
ท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - สกุล สถำบนั
001 นาย ศรุต อินทรมงคล นานาชาตร่ิวมฤดี
002 นางสาว มณฑิตา  ชวนชิต นวมินทราชินทูศิ เตรียมอุดมศกึษานอ้มเกลา้
003 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ดสุดเีมธานนท์ จินดามณี
004 นาย กรวชัร์ สวุรรณไตร สามเสนวทิยาลยั
005 นางสาว กฤษณา  ลกัษณา จุฬาภรณราชวทิยาลยั นครศรีธรรมราช
006 นางสาว กัลยกร  สกุลพราหมณ์ กรรณสตูศกึษาลยั
007 นางสาว ธัญชนก  ศรีสงัข์ โยธินบูรณะ
008 นางสาว ปุณยนชุ เก้าเอ้ียน อนรุาชประสทิธิ์
009 นาย อนกุูล แซ่โง้ว ยอแซฟอุปถัมภ์
010 นาย พิษณุ ค านวน สกีัน (วฒันานนัทอุ์ปถัมภ์)
011 นาย นนทกานต ์ กาญจนภู เซนตค์าเบรียล
012 นางสาว ฮุซนา สาและ๊ อัลตรักียะหอิ์สลามียะห์
013 นางสาว นภสร ใยบัวเทศ เตรียมอุดมศกึษา
014 นาย ปรีดทิ  สคุนธชาติ เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ นนทบุรี
015 นาย ธนสิร์ อัสสรัตนกุล เซนตค์าเบรียล
016 นางสาว ณัฐณิชา เหลา่ดารา นานาชาตกิรุงเทพคริสเตยีน
017 นางสาว กรญามาศ  สะอาดดี สงวนหญิง
018 นางสาว นสิาชล ศรีภู่ทอง อิสลามสนัตชิน
019 นาย ภาสคณิน  อริยพรพิรุณ เตรียมอุดมศกึษา
020 นาย ปัณฑ์  งามแสงรัตน์ สาธิต มศว.ปทมุวนั
021 นางสาว น าขวญั จักกะพาก เตรียมอุดมศกึษา
022 นางสาว ฐรินดา  จันทธีโร เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ นนทบุรี
023 นางสาว ธนชัพร หารไชย เทพศริินทร์ นนทบุรี
024 นางสาว กมลพรรณ ช่วยบ ารุง ม.เกษตรศาสตร์
025 นาย อิทธิโชต ิ อมรจิรพร มหดิลวทิยานสุรณ์
026 นางสาว บวรลกัษณ์  บุตรไชยเจริญ สระบุรีวทิยาคม
027 นางสาว เภาลนีา ควูสิษิฐ์โสภิต เตรียมอุดมศกึษา
028 นางสาว นฟิาตมีะห ์บินนเิดง็ อัลตรักียะหอิ์สลามียะห์
029 นางสาว พรทพิย์ คุม้วงศ์ สวนกุหลาบวทิยาลยั รังสติ
030 นาย ปณชัย  ค าหอม เซนตค์าเบรียล
031 นาย ภัทรภพ เปี่ยมทพิย์มนสั เซนตค์าเบรียล
032 นางสาว กัญญาณัฐ  พะเนยีงทอง มาแตร์เดอีวทิยาลยั
033 นาย ชญานนิ  ประศมศานติ์ เซนตค์าเบรียล
034 นางสาว พรทมิา  สทีองเขียว สตรีราชินทูศิ
035 นางสาว ฐิตกิาญจน ์ทานะปัต ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
036 นางสาว ณัฐณิชา บุญโพธิ์แก้ว จุฬาภรณราชวทิยาลยั นครศรีธรรมราช
037 นาย ณัฐวฒิุ ทพิย์โฆษิตคณุ มุกดาหาร
038 นาย ไวชวนิ พิพัฒนางกูร นานาชาตเิกรซ
039 นางสาว จิตอักษร  แทน่แก้ว สาธิตม.มหาสารคาม

รำยช่ือผู้มีสิทธิส์อบทุนรัฐบำลสิงคโปร์ระดับปริญญำตรี ประจ ำป ี2014/2015
วันท่ี 21 ธนัวำคม 2556 เวลำ 09.00-12.00 น.
