
กรุงเทพมหานคร

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

*1 น.ส. นิชดา ตู้จินดา

2 น.ส. จิดาภา แสงอินทร์ (online)
3 นาย ภาณุ บุรมรัตน์ (online)
4 น.ส. ปนัดดา คาดหมาย (online)
5 น.ส. ฮีดาย่า เสล่ราษฎร์ (online)

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1 น.ส. ณัฐณิชา ม่วงปาน

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1 นาย คณาธิป คงทน

2 น.ส. ชนัญธิดา พันธ์ุหาญ (online)
3 น.ส. อรพรรณ พันธ์ทอง (online)

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

*1 นาย เจริญทรัพย์ วงศิริ

*2 น.ส. นิตยา เสาหงส์

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

*1 น.ส. จิตตวดี มีสิทธิI

*2 น.ส. ศิริธิดา ฟักพานิช

*3 น.ส. ยุพาภรณ์ ทองอินทร์

*4 น.ส. วราภรณ์ พงศ์กลํMา

*5 น.ส. กนกวรรณ วรรณวงค์กา

*6 น.ส. หัสยา ปานฑผลิน

*7 นาย จักรกฤษ คงดํา
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*8 น.ส. อินซ๊อฟ กาสุรงค์

9 น.ส. ศศิกาญจน์ เทศมาสา

10 น.ส. ณิศาชล รักเมือง

11 นาย คมกริช อยู่อุย

12 น.ส. ธมลวรรณ จันทา

13 นาย สามารถ บุญวงษ์

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

*1 น.ส. กัญญารัตน์ สถาพรจิตรี

*2 น.ส. ศศิวิมล ด้วงต้อย

*3 นาย เอกภพ ลาภเลิศสกุล

4 น.ส. ทัศนีย์วรรณ ศรีคําแซง

7 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

*1 น.ส. สุวิมล โสดา (online)
2 นาย ราเชนทร์ คําพิทักษ์ (online)
3 น.ส. นารีรัตน์ อยู่ดี (online)
4 น.ส. สุพิชญา ธรรมางกูร (online)

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

*1 นาย วฤก จิรนันทศักดิI

*2 นาย ฐิติ จิรนันทศักดิI

*3 นาย สาละวิน โสะพันธ์

4 นาย สุวเนตร ครรชิตนฤนาถ

5 นาย ภัทรพล วัฒนากิจนุกูล

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

*1 น.ส. ธัญญวดี เกิดทองมี

*2 น.ส. สุนันทา ชํานาญฤทธิI

*3 น.ส. สุธิดา โนราช (online)
*4 น.ส. ปานญารัตน์ ธนะศักดิI



*5 น.ส. บุษยา เผือกเปีย (online)
6 นาย พชรพัชร์ ปัญญาวิกิจตระกูล

7 นาย ปิยะณัชถ์ ยุติกา

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

*1 นาย พฤฒิพร เฉิน

*2 นาย ศักดิI ดา โคตรสมบัติ

*3 น.ส. สมฤทัย คํางาม

*4 น.ส. ชลธิชา ภาสอน

*5 น.ส. ธัญชนก ปานทอง

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

*1 น.ส. ญาณิศา บุญคํานนท์

*2 น.ส. อารีญา ธนุภพ

*3 น.ส. ไอริณ มีจันทร์

*4 น.ส. สิริพร แซ่ลี

*5 น.ส. นฤพร โชคธารารัตน์

*6 น.ส. รัตนากร สวัสดีเจริญ

*7 น.ส. ฤทัยรัตน์ อิMนคํา

*8 น.ส. ธีรารัตน์ เงินนาค

*9 น.ส. บุษรินทร์ แซ่ลี

*10 น.ส. เสาวลักษณ์ บุญหลัง

*11 นาย ปราโมทย์ ปรางนวล

*12 นาย ทักษ์ดนัย แสงอ่อน

*13 น.ส. นาริสรา อินเดริส

*14 นาย ภัคจิรา ศรีประทุม (online)
15 น.ส. จีนา มีฮังไร

16 น.ส. สุภาพร บัวงาม

17 นาย กฤษณะ ชนะภัย

18 นาย ณัฐพล ชินวรพิทักษ์



12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

*1 น.ส. ปฐมาวดี สําลีทอง

*2 น.ส. นันทิชา มีบุญรอด

*3 นาย ศุภณัฐ รังศิริรัตน์

*4 น.ส. ปิยาพัชร พฤกษพรพิศาล (online)
5 น.ส. วรรณพร อัศวธีระนันท์

13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

*1 น.ส. อุทุมพร เขียวเหลือ

*2 น.ส. กัญญพัชร ร่างทะเล (online)

