
จังหวัดเชียงราย
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

*1 น.ส. ธันยพร เย็นศิลาแลง

*2 นาย ศักดา จามรเลิศ

*3 นาย สุรชัย สิริวนาชัย

2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

*1 นาย จิรายุ ภูมิพิพัฒน์

*2 นาย อดิศร เปียวแล่

*3 นาย เบิร์ด บัวทอง

*4 นาย สมชาย ซือมือ

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมัน

*1 น.ส. วิไลวรรณ เชอหมืGอ

2 น.ส. กุลิสรา อรรจฐานิศย์

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ

*1 นาย อาชาย เชอหมืGอ

*2 นาย ชนกานต์ ทรงสวัสดิJ วงศ์

*3 นาย ธีรภัทร กมลปราณี

*4 นาย อนุสรณ์ แซ่เถา

5 นาย พิษณุ แซ่ลี (online)
6 นาย สิทธิJชาติ เจเตาะ (online)
7 น.ส. สุดารัตน์ แซ่เฮ่อ (online)
8 นาย อรรถพล แซ่ฟ้า (online)
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9 นาย พิทักษ์ แซ่หาญ (online)
*10 น.ส. บุษบา แสนซุ้ง

*11 นาย ชลิต แซ่เกอ

5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

*1 น.ส. พัฒน์ชนก อริยา

*2 น.ส. วิมลพรรณ บุญจันทร์

*3 น.ส. พรนภา จันแดง

*4 น.ส. จันทร์ดี แก้วขัน

*5 นาย ทิวากรณ์ ทองเนตร์

6 นาย ธนวัฒน์ แสนคําก้อน

7 นาย จิรภัทร แสนดี

8 น.ส. สุทธิดา เชอหมืGอ

*9 นาย สตางค์ ก้อใจ

จังหวัดเชียงใหม่
6 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

1 นาย สุทธิชัย ชีวภัทรากุล

7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

*1 นาย ทศพร ปันติV บ

*2 น.ส. สุตรา (ไม่มีชืGอสกุล)

*3 น.ส. คือทรีวา (ไม่มีชืGอสกุล)

4 น.ส. จุฑา ทิพย์ จรูญ ค้า เจริญ (online)
5 น.ส. วารี จตุพรไชยศิริ (online)
6 น.ส. หน่อฉิ ปัญญานิศา (online)
7 น.ส. มูเหล่พอ ไม่มีชืGอสกุล (online)
8 นาย อากํGา เซียมราย (online)
9 นาย ดวงจันทร์ จรูญธนมงคล (online)
10 น.ส. สุดา ไม่มีชืGอสกุล (online)



11 นาย โกวิทย์ ลาวะ (online)
12 น.ส. อนุธิดา บุญชูตรงจิต (online)
13 น.ส. ศรีวัน สิริวนาชัย (online)

8 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

*1 นาย ปรวิธน์ ชมภูคํา

2 นาย สรวิชญ์ ดวงเงิน

3 น.ส. ยอดเงิน สิริหลํGา

4 นาย สุวิทย์ เทียนทอง

5 น.ส. อมรา ปัญญาเสน

6 น.ส. ธิดา (ไม่มีชืGอสกุล)

7 นาย วันชัย รุ่งแสงสายัณห์

8 นาย สุทธินัย หนานเทิง

9 นาย กรคณินธัญย์ ตุ้ยวงศ์

10 นาย มน ลุงแสง

11 น.ส. สุชัญญา ใจคํา

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

*1 น.ส. ชรินทร์ทิพย์ จันทร์ดี

*2 น.ส. ประภาวรินทร์ รัตนโพธิJธา

*3 น.ส. หมวยแลง (ไม่มีชืGอสกุล)

*4 นาย วุฒิกร แสงซอน

5 นาย ธนพล สมมุติ

*6 น.ส. วงเดือน พาวัน

*7 นาย อ้วน สมหลู่

*8 นาย พรมพิไชย ฉิมพูน

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร

*1 นาย ธนวัฒน์ ยาณะวงค์ษา (online)



11 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1 น.ส. อลิสา ช่วงอุบล (online)

12 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

*1 นาย ปรัชญา สุริยะพนาธรรม (online)
*2 น.ส. นันทนา ไชยชนะ (online)

13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

*1 น.ส. จุฑามาศ ปริยานนท์

*2 น.ส. เพชรา ลุงมาก

*3 น.ส. ทวย ลูงมาศ

*4 น.ส. วิภาวี คุณยศยิGง

จังหวัดน่าน
14 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

1 น.ส. นันทิชา คําจันทร์

2 นาย ศราวุธ โนจิตร

3 นาย ศุภสิษฐ์ บุญช่วย

4 น.ส. กนกวรรณ คําจักร์ (online)
5 น.ส. กัลยรัตน์ ล้อมนํ ]า (online)
6 น.ส. อรัญญา ยานะมะ

7 นาย ธนพล กุลณาวงค์

8 นาย วรโชติ คําใบ

9 นาย ทัศนัย ใจยะ

*10 น.ส. ทิตยา ชีตลอด

11 น.ส. สาวิตรี วิสาคาม

15 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

1 น.ส. พิมพ์ฤทัย วะปะนัง

2 นาย ทีฆทัศน์ ยะเสน



3 นาย อภิวิชญ์ อรัญโชติ

4 น.ส. เจนจิรา ปวนยา

5 น.ส. ณิภัคษิญา ทะขัติธีติ

*6 น.ส. มนรดา กองคํา

*7 นาย เนติพงษ์ คําแปงตัน

16 วิทยาลัยเทคนิคปัว

*1 นาย พีรวัฒน์ ปามะ

จังหวัดพะเยา
17 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

1 นาย ณัฐวุฒิ จันทฤทธิJ (online)
2 นาย รณชัย ประชุมของ (online)

