
ล าดับ สาขาวิชา ทุน รายช่ือผู้ ได้รับทุน โรงเรียน

1 คณะเภสัชศาสตร์ 1 นายชนภทัร ค าวงั โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน

2 คณะพยาบาลศาสตร์ 1 นางสาวววิรรธณี เดชกลุทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชปูถมัภ์ จ.สมทุรปราการ

3 คณะเทคนิคการแพทย์ 1 นายเจตะพงศ์  อินสวา่ง โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั กรุงเทพฯ

4 คณะรังสีเทคนิค 1 นางสาวธนวรรณ อทุินทุ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม จ.บรีุรัมย์

5 คณะกายภาพบ าบดั 1 นางสาวอภิชญา เหลา่ศรีวจิิตร โรงเรียนศรียานสุรณ์ จ.จนัทบรีุ

คณะวิทยาศาสตร์

6 -สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 1 นายสาริศ  จตรุภชุพรพงศ์ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั กรุงเทพฯ

7 -สาขาวชิาเคมีประยกุต์ 2 นางสาวปาริฉัตร  อภิรักษ์ไพฑรูย์ โรงเรียนหอวงั กรุงเทพฯ

8 นายบญุธรรม  กลุยัง่ยืน โรงเรียนราชสีมาวทิยาลยั  จ. นครราชสีมา

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

9 -สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ 2 นายคมชาญ  วฒันศิลป์ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั กรุงเทพฯ

10 นางสาวณิชากร  ธเนศสกลุวฒันา โรงเรียนสามคัคีวทิยาคม จ.เชียงราย

คณะทศันมาตรศาสตร์

11 -สาขาวชิาทศันมาตรศาสตร์ 1 นางสาวพิจิตรา  สมบรูณ์ภทัรกิจ โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

12 -สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก 1 นางสาวอรปภา  ฤกษ์เวยีง โรงเรียนเบญจมราชทูิศจงัหวดัจนัทบรีุ จ.จนัทบรีุ

13 -สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย 1 นางสาวนนัท์นภสั  หตัถ์สวุรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จ.สมทุรปราการ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

14 -สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 นายนริศร์  มาตรา โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต จ.ปทมุธานี

15 -สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 1 นายโอฬาร  ลิม้วฒิุไกรจิรัฐ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั กรุงเทพฯ

16 -สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 1 นายแทนไท  วฒันวรรณ โรงเรียนเบญจมราชทูิศจงัหวดัจนัทบรีุ จ.จนัทบรีุ

17 -สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 1 นางสาวปวณีา  สธุารักษนนท์ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

18 -สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ 1 นายนรวฒัน์  รักประทานพร โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั กรุงเทพฯ

19 -สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 นายพลกฤต  สนัติอศัวราภรณ์ โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ
20 -สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 นายมนสัวนิ  ปัญญาสุ โรงเรียนสามคัคีวทิยาคม จ.เชียงราย
21 -สาขาวชิาเทคโนโลยีระบบราง 1 นายอษัฎางค์  งามจบ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต จ.ปทมุธานี
22 -สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์ 1 นายภาณิน  สรรพพิทยากร โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

23 -สาขาวชิาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 1 นายกานต์  พฒันาศรมศิริ โรงเรียนหอวงั กรุงเทพฯ

คณะเทคโนโลยีอาหาร

24 -สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร 2 นางสาวกมลวรรณ  ฉัตรแสงโชติไกร โรงเรียนอยธุยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยธุยา

รายช่ือผู้ ได้รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) ปีการศึกษา 2560
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25 นายศภุกร ตะวงษ์ โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

26 -สาขาวชิาธรุกิจอตุสาหกรรมอาหาร 1 นายเจษฎางค์  ชยัสิงห์ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

คณะนวัตกรรมเกษตร

27 -สาขาวชิานวตักรรมเกษตร 2 นายธญักร ก้งซา่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชปูถมัภ์ จ.สมทุรปราการ

28 นางสาวศศิวมิล  สตัย์พานิช โรงเรียนเบญจมราชทูิศจงัหวดัจนัทบรีุ จ.จนัทบรีุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

