
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที%สมัครผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

จังหวัดเชียงราย

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

1 นาย หนุ่มเครือ -

2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

*1 น.ส. พรพิตา สรรเพชร

2 น.ส. อภิสรา สุขสวัสดิP

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

*1 น.ส. ธันยาพร จิตไมตรีกุล

*2 น.ส. กัญญารัตน์ วัฒนศรพันธ์

*3 น.ส. กัลยารัตน์ เชื Wอเมืองพาน

*4 น.ส. อรพิน เชอมือ

*5 น.ส. ผกามาศ ภูมิเลิศ

*6 น.ส. ทิตติมา เมอเลกู่

*7 น.ส. สุนิตา สว่างศีลธรรม

*8 น.ส. เสาร์ เจริญ

*9 น.ส. มาลี เชมือ

*10 น.ส. สุกันยา แสนเหลียว

*11 น.ส. ปวริศา บุญศรี

*12 น.ส. ศิริรัตน์ ดาวประกายสี

*13 นาย สุรชัย จะกาหยี

รายชื> อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื>อการกุศล ปี 2565

ระดับอุดมศึกษา / ภูมิภาค

ภาคเหนือ



*14 นาย เมธาสิทธิP เมอเลกู่

*15 นาย ปณชัย เชื Wอสอาด

*16 นาย จีรวัฒน์ ขันตรี

*17 นาย น๊อต มาเยอะ

*18 นาย เจริญชัย แซ่มัว

*19 นาย หล้า สรนันท์

*20 นาย จิรชีพ แซ่ว่าง

21 น.ส. กฤษณา รัศมีบารมี

22 น.ส. สกุลตรา เชอะมือ

23 น.ส. แก้วฟ้าใส บดีรักษ์

24 น.ส. หมี% งิ อาฮุยกู่

25 น.ส. รสริน เชอมือ

26 นาย อติชาติ แซ่โซ่ง (online)

27 น.ส. เจ๋อ แซ่หว้า (online)

28 น.ส. ชนิดา อวยเเมะ (online)

29 น.ส. วจนพร ชุมภูอาจ (online)

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

1 น.ส. สุกัญญา ขันสวะ

จังหวัดเชียงใหม่

5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

*1 น.ส. ฟองแก้ว เกริกไพรี

6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*1 น.ส. ชยาภรณ์ จิระพัฒนพันธ์

*2 น.ส. หอมนวล จิกต๊ะ

*3 น.ส. รดา วินัยเยี%ยม (online)

*4 น.ส. สาวิตรี สาริอาภรณ์ (online)

*5 น.ส. หอม ลุงสุ (online)



*6 น.ส. ปภัสสร อะโนนาม (online)

7 น.ส. ทิพย์ไพรวัลย์ สงเสน (online)

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

*1 น.ส. เพลินจิต วิชัย

*2 น.ส. รัชฎากรณ์ ขันทอง

8 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

*1 น.ส. ศิริพร อมรใฝ่นุกุล

*2 น.ส. มนัสวี ขจิตพวงมาลา

*3 น.ส. จริยา เก่งไพรวัลย์

*4 น.ส. วนิดา ปัญญากิจตระกูล

*5 น.ส. อัมพร คีรีบริบูรณ์

*6 น.ส. สุภาวดี คุณนํา

*7 น.ส. นริศรา ชาติโชคสถาพร

*8 น.ส. นันทิกานต์ ยอดยิ%งหทัยกุล

*9 น.ส. วิภาพรรณ ไพรสืบชาติ

*10 น.ส. ดาราพร ใฝ่ในกิจ

*11 น.ส. ทิกัญญา โอภาสชัย

*12 นาย เอกรัตน์ พนาโกเมน

*13 นาย จักรกฤษณ์ แซ่ลี

14 น.ส. อร ทองคํา

15 น.ส. มณฑาทิพย์ วงศ์ศรีสุดา (online)

16 นาย นาวิน แซ่จ้าง (online)

17 น.ส. อารีญา อาชาทวีป (online)

18 นาย กฤษดา ฐิติมโนกุล (online)

19 นาย บุษกล กันใหม่ (online)

20 น.ส. จันทร์จิรา พนาขุนเขา (online)

