รายชื; อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพื;อการกุ ศล ปี 2563
ระดั บอุ ดมศึ กษา / ภู มิภาค
หมายเหตุ *เครื' องหมาย (online) หมายถึ ง ผู้ ที' สมัครขอรั บทุนจากระบบออนไลน์
**เครื' องหมาย (*) หมายถึ ง ประเภททุนต่ อเนื' อง
ภาคเหนื อ
จังหวัดเชี ยงราย
1 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เชี ยงราย
*1 นาย กวี วัชญ์
อู ปเงิ น
2 น.ส. รติ นัฏฐ์
ป๋ านมอย
2 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงราย
*1 น.ส. แสงทิพย์
*2 น.ส. ศิ ริรัตน์
*3 น.ส. อาตู ม
*4 น.ส. อภิ ญญา
*5 น.ส. เบญจรงค์
*6 น.ส. ชุ ลีกร
*7 นาย ไชยวั ฒน์
*8 นาย อธิ วัฒน์
*9 น.ส. ศิ ริพร
*10 น.ส. เฉี' ยวยิ ง
*11 นาย ภานุพงศ์
*12 น.ส. บู ชู
*13 น.ส. ศิ ริจันทร์
*14 น.ส. ธิ ดา

นามวงค์
ดาวประกายสี
หมื' อแลกู่
ครองมี
โสภี
เจเตาะ
แซ่ เกา
ทุ่ งไพศาล
วงค์ ซื]อ
แซ่ โถง
วงศ์ อินทร์
เยต๊ะ
คงประหยั ดดี
อี ต๊ะ
หน้ าที' 1

*15
*16
*17
*18
19
20
21

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.

ชนิศา
จั กรี
กาญจนา
นภั สชญา
สาธิ ต
จี รชี พ
กั ลยารั ตน์

สุ ริยาสั ก
อภิ สุนทรกุ ล
บุ ญธรรม
เอมะสุ วรรณ
จะอื' อ
แซ่ ว่าง
จิ ตการณ์

จังหวัดเชี ยงใหม่
3 มหาวิทยาลั ยการกี ฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชี ยงใหม่
1 นาย ชยุ ต
พงศ์ จิระปัญญา
4 มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่
*1 น.ส. นิรณรา
*2 น.ส. อุ รัสยา
*3 น.ส. นภาพร
*4 น.ส. สาวิ ตรี
5 น.ส. สุ ภัค
6 น.ส. ปริ ญญารั ช

ทักษายา
ปิงคํ าภา
แซ่ ม้า
สาริ อาภรณ์
ลุ งต๊ะ
ประสาทเวช

(online)
(online)
(online)

5 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เชี ยงใหม่
*1 นาย มนัสนันท์
จั นตา
*2 น.ส. ณัฐธยาน์
ธรรมชโลทร
*3 นาย สกุ ล
สิ ทธิ ฤทธิe
*4 น.ส. รั ชฎากรณ์
ขันทอง
6 มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาเขตเชี ยงใหม่
*1 น.ส. ศิ ริรัตน์
อรุ ณวรรั กษ์
หน้ าที' 2

*2
*3
*4
*5
6

นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ปัญญา
ตั]ม
กุ ลณัฐ
ดารณี
นํ]าผึ]ง

จองสอน
(ไม่มีชื' อสกุ ล)
เถมินพนา
ไพรแสงสิ งห์
ล่ องลํ านํ]าเมย

7 มหาวิทยาลั ยมหามกุ ฏราชวิทยาลั ย วิทยาเขตล้านนา
*1 น.ส. กรรณิการ์
ริ เชอร์
*2 นาย โพโซ
มิตรสาธิ ต
*3 นาย อานนท์
แพรสลั กจิ ต
*4 น.ส. ทิกั ญญา
โอภาสชั ย
*5 น.ส. พรทิพย์
พุ ทธกรอง
*6 น.ส. พรนิภา
ชาตรี ยินดี
*7 น.ส. นิภา
กั งลา
*8 น.ส. ดาราพร
ใฝ่ ในกิ จ
*9 น.ส. วนิดา
ปัญญากิ จตระกู ล
10 นาย สมพร
เอกสาธก
11 น.ส. นันทิกานต์
ยอดยิ' งหทัยกุ ล
12 น.ส. มะลิ วัลย์
ครองคี รีสิน
13 มหาวิทยาลัยมหามกุ ฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้ านนา เพื'อ น.ส.ศรีวรรณ คําฟู
8 มหาวิทยาลั ยแม่ โจ้
*1 น.ส. อรอิ ศรา
*2 น.ส. มุ กดา
*3 น.ส. จิ นดา
*4 นาย ชาญ
*5 น.ส. รั ชฎาพร
*6 นาย คั มภี ร์

