รายชื> อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพื>อการกุศล ปี 2565
ระดับอุดมศึกษา / ภู มิภาค
หมายเหตุ

เครื% องหมาย (online) หมายถึ ง ผู้ ที% สมั ครผ่ านระบบออนไลน์
เครื% องหมาย (*) หมายถึ ง ประเภททุ นต่ อเนื% อง
ภาคเหนื อ

จั งหวั ดเชี ยงราย
1 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา เชี ยงราย
1 นาย หนุ่ มเครื อ
2 มหาวิ ทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
*1 น.ส. พรพิ ตา
2 น.ส. อภิ สรา

สรรเพชร
สุ ขสวั สดิP

3 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเชี ยงราย
*1 น.ส. ธั นยาพร
*2 น.ส. กั ญญารั ตน์
*3 น.ส. กั ลยารั ตน์
*4 น.ส. อรพิ น
*5 น.ส. ผกามาศ
*6 น.ส. ทิ ตติ มา
*7 น.ส. สุ นิตา
*8 น.ส. เสาร์
*9 น.ส. มาลี
*10 น.ส. สุ กันยา
*11 น.ส. ปวริ ศา
*12 น.ส. ศิ ริ รัตน์
*13 นาย สุ รชั ย

จิ ตไมตรี กุล
วั ฒนศรพั นธ์
เชื อW เมื องพาน
เชอมื อ
ภู มิเลิ ศ
เมอเลกู่
สว่ างศี ลธรรม
เจริ ญ
เชมื อ
แสนเหลี ยว
บุ ญศรี
ดาวประกายสี
จะกาหยี

*14
*15
*16
*17
*18
*19
*20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

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

เมธาสิ ทธิP
ปณชั ย
จี รวั ฒน์
น๊ อต
เจริ ญชั ย
หล้ า
จิ รชี พ
กฤษณา
สกุ ลตรา
แก้ วฟ้ าใส
หมี% งิ
รสริ น
อติ ชาติ
เจ๋ อ
ชนิ ดา
วจนพร

4 วิ ทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงราย
1 น.ส. สุ กัญญา

เมอเลกู่
เชื อW สอาด
ขั นตรี
มาเยอะ
แซ่ มัว
สรนั นท์
แซ่ ว่าง
รั ศมี บารมี
เชอะมื อ
บดี รั กษ์
อาฮุ ยกู่
เชอมื อ
แซ่ โซ่ ง
แซ่ หว้ า
อวยเเมะ
ชุ มภู อาจ

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

ขั นสวะ

จั งหวั ดเชี ยงใหม่
5 มหาวิ ทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ วิ ทยาเขตเชี ยงใหม่
เกริ กไพรี
*1 น.ส. ฟองแก้ ว
6 มหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่
*1 น.ส. ชยาภรณ์
*2 น.ส. หอมนวล
*3 น.ส. รดา
*4 น.ส. สาวิ ตรี
*5 น.ส. หอม

จิ ระพั ฒนพั นธ์
จิ กต๊ ะ
วิ นัยเยี% ยม
สาริ อาภรณ์
ลุ งสุ

(online)
(online)
(online)

*6
7

น.ส. ปภั สสร
น.ส. ทิ พย์ ไพรวั ลย์

อะโนนาม
สงเสน

(online)
(online)

