รายชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ปี 2561 (รอบรอฟั งผล)
ระดับอุดมศึกษา / ภูมภิ าค
ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชียงราย
1 น.ส. ณิชชากานต์
เทพสุวรรณ
2 มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
*1 น.ส. สุวรา
2 น.ส. วริ นท์นิภา
3 นาย กฤษดา
4 น.ส. ศิระประภา
5 น.ส. ภัทรสุดา
6 น.ส. ปภาพร

ชุติชยั ศักดา
วงค์ษา
สัมมาสูงเนิน
จีรพัฒนโภคิน
เวียนศิริ
บุญเฮง

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
*1 นาย สุธี
*2 น.ส. อนัญญา
*3 น.ส. ชุลกี ร
*4 น.ส. จีรพร
5 น.ส. อัฉราพร
6 น.ส. ศิริพร

สิริเมธีตระกูล
แซ่ย้า
เจเตาะ
ตระสักธารา
แก้ วกันทะ
แซ่ซ้ง

(online)

7
8
9
10
11
12
13

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

ศิริลกั ษณ์
จริ ยา
มาลินี
นภัสชญา
พลอยวรีย์
จักรี
ชนิศา

จังหวัดเชียงใหม่
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*1 นาย นิธิ
*2 น.ส. รัตนากร
*3 น.ส. ณัฐวดี
*4 น.ส. คาแลง
*5 น.ส. วริ ศรา
6 น.ส. สุพรรษา

ตุงคบุรี
(online)
เมธีกิตติคณ
ุ
สุนิติปัญญาวงศ์
เอมะสุวรรณ
นิทโน
อภิสนุ ทรกุล
สุริยาสัก

ปิ่ นตา
อินตาดา
โพธิ์ดี
(ไม่มีชอื่ สกุล)
สารใจ
กิตติโสธร

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชียงใหม่
*1 นาย ลอน
จันตา
*2 น.ส. ต้ องตา
รณตัน
3 นาย ชนาธิป
กอดู่

(online)

6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้ านนา
*1 น.ส. รุ่งทิวา
ชมชนะชัย
2 นาย ก้ องเกียรติ
ภูผานิรันดร
3 น.ส. พิมพ์สดุ า
บารุงธีรพล
4 น.ส. อังคณา
คล่องดารณี
5 น.ส. กรรณิการ์
ริเชอร์
7 มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
*1 น.ส. อรอิศรา
*2 น.ส. มัลลิกา
*3 น.ส. สิริลกั ษณ์
*4 น.ส. ณัฐกานต์

สุขผล
แซ่เฮ้ อ
เรื องวิไลพร
คงมาก

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*1 น.ส. ปั ทมาภรณ์
*2 น.ส. รัตนากร
*3 น.ส. เรณุกา
*4 น.ส. ปิ่ นนภา
*5 น.ส. กัญญ์วรา
*6 นาย สุรินทร์
*7 น.ส. นัทชา
*8 นาย รัฐศาสตร์
*9 น.ส. หยกฟ้า
*10 น.ส. ธัญญาลักษณ์

น้ อยทู
ทิพย์คา
แซ่เฮ้ อ
อินนะลา
ไชยบาล
สกุลไพร
เมืองใจ
ทองเลิศ
แซ่หา่ น
ดวงสุวรรณ

(online)

*11
*12
*13
*14
*15
*16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

กรรณิการ์
ยุวริ นทร์
เกวลิน
พัทธนันท์
ชนะภูมิ
ฉัตรทะลิกา
จิตสุภา
เกื ้อกูล
อนุชา
วราภรณ์
นิสสริ นทร์
เพ็ญศรี
ชัญญานุช
บรรพต
อาโลน
ชาติชาย
มงคล
ทังจี
ศิริพงศ์

เขตต์นาพิภพ
รัศมีศรี สว่าง
พงษ์ เต้ า
แสนสุข
ศรีสงิ ห์
บุตรต๋า
สิทธิฤทธิ์
มะธุ
แซ่จา๋ ว
แก้ วธรรณ์
ธนาวงศ์สกุล
ทุนอ่อน
ชิมือ
แม่ต้านพรไพร
แซ่เซิน
พิสสมัย
โสส้ มกบ
มาลีผดุง
แสนพรม

(online)

จังหวัดน่ าน
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา น่ าน
*1 น.ส. อารยา
อาพร
*2 น.ส. วิริยา
คาแอนนา
*3 น.ส. ฐิ ตาภรณ์
สงคราม
*4 น.ส. อภิญญา
สมทรง
*5 นาย จตุภมู ิ
ยินดี
*6 น.ส. ฉวีวรรณ
สักลอ
จังหวัดพะเยา
10 มหาวิทยาลัยพะเยา
*1 น.ส. ยุพา
*2 นาย พีรดนย์
*3 นาย สุเมธ
*4 นาย ชัยมินทร์
*5 น.ส. รัตนาพร
*6 นาย เจษฎา
7 นาย กฤษฎากร