29 -สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 นายณทัน์ธญั  อธิศธนัยวศั โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั กรุงเทพฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการส่ือสาร

30 -สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2 นางสาวธนพร  สขุอนนัตธรรม โรงเรียนสงวนหญิง จ.สพุรรณบรีุ

31 นายกษิดิศเดช  สวนปลิก โรงเรียนอดุมดรุณี จ.สโุขทยั

32 -สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 นายภวตั  น า้ใจเพ็ชร์ โรงเรียนระยองวทิยาคม จ.ระยอง

33 นางสาวพิมพ์ลภสั อยูท่อง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชปูถมัภ์ จ.สมทุรปราการ

34 -สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย 2 นายเตชฤทธ์ิ  ศกัดิ์สกลุวริิยะ โรงเรียนหอวงั กรุงเทพฯ

35 นางสาวดวงกมล  เจียมจ าเริญสขุ โรงเรียนพรหมานสุรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

36 -สาขาวชิาสารสนเทศการแพทย์ 2 นางสาวศจิุนธรา  สิมพนัธ์ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า นครราชสมีา  จ. นครราชสมีา

37 นางสาวภทัราวดี พรมงเูหลือม โรงเรียนสรุนารีวทิยา  จ.นครราชสีมา

38 -สาขาวชิาสารสนเทศการลงทนุ 1 นางสาวบญุญาพร  เพ็ชรนุ้ย โรงเรียนหวัหินวทิยาลยั จ.ประจวบคีรีขนัธ์

39 -สาขาวชิาระบบสารสนเทศวสิาหกิจ 1 นางสาวสภุนิดา  ศรีมาก โรงเรียนสตรีทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

40 -สาขาวชิาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 1 นางสาวบษุกร  ชมู่วง โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต จ.ปทมุธานี

คณะศิลปะและการออกแบบ

41 -สาขาวชิาศิลปภาพถ่าย 2 นายพีรวชิญ์  ตนับรูณา โรงเรียนสามคัคีวทิยาคม จ.เชียงราย

42 นางสาวณฐิัดา  จรูญพนัธ์เกษม โรงเรียนอนกุลูนารี  จ.กาฬสินธุ์

43 -สาขาวชิาออกแบบภายใน 2 นายคณิน  งู้บตุรตน โรงเรียนพิบลูวทิยาลยั จ.ลพบรีุ

44 นางสาวสริิชญาลกัษณ์  บญุข่ายพงศ์ โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ

45 -สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ 2 นายณิชพน  รัตนอ านวยชยั โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

46 นางสาวกรวนิท์  ธนะรัชต์ โรงเรียนนวมินทราชินทูิศบดินทรเดชา กรุงเทพฯ

47 -สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์ 2 นายวชัรพล  แซซื่อ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั กรุงเทพฯ

48 นายกิตติธชั  จนัทร์เพ็ญ โรงเรียนพิบลูวทิยาลยั จ.ลพบรีุ

49 -สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์ 2 นางสาวพิชญาว ีตนัติศภุรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน

50 นางสาวเจนจิรา  นากอก โรงเรียนมารีวทิยากบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ
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คณะดิจิทลัอาร์ต

51 -สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 1 นางสาวนีร์ บษุยบณัฑรู โรงเรียนนวมินทราชินทูิศเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

52 -สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค 1 นางสาวภณัฑิรา  สขุเกษม โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา กรุงเทพฯ

คณะบญัชี

53 -สาชาวชิาการบญัชี 4 นายพจน์ธนตัถ์  มโนปัญจสิริ โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

54 นางสาวณฐัตะวนั  ณรงค์พนัธ์ โรงเรียนสตรีวทิยา ๒ กรุงเทพฯ

55 นางสาวอรธนา  กิจเจริญปัญญา โรงเรียนสตรีราชินทูิศ  จ.อดุรธานี

56 นางสาว ณภศันนัท์ จนัทร์อดุม โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

คณะบริหารธุรกิจ

57 -สาขาวชิาการจดัการ 4 นางสาววา่น  เพชรบตุร โรงเรียนพิบลูวทิยาลยั จ.ลพบรีุ

58 นายณฐักร  โลว่ลญัช์พณิช โรงเรียนพิบลูวทิยาลยั จ.ลพบรีุ

59 นายเมธาสิทธ์ิ  พิมลวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชทูิศ จ. นครศรีธรรมราช