14 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

*1 น.ส. สุภาพรรณ พรมจันทร์

*2 น.ส. พราวเดือน เนตรดี

*3 น.ส. อทิตยา ศิริบูรณ์

*4 น.ส. วชิราภรณ์ สุขศรีทอง

*5 น.ส. ปรีญานันท์ บุญเพ็ง

*6 น.ส. นภาพร แซ่แต้

*7 น.ส. พิชญาภัค คําแตง

*8 น.ส. สลิลทิพย์ ศรีมะเรือง

*9 นาย ดลณฤทธิI ฟ้าแลบ

*10 นาย ชินดนัย อินตา

*11 นาย พิเชฐ หล้าสืบสาย

*12 นาย อมรเทพ เทียนพาลี

*13 นาย พีรวิชญ์ โพธิIประดิษฐ์

*14 นาย ศุภชัย กมลเลิศไชยา

*15 นาย อนุสรณ์ ไชยอยู่

16 น.ส. รมิตรา สายสุด

17 น.ส. รัชกาญจน์ แสงร่มโพธิI

18 น.ส. ธันย์ชนก เกิดมณี

19 นาย ธีรพงษ์ ควรมี



20 นาย นันทพงศ์ ณิชชา

21 นาย ทศทิศ ลิ]มรุ่งสุโข

22 นาย ธรรพ์ณธร พึMงบุญ

23 นาย คาถาศิลป์ ไทรหอมหวล

24 นาย สิงห์ชัย อําพันทอง

25 นาย ธนาคาร กลัMนนคร

26 น.ส. จุรีพร แอบทองใส

27 น.ส. ภรณ์ธิตา ซังแฟง

28 น.ส. พรประภา ขีดขิน

29 น.ส. กมลชนก โสมนวม

30 น.ส. นริสรา เมืองเป้า

31 น.ส. พรรณพิไล เสือคนอง

32 นาย กฤตนันท์ ไชยชมภู

33 นาย ฐิติญาณ ถาแม่วาง

34 นาย นนทภูมิ บัวทวี

35 นาย ภูวรินทร์ ตั]งใจตรง

36 นาย ธนกฤต เยียระยงค์

15 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

*1 นาย อัศรากรณ์ ก้อนแก้ว (online)
*2 น.ส. กนกวรรณ ตั]งกาญจนกิจ (online)
*3 น.ส. จันทราวลินทร์ เอีMยมละออ (online)
*4 น.ส. บุษยมาศ งามพิทย์ (online)
*5 น.ส. อารีดา แปเฮาะอีเล (online)
*6 นาย ฉัตรมงคล ปลอดสกุล (online)
7 น.ส. ณัฐมณฑ์ ประดับกุล (online)
8 น.ส. ณิชกานต์ เมฆา (online)
9 น.ส. จารวี ไวยครุฑ (online)

จังหวัดนนทบุรี

16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี



*1 น.ส. นิษาพร ช้างพุ่ม (online)
*2 นาย รัชชานนท์ คําโฮง (online)

จังหวัดปทุมธานี

17 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

*1 นาย ภูรินท์ ธรรมสาส์น

18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

*1 น.ส. นภาวรรณ พันธ์แดง

*2 น.ส. กุลณัฐ สุขเทียมสุวรรณ (online)
*3 นาย ณัฐนนท์ ไพศาลเจริญงาม (online)
*4 น.ส. กัญญา คําประชม (online)
*5 นาย ทรงวุฒิ แก้วเพชร (online)
*6 น.ส. ศิวะพร แช่มเสือ (online)
*7 น.ส. รุจิรดา บุญพุ่มพวง (online)
*8 น.ส. ปัทมพร ทองพัด (online)
*9 น.ส. รัตภรณ์ อุทุมพร (online)
*10 น.ส. พีรยา คําปวนบุตร (online)
*11 น.ส. จิราภรณ์ เจริญจันทร์ (online)
12 น.ส. อภิญญา แจ่มใส (online)
13 น.ส. รชนีกร กล่อมเชื ]อ (online)
14 น.ส. ธารารัตน์ จินดาศรี (online)
15 นาย สกนธ์ เทพ นรินทร์ (online)
16 น.ส. ธีริศรา หาญทะเล (online)
17 นาย นริศ กลํMาโพธิI (online)
18 น.ส. โชติกา วงศ์เดือน (online)
19 น.ส. ณัฐพร ดวงแก้ว (online)
20 น.ส. ธิดารัตน์ พรหมมินทร์ (online)
21 น.ส. อนงค์นาถ มีอบ (online)
22 น.ส. ศศิประภา สิงห์ยะเมือง (online)



19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

*1 น.ส. ภัทรวดี ศรีคําซาว

*2 น.ส. รุจิรา พุมมา

*3 นาย ธนดล ประดับมุข

*4 นาย อนุรักษ์ สวนอินทร์

*5 น.ส. นุชรินทร์ กาลา (online)
6 นาย ทศพร ทองกําเหนิด

7 น.ส. พิมพิศา พุ่มเนตร (online)
8 น.ส. อริสรา รติธรรมานนท์ (online)
9 น.ส. วารีรัตน์ โพธินันทกรณ์ (online)
10 น.ส. เมธินุช พงศ์สุทธิคุณ

11 น.ส. สิรินญา แสงงามปลัMง

20 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

*1 น.ส. ศิริวิมล อุดมทรัพย์

*2 น.ส. ภัทราพร ลายวิลัย

*3 น.ส. ขวัญเรือน มาเจริญ

4 น.ส. ลลิตภัทร วงษ์พันธ์ุ

5 นาย ฉัตรมงคล เอีMยมสง่า

6 น.ส. ธีรนาฎ การเสมารัก

7 น.ส. นัฐกาญจน์ ผิวขาว

8 น.ส. ภควรรณ พุ่มพวง

9 น.ส. วันทยา เล่าฮ้อ

หมายเหตุ

- เครืC องหมาย (online) หมายถึง ผู้ ทีC สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์

- เครืC องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนืC อง