9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้



*1 น.ส. นัดดา แสงมณีตระกูล

*2 น.ส. สุพัชชา สุวิมลทราทิพย์

*3 น.ส. รุ่งอรุณ บวรเกษตร

*4 น.ส. วันวิสา ประดิษฐอุกฤษฎ์

5 นาย นิวพิชัย เพ็ชรโรจน์

6 น.ส. จูเลียส วงศ์ทวีกานต์

7 น.ส. อภัชญา เจริญศุภมิต

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

*1 น.ส. อภิณญา วรัญตระกูล

*2 น.ส. สุภานัน แซ่ว้าง

*3 น.ส. ยุพิน มณีชัยพร

*4 น.ส. กมลวรรณ แสนขอน

*5 น.ส. ศศิธร ประไพมาลี

*6 น.ส. กัลยา พัฒนาหฤทัย

*7 น.ส. ผกาแก้ว พุ่มพฤกษ์

*8 น.ส. คําขวัญ -

*9 น.ส. ธิติมา สงวนวาจา

*10 น.ส. พิมลพรรณ ชีวสวัสดิP ชัย

*11 น.ส. แสนดาว ตระกูลคูณอนันต์

*12 น.ส. อุษณีย์ ก่อแจ

*13 น.ส. ศิรินันท์ นิ%มนวลชีพ

*14 น.ส. ปัทมาภรณ์ น้อยทู

*15 น.ส. นงคราญ มิตรสาธิต

*16 นาย ศราวุฒิ เลาซาง

*17 นาย ภาณุพันธ์ จักรแก้ว

*18 น.ส. อู -

*19 น.ส. มนัญญา พนาดี

*20 น.ส. หลาวใส -

*21 น.ส. เบญจมาศ ดีคํา



*22 น.ส. อังคณา ตะริโย

*23 น.ส. ชุติมา สมจันทร์

24 น.ส. อารยา แซ่วะ

25 น.ส. กัญญาพัชร สีสม

26 น.ส. รัญญารุ่ง แซ่เต๋น

27 น.ส. นฤมล เก่งสาร

28 น.ส. กาญจนา พงศ์ยุวพันธ์ุ

29 น.ส. ศิรินภา ออมสินสุขใจ

30 น.ส. ลลนา กันทะตุ่น

31 น.ส. ศวิตา พรานวิเวทย์

32 น.ส. จุฑามาศ แบละเปือย

33 นาย สมพงษ์ ศรีพรรุ่งเรืองดี

34 นาย ยุทธพิชัย จรพิบุญ

35 น.ส. มณี ลืมสายธาร

36 น.ส. พลอย ลุงสุ

37 น.ส. เบญญาภา พัฒนสิริเดชา

38 นาย นิติพงษ์ ยศยิ%งอภิราม

39 น.ส. เต็มดวง ภัทราธรสกุล

40 น.ส. แสนสวย ลุงกอ

41 น.ส. วิไลวรรณ นายพิศ

42 น.ส. จันทร์จิรา โสมฝั%น

43 น.ส. จรรยา ลอย

44 น.ส. จิรัฏฐา ตระกูลวิจิตร์

45 น.ส. ชญาดา ศรีบัว

46 น.ส. ศิริพร แซ่เฒ่า

47 น.ส. ปาณิสรา ปวนลูน

11 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

*1 น.ส. อัฐธนกาญจน์ แซ่เฮ่อร์

*2 นาย จักรพันธ์ ท่องเที%ยว



จังหวัดน่าน

12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

*1 น.ส. ฟ้าริดา ปันฝัWน

2 น.ส. เกวลิน แซ่หลอ

3 น.ส. ชไมภรณ์ อักขระ

4 นาย ยงยุทธ แซ่โซ้ง

5 นาย อภิวัฒน์ แซ่โซ้ง

6 น.ส. ชนิภาดา ชาบรรทม

7 น.ส. เขมฤทัย อุ่นถิ%น

จังหวัดพะเยา

13 มหาวิทยาลัยพะเยา

*1 น.ส. ลลิตา ค้ามาก

2 นาย อับดุลเลาะ บาเหะ

3 นาย กิตติธัช บุญนิตย์ (online)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

