
จังหวัดเชียงราย

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

*1 นาย กวีวัชญ์ อูปเงิน

*2 น.ส. รตินัฏฐ์ ป๋านมอย

2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

*1 น.ส. พิยดา พัดเพ็ง (online)

2 น.ส. พรพิตา สรรเพชร

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

*1 น.ส. อรพิน เชอมือ

*2 น.ส. มาลี เชมือ

*3 น.ส. ณิชา แซ่ย่าง

*4 น.ส. ศิริรัตน์ ดาวประกายสี

*5 น.ส. เบญจรงค์ โสภี

*6 นาย เจริญชัย แซ่มัว

*7 นาย จิรชีพ แซ่ว่าง

*8 นาย เสรี แซ่เห้อ

*9 นาย สุรชัย จะกาหยี

10 น.ส. อารี นิธิเดชรัตนกุล

11 น.ส. สุนิตา สว่างศีลธรรม

12 น.ส. สุกันยา แสนเหลียว

13 น.ส. ปวริศา บุญศรี

14 น.ส. ทิตติมา เมอเลกู่

15 น.ส. เสาร์ เจริญ
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16 น.ส. สุทธิกา ถวัลย์ธํารงสิน

17 น.ส. สุมาลี พิมลพิทยาชัย

18 น.ส. จิราภรณ์ มาสอน

19 นาย นิติวัฒน์ มะโนวรรณ

20 นาย ปณชัย เชื Qอสอาด

21 นาย น๊อต มาเยอะ

22 นาย ธีรพงศ์ กลิSนหอม

23 นาย นิกร วงค์ษา

24 นาย ชี แซ่ท่อ

25 นาย จีรวัฒน์ ขันตรี

26 นาย หล้า สรนันท์

27 น.ส. กัลยารัตน์ เชื Qอเมืองพาน

28 น.ส. ผกามาศ ภูมิเลิศ

29 น.ส. ชานิกานต์ เชอมือกู่

30 น.ส. ปราณปริยา จันตา

31 นาย ปิยะณัฐ อินสุวรรณ์

จังหวัดเชียงใหม่

4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

*1 นาย ชยุต พงศ์จิระปัญญา

5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*1 น.ส. หอมนวล จิกต๊ะ

*2 น.ส. พิจิตรา ปินทิพย์

*3 น.ส. สาวิตรี สาริอาภรณ์ (online)

*4 น.ส. สุภัค แก้วศรีปัญ (online)

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

*1 น.ส. รัชฎากรณ์ ขันทอง

*2 น.ส. ณัฐธยาน์ ธรรมชโลทร



3 น.ส. เพลินจิต วิชัย

4 นาย ธนาคม จิตธรรม (online)

7 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

*1 น.ส. จริยา เก่งไพรวัลย์

*2 น.ส. วนิดา ปัญญากิจตระกูล

*3 น.ส. นันทิกานต์ ยอดยิSงหทัยกุล

*4 น.ส. ทิกัญญา โอภาสชัย

*5 น.ส. พรทิพย์ พุทธกรอง

*6 น.ส. พรนิภา ชาตรียินดี

*7 น.ส. นิภา กังลา

*8 น.ส. ดาราพร ใฝ่ในกิจ

*9 นาย สมพร เอกสาธก

10 น.ส. อัมพร คีรีบริบูรณ์

11 น.ส. วิภาพรรณ ไพรสืบชาติ

12 น.ส. ยุพิน มนัสมโนกุล

13 น.ส. นริศรา ชาติโชคสถาพร

14 นาย จักรกฤษณ์ แซ่ลี

15 น.ส. สุภาวดี คุณนํา

8 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

*1 นาย คัมภีร์ คําลือ

*2 น.ส. อรอิศรา สุขผล

*3 น.ส. สิริลักษณ์ เรืองวิไลพร

*4 น.ส. รุ่งอรุณ บวรเกษตร

*5 น.ส. อริสรา ตาลตา

*6 น.ส. อังคนา จันทร์ปุย

7 น.ส. ธีมาพร มาลาลํQา

8 น.ส. วันวิสา ประดิษฐอุกฤษฎ์

9 นาย ทศพร ชูตรัง



9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

*1 น.ส. มินตรา หน่อคํา

*2 น.ส. อัญชลี เมฆสุวรรณ์

*3 น.ส. ผกาแก้ว พุ่มพฤกษ์

*4 น.ส. คําขวัญ (ไม่มีชืSอสกุล)