สุ ขผล
เตชะเดชวรพั นธ์
เชื อมือ
ซุ ่ นต่ า
ปินทิพย์
คํ าลื อ
หน้ าที' 3

*7 น.ส. สิ ริลักษณ์
8 นาย กานต์
9 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่
*1 น.ส. วิ ภาดา
*2 น.ส. วรรณพร
*3 นาย ชาติ ชาย
*4 นาย บรรพต
*5 นาย กิ ตติ ศักดิe
*6 นาย วรวิ ช
*7 น.ส. นงคราญ
*8 น.ส. ปัทมาภรณ์
*9 น.ส. สั ตตรั ตน์
*10 นาย เอกรั กษ์
*11 นาย สายั ณห์
*12 น.ส. ศุ ทธิ นี
*13 น.ส. ปิ' นนภา
*14 น.ส. กั ญญ์วรา
*15 น.ส. อุ ษณีย์
*16 น.ส. อาทิตยา
*17 น.ส. เกวลิ น
*18 นาย อนาดร
*19 น.ส. เพ็ ญศรี
*20 นาย สุ รินทร์
*21 น.ส. ภั สสร
*22 น.ส. นิสสริ นทร์
*23 น.ส. จริ ยา
*24 น.ส. สิ รินทรา

เรื องวิ ไลพร
ลายคํ า
พรมสวั สดิe
จิ ตตรง
พิ สสมัย
แม่ต้านพรไพร
เจนใจ
วิ ริยะชั ยพงษ์
มิตรสาธิ ต
น้ อยทู
แซ่ ย้าง
อํ ารุ งสิ งขร
อิ สรโอกาส
ต่ างใจ
อิ นนะลา
ไชยบาล
ก่ อแจ
แซ่ ย่าง
พรมเกษา
(ไม่มีชื' อสกุ ล)
ทุนอ่ อน
สกุ ลไพร
ฤทธิe เดชไพรศาล
ธนาวงศ์ สกุ ล
แซ่ เจ๋ า
อิ นทร์ ดี
หน้ าที' 4

*25 น.ส. สุ นารี
ดาราแจ่ มจรั ส
*26 น.ส. นัทชา
เมืองใจ
*27 น.ส. สุ พรรษา
มณีทัศน์
*28 น.ส. หอมนวล
นวลปัn น
*29 น.ส. มินตรา
หน่อคํ า
*30 น.ส. ประภา
ม่อนประเสริ ฐ
*31 น.ส. ณัฐสุ ดา
จั นต๊ะพรมมา
*32 น.ส. จิ รัฐิติ กาล
เกษมเจริ ญกู ล
*33 น.ส. อนุพร
วณิชกุ ลพั ทธ
*34 น.ส. กมลวรรณ
แสนขอน
*35 น.ส. อั ญชลี
เมฆสุ วรรณ์
*36 น.ส. ผกาแก้ว
พุ่ มพฤกษ์
*37 น.ส. คํ าขวั ญ
(ไม่มีชื' อสกุ ล)
38 น.ส. รวิ ภา
กมลรั ตนวรรณ
39 น.ส. สุ พรรษา
เงาคํ า
40 นาย นรพนธ์
เทพบุ ญเรื อง
41 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ เพื' อ น.ส.แสงก่ อ ลุ งจั นต๊ ะ
42 น.ส. ศิ รินญา
ปุ กแก้ว
43 น.ส. รุ่ งทิวา
จะจู ติ
44 น.ส. นรกมล
อยู่ แฮ
45 น.ส. มาธวี
ทวี ปวน
46 นาย ภาณุพั นธ์
จั กรแก้ว
47 น.ส. สุ ดารั ตน์
ชนันพร
48 น.ส. บุ ญพิ ทักษ์
ชนนมาตุ ภูมิ
49 นาย สาคร
สุ ขเกษมสาคร
50 น.ส. เบญจมาศ
ดี คํา
51 น.ส. เปรมมิกา
อาซอ
52 น.ส. เพชรลดา
แผ่ นทอง
หน้ าที' 5

53 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ เพื' อ น.ส.สุ พรรณี ศรี ทอง
10 วิทยาลั ยนาฏศิ ลปเชี ยงใหม่
*1 น.ส. อั ฐธนกาญจน์
*2 นาย ธนกฤต
*3 นาย ธวั ฒชั ย
*4 นาย จั กรพั นธ์
*5 นาย ภั ฏฐภาส