*1 น.ส. ที -

*2 น.ส. วรนุช ศิริพงษ์ฤดี

3 น.ส. อัญธิดา คงยศไพบูลย์

4 น.ส. สุจิตรา ไพรอมรรัตน์

5 น.ส. รุจิรา ตุซู

6 น.ส. ยิง -

7 น.ส. ลัดดาวัลย์ เจตต์พานิช

8 น.ส. สุภาพร รัตนพรชัยเลิศ

9 น.ส. มอแล ยาเปียง

10 น.ส. ทีตา -

11 น.ส. ทินมณี เรืองกิจคณิต



12 น.ส. เบญจมาศ จันทรคราส

จังหวัดลําปาง

15 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลําปาง

*1 น.ส. จิราภา ปันทรส

*2 น.ส. ธีรนาฏ จันทราช

*3 น.ส. ธนภรณ์ กาทุ่ง

4 น.ส. อารยา อานันท์

16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง

*1 นาย พยัพราชัน แซ่ว้าน

2 นาย ปรวิทย์ แซ่จาง

17 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

*1 น.ส. กนกวรรณ ตัWงประสบแสง

18 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

*1 น.ส. พัทธนันท์ จิตรัชติญาภรณ์

*2 น.ส. มยุรา ศิริธนารันดร์

*3 น.ส. ทิตยา เลิศดําเนิน

*4 น.ส. วุฒิพร คณาวุฒิกร

*5 น.ส. กาญจนาพร ศรีพรธิติกุล

*6 นาย พงศ์พัทธ์ เพชรแสนเจริญ

*7 นาย ศราวุธ เตจ๊ะ

*8 นาย สุรสิทธิP นิกุล

*9 นาย สุวิชา มั%งคงรุ่งสกุล

10 น.ส. ณัฏฐณิชา อนันต์ไพสิฐ

11 น.ส. สหทัย วนากุลพิทักษ์

12 น.ส. บุญพิทักษ์ ปู่ดี

13 น.ส. ภัทรลดา ทะนัญชัย



14 น.ส. มาติกา กิจสําราญกร

15 น.ส. ธนาภรณ์ แซ่กือ

16 น.ส. สุภาภรณ์ สะทู

17 น.ส. แขนภา อันเสน

18 นาย ศราวุธ วณิชแห่งไพรสัณฑ์

19 น.ส. ธิดารัตน์ ปวงคํา

จังหวัดลําพูน

19 วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*1 น.ส. โสภา ฤทธิP เดชไพรศาล

*2 น.ส. ณปภัช แสนเมืองมา

3 น.ส. ธนัชชา ใจกาศ

จังหวัดอุตรดิตถ์

20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

*1 น.ส. ภัควรันทร์ ลาคํา (online)

*2 นาย ทวีศักดิP จตุรบัณฑิตกุล (online)

3 น.ส. อริศรา มิ%งมิตร (online)

4 น.ส. ชนานิศ  อุ่นใจ (online)

5 นาย อดิกานต์ ขัดศิริ (online)

6 นาย รัตนพล ทาหอม (online)

จังหวัดขอนแก่น

21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*1 น.ส. กัญญารัตน์ กองทอง

จังหวัดชัยภูมิ

22 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



1 น.ส. อาทิตยา แบกไธสง (online)

จังหวัดนครพนม

23 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

*1 พระ ธวัชชัย หากันได้

*2 ส.ณ. วรัญญา จิตอัคคะ

*3 นาย กฤษดา แสงสุวรรณ

*4 พระ เมธวินภัทร์ ภัคธเนศนิธิยศ

*5 พระ นิวัฒน์ หมั%นนันท์

*6 น.ส. อาทิตยา สมใจ

*7 น.ส. วิไลลักษณ์ อุดรทักษ์

*8 น.ส. นิรดา คําพิมพ์

9 นาย วัชระ จันทร์สีดา (online)

10 นาย วงศกร ลีทอง (online)

11 นาย อัครเดช อบอุ่น (online)

12 น.ส. สิรินันท์ ศรีอักเศษ (online)

13 นาย ยุทธศาสตร์ สมดีตี (online)

14 น.ส. ทรรศน์มน มั%นศักดิP (online)

