที่นัดหมายกับครูประจำชั้น

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน 
รายวิชาครูไทยและครูตางชาติ (Y.7 - 12 สามารถตรวจสอบ 

เลขประจำตัวนักเรียนที่สอบไมผานในรายวิชาตางๆ 
และตารางสอบซอมไดที่ทาง Website ของโรงเรียน)

สอบซอมตามตารางเวลาที่กำหนดและ
ลงทะเบียนกอนเวลาสอบซอม 30 นาที

  ระดับชั้น Y.1 - Y.12 ผูปกครองสามารถพบครูประจำชั้น
  ไดที่จุดนัดหมาย ดังนี้
 - Y.1        โถงลางอาคาร Dominic 1 
 - Y.2 - 3        โถงลางอาคาร Dominic 2
 - Y.4         โถงลางอาคาร 4
 - Y.5 - 6        โถงลางอาคาร Dominic 1 
 - Y.7 - 12       โถงลางอาคาร St.John Baptist

  ระดับชั้น NC.- KG.3 ผูปกครองสามารถพบครูประจำชั้น
  ไดที่จุดนัดหมาย ดังนี้ 
  - NC. - KG.2  โถงลางอาคาร Dominic 1
 - KG.3   โถงลางอาคาร Dominic 2

มัธยม

อนุบาล

ทุกแผนก

มัธยม

ทุกแผนก

มัธยม

มัธยม

อนุบาล

มัธยม

มัธยม

มัธยม

อนุบาล

ประถม-มัธยม

ประถม-มัธยม

อนุบาล

หมายเหตุ : นักเรียนที่ไมมาดำเนินการสอบซอมตามวันเวลาที่กำหนดจะไมไดรับผลการเรียนปพ.6
และตองลงเรียนพิเศษเย็นในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปการศึกษา 2563 กอนดำเนินการสอบซอม

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 Y.12

NC.  Project Approach

กิจกรรมปดปการศึกษา

กิจกรรมตีถุงและพิธีอำลาตึก

สอบปลายภาคเรียนที่ 

2/2562 KG.3 - Y.11

O-NET Y.12

GAC Graduation

กิจกรรม Hungry, Healthy, Happy 

กิจกรรม PROM Y.12

กิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพ Y.9

แจงผลสอบ

เฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน

(นร.ที่มาสอบซอม

แตงกายชุดนักเรียน)

รับผลการเรียน ปพ.6 

(นร.แตงกายชุดนักเรียน)

ส. 28 มี.ค. 63
(8.30 น. - 12.00 น.)

ส. 28 มี.ค. 63 
(13.00 น. - 16.00 น.)

 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผูปกครองและศิษยเกาทุกทาน ที่ไดใหเกียรติ เขารวมกิจกรรม Sports 
Carnival 2019 พรอมกับใหกำลังใจบุตรหลานและรุนนองของทานในการแขงขันกีฬาและการมีสวนรวมกับ
กิจกรรมตางๆ อีกทั้งยังสนับสนุน ขนม นม น้ำดื่ม อุปกรณในการเชียรกีฬา ฯลฯ ใหกับนักเรียน รวมถึงอีก
จำนวนมาก ที่รวมเชียร, เลนเกม และขบวนพาเหรดดวยตัวทานเอง สงผลใหกิจกรรม Sports Carnival 2019 
มีความอบอุน สนุกสนาน และเต็มไปดวยความสุข 12 3

ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563



การติดตอธุรการภาคฤดูรอน
เปดทำการวันจันทร – วันศุกร เวลา 7.30 - 16.00 น. 