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040 นางสาว กุลณัฐ เกตวุตัถา ชลกันยานกุูล
041 นางสาว มัลลกิา เกษรมาลา สตรีนนทบุรี
042 นางสาว ปวาพร พันสด สวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี
043 นางสาว ภิชญาพร กุศลผลบุญชุบ จินดามณี
044 นาย พีช ผูส้มัฤทธิ์เลศิ เซนตค์าเบรียล
045 นางสาว ฐิตา สวุรรณ์ สตรีนนทบุรี
046 นางสาว ปฐมพร สขุอร่าม สตรีนนทบุรี
047 นางสาว ชยาดาว นกอยู่ อัสสมัชัญคอนแวนต์
048 นางสาว ณัฐสดุา ระวไีพบูลย์ สตรีวทิยา
049 นางสาว พิชญุตม์ นุม่ดี จุฬาภรณราชวทิยาลยั ชลบุรี
050 นางสาว ธัญวด ีอมรศภุศริิ มาแตร์เดอีวทิยาลยั
051 นางสาว อรเมษย์ ชุตนินัท์ เตรียมอุดมศกึษา
052 นางสาว สริิยากร ไมตรีจร พิชัยรัตนาคาร
053 นางสาว วจันพร  โปอารมย์ พิชัยรัตนาคาร
054 นางสาว นติยา ลิม่เรืองกุล พิชัยรัตนาคาร
055 นาย ธีรเชษฐ์  สบืส าราญ เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ นนทบุรี
056 นางสาว กัลยรัตน ์ พิริยะโศภิษฐ์ เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ นนทบุรี
057 นางสาว กานตธ์ีรา ชาตชินะยืนยง สาธิตม.มหาสารคาม
058 นาย สารัช นติวิงศว์รกุล เตรียมอุดมศกึษา
059 นางสาว กมลทติา เรืองทอง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
060 นางสาว นติกิาญจน ์รุ่งเรืองยศเมธี สายน้ าผึง้
061 นางสาว พรสวรรค ์วฒิุรักขจร ยอแซฟอุปถัมภ์
062 นางสาว กฤตพร บุษราค า สายปัญญารังสติ
063 นาย ภาคภูมิ ทวสีทิธิชาติ สระบุรีวทิยาคม
064 นางสาว เบญญาภา  นนัขันตี ระยองวทิยาคม
065 นาย กิตต ิแซ่เหย่า วารีวทิยาคม
066 นางสาว นภสร นารอด ระยองวทิยาคม
067 นางสาว ฮานนั สดิิ ม.ธรรมศาสตร์
068 นางสาว สชุญา วโิรจนรั์ตน์ สายปัญญารังสติ
069 นาย บุญญาภิวฒัน ์สมบูรณ์ทรัพย์ นวมินทราชินทูศิ บดนิทรเดชา
070 นางสาว กมลรัตน ์โรจนวฒันวฒิุ มาแตร์เดอีวทิยาลยั
071 นางสาว ภาลนิรัตน ์วทิยธนเศรษฐ์ เตรียมอุดมศกึษา นอ้มเกลา้
072 นางสาว อัญชิษฐา วงศท์อง เทพศริินทร์ นนทบุรี
073 นางสาว อภิรด ีกลิน่แย้ม ปากเกร็ด
074 นาย พิสฐิ เฮงดี ม.ศลิปากร
075 นางสาว สริิวริน  ศรัิญญาธวฒัน์ สตรีนนทบุรี
076 นางสาว ภัทรธิดา  ไทยอุสา่ห์ สตรีวทิยา 2
077 นางสาว ทพิย์วลัย์ ทวกีิตตกิุล พระหฤทยัคอนแวนต์
078 นาย ธีรยุทธ์ ดาวเรือง เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
079 นาย สรุชัช เจริญวารีกุล อัสสมัชัญ
080 นางสาว วภิาดา ควรชม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
081 นาย เบญจภูมิ  เบญจกาญจนกุล กาญจนานเุคราะห์
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082 นางสาว จีรนชุ ฉนิวรรณเลศิ เซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์
083 นางสาว กชกร แจสมิน ทนั มาแตร์เดอีวทิยาลยั
084 นาย ศภุวชิญ์ คงธนาฤทธิ์ ม.อัสสมัชัญ