60 นางสาวกลุธิดา  ชศูรีชาติ โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอปุถมัภ์ฯ กรุงเทพฯ

61 -สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรม 4 นางสาวปรายฟ้า  ตนัแก้ว โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ

62 นางสาวปรางค์ทิพย์  สีจาด โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

63 นางสาวพรพิมล  นานาวนั โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

64 นางสาวพิศทุธิดา เพ็ชรข า โรงเรียนสภาราชินี ตรัง จ.ตรัง

65 -สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 4 นายศภุกฤต  มาสขาว โรงเรียนเบญจมราชทูิศจงัหวดัจนัทบรีุ จ.จนัทบรีุ

66 นายมนตรี  รัตนบญุนิธิ โรงเรียนหวัหินวทิยาลยั จ.ประจวบคีรีขนัธ์

67 นายธีรพงษ์  บญุต้น โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา กรุงเทพฯ

68 นางสาวพิมพ์พจี  เลิศเทอดสกลุ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

69 -สาขาวชิาการเงินและการลงทนุ 4 นางสาวพทัธ์ธีรา  สจัจาภรณ์รัตน์ โรงเรียนเบญจมราชทูิศจงัหวดัจนัทบรีุ จ.จนัทบรีุ

70 นางสาวอริยา  อาภาภิรมย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จ.สมทุรปราการ

71 นางสาวชนิกานต์  น่ิมปลืม้ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต จ.ปทมุธานี

72 นายรุจิกิตติ์ พุ่มศรี โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

73 -สาขาวชิาการตลาด 3 นายเมธา  อดุมกิตติกลุ โรงเรียนอยธุยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยธุยา

74 นายเนติธร  บริรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชทูิศ จ. นครศรีธรรมราช

75 นางสาวชดุานนัท์  รัศมีงาม โรงเรียนชลกนัยานกุลู จ.ชลบรีุ

76 -สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 3 นางสาวศตพร  แสงอนนัต์ โรงเรียนหอวงั กรุงเทพฯ

77 นางสาวลลิดา  รัตนพรชีวากลุ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั นนทบรีุ จ.นนทบรีุ
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78 นายภกัดิพงศ์  พาลี โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา จ.ชลบรีุ

79 -สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 3 นางสาวเพ็ญพิชญา  ศรีสริุยชยั โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม จ.บรีุรัมย์

80 นางสาวรุจิรดา  เกตเุกลีย้ง โรงเรียนเบญจมราชทูิศ จ. นครศรีธรรมราช

81 นางสาวณฐัณิชา  รวยสงูเนิน โรงเรียนสรุนารีวทิยา  จ.นครราชสีมา

82 -สาขาวชิาการจดัการธรุกิจค้าปลีก 3 นางสาวภณัฑิรา ทาบตุร โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม จ.บรีุรัมย์

83 นางสาวอภิญญา โสธร โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ กรุงเทพฯ

84 นางสาวปิยนชุ  เอ่ียมช่ืน โรงเรียนสตรีวดัระฆงั กรุงเทพฯ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

85 -สาขาวชิาการจดัการการทอ่งเที่ยว 3 นางสาวชนิตา  ตัง้วฒันาชลุีพร โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

86 นางสาวจิรัชญา  สยุะ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

87 นางสาว วาสิตา มีมา โรงเรียนนวมินทราชินทูศิ หอวงั นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

88 -สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 2 นางสาวณฐัวสา  แก่นหิรัญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชปูถมัภ์ จ.สมทุรปราการ

89 นางสาวสรัุชนา  วจิิตรบรรจง โรงเรียนชลกนัยานกุลู จ.ชลบรีุ

90 -สาขาวชิาการจดัการธรุกิจด้านการบิน 2 นายรัชพล  ชชีูพ โรงเรียนพิบลูวทิยาลยั จ.ลพบรีุ

91 นายสชุาครีย์  เต็มวจิิตร์ โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ กรุงเทพฯ