และ วันเสาร เวลา 8.30 - 16.00 น. 
 โทร 0-2213-0117, 0-2212-0157 

หยุดทำการในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

กำหนดการ          แผนก             วันที่                                       รายละเอียด

จ. 30 มี.ค. - 
พฤ. 30 เม.ย. 63

ศ. 15 พ.ค. 63

จ. 18 พ.ค. 63

เรียน Summer Course 2020
(รายละเอียดคอรส Summer จะแจงใหทราบปลายเดือนกุมภาพันธ)

เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ระดับชั้น NC. - KG.3

เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ระดับชั้น Y.1 - 12

ทุกแผนก

อนุบาล

ประถม-มัธยม

Summer Course 2020

เปดภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2563

หมายเหตุ: 
1. นักเรียนทุกคนในระดับชั้น Year1 / Year 7 / Year 10 ลงเรียนเสริมพิเศษ Summer ตามคอรสเรียน
ในแตละระดับชั้น เพื่อเปนการเตรียมพรอมเนื้อหาความรูของนักเรียนสำหรับการเรียนชวงชั้นเรียนใหม
2. นักเรียนที่มีผลการเรียนไมผาน 3 รายวิชาขึ้นไป ลงเรียนเสริมพิเศษ Summer
เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

ขณะนี้ ผูปกครองสามารถยื่นคำรองขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไข 
ชื่อ - นามสกุลของนักเรียน/บิดา/มารดา พรอมแนบไฟล

เอกสารหลักฐาน และขอเอกสารหนังสือรับรองตางๆ ไดแก 
Transcript, ใบรับรองนักเรียนและใบรับรองเพื่อทำวีซา (Visa) 

ผานทางเว็บไซตของโรงเรียนที่ www.ektra.ac.th โดย

นักเรียนทุกระดับชั้น
 (ยกเวน อ.3 ป.6 และ ม.3)*

ที่ไมประสงคเรียนตอ
ในปการศึกษาถัดไป

การแจงลาออกหลัง 30 เมษายน 2563 
ทานตองชำระคาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษาใหมกอน 

จึงจะไดรับเอกสารทางการศึกษา

การแจงนักเรียนลาออก

* สำหรับนักเรียนชั้น อ.3 ป.6 และ ม.3 (ปการศึกษา 2562) ระเบียบการลาออกเปนไปตามที่ระบุไวในใบแจงจำนงศึกษาตอ

ปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่ระบุไวใหถูกตอง 

ครบถวน

เมื่อขอมูลถูกสงมาเรียบรอยแลว 
ทางโรงเรียนจะดำเนินการ

ภายใน 3 วันทำการ
หลังไดรับเรื่อง 

 โดยผูปกครองตองชำระคาธรรมเนียมการเรียน คาอาหาร 
คาแอร และคาเรียนพิเศษ ครบถวนเปนปจจุบันทุกรายการ 

ใหเสร็จสิ้น กอนรับเอกสาร

โรงเรียนเปดใหบริการ

หากเลยจากนี้ 
ถือวาทานประสงค
ใหนักเรียนเรียนตอ
ในปการศึกษาใหม

ยื่นใบคำรองลาออก
ไมเกิน 

30 เมษายน 2563

ขาวด!ี! 
แจงเปลี่ยนแปลง / แกไขชื่อ - นามสกุล และ
ขอเอกสารหนังสือรับรองตางๆออนไลน

หมายเหตุ:
1. เริ่มเรียนพิเศษวิชาการไทยทุกระดับชั้น NC- Y.12 ตั้งแตเปดภาคเรียนวันแรก คาเรียน 600 บาท (เฉพาะเดือนพ.ค.)
2. สำหรับอนุบาลที่ผูปกครองประสงคจะฝากเลี้ยงในเดือน พ.ค. เวลา 16.00 - 17.30 น. มีคาฝากเลี้ยง 900 บาท 
    (เดือนที่เปดฝากเลี้ยงเต็มเดือน อัตรา 1,800 บาท/เดือน)
3. การรับหนังสือ ใหรับกับครูประจำชั้นปการศึกษา 2563  ในวันเปดภาคเรียนวันแรก
4. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และ Download ตารางสอนไดที่  www.ektra.ac.th.  ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563  เปนตนไป

การซื้อเครื่องแบบนักเรียน / 
ชุดพละ / กระเปานักเรียน

อนุบาล

ประถม

มัธยม

16 - 20 เม.ย. 63

21 - 24 เม.ย. 63 

หองเครื่องเขียน 
แผนกอนุบาล-ประถม 
ซอยสาธุประดิษฐ 20

หองเครื่องเขียน แผนกมัธยม
ซอยสาธุประดิษฐ 26

สถานที่ แผนกวันจำหนาย**

หมายเหตุ: สำหรับเครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี 
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ

นักเรียนใหมระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - มัธยมศึกษาปที่ 3
ติดตอซื้อชุดไดที่ราน UB ซ.สาธุประดิษฐ 18

โทร. 02-212-1984 วันจันทร-วันเสาร เวลา 08.30-18.00 น.