แซ่ยา่ ง
จินะกาศ
ใจชืน่
สหเจริ ญชัย
จันทขันธ์
เทิม่ มณี
พรมรักษา

จังหวัดแพร่
11 วิทยาลัยเทคนิคแพร่
*1 นาย ประสิทธิ์
*2 นาย สุพจน์

ศิริคาม
แซ่โซ้ ง

(online)

(online)

จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
12 วิทยาลัยแม่ ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 น.ส. วันวิสา
สุดแดนไพร
2 น.ส. กมลชนก
เลิศใจสวรรค์
จังหวัดลาปาง
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ลาปาง
1 น.ส. กมลชนก
กาฬจันโท
14 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลาปาง
*1 น.ส. ธัญพิมล
ทิพย์ปัญญา
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
*1 น.ส. วุฒิพร
*2 น.ส. กาญจนาพร
*3 น.ส. กิตตินนั ท์
*4 น.ส. ภัทราดี
*5 น.ส. สมศรี
*6 น.ส. มลฤดี
7 ส.ณ. วันชัย

คณาวุฒิกร
ศรีพรธิติกลุ
ฟูบตุ ร
ศักดิชน
ขจรเกียรติภิญโญ (online)
อารี รักษ์กลุ
สูงขาว

16 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลาปาง
1 น.ส. รุ่งอรุณ
ขุนไชย
2 นาย สุทศั น์
ทานุพงศ์พนั ธ์

จังหวัดอุตรดิตถ์
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
*1 นาย เตชสิทธิ์
2 น.ส. วรรณพร

ฐิ ตินนั ท์วรเวศ
ดวงคงสมบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่ น
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
*1 น.ส. ชลธิชา
2 นาย ธันยนิษฐ์
3 น.ส. พัชรี
4 น.ส. นัชชา

ภูลคร
ศรีลาวงศ์
ผลพูล
ศิริสาร

19 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่ น
*1 นาย นุติทศั น์
วรรณพุฒ
20 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่ น
*1 น.ส. ชนิดา
ราษฎร์ เสนา
จังหวัดชัยภูมิ
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1 นาย พลากร

โพธิ์เข็ม

จังหวัดนครพนม
22 มหาวิทยาลัยนครพนม
*1 น.ส. ณัฐกาญจน์
2 นาย พิสทุ ธิ์

สังโนชัง
พรหมอารักษ์

23 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ นครพนม
1 น.ส. ดารารัตน์
พรมอารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
*1 น.ส. ปวีณา
สุขบัวใหญ่
*2 น.ส. อัมพวัน
ป่ ากระโทก
*3 น.ส. ณัฎฐณิชา
ควบพิมาย
*4 น.ส. วราภรณ์
ไชยชนะ
5 น.ส. ปิ ยะฉัตร
ยาธงไชย
6 น.ส. ศุภมาส
ปั ดครบุรี
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*1 น.ส. ปวีณา
หวังอ้ อมกลาง
*2 น.ส. ปิ ยะดา
แสงปั สสา
3 นาย ธีรนัย
สุภาเรื อง

(online)

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
*1 น.ส. บุษกร
เครื่ องกลาง
*2 น.ส. พลอยไพลิน
ศรีนอก
*3 น.ส. จิราภรณ์
ปธิรูปัง
4 น.ส. ลลิตา
ศิริราญ
5 น.ส. ปวีณา
ฉิมพาลี
6 น.ส. สุธิดา
บารุงถิ่น
7 น.ส. แก้ วกัลยา
โพธิ์ปาน
8 น.ส. อภิญญา
แสงรัตน์
จังหวัดบุรีรัมย์
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
*1 น.ส. เพ็ญพิสทุ ธิ์
*2 น.ส. พนิดา
จังหวัดมหาสารคาม
28 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*1 น.ส. กฤษศินี
*2 น.ส. สุชาวดี
*3 น.ส. เวธกา

แพรวกลาง
ชัยมา

(online)

เสาเวียง
ปุริสงั ฆเต
เปล่งชัย

(online)

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
*1 น.ส. สุวนันท์
ปะนัดตา

จังหวัดร้ อยเอ็ด
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด
*1 น.ส. เมธาวดี
2 น.ส. ราตรี

จันทะสิงห์
ศรีธาตุ

จังหวัดเลย
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
*1 น.ส. มณีรัตน์
2 น.ส. อารยา