*5 น.ส. กัลยา พัฒนาหฤทัย

*6 น.ส. สุรีพร สิริปัญญาวงศ์

*7 น.ส. เนาวรัตน์ แซ่ยะ

*8 น.ส. พิมลพรรณ ชีวสวัสดิ_ ชัย

*9 น.ส. แสนดาว ตระกูลคูณอนันต์

*10 น.ส. ธิติมา สงวนวาจา

*11 น.ส. อุษณีย์ ก่อแจ

*12 น.ส. เบญจมาศ ดีคํา

*13 น.ส. นัทชา เมืองใจ

*14 น.ส. นงคราญ มิตรสาธิต

*15 น.ส. ปิS นนภา อินนะลา

*16 น.ส. กัญญ์วรา ไชยบาล

*17 น.ส. ปัทมาภรณ์ น้อยทู

*18 น.ส. อรอุมา (ไม่มีชืSอสกุล)

*19 น.ส. รวิภา กมลรัตนวรรณ

*20 น.ส. สัตตรัตน์ แซ่ย้าง

*21 น.ส. ศิรินญา ปุกแก้ว

*22 น.ส. รุ่งทิวา จะจูติ

*23 น.ส. ศุทธินี ต่างใจ

*24 นาย ภาณุพันธ์ จักรแก้ว

*25 นาย สายัณห์ อิสรโอกาส

*26 นาย สุรินทร์ สกุลไพร

*27 นาย สาคร สุขเกษมสาคร

*28 นาย เอกรักษ์ อํารุงสิงขร



*29 น.ส. กมลวรรณ แสนขอน

*30 น.ส. สุพรรษา แซ่โกว

*31 น.ส. พิยะดา เกียรติอรุณเลิศ

*32 น.ส. มนัญญา พนาดี (online)

33 น.ส. อังคณา ตะริโย

34 น.ส. ศศิธร ประไพมาลี

35 น.ส. รัชนีกร ก้อนแก้ว

36 น.ส. ศิรินันท์ นิSมนวลชีพ

37 น.ส. ปรางทิพย์ โปธาคํา

38 น.ส. คํา ลุงนะ

39 น.ส. ชุติมา สมจันทร์

40 นาย จตุพจน์ ศรีสุภา

41 นาย กฤษฎา คะวงษา

42 น.ส. เก̀ียงคํา ลุงติa

10 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

*1 น.ส. อัฐธนกาญจน์ แซ่เฮ่อร์

*2 นาย ธนกฤต สุพรรณ

*3 นาย จักรพันธ์ ท่องเทีSยว

*4 นาย ธวัฒชัย เรือนแปง

จังหวัดน่าน

11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

*1 น.ส. ฟ้าริดา ปันฝัQน

จังหวัดพะเยา

12 มหาวิทยาลัยพะเยา

*1 นาย สุชาติ นายส่วย

*2 น.ส. ภิญญาพัชญ์ นิธิการสกุล

*3 น.ส. ลลิตา ค้ามาก



จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

*1 น.ส. วรนุช ศิริพงษ์ฤดี

*2 น.ส. ที (ไม่มีชืSอสกุล)

*3 นาย วิบูล จันทราวิถี

จังหวัดลําปาง

14 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลําปาง

*1 น.ส. ธนภรณ์ กาทุ่ง

2 น.ส. จิราภา ปันทรส

3 น.ส. อําภาพร โพธิ_ เพ็ง

4 น.ส. ธีรนาฏ จันทราช

15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง

*1 นาย พยัพราชัน แซ่ว้าน

2 น.ส. จริยา ถาวรรุ่งเรือง

16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

1 น.ส. กนกวรรณ ตัQงประสบแสง (online)