** โดยหลังจากวันที่  24  เม.ย. 63  ผูปกครองสามารถติดตอ
   ซื้อชุดนักเรียน, ชุดพละ และกระเปา ไดที่หองเครื่องเขียน
   ในวันเปดภาคเรียน วันจันทร - ศุกร เวลา 7.00 - 16.40 น.
   (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ)

ทางโรงเรียนใหบริการจำหนายชุดนักเรียน ,  ชุดพละ  
และกระเปา  มีจำหนายในชวงการเรียนภาคฤดูรอน

วันจันทร - ศุกร  เวลา 09.00 - 15.00 น.  
(ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) ตามวันและสถานที่จำหนาย ดังนี้       



 ในทางวิทยาศาสตร วัยรุนกำลังพบเจอกับ
การเปลี่ยนแปลงในรางกาย และถูกสั่งการจาก
สมองที่พอแมจำเปนตองเขาใจอยู 3 ประการ ไดแก

            จากขอมูลที่สรุปขางตน จะเห็นไดวา  สวนหนึ่งของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชวงวัยรุนมาจากโครงสรางทางสมอง 
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยดานการอบรมเลี้ยงดูที่เปนองคประกอบ
ดวยเชนกัน เมื่อลูกเริ่มมีความรัก ทานอาจสังเกตจากคาบิล
โทรศัพทที่สูงขึ้นหรือลูกเริ ่มรู จักดูแลตนเองใหดูดีตลอดเวลา  
พอแมควรทำความเขาใจกอนวา ลูกสามารถสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับอีกคนหนึ่งได เพราะเปนทักษะที่สำคัญทางสังคม   จึงควร
สอนลูกวา หากมีความรักแลวจะแบงเวลาอยางไร เพื่อไมใหเสีย
การเรียนและดานอื่นๆ รูจักวิธีควบคุมตนเองเพื่อไมใหเกิดผลเสีย
ตามมา พอแมควรสอนลูกมองความรักในแงบวก  อยามองวา
ความรักเปนสิ่งที่ไมดี  นำความรักมาชวยพัฒนาตัวเอง  พอแม
อาจเลาเรื่องความรักสมัยหนุมสาวใหลูกฟงวาเปนอยางไร  เชน 
เวลาพอแมทะเลาะกัน แกปญหาอยางไร และควรพูดคุยกับ
ลูกอยางเปนกันเอง จะทำใหลูกไววางใจและรูสึกวาพอแมมี
ประสบการณมากอน  สวนวิธีการพูดคุยในสิ่งที่ปญหายังไมเกิด 
พอแมอาจสมมติตัวอยางเหตุการณของคนอื่นขึ้นมาคุยก็ได 
ควรคุยในลักษณะผอนคลาย ใหลูกไดแสดงความคิดเห็น กลา
พูดและกลาปรึกษา 

          วัยรุนเปนวัยที่มีพลัง ซึ่งเปนกลไกสำคัญที่จะผลักดันให
เกิดสังคมที่มีคุณภาพอยางยั่งยืนในระยะยาว ครอบครัวจึงมี
บทบาทสำคัญในการดูแลเด็กใหผานชวงวัยที่สำคัญนี้ไปได
อยางราบรื่น ในขณะที่ลูกมีความรัก  ก็อาจมองดานบวกไดวา
ลูกไดเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธที่ดีกับคนอีกคน รูจักถนอม
ความสัมพันธนั้นใหยืนยาว เห็นอกเห็นใจ สรางความไวเนื้อ
เชื่อใจ รวมไปถึงรวมมือกันทำสิ่งดีๆดวยกัน เชน ชวยกันติว
หนังสือ ทำงานจิตอาสา ชวนกันออกกำลังกาย ฯลฯ ที่จะเปน
ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคมของเรา  