7 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา เชี ยงใหม่
วิ ชัย
*1 น.ส. เพลิ นจิ ต
ขั นทอง
*2 น.ส. รั ชฎากรณ์
8 มหาวิ ทยาลัยมหามกุฏราชวิ ทยาลัย วิ ทยาเขตล้ านนา
อมรใฝ่ นุ กุล
*1 น.ส. ศิ ริ พร
ขจิ ตพวงมาลา
*2 น.ส. มนั สวี
เก่ งไพรวั ลย์
*3 น.ส. จริ ยา
ปั ญญากิ จตระกู ล
*4 น.ส. วนิ ดา
คี รี บริ บูรณ์
*5 น.ส. อั มพร
คุ ณนํ า
*6 น.ส. สุ ภาวดี
ชาติ โชคสถาพร
*7 น.ส. นริ ศรา
ยอดยิ% งหทั ยกุ ล
*8 น.ส. นั นทิ กานต์
ไพรสื บชาติ
*9 น.ส. วิ ภาพรรณ
ใฝ่ ในกิ จ
*10 น.ส. ดาราพร
โอภาสชั ย
*11 น.ส. ทิ กัญญา
พนาโกเมน
*12 นาย เอกรั ตน์
แซ่ ลี
*13 นาย จั กรกฤษณ์
ทองคํ า
14 น.ส. อร
วงศ์ ศรี สุดา
15 น.ส. มณฑาทิ พย์
แซ่ จ้าง
16 นาย นาวิ น
อาชาทวี ป
17 น.ส. อารี ญา
ฐิ ติ มโนกุ ล
18 นาย กฤษดา
กั นใหม่
19 นาย บุ ษกล
พนาขุ นเขา
20 น.ส. จั นทร์ จิรา
9 มหาวิ ทยาลัยแม่ โจ้

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

*1
*2
*3
*4
5
6
7

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

นั ดดา
สุ พัชชา
รุ่ งอรุ ณ
วั นวิ สา
นิ วพิ ชัย
จู เลี ยส
อภั ชญา

10 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเชี ยงใหม่
*1 น.ส. อภิ ณญา
*2 น.ส. สุ ภานั น
*3 น.ส. ยุ พิน
*4 น.ส. กมลวรรณ
*5 น.ส. ศศิ ธร
*6 น.ส. กั ลยา
*7 น.ส. ผกาแก้ ว
*8 น.ส. คํ าขวั ญ
*9 น.ส. ธิ ติมา
*10 น.ส. พิ มลพรรณ
*11 น.ส. แสนดาว
*12 น.ส. อุ ษณี ย์
*13 น.ส. ศิ ริ นันท์
*14 น.ส. ปั ทมาภรณ์
*15 น.ส. นงคราญ
*16 นาย ศราวุ ฒิ
*17 นาย ภาณุ พั นธ์
*18 น.ส. อู
*19 น.ส. มนั ญญา
*20 น.ส. หลาวใส
*21 น.ส. เบญจมาศ

แสงมณี ตระกู ล
สุ วิมลทราทิ พย์
บวรเกษตร
ประดิ ษฐอุ กฤษฎ์
เพ็ ชรโรจน์
วงศ์ ทวี กานต์
เจริ ญศุ ภมิ ต

วรั ญตระกู ล
แซ่ ว้าง
มณี ชั ยพร
แสนขอน
ประไพมาลี
พั ฒนาหฤทั ย
พุ่ มพฤกษ์
สงวนวาจา
ชี วสวั สดิP ชั ย
ตระกู ลคู ณอนั นต์
ก่ อแจ
นิ% มนวลชี พ
น้ อยทู
มิ ตรสาธิ ต
เลาซาง
จั กรแก้ ว
พนาดี
ดี คํ า

*22
*23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

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

อั งคณา
ชุ ติมา
อารยา
กั ญญาพั ชร
รั ญญารุ่ ง
นฤมล
กาญจนา
ศิ ริ นภา
ลลนา
ศวิ ตา
จุ ฑามาศ
สมพงษ์
ยุ ทธพิ ชัย
มณี
พลอย
เบญญาภา
นิ ติพงษ์
เต็ มดวง
แสนสวย
วิ ไลวรรณ
จั นทร์ จิรา
จรรยา
จิ รัฏฐา
ชญาดา
ศิ ริ พร
ปาณิ สรา

11 วิ ทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่
*1 น.ส. อั ฐธนกาญจน์
*2 นาย จั กรพั นธ์