จังหวัดนครราชสีมา

24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

*1 นาย ธีธัช จันทร์ศิริ

*2 น.ส. กนกพร ภัทรอาฒัยวัต

*3 น.ส. ปภัสสร พูลกิ%ง

*4 น.ส. สิริกัลยา คําสันเทียะ

*5 น.ส. สุนีรัตน์ ไพบูลย์

*6 น.ส. พรนิภา วชิมาเภท

*7 น.ส. ศุภวรรณ พูนแสง

*8 น.ส. ธัญญารัตน์ จันอ่อน

*9 น.ส. สมสกุล ม่วงประทาย



*10 น.ส. ปาลิตา ยุรชาติ

*11 น.ส. อริศรา ฉวยสูงเนิน

25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

*1 น.ส. ศิรินันท์ เล่าลา

*2 น.ส. ณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร

*3 นาย ศุภากฤต ธีระคุณานนท์

26 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ

*1 น.ส. ชัญญานุช สีหเมธีการ

*2 น.ส. วรัญญา หนูเกื Wอ

*3 น.ส. รุ่งอรุณ ฉิมสําโรง

*4 น.ส. คลิมา ฉัตรกิ%ง

*5 ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื%อ น.ส.ปราณี

6 น.ส. วรรณวิษา พรพรมราช

7 น.ส. มาริสา บวรนิธินนท์

8 น.ส. สาวิกา หน่อปิ

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

*1 น.ส. เพชรนภา เกิดจันทึก (online)

*2 น.ส. อลีนา เปลืWองกระโทก (online)

*3 น.ส. จิราภรณ์ คัมภีระ (online)

*4 น.ส. กุลสตรี เกสันเทียะ (online)

*5 น.ส. สุชาวดี ดีขุนทด (online)

*6 น.ส. ณัฐชา ดําริวงษ์ (online)

*7 น.ส. สุดา สอนดี (online)

8 น.ส. กาญจนา หวังดังกลาง

9 น.ส. ญาตาวี ชินโนสอน (online)

10 นาย นิติธร สุดเนตร (online)

11 น.ส. กนกวรรณ เลิศกระโทก (online)



12 น.ส. ปานาวี รีพล (online)

13 น.ส. พรพิมล ชอบใหญ่ (online)

14 น.ส. ประภาสิริ ปักอินทรีย์ (online)

จังหวัดบุรีรัมย์

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

*1 น.ส. เพ็ญพิสุทธิP แพรวกลาง

จังหวัดมหาสารคาม

29 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*1 นาย ธเนศ สุคนธรัตน์

จังหวัดร้อยเอ็ด

30 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

*1 นาย จีระยุทธ สุวอ (online)

จังหวัดศรีสะเกษ

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

*1 น.ส. ณัฎฐนิช บัวใหญ่

*2 นาย รัฐพล ขันทวัด

*3 นาย ธีระเพชร นวลเมฆ

จังหวัดสกลนคร

32 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

*1 นาย อับดุลอาซิส ยูโซะ (online)

*2 น.ส. ฟาติน แมหะ (online)

*3 นาย วิลดาน ซารีเดะ (online)

*4 น.ส. แวนัซเรีย แวดือราแม (online)

5 นาย วิลดารณ์ อาเซ็น

6 น.ส. ปิ% นดาว ช่วยเเสง (online)



7 นาย รีฟฮาน บือแม (online)

8 น.ส. นาซนีม สือนิ (online)

33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

*1 นาย ณรงค์ฤทธิP โยธานัก

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1 น.ส. ฐาสินี แสนต่างนา

จังหวัดสุรินทร์

35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

*1 นาย สุดยอด รอดคลองตัน

*2 นาย ธณัชวัจน์ หวังหิรัญกุล

*3 น.ส. ประวีณา นิตย์ลาภ

4 นาย นนธวัช พรหมงาม

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

*1 น.ส. นภาพร ทองแม้น

*2 น.ส. ณิชกมล เขียวพรมมา

*3 น.ส. ธิมาภรณ์ แย้มรัมย์

*4 น.ส. ปักษมน ผลจันทร์

*5 น.ส. ณัฐพร ทองไทย

*6 น.ส. สร้อยสุวรรณ ไม่ย่อท้อ

*7 น.ส. มณีวรรณ ศรีรัตนพันธ์

*8 น.ส. กนกพร รัฐสมุทร

*9 น.ส. พิมพ์ประภา ชมชื%นดี

*10 น.ส. สุดารัตน์ นามวัน

*11 น.ส. กุลสตรี ประกอบกิจ

*12 น.ส. ณัฐพร คุณนาม

*13 น.ส. ปริศนา สังสัญชาติ



*14 น.ส. ภาลินี ก่อแก้ว

*15 นาย นพกรณ์ ทองไทย

*16 นาย ประพันธ์ คํางาม

17 น.ส. พิจิตรา คําใบ

18 น.ส. ญาณิศา แก้วใสย

19 นาย พานุวัฒน์ บุญวิชัย

จังหวัดหนองคาย

37 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

*1 น.ส. ปานทิพย์ สวัสดี

จังหวัดอุบลราชธานี

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

*1 นาย ธนพาณิชย์ ศรีวงษา

39 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

*1 น.ส. จันดาเพชร โตเหล็ก (online)