17 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

*1 น.ส. ธัญจิรา ปันวารี

*2 น.ส. วุฒิพร คณาวุฒิกร

*3 น.ส. กาญจนาพร ศรีพรธิติกุล

*4 น.ส. จารีย์ โชคสร้างทรัพย์

*5 นาย ณัฐพล นวะศรี

*6 นาย พงศ์พัทธ์ เพชรแสนเจริญ

*7 นาย สุวิชา มัSงคงรุ่งสกุล

*8 นาย อนุภัทร ภูษิตวิโรจน์กุล



9 น.ส. จิSงป้าง (ไม่มีชืSอสกุล)

10 น.ส. วรัญญา สิทธิ_คงจิรัง

11 น.ส. มยุรา ศิริธนารันดร์

12 น.ส. ทิตยา เลิศดําเนิน

13 น.ส. บุษยา ไกรสมจิตร์

14 น.ส. พรทิพย์ แซ่ม้า

15 นาย กิตติศักดิ_ ยศวงค์

16 น.ส. พรสวรรค์ วาโพ

17 น.ส. ชลธิชา ศรีวิชัยแก้ว

18 น.ส. รัชนี วงศ์โมทนา

19 นาย สุรสิทธิ_ นิกุล

20 นาย ศราวุธ เตจ๊ะ

จังหวัดลําพูน

18 วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*1 น.ส. โสภา ฤทธิ_ เดชไพรศาล

2 น.ส. ณปภัช แสนเมืองมา

3 น.ส. วารุณี ใจแก้ว

จังหวัดอุตรดิตถ์

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

*1 น.ส. ภัควรันทร์ ลาคํา (online)

2 น.ส. อภัสนันท์ ครุธอินทร์ (online)

3 น.ส. ณัฐฐา อินทร์ใย (online)

4 นาย จตุพล วงษ์ษา (online)

5 นาย กฤษฎา ปินตานา (online)

6 น.ส. ธิดารัตน์ จินนะคํา (online)

7 นาย ทวีศักดิ_ จตุรบัณฑิตกุล (online)

8 น.ส. พรนภา เกิดปู่ (online)

9 น.ส. ณัฐสุดา ถาเงิน (online)



10 น.ส. เบญจวรรณ โทจําปา (online)

11 น.ส. เมธาวี มูลผม (online)

12 นาย เกรียงไกร อยู่สุข (online)

จังหวัดขอนแก่น

20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*1 น.ส. ชลธิชา ภูลคร

*2 น.ส. กัญญารัตน์ กองทอง (online)

21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

*1 น.ส. ศุภนัฐ โกสูงเนิน

จังหวัดนครพนม

22 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

*1 นาย กฤษดา แสงสุวรรณ

*2 นาย วรัญญา จิตอัคคะ

*3 น.ส. นิรดา คําพิมพ์

*4 น.ส. พรรณพนัช ไชยวงษ์

*5 น.ส. วิภาดา ยาคํา

*6 น.ส. ศศิภา ไชยปัญญา

7 นาย ธวัชชัย หากันได้ (online)

8 นาย เมธวินภัทร์ ภัคธเนศนิธิยศ (online)

9 นาย นิวัฒน์ หมัSนนันท์ (online)

10 น.ส. ดารารัตน์ พรมอารักษ์ (online)

11 น.ส. อาทิตยา สมใจ (online)

12 น.ส. วิไลลักษณ์ อุดรทักษ์ (online)

13 นาย ภานุวัฒน์ ดุมเกษม (online)

14 นาย ปิยะวัฒน์ ผุยคําสิงห์ (online)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



จังหวัดนครราชสีมา

23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

*1 น.ส. สุนีรัตน์ ไพบูลย์

*2 นาย ธีธัช จันทร์ศิริ

*3 น.ส. กวินธิดา กระโทกนอก

*4 น.ส. ปาลิตา ยุรชาติ

*5 น.ส. ลลิตา โพธิ_ จิตร์

*6 น.ส. สิริกัลยา คําสันเทียะ

*7 น.ส. สมสกุล ม่วงประทาย

*8 น.ส. กัลยาภรณ์ อ่องกลาง

9 น.ส. พรนิภา วชิมาเภท

10 น.ส. ศุภวรรณ พูนแสง

24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

*1 น.ส. ณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร

*2 นาย ธีรนัย สุภาเรือง

*3 น.ส. เพชรรินทร์ หยงสตาร์

*4 น.ส. แพรธารทอง ชาญสูงเนิน

5 นาย ศุภากฤต ธีระคุณานนท์

6 น.ส. กชมน ปาริต

7 น.ส. วรรณวิสา แนมขุนทด

25 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

*1 น.ส. วรัญญา หนูเกื Qอ

*2 น.ส. สุธาดา โทไข

*3 น.ส. ปราณี (ไม่มีชืSอสกุล)

