
ล ำดับ สำขำวิชำ ทุน รายช่ือผู้ได้รับทุน โรงเรียน

1 คณะเภสัชศำสตร์ 1 นางสาวกนกรัตน์ กลีบมาลี โรงเรียนศรียานสุรณ์ จ.จนัทบรีุ

2 คณะพยำบำลศำสตร์ 1 นางสาวปภาวรินท์ บญุเกิด โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

3 คณะเทคนิคกำรแพทย์ 1 นางสาววริษา ฉั่วโรจนพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

4 คณะกำยภำพบ ำบัด 1 นายธีรุตม์ อุ้มปรีชา โรงเรียนวดันวลนรดิศ  กรุงเทพฯ

คณะวิทยำศำสตร์

5 -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 1 นายปาณชยั ปณุณทิน โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพฯ

6 -สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2 นายวรพรต อว่มแย้ม โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพฯ

7 นางสาวปณิดา โพธ์ิวรสนุทร โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

8 -สาขาวิชาเคมีประยกุต์ 2 นายพชัรพล วิทยเตชะกลุ โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

9 นายณฐัพล เรือหงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

คณะทศันมำตรศำสตร์

10 -สาขาวิชาทศันมาตรศาสตร์ 1 นายวิศรุต ชยัชาญ โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม จ.เชียงราย

วิทยำลัยกำรแพทย์แผนตะวันออก

11 -สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวนัออก 1 นายสณัฐิกร มัน่เมือง โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม จ.พิษณโุลก

12 -สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 1 นายศภุชีพ โสภณวิวฒัน์กลุ โรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์

13 -สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 นายรัชพล งามนิธิพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพฯ

14 -สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 นายกษิดิศ ป้องขนัธ์ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

15 -สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 นายภบูดี วจีไกรลาศ โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

16 -สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 1 นายชยกร กฤติธันยากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพฯ

17 -สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 1 นายปฏิพล สถิตย์วิภาวี โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพฯ

18 -สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 นางสาวพรมงคล กลอ่มสกลุ โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติ จ.ปทมุธานี

19 -สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 นายเมธาสิทธ์ิ การะเกตุ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพฯ
20 '-สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 1 นายภควตั นนัแก้ว โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม จ.พิษณโุลก
21 -สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 1 นายเมธิชยั ศิลวิศาล โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั ตรัง จ.ตรัง

คณะเทคโนโลยีชีวภำพ

22 -สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 2 นายเฉลิมโรจน์ สทุธาภิรมย์ โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

23 นายนิติ แก้วเทศ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง กรุงเทพฯ

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

24 -สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 นางสาวธรรมพร สนุทรารักษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม จ.บรีุรัมย์

คณะนวัตกรรมเกษตร

25 -สาขาวิชานวตักรรมเกษตร 1 นางสาวโยษิตา กรุณาก้อ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

26 -สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 นายธีรเจตน์ พงษ์สพุรรณ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพฯ

27 นางสาวอรยา บวัพึง่พนัธุ์ โรงเรียนสตรีอา่งทอง จ.อา่งทอง

28 นายรัชพงศ์ พนัเดชา โรงเรียนวาปีปทมุ จ.มหาสารคาม

รำยช่ือผู้ได้รับทุนโครงกำรสู่มหำวิทยำลัย (Pre-O-Net) ปีกำรศึกษำ 2558



ล ำดับ สำขำวิชำ ทุน รายช่ือผู้ได้รับทุน โรงเรียน
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คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

29 -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 นายธนกฤต งามสนุทรวงศ์ โรงเรียนวดันวลนรดิศ  กรุงเทพฯ

30 นายภมิู อินทรียงค์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพฯ

31 -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 นายเอกลาภ เดี่ยวพานิช โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม จ.บรีุรัมย์

32 นายเสาวลกัษณ์ พรหมบญุแก้ว โรงเรียนสตรีวดัระฆงั กรุงเทพฯ

33 -สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย 2 นายสิปปกร เจนคณุาวฒัน์ โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

34 นายอชิรวิทย์ สนุทรวรจนัทร์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

35 -สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ 2 นางสาวอมราภรณ์ รอดรักษ์ โรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม จ.บรีุรัมย์

36 นายธนากร พิมพ์เกาะ โรงเรียนสกลราชวิทยานกุลู  จ.สกลนคร

37 -สาขาวิชาสารสนเทศการลงทนุ 1 นางสาวนรินทร์ธร ซินโซ โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ

38 -สาขาวชิาระบบสารสนเทศวสิาหกิจ 1 นายนที สิงห์คง โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม จ.พิษณโุลก

39 -สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 1 นางสาวจฑุาทิพย์ ปิติวิทยากลุ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสติ จ.ปทมุธานี

