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

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

จังหวัดเชียงราย

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

*1 นาย กวีวัชญ์ อูปเงิน

2 น.ส. รตินัฏฐ์ ป๋านมอย

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

*1 น.ส. แสงทิพย์ นามวงค์

*2 น.ส. ศิริรัตน์ ดาวประกายสี

*3 น.ส. อาตูม หมื' อแลกู่

*4 น.ส. อภิญญา ครองมี

*5 น.ส. เบญจรงค์ โสภี

*6 น.ส. ชุลีกร เจเตาะ

*7 นาย ไชยวัฒน์ แซ่เกา

*8 นาย อธิวัฒน์ ทุ่งไพศาล

*9 น.ส. ศิริพร วงค์ซื ]อ

*10 น.ส. เฉี'ยวยิง แซ่โถง

*11 นาย ภานุพงศ์ วงศ์อินทร์

*12 น.ส. บูชู เยต๊ะ

*13 น.ส. ศิริจันทร์ คงประหยัดดี

*14 น.ส. ธิดา อีต๊ะ

รายชื; อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื;อการกุศล ปี 2563

ระดับอุดมศึกษา / ภูมิภาค

ภาคเหนือ



หน้าที'  2

*15 น.ส. ชนิศา สุริยาสัก

*16 นาย จักรี อภิสุนทรกุล

*17 น.ส. กาญจนา บุญธรรม

*18 น.ส. นภัสชญา เอมะสุวรรณ

19 นาย สาธิต จะอื'อ

20 นาย จีรชีพ แซ่ว่าง

21 น.ส. กัลยารัตน์ จิตการณ์

จังหวัดเชียงใหม่

3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

1 นาย ชยุต พงศ์จิระปัญญา

4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*1 น.ส. นิรณรา ทักษายา

*2 น.ส. อุรัสยา ปิงคําภา

*3 น.ส. นภาพร แซ่ม้า

*4 น.ส. สาวิตรี สาริอาภรณ์ (online)

5 น.ส. สุภัค ลุงต๊ะ (online)

6 น.ส. ปริญญารัช ประสาทเวช (online)

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

*1 นาย มนัสนันท์ จันตา

*2 น.ส. ณัฐธยาน์ ธรรมชโลทร

*3 นาย สกุล สิทธิฤทธิe

*4 น.ส. รัชฎากรณ์ ขันทอง

6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

*1 น.ส. ศิริรัตน์ อรุณวรรักษ์
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*2 นาย ปัญญา จองสอน

*3 นาย ตั]ม (ไม่มีชื'อสกุล)

*4 น.ส. กุลณัฐ เถมินพนา

*5 น.ส. ดารณี ไพรแสงสิงห์

6 น.ส. นํ]าผึ ]ง ล่องลํานํ]าเมย

7 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

*1 น.ส. กรรณิการ์ ริเชอร์

*2 นาย โพโซ มิตรสาธิต

*3 นาย อานนท์ แพรสลักจิต

*4 น.ส. ทิกัญญา โอภาสชัย

*5 น.ส. พรทิพย์ พุทธกรอง

*6 น.ส. พรนิภา ชาตรียินดี

*7 น.ส. นิภา กังลา

*8 น.ส. ดาราพร ใฝ่ในกิจ

*9 น.ส. วนิดา ปัญญากิจตระกูล

10 นาย สมพร เอกสาธก

11 น.ส. นันทิกานต์ ยอดยิ'งหทัยกุล

12 น.ส. มะลิวัลย์ ครองคีรีสิน

13 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เพื'อ น.ส.ศรีวรรณ คําฟู

8 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

*1 น.ส. อรอิศรา สุขผล

*2 น.ส. มุกดา เตชะเดชวรพันธ์

*3 น.ส. จินดา เชือมือ

*4 นาย ชาญ ซุ่นต่า

*5 น.ส. รัชฎาพร ปินทิพย์

*6 นาย คัมภีร์ คําลือ
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*7 น.ส. สิริลักษณ์ เรืองวิไลพร