085 นาย ณัฐวฒิุ  เรือนแก้ว ม.เกษตรศาสตร์
086 นางสาว สขุภาพร ระวไีพบูลย์ ม.ธรรมศาสตร์
087 นางสาว ณิศรา ทพิย์วงัเมฆ เซนตโ์ยเซฟ บางนา
088 นาย วรวชัร์ จรรยงคร์กุล เตรียมอุดมศกึษา
089 นางสาว ลปิิการ์ วศิวแสวงสขุ โพธิสารพิทยากร
090 นาย จารุเดช  พรมวงศ์ ม.เชียงใหม่
091 นางสาว ภัทรวด ีพรมเสน สามัคควีทิยาคม
092 นางสาว กชมน  ใจดี วทิยาลยัเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์
093 นางสาว ศภุิสรา คลา้ยหรัิญ เซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์
094 นาย ชิตวร  สนทิมัจโร มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา 
095 นางสาว กมลทพิย์  ทวยเทีย่ง สองภาษา Interkids
096 นางสาว ฐิตาภา เวชภัทรสริิ เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์
097 นางสาว จุตพิร  กลดัทมิ โพธิสารพิทยากร
098 นางสาว ภัทร์นฤน อ่วมศริิ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"
099 นาย พัทธพล บรรเริงศรี สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"
100 นางสาว ชมูนกิข์  ไชยกาญจน์ วดันายโรง
101 นาย ปัญจวชิญ์ ขอดทอง วดัสทุธิวราราม
102 นางสาว ภาวยิา  โตจรูญ มหดิลวทิยานสุรณ์
103 นางสาว ธีนดิา  สวุรรณถาวรกุล ม.เกษตรศาสตร์
104 นาย ก่อกฤษฎิ์  เอกพาณิชย์ถาวร เตรียมอุดมศกึษา
105 นางสาว เบญญาดา  จรุงจิตสนุทร เตรียมอุดมศกึษา
106 นางสาว ธัญลกัษณ์ อนนัตต์กึ เซนตห์ลยุส์
107 นางสาว นภัสสร เลศิสดุวชัิย สาธิต ม.เกษตรศาสตร์
108 นางสาว รุจาภรณ์  ปริตรศานตกิ โยธินบูรณะ
109 นางสาว กรวรรณ  นนัทหทยั สาธิต ม.ราชภัฏสวนสนุนัทา
110 นาย ฉมาดล  น าเอกลาภ บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 2
111 นาย พชร  อังศสุกุนฤมล เตรียมอุดมศกึษา
112 นางสาว ภคกุล แสงธรรมชัย สารสาสนว์เิทศนมิิตรใหม่
113 นางสาว ศภุาพิชญ์  เครือภู่ ศรัทธาสมุทร
114 นางสาว ลลติา  ศริิโภคทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
115 นาย ไพโรจน ์เจริญศรี สวนกุหลาบวทิยาลยั
116 นางสาว เช่ือมใจ จิตตะเสโน มอ.วทิยานสุรณ์
117 นาย ศภุกฤต  กลิน่ล าภู รักษ์วทิยา
118 นางสาว เพรงเพรา สงิหพงษ์ พรตพิทยพยัค
119 นางสาว กัลย์สดุา  ปิ่นสถาพร เซนตป์อลคอนแวนต ์ศรีราชา
120 นางสาว วนัวสิาข์  กุตแถลง เซนตป์อลคอนแวนต ์ศรีราชา
121 นางสาว อัญญรัตน ์ม่วงประเสริฐ นวมราชานสุรณ์
122 นางสาว กัญญาพัชร  รัตนวงษ์ เซนตห์ลยุส์
123 นางสาว น้ าทพิย์ ควรหา สนุทรภู่พิทยา
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124 นางสาว ฟ้าสนิ ี วชิรพงศ์ อัสสมัชัญ สมุทรปราการ
125 นาย สมาธิ  อนนัตเ์จริญวฒัน์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
126 นางสาว ธนพร  จงจารุกวนิ สตรีวทิยา 2
127 นาย ธนพณ  หาญพูนวทิยา เซนตค์าเบรียล