4 น.ส. ชัญญานุช สีหเมธีการ

5 น.ส. สุพรรณษา โพธิ_ตะเพชร

6 น.ส. รุ่งอรุณ ฉิมสําโรง



7 น.ส. คลิมา ฉัตรกิSง

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

*1 น.ส. จิราภรณ์ ปธิรูปัง (online)

*2 น.ส. วรรณา ทันดอน (online)

*3 น.ส. ธิติมา กันยานุช (online)

*4 น.ส. สุดา สอนดี (online)

*5 น.ส. นันทนา ประทุมวงษ์ (online)

6 น.ส. สุชาวดี ดีขุน ทด (online)

7 นาย ศาสตร์ศิลป์ กรีดํารงศักดิ_ (online)

8 น.ส. ปนัดดา เพียรเกษม (online)

9 น.ส. ณัฐชา ดําริวงษ์ (online)

10 น.ส. กุลสตรี เกสันเทียะ (online)

11 น.ส. เพชรนภา เกิดจันทึก (online)

12 น.ส. อลีนา เปลืQองกระโทก (online)

13 น.ส. พรปวีณ์ บุญเต็ม (online)

14 น.ส. สุภาภรณ์ พรศรี (online)

15 น.ส. ฐาแพร สกุลพัชรกุล (online)

16 น.ส. ทาริกา บรรจบพุดซา (online)

จังหวัดบุรีรัมย์

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1 น.ส. เพ็ญพิสุทธิ_ แพรวกลาง

จังหวัดมหาสารคาม

28 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*1 นาย ธเนศ สุคนธรัตน์

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

*1 น.ส. อมรรัตน์ เขียวเพชร



*2 น.ส. สุมิธตา หงษ์ทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด

30 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

*1 นาย จีระยุทธ สุวอ (online)

31 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

*1 น.ส. อรปรียา เฉวียงวาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

*1 น.ส. ณัฎฐนิช บัวใหญ่

*2 นาย ธีระเพชร นวลเมฆ

*3 นาย รัฐพล ขันทวัด

*4 นาย ภาณุพงษ์ วรรณกูล

*5 น.ส. กัลญาลักษณ์ โคตรภักดี (online)

6 น.ส. พันพสา คํามา

จังหวัดสกลนคร

33 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

*1 น.ส. แวนัซเรีย แวดือราแม (online)

*2 นาย อับดุลอาซิส ยูโซะ (online)

3 น.ส. ฟาติน แมหะ (online)

4 น.ส. สูเฟีย ตีมุง (online)

5 นาย วิลดาน ซารีเดะ (online)

6 น.ส. จุฑารัตน์ สัทธาพงษ์ (online)

34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

*1 นาย ณรงค์ฤทธิ_ โยธานัก



จังหวัดสุรินทร์

35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

*1 นาย ธณัชวัจน์ หวังหิรัญกุล

*2 นาย สุดยอด รอดคลองตัน

3 นาย พีรพล แว่นแก้ว

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

*1 น.ส. สุดารัตน์ นามวัน

*2 น.ส. ณัฐพร ร่วมทวี

*3 น.ส. ภาลินี ก่อแก้ว

*4 น.ส. รัศมี สุขจิตร

*5 นาย ประพันธ์ คํางาม

*6 น.ส. กุลสตรี ประกอบกิจ

*7 น.ส. ปริศนา สังสัญชาติ

*8 น.ส. มณีวรรณ ศรีรัตนพันธ์

*9 น.ส. กนกพร รัฐสมุทร

*10 นาย นพกรณ์ ทองไทย

*11 น.ส. พิมพ์ประภา ชมชืSนดี

*12 น.ส. ณัฐพร คุณนาม

*13 น.ส. สร้อยสุวรรณ ไม่ย่อท้อ

*14 น.ส. ณัฐพร ทองไทย (online)

