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หมายเหตุ *เครื'องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที' สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์

**เครื'องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื' อง

กรุงเทพมหานคร

1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

*1 น.ส. ชนิกานต์ กริดรัมย์

2 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

*1 นาย พัฒน์สมิทธิT เณรน้อย

3 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

1 นาย ชัยกฤต ประพันธ์

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ

1 น.ส. ศิริลักษณ์ ใสชิต

2 นาย ชัยวัฒน์ แสงปาก

3 น.ส. สุภารัตน์ นองนุตร

4 นาย ศักดิTสิทธิT แสงมณี

5 น.ส. นิตยา แซ่โง้ว

6 น.ส. นันทิยา สยามล

7 น.ส. ฐิติกา หมวกพิมาย

8 น.ส. ณัฐชยา ยี' สุ่นน้อย

9 น.ส. วราภรณ์ สุขโชติ

10 น.ส. ธัญลักษณ์ ส่วนบุญ

11 น.ส. ธิติสุดา ทิพพนานนท์
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12 น.ส. กิ'งไผ่ แกระไกรทอง

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

*1 น.ส. เจนจิรา แซ่ดั'น

*2 น.ส. มณีภรณ์ ขําบาง

*3 น.ส. กัญญาณัฐ วิวัฒน์บวรวงศ์

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ

1 น.ส. สุทธิดา ชูทรัพย์ (online)

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน

1 นาย ชวัลพัชร์ ขวัญสุวรรณ์

*2 นาย รักชนก ยอดดอยสูง

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

1 นาย ณัฐชา ท่าวัง

2 นาย มินทร์ธาดา ผลเจริญ

*3 นาย สิทธิกร จะวอ

*4 นาย ไชยยา ศรีวงษ์

5 นาย วิชัย สีตาล

6 นาย กีรติ ทิพย์โถมสินธ์ุ

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

1 น.ส. จิรนันท์ มีสูงเนิน

2 นาย วงศธร พรหมอินทร์

3 นาย สะท้านภพ แจ่มศรี

4 นาย อนันทพร ฝังแก้ว

5 นาย ธนาธิป รักษ์จันทร์
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6 นาย ณัฐวุฒิ ทองสาลี

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

*1 น.ส. จันทร์จิรา ซ่อนกลิ'น

*2 น.ส. อังคณา ซ่อนกลิ'น

*3 น.ส. วรินทร์พร หิรัณย์อมรเดช

4 น.ส. วริศรา พิมพ์กัน

5 น.ส. ธนัญญภรณ์ ขําศิริ

6 น.ส. พรรวษา เอกม่วง

7 น.ส. รุ่งอรุณ ไม้ทอง

8 นาย อนุรักษ์ ไชยนาน

*9 น.ส. สไบทิพย์ อยู่พิสาร

*10 น.ส. พิมพา สอาดจิตร์

*11 น.ส. ศุภารัตน์ อมรสันต์

*12 น.ส. ศรีอารยา ทองอร่าม

*13 น.ส. วงศ์มณี สีนวน

*14 น.ส. กัลยรัตน์ ประโลมเจริญสุข

*15 น.ส. จันทิมา แซ่ว่าง

*16 น.ส. ปรางทิพย์ หอมสุวรรณ

17 น.ส. สุทธิดา ชุ่มชาติ

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์

*1 น.ส. ปานญารัตน์ ธนะศักดิT

*2 น.ส. ฐิติพร ยอดยศ

3 นาย กฤษณะ นาดอน

4 น.ส. เมธินี ดีปาน

*5 นาย พงศภัค ศิริรุ่งนภา

*6 น.ส. กฤติญา แสงเดือน
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7 นาย ณัฐกฤษณ์ เบ้าสาลี

12 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

*1 นาย เจษฎา ศรีกรีเวช

*2 น.ส. เบียร์ มิลินทากาศ

13 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

*1 น.ส. เพ็ญฤดี ปรือปรัก

14 วิทยาลัยพณิชยการบางนา

1 นาย จิรเดช ไพศาลศุภกร

15 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

*1 น.ส. กลิ'นสุคนธ์ ปัญญา

*2 น.ส. กานต์สินี แก้ววิลัย

*3 น.ส. นิตยา เสาหงษ์

16 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

1 นาย ธีระวณิจ นาคจีนวงษ์

2 นาย ชยพล คงลอย

17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ

1 น.ส. ดาริกา ปานเทศ (online)

2 น.ส. ตรีรนัน  ศรีเเพง (online)

3 น.ส. วิไลวรรณ บุบผาสวรรค์ (online)

18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

*1 น.ส. วรันธร ภิรบรรณ์ (online)
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*2 น.ส. นิษิตา ตระการไทย (online)

*3 น.ส. รุจิรา  อินแสงแวง (online)

*4 น.ส. กิติยา รุ่งเรือง (online)

*5 น.ส. อัญญภา ชูกมล (online)

6 น.ส. รุ่งตะวัน พึ'งครบุรี (online)

7 น.ส. นลินี สันเต๊ะ (online)

8 น.ส. สายพิณ พิมพาทอง (online)

9 น.ส. ศศินา อะทอยรัมย์ (online)

*10 น.ส. ธนพร บุญนาค (online)

11 นาย ศิวกร ไผ่ตง (online)

19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ

*1 น.ส. เกวลิน คันโททอง

จังหวัดนนทบุรี

20 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

*1 น.ส. อรัญตา ศรีอาจ

21 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

1 น.ส. ฐานมาศ เห่งพุ่ม

22 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง

1 น.ส. ธนารัตน์ ราชแสนเมือง

2 นาย นิติวัฒน์ รอดอยู่

3 น.ส. เฉลิมศรี วิไลรัตน์

4 นาย ชานนท์ หน่ายคอน

23 วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี
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*1 น.ส. กันติชา โซ๊ะมิน

จังหวัดปทุมธานี

24 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

*1 น.ส. สุภาดา ลองลม

*2 นาย มนตรี ปิ' นแก้วทอง

3 น.ส. อณุสรา ใจดีแกล้วกล้า

4 น.ส. อภิญญา คําอ้อ

5 น.ส. ธัชพรรณ กลิ'นปาน

25 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

1 นาย นัฐพล บุญเจริญ

จังหวัดสมุทรปราการ

26 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

*1 นาย สมชัย ปัญยะชัย

27 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

*1 น.ส. นิภาพร เผือกโฉลง

*2 น.ส. สุทธิรักษ์ ภู่ทิม (online)