18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์

1 น.ส. ชัชศรัย อินทร์ชาญ

2 น.ส. เขมิกา อามอ

3 น.ส. วิไลพร เยอส่อ

4 น.ส. ศรีภัณย์ ยางงาม

5 น.ส. เยโช (ไม่มีชืGอสกุล)

6 น.ส. วริศรา แซ่ลี

7 น.ส. ปรีดา พนมอภิบาล

8 น.ส. อรทัย (ไม่มีชืGอสกุล)

9 น.ส. วิลาวรรณ แซ่กือ

10 น.ส. เฟืG องฟ้า แซ่วืGอ

11 น.ส. ศันสนีย์ ตาลี

12 น.ส. ศศิชา แซ่โซ้ง

*13 น.ส. นภาพร แซ่ลี

*14 น.ส. สุภานัน แซ่ว้าง



จังหวัดแพร่
19 วิทยาลัยการอาชีพสอง

1 น.ส. กานดา นันต๊ะยานา (online)
2 น.ส. กนิษฐา แสงทอง (online)
3 น.ส. รวิวรรณ คําปวง

4 น.ส. นรมน เทพสืบ

5 นาย อภิสิทธิJ เงินคํา

6 น.ส. สุธิตา พวงพิลา (online)
7 น.ส. ทานตะวัล กิติวงค์

20 วิทยาลัยเทคนิคแพร่

1 นาย ณัฐพงษ์ รังสิน

*2 นาย ยศธร กระเสาร์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
21 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

*1 น.ส. ทิสา ไม่มีชืGอสกุล (online)
*2 น.ส. ศุภิสรา สิริชาญธุรกิจ (online)
*3 น.ส. หัตถพร พจนาพิชัย (online)
*4 น.ส. ทิฆัมพร พระจันทร์ศรีสกุล (online)
*5 นาย เนมู ไม่มีชืGอสกุล (online)
6 น.ส. ทิสานาฏ ธัมม์ธนคุณ (online)
7 น.ส. ยุวดี ศุภกรพิทักษ์ (online)
8 น.ส. มณฑิตา เมืองแม่ (online)
9 น.ส. สร้อยเพชร ภูทองพันธ์ุ (online)
10 นาย พงศ์พันธ์ แจ่มอรุณรักษ์ (online)
11 น.ส. พฤกษา สกุลวนาลีชัย (online)
12 น.ส. ธัญรดา น้อยพิมาย (online)
13 น.ส. ณัฐณิชา ไตรวิชชานันทกุล (online)
14 น.ส. สุทธดา ประเสริฐชัชวาล (online)



15 น.ส. ศุภลักษณ์ ศิริยานนท์ (online)
16 น.ส. จรัสศรี ฟ้าฐานพิกุล (online)
17 น.ส. พาณี ไม่มีชืGอสกุล (online)
18 นาย ธีรพล พงษ์เสน่ห์ (online)
19 น.ส. นุชรดี ห้วยผางาม (online)
20 นาย ธนดล บวรเมฆา (online)
21 นาย โหย่งหลิGว ไม่มีชืGอสกุล (online)
22 นาย วีราวุฒิ ศาสตร์วลี (online)
23 น.ส. ญาณิศา จันทร์ใจหล้า (online)
24 น.ส. คําอ่อง ไม่มีชืGอสกุล (online)
25 น.ส. เขมอัปสร ทิศแดนไพร (online)
*26 น.ส. ดรุณี สีใส (online)
*27 น.ส. ชลิตา โชติภาคิน (online)
*28 น.ส. สุพรวาน คีรีวิทยา (online)
*29 น.ส. สมฤดี บูรพานําทรัพย์ (online)
*30 น.ส. วริศรา มงคลสุกุล (online)
*31 นาย จิรัฏฐ์ ณัฐกุลนนท์ชัย (online)
*32 น.ส. แก้วตา ธวัลกัลยกร (online)
33 นาย คําแก้ว ไม่มีชืGอสกุล (online)
34 น.ส. พลอยชมพู รัตนชัยเจริญกุล (online)
35 น.ส. กชกร โกสุม (online)
36 น.ส. กชกร วงค์ชัย (online)
37 น.ส. สร้อยแสง ศิริวนากมล (online)
38 น.ส. ชฎาพร สิงห์ทอน (online)
39 น.ส. ใหม่ ไม่มีชืGอสกุล (online)
40 นาย ชาญชัย กฤติชนะ (online)
41 น.ส. ใบเตย แสงแก้ว (online)
42 น.ส. มนัสพร วิวัฒน์วงศ์กุล (online)
43 น.ส. ยุ้ย พงษา (online)
44 น.ส. อภิศรา ปู่วี (online)



45 น.ส. ฝนทิพย์ ยุติธรรม (online)

