รายชื่อผู้ได้ รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) ปี การศึกษา 2562
สาขาวิชา
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
-สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะรังสีเทคนิค
คณะกายภาพบาบัด
คณะวิทยาศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์
-สาขาวิชาเคมีประยุกต์
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
-สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
-สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก
-สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
-สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง
-สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
คณะเทคโนโลยีอาหาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

รายชื่อผู้ได้ รับทุน

โรงเรียน

นายณัฐชนน สวัสดิ์พนู
นางสาวญานิกา ชาญรอบรู้
นายกิตติภมู ิ เรือนสอน
นายวัชรสิทธิ์ ลัภนะนรเศรษฐ์
นางสาววิภาดา แก่นหิน

โรงเรียนพิบลู วิทยาลัย จ.ลพบุรี
โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลาปาง
โรงเรียนกรุงเทพฯคริ สเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต

นางสาวสิริลกั ษณ์ คล้ ายไชยา
นายธัชกร จินตวลากร
นางสาวอัฐภิญญา ชัยนะเลิศวงศ์
นายพิพฒ
ั น์พงศ์ เหล่าวัฒน์

โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ
โรงเรียนกรุงเทพฯคริ สเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
โรงเรียนนารีรัตน์ จงั หวัดแพร่ จ.แพร่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จฬุ าภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

นางสาววฤษสพร วงษ์ รัตนพิพฒ
ั น์
นางสาวสิริวิมล สุขสมัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพฯ

นายวรเมธ ศรี งาน

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

นายนราธิป ศิริจนั ทร์ สว่าง
นางสาวชญานุช เล็กงามเอก

โรงเรียนกรุงเทพฯคริ สเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จฬุ าภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

นายชัญญวิชญ เผดิมพรร่มเย็น
นายกนก ธัญญโสภาคย์
นายอดิรกฤษณ์ เรืองสวัสดิ์
นางสาวนวพร โสภิตลี ้วัฒนานนท์
นายธนดล รักประกอบกิจ
นางสาวอดิศา จารุเบ์ญจลักษณ์
นายพงศภัค พูลทัศฐาน
นางสาววริ ศรา ละเอียด
นายธนาธาร ใจกาแหง

โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า กรุงเทพฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา ๒
โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า กรุงเทพฯ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ

นางสาวกานต์สินี เวสารัชอารีย์กลุ

โรงเรียนพิบลู วิทยาลัย จ.ลพบุรี

รายชื่อผู้ได้ รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) ปี การศึกษา 2562
สาขาวิชา
-สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
คณะนวัตกรรมเกษตร
-สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

รายชื่อผู้ได้ รับทุน
นางสาวนัชชา สุรพงษ์ วฒ
ุ ิกลู
นางสาวโสภา เหลืองวรวัฒนา

โรงเรียน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพฯ
โรงเรียนราชินีบรู ณะ จ.นครปฐม

นายศุภวิชญ์ สุขเกษม
นายมฆวัน วิลยั ศิลป์

โรงเรียนสุรนารี วิทยา จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
นางสาวนภัส ญาณวารี
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวพรนิธา นามทอง
นายอดินันท์ ตุ้มฉาย
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวรธรรม เตมียชาติ
นางสาวศาธิตา อินทรโชติ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย
นายก้ องภพ ฉายา
นายจิรภัทร สุนันทนาสุข
-สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
นางสาวนิชธาวัลย์ ไชยเนตร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้ างสรรค์
นายศุภชัย สอนไว
นายณพวัฒน์ เยี่ยงชัยมงคล
วิทยาลัยการออกแบบ
-สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
นายกอบกฤต ธิติธนวรรษ
นายปราโมทย์ มหาศิวะกุล
-สาขาวิชาออกแบบภายใน
นางสาวญาณิศา มะปะเท
นายดีแท้ เถาปฐม
-สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
นางสาวฐิ ติรัตน์ ผลดี
นางสาวธัญญามาศ มีสาราญ
-สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
นางสาวปุณณิศา บัณรส
นางสาวพัชรี ประจักษ์รัตนกุล
-สาขาวิชาแฟชัน่ ดีไซน์
นายสิรวิชญ์ จตุรภัทรานนท์
นางสาวพุธิตา บุญพิทกั ษ์
คณะดิจิทลั อาร์ ต
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต
นางสาวณิชกานต์ เชื ้อไทย
-สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
นายกมนทัต บุญสัจจานันท์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี
โรงเรียนคณะราษฏร์ บารุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ
โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า กรุงเทพฯ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพฯ
โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
โรงเรียนสตรีศรีสรุ ิโยทัย กรุงเทพฯ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม
โรงเรียนมารีวิทย์สตั หีบ จ.ชลบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า กรุงเทพฯ
โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้ได้ รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) ปี การศึกษา 2562
สาขาวิชา
คณะบัญชี
-สาชาวิชาการบัญชี