8 นาย กานต์ ลายคํา

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

*1 น.ส. วิภาดา พรมสวัสดิe

*2 น.ส. วรรณพร จิตตรง

*3 นาย ชาติชาย พิสสมัย

*4 นาย บรรพต แม่ต้านพรไพร

*5 นาย กิตติศักดิe เจนใจ

*6 นาย วรวิช วิริยะชัยพงษ์

*7 น.ส. นงคราญ มิตรสาธิต

*8 น.ส. ปัทมาภรณ์ น้อยทู

*9 น.ส. สัตตรัตน์ แซ่ย้าง

*10 นาย เอกรักษ์ อํารุงสิงขร

*11 นาย สายัณห์ อิสรโอกาส

*12 น.ส. ศุทธินี ต่างใจ

*13 น.ส. ปิ' นนภา อินนะลา

*14 น.ส. กัญญ์วรา ไชยบาล

*15 น.ส. อุษณีย์ ก่อแจ

*16 น.ส. อาทิตยา แซ่ย่าง

*17 น.ส. เกวลิน พรมเกษา

*18 นาย อนาดร (ไม่มีชื'อสกุล)

*19 น.ส. เพ็ญศรี ทุนอ่อน

*20 นาย สุรินทร์ สกุลไพร

*21 น.ส. ภัสสร ฤทธิeเดชไพรศาล

*22 น.ส. นิสสรินทร์ ธนาวงศ์สกุล

*23 น.ส. จริยา แซ่เจ๋า

*24 น.ส. สิรินทรา อินทร์ดี
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*25 น.ส. สุนารี ดาราแจ่มจรัส

*26 น.ส. นัทชา เมืองใจ

*27 น.ส. สุพรรษา มณีทัศน์

*28 น.ส. หอมนวล นวลปัn น

*29 น.ส. มินตรา หน่อคํา

*30 น.ส. ประภา ม่อนประเสริฐ

*31 น.ส. ณัฐสุดา จันต๊ะพรมมา

*32 น.ส. จิรัฐิติกาล เกษมเจริญกูล

*33 น.ส. อนุพร วณิชกุลพัทธ

*34 น.ส. กมลวรรณ แสนขอน

*35 น.ส. อัญชลี เมฆสุวรรณ์

*36 น.ส. ผกาแก้ว พุ่มพฤกษ์

*37 น.ส. คําขวัญ (ไม่มีชื'อสกุล)

38 น.ส. รวิภา กมลรัตนวรรณ

39 น.ส. สุพรรษา เงาคํา

40 นาย นรพนธ์ เทพบุญเรือง

41 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื'อ น.ส.แสงก่อ ลุงจันต๊ะ

42 น.ส. ศิรินญา ปุกแก้ว

43 น.ส. รุ่งทิวา จะจูติ

44 น.ส. นรกมล อยู่แฮ

45 น.ส. มาธวี ทวีปวน

46 นาย ภาณุพันธ์ จักรแก้ว

47 น.ส. สุดารัตน์ ชนันพร

48 น.ส. บุญพิทักษ์ ชนนมาตุภูมิ

49 นาย สาคร สุขเกษมสาคร

50 น.ส. เบญจมาศ ดีคํา

51 น.ส. เปรมมิกา อาซอ

52 น.ส. เพชรลดา แผ่นทอง
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53 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื' อ น.ส.สุพรรณี ศรีทอง

