รายชื= อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพื=อการกุศล ปี 2565
ระดับอาชี วศึกษา / กรุ งเทพและปริ มณฑล
หมายเหตุ

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

กรุ งเทพมหานคร
1 วิ ทยาลัยเทคนิ คมีนบุ รี
*1 นาย ทั ตเทพ
*2 นาย ชั ยกฤต

ประพั นธ์
ประพั นธ์

2 วิ ทยาลัยเทคโนโลยี เกษมสันต์ บริ หารธุ รกิจ
ลาวั ง
*1 น.ส. พิ ทฐยา
พุ่ มวั ลย์
*2 น.ส. วรรณรดา
แก้ วผลึ ก
*3 น.ส. นิ รมล
ประสมพั นธุ์
*4 น.ส. ชมพู นุช
ไต่ ครบุ รี
*5 น.ส. พั ชริ นทร์
ไหมจั นทึ ก
*6 น.ส. อริ นทร์ ยา
คณานุ รักษ์
*7 นาย ธั ชพล
ทั ศสอน
*8 นาย ชวนากร
ดวงเกิ ด
9 น.ส. สรั ญญา
แซ่ โค้ ว
10 น.ส. นมิ ดา
สถาผล
11 น.ส. พั ชรี พร
เบญกู ล
12 น.ส. กุ ลปรี ยา
สั นติ วรรณสกุ ล
13 น.ส. สุ ดาพร
ชุ่ มเกษ
14 นาย วี รภาพ
เสนามาตย์
15 นาย กิ ตติ พงษ์
ศาลาจั นทร์
16 น.ส. เมธาวี
17 นาย พงศ์ ศิ ริ
รั ตนศรี
*18 น.ส. ศิ ริ ลักษณ์
ใสชิ ต

*19
*20
*21
*22
23
24

น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
นาย

นั นทิ ยา
สุ ภารั ตน์
ณิ ชาภั ทร
ชั ยวั ฒน์
ขวั ญฤดี
นนทกร

สยามล
นองนุ ตร
แสงมณี
แสงปาก
หมายชอบ
เผื อกผาสุ ข

3 วิ ทยาลัยเทคโนโลยี ทักษิ ณาบริ หารธุ รกิจ
บุ ญกั งวาลย์
*1 น.ส. นุ ชนพิ น
4 วิ ทยาลัยเทคโนโลยี พระนครพณิชยการ
สั ยวุ ฒิ
*1 นาย ธรา
เผื อกน้ อย
2 น.ส. ธิ ดารั ตน์
5 วิ ทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดําเนิ น
แก้ วพิ มผา
*1 นาย พี ระภั ทร
6 วิ ทยาลัยเทคโนโลยี มีนบุ รีโปลีเทคนิ ค
วงษ์ เหม
*1 น.ส. กั ลยา
ซาน
*2 น.ส. มาเรี ย
บุ ญมี
*3 นาย ประกายเพชร
นุ ตประเสริ ฐ
*4 นาย อานนท์
เฉี ยงอุ ทิศ
5 นาย ธนะพั ตร์
เนตรศุ ขํ า
6 นาย สุ รเชษฐ์
สี ประโคน
7 นาย พั ชรพล
แซ่ แปะ
8 นาย ประพั นธ์
วงษ์ นาค
9 นาย วรุ ณ
7 วิ ทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรี ย่าน
*1 น.ส. ชนั ญญา

มู ลศรี

*2
*3
*4
*5
*6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
*18
*19
*20
*21
22

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

ธรณ์ ธั นย์
ธวั ลรั ตน์
จิ ราภา
นั ทธมน
กิ ตติ พศ
อรวี
อั งคพร
ลลิ ตา
รุ่ งฟ้ า
ชนกสุ ดา
เจนจิ รา
เมธาสิ ทธิb
อภิ สิทธิb
สุ เมธ
อั ครพล
ธงชั ย
จั นทร์ จิรา
อั งคณา
รุ่ งอรุ ณ
พุ ทธภู มิ
ธิ ดา

