รายชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ปี 2561 (รอบรอฟั งผล)
ระดับอุดมศึกษา / กรุ งเทพและปริ มณฑล
กรุ งเทพมหานคร
1 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
1 นาย ราเชน
2 น.ส. ชนิสรา
3 น.ส. วงศ์ชนก

บุญอิน
นัยวิริยะ
ชีวะธรรม

(online)
(online)

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
*1 น.ส. สุภาพร
ห่อไธสง
*2 น.ส. นิชดา
ตู้จินดา
*3 น.ส. ภาวินี
บรรเทา

(online)

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
*1 น.ส. ณัฐนรี
สิริปัญญาวงค์
*2 นาย เบญจพล
แสนดี
*3 น.ส. ปาณิศา
มีเทียม
*4 นาย มนัสนนท์
ชีพอุบตั ิ
5 น.ส. จีราภรณ์
สอนกลาง
6 น.ส. นิชาภัทร
สุขเจริ ญ
7 นาย ฐากูร
ทองเป๋

(online)
(online)
(online)

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
*1 น.ส. กาญจนา
พวงสีเงิน
2 น.ส. ณัฐกานต์
ซิตา
(online)
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
*1 น.ส. ศิรินา
ช่อปทุมมา
2 น.ส. สุนิตา
สีอดุ ทา
3 น.ส. ธนิชญรัชน์
สิริรตนาภิรัชต์
*4 น.ส. เปรมวิไล
ไทยทวี
5 นาย สิทธิชยั
พรชัยสุนทร
6 น.ส. หทัยภัทร
ระดาพงษ์
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ
*1 น.ส. ฐานันดร
จุ้ยจุติ
*2 น.ส. กชกร
ยาหอม
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
*1 น.ส. ศศิวรรณ
ผดาเวช
2 นาย ณรงค์ฤทธิ์
พรชัยสุนทร
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสินทร์ บพิตรภิมุข จักรวรรดิ
*1 น.ส. อารี รัตน์
จันทร์ ฉาย

9 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1 น.ส. สุวิมล

โสดา

10 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
*1 นาย วุฒิชยั
ด้ วงนา
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
*1 น.ส. ณัฐณิชา
*2 น.ส. ชฎาภรณ์
*3 น.ส. ฉัตรนรี
4 น.ส. สิตานนท์

ช่วยคงคา
ภูพ่ ลับ
แต้ มประสิทธิ์
พาจันลา

(online)

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
*1 น.ส. กมลชนก
คาภาผง
*2 น.ส. ธัญญวดี
เกิดทองมี
*3 น.ส. ดรุณี
พุทธลา
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
*1 น.ส. จิรภานันท์
*2 น.ส. สมฤทัย
*3 น.ส. เกศรินทร์
*4 น.ส. ปิ ยะฉัตร

รักเดช
คางาม
อินเดริ ส
วาดประสพ

(online)
(online)

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
*1 น.ส. นิกาญา

วรนันสิทธิ์

15 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
*1 น.ส. วลัยพร
ป้องสวย
*2 น.ส. พลอยแก้ ว
อินต๊ ะเสนา
*3 น.ส. รุ่งนภา
พงษ์ ประสาสน์
*4 น.ส. ปิ ยธิดา
ดาเนินงาม
*5 น.ส. พรนิภา
โฉมงาม
*6 นาย ภัทรพงศ์
แซ่หลี
*7 น.ส. กรภัทร
วีรวานิช
8 น.ส. ชนิสรา
ปั ญญาการผล
9 น.ส. สุทธวีร์
ไทยปราณี
10 น.ส. ฤทัยรัตน์
อิน่ คา
11 น.ส. ธนภรณ์
พัวพรทิพย์รัตน์

(online)
(online)

16 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
*1 น.ส. อาไพ
สมพงค์
2 น.ส. รชา
บารุงจิตต์
17 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
*1 น.ส. อุทมพร
*2 น.ส. กัญญพัชร
3 น.ส. นันจา

เขียวเหลือ
ร่างทะเล
วงษ์ ศรี ดี

(online)

18 วิทยาลัยเพาะช่ าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสินทร์
1 น.ส. ชลิตา
ศรีโยธี
19 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุ งเทพ
*1 น.ส. น ้าหวาน
อายุวงษ์
20 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
*1 น.ส. อรวรา
ขาวิไล
*2 นาย นนทวัฒน์
นุ้ยพัว
3 นาย มารุต
เทียมเมือง
4 นาย อภิวฒ
ั น์
แก้ วพฤกษ์
5 นาย สุวชั ร
กิจเจริ ญ
6 นาย กฤษณะ
เขี ้ยวงา
7 น.ส. ศิริลกั ษณ์
พัวพานิช
(online)
21 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
*1 น.ส. ปิ ยพร

ศรีประสิทธิ์

จังหวัดนนทบุรี
22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ นนทบุรี
1 นาย สรณัฐ
ดอกบัว
2 นาย อนันตชา
อินเดริ ส
3 น.ส. ภิรมย์รัตน์
รอดเหมย

23 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
1 น.ส. พิมพ์วิไล
หว่างไม
จังหวัดปทุมธานี
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*1 น.ส. ดลจิรา
จิตต์อาจ
*2 น.ส. นิติรัฐ
สายทองคา
*3 น.ส. ชนาภา
ยาสกุล
*4 น.ส. ปวีนชุ
สระทองรัด
*5 น.ส. ณิรัตน์ชา
บุญปู่
6 น.ส. รุจิรดา
บุญพุ่มพวง
7 น.ส. วาศิณี
อุน่ ชา
8 น.ส. ชุดาพร
นนมนตรี
9 นาย รัฐชัย
ภูส่ ละ
25 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
*1 น.ส. กชกร
นนทวงษ์
*2 น.ส. กุลนิดา
จินตนาเลิศ
*3 น.ส. อณัติพร
วัชเรศร
4 น.ส. นันทวัน
สกุลทิพย์เดชา

(online)
(online)

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
*1 น.ส. ภัทราพร
ลายวิลยั
2 นาย กฤษณะ
ไลเลิศ
3 น.ส. ชืน่ กมล
นิลพรมมา
4 น.ส. ศศิธร
ปาประกอบ

