
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที%สมัครผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

กรุงเทพมหานคร

1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

*1 นาย ทัตเทพ ประพันธ์

*2 นาย ชัยกฤต ประพันธ์

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ

*1 น.ส. พิทฐยา ลาวัง

*2 น.ส. วรรณรดา พุ่มวัลย์

*3 น.ส. นิรมล แก้วผลึก

*4 น.ส. ชมพูนุช ประสมพันธ์ุ

*5 น.ส. พัชรินทร์ ไต่ครบุรี

*6 น.ส. อรินทร์ยา ไหมจันทึก

*7 นาย ธัชพล คณานุรักษ์

*8 นาย ชวนากร ทัศสอน

9 น.ส. สรัญญา ดวงเกิด

10 น.ส. นมิดา แซ่โค้ว

11 น.ส. พัชรีพร สถาผล

12 น.ส. กุลปรียา เบญกูล

13 น.ส. สุดาพร สันติวรรณสกุล

14 นาย วีรภาพ ชุ่มเกษ

15 นาย กิตติพงษ์ เสนามาตย์

16 น.ส. เมธาวี ศาลาจันทร์

17 นาย พงศ์ศิริ รัตนศรี

*18 น.ส. ศิริลักษณ์ ใสชิต
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*19 น.ส. นันทิยา สยามล

*20 น.ส. สุภารัตน์ นองนุตร

*21 นาย ณิชาภัทร แสงมณี

*22 นาย ชัยวัฒน์ แสงปาก

23 น.ส. ขวัญฤดี หมายชอบ

24 นาย นนทกร เผือกผาสุข

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

*1 น.ส. นุชนพิน บุญกังวาลย์

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ

*1 นาย ธรา สัยวุฒิ

2 น.ส. ธิดารัตน์ เผือกน้อย

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน

*1 นาย พีระภัทร แก้วพิมผา

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

*1 น.ส. กัลยา วงษ์เหม

*2 น.ส. มาเรีย ซาน

*3 นาย ประกายเพชร บุญมี

*4 นาย อานนท์ นุตประเสริฐ

5 นาย ธนะพัตร์ เฉียงอุทิศ

6 นาย สุรเชษฐ์ เนตรศุขํา

7 นาย พัชรพล สีประโคน

8 นาย ประพันธ์ แซ่แปะ

9 นาย วรุณ วงษ์นาค

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

*1 น.ส. ชนัญญา มูลศรี



*2 น.ส. ธรณ์ธันย์ ศรีกระจิบ

*3 น.ส. ธวัลรัตน์ ศรีกระจิบ

*4 น.ส. จิราภา อรุณโณ

*5 น.ส. นัทธมน บุญรองเรือง

*6 นาย กิตติพศ พรพันธ์วาณิช

7 น.ส. อรวี พรหมสุขันธ์

8 น.ส. อังคพร กลมเกลีย̀ง

9 น.ส. ลลิตา ไม้คํา

10 น.ส. รุ่งฟ้า สากาลี

11 น.ส. ชนกสุดา แก้วบุญช่วย

12 น.ส. เจนจิรา เดชเสถียร

13 นาย เมธาสิทธิb แสงฟ้า

14 นาย อภิสิทธิb แสงฟ้า

15 นาย สุเมธ ดอกรัก

16 นาย อัครพล ณะทองก้อน

17 นาย ธงชัย รุ่งอรุณ

*18 น.ส. จันทร์จิรา ซ่อนกลิ%น

*19 น.ส. อังคณา ซ่อนกลิ%น

*20 น.ส. รุ่งอรุณ ไม้ทอง

*21 นาย พุทธภูมิ เทียนมณี

22 น.ส. ธิดา ผาสิน

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

1 น.ส. จิดาภา อินทะคง (online)

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์

*1 น.ส. วนิดา มหาปัน

2 น.ส. อนันญตา บุญโรจน์

10 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี



*1 น.ส. ชนิตา มังคละ

11 วิทยาลัยพณิชยการบางนา

*1 น.ส. ณัฐธาดา พยัคฆมุสิกพงษ์

12 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

1 น.ส. ณัฐตยา วงค์ยีเมาะ

2 น.ส. กาญจนา พิมน้อย

3 น.ส. สุวรรณี หงษ์โม้

4 นาย ทิวัตถ์ คงคาหลวง

13 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

*1 นาย ชยพล คงลอย

14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ

*1 นาย นราวิชญ์ สังข์ทองดี (online)

2 น.ส. นิชากร อรุณศรี (online)

*3 น.ส. บุญญิสา วิลาศ (online)

15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

*1 น.ส. จุฑามณี จิราพงษ์

*2 น.ส. นฤศรา เรืองฤทธิb

*3 น.ส. พิสมัย คําสุนีย์

*4 นาย รชานนท์ สมัครไทย

5 น.ส. ธิญาดา ทิพวัน

6 นาย เฉลิมชัย พงษ์ทะวี

7 นาย กิ%งเพร์ช โฉมนิล

8 นาย ณัฐนันท์ มีอํานาจ

9 นาย รัชตะ แก้วผลึก

10 น.ส. ปริศนา มาลัย



11 น.ส. ปนัดดา หงษ์จํานง

16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

*1 น.ส. วรารักษ์ มะลิซ้อน

17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย

*1 น.ส. นันท์นภัส จั%นอาจ

18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ

*1 น.ส. เกวลิน คันโททอง

จังหวัดนนทบุรี

19 วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี

*1 น.ส. กันติชา โซ๊ะมิน

จังหวัดสมุทรปราการ

20 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

*1 น.ส. สุดารัตน์ น้อยใหญ่


