รายชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั ง้ ที่ 3/2560 (รอบรอฟั งผล)
ระดับอาชีวศึกษา / ภูมิภาค
ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย
*1 นาย ปิ่ นพงศ์
คาอ้ าย
*2 นาย ภูชิต
อิ่นแปง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
*1 นาย วีรวรรณ
2 นาย อีซอ

แสงคา
แลเชอ

3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
*1 น.ส. ปภัสรา
*2 น.ส. มนรดา
*3 น.ส. อรพิน
*4 น.ส. เจนจิรา
*5 ด.ช. ธราเทพ
6 น.ส. ธิดาพร

ปั ญญาบุญ
สุวินมณี
ใจศรี
มิ่งขวัญ
ก๋ามา
โวยแมกู่

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
*1 น.ส. อมรรัตน์
ทรายคา
*2 น.ส. ถวิกา
พุทธวงค์
จังหวัดเชียงใหม่
5 วิทยาลัยการอาชีพฝาง
1 นาย เจตนา

บุญชุม

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
*1 น.ส. ยุพดี
ลุงต่า
*2 ด.ญ. เมธาวี
กิตหิ ล้ า
*3 นาย พรมพิไชย
ฉิมพูน
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์ พระนคร เชียงใหม่
*1 น.ส. แพรว
เลายี่ปา

8 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
*1 นาย ธนกฤต

สุพรรณ

9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
1 ด.ญ. อาริ ษา
2 น.ส. วิภาวี

สุขผล
คุณยศยิ่ง

จังหวัดน่ าน
10 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
*1 นาย ปฏิภาณ
*2 นาย ณัฐพล
11 วิทยาลัยเทคนิคน่ าน
*1 นาย ศุภวิชญ์
*2 ด.ญ. พิจิตรา
3 นาย พิษณุ
จังหวัดแพร่
12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
*1 น.ส. ภรผกา

สอนแก้ ว
กองทา

อินติ๊บ
ดูม่ ณี
คาหมื่น

ดวงสุวรรณ

จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
13 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ ฮ่องสอน
*1 นาย พิชิต
มลฤดีรักษ์
*2 ด.ญ. น ้าฝน
(ไม่มีชื่อสกุล)
*3 ด.ช. ธีรเดช
วิบูลย์มณีรัตน์
*4 น.ส. มาริสา
(ไม่มีชื่อสกุล)
*5 นาย วันชัย
รุ่งแสงสายัณห์
*6 นาย ณัชพล
คงความซื่อ
*7 น.ส. พิชญา
ฉัตรธานีกร
*8 น.ส. กาญจนา
กรกมลวิลาส
*9 น.ส. ชลิตา
(ไม่มีชื่อสกุล)
*10 น.ส. รุ่งนภา
วงษ์ สากุล
14 วิทยาลัยการอาชีพแม่ สะเรี ยง
*1 น.ส. ชิดหทัย

แสนปวน

*2
*3
*4
*5
6

น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
นาย

วาสนา
วิชยั
ชูศกั ดิ์
มณีรัตน์
วันชัย

(ไม่มีชื่อสกุล)
เจิดพงษ์ จรัส
พิมานพนาลี
วังปาน
มานะบากบัน่

จังหวัดลาปาง
15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
*1 น.ส. พุทธชาติ
(ไม่มีชื่อสกุล)
*2 น.ส. หมึซิซิ
(ไม่มีชื่อสกุล)
*3 น.ส. เพ็ญนภา
ศรี โสภาจาปี
จังหวัดลาพูน
16 วิทยาลัยการอาชีพป่ าซาง
*1 น.ส. อรุณี
*2 น.ส. พรพนา
*3 น.ส. วาสนา

ธวัชพาณิชย์กลุ
ชีวขุนคีรี
(ไม่มีชื่อสกุล)

17 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
*1 น.ส. สิริมา
(ไม่มีชื่อสกุล)
*2 น.ส. สุรียา
มโนสานึก
*3 นาย ภิชยั
(ไม่มีชื่อสกุล)
*4 น.ส. กมลฉัตร
มโนสานึก
18 วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
*1 ด.ช. อณุกร
วังโย
*2 น.ส. พรรณพษา
สิงห์แก้ ว
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูน
*1 นาย พงศธร
นันต๊ ะเปี ย้
จังหวัดอุตรดิตถ์
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
1 น.ส. ฉันทิสา
21 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
*1 น.ส. สุวรรณี