10 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

*1 น.ส. อัฐธนกาญจน์ แซ่เฮ่อร์

*2 นาย ธนกฤต สุพรรณ

*3 นาย ธวัฒชัย เรือนแปง

*4 นาย จักรพันธ์ ท่องเที' ยว

*5 นาย ภัฏฐภาส ทิพย์มาน

จังหวัดน่าน

11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

*1 น.ส. ฉวีวรรณ สักลอ

*2 น.ส. อารยา อําพร

*3 น.ส. วิริยา คําแอนนา

*4 น.ส. ฐิตาภรณ์ สงคราม

จังหวัดพะเยา

12 มหาวิทยาลัยพะเยา

*1 น.ส. เพชรพิรุณ แก้ววรรณ

*2 นาย พีรดนย์ จินะกาศ

*3 น.ส. กนกวรรณ อินต๊ะ

*4 นาย ณัฐวัฒน์ สุนทร

5 น.ส. ปวีณา ชมจิตร

6 มหาวิทยาลัยพะเยา เพื'อ นายสุชาติ นายส่วย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

*1 น.ส. กมลชนก เลิศใจสวรรค์
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*2 น.ส. อินทิรา กระจายสัญจร

*3 น.ส. วันวิสา สุดแดนไพร

*4 น.ส. วณีพร ฐิติกาญมณี

*5 น.ส. สุธิดา ตรีสิทธินพคุณ

*6 น.ส. นิสาพร เฉลิมเกียรติมณี

*7 นาย เทวัญ เจริญชัยโอฬาร

*8 น.ส. สลิณา ชะนะกุล

*9 น.ส. ฐาปณี พงษ์โชคธนา

*10 น.ส. นฤมล วิถีนิติธรรม

จังหวัดลําปาง

14 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลําปาง

*1 น.ส. ธนภรณ์ กาทุ่ง

*2 นาย กริชชนะ จําปา

*3 นาย ธีรวัฒน์ สุริยะธง

*4 นาย อนุพงศ์ สอนศรี

*5 นาย สุทัศน์ ทํานุพงศ์พันธ์

6 นาย ปฏิภาณ นามบุตร

15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง

*1 น.ส. จุฑามาศ คํานาสัก

16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

1 น.ส. รมณียา พรมเพ็ญ

17 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

*1 น.ส. วุฒิพร คณาวุฒิกร

*2 น.ส. กาญจนาพร ศรีพรธิติกุล
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*3 นาย สุวิชา มั' งคงรุ่งสกุล

*4 นาย อนุภัทร ภูษิตวิโรจน์กุล

*5 น.ส. จิรัฐิติกาล ศิริกุลวรชัย

*6 น.ส. ปริฉัตร บุญอิ'ม

*7 นาย พงศ์พัทธ์ เพชรแสนเจริญ

8 น.ส. ธัญจิรา ปันวารี

9 น.ส. จารีย์ โชคสร้างทรัพย์

จังหวัดลําพูน

18 วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*1 น.ส. โสภา ฤทธิeเดชไพรศาล

จังหวัดอุตรดิตถ์

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

*1 นาย วัชระ นักดนตรี (online)

*2 น.ส. ญานิศา พลีสัตย์ (online)

*3 น.ส. สาหร่าย นะที (online)

*4 น.ส. เสาวลักษณ์ โพธิeทอง (online)

5 น.ส. เสาวลักษณ์ ลาคํา (online)

6 น.ส. นรรัตน์ แสนละเอียด (online)

7 น.ส. สุพิชญา มหามิตร (online)

จังหวัดขอนแก่น

20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*1 น.ส. ชลธิชา ภูลคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

*1 น.ส. ศุภนัฐ โกสูงเนิน

จังหวัดชัยภูมิ

22 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

*1 นาย ชนะโชค ทานกิ'ง

*2 นาย อัมรินทร์ สุคะโต

*3 น.ส. ศศิวิมล ทาไธสง

4 น.ส. อาทิตยา แบกไธสง

จังหวัดนครพนม

23 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

*1 น.ส. วิภาดา ยาคํา

*2 น.ส. ศศิภา ไชยปัญญา

*3 นาย ณัฏฐพล วดีศิริศักดิe

*4 นาย ระพีพัฒน์ ทันแล้ว

*5 นาย วิรัตน์ พรมราช

*6 น.ส. รัตนาภรณ์ สุจริต

7 น.ส. นิรดา คําพิมพ์ (online)

8 นาย วรัญญา จิตอัคคะ (online)

