
หน้าที'  1

หมายเหตุ *เครื'องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที' สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์

**เครื'องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื' อง

กรุงเทพมหานคร

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*1 นาย กฤตเมธ สิริสุขะ

*2 น.ส. สุมาลินี ยานามะ

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

*1 น.ส. นิชดา ตู้จินดา

*2 น.ส. ณัฐธิดา ฤกษ์ดี

3 น.ส. อัญชิสา มโนรัตนา

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

*1 นาย เบญจพล แสนดี

*2 นาย กุลพัทธ์ เทพมณี

*3 น.ส. พีชญา สอนกลาง

*4 น.ส. สิริกร สาวสวรรค์ (online)

5 นาย วันชัย แซ่เจี'ย

6 น.ส. วรัญญา เรืองศรีสังข์

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

*1 น.ส. ศิวาพร คงแถลง

2 น.ส. สุวรรณี สุขอ่อน

3 น.ส. พิมพ์ชนก ธรรมเจริญ

รายชืE อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพืEอการกุศล ปี 2563

ระดับอุดมศึกษา / กรุงเทพและปริมณฑล
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5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

*1 น.ส. ธนิชญรัชต์ สิริรตนาภิรัชต์

*2 น.ส. ศิรินา ช่อปทุมมา

*3 น.ส. แพรฐิวา รามพูล

*4 น.ส. ธิดารัตน์ เพียรทอง

5 นาย เจริญทรัพย์ วงศิริ

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

*1 น.ส. มาริสา มัตสุรีย์

*2 นาย ธนวัชร ปัญญาไพบูลย์วงศ์

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

*1 น.ส. ศิริธิดา ฟักพานิช

*2 น.ส. กาจนาพร ปุญญะจินดาเลิศ

*3 น.ส. วรินยุพา ทองใบ

*4 นาย ทศพร วิจักขณา

*5 น.ส. ฌัชชา บุญหล้า

*6 น.ส. ยุพาภรณ์ ทองอินทร์

*7 น.ส. วราภรณ์ พงศ์กลํ'า

*8 น.ส. กนกวรรณ วรรณวงค์กา

9 น.ส. ธัญญารัตน์ บัวพ่วง

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

*1 น.ส. กัญญารัตน์ สถาพรจิตรี

*2 น.ส. ศศิวิมล ด้วงต้อย

*3 น.ส. สุนิสา วอนจวง

*4 น.ส. อัญชิสา สิงห์พิทักษ์เมธา
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5 นาย เอกภพ ลาภเลิศสกุล

9 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

*1 น.ส. สุวิมล โสดา

10 มหาวิทยาลัยมหิดล

*1 น.ส. ปรมัตถ์ จันทร์หอม

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

*1 น.ส. ฉัตรนรี แต้มประสิทธิd

*2 นาย ฐิติ จิรนันทศักดิd

3 นาย วฤก จิรนันทศักดิd

4 นาย ภัทรพล วัฒนากิจนุกูล

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื'อ น.ส.เกเก (ไม่มีชื'อสกุล)

6 นาย สาละวิน โสะพันธ์

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

*1 น.ส. ธัญญวดี เกิดทองมี

*2 น.ส. สุธิดา โนราช (online)

*3 น.ส. สุนันทา ชํานาญฤทธิd

*4 นาย โอ๋ กุลพรไพศาล

13 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

*1 น.ส. ธัญชนก ปานทอง

*2 น.ส. อรัญญา หอมจันทร์

*3 น.ส. จุฑารัตน์ กันวิชา

*4 น.ส. สมฤทัย คํางาม

*5 น.ส. วิมล พีiกระทุ่ม
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*6 นาย พฤฒิพร เฉิน

*7 น.ส. พรชิตา แพร่งสวัสดิd

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

*1 น.ส. นาริสรา อินเดริส

*2 นาย ทักษ์ดนัย แสงอ่อน

*3 น.ส. นฤพร โชคธารารัตน์

*4 นาย วศิน ตะโกทอง

*5 น.ส. รัตนากร สวัสดีเจริญ

*6 น.ส. ธีรารัตน์ เงินนาค

*7 น.ส. ฤทัยรัตน์ อิ'นคํา

*8 น.ส. วลัยพร ป้องสวย

*9 น.ส. ปิยธิดา ดําเนินงาม

*10 น.ส. ณัฐจารี ทับที

*11 น.ส. บุษรินทร์ แซ่ลี

*12 น.ส. นนทนี บุนนท์

*13 น.ส. จิตรา สงพัฒน์แก้ว

*14 นาย ปราโมทย์ ปรางนวล

*15 น.ส. ไอริณ มีจันทร์

16 น.ส. สิริพร แซ่ลี

17 น.ส. นิอารติ ซีบะ

18 น.ส. เสาวลักษณ์ บุญหลัง

19 นาย ปรเมษฐ์ สุขเวช

15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

*1 นาย อติวิชญ์ มีสุข

*2 น.ส. พรรณกาญจน์ สีพิน

*3 น.ส. จิณณพัต ธนูปมัย
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*4 น.ส. ปิยาพัชร พฤกษพรพิศาล