92 -สาขาวิชาศลิปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 1 นายณฐัวฒิุ  จนัทะลนุ โรงเรียนสกลราชวทิยานกุลู  จ.สกลนคร

คณะศิลปศาสตร์

93 -สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่ น 3 นายสมดลุย์  รัตนวจิิตรศิลป์ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั กรุงเทพฯ

94 นางสาวศภุิสรา  โกนสนัเทียะ โรงเรียนพิบลูวทิยาลยั จ.ลพบรีุ

95 นางสาว วาสนา ฤกษ์ดี โรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั กรุงเทพฯ

96 -สาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4 นางสาววรลดา  ถาวร โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

97 นางสาวทีปกา  พลูทวี โรงเรียนอยธุยาวทิยาลยั จ.พระนครศรีอยธุยา

98 นางสาวนนัทรัตน์  ทศัเกิด โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ

99 นางสาวไอริณ  ไทยวรรณศรี โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม จ.พิษณโุลก

100 -สาขาวชิาภาษาองักฤษ 4 นางสาวชีวาพร พลสนัติกลุ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน

101 นายณฐโชค  แสงยนต์ โรงเรียนพิบลูวทิยาลยั จ.ลพบรีุ

102 นายกษิดิศ  ป้อมไชยา โรงเรียนสกลราชวทิยานกุลู  จ.สกลนคร

103 นายธนรัฐ องัเกิดโชค โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

104 -สาขาวชิาภาษาจีน 3 นางสาววรลกัษณ์ เผ่าโยธิน โรงเรียนมารีวทิยากบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

105 นางสาวศดานนัท์  เสมอวงษ์ โรงเรียนชลกนัยานกุลู จ.ชลบรีุ



ล าดับ สาขาวิชา ทุน รายช่ือผู้ ได้รับทุน โรงเรียน

รายช่ือผู้ ได้รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) ปีการศึกษา 2560

106 นางสาว รัชดาภา ลิม้สขุศิริ โรงเรียนเซนต์หลยุส์ จ.ฉะเชิงเทรา

107 -สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 2 นางสาว นรีกานต์ มหานีรานนท์ โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพฯ

108 นาย ยศดิษย์ แผนสมบรูณ์ โรงเรียนกรรณสตูศกึษาลยั จ.สพุรรณบรีุ

109 -สาขาวชิาอิสลามศกึษาและภาษาอาหรับ 2 นางสาวลลิตวดี  สีดาพนัธ์ โรงเรียนศรียานสุรณ์ จ.จนัทบรีุ

110 นางสาว อนญัญา สาดทา่ช้าง โรงเรียนสโุขทยัวทิยาคม จ.สโุขทยั

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

111 -สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 3 นายนิธิศ  สิริภทัรานนัท์ โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

112 นางสาวธญัจิรา  มัง่คง โรงเรียนสรุนารีวทิยา  จ.นครราชสีมา

113 นางสาว ปาณิสา เพ็ชรหล้า โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย

114 -สาขาวชิาการประชาสมัพนัธ์ 3 นางสาวแพรฟ้า  ศรีทอง  โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จ.สมทุรปราการ

115 นางสาวอาทิตยา  เพ่ิมผล โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

116 นางสาวชนญัญากาญจน์  รักษ์บริสทุธิศรี โรงเรียนอดุมดรุณี จ.สโุขทยั

117 -สาขาวชิาการโฆษณา 3 นางสาวธญัลกัษณ์  ศิลา โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จ.สมทุรปราการ

118 นางสาวขวญัเรือน อรุณรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินทูิศเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

119 นางสาว ชลลดา โภคะอดุมทรัพย์ โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

120 -สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดีิทศัน์ 2 นายณฐัวชิช์  ตนัตราสยั โรงเรียนระยองวทิยาคม จ.ระยอง

121 นางสาวตวงทอง  ปาลิยะวฒิุ โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ

122 -สาขาวชิาวารสารศาสตร์ดิจิทลั 3 นายรัฐนนัท์  จงพิพิธพร โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

123 นางสาว กมลวรรณ ดานะ โรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั กรุงเทพฯ