128 นางสาว จุดารัตน ์ลี เสริมงามวทิยาคม
129 นางสาว พรชิดา พลาชีวะ ระยองวทิยาคม
130 นาย วรินทร์ นาคาดเิรกกุล มหดิลวทิยานสุรณ์
131 นางสาว ปรรณีย์ คงเกิด หาดใหญ่วทิยาลยั
132 นาย ภาสกร อัลภาชน์ มอ.วทิยานสุรณ์
133 นางสาว อลนีา เดอ กูสแมน สตรีภูเก็ต
134 นางสาว ชลธิชา สนัตพิาณิชย์วงศ์ ขอนแก่นวทิยายน
135 นางสาว จิรดา ววิธิอ าพน บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)
136 นางสาว สสุดิา สมใจอุไรกุล เตรียมอุดมศกึษา
137 นางสาว ชิชญา นธิิเสถียรชัย หอวงั
138 นาย รตนสร ธีระชาตแิพทย์ มหดิลวทิยานสุรณ์
139 นางสาว นดิานชุ  เจริญชนม์ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"
140 นาย ชารีฟ อีแต สอนศาสนาศาสนปูถัมภ์
141 นางสาว ปณิศา เอมโอชา สายปัญญา
142 นางสาว พิชาภา ธีรมานติย์ เตรียมอุดมศกึษา
143 นาย วศิรุต เลาวานนัทพั์นธุ์ เซนตค์าเบรียล
144 นาย กนษิฐ์ จึงสกุลรุจิเรข สถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชีย
145 นาย วชิญ์พล ตอ่พล อุดรพิทยานกุูล
146 นางสาว วรัญญา กลิน่แก้วณรงค์ สตรีราชินทูศิ
147 นางสาว วรัิถพัชร บุณยรัตพันธุ์ มงฟอร์ตวทิยาลยั
148 นางสาว รมิตา อัศวพิสฐิกุล มหดิลวทิยานสุรณ์
149 นาย พรชัย จารุชัยนนัทกุล วาววีทิยาคม
150 นางสาว วมิลวรรณ อินทร์ยัง มัธยมสาธิต ม.นเรศวร
151 นางสาว ธันยพร พันธุ์ยาง ร้อยเอ็ดวทิยาลยั
152 นางสาว พิชญา สฤษฎีชัยกุล สาธิต จุฬาฯ
153 นางสาว ปวณี์นชุ เกียรตฐิาปนายง หอวงั
154 นางสาว ปัทชญา วงษ์เสาร์ เทพศริินทร์ นนทบุรี
155 นาย วรีภัทร ปรีชาบริสทุธิ์กุล เตรียมอุดมศกึษา
156 นางสาว สดุารัตน ์นนจันทร์ เตรียมอุดมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
157 นางสาว พรปวณี์ แสนวงศ์ สาธิต ม.มหาสารคาม
158 นางสาว ชาลสิา ศรีสรุะ ศรัทธาสมุทร
159 นางสาว ณัฐวรา  วริิยจันทร์ตา ราชินบีน
160 นางสาว สพิุชชา วเิศษพงษ์อารีย์ ราชินี
161 นางสาว วริยา เนตรคณุ ม.รามค าแหง
162 นาย วรพล อัศวแสงทอง เตรียมอุดมศกึษา
163 นางสาว ณัฏฐธิดา เจริญสขุ ราชินบีน
164 นางสาว พัชรวลยั วงศเ์หลอืง มาแตร์เดอีวทิยาลยั
165 นางสาว วชิราภรณ์ เกตสุร้อย สตรีวทิยา 2
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166 นาย ชัยทตั  ฉนัทะญาณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง
167 นาย ณัฐ ตูจิ้นดา สาธิต จุฬาฯ
168 นางสาว ณัฏฐริญา ชินะพัฒนวงศ์ สาธิต จุฬาฯ
169 นางสาว อลสิา ศรีรัตน์ สาธิต จุฬาฯ
170 นางสาว ณภัทร  เมธีวรัีงสรรค์ สาธิต จุฬาฯ
171 นาย วรีภัทร ดรุณ ระยองวทิยาคม
172 นาย จิรัฎฐ์  ตริไพรวงศ์ มัธยมวดันายโรง
173 นาย ณัฐพล วรรณบุตร ม.มหดิล
174 นางสาว ศศปิระภา  ขึมสนัเทยีะ สตรีวทิยา 2
175 นาย กลวชัร  ขันสวุรรณ กรพิทกัษ์ศกึษา
176 นางสาว ศศวิมิล ลิม่พิทกัษ์ อัสสมัชัญคอนแวนต์