ตะริ โย
สมจั นทร์
แซ่ วะ
สี สม
แซ่ เต๋ น
เก่ งสาร
พงศ์ ยุ วพั นธุ์
ออมสิ นสุ ขใจ
กั นทะตุ่ น
พรานวิ เวทย์
แบละเปื อย
ศรี พรรุ่ งเรื องดี
จรพิ บุญ
ลื มสายธาร
ลุ งสุ
พั ฒนสิ ริเดชา
ยศยิ% งอภิ ราม
ภั ทราธรสกุ ล
ลุ งกอ
นายพิ ศ
โสมฝั% น
ลอย
ตระกู ลวิ จิตร์
ศรี บัว
แซ่ เฒ่ า
ปวนลู น

แซ่ เฮ่ อร์
ท่ องเที% ยว

จั งหวั ดน่ าน
12 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา น่ าน
ปั นฝั นW
*1 น.ส. ฟ้ าริ ดา
แซ่ หลอ
2 น.ส. เกวลิ น
อั กขระ
3 น.ส. ชไมภรณ์
แซ่ โซ้ ง
4 นาย ยงยุ ทธ
แซ่ โซ้ ง
5 นาย อภิ วัฒน์
ชาบรรทม
6 น.ส. ชนิ ภาดา
อุ่ นถิ% น
7 น.ส. เขมฤทั ย
จั งหวั ดพะเยา
13 มหาวิ ทยาลัยพะเยา
*1 น.ส. ลลิ ตา
2 นาย อั บดุ ลเลาะ
3 นาย กิ ตติ ธั ช

ค้ ามาก
บาเหะ
บุ ญนิ ตย์

จั งหวั ดแม่ ฮ่องสอน
14 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเชี ยงใหม่ วิ ทยาลัยแม่ ฮ่องสอน
*1 น.ส. ที
ศิ ริ พงษ์ ฤดี
*2 น.ส. วรนุ ช
คงยศไพบู ลย์
3 น.ส. อั ญธิ ดา
ไพรอมรรั ตน์
4 น.ส. สุ จิตรา
ตุ ซู
5 น.ส. รุ จิรา
6 น.ส. ยิ ง
เจตต์ พานิ ช
7 น.ส. ลั ดดาวั ลย์
รั ตนพรชั ยเลิ ศ
8 น.ส. สุ ภาพร
ยาเปี ยง
9 น.ส. มอแล
10 น.ส. ที ตา
11 น.ส. ทิ นมณี
เรื องกิ จคณิ ต

(online)

12 น.ส. เบญจมาศ

จั นทรคราส

จั งหวั ดลําปาง
15 มหาวิ ทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ วิ ทยาเขตลําปาง
ปั นทรส
*1 น.ส. จิ ราภา
จั นทราช
*2 น.ส. ธี รนาฏ
กาทุ่ ง
*3 น.ส. ธนภรณ์
อานั นท์
4 น.ส. อารยา
16 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา ลําปาง
แซ่ ว้าน
*1 นาย พยั พราชั น
แซ่ จาง
2 นาย ปรวิ ทย์
17 มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลําปาง
ตั Wงประสบแสง
*1 น.ส. กนกวรรณ
18 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏลําปาง
*1 น.ส. พั ทธนั นท์
*2 น.ส. มยุ รา
*3 น.ส. ทิ ตยา
*4 น.ส. วุ ฒิพร
*5 น.ส. กาญจนาพร
*6 นาย พงศ์ พั ทธ์
*7 นาย ศราวุ ธ
*8 นาย สุ รสิ ทธิP
*9 นาย สุ วิชา
10 น.ส. ณั ฏฐณิ ชา
11 น.ส. สหทั ย
12 น.ส. บุ ญพิ ทักษ์
13 น.ส. ภั ทรลดา

จิ ตรั ชติ ญาภรณ์
ศิ ริ ธนารั นดร์
เลิ ศดํ าเนิ น
คณาวุ ฒิกร
ศรี พรธิ ติกุ ล
เพชรแสนเจริ ญ
เตจ๊ ะ
นิ กุล
มั% งคงรุ่ งสกุ ล
อนั นต์ ไพสิ ฐ
วนากุ ลพิ ทักษ์
ปู่ ดี
ทะนั ญชั ย

14
15
16
17
18
19

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.

