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สาขาวิชา รายช่ือผู้ได้รับทุน โรงเรียน
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

-สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม นายณฐัชนน  สวสัดิ์พนู โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั จ.ลพบรีุ

คณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวญานิกา  ชาญรอบรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง

คณะเทคนิคการแพทย์ นายกิตติภมิู  เรือนสอน โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลยั จ.ล าปาง

คณะรังสีเทคนิค นายวชัรสิทธ์ิ  ลภันะนรเศรษฐ์ โรงเรียนกรุงเทพฯคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพฯ
คณะกายภาพบ าบัด นางสาววิภาดา  แก่นหิน โรงเรียนภเูก็ตวิทยาลยั จ.ภเูก็ต

คณะวิทยาศาสตร์

-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ นางสาวสิริลกัษณ์  คล้ายไชยา โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ

นายธัชกร  จินตวลากร โรงเรียนกรุงเทพฯคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพฯ

-สาขาวิชาเคมีประยกุต์ นางสาวอฐัภิญญา  ชยันะเลิศวงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่ จ.แพร่

นายพิพฒัน์พงศ์  เหลา่วฒัน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี 

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

-สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาววฤษสพร  วงษ์รัตนพิพฒัน์ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสิต จ.ปทมุธานี

นางสาวสิริวิมล  สขุสมยั โรงเรียนเขมะสิริอนสุสรณ์ กรุงเทพฯ

คณะทศันมาตรศาสตร์

-สาขาวิชาทศันมาตรศาสตร์ นายวรเมธ  ศรีงาน โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม จ.บรีุรัมย์

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

-สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวนัออก นายนราธิป  ศิริจนัทร์สวา่ง โรงเรียนกรุงเทพฯคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพฯ
-สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นางสาวชญานชุ เล็กงามเอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

-สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นายชญัญวิชญ  เผดิมพรร่มเย็น โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นายกนก  ธัญญโสภาคย์ โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นายอดิรกฤษณ์  เรืองสวสัดิ์ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ กรุงเทพฯ
-สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นางสาวนวพร  โสภิตลีว้ฒันานนท์ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ
-สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ นายธนดล  รักประกอบกิจ โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นางสาวอดิศา  จารุเบ์ญจลกัษณ์ โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา ๒
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายพงศภคั  พลูทศัฐาน โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง นางสาววริศรา  ละเอียด โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ
-สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ นายธนาธาร  ใจก าแหง โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ กรุงเทพฯ

คณะเทคโนโลยีอาหาร

-สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร นางสาวกานต์สินี  เวสารัชอารีย์กลุ โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั จ.ลพบรีุ
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สาขาวิชา รายช่ือผู้ได้รับทุน โรงเรียน
นางสาวนัชชา  สรุพงษ์วฒิุกลู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพฯ

-สาขาวิชาธุรกิจอตุสาหกรรมอาหาร นางสาวโสภา  เหลืองวรวฒันา โรงเรียนราชินีบรูณะ จ.นครปฐม

คณะนวัตกรรมเกษตร

-สาขาวิชานวตักรรมเกษตร นายศภุวิชญ์  สขุเกษม โรงเรียนสรุนารีวิทยา จ.นครราชสีมา 

นายมฆวนั  วิลยัศิลป์ โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวนภสั  ญาณวารี โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสิต จ.ปทมุธานี

วิทยาลัยนวัตกรรมดจิิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาวพรนิธา  นามทอง โรงเรียนคณะราษฏร์บ ารุงปทมุธานี  จ.ปทมุธานี

นายอดินันท์  ตุ้มฉาย โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ

-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวรธรรม  เตมียชาติ โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

นางสาวศาธิตา  อินทรโชติ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย นายก้องภพ  ฉายา โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ  กรุงเทพฯ

นายจิรภทัร  สนุันทนาสขุ โรงเรียนหอวงั กรุงเทพฯ
-สาขาวิชาสารสนเทศการลงทนุ นางสาวนิชธาวลัย์  ไชยเนตร โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

-สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ นายศภุชยั  สอนไว โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม จ.พิษณโุลก