แซ่ เฮ่ อร์
สุ พรรณ
เรื อนแปง
ท่องเที' ยว
ทิพย์ มาน

จังหวัดน่าน
11 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา น่าน
*1 น.ส. ฉวี วรรณ
สั กลอ
*2 น.ส. อารยา
อํ าพร
*3 น.ส. วิ ริยา
คํ าแอนนา
*4 น.ส. ฐิตาภรณ์
สงคราม
จังหวัดพะเยา
12 มหาวิทยาลั ยพะเยา
*1 น.ส. เพชรพิ รุณ
แก้ววรรณ
*2 นาย พี รดนย์
จิ นะกาศ
*3 น.ส. กนกวรรณ
อิ นต๊ะ
*4 นาย ณัฐวั ฒน์
สุ นทร
5 น.ส. ปวี ณา
ชมจิ ตร
6 มหาวิ ทยาลั ยพะเยา เพื' อ นายสุ ชาติ นายส่ วย
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
13 วิทยาลั ยแม่ ฮ่องสอน มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่
*1 น.ส. กมลชนก
เลิ ศใจสวรรค์
หน้ าที' 6

*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10

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

อิ นทิรา
วั นวิ สา
วณีพร
สุ ธิดา
นิสาพร
เทวั ญ
สลิ ณา
ฐาปณี
นฤมล

กระจายสั ญจร
สุ ดแดนไพร
ฐิติ กาญมณี
ตรี สิทธิ นพคุ ณ
เฉลิ มเกี ยรติ มณี
เจริ ญชั ยโอฬาร
ชะนะกุ ล
พงษ์โชคธนา
วิ ถีนิติ ธรรม

จังหวัดลํ าปาง
14 มหาวิทยาลั ยการกี ฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลํ าปาง
*1 น.ส. ธนภรณ์
กาทุ่ ง
*2 นาย กริ ชชนะ
จํ าปา
*3 นาย ธี รวั ฒน์
สุ ริยะธง
*4 นาย อนุพงศ์
สอนศรี
*5 นาย สุ ทัศน์
ทํานุพงศ์ พันธ์
6 นาย ปฏิ ภาณ
นามบุ ตร
15 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ลํ าปาง
*1 น.ส. จุ ฑามาศ
คํ านาสั ก
16 มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศู นย์ลํ าปาง
1 น.ส. รมณียา
พรมเพ็ ญ
17 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง
*1 น.ส. วุ ฒิพร
*2 น.ส. กาญจนาพร

คณาวุ ฒิกร
ศรี พรธิ ติกุล
หน้ าที' 7

*3
*4
*5
*6
*7
8
9

นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

สุ วิชา
อนุภั ทร
จิ รัฐิติ กาล
ปริ ฉัตร
พงศ์ พัทธ์
ธั ญจิ รา
จารี ย์

มั' งคงรุ่ งสกุ ล
ภู ษิตวิ โรจน์กุ ล
ศิ ริกุลวรชั ย
บุ ญอิ' ม
เพชรแสนเจริ ญ
ปันวารี
โชคสร้างทรั พย์

จังหวัดลํ าพูน
18 วิทยาลั ยสงฆ์ลํ าพูน มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
*1 น.ส. โสภา
ฤทธิe เดชไพรศาล
จังหวัดอุ ตรดิ ตถ์
19 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ์
*1 นาย วั ชระ
*2 น.ส. ญานิศา
*3 น.ส. สาหร่ าย
*4 น.ส. เสาวลั กษณ์
5 น.ส. เสาวลั กษณ์
6 น.ส. นรรั ตน์
7 น.ส. สุ พิชญา

นักดนตรี
พลี สัตย์
นะที
โพธิe ทอง
ลาคํ า
แสนละเอี ยด
มหามิตร

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จังหวัดขอนแก่น
20 มหาวิทยาลั ยขอนแก่น
*1 น.ส. ชลธิ ชา

ภู ลคร

หน้ าที' 8

(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)

21 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน วิทยาเขตขอนแก่น
*1 น.ส. ศุ ภนัฐ
โกสู งเนิน
จังหวัดชั ยภู มิ
22 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏชั ยภู มิ
*1 นาย ชนะโชค
*2 นาย อั มริ นทร์
*3 น.ส. ศศิ วิมล
4 น.ส. อาทิตยา