*2 น.ส. นริศรา เกลียวทอง (online)

*3 น.ส. ไก่ สุดหล้า (online)

4 น.ส. อภิญญา บุญมาลี

จังหวัดกําแพงเพชร

40 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

1 น.ส. เกตน์นิภา แซ่วื%อ

2 น.ส. รัญชิดา แซ่หว้า

3 น.ส. ชุติมา โชติรสสกุล

จังหวัดนครปฐม

ภาคกลาง



41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

*1 น.ส. ดรัลรัตน์ ยังดี (online)

42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

*1 นาย ณัฐนันท์ เสียงเจริญ (online)

43 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

*1 น.ส. ภัทรนันท์ สายสีไชย

*2 น.ส. สุณิสา เทพวงค์

*3 น.ส. พิชชาพร เตียวศิริทรัพย์

*4 น.ส. อภิชญา บุตรวงษ์ (online)

44 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

*1 น.ส. ประกาว -

*2 น.ส. สอน -

*3 น.ส. ปาริฉัตร สระทองมี

*4 น.ส. วิวทิวา เรือนทองดี

*5 นาย ธนภัท ธนาดุลเปรมเดช

45 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

*1 น.ส. ณัฐชยา แซ่เติน

*2 น.ส. ณัฐสุดา กองทอง

46 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

*1 นาย อภิสิทธิP กดแก้ว

จังหวัดนครสวรรค์

47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

*1 น.ส. จารุพร พันนิน

2 นาย พชร แย้มคล้าย



3 นาย พรเทพ อิ%มสําอางค์ (online)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

48 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

*1 น.ส. จันทรัตน์ พันธ์ุแตง

*2 นาย ธนวัฒน์ เลิศนา (online)

จังหวัดพิษณุโลก

49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

*1 นาย อนุศิษย์ โพธิวิฑูรย์

50 มหาวิทยาลัยนเรศวร

*1 น.ส. ธิดารัตน์ แซ่ม้า

*2 น.ส. นภาพร วิลาสสูงไกล

*3 น.ส. จิดาภา รุ่งราบสูง

*4 น.ส. พรพรหม พันธ์ภู่

*5 น.ส. สุภาพร เวยเหยื%อกู่

*6 นาย อนันชัย เตชะเลิศพนา

*7 นาย ธนโชติ แซ่เถา

*8 น.ส. เบญจมาศ พาหา

9 น.ส. อารีรัตน์ แซ่ย่าง

10 น.ส. อุบลรัตน์ ประกอบผล (online)

51 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

*1 น.ส. รุ่งนภา คงลาภนวลแข

*2 น.ส. ยุวดี พนาปานแก้ว

*3 น.ส. กุลิสรา คําศรี

*4 น.ส. นันทพร ท้าวบุญญาภินิกุล

*5 น.ส. เกศดาพร สายทองติ% ง

*6 นาย พนธกร มันเชษฐ



*7 น.ส. วศินี เมฆโต (online)

*8 น.ส. จรณา แซ่มี (online)

9 นาย วรวุฒิ แก้วพงษ์ (online)

จังหวัดเพชรบูรณ์

52 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

*1 น.ส. วรรณิดา แก้วจบ

*2 น.ส. นภัสสร กิจเต่ง

*3 น.ส. ณัฐธินันท์ ปัดภัย

*4 น.ส. วิภาดา ศรีมาลัยพร

5 นาย ชยพล เวียรชัย

จังหวัดสมุทรสงคราม

53 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม

*1 น.ส. กนกชล กาลเเก้ว (online)

จังหวัดสุโขทัย

54 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

*1 น.ส. กนกพิชญ์ เอี%ยมพร

*2 น.ส. จุไรวรรณ แป้นจันทร์

*3 นาย ศราวุฒิ จิตรมั%น

จังหวัดจันทบุรี

55 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

*1 นาย ฐณัชชา ประสมบุญ (online)

56 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

*1 นาย ทัศนัย พรมสิงห์

ภาคตะวันออก



จังหวัดฉะเชิงเทรา

57 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

*1 น.ส. ชฎาพร ทองแปลง

จังหวัดชลบุรี

58 มหาวิทยาลัยบูรพา

*1 น.ส. ณัฏฐนันท์ สุวรรณสิงห์

*2 น.ส. อภิรา ศรีสุวรรณ์ (online)