นายณพวฒัน์  เยี่ยงชยัมงคล สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ

วิทยาลัยการออกแบบ

-สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย นายกอบกฤต  ธิติธนวรรษ โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา จ.ชลบรีุ

นายปราโมทย์  มหาศิวะกลุ โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

-สาขาวิชาออกแบบภายใน นางสาวญาณิศา  มะปะเท โรงเรียนวาปีปทมุ จ.มหาสารคาม

นายดีแท้  เถาปฐม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพฯ

-สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ นางสาวฐิติรัตน์  ผลดี โรงเรียนหอวงั กรุงเทพฯ
นางสาวธัญญามาศ  มีส าราญ โรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั กรุงเทพฯ

-สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ นางสาวปณุณิศา  บณัรส โรงเรียนภเูก็ตวิทยาลยั จ.ภเูก็ต

นางสาวพชัรี  ประจกัษ์รัตนกลุ โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั จ.นครพนม
-สาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์ นายสิรวิชญ์  จตรุภทัรานนท์ โรงเรียนมารีวิทย์สตัหีบ จ.ชลบรีุ

นางสาวพธิุตา  บญุพิทกัษ์ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ
คณะดจิิทลัอาร์ต

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต นางสาวณิชกานต์  เชือ้ไทย โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
-สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค นายกมนทตั  บญุสจัจานันท์ โรงเรียนเบญจมราชทูิศ จงัหวดัจนัทบรีุ
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สาขาวิชา รายช่ือผู้ได้รับทุน โรงเรียน
คณะบัญชี

-สาชาวิชาการบญัชี นายปรินทร์  สวุรรณ โรงเรียนภเูก็ตวิทยาลยั จ.ภเูก็ต

นายชานน  ยิม้ประสิทธ์ิ โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ

นางสาวรินรดา  สนุทรเลขา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพฯ 

นางสาวณิชธร  ศิริธรรม โรงเรียนเขมะสิริอนสุสรณ์ กรุงเทพฯ

คณะบริหารธุรกิจ

-สาขาวิชาการจดัการ นายพสักร  ลิมานนท์ด ารงค์ โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม จ.พิษณโุลก

นางสาวธฤตมน  ภกัดีอาษา โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่ จ.แพร่

นางสาวกมลา  ชีพสมทุร โรงเรียนเบญจมราชทูิศ จงัหวดัจนัทบรีุ
นายปิติทศัน์  จิรนวุฒัน์วงศ์ โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลยั จ.ล าปาง

-สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม นายกษิเดช  พดุขนุทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั จ.นครราชสีมา

นางสาวรมย์นลิน  นิตยะ โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ

นายสิรวิชญ์  ขวญัเนตร โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสิต จ.ปทมุธานี

นางสาวชลิตา  จนัทนะ หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กลุกนัยา จ.สงขลา

-สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ นายพฤษภา  หิรัญหลวง โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ
นายธนรัชต์  ชยัสพุฒัน์ โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

นายไกรวฒิุ วาสวกลุ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ กรุงเทพฯ

นายพรภวิษย์  ตัง้จิตติไพโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม
-สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ นางสาวโรสิตา  สธิุรังกรู โรงเรียนชลกนัยานกุลู จ.ชลบรีุ

นางสาวสฑุาทิพย์  แสงแจม่ โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั จ.ลพบรีุ
นางสาวปณิุกา  เล้าตระกลู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพฯ

นางสาวพราววดี  ไชยขาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม
-สาขาวิชาการตลาด นางสาวเณรัญญา  บณุยรัตกลิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จ.สมทุรปราการ

นายชานนท์  จนัสกลุวิบลูย์ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ กรุงเทพฯ

นายเกียรติภทัร  โกศยั โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม จ.พิษณโุลก
-สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ นางสาวภิรมณ  เสียงเจริญ โรงเรียนหอวงั กรุงเทพฯ

นางสาวชมฟ้า  กิจวฒันชยั โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพฯ

นางสาวรดาวรรณ  หมัน่สีชมุ โรงเรียนสรุนารีวิทยา จ.นครราชสีมา

-สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ นางสาวชนินาถ  ปรีชาเมธ โรงเรียนหอวงั กรุงเทพฯ
นางสาวพิมพ์ณดา  วรรณโฆษิตพงศ์ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ
นางสาวนภสัสร  ท้าวสงูเนิน โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา
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สาขาวิชา รายช่ือผู้ได้รับทุน โรงเรียน
-สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก นายธนวินท์  ปัญญานิธิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพฯ

นางสาวชิชญา  เจนกลัปนา โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 

นางสาวกิติยา   เพ็ชรวงษา โรงเรียนมารีวิทย์ จ.ชลบรีุ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

-สาขาวิชาการจดัการการท่องเทีย่ว นางสาวทิพวลัย์  แก้วนุน่ โรงเรียนสตรีทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

นางสาวณฐัชลิตา  เลิศวนา โรงเรียนสรุนารีวิทยา จ.นครราชสีมา

นางสาวทิพยฉัตร  ไชยยงยศ โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ กรุงเทพฯ

-สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร นางสาวกมลนัทธ์  รัตนะวนั โรงเรียนสตรีทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

นางสาวสลิลทิพย์  อิฏฐมนากลู โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จ.สมทุรปราการ

นางสาวสมหทยั  ป่ินทอง โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

-สาขาวิชาการจดัการธุรกิจด้านการบนิ นางสาวกวินทิพย์  ตติยวโรดม โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

นายญาณภทัร  รินชะ โรงเรียนสตรีทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

นางสาวศิริลกัษณ์  หม่องห้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี

-สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารนายนรวิชญ์  โรจนอาชา โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา ในพระอปุถมัภ์ ฯ

คณะศลิปศาสตร์

-สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น นางสาววรมน  เมฆอรียะ โรงเรียนเขมะสิริอนสุสรณ์ กรุงเทพฯ

นายธีรวีร์  เตชะวรบท โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

นางสาวกญัญาณฐั  ยะกะจาย โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่ จ.แพร่
-สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร นายธนพงษ์  เมืองศิลปศาสตร์ โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ กรุงเทพฯ

นายภากร  เเก้วระดี โรงเรียนเบญจมราชทูิศ จงัหวดัจนัทบรีุ
นางสาวพรปวีณ์  เลิศลกัษมี โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม จ.พิษณโุลก
นายธนานนท์  ปธิรูโป โรงเรียนวาปีปทมุ จ.มหาสารคาม

-สาขาวิชาภาษาองักฤษ นางสาวรมย์รวินท์  พนัธรักษ์ โรงเรียนสตรีทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

นางสาวณิชา  วิทยไพสิฐสนัต์ โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพฯ

นายธนญ  ชยัมงคล โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก

นายชวลัวิทย์  สีมาเอกรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา

-สาขาวิชาภาษาจีน นางสาวภทัรานิษฐ์  คงแสนค า โรงเรียนชลกนัยานกุลู จ.ชลบรีุ

นางสาวศศุิพิมพ์  ตู้หิรัญมณี โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่ จ.แพร่
นายตะวนั  มโนธรรมธร โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั จ.ลพบรีุ

-สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส นางสาวภิญญาพชัร์  อธิกลุรัฐวงศ์ โรงเรียนหอวงั กรุงเทพฯ

นางสาวนวพร  โพธิภกัดี หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กลุกนัยา จ.สงขลา



รายช่ือผู้ได้รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) ปีการศกึษา 2562

สาขาวิชา รายช่ือผู้ได้รับทุน โรงเรียน
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาวิทยแุละโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์มนางสาวกาญจน์ฉัตร์  วงศ์กลัยา โรงเรียนหอวงั กรุงเทพฯ

นางสาวชิณนัพร  ศรทะเล โรงเรียนสรุนารีวิทยา จ.นครราชสีมา 

นางสาวนพภสัสร  สิทธิ โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั จ.ลพบรีุ

-สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์และสื่อสารองค์กรนางสาวสกุญัญา  เรืองประทมุ โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา ในพระอปุถมัภ์ ฯ จ .สงขลา

นางสาวธัญญานันท์  ศรีบณุยศิริสขุ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั จ.ศรีสะเกษ