        เปลือกสมองวัยรุนจะคอยๆ บางลง
        จนกระทั่งเทากับความหนาของเปลือกสมองผูใหญ
กลาวคือ จากเดิมที่เซลลประสาทเคยมีแขนงประสาทหนาแนน
ในตอนเด็ก เมื่อเริ่มเขาสูวัยรุน สมองของเราจะมีการจัดโครง
สรางใหม ภาษาวิทยาศาสตรเรียกวา กระบวนการ Pruning   
สงผลใหเรารูจักคิดวิเคราะหถึงสิ่งที่กระทำและผลที่ตามมา 
รูจักไตรตรองและยับยั้งชั่งใจมากขึ้น 

         การปรับรูปแบบการเชื่อมตอเครือขาย
         เสนใยประสาทระหวางฮับ (hub) ในสมอง
อธิบายสั้นๆ ไดวา ฮับหรือจุดรวบรวมสัญญาณขอมูลเครือขาย 
(Network) ในสมองจะเกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึก ความ
ตองการ ความพึงพอใจ เด็กในชวงวัย 12-15 ป จึงแสดงออก
ตามอารมณและชอบแสวงหาความแปลกใหม สวนวัยรุนชวง

        สมองสวนที่แสวงหาความสุข 
        ถูกกระตุนจากฮอรโมนเพศที่เพิ่มสูงขึ้น
วัยรุนในชวงอายุ 12-15 ป เปนชวงที่ฮอรโมนเพศอยาง 
เทสโทสเตอโรน และ เอสโตรเจนเพิ่มสูงมาก ทำใหความไว
ของสมองสวนแสวงหาความสุขทำงานมากขึ้นดวย จึงกลาย
เปนแรงผลักใหเด็กวัยนี้แสวงหาสิ่งแปลกใหม เพื่อทำใหตัวเอง
มีความสุขความพึงพอใจ

1

2

3

อายุ 15-19 ป เปนชวงที่กำลังเขาสูวัยผูใหญ
ตอนตน การเชื่อมโยงเครือขายระหวางฮับใน 
subcortical จะลดลง พวกเขาจะเริ่มรูจัก 
“ควบคุมอารมณและคิดวิเคราะหดวยเหตุผล” 

ใชความเร็ว
ไมเกิน 30 กิโลเมตร

ตอชั่วโมง

พอแมตองรูอะไรและตองทำอะไรบางเมื่อลูกเริ่มมีความรัก

รศ.ดร.นวลจันทร จุฑาภักดีกุล  ศูนยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร 
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา: https://thepotential.org/2018/02/13/loveis-adolescencebrain/

งดบีบแตรเพื่อเรียก
นักเรียนใหมาขึ้นรถ

งดใช Social Media
ระหวางขับขี่รถยนต
และรถจักรยานยนต

ไมจอดรถเปน
เวลานานโดยติด
เครื่องยนตทิ้งไว

ใชสัญญานไฟ
ทุกครั้งที่จะเลี้ยว

งดเวนการขับขี่
ยานพาหนะที่ปรับแตง
เครื่องยนตใหมีเสียงดัง 

ขับขี่ยานพาหนะดวย
ความระมัดระวังเปนพิเศษ

เคารพบุคลากรของโรงเรียน
ที่ปฎิบัติหนาที่เวรจราจรและ

คอยอำนวยความสะดวก

ขอปฏิบัติในการขับขี่ยานพาหนะภายในโรงเรียน
เพื่อสรางความปลอดภัยและลดมลพิษ

ขอปฏิบัติในการขับขี่ยานพาหนะภายในโรงเรียน
เพื่อสรางความปลอดภัยและลดมลพิษ

ขอปฏิบัติในการขับขี่ยานพาหนะภายในโรงเรียน
เพื่อสรางความปลอดภัยและลดมลพิษ

ไมขับรถยอนศร
(รวมถึงรถ

จักรยานยนต)