9 นาย วรายุทธ ขันธรัตน์ (online)

10 นาย สุภชีพ สุขสุคนธ์ (online)

11 นาย กฤษดา แสงสุวรรณ (online)

12 น.ส. พรรณพนัช ไชยวงษ์ (online)

จังหวัดนครราชสีมา

24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

*1 น.ส. ณัฎฐณิชา ควบพิมาย
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*2 น.ส. ศุภมาส ปัดครบุรี

*3 น.ส. ศิรภัสสร เกยสันเทียะ

*4 น.ส. จุฑามาศ บุญเรียง

*5 นาย กษิดิeเดช อาศัยนา

*6 น.ส. ปวีณา หวังอ้อมกลาง

*7 น.ส. ปวีณา สุขบัวใหญ่

*8 น.ส. สุนีรัตน์ ไพบูลย์

*9 น.ส. กวินธิดา กระโทกนอก

*10 น.ส. อทิตติญา วากระโทก

11 น.ส. ปาลิตา ยุรชาติ

25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

*1 น.ส. ณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร

*2 นาย ธีรนัย สุภาเรือง

*3 น.ส. เกษร อินอํานวย

4 น.ส. เพชรรินทร์ หยงสตาร์

26

*1 น.ส. สุธาดา โทไข

*2 น.ส. มาริสา หน่อปิ

*3 น.ส. สุภาพร ไพรวิมล

*4 น.ส. สุดารัตน์ พะตะเพ็ง

*5 น.ส. ดารณี ภูมิรัตน์คีรี

*6 น.ส. นิพพานา อาจสมคํา

7 น.ส. วรัญญา หนูเกื ]อ

8 ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื'อ น.ส.ปราณี

9 น.ส. แก้วมณี สติตรง

10 น.ส. ประณีต สิงขรทองแก้ว

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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11 น.ส. วารี ทับทิม

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

*1 น.ส. ชลธิดา พิงสระน้อย

*2 น.ส. ณัฐนรี ตระการไทย (online)

*3 น.ส. วรรณา ทันดอน (online)

*4 น.ส. จิราภรณ์ ปธิรูปัง (online)

*5 น.ส. อริสรา สีแซก (online)

*6 น.ส. อรพิม นํ]ากระโทก (online)

*7 น.ส. สุนิสา จันชุม (online)

*8 น.ส. นันทนา ประทุมวงษ์ (online)

*9 น.ส. แก้วกัลยา โพธิeปาน (online)

*10 น.ส. สุธิดา บํารุงถิ'น (online)

*11 น.ส. ณัฐสุดา จันสุรินทร์ (online)

12 น.ส. สุดา สอนดี (online)

13 น.ส. ธีรนันท์ จอกจอหอ (online)

14 นาย ณัฐดนัย ลอยสนั' น (online)

15 น.ส. นาดียา แซบากา (online)

16 น.ส. พรชนก  จันทร์ฉาย (online)

17 น.ส. ธิติมา กันยานุช (online)

18 น.ส. ธัญญลักษณ์ ศิริพันธ์ุ (online)

19 น.ส. ศุภรัตน์ บุญส่ง (online)

จังหวัดบุรีรัมย์

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

*1 น.ส. นภัสวรรณ ยืนยงค์ (online)

จังหวัดมหาสารคาม
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29 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*1 น.ส. จันทร์จิรา สาขามุละ

*2 น.ส. กฤษศินี เสาเวียง

*3 น.ส. เวธกา เปล่งชัย (online)

*4 น.ส. นลินี ชัยนิต (online)

*5 นาย อรรถพล สุทิวงศ์ (online)

*6 นาย พีระพล แสนคํา (online)

*7 น.ส. ปิยะดา ศรีหารัตน์ (online)

30 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

*1 น.ส. อมรรัตน์ เขียวเพชร

*2 น.ส. ศศิธร โพธิeประจักษ์ (online)

จังหวัดร้อยเอ็ด

31 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

1 นาย จีระยุทธ สุวอ (online)

