รายชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ปี 2562 (รอบรอฟั งผล)
ระดับอุดมศึกษา / กรุ งเทพและปริ มณฑล
หมายเหตุ
1 เครื่ องหมาย * หมายถึง ผู้ท่ไี ด้ รับทุนการศึกษาต่ อเนื่อง
2 เครื่ องหมาย (online) หมายถึง ผู้ท่ สี มัครทุนการศึกษาผ่ านระบบออนไลน์
กรุ งเทพมหานคร
1 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
*1 นาย กฤตเมธ

สิริสขุ ะ

2

ยานามะ

น.ส. สุมาลินี

(online)

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
*1 น.ส. นิชดา

ตู้จินดา

*2 น.ส. ดาราพร

นราพาณิชย์

3

น.ส. ปรี ยาภรณ์

ศรี ลาศักดิ์

4

นาย จักรินทร์

มุ้ยท้ องคุ้ง

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
1

นาย กุลพัทธ์

เทพมณี

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
*1 นาย จิรวัฒน์

อรชิน

(online)

2

นาย สิริวฒ
ุ

ล่องสกุล

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
1

น.ส. ปุณณมาส

แซ่ลี ้

2

น.ส. ธิดารัตน์

เพียรทอง

3

น.ส. ปลายฟ้า

รอดวิลยั

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1

น.ส. กาญจนาพร

ปุญญะจินดาเลิศ

2

น.ส. กนกวรรณ

วรรณวงค์กา

3

น.ส. ยุพาภรณ์

ทองอินทร์

4

น.ส. วราภรณ์

พงศ์กลา่

5

น.ส. ศิริธิดา

ฟั กพานิช

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
1

น.ส. ศศิวมิ ล

ด้ วงต้ อย

8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์
*1 น.ส. นุชรินทร์
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กาลา

(online)

*1 น.ส. ฉัตรนรี

แต้ มประสิทธิ์

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
*1 น.ส. สุธิดา

โนราช

*2 น.ส. อิสยาภรณ์

ง่อนสว่าง

(online)

*3 น.ส. รัตนากร

สวัสดีเจริ ญ

(online)

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
*1 น.ส. วิมล

พี ้กระทุม่

2

น.ส. ธัญชนก

ปานทอง

3

น.ส. พรชิตา

แพร่งสวัสดิ์

4

น.ส. ธมลวรรณ

จรัสนิพนั ธ์ กลุ

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
*1 นาย ปราโมทย์

ปรางนวล

*2 น.ส. นริ สรา

อินเดริ ส

*3 นาย ทักษ์ ดนัย

แสงอ่อน

*4 นาย วศิน

ตะโกทอง

*5 น.ส. นฤพร

โชคธารารัตน์

6

น.ส. ณัฐจารี

ทับที

7

นาย ณัฐพงค์

ทองอินไข่

8

น.ส. ปนัดดา

น้ อยคามูล

9

น.ส. นนทนี

บุนนท์

10 น.ส. สุธาวตรี

นาคู

11 นาย ณัฐวุฒิ

ทอนหยี

12 น.ส. จิตรา

สงพัฒน์แก้ ว

13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
*1 นาย อติวชิ ญ์

มีสขุ

*2 น.ส. นันทิชา

มีบญ
ุ รอด

*3 น.ส. จิณณพัต

ธนูปมัย

4

น.ส. สิริวมิ ล

ทวินนั ท์

5

น.ส. ฐิ ติยา

ธาราเดช

6

นาย ศุภณัฐ

รังศิริรัตน์

7

นาย ศิวชั

จัน่ เอี่ยม

14 วิทยาลัยเพาะช่ าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสินทร์
1

นาย พิเชฐ

หล้ าสืบสาย

2

นาย อมรเทพ

เทียนพาลี

3

นาย ดลณฤทธิ์

ฟ้าแลบ

4

นาย ชินดนัย

อินตา

5

นาย วณิชย์

แซ่ลิ่ม

6

น.ส. อทิตยา

ศิริบรู ณ์

7

น.ส. วชิราภรณ์

สุขสีทอง

15 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

1

นาย ฉัตรชนก

อัศวเทศานนท์

(online)

16 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
*1 น.ส. จันทราวลินทร์

เอี่ยมละออ

*2 น.ส. กนกวรรณ

กุตะนันท์

(online)

*3 น.ส. กนกวรรณ

ตั ้งกาญจนกิจ

(online)

จังหวัดนนทบุรี
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ นนทบุรี
1

น.ส. นันทิชา

ดารณีศรี สขุ

จังหวัดปทุมธานี
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*1 น.ส. กุลณัฐ

สุขเทียมสุวรรณ

*2 นาย ณัฐนนท์

ไพศาลเจริ ญงาม

3

น.ส. กรกนก

ศรี สคุ นธรัตน์

(online)

4

น.ส. รัตภรณ์

อุทมุ พร

(online)

19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
*1 น.ส. ศศิประภา

บัวนารถ

*2 นาย ธนดล

ประดับมุข

*3 น.ส. วิรดา

พิกลุ

20 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
*1 น.ส. พรอาสาห์

ประกอบนันท์

2

ผะอบสุวรรณ์

น.ส. ทิพวัลย์