ในชวงเวลารับ-สงนักเรียนเพื่อสรางความปลอดภัยให
กับประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนและลดการเกิดอุบัติเหตุ  

ขอความรวมมือจากผูปกครอง



ขอแสดงความยินดกีับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 รุน 21
ที่ไดรับทุนการศึกษาและเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2563

       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
น.ส.ภัทริกา เพิ่มพูนวิวัฒน Year 12B (GAC: Language)   ทุน 100% คณะเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตร หลักสูตรนานาชาติ) 
นายปณณ  ปริญญานุสรณ Year 12F (Bilingual: Science-Maths) คณะเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตร  หลักสูตรนานาชาติ) 
น.ส.จิราพัชร   อภิชัยศิริ  Year 12A (GAC: Science-Maths) คณะวิทยาศาสตร (Biotechnology หลักสูตรนานาชาติ)              
น.ส.อุทัยวรรณ เกียรติปญญา Year 12A (GAC: Science-Maths) คณะวิทยาศาสตร (Biotechnology หลักสูตรนานาชาติ)              

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี     
น.ส.ณัฏฐณิชา  เทวินทรภักติ Year 12A (GAC: Science-Maths)   ทุนเพชรพระจอมเกลา 100% สาขาศิลปวัฒนธรรม  
        คณะวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมอัตโนมัติ หลักสูตรนานาชาติ) 
นายภาคิน  กอเกิดพาณิชย  Year 12A (GAC: Science-Maths) คณะวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรนานาชาติ) 
นายศุภาวุฒิ ฉางวางปราง Year 12A (GAC: Science-Maths) คณะวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรนานาชาติ) 
นายชัยธวัช  มโนพัศธนาภา Year 12F (Bilingual: Science-Maths) คณะวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรนานาชาติ) 
น.ส.เจียเจีย ไป  Year 12F (Bilingual: Science-Maths) คณะวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรนานาชาติ) 
นายนัทธพงศ ทวีเติมสกุล Year 12E (Bilingual: Science-Maths) คณะวิศวกรรมศาสตร  (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรนานาชาติ)
นายภราดร  กิ่งจงเจริญสุข  Year 12A (GAC: Science-Maths) คณะวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส  หลักสูตรนานาชาติ)
น.ส.อนัญญา  มิ่งเมืองไทย Year 12E (Bilingual: Science-Maths) คณะวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ) 
นายจิรสิน   จเรธรรมจิตต Year 12A (GAC: Science-Maths) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรนานาชาติ) 
นายสิรภพ   ภัทรเกษวิทย Year 12F (Bilingual: Science-Maths) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
น.ส.พิชญสินี   อังศุชัยกิจ  Year 12F (Bilingual: Science-Maths) คณะวิทยาศาสตร (วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต)

       มหาวิทยาลัยมหิดล     
น.ส.รินรดา  จงสมสุข  Year 12A (GAC: Science-Maths) คณะวิศวกรรมศาสตร  (วิศวกรรมชีวการแพทย หลักสูตรนานาชาติ) 
นายธนพัต  วณิชชานัย  Year 12E (Bilingual: Science-Maths) คณะวิศวกรรมศาสตร  (วิศวกรรมชีวการแพทย หลักสูตรนานาชาติ) 
น.ส.กัญญวรา     ประวิตรภิญโญ Year 12E (Bilingual: Science-Maths) คณะวิทยาศาสตร (Biomedical Science หลักสูตรนานาชาติ) 
น.ส.รินรดา  เกสมาส  Year 12E (Bilingual: Science-Maths) คณะวิทยาศาสตร (Bioinnovation หลักสูตรนานาชาติ) 
น.ส.ภิญญดา    เนื่องอุดม  Year 12E (Bilingual: Science-Maths) คณะวิทยาศาสตร (Bioinnovation หลักสูตรนานาชาติ) 
น.ส.ปณิดา อารีพงษา  Year 12E (Bilingual: Science-Maths) คณะวิทยาศาสตร (Bioresources and Environmental Biology หลักสูตรนานาชาติ) 
นายภวัต   เพ็งหิรัญ  Year 12E (Bilingual: Science-Maths) คณะวิทยาศาสตร (คณิตศาสตรประกันภัย หลักสูตรนานาชาติ) 
น.ส.วรันธร  ชลวิบูลย  Year 12F (Bilingual: Science-Maths) คณะวิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรชีวการแพทย หลักสูตรนานาชาติ)   