22 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

*1 น.ส. พรศิริ ธาราธีรมงคล

*2 น.ส. กมลชนก หวังไพรเจริญ

*3 น.ส. นิศาชล มูลนิธิ

*4 น.ส. สุธิดา เงีGยงจาย

*5 น.ส. ทิวาพร เกษตรวิชา

*6 นางรัชนีพร มีสี เพืGอ นางสาวมูดาพอ

*7 น.ส. พรนภัส ไพรอุดมเพชร

*8 น.ส. พิมล ทุ่งท้องไร่

*9 น.ส. นํ ]าเพชร วนาเจริญยศ

*10 นาย มงคล ถนัดเกษตรกิจ

*11 นาย อภิวัฒน์ ศรีโสภาบงกช

*12 นาย สมชาย ภูมิสันทัด

*13 นาย ศรีวิชัย ศิริสุขปัญญา

*14 นาย พงษ์สิทธิJ สร้อยทองแดง

*15 นาย สัญชาติ จ่าทู

*16 นาย อดิศักดิJ เลิศลํ ]าธรรม

*17 นาย ณัฐกร ใฝ่ปัญญาดี

*18 น.ส. นิภาวรรณ ปันทวัง

*19 น.ส. กฤษณา ปู่ติV บ

*20 น.ส. วรรณิศา พรกุศลดี

21 นาย อดิศักดิJ ยงสกุลนวลศรี (online)
22 นาย นิติ พล แพะโพ (online)
23 นาย กิตติ เอื ]องอารีกุล (online)
24 น.ส. ศุจีภรณ์ ปองไมตรีเจริญ (online)
25 นาย ยงวิทย์ ชาญท่องไพร (online)
26 นาย พลวัฒน์ หนัGนต่า (online)
27 นาย แอะเหน่วา ไม่มีชืGอสกุล (online)



28 น.ส. ดาหมืGอ ไม่มีชืGอสกุล (online)
29 น.ส. ไพรพรรณ นิธิบารมีวงศ์ (online)
30 นาย วุฒิพงษ์ สิงขรบรรจง (online)
*31 น.ส. ริสา เจริญพรชัยสิทธิJ

*32 น.ส. ฐิติพร พิกุลแก้ว

*33 น.ส. จารุวรรณ์ วรนารถฤดี

*34 น.ส. วนิดา โชคชีวา

*35 น.ส. พรวลัย ศรีสุขสันต์คงคา

*36 น.ส. วัชรา ธาราอภินันท์สุข

*37 น.ส. ชวัลลักษณ์ รักถิGนพนา

*38 นาย จิรายุ เครือคีรี

*39 นาย ภูชิต ถาวรมิGงศักดิJ

*40 นาย วิชัย เจิดพงศ์จรัส

*41 น.ส. จันทร์จุรี สิริทวีพรบุญ

42 นาย วันชัย ชาญท่องไพร (online)
43 นาย สถาพร ถาแก้ว (online)
44 นาย สุรชัย เจียรไนแก้วอําไพ (online)
45 น.ส. รัตนาภรณ์ พิทยาพรชัย (online)
46 นาย นัฐพล สร้อยสายทิพย์ (online)
47 นาย ลาแปทู ไม่มีชืGอสกุล (online)
48 นาย ชัชวาล บุญยสรณ์สิริ (online)
49 นาย นินลา เบญจารี (online)
50 น.ส. ดวงเนตร ชืGนมาธุสร (online)
51 นาย สรรัชญ์ กานดาวิไล (online)
52 นาย วุฒิไกร สกุลประภากุล (online)
53 นาย สุทิน ดาวเด่นงาม (online)
54 นาย ทวีศักดิJ หยกลลิตลาภผล (online)
55 น.ส. สุดารัตน์ เทิดนาไพร (online)
56 นาย ณัฐวุฒิ ไม่มีชืGอสกุล (online)
57 น.ส. ศิรัสธร บุญเรือง (online)



58 นาย ธีราภัทร์ พระแก้วมณี (online)

จังหวัดลําปาง
23 วิทยาลัยการอาชีพเถิน

*1 น.ส. เพ็ญพิชชา ฝั]นไชย

*2 น.ส. ศศินา วงศ์จิeวบุตร

*3 น.ส. พิมลวรรณ วงศ์ษา

*4 น.ส. สวรินทร์ สืบพรมมา

*5 น.ส. โศภิษฐา คงชืGน

6 น.ส. ทิฐินันท์ คําอ้าย

7 น.ส. นิชาภัทร ดําดิน

8 น.ส. เอลียา วงศ์ปิง

*9 น.ส. อลิชา กันทะ

*10 น.ส. วณิชชา อิGนแก้วเครือ

*11 น.ส. ศิริพร จันทร์พันธ์

*12 นาย ณัชพล ปุพพโก

*13 นาย ณัฐวุฒิ บุญคํา

*14 นาย จักรกฤษณ์ ดอนมอญ

*15 น.ส. นิรัชพร หอมกลิ]ง

16 นาย ธนบูรณ์ กันธะวงศ์

17 นาย ณัฐวุฒิ โปทาเมือง

18 นาย กัสดากรณ์ เถินบุรินทร์

19 นาย ทิปรกร กันธสมาส

20 นาย อชิระ เรียนจันทร์

21 น.ส. ศุภิสรา จันทิ

22 น.ส. พิมพ์อัปสร พรมชาติ

24 วิทยาลัยเทคนิคนครลําปาง

1 น.ส. กาญจนา ใจทอง



25 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

*1 นาย อัศรี แซ่เฮ่อ

2 น.ส. สะม่อ (ไม่มีชืGอสกุล)

3 น.ส. เง้เง้ (ไม่มีชืGอสกุล)

4 น.ส. ไข่ (ไม่มีชืGอสกุล)