32 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

*1 น.ส. อรปรียา เฉวียงวาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

33 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

*1 นาย วงศ์เฉลิม ไชยสอน

*2 น.ส. กมลนัทธ์ โต้ติ]น

*3 นาย ภาณุพงษ์ วรรณกูล

*4 น.ส. นํ]าฝน กิจนอก

*5 นาย รัฐพล ขันทวัด

*6 น.ส. ณัฎฐนิช บัวใหญ่
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7 น.ส. จารุวรรณ แสวง

8 น.ส. เพชรชอร โพนปลัด

9 น.ส. สุชาดา พาลี

10 นาย ธีระเพชร นวลเมฆ

จังหวัดสกลนคร

34 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

1 น.ส. ปาตีเมาะ เจ๊ะแล๊ะ

2 น.ส. แวนัซเรีย แวดือราแม

3 นาย ศรชัย เขียนถนอม (online)

4 น.ส. ซูลฟะห์ อิซอ (online)

5 นาย อับดุลอาซิส ยูโซะ (online)

35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

1 นาย ณรงค์ฤทธิe โยธานัก

จังหวัดสุรินทร์

36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

*1 น.ส. ฉัตรสุดา โพธิeนอก

*2 นาย. ธณัชวัจน์ หวังหิรัญกุล

*3 น.ส. ศิริวรรณ ปัญญายงค์

37 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

*1 นาย ธนพล ศรีเทพ

*2 น.ส. นภาพร รีเรียบ

*3 นาย ชนะศักดิe พอกพูน

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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*1 น.ส. กุลสตรี ประกอบกิจ

*2 น.ส. ณัฐพร คุณนาม

*3 นาย นพกรณ์ ทองไทย

*4 นาย ประพันธ์ คํางาม

*5 น.ส. ปริศนา สังสัญชาติ

*6 น.ส. กนกพร รัฐสมุทร

*7 น.ส. พิมพ์ประภา ชมชื'นดี

*8 น.ส. มณีวรรณ ศรีรัตนพันธ์

*9 น.ส. สกุลกาญจน์ ภู่รัตน์

*10 น.ส. สุดารัตน์ นามวัน

*11 น.ส. หทัยรัตน์ ศรีไสว

*12 น.ส. สุนทรีย์ เขียนพลกรัง

*13 น.ส. ภาลินี ก่อแก้ว

*14 น.ส. รัศมี สุขจิตร

*15 นาย กําพล สืบศรี

*16 น.ส. ณัฐพร ร่วมทวี

*17 นาย รัฐพล พลมั' น

18 น.ส. ปิยนันท์ สุดหลักทอง

จังหวัดอุบลราชธานี

39 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

*1 น.ส. สร้อยสุวรรณ ไม่ย่อท้อ (online)

40 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

*1 น.ส. วรนันญา เที' ยงแท้

*2 น.ส. ศุภาวรรณ ผากงคํา

*3 น.ส. วิไลพร แสงเทพ

*4 น.ส. สุภาวดี แก้วมั' น
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*5 นาย ทรงพล ดอกพุฒ

*6 นาย ตะวัน ไชยระ

*7 น.ส. จันดาเพชร โตเหล็ก (online)

*8 น.ส. นริศรา เกลียวทอง (online)

9 น.ส. อารียา แสงงาม (online)

10 น.ส. ธัญญลักษณ์ รัตนสุวรรณ์ (online)

จังหวัดอํานาจเจริญ

41 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอํานาจเจริญ

*1 น.ส. สิริพร ฮาดทักษ์วงค์

*2 น.ส. เกศมณี หมองหลอด

จังหวัดกําแพงเพชร

42 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

*1 นาย ขวัญชัย ธนวิภาศพงศ์

*2 น.ส. กัลยากร แซ่เฮ่อ

*3 น.ส. สุภินันท์ วนาอาทิตย์

*4 น.ส. บุปผา พันธกิจพานิช

จังหวัดนครนายก

43 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

*1 น.ส. นันทิชา มีบุญรอด

2 น.ส. อําไพ สมพงค์

3 น.ส. ณัฐธิกา กลิ'นหอม

จังหวัดนครปฐม

ภาคกลาง
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44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