124 นางสาว ประกายมาศ ศรีสมนึก โรงเรียนสนัติราษฎร์วทิยาลยั กรุงเทพฯ

125 -สาขาวชิาสื่อสารการแสดง 2 นางสาวชนากานต์  มากจงดี โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ กรุงเทพฯ

126 นาย ธรรศ ศทุธิรัตนะพนัธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

127 -สาขาวชิาสื่อสารการตลาด 2 นางสาว พชัรภา ลากลู โรงเรียนสตรีศกึษา จ.ร้อยเอ็ด

128 นางสาวกรกนก ศรีวฒัน์ โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ

129 -สาขาวชิามลัติมีเดีย 2 นางสาว ทาริกา ด้วงเงิน โรงเรียนเซนต์หลยุส์ จ.ฉะเชิงเทรา

130 นางสาว ธนิดา ธีทตัติณห์ โรงเรียนเขมะสิริอนสุสรณ์ กรุงเทพฯ

131 -สาขาวชิาสื่อสารการกีฬา 2 นางสาวกนกวรรณ วงศ์สวาสดิ์ โรงเรียนสตรีวทิยา ๒ กรุงเทพฯ

132 นายณชันนท์  ศรีอาจ โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม จ.พิษณโุลก

133 -สาขาวชิาการเขียนบทและการก ากบั 2 นางสาวชนาภา  แสงพิทกัษ์ โรงเรียนนวมินทราชินทูศิเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

134 ภาพยนตร์และโทรทศัน์ นางสาว ณรรฐพร อินทร์สงัข์ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง กรุงเทพฯ



ล าดับ สาขาวิชา ทุน รายช่ือผู้ ได้รับทุน โรงเรียน

รายช่ือผู้ ได้รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) ปีการศึกษา 2560

คณะนิติศาสตร์

135 -สาขาวชิานิติศาสตร์ 3 นางสาวรมย์ธีรา  แป้นมขุ โรงเรียนอดุมดรุณี จ.สโุขทยั

136 นางสาวอลิชา  คณูมี โรงเรียนระยองวทิยาคม จ.ระยอง

137 นาย วรทตั วชิชรัุงษี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

คณะเศรษฐศาสตร์

138 -สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 2 นายภมิูรพี  หนริูนทร์ โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

139 นายปฐว ี คนึงเพียร โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า นครราชสมีา  จ. นครราชสมีา

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

140 -สาขาวชิาผู้น าทางสงัคม ธรุกิจและ 2 นายเศรษฐศิลป์  พรมพะเนาว์ โรงเรียนราชสีมาวทิยาลยั  จ. นครราชสีมา

141 การเมือง นายเดโช  โกมินทร์ โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา จ.ชลบรีุ
คณะรัฐศาสตร์

142 -สาขาวชิารัฐศาสตร์ 2 นางสาวณิชาภทัร  สทุธิประภา โรงเรียนนวมินทราชินทูิศบดินทรเดชา กรุงเทพฯ

143 นายชนตุร์  คงประชา โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม จ.พิษณโุลก

วิทยาลัยดนตรี

144 -สาขาวชิาดริุยางคศาสตร์ 2 นายสรวศิ  ทิวากรกฎ โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

145 -สาขาวชิาการผลิตดนตรี นางสาวพรรณภทัร  กองหอม โรงเรียนสงวนหญิง จ.สพุรรณบรีุ

วิทยาลัยนานาชาติ

146 -สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ 1 นางสาวพิชชากร  สยักลุประดิษฐ์ โรงเรียนระยองวทิยาคม จ.ระยอง

147 -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 1 นางสาว วรรณกร พลาดิสยั โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพฯ

148 -สาขาวิชาความสมัพนัธ์และการพฒันาระหวา่งประเทศ 1 นางสาว ดาริกา ดีสะเมาะ โรงเรียนราชวนิิตมธัยม กรุงเทพฯ

148 -สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1 นางสาวรชยา  สรณาคมน์ โรงเรียนสรุนารีวทิยา  จ.นครราชสีมา

วิทยาลัยนานาชาติจีน

150 -สาขาวชิา Business Administration 1 นางสาวการะเกด วงักลุางกรู โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรัง จ.ตรัง







โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา กรุงเทพฯ

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ นนทบรีุ จ.นนทบรีุ








