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A001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางสาวณภัทรสร ปองสุข นางสาวปุญญิสา การุณธนกุล อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง

A002 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ นางสาวกัญชพร ม่ังมี นายณัฐพล หวินครบุรี อาจารย์รัตนาภรณ์ ผันประเสริฐ

A003 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายสุภณัฐ ตันพฤทธิอนันต์ นางสาวธนัชชา วงศ์มูล อาจารย์คทาชา ศรีฟ้าเล่ือน

A004 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายวันชัย นายพัน นางสาวจารุณี แสงอรุณ อาจารย์สโรจน์พันธ์ุ ปะละป๊ิก

A005 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน นางสาวศศิธร ตุ้มสวัสด์ิ นางสาวกัลยา บุญมี อาจารย์สุภาภรณ์ ชาวนาฝ้าย

A006 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา นางสาวศิรินญาภรณ์ ปิตฝ่าย นางสาวอนงค์นาฏ โปสยะบุตร อาจารย์สุมิตรา จันทร์แสง

A007 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ นางสาวธารารัตน์ ต้นเกตุ นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย อาจารย์ธิติพร เผือกฉุย

A008 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ นางสาวจุฑามาศ นาวงษ์ นางสาวสิรินดา จันทร์สงคราม ว่าท่ีร้อยตรียุทธนา แช่มชูกุล

A009 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ นางสาวกนกวรรณ ประดิษฐ์ค่าย นางสาวธัญพิชชา อินทมะโน อาจารย์กมลฉัตร มหาณรงค์ ณ ราชสีมา

A010 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา นายสหรัฐ ทิพย์ทวี นางสาววิชญาดา หุ่นอิน อาจารย์บัวหลวง มุ่งเก้ียวกลาง

A011 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายณัฐพล ระฆัง นางสาวพิทยารัตน์ ป้อมมาก อาจารย์ภัทร์ฐิตา เลิศเกียรติวรา

A012 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ นางสาวธิดารัตน์ ป่ินแก้ว นายนัฐพร เนินสนิท อาจารย์พรนภา ใจเท่ียงแท้

A013 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง นายนนท์วัฒน์ พลายทอง นางสาวศศิกานต์ ช่างถ่าย อาจารย์ศิริพงษ์ ค าพัฒน์

A014 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ นางสาวศศิธร ท่าลาด นางสาวสุวรรณี โพธ์ิทัย อาจารย์นัฐวุฒิ ย้ิมวดี

A015 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ นางสาวรุ่งไพลิน เจริญดี นางสาวกชพร นกต่อ อาจารย์ภาพตะวัน สกุลเต็ม

A016 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ นางสาวนฤสรณ์ ประวิง นางสาววัชราพร ศรีสวัสด์ิ อาจารย์สุวรรณี สาตรสาร

A017 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง นางสาวภัทรวดี แหวนอาจ นางสาวปริศนา แก้วรักษ์ อาจารย์ธีรวัฒน์ ชาธิพา

A018 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา นายมงคล ธรรมสา นางสาววาริพร เคล้าพิมาย อาจารย์รัชนี นามโยธา
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A019 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน นางสาวสุกัญญา บุราณคุณ นางสาวปนัดดา ทองอาสา อาจารย์เอมอร วิเศษหลง

A020 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นางสาวปนัดดา ธันยาจักรธร นายมานัส อ่อนทอง อาจารย์พรสุดา เพ็งอุดม

A021 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวเนตรนภา เอ่ียมสะอาด นางสาวประวีณา แบนนัด อาจารย์จินตนา เตชัย

A022 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท นางสาวญาณิกา วิบูลย์ชัยสิทธ์ิ นางสาวบัณฑิตา แก้วสุวรรณ อาจารย์ภิรมย์ภรณ์ หงษ์ทอง

A023 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นางสาวปรารถนา บุตรทอง นางสาวธนารีย์ นาหนองตูม อาจารย์ทิพย์จุฑา อนาวงศ์

A024 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี นางสาวสุธิตา หวลคนึง นางสาวนงรักค์ ศรีเวียง อาจารย์กฤษฐนชนม์ หาระไชย

A025 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน นางสาวสุจารี เกล้ียงกลม นายเตวิชญ์ แย้มกล่ิน อาจารย์นันท์นภัส มะลิทองพงศ์

A026 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นางสาวแพรวา มะภู่ทอง นางสาวณัฐนิชา พันธ์วิชัย อาจารย์สุกัญญา สิงห์ใจช้ืน

A027 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นางสาวธมลวรรณ กุลเรือง นางสาวปราณปริยา คุ้มสมบัติ อาจารย์นุสรา แสงตาล

A028 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นางสาวกัญญารัตน์ ก่ าแก้ว นางสาวจุรีวรรณ อัญชนะ อาจารย์วรัมพร อินทรา

A029 วิทยาลัยเทคนิควังน้ าเย็น นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์แดง นางสาวสุดารัตน์ กงแก้ว อาจารย์โนรีย์ ทรัพย์โสภณ

A030 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวสโรชา จีนรัง นางสาวชนัญชิดา สังข์อนันต์ อาจารย์ปราณปรียา จูเจ้ย

A031 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร นางสาวแพรวา ชาชูรส ธัญพร รัชตะสมบูรณ์ อาจารย์ปิณิดา ประยูรวงศ์