ทานกิ' ง
สุ คะโต
ทาไธสง
แบกไธสง

จังหวัดนครพนม
23 มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาลั ยสงฆ์นครพนม
*1 น.ส. วิ ภาดา
ยาคํ า
*2 น.ส. ศศิ ภา
ไชยปัญญา
*3 นาย ณัฏฐพล
วดี ศิริศักดิe
*4 นาย ระพี พัฒน์
ทันแล้ว
*5 นาย วิ รัตน์
พรมราช
*6 น.ส. รั ตนาภรณ์
สุ จริ ต
7 น.ส. นิรดา
คํ าพิ มพ์
(online)
8 นาย วรั ญญา
จิ ตอั คคะ
(online)
9 นาย วรายุ ทธ
ขันธรั ตน์
(online)
10 นาย สุ ภชี พ
สุ ขสุ คนธ์
(online)
11 นาย กฤษดา
แสงสุ วรรณ
(online)
12 น.ส. พรรณพนัช
ไชยวงษ์
(online)
จังหวัดนครราชสี มา
24 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน วิทยาเขตนครราชสี มา
*1 น.ส. ณัฎฐณิชา
ควบพิ มาย
หน้ าที' 9

*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
11

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

ศุ ภมาส
ศิ รภั สสร
จุ ฑามาศ
กษิดิe เดช
ปวี ณา
ปวี ณา
สุ นีรั ตน์
กวิ นธิ ดา
อทิตติ ญา
ปาลิ ตา

25 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุรนารี
*1 น.ส. ณัฐวดี
*2 นาย ธี รนัย
*3 น.ส. เกษร
4 น.ส. เพชรริ นทร์

ปัดครบุ รี
เกยสั นเทียะ
บุ ญเรี ยง
อาศั ยนา
หวั งอ้อมกลาง
สุ ขบั วใหญ่
ไพบู ลย์
กระโทกนอก
วากระโทก
ยุ รชาติ
รุ่ งวิ ถีชัยพร
สุ ภาเรื อง
อิ นอํ านวย
หยงสตาร์

26 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดี เถรี วิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
*1 น.ส. สุ ธาดา
โทไข
*2 น.ส. มาริ สา
หน่อปิ
*3 น.ส. สุ ภาพร
ไพรวิ มล
*4 น.ส. สุ ดารั ตน์
พะตะเพ็ ง
*5 น.ส. ดารณี
ภู มิรั ตน์คี รี
*6 น.ส. นิพพานา
อาจสมคํ า
7 น.ส. วรั ญญา
หนูเกื]อ
8 ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรี วิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื'อ น.ส.ปราณี
9 น.ส. แก้วมณี
สติ ตรง
10 น.ส. ประณีต
สิ งขรทองแก้ว
หน้ าที' 10

11 น.ส. วารี

ทับทิม

27 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครราชสี มา
*1 น.ส. ชลธิ ดา
พิ งสระน้ อย
*2 น.ส. ณัฐนรี
ตระการไทย
*3 น.ส. วรรณา
ทันดอน
*4 น.ส. จิ ราภรณ์
ปธิ รูปัง
*5 น.ส. อริ สรา
สี แซก
*6 น.ส. อรพิ ม
นํ]ากระโทก
*7 น.ส. สุ นิสา
จั นชุ ม
*8 น.ส. นันทนา
ประทุมวงษ์
*9 น.ส. แก้วกั ลยา
โพธิe ปาน
*10 น.ส. สุ ธิดา
บํ ารุ งถิ' น
*11 น.ส. ณัฐสุ ดา
จั นสุ รินทร์
12 น.ส. สุ ดา
สอนดี
13 น.ส. ธี รนันท์
จอกจอหอ
14 นาย ณัฐดนัย
ลอยสนั' น
15 น.ส. นาดี ยา
แซบากา
16 น.ส. พรชนก
จั นทร์ ฉาย
17 น.ส. ธิ ติมา
กั นยานุช
18 น.ส. ธั ญญลั กษณ์
ศิ ริพันธุ์
19 น.ส. ศุ ภรั ตน์
บุ ญส่ ง
จังหวัดบุ รีรัมย์
28 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏบุ รีรัมย์
*1 น.ส. นภั สวรรณ

ยื นยงค์

จังหวัดมหาสารคาม
หน้ าที' 11

(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)

(online)

29 มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม
*1 น.ส. จั นทร์ จิรา
*2 น.ส. กฤษศิ นี
*3 น.ส. เวธกา
*4 น.ส. นลิ นี
*5 นาย อรรถพล
*6 นาย พี ระพล
*7 น.ส. ปิยะดา

สาขามุ ละ
เสาเวี ยง
เปล่ งชั ย
ชั ยนิต
สุ ทิวงศ์
แสนคํ า
ศรี หารั ตน์

30 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏมหาสารคาม
*1 น.ส. อมรรั ตน์
เขียวเพชร
*2 น.ส. ศศิ ธร
โพธิe ประจั กษ์

(online)
(online)
(online)
(online)
(online)

(online)

จังหวัดร้อยเอ็ ด
31 มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาลั ยสงฆ์ร้อยเอ็ ด
1 นาย จี ระยุ ทธ
สุ วอ
(online)
32 วิทยาลั ยการอาชี พร้อยเอ็ ด
*1 น.ส. อรปรี ยา