*1 น.ส. วิสสุตา เสนา

*2 นาย ปัณณวิชญ์ สว่างแจ้ง

*3 น.ส. ประภัสสร สมจันทร์

*4 น.ส. สร้อยเพชร รวบรวม (online)

45 มหาวิทยาลัยมหิดล

*1 น.ส. สุณิสา เทพวงค์

*2 นาย ภูชิสส์ โรจนวรหิรัญ

*3 นาย สมณลิน อุนรุท

*4 น.ส. อริศรา นามาบ

*5 น.ส. เปมิกา เสือขํา

*6 น.ส. สุภัควดี นัคราบัณฑิตย์

*7 น.ส. สิรญาภัสร์ เรืองเมธาศักดิe

*8 น.ส. กัญญาณัฐ พุ่มทอง

*9 น.ส. อภิชนันณ์ เธียรพงศ์ไพบูลย์

*10 น.ส. ศิริวรรณ เถาวัลย์

46 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

*1 น.ส. วันลี แซ่ม้า

*2 น.ส. สุรีย์ ศักดิeบรรลือกิจ

47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

*1 น.ส. กรวิภา โพธิeศรี

*2 นาย พุทธนุวัตร แดงประทีป

*3 น.ส. พิชญาภา พวงมะลิ

*4 น.ส. มณีรัตน์ วิรุณพันธ์

5 น.ส. กรรณิการ์ ยางงาม
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6 น.ส. วิวทิวา เรือนทองดี

7 น.ส. ภคพร กรีกรน

8 น.ส. กนกกาญจน์ ปริญญาประเสริฐ

9 นาย อรรถชัย ปองรัก

10 น.ส. ปาริฉัตร สระทองมี

11 น.ส. สุภาวรรณ์ จันทร์เพ็ง

12 น.ส. พรนภัส อิ'มกูล

13 น.ส. พราวตา อินธิวงษ์

14 น.ส. สุภัทรา สัตย์จริง

48 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

1 น.ส. อนุตตรีย์ แซ่โค้ว

2 น.ส. ณัฐสุดา กองทอง

จังหวัดนครสวรรค์

49 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

*1 นาย ธีระ ศรีลาจันทร์

*2 นาย นันทวัฒน์ อุปวัฒน์

*3 น.ส. กนกวรรณ ถึงถาวร

*4 น.ส. นิรมิตร จรูญวิทยา

*5 น.ส. ธิติมา บัวคํา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา

*1 น.ส. นฤมล ภาคีธรรม

51 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*1 นาย ชัยญนันฐ์ เจริญตรัยรัตน
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52 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1 น.ส. รัตนภรณ์ ชาลีอ่อน (online)

จังหวัดพิษณุโลก

53 มหาวิทยาลัยนเรศวร

*1 น.ส. เบญจมาศ สุขโกกี

*2 น.ส. พรพรหม พันธ์ภู่

*3 น.ส. จิดาภา รุ่งราบสูง

*4 น.ส. จุฑานันทร์ ชราชิต

*5 น.ส. สุพัตรา จันทาโลก

*6 น.ส. วิภวานี คําสวัสดิe

7 น.ส. สุภาพร เวยเหยื'อกู่

54 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

*1 น.ส. ภูริชญา บัวบาน

*2 น.ส. เกศดาพร สายทองติ'ง

*3 น.ส. ทิพรัตน์ เกยเมือง

*4 น.ส. ชุติมน แซ่หลอ

*5 น.ส. อรทัย แซ่เถา

*6 น.ส. จรณา แซ่มี

7 นาย สิทธิพันธิe แซ่ลี

จังหวัดเพชรบูรณ์

55 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

1 นาย รณชัย อ่างหล้า (online)