มาติ กา
ธนาภรณ์
สุ ภาภรณ์
แขนภา
ศราวุ ธ
ธิ ดารั ตน์

กิ จสํ าราญกร
แซ่ กือ
สะทู
อั นเสน
วณิ ชแห่ งไพรสั ณฑ์
ปวงคํ า

จั งหวั ดลําพูน
19 วิ ทยาลัยสงฆ์ ลําพูน มหาวิ ทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย
ฤทธิP เดชไพรศาล
*1 น.ส. โสภา
แสนเมื องมา
*2 น.ส. ณปภั ช
ใจกาศ
3 น.ส. ธนั ชชา
จั งหวั ดอุตรดิตถ์
20 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏอุตรดิตถ์
*1 น.ส. ภั ควรั นทร์
*2 นาย ทวี ศักดิP
3 น.ส. อริ ศรา
4 น.ส. ชนานิ ศ
5 นาย อดิ กานต์
6 นาย รั ตนพล

ลาคํ า
จตุ รบั ณฑิ ตกุ ล
มิ% งมิ ตร
อุ่ นใจ
ขั ดศิ ริ
ทาหอม

ภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อ
จั งหวั ดขอนแก่ น
21 มหาวิ ทยาลัยขอนแก่ น
*1 น.ส. กั ญญารั ตน์
จั งหวั ดชั ยภู มิ
22 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏชั ยภู มิ

กองทอง

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

1

น.ส. อาทิ ตยา

แบกไธสง

(online)

จั งหวั ดนครพนม
23 มหาวิ ทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย วิ ทยาลัยสงฆ์ นครพนม
หากั นได้
*1 พระ ธวั ชชั ย
จิ ตอั คคะ
*2 ส.ณ. วรั ญญา
แสงสุ วรรณ
*3 นาย กฤษดา
ภั คธเนศนิ ธิยศ
*4 พระ เมธวิ นภั ทร์
หมั% นนั นท์
*5 พระ นิ วัฒน์
สมใจ
*6 น.ส. อาทิ ตยา
อุ ดรทั กษ์
*7 น.ส. วิ ไลลั กษณ์
คํ าพิ มพ์
*8 น.ส. นิ รดา
จั นทร์ สีดา
9 นาย วั ชระ
(online)
ลี ทอง
10 นาย วงศกร
(online)
อบอุ่ น
11 นาย อั ครเดช
(online)
ศรี อักเศษ
12 น.ส. สิ รินันท์
(online)
สมดี ตี
13 นาย ยุ ทธศาสตร์
(online)
มั% นศั กดิP
14 น.ส. ทรรศน์ มน
(online)
จั งหวั ดนครราชสีมา
24 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิ ทยาเขตนครราชสีมา
จั นทร์ ศิริ
*1 นาย ธี ธัช
ภั ทรอาฒั ยวั ต
*2 น.ส. กนกพร
พู ลกิ% ง
*3 น.ส. ปภั สสร
คํ าสั นเที ยะ
*4 น.ส. สิ ริกัลยา
ไพบู ลย์
*5 น.ส. สุ นีรัตน์
วชิ มาเภท
*6 น.ส. พรนิ ภา
พู นแสง
*7 น.ส. ศุ ภวรรณ
*8 น.ส. ธั ญญารั ตน์
จั นอ่ อน
*9 น.ส. สมสกุ ล
ม่ วงประทาย

*10 น.ส. ปาลิ ตา
*11 น.ส. อริ ศรา
25 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี
*1 น.ส. ศิ ริ นันท์
*2 น.ส. ณั ฐวดี
*3 นาย ศุ ภากฤต