5 นาย วิโรฒ แซ่ย่าง

จังหวัดลําพูน
26 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

1 นาย ฐิติกานต์ นาทรายขจี

2 นาย รุ่งศักดิJ วนาดํารงศักดิJ

27 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

1 น.ส. เจนจิรา แซ่ม้า

2 น.ส. โชติกา แก้วมี

3 น.ส. ชนิปรียา แซ่เจ๊า

4 น.ส. พิมพ์พา แซ่เถ้า

5 น.ส. จันจิรา สิริเจริญรุ่งโรจน์

6 น.ส. นีวา กุสุมาไพร

7 น.ส. วรัญชลี หน่อไพรสน

8 นาย ศรายุธ ซาวพงค์

9 นาย รัชพล บุญยี

10 น.ส. พรสินี เลาหาง

11 น.ส. จิณห์นิภา ธิกันงา

12 น.ส. กรรณิกา หยกฝังเพชร

*13 น.ส. วาสนา (ไม่มีชืGอสกุล)

*14 น.ส. พรพนา ชีวขุนคีรี

15 น.ส. ชลทิชา เย็นเพิGมบุญ

16 น.ส. ปิยนุช ซ่งจรัส

17 น.ส. ชไมพร แซ่กง



28 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน

1 น.ส. มัลลิกา พงศ์โชติสาคร

29 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน

1 น.ส. ธิดา เมืองตาแก้ว (online)
2 นาย เดชาวัต สุยะมัน (online)
3 น.ส.  ฐิติกานต์ จันทร์ดี (online)
4 น.ส. มัลลิกา ชัยอนุพงษ์ (online)

จังหวัดอุตรดิตถ์
30 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

*1 น.ส. ฉันทิสา สุกสีทอง

จังหวัดกาฬสินธ์ุ
31 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

*1 น.ส. เมวดี หมืGนไทยสงค์

*2 น.ส. สุจิตรา เดืG อดิน

32 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ

*1 น.ส. วิยะดา สารีวงษ์ (online)
2 น.ส. ไพริน ภูเกิดพิมพ์ (online)
3 น.ส. วลีพร ทินวัน (online)
4 นาย พงษ์ฐกร ลครอนันท์ (online)
5 น.ส. จุฬารัตน์ ภูสมมาตย์ (online)
6 น.ส. กมลวรรณ พัฒนบุรมย์ (online)
7 น.ส. สรินญาพร ภูสีเงิน (online)
8 น.ส. สุจิตรา ทับชา (online)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



9 น.ส. เบญญากร ผลวาด (online)
10 น.ส. สิริวรรณ หาระมี (online)
11 น.ส. พรนภา ไชยโคต (online)

จังหวัดขอนแก่น
33 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

*1 นาย ศรัณย์  สีลาบัว (online)

จังหวัดนครราชสีมา
34 วิทยาลัยการอาชีพพิมาย

1 น.ส. วิราวรรณ ปินะกัง (online)
2 นาย กิตติคุณ บํารุงนา (online)
3 นาย ภาคภูมิ นิติสิทธิJ (online)
4 น.ส. กวิสา ทองคําดี (online)
5 น.ส. กวิตา ทองคําดี (online)

35 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

*1 น.ส. เกวลิน นรักษ์มาก

*2 นาย ธีรภัทร์ ชูจอหอ (online)
*3 นาย โยธิน จงจอหอ (online)
*4 นาย ธนกฤต พิมมงคล (online)
5 นาย ชนภัทร วิทยาอําพนพันธ์ (online)
*6 น.ส. จาริยา จงสูงเนิน

*7 น.ส. กําไร ตั]งดํารง

*8 น.ส. อริศรา ฉวยสูงเนิน

36 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

*1 น.ส. ศศิวิมล พันธ์ตะคุ

*2 นาย รตินันท์ จันทร์ดวง

*3 น.ส. เบ็ญญาดา แผ่วพรมราช



*4 นาย เจษฎา จงปลูกกลาง

*5 นาย ฐิตินันท์ บุญลอด

*6 นาย จิรวัฒน์ จงปลูกกลาง

*7 น.ส. ลาวัณย์ จันทร์พรมราช

37 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

1 น.ส. ลักษณี หลงพิมาย (online)
2 น.ส. แสงนภา พลีดี (online)
3 นาย สรสิช หาญขุนทด (online)
4 นาย ภัทรพล สุดเพราะ (online)

38 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

1 น.ส. สุชาดา ศรีโย (online)

39 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

*1 น.ส. จิดาภา สนองรัตน์

*2 น.ส. ฐานิดา พุทธโกศัย

3 นาย นพดล พูลมณี

*4 น.ส. บุญญิสา ผาชัย

*5 น.ส. กรรณิการ์ สวยกลาง

6 น.ส. ฐิติมา หอมจันทึก

7 น.ส. ณัฐณิชา แก้วคง

8 น.ส. ชนาพร กลิGนเมฆ

9 น.ส. อัญธิกา โกยชัย

40 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

*1 น.ส. รักษ์ศินา พัชนะกูล

2 น.ส. เบญจพร กองกระโทก (online)
*3 น.ส. สุปรียา ใหม่จันทร์



จังหวัดบุรีรัมย์
41 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

*1 น.ส. มัลลิกา พิมเพียง (online)

42 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย

*1 นาย วรพรต น้อยเกิดพะเนาว์

จังหวัดสกลนคร
43 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

1 นาย วิทวัส บุญเนาว์ (online)