นางสาวฉัตรตะวนั  วตัตะโร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพฯ
-วิชานวตักรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์นางสาวศศิกานต์  เขียวประทมุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม

นางสาวปณฐัดา  นชุก าเนิด โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ
นางสาวธีรารัตน์  หนังสือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จ.สมทุรปราการ

-สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทลั นางสาวกญัญ์วรา  รุ่งทอง โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม จ.เชียงราย

นางสาวชลธิชา  สวุรรณหงษ์ โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั จ.ลพบรีุ
-สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทลั นางสาวจิราภา  รังสิกวานิช โรงเรียนชลกนัยานกุลู จ.ชลบรีุ

นายสรวิศ  ผกาวรรณ์ โรงเรียนภเูก็ตวิทยาลยั จ.ภเูก็ต

นายพาคินทร์  วิภษูณมงัคละ โรงเรียนกรุงเทพฯคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพฯ

-สาขาวิชาสื่อสารการแสดง นางสาวเขมินทรา  ชวนกระโทก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม

นางสาวชนกนันท์  โรจนาวิไลวฒิุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จ.สมทุรปราการ
-สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทลั นางสาวพณัณิตา  ขนัเงิน โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

นายกฤชธนา  สกลุภาพทอง โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา ๒

-สาขาวิชามลัติมีเดีย นางสาวนิรชรา  จนัทร์ทอง โรงเรียนสิงห์บรีุ จ.สิงห์บรีุ

นายการุณ  ทองเลิศ โรงเรียนพระแมม่ารี กรุงเทพฯ

-สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา นายศวสักร  ปิติวรยทุธ โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ

นายสรศิลป์  เกศวหงส์ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ กรุงเทพฯ
-สาขาวิชาการเขียนบทและการก ากบั นางสาวศภุดารา  เชือ้ประทมุ โรงเรียนสรุนารีวิทยา จ.นครราชสีมา 

ภาพยนตร์และโทรทศัน์ นายสิทธิชยั  เทพบตุร โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั นนทบรีุ

คณะนิตศิาสตร์

-สาขาวิชานิติศาสตร์ นายศิริวฒิุ  ลิ่มพาณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชทูศิ จงัหวดัจนัทบรีุ

นางสาวกญัญ์วรา  นิลพฒัน์ โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ
นายนัทที  นันทิทรรภ โรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา

คณะเศรษฐศาสตร์

-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นางสาวณฐัธยาน์  บูค่ า โรงเรียนหอวงั กรุงเทพฯ



รายช่ือผู้ได้รับทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย (Pre-O-Net) ปีการศกึษา 2562

สาขาวิชา รายช่ือผู้ได้รับทุน โรงเรียน
นางสาวกญัญาวีร์  เหลาคม โรงเรียนชลกนัยานกุลู จ.ชลบรีุ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

-สาขาวิชาผู้น าทางสงัคม ธุรกิจและ นางสาวณฐักาญจน์  ใบพิมาย โรงเรียนสรุนารีวิทยา จ.นครราชสีมา 
การเมือง นายธนพล  จิตติเรืองเกียรติ โรงเรียนมารีวิทย์บอ่วิน จ.ชลบรีุ
คณะรัฐศาสตร์

-สาขาวิชารัฐศาสตร์ นายสรุสีห์  แสนสงา่ โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ

สถาบันอาชญาวิทยาและนิตวิิทยาศาสตร์

-สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นางสาววรรณพนิตา  ลือชา โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม จ.เชียงราย

วิทยาลัยนานาชาติ

-สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ นายญาณนัธร  รักธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายเศรษฐี  ฉายตระกลู โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

-สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นางสาวพีรญา  เรืองอนันตไพศาล โรงเรียนภเูก็ตวิทยาลยั จ.ภเูก็ต

-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหวา่งประเทศ นายเมธพนธ์  เตชะบญุเกียรติ โรงเรียนกรุงเทพฯคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพฯ
วิทยาลัยนานาชาตจิีน

-สาขาวชิา Business Administration นางสาวชญัชนันท์  คล้ายน้อย โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง



โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี 





โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา



โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 



โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา ในพระอปุถมัภ์ ฯ จ .สงขลา



โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี จ.ปทมุธานี