ยุ รชาติ
ฉวยสู งเนิ น

เล่ าลา
รุ่ งวิ ถีชัยพร
ธี ระคุ ณานนท์

26 มหาวิ ทยาลัยมหามกุฏราชวิ ทยาลัย มหาปชาบดีเถรี วิทยาลัยฯ
สี หเมธี การ
*1 น.ส. ชั ญญานุ ช
หนู เกื อW
*2 น.ส. วรั ญญา
ฉิ มสํ าโรง
*3 น.ส. รุ่ งอรุ ณ
ฉั ตรกิ% ง
*4 น.ส. คลิ มา
*5 ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรี วิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื%อ น.ส.ปราณี
พรพรมราช
6 น.ส. วรรณวิ ษา
บวรนิ ธินนท์
7 น.ส. มาริ สา
หน่ อปิ
8 น.ส. สาวิ กา
27 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏนครราชสีมา
*1 น.ส. เพชรนภา
*2 น.ส. อลี นา
*3 น.ส. จิ ราภรณ์
*4 น.ส. กุ ลสตรี
*5 น.ส. สุ ชาวดี
*6 น.ส. ณั ฐชา
*7 น.ส. สุ ดา
8 น.ส. กาญจนา
9 น.ส. ญาตาวี
10 นาย นิ ติธร
11 น.ส. กนกวรรณ

เกิ ดจั นทึ ก
เปลื อW งกระโทก
คั มภี ระ
เกสั นเที ยะ
ดี ขุ นทด
ดํ าริ วงษ์
สอนดี
หวั งดั งกลาง
ชิ นโนสอน
สุ ดเนตร
เลิ ศกระโทก

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

12 น.ส. ปานาวี
13 น.ส. พรพิ มล
14 น.ส. ประภาสิ ริ

รี พล
ชอบใหญ่
ปั กอิ นทรี ย์

จั งหวั ดบุ รีรัมย์
28 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏบุ รีรัมย์
*1 น.ส. เพ็ ญพิ สุทธิP

แพรวกลาง

จั งหวั ดมหาสารคาม
29 มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม
*1 นาย ธเนศ

สุ คนธรั ตน์

(online)
(online)
(online)

จั งหวั ดร้ อยเอ็ด
30 มหาวิ ทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย วิ ทยาลัยสงฆ์ ร้อยเอ็ด
สุ วอ
*1 นาย จี ระยุ ทธ
(online)
จั งหวั ดศรี สะเกษ
31 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏศรี สะเกษ
*1 น.ส. ณั ฎฐนิ ช
*2 นาย รั ฐพล
*3 นาย ธี ระเพชร

บั วใหญ่
ขั นทวั ด
นวลเมฆ

จั งหวั ดสกลนคร
32 มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
ยู โซะ
*1 นาย อั บดุ ลอาซิ ส
(online)
แมหะ
*2 น.ส. ฟาติ น
(online)
ซารี เดะ
*3 นาย วิ ลดาน
(online)
แวดื อราแม
*4 น.ส. แวนั ซเรี ย
(online)
5 นาย วิ ลดารณ์
อาเซ็ น
6 น.ส. ปิ% นดาว
ช่ วยเเสง
(online)

7
8

นาย รี ฟฮาน
น.ส. นาซนี ม

บื อแม
สื อนิ

33 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิ ทยาเขตสกลนคร
โยธานั ก
*1 นาย ณรงค์ ฤทธิP
34 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสกลนคร
1 น.ส. ฐาสิ นี

แสนต่ างนา

จั งหวั ดสุรินทร์
35 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิ ทยาเขตสุรินทร์
รอดคลองตั น
*1 นาย สุ ดยอด
หวั งหิ รัญกุ ล
*2 นาย ธณั ชวั จน์
นิ ตย์ ลาภ
*3 น.ส. ประวี ณา
พรหมงาม
4 นาย นนธวั ช
36 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสุรินทร์
*1 น.ส. นภาพร
*2 น.ส. ณิ ชกมล
*3 น.ส. ธิ มาภรณ์
*4 น.ส. ปั กษมน
*5 น.ส. ณั ฐพร
*6 น.ส. สร้ อยสุ วรรณ
*7 น.ส. มณี วรรณ
*8 น.ส. กนกพร
*9 น.ส. พิ มพ์ ประภา
*10 น.ส. สุ ดารั ตน์
*11 น.ส. กุ ลสตรี
*12 น.ส. ณั ฐพร
*13 น.ส. ปริ ศนา