จังหวัดสุรินทร์
44 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

1 น.ส. พีรนัฐ ทวีเลิศ

45 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

*1 น.ส. ปพิชญา ดวงจิต

*2 นาย ชินวัตร จันทร์ศิริ

*3 นาย วิกรานต์ สมุททอง (online)
*4 นาย กรณ์ดนัย เสริมศิริ

5 นาย เกษมพันธ์ ธนพลวิวิธชวาลา

6 นาย กฤษดา พรมเทวา

7 นาย ธนวัฒน์ เจริญรัมย์ (online)
8 น.ส. อรพิมพ์ วรรณตรง

9 นาย ทวีศักดิJ ละมูลมอญ

10 น.ส. มิลินดา แสงงาม

*11 นาย ศุภัทรศักดิJ ว่าเร็วดี

*12 นาย ต่อพล เหรียญธีรศักดิJ

13 น.ส. ฟ้าใส เพียรงาม

14 นาย เสฎฐวุฒิ สมุททอง



15 น.ส. ณิชา เดชะผล

16 นาย อมรเทพ พรมภักดี

46 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

*1 นาย สุรพัฒน์ เกษรบัว

47 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

*1 น.ส. ปารวี ทนกล้า

*2 น.ส. ธิดาทิพย์ เพียรมี

*3 น.ส. ศศินิภา ทวีเลิศ

*4 น.ส. ธันยพร ประมูลศรี

*5 น.ส. มานิตา สถิตสุข

*6 น.ส. อรณิชา โพธิสังวาล

*7 นาย กิตติคม เหรียญธีรศักดิJ

*8 น.ส. ธิติมา ห้าวเหิม (online)
*9 นาย พันธกานต์ แว่นแก้ว (online)
10 น.ส. ภัณฑิภา บุญอุดม

11 น.ส. ฉัตรติกา หอมนวล

12 น.ส. มณฑิรา กระแสบัว (online)
13 นาย เอกกร บึ ]งชัยภูมิ (online)
14 น.ส. ธารทิพย์ อุส่าห์ดี

15 น.ส. วาสนา สกุลจันทร์

16 น.ส. วรัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา

17 นาย บรรพต จรจรัญ

*18 น.ส. ชิดชนก เอ็มวิวัฒน์

*19 น.ส. จณิสตา แว่นแก้ว

จังหวัดหนองคาย
48 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

*1 นาย ทนงศักดิJ เห็นงาม



49 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

*1 น.ส. อรวรา หัถมาต

*2 น.ส. อรนภา หัถมาต

*3 น.ส. ลัดดาวัลย์ ประนต

*4 น.ส. เจนจิรา โนนผาง

*5 น.ส. อริสรา นามรส

*6 น.ส. พณิดา ขุนใหญ่

*7 น.ส. อัจจิมา คัณทะสุวรรณ

จังหวัดอุดรธานี
50 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์

1 น.ส. พรรณธิภา อินทพัน (online)
2 นาย ธนากร มุ่งหมาย (online)
3 น.ส. ปิยรัตน์ ปราบพาล (online)
*4 น.ส. อรยา ช่วยนาเขตต์ (online)

จังหวัดอุบลราชธานี
51 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

1 น.ส. จารีรัตน์ มีคํา (online)

จังหวัดนครปฐม
52 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

1 นาย สหรัฐ ปานนิมิตร (online)

53 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

1 น.ส. นภัสสร สุขสวัสดิJ

ภาคกลาง



จังหวัดนครสวรรค์
54 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

*1 น.ส. กันยารัตน์ จันทร์ฉํGา

55 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

1 น.ส. นิศากร สีหาทา (online)
2 น.ส. กุลนันท์ เขม้นกสิกิจ (online)
3 น.ส. ภัทรวรินทร์ วิเศษสกุลวงษ์ (online)
4 น.ส. ณฐิกา สายทอง (online)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
56 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