177 นางสาว เกศกัญญา ศศปิระภากุล อัสสมัชัญคอนแวนต์
178 นาย ปวรินทร์ พันธุ์ตเิวช เตรียมอุดมศกึษา
179 นางสาว บงกชชนก  ดา่นรุ่งเจริญ สตรีนนทบุรี
180 นางสาว พันธิตรา มณฑาทพิย์กุล จุฬาภรณราชวทิยาลยั ปทมุธานี
181 นางสาว มานวกิา สชุฎาพงศ์ เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์
182 นางสาว รภัสวรางค ์ชูแข สามเสนวทิยาลยั
183 นางสาว ชัญญา โลส่ริิลกัษณ์ เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์
184 นาย นฤเบศ สงิหค์ะนนั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
185 นาย ณัฐศกัดิ ์อธิคมพาณิชย์ สาธิต ม.ราชภัฏสวนสนุนัทา
186 นางสาว จิดาภา หาญวรวงศชั์ย เตรียมอุดมศกึษา
187 นาย ศภุกฤต วจิิตรแสงรัตน์ บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 2
188 นาย ญาณศรณ์  วจิิตรธาดารัตน์ เทพศริินทร์
189 นางสาว ปานชนก  จ ารัสธนสาร เตรียมอุดมศกึษา
190 นางสาว พรประภา เอมลา สายปัญญา
191 นางสาว ภัทรวรรณ  วรรณสาธพ มาแตร์เดอีวทิยาลยั
192 นาย ณัฐภพ หลกัดี มหดิลวทิยานสุรณ์
193 นาย วศนิ  ปณิธานศริิกุล มหดิลวทิยานสุรณ์
194 นาย วสฏิฐ์ วงศต์ระกูล มหดิลวทิยานสุรณ์
195 นาย เสฏฐพงศ ์นมิมานทอดวงศ์ มหดิลวทิยานสุรณ์
196 นาย กิตตธิัช นวรุ่งนรัินดร์ มหดิลวทิยานสุรณ์
197 นางสาว ตรีรัตน ์พรเสมอภาค เทพศริินทร์ นนทบุรี
198 นางสาว ฉตัรวด ีพูลศรี ชิโนรสวทิยาลยั
199 นางสาว ชนนกิานต ์ชีวติโสภณ ทวิไผง่าม
200 นางสาว ปณิดา วริิยะชัยพร เตรียมอุดมศกึษา
201 นางสาว ดสุดิา  วรชาตเิดชชัย ม.ธรรมศาสตร์
202 นาย รบศกึ แพงมาก ขุขันธ์
203 นาย กฤษณะ ธนะชาญพัฒนา เซนตค์าเบรียล
204 นางสาว พิมพ์รว ี กุสสลานภุาพ ม.มหดิล
205 นาย ภัทรกร  พลเมือง ราชวนิติบางเขน
206 นางสาว เนตรชนก  ขันดี สตรีนนทบุรี
207 นางสาว ฐิตรัิตน ์ศริิขจรกิจ เตรียมอุดมศกึษา
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208 นางสาว พัชริดา  ตรีพรชัยศกัดิ์ บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)
209 นางสาว ชวศิา ธรรมจรัส เตรียมอุดมศกึษา
210 นางสาว ธนพร  สจุริต บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)
211 นางสาว ปุญญารัสม์ิ  ภูมิภูเขียว สาธิตแหง่ ม.เกษตรศาสตร์
212 นาย นภัค เวชเฉลมิจิตร อัสสมัชัญ
213 นางสาว วริษฐา ลมิป์แสงรัตน์ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
214 นางสาว สดุารัตน ์เอมจ่ัน ราชวนิติบางเขน
215 นาย บัณฑิกุล ศรีมงคลปทมุ อัสสมัชัญ ศรีราชา
216 นางสาว ณัฎฐณิชา เมฆแสน เซนตป์อลคอนแวนต ์ศรีราชา
217 นางสาว ปัณฑารีย์ ทรายทอง สวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี
218 นาย ณัฐวฒิุ ปฏินนัทกุล เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ ล าลกูกา
219 นางสาว ชโลบล คาววีงศ์ เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ ล าลกูกา