คาวันดี
แดนโคตรผม

จังหวัดสกลนคร
32 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
*1 น.ส. นาบีฮา
อีแต
*2 นาย ฟาอิก๊
หะยีดารี ยอ
*3 น.ส. ลาไย
มนัสศิลา
33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
1 นาย ศราวุธ
สีมา

จังหวัดสุรินทร์
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
*1 น.ส. ภาลินี
2 น.ส. สุนทรีย์
3 นาย เอกพจน์
4 นาย ขวัญชัย
5 น.ส. สิรินรัตน์
6 น.ส. สุวรรณา

ก่อแก้ ว
เขียนพลกรัง
ภูหอม
จันทยุง
ประดับศรี
ดิดผักแว่น

จังหวัดอุบลราชธานี
35 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*1 น.ส. วรนันญา
*2 น.ส. วิไลพร
3 น.ส. สุภาวดี
4 นาย ทรงพล
5 นาย เศรษฐภัทร์
6 นาย กฤษดา
7 น.ส. พรรณสุดา

เทีย่ งแท้
แสงเทพ
แก้ วมัน่
ดอกพุฒ
สังสมานันท์
สร้ อยสนธ์
พันธ์ งาม

(online)
(online)

ภาคกลาง
จังหวัดกาแพงเพชร
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
1 น.ส. อุไร
วงศ์ธีรภาพ
2 น.ส. กนกวรรณ
สวรรค์หลง
3 น.ส. กัญจนา
บุปผาอมรศรี

(online)

จังหวัดนครปฐม
37 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
*1 น.ส. วิสสุตา
เสนา
(online)
2 น.ส. ดารณี
วัชริ นทร์
38 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
1 น.ส. กัญญาณัฐ
พุ่มทอง
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*1 น.ส. อนุธิดา
*2 น.ส. สราญรัตน์
*3 น.ส. อิงตะวัน
*4 นาย ภาณุวฒ
ั น์
5 น.ส. อารี รัตน์

ปริ วนั นัง
เดชกุลไชยพงศ์
ภูร่ ะหงษ์
สมมุติ
ปุริสพันธ์

40 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
*1 น.ส. ณัฐสุดา
กองทอง
(online)
จังหวัดนครสวรรค์
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
*1 น.ส. ไอรดา
*2 นาย ธีระ
3 น.ส. ปิ ยะธิดา
4 น.ส. นุชนาถ

เอื ้อกุศลสมบูรณ์
ศรีลาจันทร์
อยุธยา
ฟูแย้ ม

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
*1 นาย ธวัลพร
สุขอร่าม
2 น.ส. นันทกานต์
กล้ าหาญ
จังหวัดพิษณุโลก
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก
*1 น.ส. ศศิตาภรณ์
ตรีเดชา
44 มหาวิทยาลัยนเรศวร
*1 น.ส. สุนิษา
*2 น.ส. ภฑิตา
*3 น.ส. ศศิวิภา
*4 น.ส. ธิดารัตน์
5 น.ส. ณริ ษา

ตรงสถาน
เนตรผง
เทียมใจ
เมธะพันธุ์
สิงห์พนั ธุ์

(online)
(online)

45 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
*1 น.ส. หนึง่ ฤทัย
สุวรรณอุดม
*2 น.ส. ภัทราพร
แท่งทอง
*3 น.ส. ธนัชชา
เขียวเนตร
*4 น.ส. ทิพรัตน์
เกยเมือง
5 น.ส. ชุติมน
แซ่หลอ
46 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
*1 น.ส. ธินานาฏ
อนุรักษ์ภฟู ้ า
2 นาย ศรราม
สุริยกานต์พรรณ
3 น.ส. อรณิชา
พันธ์ เจดีย์
จังหวัดเพชรบูรณ์
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
*1 น.ส. มุฑิตา
2 น.ส. ลัดดาวัลย์
3 น.ส. ปรารถนา
4 นาย เชาวลิต

อ้ อมแก้ ว
ผิวคา
ทับทิมเล็ก
ศรีนรครุฑ

จังหวัดลพบุรี
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
*1 น.ส. นันทวรรณ

ตาแก้ ว

จังหวัดสมุทรสาคร
49 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
1 นาย วันชัย
ทีสกุ ะ
2 นาย ณัฐกิตติ์
ลีนะชัยวัฒน์
จังหวัดสุโขทัย
50 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
*1 น.ส. ทักษพร
อยูเ่ สือ
ภาคตะวันออก
จังหวัดจันทบุรี
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
1 น.ส. ธนพรรณ
โพธิ์พรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
*1 น.ส. รุจิรดา
พรหมรอด
จังหวัดชลบุรี
53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา
*1 น.ส. ณัฐธิชา
ถิตประภัย
*2 น.ส. มาดี
คานิล
*3 น.ส. อัจฉรา
สาตสุข