*1 น.ส. ชมพูนุช นิGมเชียง

*2 น.ส. สุนิสา มะลิซ้อน

57 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

*1 น.ส. หฤทัย สุขญาณกิจ

2 น.ส. วิชญาดา หุ่นอิน

3 น.ส. ตรีดาว หมอนทอง

4 น.ส. สุชาดา เปรมทอง

5 น.ส. เนตรนภา เพิGมพูล

6 น.ส. เสาวลักษณ์ ปันจักร

7 น.ส. กนกวรรณ แก่นจันทร์

8 น.ส. ณัฐยา ฤทธิเดช

9 น.ส. ธัญธร ธัญพืชน์

10 นาย วีระพล ศรีคราม

11 น.ส. ศิริพร วโรรส

12 นาย ภูริพัฒน์ ลากระโทก

*13 นาย วัฒนา ทิมาไชย

*14 น.ส. ขวัญชนก สุพงษ์



15 น.ส. มิโนริ โอโน่

จังหวัดพิจิตร
58 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ

*1 น.ส. ปิยะรัตน์ หล้าสวัสดิJ

*2 นาย วันชนะ รูปทรง

*3 นาย สรวิชญ์ สิงห์แอด

4 น.ส. รัชฎาพร ก้อนแก้ว

5 น.ส. นภัสสร หนูโชติ

6 นาย พัชรพล สง่าญาติ

7 นาย กษมา โพธิJทอง

8 นาย ภานุเดช พันหลง

9 นาย ณัฐพงษ์ ลิขิต

10 น.ส. สโรชา พรมชัย

11 น.ส. สุภาวิณี สําเพียร

12 น.ส. วิลาวัณย์ ชูแสง

13 น.ส. ธิดาภรณ์ ตัดสมัย

14 น.ส. สุนิตา สิงห์แก้ว

15 นาย ภรัณภัทร เทพศิริ

16 น.ส. ชลลดา ชูมาลัยวงษ์

17 นาย นราวิชญ์ คําจ่า

จังหวัดพิษณุโลก
59 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

1 น.ส. อรสา จุมพล

2 น.ส. ธมนวรรณ เมฆยิ]ม

3 น.ส. จันทิมา เทศกุล

จังหวัดลพบุรี
60 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล



*1 น.ส. สุภัทรา ดงหลง

*2 น.ส. สุนิษา ในพิมาย

*3 น.ส. สุวรรณี จําปาวัน

*4 น.ส. เสาวลักษณ์ นันโต

*5 น.ส. อัญธิชา หนูจันทึก

*6 น.ส. ปริศนา คําสม

*7 น.ส. ณัฐพร บัญชรศิลป์

*8 น.ส. มัณฑนา อ่อนอากาศ

*9 น.ส. วีรยา บุญปก

*10 น.ส. กนกวรรณ พรมศรี

*11 น.ส. จารุวรรณ วงเวียน

*12 น.ส. สุรัมภา เบ็งทอง

*13 น.ส. ชมพูนุช กะวะนิช

*14 น.ส. สุชานุช รักธนะกิจวงษ์

*15 น.ส. พรนภา กลิGนราตรี

*16 น.ส. ณฐพร อินทร์ปัญญา

*17 นาย ณัฐนันท์ ใจคง

*18 น.ส. อุไรวรรณ เหขุนทด

*19 น.ส. กรรณิการ์ กุดโต้ง

*20 นาย พรเทพ มิดขุนทด

*21 น.ส. ภิญญา ธรรมนาม

*22 น.ส. สุภาพร ขยันดี

*23 นาย ปราโมทย์ พรสุวรรณ

24 น.ส. วรรณษา อ้วนศรี

25 น.ส. ปลายฟ้า พุกเจริญ

26 น.ส. จิตสุภา ม้วนทอง

27 นาย พีระพงษ์ รําพึง

28 น.ส. รุ่งทิพย์ ทุมมณี

29 น.ส. พรชนก มาหัวเขา

*30 น.ส. วนาลี พรหมจรรยา



*31 น.ส. ธัญญารัตน์ แสงอรุณ

*32 น.ส. จิรภิญญา แสงกระจาย

*33 น.ส. ณัฐวรรณ รักไร่

*34 น.ส. จารุมน เพ็ชรสุ่ม

*35 น.ส. นิรมล ทองปรอน

*36 น.ส. วลัญญา โพธิJ ดํา

*37 น.ส. ณัฐลินีย์ รุนรอด

*38 น.ส. มณทิรา ถาเบ้า

*39 น.ส. จารุภา เพ็ชรสุ่ม

*40 น.ส. ลักษณารีย์ ศรีสัยคํา

*41 นาย กฤษณะ จิระดล

*42 นาย ชินวัฒน์ กันหาทิพย์

*43 นาย ศรายุทธ คําสูง

*44 นาย จิรภัทร ในพิมาย

*45 นาย อนุกูล สีวิลัย

46 น.ส. ดวงกมล กงชัยภูมิ

47 นาย พันกร ดวงจันทร์

48 น.ส. จิรภัทร โต๊ะทอง

49 นาย สุรศักดิJ เริงจิตร์

61 วิทยาลัยเทคนิคโคกสําโรง

*1 น.ส. กัญจนา มุงคะวงษ์

*2 น.ส. พิมพ์ลดา มุงคะวงษ์

62 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

*1 น.ส. ชุติมา พวงทอง (online)

63 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

*1 นาย ศหวรรษ ประสังริโย

*2 น.ส. สุภาพร ยิ ]มเพ็ง



*3 น.ส. ธนพร ดีเรืองศรี

*4 น.ส. กมลวรรณ ดวงตาล

*5 น.ส. ชลิดา โพธิJแปลก

*6 น.ส. วิภารัตน์ โพธิJทองคํา

*7 นาย ประจักษ์ จันทรโคตร์

*8 นาย รุจโรจน์ บุญโสม

*9 น.ส. วรัญญา หิรัญรักษ์

*10 น.ส. วรารักษ์ คตน่วม

11 น.ส. บุณยานุช วงษ์พรมมา

12 น.ส. บุศกรณ์ ดนตรี

จังหวัดสุพรรณบุรี
64 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

1 น.ส. ษิริราวรรณ โคกสง่า (online)
2 น.ส. ฐิติวรดา สุพรรณ (online)

จังหวัดจันทบุรี
65 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

*1 น.ส. สุพาพร ศรีงาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา
66 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

*1 นาย นันทนาคร ผงผานอก (online)