จังหวัดตาก

59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

*1 น.ส. กัลย์สุดา แสนคํา

*2 นาย ธนพล ทัศนีย์พาณิช

*3 นาย บรรณวิชญ์ กิจโชคประเสริฐ

*4 นาย ศรรัก ยอดสนิท

5 นาย ชาติชาย แซ่กือ

จังหวัดเพชรบุรี

60 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

*1 น.ส. กนกวรรณ เจริญพรตระกูล

จังหวัดตรัง

61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

1 น.ส. ศิวนารถ หมัดเต๊ะ

ภาคใต้

ภาคตะวันตก



62 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

1 น.ส. สุพรรษา   แก้วบัวสง (online)

2 น.ส. สุภากมล ทองเมือง (online)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

63 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

*1 น.ส. รัติญา หล้าหลัน

2 น.ส. นริศา นายหรุ่น

64 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

*1 น.ส. ชนาธิป มากสังค์

จังหวัดนราธิวาส

65 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

*1 น.ส. ฟารีฮัน ดือเระ

2 น.ส. มูนาเดีย ยูโซะ

3 น.ส. นูรีฮัน สะมะแอ

4 น.ส. ฮุสนา บาเหม

5 น.ส. รุชดา มาลา

6 น.ส. สาณียะห์ เจะหะ

7 น.ส. อาวาตีฟ โตะแย

8 น.ส. มารียะห์ เจะเลาะ

9 น.ส. ตอยยีบะห์ มามุ

10 น.ส. อารีณา สาเร๊ะนุ

11 น.ส. ณิสฝา จรูญ

12 น.ส. ฮาฟเซาะห์ อาลี

13 น.ส. ฟาซีลา เซง

14 น.ส. อาดีละห์ มาน๊ะ

15 นาย มามะ มะแอ

16 นาย มูฮัมหมัดบูคอรี ดือราแม็ง



17 นาย มะกอเซ็ง สะอะ

18 นาย มูฮําหมัด มะโซ๊ะ

19 นาย โซเฟียน และเมาะ

20 นาย แวอิสมาแอล อีแต (online)

21 น.ส. นุรฮาซามี แซแอ

22 น.ส. ซูไรลา กือจิ

23 น.ส. กาซีเราะห์ บือราเฮง

24 น.ส. สารีมะ ดารี

25 น.ส. นูรีซัน ดือราแม

จังหวัดปัตตานี

66 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

*1 น.ส. ฮูสนา ดีแม

2 น.ส. นูรการตีนี สาและ (online)

3 น.ส. นุรบัลกีส สาและ (online)

จังหวัดยะลา

67 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

*1 นาย อับดุลซูเบตร์ อุมาร์

2 น.ส. รุสมี กอแล

68 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1 น.ส. สุไลลา ดอเลาะ

2 นาย อดัม เจ๊ะอูมา

69 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

*1 น.ส. อารีนา เจะอุบง

*2 น.ส. นาดีย๊ะ ดือรามะ

*3 นาย มะสูฟรัน บาโงปะแต

4 น.ส. นูรูลอาย บือซา (online)



5 นาย อิรฟาน  อาแว (online)

6 น.ส. นูรฟาตีฮะห์ แมเง๊าะ (online)

7 น.ส. นูรีตา มูซอ (online)

8 น.ส. จริญา ผาดี (online)

จังหวัดสตูล

70 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

1 น.ส. ฟาติม๊ะ หนูยาหมาด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

71 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1 น.ส. อาทิตยา สุวรรณเศวต (online)

2 น.ส. ชุติมา หนูช่วย (online)

72 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

*1 น.ส. กุลณัฐ เอี%ยมจิตติรักษ์

จังหวัดสงขลา

73 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

*1 น.ส. กัญญาพัชร ชนนิกรณ์

*2 น.ส. ชญานี ศรีไชย

74 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

*1 น.ส. ซีตีมารีแย เมาะแล

*2 น.ส. สุวรรณา งามสม

*3 น.ส. ณัฐนันท์ สุขเงิน

*4 น.ส. ณัฐณิชา ทองสุด

*5 น.ส. คอฟเสาะห์ แวบือซา

6 น.ส. ศลิษา หะยี

7 น.ส. ซูไรยา มะยีแต



8 น.ส. อภัสรา ไทยราช

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

75 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

*1 น.ส. กนกวรรณ ศศิธร