54 มหาวิทยาลัยบูรพา
*1 น.ส. สุภาวดี
2 น.ส. นิภาพร
3 น.ส. นาฏลดา
4 น.ส. ประภัสสร
5 น.ส. วริ ศรา

ศรีศภุ ศิริวงศ์
ศรีวิเศษ
เดชณรงค์
เกตุแก้ ว
ศรีพรม

ภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
*1 นาย ศุภกิตย์
*2 นาย สิทธิกรณ์
*3 น.ส. บุษบา
4 น.ส. จันจิรา
5 น.ส. ศรสวรรค์
6 นาย ศุภกร
7 นาย ปั ญญา
8 น.ส. นราเกตน์
9 น.ส. เจษฎาภรณ์

จันทนา
จันทนา
ใจกล้ า
ทนเถื่อน
โสมสอน
เชื ้ออินสูง
อาจคงหาญ
ไสยวงศ์
อ้ ายแค้ น

(online)

จังหวัดตาก
56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ตาก
1 น.ส. ธัญพิชชา
ศรีนนท์
2 น.ส. ชนากานต์
ปั ญญา
3 น.ส. ดวงแก้ ว
จีก่ ลาง
จังหวัดเพชรบุรี
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
*1 น.ส. พรทิพา
2 น.ส. ณิชชา
3 น.ส. นพพัสสร
4 นาย อนุสรณ์
5 นาย โสภณ

ประทุมพันธ์
วงค์สกุล
เทพอยู่
ต๊ ะดิวษา
เกตุแก้ ว

58 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
*1 น.ส. ชัชฎาภา
สามคุ้มพิมพ์
จังหวัดราชบุรี
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1 น.ส. ภรณ์ฤทัย
วงค์ราษฎร์

ภาคใต้
จังหวัดตรั ง
60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตตรั ง
1 น.ส. ณัฐฐา
นะแก้ ว
61 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตตรั ง
*1 น.ส. พรธิรา
พลวัฒน์
*2 น.ส. ศิริพร
สรรเพชร์

(online)

62 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรั ง
1 น.ส. วิภาดา
เยีย่ งกุลเชาว์
63 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรั ง
*1 นาย ไกรสิทธิ์
บริ มาตุ

(online)

จังหวัดนครศรี ธรรมราช
64 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรี ธรรมาโศกราช
1 น.ส. ธัญญานุช
สงพราหมณ์

65 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
*1 น.ส. วิภาวี
คาพิมลู
*2 น.ส. พรประภา
ณ พัทลุง
*3 นาย ณัตติพงษ์
คงหนู
4 นาย ศิขริ นทร์
ควรราพึง
5 น.ส. กนกกาญจน์
ระฆังทอง
66 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
*1 น.ส. อะเมทิสธิ์
*2 น.ส. ยุพารัตน์
*3 น.ส. ปภัสรา
4 น.ส. บงกช

(online)
(online)
(online)

ชัยอิสรภาพ
ช่วยชัย
จันทวิโรจน์
เผือกปาน

จังหวัดปั ตตานี
67 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
*1 น.ส. โรสลีนา
วาเตะ
จังหวัดภูเก็ต
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
*1 นาย คณิต
*2 น.ส. ณิชาดา
3 น.ส. พรณิชา
4 น.ส. นันทนา

อัครสรรพพร
ศรีพล
เรื องศรี
สุขเกษม

(online)
(online)

จังหวัดยะลา
69 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
1 น.ส. นูรีณา
เจ๊ ะแว
2 น.ส. วนิดา
สุขอยู่
3 น.ส. นูรีซา
เจ๊ ะอาลี
4 น.ส. ศรัญญา
พิพบ
5 น.ส. นาซูฮา
มะ
จังหวัดสงขลา
70 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
*1 น.ส. ศิริวราภรณ์
พิศทุ ธิ์สนิ ธุ์
*2 นาย อิทธิพทั ธิ์
ทองมี
*3 น.ส. กิ่งกาญจนา
บุญเชิด
*4 น.ส. กนกพร
ไพบูลย์
5 น.ส. แววมยุรา
แซ่เลี ้ยว
6 น.ส. วิรัตน์ชดา
สวัสดี
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
*1 น.ส. ณัฐกฤตา
*2 น.ส. ศุภรัตน์
*3 น.ส. อัจจิมา
4 น.ส. นันทิตา
5 น.ส. มุมีนะห์

บวรชัยกุลชญา
เพ็งประพันธ์
นวลละออง
ศิรินวล
ดาละแซง

(online)
(online)

72 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1 นาย เทพไท
บุญชูศรี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
*1 น.ส. สุดารักษ์
ลีเ่ ป้ว
*2 น.ส. พัทธ์ ธีรา
เพชรอินทร์
3 น.ส. ปุณยาพร
ทองขวิด