56 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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*1 น.ส. นภัสสร กิจเต่ง

*2 น.ส. วรรณิดา แก้วจบ

*3 น.ส. กิตติพร แสนโคตร

*4 น.ส. มุฑิตา อ้อมแก้ว

*5 น.ส. เปรมฤทัย ทับทิมเล็ก

*6 น.ส. นํ]าทิพย์ มูลทา

*7 น.ส. ชลิตา สุวรรณโภคัย

*8 น.ส. ปรารถนา ทับทิมเล็ก

จังหวัดลพบุรี

57 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

*1 น.ส. นันทวรรณ ตาแก้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

58 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

1 น.ส. รุจิภา มะลิเลย

2 น.ส. พัชรินทร์ ปาชา

3 นาย ณัฐชัย เกิดเรียน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

59 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

*1 น.ส. รุจิรดา พรหมรอด

2 น.ส. ชฎาพร ทองแปลง
จังหวัดชลบุรี

60 มหาวิทยาลัยบูรพา

*1 น.ส. ณัฏฐนันท์ สุวรรณสิงห์

ภาคตะวันออก
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*2 น.ส. นาฏลดา เดชณรงค์

*3 น.ส. สุภาวดี ศรีศุภศิริวงศ์

4 น.ส. ฟาฏิมา เปี' ยมอยู่สุข

61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

*1 น.ส. พิมพ์ญาดา ซื'อตรงประเสริฐ

*2 น.ส. จารุณี น้อยสะอาด

*3 น.ส. สิริยากร แก่นบุตร

4 น.ส. นัชชา ชูวิเชียร

จังหวัดกาญจนบุรี

62 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

*1 น.ส. สมฤทัย โลมพันธ์

*2 น.ส. รฐา โชติจิตวิไล

3 นาย อรรถพล บุตรดา

4 นาย ปภทร ศรีเผือก

5 น.ส. สุกัญญา อาลักขิต (online)

จังหวัดตาก

63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

*1 นาย ธนพล ทัศนีย์พาณิช

*2 นาย บรรณวิชญ์ กิจโชคประเสริฐ

*3 นาย สังสิต สว่างทิพย์สิน

*4 น.ส. นฤพร วนาบุปผา

5 นาย ศรรัก ยอดสนิท

6 น.ส. อภิญญา ภัครพานิชย์

ภาคตะวันตก
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7 น.ส. ทิวาพร นัยติxบ

8 น.ส. กัลย์สุดา แสนคํา (online)

64 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

1 น.ส. อภิญญา ธงชัยการกิจ

2 น.ส. ณัฐสุดา พนารักษ์ไพลิน

จังหวัดเพชรบุรี

65 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

*1 น.ส. พรทิพา ประทุมพันธ์

*2 น.ส. นพพัสสร เทพอยู่

*3 นาย เมธา สุขสิงห์

*4 น.ส. กมลชนก ทูลเศียร

*5 นาย อภิวิชญ์ วิจิตรวรพงศ์

66 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

1 น.ส. ชัชฎาภา สามคุ้มพิมพ์

จังหวัดราชบุรี

67 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1 น.ส. สุภาวดี รอดน้อย

2 น.ส. นูรีซัน เจ๊ะแว (online)

จังหวัดตรัง

68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

1 นาย อัซมาน หมู่เก็ม

ภาคใต้
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2 นาย จิรายุส คงสิริ

69 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

1 น.ส. สโรชา นวลเจริญ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่

1 น.ส. ฮาสาน๊ะ สาอิ

71 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

*1 น.ส. ศิขรินทิพย์ เสนา

72 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

*1 น.ส. รัติญา หล้าหลัน

*2 น.ส. วิภาวี คําพิมูล

*3 น.ส. อาภัสรา บุญมา

*4 น.ส. กาญจนา ช่วยชู

5 น.ส. ศิริลักษณ์ พุทธโกสิทธิe

6 นาย ธีระพงษ์ แก้วสุวรรณ

7 น.ส. ปพิชญา ทองเนื]อห้า

73 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

*1 น.ส. สุฑาทิพย์ เพชรทอง

*2 น.ส. จิราวรรณ คลอดเพ็ง

จังหวัดนราธิวาส

74 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

*1 น.ส. แวฮาลีเมาะ อีแต
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*2 น.ส. อัฟนาน จารง