67 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

*1 น.ส. สุกานดา วัฒนา

*2 นาย ศักดิJ สิทธิJ ทองเหลือง

3 น.ส. นพรุจ เลขไวฑูรย์

ภาคตะวันออก



จังหวัดชลบุรี
68 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

*1 น.ส. ปุณิกา ชุดจีน

*2 น.ส. รัชดาภรณ์ เพ่งพินิจ

*3 น.ส. ธัญญารัตน์ อินทร์เมือง

4 น.ส. ศศินิภา จําปาพันธ์

5 นาย ชัยประเสริฐ เสมอวงษ์

69 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

*1 น.ส. จิรภัทร์ โพธิJ เมือง

*2 น.ส. จุฑามาศ กุมารสิทธิJ

*3 น.ส. อมรรัตน์ บัวแสง

*4 น.ส. กัลยารัตน์ ศิริผล

*5 น.ส. รุจิรา กัปสอน

*6 น.ส. พิมพ์รดา ไตรพาน

*7 น.ส. ธัญชนก ไตรภพสุวรรณ

8 น.ส. บุญญาดา แก้วบัวผา

9 น.ส. พัชรานันท์ บรรเทา

10 น.ส. รัตนาภรณ์ ทองดี

11 น.ส. กิตติยา กลีบแย้ม

12 น.ส. สุธาศิณี พูลขํา

13 น.ส. อรุณรัตน์ บุตรสวัสดิJ

14 น.ส. วรัญญา แก่นเกษ

15 นาย วรรณธัช กิGมนางรอง

16 นาย จิรายุ ดากํGา

17 น.ส. ปราณรวี ยงสวัสดิJ

18 น.ส. ภัทรวดี อ่อนเกษร

19 น.ส. ชญาณ์ทิพย์ เหรียญเจริญ

20 น.ส. กชพรรณ บวรสิริสกุล



21 น.ส. ชนากานต์ โยธา

*22 น.ส. ดวงกมล อําพร

*23 น.ส. สิรินญา จันน้อย

*24 น.ส. ชนัญชิดา มะโนวงค์

*25 น.ส. อินฑุอร ขันคํา

*26 น.ส. อารดา สาเหลา

*27 น.ส. กมลวรรณ ยังดี

*28 น.ส. ชลธิชา เกตุแก้ว

*29 น.ส. ปภัสรา สุโขพันธ์

*30 น.ส. วรนิษฐา อ่อนเมืองคง

*31 น.ส. ภิญญาภา พร้อมอนันท์

32 น.ส. สมฤดี มาสอาด

33 น.ส. เกศรา แก้วสุข

34 น.ส. พิชญาภัค รัฐราษฎร์

70 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

*1 น.ส. สุภัสสรา กมลเฉลิมกิจ

*2 น.ส. ศรินยา ศรแผลง

*3 น.ส. อารยา เล็กศิริ (online)
4 น.ส. พัตร์ฌา เจริญแพทย์ (online)
5 น.ส. ชวิศา เติมประยูรพงษ์ (online)

จังหวัดปราจีนบุรี
71 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

*1 น.ส. พรมณี สารีแก้ว

*2 น.ส. อวยพร เนียมทอง

*3 น.ส. วรัญญา ดาราย

4 นาย วัชชรินทร์ ขัมพารมณ์

5 น.ส. ลานนา วงศ์ศิลป์

*6 นาย ติณณภพ เสร็จธุระ



7 น.ส. ศิริวรรณ เอีGยมสะอาด

8 น.ส. วรรณิภา พลเทพ

9 น.ส. วิมลรัตน์ ภิญโญ

10 น.ส. อุไรวรรณ กรมหัวไผ่

72 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

1 น.ส. พันธิสา การณ์สุข

2 น.ส. ชนาพร จันทร์สิงห์

3 น.ส. สุภาทิพย์ กําเนิดสาม

4 นาย ชนะศึก ธรรมโน

5 นาย อนุเดช พวงชมภู

6 นาย สุรสิทธิJ ช่างกลึง

7 นาย กรพรหม สายสร้อย

8 นาย อภิวัฒน์ กิจเวชกุล

9 น.ส. พรทิพย์ ธนูเดช

10 น.ส. ลดาวัลย์ ทรัพย์มูล

11 น.ส. สุพัตรา บุญโชติ

12 นาย อิสระ มาเจริญสุข

73 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

*1 นาย กีรติ แสนก๋า (online)
*2 น.ส. อัญญารัตน์ ใจอาสา (online)
*3 น.ส. ไพลิน เถืGอนถํ ]าแก้ว (online)
4 น.ส. อัจฉรา ศรีนวล (online)
5 นาย จักรพรรณ์ กตะศิลา (online)
6 นาย วันลพ ทิพย์ศร (online)
7 นาย อาทิตย์ ขาวสอาด (online)

ภาคตะวันตก



จังหวัดกาญจนบุรี
74 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

1 น.ส. นัฐวรรณ สายจันทร์

75 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

*1 น.ส. กาญจนา แซ่ม้า (online)
*2 น.ส. เปรมกมล จันทนะโสตถิJ (online)
*3 น.ส. พัณณิตา วันคาม (online)
4 น.ส. สุพรรษา อยู่ศรี (online)
5 น.ส. กชกร บุญทอง (online)
6 นาย อรรถพงษ์ ชืGนขํา (online)
7 น.ส. ชุติมา ทองขาว (online)
8 น.ส. รสริน สมรูป (online)
*9 น.ส. สุทธสร นาคสกุล (online)
10 น.ส. วรดา ไม่มีชืGอสกุล (online)
11 น.ส. จันทิมา บุญรอด (online)
12 น.ส. จันดารา บุญรอด (online)
13 น.ส. ประภัสสร เนียมเกาะเพ็ชร (online)
14 น.ส. สุกานดา ปลาทอง (online)
15 น.ส. กุหลาบ นทีธรรม (online)
16 นาย ธนพัฒน์ ยางทัด (online)
17 น.ส. ธวัลรัตน์ น้อยอ่อน (online)

76 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

*1 นาย ทินกร ชูกุล (online)

จังหวัดตาก
77 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

1 นาย สิทธิพงษ์ แซ่กือ (online)
2 น.ส. รัตติกาล ปะตินังเต (online)