คณะศิลปะและกำรออกแบบ

40 -สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย 2 นางสาวกฤตพร หนเูกลีย้ง โรงเรียนเบญจมราชทูิศ จ.นครศรีธรรมราช

41 นางสาวอนญัลกัษณ์ วิริขิตกลุ โรงเรียนนวมินทราชินทูศิ สวนกหุลาบวิทยาลยั ปทมุธานี

42 -สาขาวิชาออกแบบภายใน 2 นางสาวสายกลาง ศิลป์เจริญ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง

43 นางสาวปัทมา ปฐมกสิวฒันา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั จ.ร้อยเอ็ด

44 -สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 3 นางสาวพทัธ์ธีรา เกียรติสดุาเกือ้กลู โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จ.สมทุรปราการ

45 นางสาวญาดา กตญัญพูนัธุ์ โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั ตรัง จ.ตรัง

46 นายเปรมวฒิุ คล้ายฉิม โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง กรุงเทพฯ

47 -สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ 3 นายทีฑทศัน์ มณีฉาย โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

48 นายปาณสัม์ หมอ่มพกลุ โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม จ.เชียงราย

49 นางสาวอาทิตา อโนพนัธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั จ.ศรีสะเกษ

50 -สาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์ 2 นางสาวศภุกาญจน์ สทัธานนท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบรูณ์

51 นางสาวกญัญารัตน์ มีมงคล โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า นครราชสมีา

คณะดิจิทลัอำร์ต

52 -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 1 นายรุจาทร โสประดิษฐ์ โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม จ.เชียงราย

53 -สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค 1 นางสาวศภุิสรา เจริญพกัตร์ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสติ จ.ปทมุธานี

คณะบัญชี

54 4 นายณภทัร เชยกลิ่น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพฯ

55 นางสาวจิดาภา ภูพ่งศ์เพ็ชร โรงเรียนเบญจมราชทูิศ จ.นครศรีธรรมราช

56 นางสาวกานต์สิณี ชาญสิทธ์ิ โรงเรียนชลกนัยานกุลู จ.ชลบรีุ

57 นางสาวพรริน สหรัตนผล โรงเรียนจอมสรุางค์อปุถมัภ์  จ.พระนครศรีอยธุยา

คณะบริหำรธุรกิจ

58 -สาขาวิชาการจดัการ 4 นายพงศธร อศัวนพคณุ โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ

59 นางสาวจฑุาพร เล็กวงศ์ โรงเรียนจอมสรุางค์อปุถมัภ์  จ.พระนครศรีอยธุยา

60 นายภทัรพล ชนะนิธิธรรม โรงเรียนหอวงั กรุงเทพฯ
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61 นายวิศวะ โกมลวิวฒัน์ โรงเรียนสภาราชินี จงัหวดัตรัง

62 -สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม 4 นางสาวสกลุรัตน์ คงเมือง โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง

63 นางสาวจิราภรณ์ ถมปัด โรงเรียนชลกนัยานกุลู จ.ชลบรีุ

64 นางสาวศภุวรรณ พนัธศรี โรงเรียนอตุรดิตถ์ดรุณี จ.อตุรดิตถ์

65 นางสาวดาราวดี ช่ืนฤดี โรงเรียนบ้านคา่ย จ.ระยอง

66 -สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 4 นายสรุชา เชาว์ขนุทด โรงเรียนสตรีอา่งทอง จ.อา่งทอง

67 นายฌาน ศภุปัญญา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพฯ

68 นางสาวณฐัศรัณย์ จนัทรมงัคละศรี โรงเรียนสตรีนนทบรีุ จ.นนทบรีุ

69 นางสาววรวรรณ พยคัเวช โรงเรียนถาวรานกุลู จ.สมทุรสงคราม

70 -สาขาวิชาการเงินและการลงทนุ 4 นายขนัติยะ พงศ์สิริจินดา โรงเรียนศรัทธาสมทุร จ.สมทุรสงคราม

71 นางสาวนภสัวรรณ ช่ืนมณี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั จ.ร้อยเอ็ด

72 นายวีรภทัร สืบจากปล้อง โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั จ.พระนครศรีอยธุยา

73 นางสาววริษา จนัทร์เทศ โรงเรียนนางรอง จ.บรีุรัมย์

74 -สาขาวิชาการตลาด 3 นางสาวกนกวรรณ จงเกรียงไกร โรงเรียนวดันวลนรดิศ  กรุงเทพฯ

75 นางสาววริศา ธีระสตุ โรงเรียนชลกนัยานกุลู จ.ชลบรีุ

76 นางสาวชษุณะกาญจน์ แสงสขุ โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั จ.ลพบรีุ

