
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที%สมัครผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

กรุงเทพมหานคร
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

*1 นาย จิรวัฒน์ แม้ท่าไม้

*2 น.ส. ชลลดา มุ่งสุข

*3 นาย ณัฐกิตติU ศิริวิชสุธา

*4 นาย ภาณุ บุรมรัตน์

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

*1 นาย เบญจพล แสนดี

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

*1 น.ส. อรพรรณ พันธ์ทอง (online)
2 น.ส. สุดารัตน์ แสงสว่าง (online)

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

*1 น.ส. นิตยา เสาหงษ์

2 น.ส. ฟารีดา หนูพรหม

3 น.ส. ธารารัตน์ มูลคําเหลา (online)
4 น.ส. วันเพ็ญ มาเยอ (online)
5 นาย เฉลิมเกียรติ จิตจํานงค์

6 น.ส. จุฑารัตน์ แซ่ตัaน (online)

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

*1 น.ส. จิตตวดี มีสิทธิU
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*2 น.ส. ศศิกาญจน์ เทศมาสา

*3 น.ส. ศิริธิดา ฟักพานิช

*4 นาย จักรกฤษ คงดํา

*5 นาย สามารถ บุญวงษ์

6 น.ส. กัญญารัตน์ คงชาติไทย

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

*1 น.ส. กัญญารัตน์ สถาพรจิตรี

2 น.ส. ชญาดา เฮงที

3 น.ส. อัยยดา สุวรรณวงษ์

7 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

*1 น.ส. นารีรัตน์ อยู่ดี (online)

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

*1 นาย ภัทรพล วัฒนากิจนุกูล

*2 นาย วฤก จิรนันทศักดิU (online)
3 น.ส. สุภาวิตา คําหา

4 น.ส. เกศราภรณ์ จําปาทอง

5 นาย สมิตานัน รูปขํา (online)
6 นาย เอกทัต แก้วเกิด (online)

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

*1 นาย ปิยะณัชถ์ ยุติกา

*2 น.ส. ธัญญวดี เกิดทองมี

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

*1 นาย ศักดิU ดา โคตรสมบัติ

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



*1 น.ส. นาริสรา อินเดริส

*2 น.ส. ภัคจิรา ศรีประทุม

*3 น.ส. ชนนิกานต์ สอนน้อย

*4 น.ส. ไอริณ มีจันทร์

*5 น.ส. ญาณิศา บุญคํานนท์

*6 น.ส. จีนา มีฮังไร

*7 น.ส. รัตนากร สวัสดีเจริญ

*8 นาย ชินภัทร กวีสุทธิU

*9 นาย ทักษ์ดนัย แสงอ่อน

*10 นาย ปราโมทย์ ปรางนวล

11 น.ส. ณิชารีย์ ถวายเชื aอ

12 น.ส. ธันย์ชนก มาคงเฮียง

13 น.ส. ศรัญญา กูจีe

12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

*1 น.ส. วรรณพร อัศวธีระนันท์

*2 น.ส. ปฐมาวดี สําลีทอง

*3 น.ส. นันทิชา มีบุญรอด

13 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

*1 น.ส. จุรีพร แอบทองใส

*2 น.ส. วชิราภรณ์ สุขศรีทอง

*3 น.ส. พรประภา ขีดขิน

*4 น.ส. กมลชนก โสมนวม

*5 น.ส. ธันย์ชนก เกิดมณี

*6 น.ส. นริสรา เมืองเป้า

*7 นาย กฤตนันท์ ไชยชมภู

*8 นาย ฐิติญาณ ถาแม่วาง

*9 นาย ธีรพงษ์ ควรมี

*10 นาย นันทพงศ์ ณิชชา



*11 นาย ภูวรินทร์ ตัaงใจตรง

*12 นาย ธนกฤต เยียระยงค์

*13 นาย ทศทิศ ลิaมรุ่งสุโข

*14 นาย ธรรพ์ณธร พึ%งบุญ

15 น.ส. ธัญญติพร โสประดิษฐ

16 นาย สะกิด -

14 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

*1 น.ส. กนกวรรณ ตัaงกาญจนกิจ (online)
*2 น.ส. จันทราวลินทร์ เอี%ยมละออ (online)
*3 น.ส. อารีดา แปเฮาะอีเล (online)
*4 นาย อัศรากรณ์ ก้อนแก้ว (online)
*5 น.ส. บุษยมาศ งามพิทย์ (online)
*6 น.ส. ชลดา ศิริรัตน์ (online)
*7 น.ส. จินดาภัทร์ กริชกําจร (online)

จังหวัดนนทบุรี
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

1 น.ส. วิสาขา คําปริก (online)
2 น.ส. อังคารเพชร ดวงศรี (online)
3 น.ส. มิรัน ชาญชัยพิชิต (online)

จังหวัดปทุมธานี
16 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

*1 นาย ภูรินท์ ธรรมสาส์น

17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

*1 น.ส. ณัฐพร ดวงแก้ว (online)
*2 น.ส. ศศิประภา สิงห์ยะเมือง (online)
*3 น.ส. กุลณัฐ สุขเทียมสุวรรณ (online)



*4 น.ส. โชติกา วงศ์เดือน (online)
*5 น.ส. ปัทมพร ทองพัด (online)
*6 น.ส. จิราภรณ์ เจริญจันทร์ (online)
*7 นาย ณัฐนนท์ ไพศาลเจริญงาม (online)
8 น.ส. ชลลดา ผอบทอง (online)
9 น.ส. โสภา จันใจ (online)
10 น.ส. ราชีดา มินโด (online)
11 น.ส. อจริณี ทองมีศรี (online)
12 น.ส. เจนจิรา พรมสอน (online)
13 น.ส. สิริโสภา บรรดาศักดิU (online)
14 นาย จิรายุ โพธิUทอง (online)

18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

*1 นาย ธนดล ประดับมุข

*2 น.ส. สิรินญา แสงงามปลั%ง (online)
*3 น.ส. เมธินุช พงศ์สุทธิคุณ (online)
*4 น.ส. นุชรินทร์ กาลา (online)
5 น.ส. ชญานุช สมันรัมย์ (online)

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

*1 น.ส. ธีรนาฎ การเสมารัก

*2 น.ส. ศิริวิมล อุดมทรัพย์

*3 น.ส. ภัทราพร ลายวิลัย

*4 นาย ฉัตรมงคล เอี%ยมสง่า

5 น.ส. วรวรรณ นาคสุวรรณ์ (online)
6 นาย พิพัฒน์ จันทรเมฆา (online)