220 นางสาว ณัฏฐ์นรี มโหฬาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
221 นางสาว มาซีเตา๊ะ หะมะ มูลนธิิอาซิซสถาน จังหวดัปัตตานี
222 นาย ปิยวฒัน ์เลศิอุตสาหะ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
223 นางสาว ปวชิญา คงจันทร์ มอ.วทิยานสุรณ์
224 นางสาว อัญชิสา  ชิตวงศ์ หาดใหญ่วทิยาลยั
225 นาย กัญจนช์นก  ประสทิธิเมตต์ มหดิลวทิยานสุรณ์
226 นางสาว ฐิตาพร คุม้พาล ศรียานสุรณ์
227 นางสาว สกุลธีร์ นภาศร นานาชาตฮิาโรว์
228 นางสาว สชุานาถ ทองสกุ สงวนหญิง
229 นางสาว ศภุิสรา ธารธนาภรณ์ เตรียมอุดมศกึษา
230 นางสาว นธิิดา จิระขจรวงศ์ สามเสนวทิยาลยั
231 นางสาว ธัญนชิา  รสธุารา เตรียมอุดมศกึษา
232 นาย ณฐพล หาญชัยวฒัน์ เตรียมอุดมศกึษา
233 นางสาว คอรีเยาะ เวาะเละ ธรรมวทิยามูลนธิิ
234 นาย อิลฮัม สาและ๊ อัลตรักียะหอิ์สลามียะห์
235 นาย อัสมิน หะยีแวนอร์ อัลตรักียะหอิ์สลามียะห์
236 นางสาว มารีณา ดอเลาะ อัลตรักียะหอิ์สลามียะห์
237 นางสาว นาดฮีะห ์บินยูนุ เดชะปัตตนยานกุูล
238 นางสาว วชิาดา ประภพปัญจพัช สายปัญญา
239 นางสาว ศศธิร  ผอ่งวไิล ม.ขอนแก่น
240 นาย วทญัญู  เพ็ชรพญา สาธิต ม.สงขลานครินทร์
241 นางสาว ณัชชา จารุธเนศ อัสสมัชัญคอนแวนต์
242 นาย วส ุรตโิอฬาร ม.ศลิปากร
243 นาย ภัทรพล  เลา้ประเสริฐ วสิทุธรังษี จังหวดักาญจนบุรี
244 นาย โมฮัมหมัดอามีน บาสอสดิกิ สอนศาสนาศาสนปูถัมภ์
245 นาย ธิปัตย์ ปิยะภัทรกุล มหดิลวทิยานสุรณ์
246 นาย นพวชิ แก้วลนิ นานาชาตคิชิ อินเตอร์เนช่ันแนล
247 นาย ภูวศิ  วทิติยานนท์ สวนกุหลาบวทิยาลยั
248 นางสาว สตุานสุรณ์ หม่ืนแสน สรุาษฎร์ธาน ี2
249 นางสาว สทุธิตา เบ็ญโละ๊ ม.อิสลามยะลา
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250 นาย ธีระพงศ ์ส ารีลอย อุดรพิทยานกุูล
251 นางสาว ยุวมิต เมืองดี สรุาษฎร์ธานี
252 นางสาว อภิรัตน ์ อภิรมยนารถ ม.ธรรมศาสตร์
253 นางสาว ธัญญรัตน ์ รัตนเมธาโกศล บุรีรัมย์พิทยาคม
254 นางสาว สทุธิดา  ธนติานนท์ สรุศกัดิม์นตรี
255 นางสาว ชมพูนชุ  อุ่นวงศ์ เฉลมิขวญัสตรี
256 นางสาว สภุัชชา สดใส ล าปางกัลยาณี
257 นาย วรวฒัน ์ รุดชาติ ประชารัฐพัฒนาการ
258 นางสาว เนตรชนก  กาญจนะ ม.สงขลานครินทร์
259 นาย รามิล  รัชตนนัทกิจ อยุธยาวทิยาลยั
260 นางสาว ณัฐณิชา ตณัตวิงศว์าทนิ กรพิทกัษ์ศกึษา
261 นางสาว พิชามญช์ุ  วงศก์ฤษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
262 นางสาว ฐิตาภัสร์  ธีระภักดพัีนธ์ ม.อัสสมัชัญ
263 นางสาว หทยัชนก  สารใจ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
264 นาย วชัรเกียรต ิ วอ่งเจริญพร อุตรดติถ์
265 นางสาว วรีดา  ทศันศ์ริิสกุล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื
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