เฉวี ยงวาศ

จังหวัดศรี สะเกษ
33 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏศรี สะเกษ
*1 นาย วงศ์ เฉลิ ม
*2 น.ส. กมลนัทธ์
*3 นาย ภาณุพงษ์
*4 น.ส. นํ]าฝน
*5 นาย รั ฐพล
*6 น.ส. ณัฎฐนิช

ไชยสอน
โต้ติ]น
วรรณกู ล
กิ จนอก
ขันทวั ด
บั วใหญ่
หน้ าที' 12

7
8
9
10

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย

จารุ วรรณ
เพชรชอร
สุ ชาดา
ธี ระเพชร

แสวง
โพนปลั ด
พาลี
นวลเมฆ

จังหวัดสกลนคร
34 มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิ มพระเกี ยรติ สกลนคร
1 น.ส. ปาตี เมาะ
เจ๊ะแล๊ะ
2 น.ส. แวนัซเรี ย
แวดื อราแม
3 นาย ศรชั ย
เขียนถนอม
(online)
4 น.ส. ซูลฟะห์
อิ ซอ
(online)
5 นาย อั บดุ ลอาซิ ส
ยู โซะ
(online)
35 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน วิทยาเขตสกลนคร
1 นาย ณรงค์ ฤทธิe
โยธานัก
จังหวัดสุ รินทร์
36 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน วิทยาเขตสุ รินทร์
*1 น.ส. ฉั ตรสุ ดา
โพธิe นอก
*2 นาย. ธณัชวั จน์
หวั งหิรั ญกุ ล
*3 น.ส. ศิ ริวรรณ
ปัญญายงค์
37 มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย วิทยาเขตสุ รินทร์
*1 นาย ธนพล
ศรี เทพ
*2 น.ส. นภาพร
รี เรี ยบ
*3 นาย ชนะศั กดิe
พอกพู น
38 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสุ รินทร์
หน้ าที' 13

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
*12
*13
*14
*15
*16
*17
18

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

กุ ลสตรี
ณัฐพร
นพกรณ์
ประพั นธ์
ปริ ศนา
กนกพร
พิ มพ์ ประภา
มณีวรรณ
สกุ ลกาญจน์
สุ ดารั ตน์
หทัยรั ตน์
สุ นทรี ย์
ภาลิ นี
รั ศมี
กํ าพล
ณัฐพร
รั ฐพล
ปิยนันท์

ประกอบกิ จ
คุ ณนาม
ทองไทย
คํ างาม
สั งสั ญชาติ
รั ฐสมุ ทร
ชมชื' นดี
ศรี รัตนพั นธ์
ภู่ รัตน์
นามวั น
ศรี ไสว
เขียนพลกรั ง
ก่ อแก้ว
สุ ขจิ ตร
สื บศรี
ร่ วมทวี
พลมั' น
สุ ดหลั กทอง

จังหวัดอุ บลราชธานี
39 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุ บลราชธานี
*1 น.ส. สร้อยสุ วรรณ
ไม่ย่ อท้ อ
40 มหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี
*1 น.ส. วรนันญา
*2 น.ส. ศุ ภาวรรณ
*3 น.ส. วิ ไลพร
*4 น.ส. สุ ภาวดี

เที' ยงแท้
ผากงคํ า
แสงเทพ
แก้วมั' น
หน้ าที' 14

(online)

*5
*6
*7
*8
9
10

นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ทรงพล
ตะวั น
จั นดาเพชร
นริ ศรา
อารี ยา
ธั ญญลั กษณ์

ดอกพุ ฒ
ไชยระ
โตเหล็ ก
เกลี ยวทอง
แสงงาม
รั ตนสุ วรรณ์

จังหวัดอํ านาจเจริ ญ
41 มหาวิทยาลั ยมหิ ดล วิทยาเขตอํ านาจเจริ ญ
*1 น.ส. สิ ริพร
ฮาดทักษ์วงค์
*2 น.ส. เกศมณี
หมองหลอด
ภาคกลาง
จังหวัดกํ าแพงเพชร
42 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏกํ าแพงเพชร
*1 นาย ขวั ญชั ย
ธนวิ ภาศพงศ์
*2 น.ส. กั ลยากร
แซ่ เฮ่ อ
*3 น.ส. สุ ภินันท์
วนาอาทิตย์
*4 น.ส. บุ ปผา
พั นธกิ จพานิช
จังหวัดนครนายก
43 มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครั กษ์
*1 น.ส. นันทิชา
มีบุ ญรอด
2 น.ส. อํ าไพ
สมพงค์
3 น.ส. ณัฐธิ กา
กลิ' นหอม
จังหวัดนครปฐม
หน้ าที' 15