*15 น.ส. นภาพร ทองแม้น

16 นาย ณัฐพล คงศรี

จังหวัดหนองคาย

37 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

*1 น.ส. ปานทิพย์ สวัสดี

จังหวัดอุดรธานี

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



1 น.ส. ภิญญาดา ชัยชนะศรี

จังหวัดอุบลราชธานี

39 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

*1 น.ส. จินต์จุฑา ทาสี

*2 นาย ธนพาณิชย์ ศรีวงษา (online)

40 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

*1 น.ส. นริศรา เกลียวทอง (online)

*2 น.ส. จันดาเพชร โตเหล็ก (online)

*3 น.ส. ไก่ สุดหล้า (online)

*4 น.ส. ธัญญลักษณ์ รัตนสุวรรณ์ (online)

*5 น.ส. วิไลพร แสงเทพ (online)

*6 น.ส. อารียา แสงงาม (online)

จังหวัดกําแพงเพชร

41 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

*1 น.ส. บุปผา พันธกิจพานิช

*2 น.ส. นลิน แซ่ม้า

*3 น.ส. นุชจรี แซ่ม้า

4 น.ส. อรณี การุญบริรักษ์

จังหวัดนครนายก

42 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

*1 น.ส. อําไพ สมพงค์

2 นาย ยุทธยา บรรเทา

จังหวัดนครปฐม

ภาคกลาง



43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

*1 นาย ปัณณวิชญ์ สว่างแจ้ง

2 น.ส. ดรัลรัตน์ ยังดี (online)

44 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

*1 น.ส. พัทมน พนาจิตรหาญ

*2 น.ส. อรพัน พนาปานแก้ว

*3 น.ส. พัชพร อิสรเสรี

45 มหาวิทยาลัยมหิดล

*1 น.ส. สุณิสา เทพวงค์

*2 น.ส. ปรมัตถ์ จันทร์หอม

*3 น.ส. เปมิกา เสือขํา

*4 น.ส. อริศรา นามาบ

*5 นาย สมณลิน อุนรุท

*6 นาย ภูชิสส์ โรจนวรหิรัญ

*7 น.ส. ฟ้าใส แซ่ว่าง

8 น.ส. นักษา กาญจนคีรีรัตน์

9 น.ส. เจนนิสา จินตนารักถิSน

10 นาย ธนดล ตรุษจา

11 น.ส. ยลฤดี ด้วงแป้น (online)

12 นาย วศิน เหมสงวน (online)

13 นาย ธนภัทร์ ประทีปช่วง (online)

14 น.ส. พิชชาพร เตียวศิริทรัพย์ (online)

15 น.ส. กุลธิดา ศรีพยัคฆ์ (online)

16 น.ส. อภิชญา บุตรวงษ์ (online)

46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

*1 น.ส. กรวิภา โพธิ_ศรี

*2 น.ส. ปาริฉัตร สระทองมี



*3 น.ส. วิวทิวา เรือนทองดี

*4 นาย อรรถชัย ปองรัก

*5 นาย ธนภัท ธนาดุลเปรมเดช

*6 น.ส. สอน (ไม่มีชืSอสกุล)

*7 น.ส. ประกาว (ไม่มีชืSอสกุล)

47 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

*1 น.ส. อนุตตรีย์ แซ่โค้ว

*2 น.ส. ณัฐสุดา กองทอง

3 น.ส. ณัฐชยา แซ่เติน

48 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

*1 นาย อภิสิทธิ_ กดแก้ว

จังหวัดนครสวรรค์

49 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

*1 นาย ธีระ ศรีลาจันทร์

*2 น.ส. จารุพร พันนิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

50 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*1 นาย ชัยญนันฐ์ เจริญตรัยรัตน

51 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

*1 นาย ธนวัฒน์ เลิศนา (online)

*2 น.ส. จันทรัตน์ พันธ์ุแตง (online)

