รายชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ปี 2561
ระดับอาชีวศึกษา / กรุ งเทพและปริ มณฑล
กรุ งเทพมหานคร
1 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
*1 นาย ชานาญ
2 นาย บวร
3 นาย สาธิตย์
4 นาย กรชวัล
5 นาย วาณิชชา
6 นาย ภูชิต
7 นาย สุทิวสั
8 นาย ตุลธร
9 นาย ชัยสิทธิ์
10 นาย สรัล
11 นาย สรรเสริญ
12 ด.ช. ภีระพล
13 นาย อิทธิพล
14 นาย กันต์ธร
15 นาย นาวิน
*16 น.ส. สุดารัตน์
*17 น.ส. จิราวรรณ
*18 น.ส. รวินท์นิภา
*19 นาย สมพร
*20 น.ส. ผัลย์ศภุ า
21 นาย ศิวกร
22 นาย สุรชัย
23 นาย ชญานนท์

เก่งรุ่งชัย
พวงสิน
แจ่มใส
อินจันทร์
แซ่เล่า
วงษ์ และ
อินทประสงค์
แสงท้ าว
แซ่ยา่ ง
โรงทอง
จีรังคีรี
อาจภักดี
สุดเฉลามาลัย
กัมปนาทเสนากุล
จงสถาพรพิพฒ
ั น์
สิมพล
กะการดี
เจริญพานิชเสรี
(ไม่มีชอื่ สกุล)
ปั ญญินทริ ยาภรณ์
ฉัตราธิกลุ
เลิศฤทัยเกษม
สุดาจันทร์

2 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
*1 น.ส. ธิดารัตน์
*2 น.ส. ทรายงาม
3 น.ส. วัลยา

ศรีเจริ ญ
ทับเปลีย่ น
เจริญศักดิด์ ารงค์

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุรกิจและนีรชาศึกษา
*1 น.ส. วรารมย์
จันทรา
2 นาย จิรวัฑฒ์
ยูซบ
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีมนี บุรีโปลีเทคนิค
*1 นาย ปฏิภาณ
หรั่งสาคร
5 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
*1 นาย อธิกรณ์
*2 นาย วทัญญู

เบิกครบุรี
แสงสด

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริ หารธุรกิจ
1 น.ส. จิราพัชร
หาญจริง

(online)

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน
*1 น.ส. พรพรรณ
*2 น.ส. พนิดา
*3 น.ส. จันทิมา
*4 น.ส. สุชานาถ
5 น.ส. อุทมุ พร
6 น.ส. ศศินนั ทร์
7 น.ส. ศุภารัตน์
8 นาย วิจิตร
*9 น.ส. นันทิดา
*10 น.ส. วราภรณ์
11 น.ส. อรวรรยา
12 น.ส. จิตตวดี

เดชสุขพงษ์
หลิมสุวรรณ
แซ่วา่ ง
อึ ้งพุดซา
จัน่ บารุง
ยุคนั ธร ณ อยุธยา
อมรสันต์
ปานบัว
เฟื่ องวงศ์
รอดหิรัญ
มัง่ คัง่ นิรันดร์
มีสทิ ธิ์

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ
1 นาย เจษฎา
ศรีกรี เวช
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์ บริ หารธุรกิจ
*1 น.ส. อภิญญา
โพธิราช
*2 น.ส. พรนิภา
หอมหวล
3 น.ส. อัญรินทร์
เลิศวงศาโรจน์
10 วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุ งเทพ
*1 น.ส. เมธาวี
สมานประชา

11 วิทยาลัยสารพัดช่ างนครหลวง
1 นาย กัลยา
2 น.ส. นัชพร
3 นาย อรรณพ
4 นาย ชายชาญ
5 นาย เอกพงษ์
6 น.ส. ทิวาวรรณ

เขียวไสว
แก้ วกูล
แย้ มเพชร
เทพศรี หา
แจ่มกมล
กอทอง

12 วิทยาลัยสารพัดช่ างพระนคร
*1 น.ส. ณัฐณิชา
*2 นาย รณชัยทวีป
*3 นาย อนุวตั ร
4 นาย ทักษ์ดนัย

ปานกลีบ
ขันธเขต
อัมระปาล
กิจเจริ ญ

13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
1 น.ส. นิรมล
เพ็งพุด
2 น.ส. สุกญ
ั ญา
ศรีจนั ทร์
3 น.ส. ภัคจิรา
สุภาพพงษ์
4 น.ส. พรรณราย
ปลาเงิน
5 น.ส. กัลยา
พฤกษจันทร์
6 น.ส. สุชาดา
มูลระมาตย์
7 น.ส. ศรี วิไล
ตาทอง
*8 นาย ธนพันธ์
ศรีประภา
*9 นาย ลัทธพล
เดวอหมัด
10 น.ส. ณัฐณิชา
อภิบาลราษฎร์
14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
*1 น.ส. วชิราภรณ์

สุขศรี ทอง

15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริ หารธุรกิจ
1 นาย สิทธิกร
ขุนเณร
2 น.ส. มาเรี ย
แดนแสนสี
16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์
*1 น.ส. อริสา
*2 นาย จิตภาณุ
3 น.ส. กาญจนา
4 นาย เชิดชัย

ในพระอุปถัมภ์
กรองแก้ ว
ทองขาว
ชูสาร
คาแหงพล

17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
1 น.ส. กัญญาณัฐ

พวงภู่

(online)
(online)

18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
*1 น.ส. ปฏิมา
เมืองรอด
2 น.ส. จุฑามาศ
คูหาวิชานันท์
จังหวัดนนทบุรี
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
1 น.ส. อักษร
วงค์ก้อม
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง
*1 น.ส. ศุภมาส
สารใจ
*2 น.ส. สิริราวรรณ
เอีย่ มสอาด
3 น.ส. ณัฐชยา
บุญเพ็ง

21 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ
1 น.ส. นริศรา
ลาแพงดี
*2 น.ส. บัว
แซ่อึ ้ง
จังหวัดปทุมธานี
22 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
*1 นาย มนตรี
*2 นาย ศุภาวุฒิ

ปิ่ นแก้ วทอง
อาวุธปั ญญากุล

23 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝี มือปั ญจวิทยา
*1 นาย เฉลิมพล
เรี ยงประยูร
*2 นาย รมย์ชลี
เพชรเลิศ
*3 นาย อลิศ
โลทะกะ
*4 นาย ณฏฐพล
กรุณานุวตั ร
*5 นาย นัฐพล
ถามะนาศาสตร์
6 น.ส. ศิริพร
ก่อแก้ ว
7 นาย ยศกร
เรื อนคา
8 นาย พีรธัช
สมรัตน์
9 นาย ธีรภรณ์
คร้ ามคงวงษ์
10 นาย อดิศร
ปั ญญาใส
11 นาย วุฒิดนัย
จวนกระโตน
*12 นาย ศุภโชค
สวนดอกไม้
*13 นาย อมรกานต์
ภูสนี ้า

จังหวัดสมุทรปราการ
24 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
1 นาย สมชัย
ปั ญยะชัย
25 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
*1 น.ส. นิภาพร
เผือกโฉลง

(online)