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     
นายปุณยธร จิรไชยภาส  Year 12A (GAC: Science-Maths) คณะวิศวกรรมศาสตร  (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) หลักสูตรนานาชาติ) 
น.ส.รัตนิล  มีมะโน  Year 12D (Extra Class)  คณะศิลปศาสตร (หลักสูตรอังกฤษ – อเมริกันศึกษา หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
นายวัชพล   อรุณนวล  Year 12A (GAC: Science-Maths) วิศวกรรมคอมพิวเตอรและวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ
น.ส.รวิกานต   เกียรติวัฒนพงษ Year 12F (Bilingual: Science-Maths) วิศวกรรมคอมพิวเตอรและวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ

       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
นายปญญ    อุนอนงค  Year 12E (Bilingual: Science-Maths) คณะวิศวกรรมศาสตร (Robotics & AI Engineering หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ      
น.ส.สมิตา  เอกวีระ  Year 12A (GAC: Science-Maths) หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย (หลักสูตรนานาชาติ) 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน     
น.ส.ธนัญญาภาสุ   ธนาภินันทชัย Year 12A (GAC: Science-Maths) การจัดการภาคบริการและทองเที่ยวอยางยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
นายหฤษฎ   กอสินเจริญ Year 12D (Extra Class)  การจัดการภาคบริการและทองเที่ยวอยางยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

       มหาวิทยาลัยศิลปากร     
น.ส.อติกานต   เอี่ยมวรกุล  Year 12F (Bilingual: Science-Maths) คณะมัณฑนศิลป (การออกแบบภายใน)
น.ส.พัชรมัย ศิริเอี่ยมมงคล Year 12E (Bilingual: Science-Maths) คณะมัณฑนศิลป (การออกแบบภายใน)

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     
นายฐิติพัฒน บุญชลอ  Year 12D (Extra Class)  คณะบริหารธรุกิจ (การตลาด หลักสูตรนานาชาติ)

       มหาวิทยาลัยรังสิต  วิทยาลัยดนตรี    
นายธีรัตม  เกียรติถาวรชัย Year 12C (Extra Class)   ทุน 50%  ดนตรีแจสศึกษา
นายพงศกร สถิรเมธากร Year 12C (Extra Class)   ทุน 50%  ดนตรีแจสศึกษา

       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
น.ส.พชรวรรณ วรรณสุทธิวัฒน Year 12D (Extra Class)   ทุน 80 % คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร (สื่อดิจิทัล)
นายธานน   ธัญพัชรการ Year 12F (Bilingual: Science-Maths) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ     
นายภูมินทร นกดำ  Year 12E (Bilingual: Science-Maths) คณะเทคนิคการแพทย  

       วิทยาลัยดุสิตธานี      
นายปณณธร วิศวธน  Year 12A (GAC: Science-Maths) ทุนการศึกษานักกิจกรรม 50%   
        คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร)
นายกรวีร   ศรีสงวนนาวา Year 12F (Bilingual: Science-Maths) คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร)
น.ส.ณัฐมน สมิทธิเธียร  Year 12E (Bilingual: Science-Maths) คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร)
นายพิชัยลักษณ งามประเสริฐ Year 12C (Extra Class)  คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร) 

       สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน     
นายสุทธิภัทร  จิตบุญทวีสุข Year 12A (GAC: Science-Maths) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 

       Ritsumeikan Asia Pacific University (Japan)  
น.ส.นัทธชนัน ตั้งจิตเมธี  Year 12A (GAC: Science-Maths)  ทุน 80% สาขา International Management