3 น.ส. ปัณณพร หาโภคี (online)

จังหวัดพิษณุโลก

52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก



*1 น.ส. ปรารถนา ชัยธนอนันต์

2 นาย อนุศิษย์ โพธิวิฑูรย์

53 มหาวิทยาลัยนเรศวร

*1 น.ส. เบญจมาศ พาหา

*2 น.ส. เสาวลักษณ์ บัวบาน

54 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

*1 น.ส. จรณา แซ่มี

*2 น.ส. เวณิกา ยงพรม

*3 น.ส. กุลิสรา คําศรี

*4 นาย พนธกร มันเชษฐ

*5 นาย สิทธิพันธ์ แซ่ลี

*6 น.ส. เกศดาพร สายทองติS ง

*7 น.ส. ทิพรัตน์ เกยเมือง (online)

8 น.ส. อริสา วจีสุจริต

9 น.ส. นันทพร ท้าวบุญญาภินิกุล

55 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

*1 น.ส. สุชานรี ชืSนสว่างวรกุล (online)

จังหวัดเพชรบูรณ์

56 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

*1 น.ส. มุฑิตา อ้อมแก้ว

*2 น.ส. เปรมฤทัย ทับทิมเล็ก

*3 น.ส. วรรณิดา แก้วจบ

*4 น.ส. นภัสสร กิจเต่ง

*5 น.ส. กิตติพร แสนโคตร

6 น.ส. ณัฐธินันท์ ปัดภัย

7 น.ส. วิภาดา ศรีมาลัยพร



จังหวัดสมุทรสงคราม

57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม

1 น.ส. กนกชล กาลเเก้ว (online)

2 น.ส. นภิสรา บัวระภา (online)

จังหวัดสุโขทัย

58 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

*1 นาย ศราวุฒิ จิตรมัSน

2 น.ส. จุไรวรรณ แป้นจันทร์

3 น.ส. กนกพิชญ์ เอีSยมพร

59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

1 น.ส. พรวันเพ็ญ ขําเลิศ (online)

จังหวัดจันทบุรี

60 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

1 นาย ฐณัชชา ประสมบุญ (online)

61 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

1 นาย ทัศนัย พรมสิงห์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

62 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

*1 น.ส. ชฎาพร ทองแปลง

*2 น.ส. รุจิรดา พรหมรอด

3 น.ส. ปภัสวรรณ จันทวงค์

ภาคตะวันออก



จังหวัดชลบุรี

63 มหาวิทยาลัยบูรพา

*1 น.ส. ณัฏฐนันท์ สุวรรณสิงห์

*2 น.ส. นาฏลดา เดชณรงค์

*3 น.ส. สุภาวดี ศรีศุภศิริวงศ์

*4 น.ส. อภิรา ศรีสุวรรณ์ (online)

5 นาย วาริส สํามะเนีaยะ

จังหวัดกาญจนบุรี

64 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

*1 น.ส. สมฤทัย โลมพันธ์

*2 น.ส. รฐา โชติจิตวิไล

*3 น.ส. นันทัชพร สีสมพาน

จังหวัดตาก

65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

*1 น.ส. กัลย์สุดา แสนคํา

*2 นาย ธนพล ทัศนีย์พาณิช

*3 นาย สังสิต สว่างทิพย์สิน

*4 นาย บรรณวิชญ์ กิจโชคประเสริฐ

*5 นาย ศรรัก ยอดสนิท

6 น.ส. เบญจมาศ วงษ์เสนสะ

จังหวัดเพชรบุรี

66 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

*1 น.ส. สุทธิวงศ์ สังข์พุก (online)

67 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ภาคตะวันตก



*1 น.ส. ชัชฎาภา สามคุ้มพิมพ์

*2 น.ส. กนกวรรณ เจริญพรตระกูล

จังหวัดราชบุรี

68 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

*1 น.ส. นูรีซัน เจ๊ะแว (online)

2 น.ส. อรพิณ รอบจังหวัด (online)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