คณะบริ หารธุรกิจ
-สาขาวิชาการจัดการ

-สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

-สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

-สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

-สาขาวิชาการตลาด

-สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายชื่อผู้ได้ รับทุน

โรงเรียน

นายปริ นทร์ สุวรรณ
นายชานน ยิ ้มประสิทธิ์
นางสาวรินรดา สุนทรเลขา
นางสาวณิชธร ศิริธรรม

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพฯ
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพฯ

นายพัสกร ลิมานนท์ดารงค์
นางสาวธฤตมน ภักดีอาษา
นางสาวกมลา ชีพสมุทร
นายปิติทศั น์ จิรนุวฒ
ั น์ วงศ์
นายกษิเดช พุดขุนทด
นางสาวรมย์นลิน นิตยะ
นายสิรวิชญ์ ขวัญเนตร
นางสาวชลิตา จันทนะ
นายพฤษภา หิรัญหลวง
นายธนรัชต์ ชัยสุพฒ
ั น์
นายไกรวุฒิ วาสวกุล
นายพรภวิษย์ ตั้งจิตติไพโรจน์
นางสาวโรสิตา สุธิรังกูร
นางสาวสุฑาทิพย์ แสงแจ่ม
นางสาวปุณิกา เล้ าตระกูล
นางสาวพราววดี ไชยขาว
นางสาวเณรัญญา บุณยรัตกลิน
นายชานนท์ จันสกุลวิบลู ย์
นายเกียรติภทั ร โกศัย
นางสาวภิรมณ เสียงเจริญ
นางสาวชมฟ้า กิจวัฒนชัย
นางสาวรดาวรรณ หมัน่ สีชมุ
นางสาวชนินาถ ปรีชาเมธ
นางสาวพิมพ์ณดา วรรณโฆษิตพงศ์
นางสาวนภัสสร ท้ าวสูงเนิน

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
โรงเรียนนารีรัตน์ จงั หวัดแพร่ จ.แพร่
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลาปาง
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุ กันยา จ.สงขลา
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนชลกันยานุกลู จ.ชลบุรี
โรงเรียนพิบลู วิทยาลัย จ.ลพบุรี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพฯ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพฯ
โรงเรียนสุรนารี วิทยา จ.นครราชสีมา
โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า กรุงเทพฯ
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

รายชื่อผู้ได้ รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) ปี การศึกษา 2562
สาขาวิชา
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้ าปลีก

รายชื่อผู้ได้ รับทุน
นายธนวินท์ ปั ญญานิธิ
นางสาวชิชญา เจนกัลปนา
นางสาวกิติยา เพ็ชรวงษา

วิทยาลัยการท่ องเที่ยวและการบริการ
-สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว
นางสาวทิพวัลย์ แก้ วนุน่
นางสาวณัฐชลิตา เลิศวนา
นางสาวทิพยฉัตร ไชยยงยศ
-สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร นางสาวกมลนัทธ์ รัตนะวัน
นางสาวสลิลทิพย์ อิฏฐมนากูล
นางสาวสมหทัย ปิ่ นทอง
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้ านการบิน นางสาวกวินทิพย์ ตติยวโรดม
นายญาณภัทร รินชะ
นางสาวศิริลกั ษณ์ หม่องห้ อง
-สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
นายนรวิชญ์ โรจนอาชา
คณะศิลปศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
นางสาววรมน เมฆอรียะ
นายธีรวีร์ เตชะวรบท
นางสาวกัญญาณัฐ ยะกะจาย
-สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
นายธนพงษ์ เมืองศิลปศาสตร์
นายภากร เเก้ วระดี
นางสาวพรปวีณ์ เลิศลักษมี
นายธนานนท์ ปธิรูโป
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวรมย์รวินท์ พันธรักษ์
นางสาวณิชา วิทยไพสิฐสันต์
นายธนญ ชัยมงคล
นายชวัลวิทย์ สีมาเอกรัตน์
-สาขาวิชาภาษาจีน
นางสาวภัทรานิษฐ์ คงแสนคา
นางสาวศุศิพิมพ์ ตู้หิรัญมณี
นายตะวัน มโนธรรมธร
-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
นางสาวภิญญาพัชร์ อธิกลุ รัฐวงศ์
นางสาวนวพร โพธิภกั ดี

โรงเรียน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพฯ
โรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
โรงเรียนมารีวิทย์ จ.ชลบุรี
โรงเรียนสตรีทงุ่ สง จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสุรนารี วิทยา จ.นครราชสีมา
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ
โรงเรียนสตรีทงุ่ สง จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า กรุงเทพฯ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า กรุงเทพฯ
โรงเรียนสตรีทงุ่ สง จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จฬุ าภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ ฯ
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
โรงเรียนนารีรัตน์ จงั หวัดแพร่ จ.แพร่
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม
โรงเรียนสตรีทงุ่ สง จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพฯ
โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนชลกันยานุกลู จ.ชลบุรี
โรงเรียนนารีรัตน์ จงั หวัดแพร่ จ.แพร่
โรงเรียนพิบลู วิทยาลัย จ.ลพบุรี
โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุ กันยา จ.สงขลา