(online)
(online)
(online)
(online)

44 มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกํ าแพงแสน
*1 น.ส. วิ สสุ ตา
เสนา
*2 นาย ปัณณวิ ชญ์
สว่ างแจ้ง
*3 น.ส. ประภั สสร
สมจั นทร์
*4 น.ส. สร้อยเพชร
รวบรวม
45 มหาวิทยาลั ยมหิ ดล
*1 น.ส. สุ ณิสา
*2 นาย ภู ชิสส์
*3 นาย สมณลิ น
*4 น.ส. อริ ศรา
*5 น.ส. เปมิกา
*6 น.ส. สุ ภัควดี
*7 น.ส. สิ รญาภั สร์
*8 น.ส. กั ญญาณัฐ
*9 น.ส. อภิ ชนันณ์
*10 น.ส. ศิ ริวรรณ

เทพวงค์
โรจนวรหิรั ญ
อุ นรุ ท
นามาบ
เสื อขํา
นัคราบั ณฑิ ตย์
เรื องเมธาศั กดิe
พุ่ มทอง
เธี ยรพงศ์ ไพบู ลย์
เถาวั ลย์

46 มหาวิทยาลั ยมหามกุ ฏราชวิทยาลั ย ศาลายา นครปฐม
*1 น.ส. วั นลี
แซ่ ม้า
*2 น.ส. สุ รีย์
ศั กดิe บรรลื อกิ จ
47 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม
*1 น.ส. กรวิ ภา
*2 นาย พุ ทธนุวั ตร
*3 น.ส. พิ ชญาภา
*4 น.ส. มณีรั ตน์
5 น.ส. กรรณิการ์

โพธิe ศรี
แดงประทีป
พวงมะลิ
วิ รุณพั นธ์
ยางงาม
หน้ าที' 16

(online)

6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

วิ วทิวา
ภคพร
กนกกาญจน์
อรรถชั ย
ปาริ ฉัตร
สุ ภาวรรณ์
พรนภั ส
พราวตา
สุ ภัทรา

เรื อนทองดี
กรี กรน
ปริ ญญาประเสริ ฐ
ปองรั ก
สระทองมี
จั นทร์ เพ็ ง
อิ' มกู ล
อิ นธิ วงษ์
สั ตย์ จริ ง

48 มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
1 น.ส. อนุตตรี ย์
แซ่ โค้ว
2 น.ส. ณัฐสุ ดา
กองทอง
จังหวัดนครสวรรค์
49 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์
*1 นาย ธี ระ
*2 นาย นันทวั ฒน์
*3 น.ส. กนกวรรณ
*4 น.ส. นิรมิตร
*5 น.ส. ธิ ติมา

ศรี ลาจั นทร์
อุ ปวั ฒน์
ถึ งถาวร
จรู ญวิ ทยา
บั วคํ า

จังหวัดพระนครศรี อยุ ธยา
50 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ พระนครศรี อยุ ธยา
*1 น.ส. นฤมล
ภาคี ธรรม
51 มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
*1 นาย ชั ยญนันฐ์
เจริ ญตรั ยรั ตน
หน้ าที' 17

52 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
1 น.ส. รั ตนภรณ์
ชาลี อ่อน
จังหวัดพิษณุ โลก
53 มหาวิทยาลั ยนเรศวร
*1 น.ส. เบญจมาศ
*2 น.ส. พรพรหม
*3 น.ส. จิ ดาภา
*4 น.ส. จุ ฑานันทร์
*5 น.ส. สุ พัตรา
*6 น.ส. วิ ภวานี
7 น.ส. สุ ภาพร

(online)

สุ ขโกกี
พั นธ์ ภู่
รุ่ งราบสู ง
ชราชิ ต
จั นทาโลก
คํ าสวั สดิe
เวยเหยื' อกู่

54 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพิบูลสงคราม
*1 น.ส. ภู ริชญา
บั วบาน
*2 น.ส. เกศดาพร
สายทองติ' ง
*3 น.ส. ทิพรั ตน์
เกยเมือง
*4 น.ส. ชุ ติมน
แซ่ หลอ
*5 น.ส. อรทัย
แซ่ เถา
*6 น.ส. จรณา
แซ่ มี
7 นาย สิ ทธิ พันธิe
แซ่ ลี
จังหวัดเพชรบู รณ์
55 มหาวิทยาลั ยการกี ฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบู รณ์
1 นาย รณชั ย
อ่ างหล้า
56 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเพชรบู รณ์
หน้ าที' 18

(online)