ทองแม้ น
เขี ยวพรมมา
แย้ มรั มย์
ผลจั นทร์
ทองไทย
ไม่ ย่อท้ อ
ศรี รัตนพั นธ์
รั ฐสมุ ทร
ชมชื% นดี
นามวั น
ประกอบกิ จ
คุ ณนาม
สั งสั ญชาติ

(online)
(online)

*14
*15
*16
17
18
19

น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย

ภาลิ นี
นพกรณ์
ประพั นธ์
พิ จิตรา
ญาณิ ศา
พานุ วัฒน์

ก่ อแก้ ว
ทองไทย
คํ างาม
คํ าใบ
แก้ วใสย
บุ ญวิ ชัย

จั งหวั ดหนองคาย
37 วิ ทยาลัยอาชี วศึกษาหนองคาย
*1 น.ส. ปานทิ พย์

สวั สดี

จั งหวั ดอุบลราชธานี
38 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏอุบลราชธานี
*1 นาย ธนพาณิ ชย์

ศรี วงษา

39 มหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี
*1 น.ส. จั นดาเพชร
*2 น.ส. นริ ศรา
*3 น.ส. ไก่
4 น.ส. อภิ ญญา

โตเหล็ ก
เกลี ยวทอง
สุ ดหล้ า
บุ ญมาลี

ภาคกลาง
จั งหวั ดกําแพงเพชร
40 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏกําแพงเพชร
1 น.ส. เกตน์ นิภา
2 น.ส. รั ญชิ ดา
3 น.ส. ชุ ติมา
จั งหวั ดนครปฐม

แซ่ วื%อ
แซ่ หว้ า
โชติ รสสกุ ล

(online)
(online)
(online)

41 มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตกําแพงแสน
ยั งดี
*1 น.ส. ดรั ลรั ตน์

(online)

42 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสินทร์
เสี ยงเจริ ญ
*1 นาย ณั ฐนั นท์

(online)

43 มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล วิ ทยาเขตศาลายา
*1 น.ส. ภั ทรนั นท์
*2 น.ส. สุ ณิสา
*3 น.ส. พิ ชชาพร
*4 น.ส. อภิ ชญา

สายสี ไชย
เทพวงค์
เตี ยวศิ ริ ทรั พย์
บุ ตรวงษ์

(online)

44 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏนครปฐม
*1 น.ส. ประกาว
*2 น.ส. สอน
*3 น.ส. ปาริ ฉัตร
*4 น.ส. วิ วทิ วา
*5 นาย ธนภั ท

สระทองมี
เรื อนทองดี
ธนาดุ ลเปรมเดช

45 มหาวิ ทยาลัยศิลปากร วิ ทยาเขตพระราชวั งสนามจั นทร์
แซ่ เติ น
*1 น.ส. ณั ฐชยา
กองทอง
*2 น.ส. ณั ฐสุ ดา
46 สถาบั นบั ณฑิ ตพัฒนศิลป์
*1 นาย อภิ สิทธิP
จั งหวั ดนครสวรรค์
47 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏนครสวรรค์
*1 น.ส. จารุ พร
2 นาย พชร

กดแก้ ว

พั นนิ น
แย้ มคล้ าย

3

นาย พรเทพ

อิ% มสํ าอางค์

จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
48 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
พั นธุ์ แตง
*1 น.ส. จั นทรั ตน์
เลิ ศนา
*2 นาย ธนวั ฒน์

(online)

(online)

จั งหวั ดพิษณุโลก
49 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก
โพธิ วิฑูรย์
*1 นาย อนุ ศิษย์
50 มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
*1 น.ส. ธิ ดารั ตน์
*2 น.ส. นภาพร
*3 น.ส. จิ ดาภา
*4 น.ส. พรพรหม
*5 น.ส. สุ ภาพร
*6 นาย อนั นชั ย
*7 นาย ธนโชติ
*8 น.ส. เบญจมาศ
9 น.ส. อารี รัตน์
10 น.ส. อุ บลรั ตน์

