รายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ปี 2561 (รอบรอฟั งผล)
ระดับอาชีวศึกษา / กรุ งเทพและปริ มณฑล
กรุ งเทพมหานคร
1 กรุ งเทพการบัญชีวิทยาลัย
*1 น.ส. ชนิกานต์

กริ ดรัมย์

2 วิทยาลัยช่ างศิลป์ - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
*1 น.ส. เบญจมาศ
งามเฉลียว
3 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
1 นาย ชาณุรัตน์

แซ่ทอ่

4 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
*1 นาย อานนท์
*2 นาย ณรงค์ศกั ดิ์

สุวรรณนิตย์
รอดกลิ่น

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรั ญสนิทวงศ์
*1 น.ส. มณีภรณ์
ขาบาง
*2 น.ส. เจนจิรา
แซ่ดนั่
*3 น.ส. กัญญาณัฐ
วิวฒ
ั น์บวรวงศ์
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริ หารธุรกิจ
*1 น.ส. ปั ญจมา
พัชสาร
*2 น.ส. รัจนา
พัทวี

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ
1 น.ส. สุทธิดา
ชูทรัพย์
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
1 นาย ภัทรพล
นิลจู
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน
*1 น.ส. ณัฐกานต์
ก้ อนกลิ่น
*2 น.ส. ทิวานนท์
ปุยะติ
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน
*1 น.ส. จตุพร
2 นาย ศิรวัฒน์
3 น.ส. สไบทิพย์
4 น.ส. ปรางทิพย์
5 น.ส. เสาวลักษณ์
6 นาย อัมริ นทร์
7 นาย เนติพงษ์

เดชสุขพงษ์
ชมภูสว่าง
อยูพ่ ิสาร
หอมสุวรรณ
กองเงิน
ปานหมอ
พิบาลสิน

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์
*1 น.ส. ปานญารัตน์
ธนะศักดิ์
2 น.ส. ฐิ ติพร
ยอดยศ
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ
1 น.ส. มินตรา
ชังเจริญ

(online)

13 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์ บริหารธุรกิจ
1 นาย อชิตะ
พิมพิลา
14 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
1 นาย พงศธร

พ่วงจาด

15 วิทยาลัยสารพัดช่ างพระนคร
1 นาย นันทวัฒน์

สุทิเสน

16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
1 น.ส. กฤษดาภรณ์
สมภาร
2 น.ส. ธนพร
บุญนาค
17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุ งเทพ
*1 น.ส. สุวิภา
มีชนะ
18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
1 นาย อรรถกานต์
2 นาย ชัชวาล
3 น.ส. ปานตะวัน

วัฒนเสวี
ลากะสงค์
กลา่ เสือ

19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริ หารธุรกิจ
*1 น.ส. ณัฐธิญา
ปาสะและ

20 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์ บริ หารธุรกิจ
*1 น.ส. วรัญญา
งามเฉลียว
*2 น.ส. เนตรนภา
มีแวว
3 น.ส. นริศรา
ทองมา
*4 น.ส. ชลธิชา
เกิดสาย
*5 น.ส. วรรณภร
ศรแก้ ว
21 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
1 น.ส. อมิลตรา
จังหวัดนนทบุรี
22 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
*1 นาย รณกร

สารวงค์

ทองบุญนาค

23 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
1 น.ส. อรัญตา
ศรีอาจ
(online)
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
1 นาย ธนเดช
พงค์จกุ แก้ ว
2 น.ส. รุ่งฟ้า
สาแก้ ว
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ (SBAC)
1 น.ส. นฤมล
ศรีชยั

26 วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี
*1 น.ส. กันติชา
จังหวัดปทุมธานี
27 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
*1 น.ส. กนกวรรณ
*2 น.ส. ชนันธร
*3 น.ส. น ้าฝน
28 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
*1 นาย ธีระพัฒน์
*2 น.ส. สุภาดา
*3 น.ส. รัชฎา
*4 น.ส. สุภสั สร
5 นาย นิกร
6 นาย ชาญชัย
*7 นาย ดนัย
29 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร
1 นาย ธนัชชา

โซ๊ ะมิน

ตั้งแก้ ว
รักสงบ
ชนะพจน์

สุขสุพืช
ลองลม
ไกรทองสุข
มีศิลป์
เจียมโพธิ์
โคประโคน
แสงนาค

อักษรณรงค์

จังหวัดสมุทรปราการ
30 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
*1 น.ส. แพรวสกาย
ทองดอนพุม่

31 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
*1 น.ส. อินทิรา
สังทอง
32 วิทยาลัยพณิชยการบางนา
*1 นาย จิรเดช
*2 น.ส. สุนิตา

ไพศาลศุภกร
พูลเขตรกิจ