ศรี กระจิ บ
ศรี กระจิ บ
อรุ ณโณ
บุ ญรองเรื อง
พรพั นธ์ วาณิ ช
พรหมสุ ขันธ์
กลมเกลี ย` ง
ไม้ คํ า
สากาลี
แก้ วบุ ญช่ วย
เดชเสถี ยร
แสงฟ้ า
แสงฟ้ า
ดอกรั ก
ณะทองก้ อน
รุ่ งอรุ ณ
ซ่ อนกลิ% น
ซ่ อนกลิ% น
ไม้ ทอง
เที ยนมณี
ผาสิ น

8 วิ ทยาลัยเทคโนโลยี สยาม (สยามเทค)
อิ นทะคง
1 น.ส. จิ ดาภา
9 วิ ทยาลัยเทคโนโลยี สยามธุ รกิจ ในพระอุปถัมภ์
มหาปั น
*1 น.ส. วนิ ดา
บุ ญโรจน์
2 น.ส. อนั นญตา
10 วิ ทยาลัยพณิชยการธนบุ รี

(online)

*1

น.ส. ชนิ ตา

มั งคละ

11 วิ ทยาลัยพณิชยการบางนา
*1 น.ส. ณั ฐธาดา

พยั คฆมุ สิกพงษ์

12 วิ ทยาลัยพณิชยการอินทราชั ย
1 น.ส. ณั ฐตยา
2 น.ส. กาญจนา
3 น.ส. สุ วรรณี
4 นาย ทิ วัตถ์

วงค์ ยี เมาะ
พิ มน้ อย
หงษ์ โม้
คงคาหลวง

13 วิ ทยาลัยสารพัดช่ างนครหลวง
*1 นาย ชยพล

คงลอย

14 วิ ทยาลัยอาชี วศึกษาเจริ ญพัฒนาบริ หารธุ รกิจ
สั งข์ ทองดี
*1 นาย นราวิ ชญ์
อรุ ณศรี
2 น.ส. นิ ชากร
วิ ลาศ
*3 น.ส. บุ ญญิ สา
15 วิ ทยาลัยอาชี วศึกษาดุสิตพณิชยการ
*1 น.ส. จุ ฑามณี
*2 น.ส. นฤศรา
*3 น.ส. พิ สมั ย
*4 นาย รชานนท์
5 น.ส. ธิ ญาดา
6 นาย เฉลิ มชั ย
7 นาย กิ% งเพร์ ช
8 นาย ณั ฐนั นท์
9 นาย รั ชตะ
10 น.ส. ปริ ศนา

จิ ราพงษ์
เรื องฤทธิb
คํ าสุ นีย์
สมั ครไทย
ทิ พวั น
พงษ์ ทะวี
โฉมนิ ล
มี อํานาจ
แก้ วผลึ ก
มาลั ย

(online)
(online)
(online)

11 น.ส. ปนั ดดา

หงษ์ จํ านง

16 วิ ทยาลัยอาชี วศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
มะลิ ซ้อน
*1 น.ส. วรารั กษ์
17 วิ ทยาลัยอาชี วศึกษาเอเชี ย
*1 น.ส. นั นท์ นภั ส

จั% นอาจ

18 วิ ทยาลัยอาชี วศึกษาเอกวิ ทย์ บริ หารธุ รกิจ
คั นโททอง
*1 น.ส. เกวลิ น
จั งหวั ดนนทบุ รี
19 วิ ทยาลัยเทคโนโลยี อัร-รอบิ ตี
*1 น.ส. กั นติ ชา

โซ๊ ะมิ น

จั งหวั ดสมุทรปราการ
20 วิ ทยาลัยเทคนิ คสมุทรปราการ
*1 น.ส. สุ ดารั ตน์

น้ อยใหญ่

