รายชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ปี 2562 (รอบรอฟั งผล)
ระดับอุดมศึกษา / ภูมิภาค
หมายเหตุ
1 เครื่ องหมาย * หมายถึง ผู้ท่ ไี ด้ รับทุนการศึกษาต่ อเนื่อง
2 เครื่ องหมาย (online) หมายถึง ผู้ท่ สี มัครทุนการศึกษาผ่ านระบบออนไลน์
ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชียงราย
*1 นาย กวีวชั ญ์

อูปเงิน

2 มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
1

น.ส. นิตยา

บุตรแก้ ว

2

น.ส. วริ ศรา

พันแดง

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
*1 น.ส. แสงทิพย์

นามวงศ์

2

น.ส. อาทิตยา

บุดดี

3

นาย ไชยวัฒน์

แซ่เกา

4

น.ส. แพรวณภา

นามฮุง

5

น.ส. วิชญาดา

มาเยอะ

จังหวัดเชียงใหม่
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*1 น.ส. สาวิตรี

สาริ อาภรณ์

*2 น.ส. นภาพร

แซ่ม้า

*3 น.ส. อุรัสยา

ปิ งคาภา

(online)

5 มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
*1 น.ส. จินดา

เชือเมือ

2

น.ส. มุกดา

เตชะเดชวรพันธ์

3

นาย พืชมงคล

อินทานุวฒ
ั น์

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*1 น.ส. อุษณีย์

ก่อแจ

*2 น.ส. มัสยา

ใจริ เริ่ม

*3 น.ส. เกวลิน

พรมเกษา

4

น.ส. มินตรา

หน่อคา

5

นาย จตุรวิทย์

ศรี บญ
ุ

6

น.ส. กมลรัตน์

กองตา

7

นาย สายัณห์

อิสรโอกาส

(online)

8

น.ส. นฤมล

วิถีนิติธรรม

9

น.ส. ฐาปณี

พงษ์ โชคธนา

จังหวัดน่ าน
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา น่ าน
*1 น.ส. โชติกา

หน่อม๊ อก

2

นาย อรรถกานต์

พรมปิ ด

3

น.ส. จุฬารัตน์

หาญกัน

จังหวัดพะเยา
8 มหาวิทยาลัยพะเยา
*1 น.ส. ฉัตรชุดาพร

ใจจุมปู

2

ย้ อยยด

น.ส. ฟ้าใส

จังหวัดแพร่
9 มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1

น.ส. อมตา

สุวรรณเขตต์

จังหวัดลาปาง
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ลาปาง
*1 น.ส. เบญจมาศ

วันทนียสกุลชัย

2

แสนสุวรรณ

น.ส. จุฑารัตน์

(online)

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
*1 น.ส. จิรัฐิติกาล

ศิริกลุ วรชัย

2

ภูษิตวิโรจน์กลุ

นาย อนุภทั ร

12 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ วิทยาเขตลาปาง
1

นาย อานนท์

อรรถอินทีรย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่ น
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
*1 นาย ธันยนิษฐ์

ศรี ลาวงศ์

*2 น.ส. เจนจิรา

กลางสวัสดิ์

จังหวัดชัยภูมิ
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
*1 นาย ชนะโชค

ทานกิ่ง

จังหวัดนครพนม
15 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ นครพนม
1

นาย ณัฏฐพล

วดีศิริศกั ดิ์

จังหวัดนครราชสีมา
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

*1 น.ส. ศุภนัฐ

โกสูงเนิน

2

แห่งกลาง

น.ส. กฤษณา

17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*1 น.ส. ณัฐวดี

รุ่งวิถีชยั พร

2

ชาติเหิม

น.ส. ธัญภรณ์

(online)

18 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวทิ ยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
1

น.ส. สุชาดา

โทไข

2

น.ส. กาญจนา

คาเณร

3

น.ส. สุดา

เวียงจัน่ เพชร

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จังหวัดบุรีรัมย์

*1 นาย วรภพ

มีเค้ า

*2 น.ส. อารี ยา

ชิ ้นจอหอ

*3 น.ส. สโรชา

ผลพิบลู ย์

*4 น.ส. ประภัสสร

พงษ์ ชะเกาะ

5

น.ส. พิมพ์นภา

โมรานอก

(online)

6

น.ส. พรนภา

พิมพ์ใหม่

(online)

7

น.ส. พรสุดา

ฉันงูเหลือม

8

น.ส. สุชาวดี

ดีขนุ ทด

20 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
*1 น.ส. มลธิยาภา

อินอ่อน

2

แก้ วปุม

น.ส. จริยาภรณ์

(online)

จังหวัดมหาสารคาม
21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*1 นาย อรรถพล

สุทิวงศ์

(online)

22 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
*1 น.ส. อมรรัตน์

เขียวเพชร

*2 น.ส. สโลศินี

ศิริธรรมมา

(online)

*1 น.ส. สุณิสา

นามสุข

(online)

2

น.ส. ณัฐมณ

เอกวุธ

3

นาย รัฐพล

ขันทวัด

4

น.ส. เมธากุล

คาสุข

5

น.ส. วาสนา

กิจอินทรีย์

จังหวัดศรีสะเกษ
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ

จังหวัดสกลนคร
24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
1

น.ส. กิตติมา

เงินจตุรัส

จังหวัดสุรินทร์
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
*1 นาย ธณัชวัจน์

หวังหิรัญกุล

(online)

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
*1 น.ส. สุดารัตน์

นามวัน

*2 น.ส. สกุลทิพย์

ภูร่ ัตน์

(online)