สุกสีทอง

วรรณศิลป์

*2
*3
4
5
6

ด.ญ. สุภาพร
ด.ญ. กษมา
น.ส. นุสรา
น.ส. ปวีณา
น.ส. พรวิไล

บุตรทอง
พละโชติ
ปั ญญามูล
พิมพ์สวัสดิ์
คาสุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดกาฬสินธุ์
22 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
*1 น.ส. ชิดชนก

โคตร์ ภกั ดี

23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย
*1 นาย ภูสทิ ธิ
ภูมิประสพ
2 น.ส. นฤมล
อรุณขัน
จังหวัดนครราชสีมา
24 วิทยาลัยเทคนิคชุมพวง
*1 นาย มงคล
*2 ด.ญ. อรพิณ
*3 ด.ญ. กฤติยา

ภูชมชื่น
ชนประชา
เพชรตะกั่ว

25 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
*1 นาย ณัฐวุฒิ
*2 น.ส. น ้าทิพย์
*3 น.ส. อริศรา
*4 ด.ญ. กาไร
*5 นาย วิษณุ
*6 น.ส. ศุภนัฐ
*7 น.ส. พรกล

ทรงดอน
ดอกกระทุม่
ฉวยสูงเนิน
ตังด
้ ารง
มะโรงผือ
โกสูงเนิน
รมย์สระน้ อย

26 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
*1 นาย ปลายมนัส
*2 ด.ช. นันทพร

ปลัง่ กลาง
แมดพิมาย

(online)

*3 นาย ปรเมศวร์
*4 นาย ปภังกร
27 วิทยาลัยเทคนิคสุ รนารี
*1 น.ส. สุปราณี
*2 น.ส. อนิสา

สวนแก้ ว
ประกอบผล

สันตนิที
ชอบมะลัง

28 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่ อง
*1 น.ส. ดุจดาว
นิลวดี
29 วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์ เทคโนโลยี
*1 น.ส. หนึ่งฤทัย
พลศิลธรรม
30 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
*1 น.ส. พิมพ์ชนก
กล่อมกลม
*2 น.ส. สุธิดา
บุญบารุง
*3 น.ส. สิตานันท์
ป่ วนเมืองปั ก
31 ศูนย์ การเรี ยนรู้ ปัญญาภิวัฒน์ - นครราชสีมา
*1 น.ส. ธนพร
ยันจะโป๊ ะ
2 น.ส. นิตยา
นุ่มเมืองปั ก
จังหวัดบุรีรัมย์
32 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
*1 น.ส. ปรีญารัตน์
เดินเที่ยงรัมย์
*2 น.ส. พิชญาภรณ์
โสท่าม่วง
*3 น.ส. ชฎาทิพย์
จันทะปะขาว
จังหวัดมหาสารคาม
33 วิทยาลัยเทคนิควาปี ปทุม
*1 น.ส. วันวิสา
*2 น.ส. พรหมพร
*3 น.ส. พรณภา
*4 น.ส. วันวิสา
*5 น.ส. กุลสตรี
6 ด.ญ. นริ ศรา

ปาสาวัน
ศรี หวัง
ปาปะขา
ศิริเลี ้ยง
แซ่นิ่ม
แก้ วลาย

จังหวัดยโสธร
34 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
*1 นาย อนุชา
*2 นาย วันเฉลิม
*3 น.ส. ธัญรดา
*4 น.ส. ชลธิชา
*5 น.ส. วรัญญา

คาสุดที
คากอง
ศรี สวัสดิ์
โกตวัฒน์
แสงสว่าง

จังหวัดร้ อยเอ็ด
35 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
1 นาย นภัสกร
2 นาย อิศรา

ศรี ลดั ดา
ลาภา

36 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
*1 น.ส. รุจิรา
พัฒนะแสง
*2 นาย พิเศษ
เอื ้อวิบูลย์ศรี

37 วิทยาลัยเทคนิคสุ วรรณภูมิ
*1 นาย สิทธิชยั

วารวาริ

จังหวัดศรี สะเกษ
38 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรี สะเกษ
*1 น.ส. สุธิกานต์
สกุลวีรองรุ่ง
*2 น.ส. สุกญ
ั ญา
แซ่กือ
จังหวัดสุ รินทร์
39 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
*1 น.ส. ตวิษา