*3 น.ส. อาซีกิน เตะ

*4 น.ส. ฟัตฮียะห์ กอซอกือจิ

*5 นาย มูฮํามัดซาวาวี สะแล๊ะ

*6 น.ส. ซัรวานี สะนอมวงศ์

7 น.ส. อาฟีฟะห์ วานิฮารง

8 น.ส. นูรีฮะ มะลี

9 น.ส. ฮาซานะห์ สาและ

10 น.ส. รุสมีนี ดอเลาะ

11 นาย นิโยฮารี ยูโซ๊ะ

12 น.ส. มาวาดะฮ์ เจะสามะ

13 น.ส. โนรฮาซีเก็น มะเย็ง

14 น.ส. รุสนีดา นาแว

15 น.ส. ฮาฟนาน เจะสามอเจะ

16 น.ส. ตัสนีม ยานยา

17 น.ส. นูรฮูดา พูลา

จังหวัดปัตตานี

75 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

*1 น.ส. ดวงฤทัย ขอบคุณ

2 น.ส. นูรีตา เจะมิ

3 น.ส. ฮูสนา ดีแม

จังหวัดพัทลุง

76 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

*1 น.ส. กิ'งกาญจนา บุญเชิด

*2 น.ส. ชนัญธิดา ทองเรืองสุกใส

*3 นาย วัชรพงศ์ ล่วงห้อย
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4 น.ส. อุษณีย์ ชัยคีรี

จังหวัดยะลา

77 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

1 น.ส. อาดีละห์ ยามา

78 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1 น.ส. นูรีฮาน วาเด็ง

2 น.ส. สูรยา อีบุ๊ (online)

79 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

*1 น.ส. นูรูลคอยรียะห์ เจ๊ะสนิ

*2 น.ส. นูรฮามีซา หะยีบือราเฮง

*3 น.ส. ณิชากร นารายนคามินทร์

*4 น.ส. ฮุสนา มะมิง

*5 น.ส. รูไฟดา อาตอ

*6 น.ส. พิรมยา คล่องสมุทร

*7 น.ส. ศรัญญา พิพบ

8 นาย มะสูฟรัน บาโงปะแต

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

80 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

*1 น.ส. กนกวรรณ ศศิธร

*2 นาย ณภัทร วิชัยดิษฐ์

*3 น.ส. ศรัณยา สุขสวัสดิe

4 น.ส. เบญจพร เพชรอาวุธ

5 นาย ภูเบศ จันทร์สงค์

6 น.ส. ทิพภาภรณ์ เสียมไหม
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จังหวัดสงขลา

81 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

*1 น.ส. วิรัตน์ชดา สวัสดี

*2 น.ส. แววมยุรา แซ่เลี ]ยว

*3 น.ส. อมรรัตน์ น้อยหนู

*4 น.ส. กัญญาพัชร ชนนิกรณ์

5 น.ส. ชญานี ศรีไชย

82 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

*1 น.ส. ศุภรัตน์ เพ็งประพันธ์

*2 น.ส. นาอีมาน ดอเลาะ

*3 น.ส. รวิภา คงไข่

*4 น.ส. กรรณิการ์ ตังเซ่ง

*5 น.ส. จิรัฐติกาล มากแก้ว

*6 น.ส. ฤติมา ลิ ]มฉุ้น

*7 น.ส. ชนิษฎา หอมขาว

*8 น.ส. ณัฐณิชา ทองสุด

9 น.ส. ณัฐกฤตา บวรชัยกุลชญา

83 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

*1 น.ส. จันทรพิมพ์ ทวีรัตน์