แซ่ ม้า
วิ ลาสสู งไกล
รุ่ งราบสู ง
พั นธ์ ภู่
เวยเหยื% อกู่
เตชะเลิ ศพนา
แซ่ เถา
พาหา
แซ่ ย่าง
ประกอบผล

51 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงคราม
*1 น.ส. รุ่ งนภา
*2 น.ส. ยุ วดี
*3 น.ส. กุ ลิสรา
*4 น.ส. นั นทพร
*5 น.ส. เกศดาพร
*6 นาย พนธกร

คงลาภนวลแข
พนาปานแก้ ว
คํ าศรี
ท้ าวบุ ญญาภิ นิกุล
สายทองติ% ง
มั นเชษฐ

(online)

*7
*8
9

น.ส. วศิ นี
น.ส. จรณา
นาย วรวุ ฒิ

จั งหวั ดเพชรบู รณ์
52 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเพชรบู รณ์
*1 น.ส. วรรณิ ดา
*2 น.ส. นภั สสร
*3 น.ส. ณั ฐธิ นันท์
*4 น.ส. วิ ภาดา
5 นาย ชยพล

เมฆโต
แซ่ มี
แก้ วพงษ์

(online)
(online)
(online)

แก้ วจบ
กิ จเต่ ง
ปั ดภั ย
ศรี มาลั ยพร
เวี ยรชั ย

จั งหวั ดสมุทรสงคราม
53 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสวนสุนันทา ศูนย์ การศึกษาสมุทรสงคราม
กาลเเก้ ว
*1 น.ส. กนกชล
(online)
จั งหวั ดสุโขทั ย
54 มหาวิ ทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ วิ ทยาเขตสุโขทั ย
เอี% ยมพร
*1 น.ส. กนกพิ ชญ์
แป้ นจั นทร์
*2 น.ส. จุ ไรวรรณ
จิ ตรมั% น
*3 นาย ศราวุ ฒิ
ภาคตะวั นออก
จั งหวั ดจั นทบุ รี
55 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏรํ าไพพรรณี
*1 นาย ฐณั ชชา
56 วิ ทยาลัยนาฏศิลปจั นทบุ รี
*1 นาย ทั ศนั ย

ประสมบุ ญ

พรมสิ งห์

(online)

จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา
57 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏราชนคริ นทร์
*1 น.ส. ชฎาพร

ทองแปลง

จั งหวั ดชลบุ รี
58 มหาวิ ทยาลัยบู รพา
*1 น.ส. ณั ฏฐนั นท์
*2 น.ส. อภิ รา

สุ วรรณสิ งห์
ศรี สุวรรณ์

ภาคตะวั นตก
จั งหวั ดตาก
59 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา ตาก
แสนคํ า
*1 น.ส. กั ลย์ สุดา
ทั ศนี ย์พาณิ ช
*2 นาย ธนพล
กิ จโชคประเสริ ฐ
*3 นาย บรรณวิ ชญ์
ยอดสนิ ท
*4 นาย ศรรั ก
แซ่ กือ
5 นาย ชาติ ชาย
จั งหวั ดเพชรบุ รี
60 มหาวิ ทยาลัยศิลปากร วิ ทยาเขตเพชรบุ รี
เจริ ญพรตระกู ล
*1 น.ส. กนกวรรณ
ภาคใต้
จั งหวั ดตรั ง
61 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชัย วิ ทยาเขตตรั ง
1 น.ส. ศิ วนารถ
หมั ดเต๊ ะ

(online)

62 มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตตรั ง
แก้ วบั วสง
1 น.ส. สุ พรรษา
ทองเมื อง
2 น.ส. สุ ภากมล
จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช
63 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏนครศรี ธรรมราช
หล้ าหลั น
*1 น.ส. รั ติญา
นายหรุ่ น
2 น.ส. นริ ศา
64 มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ์
*1 น.ส. ชนาธิ ป
จั งหวั ดนราธิ วาส
65 มหาวิ ทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์
*1 น.ส. ฟารี ฮัน
2 น.ส. มู นาเดี ย
3 น.ส. นู รีฮัน
4 น.ส. ฮุ สนา
5 น.ส. รุ ชดา
6 น.ส. สาณี ยะห์
7 น.ส. อาวาตี ฟ
8 น.ส. มารี ยะห์
9 น.ส. ตอยยี บะห์
10 น.ส. อารี ณา
11 น.ส. ณิ สฝา
12 น.ส. ฮาฟเซาะห์
13 น.ส. ฟาซี ลา
14 น.ส. อาดี ละห์
15 นาย มามะ
16 นาย มู ฮัมหมั ดบู คอรี