77 -สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 3 นายณฐัวตัร โพธ์ิสวุรรณ์ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพฯ

78 นางสาวภานชุนาถ ฐานสมุัน่ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพฯ

79 นางสาววชิราพนัธ์ อาจทวีกลุ โรงเรียนผดงุนารี จ.มหาสารคาม

80 -สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 3 นางสาวศภุกานต์ สขุสจัจี โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

81 นายเอกรัฐ สขุประเสริฐ โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ

82 นายโสภณ แพงไตร โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั จ.ลพบรีุ

83 -สาขาวชิาการจดัการธรุกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2 นางสาวพิลาสินี ค า้ชู โรงเรียนหอวงั กรุงเทพฯ

84 นางสาวปิยธิดา หวงัพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม จ.นครปฐม

85 -สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก 3 นางสาวเบญจรัตน์ รังสรรค์ โรงเรียนอตุรดิตถ์ จ.อตุรดิตถ์

86 นางสาวเสาวลกัษณ์ ยอดวงษ์ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย

87 นายพชรพล ชีระภากร โรงเรียนสตรีอา่งทอง จ.อา่งทอง

วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร

88 -สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเที่ยว 3 นางสาวสธีุกานต์ วนัอทุา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั จ.ร้อยเอ็ด

89 นางสาวณฐัชา จนัทร์กลดั โรงเรียนชลกนัยานกุลู จ.ชลบรีุ

90 นางสาวรวิกานต์ วงศ์ไกรศรี โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว ในพระบรมราชปูถมัภ์ จ.สมทุรปราการ

91 -สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 2 นายสาริศ ขจรศรีพิทกัษ์ โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั ตรัง จ.ตรัง

92 นายจิราย ุเพ็ชรอ าไพ โรงเรียนอา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อา่งทอง

93 -สาขาวชิาการจดัการธรุกิจด้านการบิน 2 นางสาวณฏัฐณิชา กนัตะพร โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

94 นายธนาธิป ศิลารัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั จ.ร้อยเอ็ด

95 -สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ 2 นายวนัชนะ วรรณวิทยาภา โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพฯ

96 ประกอบอาหาร นางสาวปรีดี วิทยานนท์ โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอปุถมัภ์ฯ กรุงเทพฯ



ล ำดับ สำขำวิชำ ทุน รายช่ือผู้ได้รับทุน โรงเรียน

รำยช่ือผู้ได้รับทุนโครงกำรสู่มหำวิทยำลัย (Pre-O-Net) ปีกำรศึกษำ 2558

คณะศิลปศำสตร์

97 -สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 3 นายพฤกษ์ อภยัพิมพ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพฯ

98 นางสาวอติกานต์ เจริญลอย โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสติ จ.ปทมุธานี

99 นายปฐมพงษ์ โฉมอปุฮาด โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบรูณ์

100 -สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 นางสาวณจัฉรียา จนัทร์เจริญ โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม จ.พิษณโุลก

101 นางสาวสิริกรกช ก่ิงแก้ว โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ กรุงเทพฯ

102 นางสาวณฐัธิดา เรืองนนท์ โรงเรียนราชวินิต มธัยม กรุงเทพฯ

103 -สาขาวิชาภาษาองักฤษ 4 นางสาวณฏัฐิกา สวสัดีวงษา โรงเรียนหอวงั กรุงเทพฯ

104 นายปัณณวิชญ์ ธ ารงพิศาลพงศ์ โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั จ.พระนครศรีอยธุยา

105 นายณภทัร สินธุวนิช โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว ในพระบรมราชปูถมัภ์ จ.สมทุรปราการ

106 นางสาวกลุภสัสร์ ศภุวิวฒันกลุ โรงเรียนสตรีภเูก็ต จ.ภเูก็ต

107 -สาขาวิชาภาษาจีน 3 นางสาวอาภาภทัร เก็จวลีวรรณ โรงเรียนศรียานสุรณ์ จ.จนัทบรีุ

108 นางสาวณฏัฐนิชา ประจวบอารีย์ โรงเรียนศรัทธาสมทุร จ.สมทุรสงคราม

109 นางสาววิไลวรรณ กนกพฒันกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม จ.นครปฐม

110 -สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 2 นางสาวกนัธิชา อรุาธรรมกลุ โรงเรียนชลกนัยานกุลู จ.ชลบรีุ

111 นางสาวกมลวรรณ ดงพะจิตร โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอปุถมัภ์ฯ กรุงเทพฯ

112 -สาขาวชิาอิสลามศกึษาและภาษาอาหรับ 2 นายฐณพชัญ์ ชนะทาน โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพฯ

113 นางสาวกลุสตรี นามสามล โรงเรียนจอมสรุางค์อปุถมัภ์  จ.พระนครศรีอยธุยา

คณะนิเทศศำสตร์

114 -สาขาวิชาวิทยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทศัน์ 3 นางสาวสมิตานนั หยงสตาร์ โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั ตรัง จ.ตรัง

115 นางสาวชญานิศ กล ่าสขุ โรงเรียนหอวงั กรุงเทพฯ

116 นางสาวนารถลดา หงษ์ทอง โรงเรียนสตรีนนทบรีุ จ.นนทบรีุ

117 -สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์ 3 นางสาวธัญวรัตน์ แก้วทอง โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั ตรัง จ.ตรัง

118 นางสาวประภสัสรา พนัธุ์สิงห์โต โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทมุธานี

119 นายพิชญ์นนัท์ มณีวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานกุลู  จ.สกลนคร

120 -สาขาวิชาการโฆษณา 3 นายเปรม พวงอินทร์ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

121 นางสาวบณัฑิดา รัชพิศาล โรงเรียนวดันวลนรดิศ  กรุงเทพฯ

122 นางสาวอาภิสรา โหมดเทศน์ โรงเรียนสตรีนนทบรีุ จ.นนทบรีุ

123 -สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 3 นายซอสกล ซอเสียงมงคล โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพฯ

124 นายชลนัธร วรรณโวหาร โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสติ จ.ปทมุธานี

125 นางสาวพนิตสภุา พนูขวญั โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง

126 -สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 3 นางสาวสชุาดา วิเศษกลุพรหม โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบรูณ์

127 นางสาวณชัชา เพรียวพานิช โรงเรียนราชวินิต มธัยม กรุงเทพฯ

128 นางสาวอรจิรา โพธ์ิสดุ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา กรุงเทพฯ

129 -สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 2 นายปรม บตุรมะลา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั จ.ร้อยเอ็ด

130 นายวรเมธ เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนสภาราชินี จงัหวดัตรัง

131 -สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 2 นางสาวสธุาสินี ทองเย็น โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ



ล ำดับ สำขำวิชำ ทุน รายช่ือผู้ได้รับทุน โรงเรียน

รำยช่ือผู้ได้รับทุนโครงกำรสู่มหำวิทยำลัย (Pre-O-Net) ปีกำรศึกษำ 2558

132 นางสาวชนนิกานต์ เพาะบญุ โรงเรียนชลกนัยานกุลู จ.ชลบรีุ

133 -สาขาวิชามลัติมีเดีย 2 นางสาวกาญจนาพร ภกัดีโต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม จ.นครปฐม

134 นายอภิวิชญ์ นรวรรณ โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม จ.บรีุรัมย์

135 -สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา 2 นายอธิบดี รอบคอบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

136 นายศิริไทย พนัไทยศิริ โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั จ.ลพบรีุ

137 คณะนิติศำสตร์ 3 นายเฉลิมรัช จนัทรานี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ จ.นนทบรีุ

138 นายจิรัฏฐ์ รุ่งอทุยั โรงเรียนภเูก็ตวิทยาลยั จ.ภเูก็ต

139 นางสาวนภสั วฒันสงค์ โรงเรียนสตรีทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช

140 คณะเศรษฐศำสตร์ 2 นายศภุกร ผลาโชติ โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

141 นางสาวอญัธิกา มาตระกลู โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั จ.ลพบรีุ

วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม

142 -สาขาวิชาผู้น าทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง 1 นายพงศ์ภคั บญุมี โรงเรียนอตุรดิตถ์ จ.อตุรดิตถ์

143 -สาขาวชิาการบริหารการพฒันาสงัคม 1 นายปรีชา รัตนมงคล โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
วิทยำลัยบริหำรรัฐกิจและรัฐศำสตร์

144 -สาขาวิชารัฐศาสตร์ 1 นายจกัรกฤช ประทีปแก้ว โรงเรียนเบญจมราชทูิศ จ.นครศรีธรรมราช

145 วิทยำลัยดนตรี 1 นายแทน มฤคทตั โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพฯ

วิทยำลัยนำนำชำติ

146 -สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ 1 นางสาวพิชญา ชะเอม โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ

147 -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 นายกวีวิสย์ นชุนาฏ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพฯ

148 -สาขาวชิาความสมัพนัธ์และการพฒันาระหวา่งประเทศ 1 นางสาวอาทิตยาพร แสนพรม โรงเรียนผดงุปัญญา จ.ตาก

149 -สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 นายพสิษฐ์ มนสัเพียรเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพฯ

150 -สาขาวชิา Business Administration (นานาชาติจีน) 1 นายกฤษฏิ์ชวิศ ประเสริฐสขุ โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ กรุงเทพฯ