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

นภั สสร
วรรณิดา
กิ ตติ พร
มุ ฑิตา
เปรมฤทัย
นํ]าทิพย์
ชลิ ตา
ปรารถนา

จังหวัดลพบุ รี
57 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี
*1 น.ส. นันทวรรณ

กิ จเต่ ง
แก้วจบ
แสนโคตร
อ้อมแก้ว
ทับทิมเล็ ก
มู ลทา
สุ วรรณโภคั ย
ทับทิมเล็ ก

ตาแก้ว

จังหวัดสมุทรสาคร
58 มหาวิทยาลั ยการกี ฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
1 น.ส. รุ จิภา
มะลิ เลย
2 น.ส. พั ชริ นทร์
ปาชา
3 นาย ณัฐชั ย
เกิ ดเรี ยน
ภาคตะวันออก
จังหวัดฉะเชิ งเทรา
59 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏราชนคริ นทร์
*1 น.ส. รุ จิรดา
พรหมรอด
2 น.ส. ชฎาพร
ทองแปลง
จังหวัดชลบุ รี
60 มหาวิทยาลั ยบู รพา
*1 น.ส. ณัฏฐนันท์
สุ วรรณสิ งห์
หน้ าที' 19

*2 น.ส. นาฏลดา
*3 น.ส. สุ ภาวดี
4 น.ส. ฟาฏิ มา

เดชณรงค์
ศรี ศุภศิ ริวงศ์
เปี' ยมอยู่ สุข

61 วิทยาลั ยอาชี วศึ กษาชลบุ รี
*1 น.ส. พิ มพ์ ญาดา
*2 น.ส. จารุ ณี
*3 น.ส. สิ ริยากร
4 น.ส. นัชชา

ซื' อตรงประเสริ ฐ
น้ อยสะอาด
แก่ นบุ ตร
ชู วิเชี ยร
ภาคตะวันตก

จังหวัดกาญจนบุ รี
62 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏกาญจนบุ รี
*1 น.ส. สมฤทัย
*2 น.ส. รฐา
3 นาย อรรถพล
4 นาย ปภทร
5 น.ส. สุ กัญญา

โลมพั นธ์
โชติ จิตวิ ไล
บุ ตรดา
ศรี เผื อก
อาลั กขิต

จังหวัดตาก
63 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ตาก
*1 นาย ธนพล
ทัศนีย์ พาณิช
*2 นาย บรรณวิ ชญ์
กิ จโชคประเสริ ฐ
*3 นาย สั งสิ ต
สว่ างทิพย์ สิน
*4 น.ส. นฤพร
วนาบุ ปผา
5 นาย ศรรั ก
ยอดสนิท
6 น.ส. อภิ ญญา
ภั ครพานิชย์
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(online)

7 น.ส. ทิวาพร
8 น.ส. กั ลย์ สุดา

นัยติx บ
แสนคํ า

(online)

64 วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี ตาก
1 น.ส. อภิ ญญา
ธงชั ยการกิ จ
2 น.ส. ณัฐสุ ดา
พนารั กษ์ไพลิ น
จังหวัดเพชรบุ รี
65 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเพชรบุ รี
*1 น.ส. พรทิพา
*2 น.ส. นพพั สสร
*3 นาย เมธา
*4 น.ส. กมลชนก
*5 นาย อภิ วิชญ์

ประทุมพั นธ์
เทพอยู่
สุ ขสิ งห์
ทูลเศี ยร
วิ จิตรวรพงศ์

66 มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี
1 น.ส. ชั ชฎาภา
สามคุ้ มพิ มพ์
จังหวัดราชบุ รี
67 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏหมู่บ้านจอมบึ ง
1 น.ส. สุ ภาวดี
รอดน้ อย
2 น.ส. นูรี ซัน
เจ๊ะแว
ภาคใต้
จังหวัดตรั ง
68 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตตรั ง
1 นาย อั ซมาน
หมู่ เก็ ม
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(online)

2 นาย จิ รายุ ส

คงสิ ริ

69 มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตตรั ง
1 น.ส. สโรชา
นวลเจริ ญ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
70 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตไสใหญ่
1 น.ส. ฮาสาน๊ ะ
สาอิ
71 มหาวิทยาลั ยมหามกุ ฏราชวิทยาลั ย วิทยาเขตศรี ธรรมาโศกราช
*1 น.ส. ศิ ขริ นทิพย์
เสนา
72 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครศรี ธรรมราช
*1 น.ส. รั ติญา
หล้าหลั น
*2 น.ส. วิ ภาวี
คํ าพิ มูล
*3 น.ส. อาภั สรา
บุ ญมา
*4 น.ส. กาญจนา
ช่ วยชู
5 น.ส. ศิ ริลักษณ์
พุ ทธโกสิ ทธิe
6 นาย ธี ระพงษ์
แก้วสุ วรรณ
7 น.ส. ปพิ ชญา
ทองเนื]อห้ า
73 มหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์
*1 น.ส. สุ ฑาทิพย์
*2 น.ส. จิ ราวรรณ