3 น.ส. บุษบา ขวัญวารี

4 น.ส. มานี แซ่เฮ่อ

5 น.ส. อลินดา แซ่ท่อ

6 นาย ชานนท์ บุญคุณทวีกุล

7 น.ส. ม่านฟ้า แซ่กือ

8 น.ส. พนิตพร วงษ์มณีกุล

9 น.ส. นํ ]าทิพย์ แซ่ซ้ง

10 น.ส. ณัททัชชา เชาวภูวดล

11 น.ส. ปวีณา มหสถาพร (online)
12 น.ส. เมวารี ปติอัญมณี (online)

78 โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก

*1 นาย ธนวัต อย่างมัGนคง (online)
*2 นาย อินทรชิต แซ่ม้า (online)
3 นาย ไนน์ ไม่มีชืGอสกุล (online)
4 น.ส. กาญจนา วงศ์ปางมูล (online)
5 น.ส. รุจิรา แซ่เฮ่อ (online)
6 นาย อดิศร แซ่ย่าง (online)
7 น.ส. โชคดี สังข์ก้องธารา (online)
8 นาย ชญานนท์ จันน้อย (online)
9 น.ส. สาวิตรี ตากฟ้าบริสุทธิJ (online)
10 น.ส. สุพรรณี ตากฟ้าบริสุทธิJ (online)
11 น.ส. สุดา ขจรกัลยา (online)
12 น.ส. เกษวารินทร์ ถุงคํา (online)
13 น.ส. พอวาวา ถิGนเรา (online)
14 น.ส. ชไมพร เเซ่ว่าง (online)
15 นาย ณรงค์ศักดิJ ชัยสกุลวัฒนา (online)
16 น.ส. อรทัย เดชาเวฬุมาศ (online)
17 น.ส. ปิG นสุดา แซ่ม้า (online)
18 น.ส. ปัญญาพร ก้องกาวัง (online)



19 น.ส. ดาวนภา เเซ่ว่าง (online)
20 น.ส. เยาวลักษณ์ มัGนพัฒนาการ (online)
21 นาย โพ ไม่มีชืGอสกุล (online)
22 นาย อาทิตย์ ผาตอพงษ์ (online)
23 น.ส. จันทภา แซ่ม้า (online)
24 นาย สมรักษ์ ดีสมไพบูลย์ (online)
25 น.ส. นิตยา แซ่ม้า (online)
*26 น.ส. กชกร แซ่ย่าง (online)

79 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

1 นาย อภิสิทธิJ อภิรักษ์พนม

จังหวัดกระบี?
80 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี?

1 นาย พุฒิพงศ์ เพ็ชรสังข์ (online)

จังหวัดชุมพร
81 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ

1 น.ส. เพลง ไม่มีชืGอสกุล (online)

จังหวัดตรัง
82 วิทยาลัยการอาชีพตรัง

*1 นาย ณฐวัทน์ ยงประเดิม (online)

จังหวัดนครศรีธรรมราช
83 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา

*1 น.ส. วราภรณ์ งูตูล

2 น.ส. ชฎาวรรณ แป้นทอง (online)

ภาคใต้



3 น.ส. ทิพย์ธิดา หมัดสะอาด (online)
4 น.ส. พัชริตา เพ็ชรรัตน์ (online)

84 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

*1 น.ส. จันทร์ธิดา ชูสุวรรณ

85 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

*1 น.ส. สุภัทรธิดา บุญเต็ม

จังหวัดปัตตานี
86 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

1 น.ส. มารียะ กาแบ

2 น.ส. มาซีเต๊าะ กาออง

3 น.ส. อัสมะห์ เต๊ะ

4 น.ส. นัสรีน กาซา

5 น.ส. ซอลีฮะห์ ยูโซ๊ะ

6 น.ส. ฮัสลีนา แวเยะ

7 น.ส. รอฮานา มูหนะ

8 น.ส. ซอฟวาณี กาซอร์

9 น.ส. อาตีตา ยือลาแป

10 น.ส. นูรมา ซาซู

จังหวัดพัทลุง
87 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

1 นาย เอกรัตน์ ชูธรรมรัตน์

จังหวัดยะลา
88 วิทยาลัยเทคนิคยะลา

*1 นาย กูมูฮัมหมัด กูบือโด



89 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

1 น.ส. สุชาดา อินทร์พรหม (online)

จังหวัดสงขลา
90 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

1 น.ส. สุชานาถ ถนอมศักดิJ

2 น.ส. ชฎาพร คําลือ

91 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮํามาดีย์

1 น.ส. สัตยา ลือบานะ (online)

92 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อํานวยวิทย์

1 น.ส. ธัญรัตน์ แก้วประสม

2 น.ส. กมลทิพย์ โชคผ่อง

3 น.ส. ณัฎฐริณีย์ คงชู

4 น.ส. ฌาณิมนต์ ทองอ่อน

5 น.ส. อรจิรา พุทธังกุโร

6 น.ส. ธัญสุดา ส่งแสงทอง

*7 น.ส. อารียา หมานหมอควาย

*8 น.ส. ขวัญสุดา เจนจิตภักดีเดชา

*9 น.ส. มณิชญา บุ้งทอง

*10 น.ส. อรอนงค์ อุปการดี

11 น.ส. พลอยสวย เอกกลาง

หมายเหตุ
- เครื? องหมาย (online) หมายถึง ผู้ ที? สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์
- เครื? องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื? อง


