
กรุงเทพมหานคร

1 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

*1 น.ส. ปานภัทร พูลเพิ/ม

2 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

*1 นาย ชัยกฤต ประพันธ์
*2 นาย ทัตเทพ ประพันธ์

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ

*1 น.ส. ศิริลักษณ์ ใสชิต
*2 นาย ชัยวัฒน์ แสงปาก
*3 น.ส. สุภารัตน์ นองนุตร
*4 นาย ณิชาภัทร แสงมณี
*5 น.ส. นิตยา แซ่โง้ว
*6 น.ส. นันทิยา สยามล
*7 น.ส. ฐิติกา หมวกพิมาย
*8 น.ส. วราภรณ์ สุขโชติ
*9 น.ส. ธัญลักษณ์ ส่วนบุญ
10 น.ส. วรรณรดา พุ่มวัลย์
11 น.ส. พิทฐยา ลาวัง
12 นาย ชวนากร ทัศสอน
13 น.ส. นิรมล แก้วผลึก
14 น.ส. ชมพูนุช ประสมพันธ์ุ
15 นาย ธัชพล คณานุรักษ์
16 นาย ณัฐนนท์ พวงสุบิน
17 น.ส. นันท์นภัส จั/นอาจ
18 น.ส. ปัญญาพร ไกรกลาง
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19 น.ส. อรินทร์ยา ไหมจันทึก
20 น.ส. สุนิสา คําสงวน
21 น.ส. ตะวัน สุขศิริ
22 น.ส. ธวัลหทัย แสงแก้ว
23 น.ส. ภัคจิรา บูรณศิริ
24 น.ส. วันวิสา แชกระโทก
25 น.ส. รลิตา บางนาชาด
26 น.ส. พัชรินทร์ ไต่ครบุรี
27 น.ส. พิมพ์ดาว สมเจริญ
28 นาย วชิรวิทย์ โมริกาว่า
29 น.ส. พัชรินทร์ พ่วงสมบูรณ์
30 น.ส. แพรวรุ่ง ห่อศรี
31 นาย ไตรภิภพ มณีโชติ

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

*1 น.ส. นุชนพิน บุญกังวาลย์

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

*1 น.ส. พิศมัย สําราญรื/น

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

1 นาย อานนท์ นุตประเสริฐ
2 นาย ประกายเพชร บุญมี
3 น.ส. มาเรีย ซาน
4 น.ส. กัลยา วงษ์เหม
5 นาย พงศ์พัทธ์ กริ/งรัมย์
6 นาย ปฏิภาณ หรั/งสาคร

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

*1 น.ส. รุ่งอรุณ ไม้ทอง



*2 น.ส. จันทร์จิรา ซ่อนกลิ/น
*3 น.ส. อังคณา ซ่อนกลิ/น
4 น.ส. ธวัลรัตน์ ศรีกระจิบ
5 น.ส. ธรณ์ธันย์ ศรีกระจิบ
6 น.ส. จิราภา อรุณโณ
7 น.ส. เจนิสตา โอบินาโบ
8 น.ส. อาภรณ์ หัสดินทร ณ อยุธยา
9 น.ส. ณัทรดา อินทวงศ์
10 น.ส. สุพัตธา ไหนสุวรรณ
11 นาย กฤษดา บุญพิมโย
12 นาย กิตติพศ พรพันธ์วาณิช
13 นาย พุทธภูมิ เทียนมณี
14 น.ส. ชนัญญา มูลศรี
15 น.ส. นัทธมน บุญรองเมือง
16 น.ส. ชลธิชา โสภาสิทธิW

*17 น.ส. พิมพา สอาดจิตร์
*18 น.ส. สุทธิดา ชุ่มชาติ
*19 น.ส. วงศ์มณี สีนวน
*20 น.ส. กัลยรัตน์ ประโลมเจริญสุข
*21 น.ส. ศรีอารยา ทองอร่าม
22 นาย เกรียงศักดิW พรหมไพร
23 น.ส. ศศินันทร์ ยุคันธร ณ อยุธยา

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์

1 น.ส. วนิดา มหาปัน
*2 น.ส. เมธินี ดีปาน
*3 น.ส. ฐิติพร ยอดยศ
*4 นาย ณัฐกฤษณ์ เบ้าสาลี
5 น.ส. ปภัสวดี สุขแสวง
6 นาย พีรพัฒน์ ศิริพันธ์



7 นาย บุรินทร์ นาคพรต

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

*1 น.ส. อริสรา ศรีกรีเวช
*2 นาย เจษฎา ศรีกรีเวช

10 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

*1 น.ส. ชนิตา มังคละ

11 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

*1 น.ส. กลิ/นสุคนธ์ ปัญญา
*2 น.ส. กานต์สินี แก้ววิลัย
3 น.ส. ศิริลักษณ์ นันทะเสนีย์
4 น.ส. พัชรินทร์ อารีมิตร

12 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

*1 นาย ชยพล คงลอย
2 น.ส. วศินี แก้วสงวน

13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ

*1 น.ส. ดาริกา ปานเทศ (online)
2 นาย นราวิชญ์ สังข์ทองดี (online)
*3 น.ส. วิไลวรรณ บุบผาสวรรค์ (online)
*4 น.ส. ตรีรนัน ศรีเเพง (online)
5 น.ส. บุญญิสา วิลาศ (online)
6 น.ส. รุจิรา ปานเทศ (online)
7 น.ส. ภาวินี เสือหาญ (online)

14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

1 นาย รชานนท์ สมัครไทย (online)



2 น.ส. นฤศรา เรืองฤทธิW (online)
3 น.ส. ลัคณา หนูมา (online)
4 น.ส. พิสมัย คําสุนีย์ (online)
5 น.ส. จุฑามณี จิราพงษ์ (online)
6 น.ส. ยุวดี ช่างกระโทก (online)
*7 น.ส. สายพิณ พิมพาทอง (online)
*8 น.ส. รุ่งตะวัน พึ/งครบุรี (online)
*9 นาย ศิวกร ไผ่ตง (online)
10 น.ส. ดวงกมล โนใจวงศ์ (online)

15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์  ในพระอุปถัมภ์ฯ  

1 น.ส. วรารักษ์ มะลิซ้อน (online)

16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ

*1 น.ส. เกวลิน คันโททอง

จังหวัดนนทบุรี

17 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

1 นาย วรวุฒิ ปอใหม
2 น.ส. ทัตติยา มีสนม

18 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

*1 น.ส. พรธิดา สีหนาท

19 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

1 นาย อิสระ สุขปรุง

20 วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี

*1 น.ส. กันติชา โซ๊ะมิน



จังหวัดสมุทรปราการ

21 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

*1 น.ส. นิภาพร เผือกโฉลง
*2 น.ส. สุทธิรักษ์ ภู่ทิม

หมายเหตุ

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

- เครื@ องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื@ อง