*3 นาย นพกรณ์

ทองไทย

(online)

*4 นาย ณัชพล

เล่าลา

(online)

*5 นาย ธนธรณ์

เหมือนศรี

จังหวัดอุบลราชธานี
27 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*1 น.ส. ฟองสมุทร

คามะวง

2

น.ส. ศศิภา

สุขอุ้ม

3

น.ส. เกศราพร

4

นาย มงคล

ขยายวงศ์
วุทธิสิทธิ์
ภาคกลาง

จังหวัดกาแพงเพชร
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
*1 น.ส. อริสา

ศรี ทอง

*2 น.ส. กชนุช

ดารากมล

*3 น.ส. สุภินนั ท์

วนาอาทิตย์

(online)

*4 น.ส. กัลยากร

แซ่เฮ่อ

*5 นาย ขวัญชัย

ธนวิภาศพงศ์

จังหวัดนครปฐม
29 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
1

นาย ปั ณณวิชญ์

สว่างแจ้ ง

(online)

30 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
*1 น.ส. สุรีย์

ศักดิ์บรรลือกิจ

31 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
*1 น.ส. สุณิสา

เทพวงค์

2

น.ส. ปรมัตถ์

จันทร์ หอม

3

น.ส. อริศรา

นามาบ

4

นาย ภูชิสส์

โรจนวรหิรัญ

5

นาย สมณลิน

อุนรุท

6

น.ส. บุศราพร

หงษ์ ทอง

(online)

7

น.ส. สิริพร

ฮาดทักษ์วงค์

(online)

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1

น.ส. ศุภวรรณ

ทองประศรี

2

น.ส. วิภาวดี

หุน่ ทอง

3

น.ส. กรวิภา

โพธิ์ ศรี

4

น.ส. ณิชนันทน์

นามโคตร

5

น.ส. นงนุช

ชุมแวงวาปี

6

น.ส. พิชญาภา

พวงมะลิ

33 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
*1 น.ส. ศิริธิดา

โภคาบุญเสริม

จังหวัดนครสวรรค์
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
*1 นาย ภาณุวฒ
ั น์

พรหมดี

2

ยอดบัว

นาย วชิระ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
*1 น.ส. นฤมล

ภาคีธรรม

จังหวัดพิษณุโลก
36 มหาวิทยาลัยนเรศวร
*1 น.ส. เบญจมาศ

สุขโกกี

*2 น.ส. จิดาภา

รุ่งราบสูง

*3 น.ส. พรพรหม

พันธ์ ภู่

4

จันทาโลก

น.ส. สุพตั รา

37 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
*1 น.ส. เกศดาพร

สายทองติ่ง

(online)

*2 น.ส. ภูริชญา

บัวบาน

จังหวัดเพชรบูรณ์
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
*1 น.ส. นภัสสร

กิจเต่ง

*2 น.ส. ศิริโสภา

สุขศรี

*3 น.ส. กิตติพร

แสนโคตร

*4 น.ส. วรรณิดา

แก้ วจบ

5

ทับทิมเล็ก

น.ส. เปรมฤทัย

จังหวัดสุโขทัย
39 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
*1 น.ส. มลฤดี

ประทีปคีรี

*2 นาย วิษณุ

จรูญวนาลี
ภาคตะวันออก

จังหวัดชลบุรี
40 มหาวิทยาลัยบูรพา
*1 น.ส. ณัฏฐนันท์

สุวรรณสิงห์

*2 นาย ธนวุฒิ

ภาคมินาคม

3

ประยูรพูนผล

น.ส. เสาวภา

(online)

ภาคใต้
จังหวัดตรัง
41 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ วิทยาเขตตรั ง
*1 นาย พันธกานต์

ปานเล็ก

42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรั ง
1

น.ส. จิรัชยา

ทองลิ ้ม

จังหวัดนครศรี ธรรมราช
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
*1 น.ส. รัติญา

หล้ าหลัน

44 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
*1 น.ส. บุษกร

ใสงาม

*2 น.ส. สุฑาทิพย์

เพชรทอง

*3 น.ส. จิราวรรณ

คลอดเพ็ง

จังหวัดนราธิวาส
45 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1

นาย ฮาเซ็ม

อาลี

2

นาย ฮัมเซาะ

นาแว

3

นาย มูฮาหมัดฟิ รดาวซ์ หะยีเลาะ

4

น.ส. อาซูรา

อิสมารอฮิม

5

น.ส. ซาฟี ยะห์

บือราเฮง

6

น.ส. อาซีกิน

เตะ

7

น.ส. ซัรวานี

สะนอมวงศ์

8

น.ส. ฟั ตฮียะห์

กอซอกือจิ

9

นาย อิสมาแอล

สะมะแอ

10 นาย ซูลกีพลี

มาอาโซ๊ ะ

11 น.ส. อาฟี กะห์

สะมูดิง

12 นาย นราธร

หมุดตะเหล็บ

จังหวัดยะลา
46 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
1

น.ส. นูรฮายาตี

แวสะแลแม

2

น.ส. นูรูลคอยรี ยะห์

เจ๊ ะสนิ

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
*1 น.ส. กนกวรรณ

ศศิธร

2

พรหมจรรย์

น.ส. สิรินยา

จังหวัดสงขลา
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
1

น.ส. กรพิณ

มูณี

2

นาย บาคอรี

ดอเลาะซา

49 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
*1 น.ส. ณัฐณิชา

ทองสุด

2

ยอดหนู

น.ส. อรุณี

50 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1

น.ส. จันทรพิมพ์

ทวีรัตน์