*5 น.ส. ดิษลิน มงคลศาสตร์

*6 น.ส. รชา บํารุงจิตต์

*7 น.ส. อาร์เทน่า คาดีวี

*8 นาย มงคล วงศ์สิงหเดโช

*9 นาย ศุภณัฐ รังศิริรัตน์

*10 น.ส. พรชิตา โพธิdเอี'ยม (online)

11 นาย พุทธิพร ศรชัยญาติ (online)

16 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

*1 น.ส. อุทุมพร เขียวเหลือ

*2 น.ส. กัญญพัชร ร่างทะเล (online)

17 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

*1 น.ส. วชิราภรณ์ สุขศรีทอง

*2 นาย อมรเทพ เทียนพาลี

*3 นาย ธนิศร เกตุรักษ์

*4 น.ส. ปรีญานันท์ บุญเพ็ง

*5 นาย พิเชฐ หล้าสืบสาย

*6 น.ส. อรนิชา แซ่เฮ็ง

*7 น.ส. อทิตยา ศิริบูรณ์

*8 น.ส. พราวเดือน เนตรดี

*9 นาย ดลณฤทธิd ฟ้าแลบ

*10 นาย ชินดนัย อินตา

*11 น.ส. ไอลดา ศรีสุวรรณ

*12 นาย สุวัฒน์ ทํานุ

*13 นาย พิชัย ปัญญาคํา

14 นาย พีรวิชญ์ โพธิdประดิษฐ์
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15 น.ส. สลิลทิพย์ ศรีมะเรือง

16 น.ส. พิชญาภัค คําแตง

17 น.ส. นภาพร แซ่แต้

18 น.ส. สุภาพรรณ พรมจันทร์

19 นาย อนุสรณ์ ไชยอยู่

20 นาย ศุภชัย กมลเลิศไชยา

21 น.ส. ขวัญภวิตรา บุญเล็ก

22 น.ส. กุลธิดา สมิงนรา

18 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

*1 นาย กิตติสัณห์ จิวจินดา (online)

*2 น.ส. อรวรา ขําวิไล (online)

*3 นาย กานต์พงศ์ ทองเสมอ (online)

*4 น.ส. จันทราวลินทร์ เอี'ยมละออ (online)

*5 น.ส. กนกวรรณ ตัiงกาญจนกิจ (online)

*6 น.ส. บุษยมาศ งามพิทย์

*7 นาย อัศรากรณ์ ก้อนแก้ว

8 น.ส. ศิรประภา เที' ยงปา (online)

9 น.ส. อารีดา แปเฮาะอีเล (online)

จังหวัดนนทบุรี

19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

*1 น.ส. นิษาพร ช้างพุ่ม

*2 นาย รัชชานนท์ คําโฮง

*3 น.ส. เบญจลักษณ์ พงศ์พานิชย์

*4 น.ส. นันทิชา ดารณีศรีสุข

5 น.ส. อักษร โพธิกูล
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จังหวัดปทุมธานี

20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

*1 น.ส. ณิรัตน์ฌา บุญปู่

*2 น.ส. ชุดาพร นนมนตรี (online)

*3 นาย ณัฐนนท์ ไพศาลเจริญงาม (online)

*4 น.ส. พีรยา คําปวนบุตร (online)

*5 น.ส. กนกวรรณ พวงศิริ (online)

*6 น.ส. กุลณัฐ สุขเทียมสุวรรณ (online)

*7 น.ส. รัตนาพร ชัยประภา (online)

*8 น.ส. ปัทมพร ทองพัด (online)

*9 น.ส. รัตภรณ์ อุทุมพร (online)

*10 น.ส. ญาณิศา ผายรัศมี (online)

*11 น.ส. บุรัสกร บุญมี (online)

12 น.ส. ธันยภรณ์ พิมเสน

13 นาย วัชระ ขําถวิล (online)

14 น.ส. อุบลวรรณ สนองผัน (online)

15 น.ส. นภาวรรณ พันธ์แดง (online)

16 น.ส. กัญญา คําประชม (online)

21 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

*1 น.ส. กุลนันทน์ ทองกระจ่าง

*2 น.ส. ศศิประภา บัวนารถ

*3 นาย ธนดล ประดับมุข

*4 น.ส. วิรดา พิกุล

*5 น.ส. นุชรินทร์ กาลา (online)

6 น.ส. ภัทรวดี ศรีคําซาว

7 น.ส. รุจิรา พุมมา

8 น.ส. ภัทรวดี ศรีคําชาว (online)
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9 นาย อนุรักษ์ สวนอินทร์ (online)

22 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

*1 น.ส. ภัทราพร ลายวิลัย

*2 น.ส. ขวัญเรือน มาเจริญ

*3 น.ส. กมลชนก พุ่มเจ้า

*4 น.ส. กมลทิพย์ แซ่ซิ iม

*5 น.ส. สิริรัตน์ เนินทรา

6 น.ส. สุวิตา ขันทอง