รายชื่อผู้ได้ รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) ปี การศึกษา 2562
สาขาวิชา
รายชื่อผู้ได้ รับทุน
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ มลั ติแพลตฟอร์ มนางสาวกาญจน์ฉัตร์ วงศ์กลั ยา
นางสาวชิณนั พร ศรทะเล
นางสาวนพภัสสร สิทธิ
-สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์นางสาวสุ
กร
กญ
ั ญา เรืองประทุม
นางสาวธัญญานันท์ ศรี บณ
ุ ยศิริสขุ
นางสาวฉัตรตะวัน วัตตะโร
-วิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้ างสรรค์นางสาวศศิกานต์ เขียวประทุม
นางสาวปณัฐดา นุชกาเนิด
นางสาวธีรารัตน์ หนังสือ
-สาขาวิชาการภาพยนตร์ ดิจิทลั
นางสาวกัญญ์วรา รุ่งทอง
นางสาวชลธิชา สุวรรณหงษ์
-สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทลั
นางสาวจิราภา รังสิกวานิช
นายสรวิศ ผกาวรรณ์
นายพาคินทร์ วิภษู ณมังคละ
-สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
นางสาวเขมินทรา ชวนกระโทก
นางสาวชนกนันท์ โรจนาวิไลวุฒิ
-สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทลั
นางสาวพัณณิตา ขันเงิน
นายกฤชธนา สกุลภาพทอง
-สาขาวิชามัลติมีเดีย
นางสาวนิรชรา จันทร์ ทอง
นายการุณ ทองเลิศ
-สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
นายศวัสกร ปิติวรยุทธ
นายสรศิลป์ เกศวหงส์
-สาขาวิชาการเขียนบทและการกากับ
นางสาวศุภดารา เชื ้อประทุม
ภาพยนตร์ และโทรทัศน์
นายสิทธิชยั เทพบุตร
คณะนิตศิ าสตร์
-สาขาวิชานิติศาสตร์
นายศิริวฒ
ุ ิ ลิ่มพาณิชย์
นางสาวกัญญ์วรา นิลพัฒน์
นายนัทที นันทิทรรภ
คณะเศรษฐศาสตร์
-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
นางสาวณัฐธยาน์ บูค่ า

โรงเรียน

โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
โรงเรียนสุรนารี วิทยา จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพิบลู วิทยาลัย จ.ลพบุรี
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ ฯ จ.สงขล
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
โรงเรียนพิบลู วิทยาลัย จ.ลพบุรี
โรงเรียนชลกันยานุกลู จ.ชลบุรี
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
โรงเรียนกรุงเทพฯคริ สเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า กรุงเทพฯ
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา ๒
โรงเรียนสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
โรงเรียนพระแม่มารี กรุงเทพฯ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ
โรงเรียนสุรนารี วิทยา จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้ได้ รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) ปี การศึกษา 2562
สาขาวิชา
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
-สาขาวิชาผู้นาทางสังคม ธุรกิจและ
การเมือง
คณะรัฐศาสตร์

รายชื่อผู้ได้ รับทุน
นางสาวกัญญาวีร์ เหลาคม

โรงเรียน
โรงเรียนชลกันยานุกลู จ.ชลบุรี

นางสาวณัฐกาญจน์ ใบพิมาย
นายธนพล จิตติเรืองเกียรติ

โรงเรียนสุรนารี วิทยา จ.นครราชสีมา
โรงเรียนมารีวิทย์บอ่ วิน จ.ชลบุรี

-สาขาวิชารัฐศาสตร์
นายสุรสีห์ แสนสง่า
สถาบันอาชญาวิทยาและนิตวิ ิทยาศาสตร์
-สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นางสาววรรณพนิตา ลือชา
วิทยาลัยนานาชาติ
-สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
นายญาณันธร รักธรรม
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายเศรษฐี ฉายตระกูล
-สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นางสาวพีรญา เรืองอนันตไพศาล
-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ นายเมธพนธ์ เตชะบุญเกียรติ
วิทยาลัยนานาชาติจีน
-สาขาวิชา Business Administration
นางสาวชัญชนันท์ คล้ ายน้ อย

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จฬุ าภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จ.ปทุมธ
โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
โรงเรียนกรุงเทพฯคริ สเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง

ธานี

ธานี

สีมา

ถัมภ์

ภ์ ฯ จ.สงขลา

ธานี จ.ปทุมธานี