เพชรทอง
คลอดเพ็ ง

จังหวัดนราธิวาส
74 มหาวิทยาลั ยนราธิวาสราชนคริ นทร์
*1 น.ส. แวฮาลี เมาะ
อี แต
หน้ าที' 22

*2
*3
*4
*5
*6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

อั ฟนาน
อาซี กิน
ฟัตฮี ยะห์
มู ฮํามัดซาวาวี
ซั รวานี
อาฟี ฟะห์
นูรี ฮะ
ฮาซานะห์
รุ สมีนี
นิโยฮารี
มาวาดะฮ์
โนรฮาซี เก็ น
รุ สนีดา
ฮาฟนาน
ตั สนีม
นูรฮู ดา

จารง
เตะ
กอซอกื อจิ
สะแล๊ะ
สะนอมวงศ์
วานิฮารง
มะลี
สาและ
ดอเลาะ
ยู โซ๊ะ
เจะสามะ
มะเย็ ง
นาแว
เจะสามอเจะ
ยานยา
พู ลา

จังหวัดปัตตานี
75 มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
*1 น.ส. ดวงฤทัย
ขอบคุ ณ
2 น.ส. นูรี ตา
เจะมิ
3 น.ส. ฮู สนา
ดี แม
จังหวัดพัทลุ ง
76 มหาวิทยาลั ยทั กษิ ณ วิทยาเขตพัทลุ ง
*1 น.ส. กิ' งกาญจนา
บุ ญเชิ ด
*2 น.ส. ชนัญธิ ดา
ทองเรื องสุ กใส
*3 นาย วั ชรพงศ์
ล่ วงห้ อย
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4 น.ส. อุ ษณีย์

ชั ยคี รี

จังหวัดยะลา
77 มหาวิทยาลั ยการกี ฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
1 น.ส. อาดี ละห์
ยามา
78 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏยะลา
1 น.ส. นูรี ฮาน
2 น.ส. สู รยา

วาเด็ ง
อี บ๊ ุ

79 วิทยาลั ยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดยะลา
*1 น.ส. นูรู ลคอยรี ยะห์ เจ๊ะสนิ
*2 น.ส. นูรฮามีซา
หะยี บือราเฮง
*3 น.ส. ณิชากร
นารายนคามินทร์
*4 น.ส. ฮุ สนา
มะมิง
*5 น.ส. รู ไฟดา
อาตอ
*6 น.ส. พิ รมยา
คล่ องสมุ ทร
*7 น.ส. ศรั ญญา
พิ พบ
8 นาย มะสู ฟรั น
บาโงปะแต
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
80 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสุ ราษฎร์ธานี
*1 น.ส. กนกวรรณ
ศศิ ธร
*2 นาย ณภั ทร
วิ ชัยดิ ษฐ์
*3 น.ส. ศรั ณยา
สุ ขสวั สดิe
4 น.ส. เบญจพร
เพชรอาวุ ธ
5 นาย ภู เบศ
จั นทร์ สงค์
6 น.ส. ทิพภาภรณ์
เสี ยมไหม
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(online)

จังหวัดสงขลา
81 มหาวิทยาลั ยทั กษิ ณ วิทยาเขตสงขลา
*1 น.ส. วิ รัตน์ชดา
สวั สดี
*2 น.ส. แววมยุ รา
แซ่ เลี]ยว
*3 น.ส. อมรรั ตน์
น้ อยหนู
*4 น.ส. กั ญญาพั ชร
ชนนิกรณ์
5 น.ส. ชญานี
ศรี ไชย
82 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสงขลา
*1 น.ส. ศุ ภรั ตน์
*2 น.ส. นาอี มาน
*3 น.ส. รวิ ภา
*4 น.ส. กรรณิการ์
*5 น.ส. จิ รัฐติ กาล
*6 น.ส. ฤติ มา
*7 น.ส. ชนิษฎา
*8 น.ส. ณัฐณิชา
9 น.ส. ณัฐกฤตา

เพ็ งประพั นธ์
ดอเลาะ
คงไข่
ตั งเซ่ ง
มากแก้ว
ลิ]มฉุ้ น
หอมขาว
ทองสุ ด
บวรชั ยกุ ลชญา

83 มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
*1 น.ส. จั นทรพิ มพ์
ทวี รัตน์
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