มากสั งค์

ดื อเระ
ยู โซะ
สะมะแอ
บาเหม
มาลา
เจะหะ
โตะแย
เจะเลาะ
มามุ
สาเร๊ ะนุ
จรู ญ
อาลี
เซง
มาน๊ ะ
มะแอ
ดื อราแม็ ง

(online)
(online)

17
18
19
20
21
22
23
24
25

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

มะกอเซ็ ง
มู ฮําหมั ด
โซเฟี ยน
แวอิ สมาแอล
นุ รฮาซามี
ซู ไรลา
กาซี เราะห์
สารี มะ
นู รีซัน

สะอะ
มะโซ๊ ะ
และเมาะ
อี แต
แซแอ
กื อจิ
บื อราเฮง
ดารี
ดื อราแม

จั งหวั ดปั ตตานี
66 มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตปั ตตานี
ดี แม
*1 น.ส. ฮู สนา
สาและ
2 น.ส. นู รการตี นี
สาและ
3 น.ส. นุ รบั ลกี ส

(online)

(online)
(online)

จั งหวั ดยะลา
67 มหาวิ ทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ วิ ทยาเขตยะลา
อุ มาร์
*1 นาย อั บดุ ลซู เบตร์
กอแล
2 น.ส. รุ สมี
68 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏยะลา
1 น.ส. สุ ไลลา
2 นาย อดั ม

ดอเลาะ
เจ๊ ะอู มา

69 วิ ทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จั งหวั ดยะลา
เจะอุ บง
*1 น.ส. อารี นา
ดื อรามะ
*2 น.ส. นาดี ย๊ ะ
*3 นาย มะสู ฟรั น
บาโงปะแต
4 น.ส. นู รูลอาย
บื อซา

(online)

5
6
7
8

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

อิ รฟาน
นู รฟาตี ฮะห์
นู รีตา
จริ ญา

อาแว
แมเง๊ าะ
มู ซอ
ผาดี

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

จั งหวั ดสตูล
70 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสงขลา วิ ทยาเขตสตูล
หนู ยาหมาด
1 น.ส. ฟาติ ม๊ ะ
จั งหวั ดสุราษฎร์ ธานี
71 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสุราษฎร์ ธานี
1 น.ส. อาทิ ตยา
2 น.ส. ชุ ติมา

สุ วรรณเศวต
หนู ช่วย

72 มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
เอี% ยมจิ ตติ รั กษ์
*1 น.ส. กุ ลณั ฐ
จั งหวั ดสงขลา
73 มหาวิ ทยาลัยทั กษิ ณ วิ ทยาเขตสงขลา
ชนนิ กรณ์
*1 น.ส. กั ญญาพั ชร
ศรี ไชย
*2 น.ส. ชญานี
74 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสงขลา
*1 น.ส. ซี ตีมารี แย
*2 น.ส. สุ วรรณา
*3 น.ส. ณั ฐนั นท์
*4 น.ส. ณั ฐณิ ชา
*5 น.ส. คอฟเสาะห์
6 น.ส. ศลิ ษา
7 น.ส. ซู ไรยา

เมาะแล
งามสม
สุ ขเงิ น
ทองสุ ด
แวบื อซา
หะยี
มะยี แต

(online)
(online)
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น.ส. อภั สรา

จั งหวั ดสุราษฎร์ ธานี
75 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสุราษฎร์ ธานี
*1 น.ส. กนกวรรณ

ไทยราช

ศศิ ธร