69 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

*1 น.ส. รัติญา หล้าหลัน

*2 น.ส. วิภาวี คําพิมูล

*3 นาย ธีระพงษ์ แก้วสุวรรณ

70 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1 น.ส. จิราวรรณ คลอดเพ็ง

จังหวัดนราธิวาส

71 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1 นาย วุฒิศักดิ_ รักดี

2 นาย อะมัดยามีน บินละเต๊ะ

3 นาย ฟัรฮาน ปูเต๊ะ

4 นาย มาหามะสักรี ยูโซะ

5 น.ส. ตัซนีน ดือรอนิง

6 น.ส. อัสมีนีย์ ยายอ

7 น.ส. ต่วนฟารีดา ต่วนปา

8 น.ส. ฟิตตรี สะดียามู

9 น.ส. นูรุลตัซนีม บินเจ๊ะมิ

ภาคใต้



10 น.ส. วันอาฟีดาห์ ดานีรู

11 น.ส. รุสลีซา นาแว

12 น.ส. ฟาตีฮะห์ หะยีอํามือเซาะ

13 น.ส. ซาพีนี เจะซา

14 น.ส. ฟารีฮัน ดือเระ

15 นาย สุรกิตติ_ อ่าวลึกน้อย

16 น.ส. ฟาดีละห์ เงาะมูซอ

17 น.ส. นาเดีย ตาเฮ

18 นาย มูฮัมหมัดอัซมีย์ มามะสะปง

19 นาย บีลาล ดอเลาะ

20 นาย อุษมาน อาดํา

21 น.ส. อาอีเสาะ บินยา

22 น.ส. นูรฮายาตี สาและ

จังหวัดปัตตานี

72 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

*1 น.ส. นูรีตา เจะมิ

*2 น.ส. ฮูสนา ดีแม

จังหวัดพัทลุง

73 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

1 น.ส. ซีตีโนรีซา ปาติง

2 น.ส. รสสุคนธ์ คํากลัSน

3 น.ส. ยัสมี แลยามิง

4 น.ส. นูรมา สามะ

จังหวัดภูเก็ต

74 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

*1 น.ส. วราภรณ์ คําต่าย



จังหวัดยะลา

75 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

*1 น.ส. อาดีละห์ ยามา

2 นาย อับดุลซูเบตร์ อุมาร์

3 นาย ธนกฤต เพชรภักดี (online)

76 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

*1 น.ส. สูรยา อีบุ๊ (online)

*2 นาย อารอฟัต สะอุ

*3 นาย นิโซะ เจะเตะ

4 น.ส. นูรกีซันอัยนี มีเหาะ

5 นาย ปัครี ภักดี

77 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

*1 น.ส. นูรฮามีซา หะยีบือราเฮง

*2 น.ส. นูรูลคอยรียะห์ เจ๊ะสนิ

*3 นาย มะสูฟรัน บาโงปะแต

4 น.ส. อารีนา เจะอุบง

5 น.ส. นาดีย๊ะ ดือรามะ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

78 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

*1 น.ส. กนกวรรณ ศศิธร

*2 นาย ณภัทร วิชัยดิษฐ์

จังหวัดสงขลา

79 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

*1 น.ส. กัญญาพัชร ชนนิกรณ์

*2 น.ส. แววมยุรา แซ่เลี Qยว

*3 น.ส. วิรัตน์ชดา สวัสดี



*4 น.ส. ชญานี ศรีไชย

80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

1 น.ส. กานต์ธิดา ทิพย์รัตน์

2 น.ส. อิสราพร ภิรมย์ชม

81 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

*1 น.ส. ศุภรัตน์ เพ็งประพันธ์

*2 น.ส. ณัฐณิชา ทองสุด

*3 น.ส. ณัฐกฤตา บวรชัยกุลชญา

4 น.ส. สุพิชชา พรมเรืองโชติ

5 น.ส. คอฟเสาะห์ แวบือซา

6 นาย วรเพชร สุพิศุทธ์

7 นาย ธนาดล ฮุยนอก

8 นาย บูรพา จันทสุวรรณ์

9 นาย สุริยา ลีลานารากร

10 น.ส. ซีตีมารีแย เมาะแล

หมายเหตุ

- เครื< องหมาย (online) หมายถึง ผู้ ที< สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์

- เครื< องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื< อง