A032 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวกัญญาณัฐ บังพวงชน นางสาวธนาภรณ์ พลอยข า อาจารย์พิมพ์ลดา เรืองสุทธิ

A033 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี นางสาวกชกร แสงทองย้อย นางสาวกัลยา ประเสริฐดี อาจารย์ชัญญภัทร สุวรรณกูล

A034 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวนริสรา ฉ่ ากล่ิน นางสาวรวิสรา วงศ์ชมภู อาจารย์อัญชลี ห่วงญาติ

A035 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางสาวศิริวรรณ พิมแมน นายพีรพล งามสง่า อาจารย์จุฬาลักษณ์ ชะเนติยัง

A036 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นางสาวนวพร รอดหวัง นางสาวพัชราภา ทับเล้ียง อาจารย์ธนิดา ทองแดง
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A037 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง นางสาวจิราภรณ์ หลีล้วน นางสาวพิมพ์ชนก ธิตะปัญ อาจารย์วัชราภรณ์ วงศ์แจ้ง

A038 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี นางสาวยลดา สัยประภาศ นางสาวชมพูนุช ล้อประเสริฐ อาจารย์นิตยา ร่วมชาติ

A039 วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง นางสาวสาวิณี ดวงเพ็ชร นางสาวฐิตาพร พระชนะ อาจารย์จรรยา จันทร์โอกุล

A040 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นางสาวเอกลักษณ์ ประเมินชัย นางสาวพิมพ์ลภัส อาจเส็ม อาจารย์ทิพากร คุณพูล

A041 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นางสาววรัญญา โถทอง นางสาวจีราวรรณ์ ประดับราช อาจารย์นิลวรรณ ชูก้อนทอง

A042 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นางสาวประกายเพชร โต๊ะซัม นางสาวฟาว เชน อาจารย์นัยทิพย์ ด าดิน

A043 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นางสาวอรพรรณ สุทธิธารสุวรรณ นายวรรณสินธ์ุ วรสายสินธ์ อาจารย์ดิษยา จ านงค์

A044 วิทยาลัยพณิชยการบางนา นางสาววันวิสาข์ ทิพยานนท์ นายจิรายุ แน่นหนา อาจารย์ภัทรวดี วงษ์ไกร

A045 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย นางสาวณัฐตยา วงค์ยีเมาะ นางสาวพรจิรา นันทราช อาจารย์อังคณา ศรีสอาด

A046 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวชิชญา ค าภีระ นางสาวอุษามณี ลุงกาวิ อาจารย์นรินทร์ณา หน่อท้าว

A047 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวมลิวัลย์ โตกลึง นายวัชรพล โพธ์ิงาม อาจารย์ณัฐมน ทองเงิน

A048 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย นางสาวทิพย์พญา ฤทธ์ิศักด์ิ นางสาวปวันรัตน์ อุปัชฌาย์ อาจารย์ยุทธศักด์ิ สุภักดี

A049 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี นางสาวศรัณยา ภักดีสวาท นางสาววริศรา ไพรวรรณ์ อาจารย์ทัศนีย์ ทอดท้ิง

A050 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิเงทรา นายฉัตรมงคล นิติการ นางสาวจิดาภา วงศ์ศรีสวัสด์ิ อาจารย์ภรณ์ชนก บูรณะเรข

A051 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวกานต์พิชชา มีแสง นางสาวภัทรวดี ศุกลสกุล อาจารย์ศิริยาภรณ์ หนูกลิ่น

A052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี นางสาวจิดาภา สุทธิประสิทธ์ิ นางสาวพิชญา ประจวบวัน อาจารย์ขวัญทิพย์ แก้วยอด

A053 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นางสาวขนิษฐา ขวัญทอง นางสาวนัสฐิตา กล่ินสุวรรณ อาจารย์ฌัชชฎาพร อินทรพฤกษา

A054 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นางสาวอภิญญา  สรงพรมทิพย์ นางสาวอรพรรณ รัตนสิทธ์ิ อาจารย์วรรณา ตุลารักษ์
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A055 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวนีรนาท จริงใจ นางสาวปฐมพร สุขแก้ว อาจารย์ปริญญา ดาโหะ

A056 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวมานิสา สุขย้ิม นางสาวสุภาพร คหินทพงษ์ อาจารย์ชัจจ์ชัญสา หาญค า

A057 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวกัญฐมณี ปะระไทย นางสาววนัสนันท์ ขาวสอาด อาจารย์ศิรวิทย์ รามสูต

A058 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นางสาวปิยะวรรณ เอ่ียมศาตร์ นางสาวโชติกา โทท า อาจารย์วราภรณ์ ค าพิชิต

A059 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ นางสาวพัชราภา อาด า นางสาวฟาลาฮ์ เจ๊ะเห็ง อาจารย์เบญญา ฉิมแก้ว

A060 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นางสาวณัฐณิชา เอกมงคลฤกษ์ นางสาววาริณี แก้วสาสุข อาจารย์ณัฐระดา รัตนสิงห์

A061 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวอังคณา อยู่เช้ือ นางสาวกชนิภา บุญม่วง อาจารย์ณัฐพล เอ่ียมสกุลนิล

A062 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวพิชญาภัค ทองรอง นางสาวศิริวรรณ นิลเกษ อาจารย์กรรณิการ์ ครองยุติ