สุขสงวน

(online)

จังหวัดหนองคาย
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่ อเรื อหนองคาย
*1 นาย ทนงศักดิ์
เห็นงาม
จังหวัดอุบลราชธานี
41 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

*1 นาย จารุศกั ดิ์

พึง่ ป่ า
ภาคกลาง

จังหวัดนครนายก
42 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
*1 นาย พงศ์ศกั ดิ์

ปะทะโย

43 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
*1 นาย พงษ์ ไพรสนฐ์
พิลกึ
จังหวัดนครสวรรค์
44 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
1 ด.ญ. เพียงฟ้า
โพธิ์ พิทกั ษ์
45 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
*1 น.ส. นพวรรณ
*2 นาย วัลลภ
*3 ด.ช. อรรถพงษ์
*4 นาย ณัฐชัย
*5 นาย ประสิทธิ์
6 น.ส. เอมวลี
7 ด.ญ. ธนพร

อินทปั ตย์
บุตรเพ็ชร
สินพูล
กุดหอม
แซ่ตนั๊
สิงห์ประสาท
ดิษจาด

46 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
*1 น.ส. กัญญาพัชร
*2 น.ส. นิภารัตน์
*3 น.ส. รุจิราภรณ์
*4 น.ส. พรทิพย์
*5 น.ส. นิตยา
*6 น.ส. รมณี
*7 น.ส. ศิริลกั ษ์
*8 น.ส. สุรีลกั ษณ์
*9 นาย ธนกร
*10 น.ส. อภิวดี
11 ด.ญ. ณฐิ กา

เลิศยิ่งเจริ ญชัย
พวงสมบัติ
เสนัง
ขอนพวง
จันทรศรี ไพร
แก้ วโต
ดีศรี
วงษ์ ม่วง
อุฬารรักษ์
คงคะดี
สายทอง

12 น.ส. พัชรพรรณ
13 น.ส. ดารารัตน์

เหลืองอ่อน
ปานเอี่ยม

47 ศูนย์ การเรี ยนปั ญญาภิวัฒน์ - นครสวรรค์
*1 น.ส. อรอุมา
พยับเดช
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
48 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
*1 น.ส. กิตติพร
พุฒิมงคลเจริ ญ

จังหวัดพิจิตร
49 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้ อ
*1 นาย พันธกรณ์
วงษ์ ศร
*2 ด.ช. ปรัชญา
ใยน้ อย
50 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
*1 น.ส. ธิดาพร

ตู้แก้ ว

51 วิทยาลัยสารพัดช่ างพิจิตร
*1 น.ส. ชนิดา

อุ่นหล้ า

จังหวัดพิษณุโลก
52 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
*1 น.ส. เพชรรัตน์

ธนะวงค์

จังหวัดเพชรบูรณ์
53 วิทยาลัยสารพัดช่ างเพชรบูรณ์
*1 นาย สิทธิศกั ดิ์

เมืองแมน

จังหวัดลพบุรี
54 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
*1 น.ส. สุรารักษ์
*2 นาย อานาจ
*3 นาย อนุกลู

โปร่งสันเทียะ
บัวฉ่า
สีวิลยั

*4 นาย แผ่นดิน
*5 น.ส. นัทชา
*6 น.ส. ลักษณารี ย์
*7 นาย วศิน
*8 น.ส. ณัฐวดี
*9 นาย ยุทธภูมิ
*10 นาย ณัฐพล
*11 ด.ญ. เกษสรา
*12 น.ส. นุชจรีย์
*13 น.ส. พัชรินทร์
*14 น.ส. ศิรินทิพย์
*15 น.ส. อารี วรรณ
*16 น.ส. ณัฐริ กา
*17 นาย พันกร
*18 นาย พนมไพร
*19 นาย ศักดิ์สทิ ธิ์
*20 น.ส. ศรารัตน์

กลีบกาไร
แสนหนู
ศรี สยั คา
วิไลปาน
ยิ่งยง
อินทร์ ปัญญา
ขนานกลาง
จันดาหัวดง
ภูลบั
หว่านนา
เมืองโคตร
จันทร์ เรื อง
เหล็กผา
ดวงจันทร์
โตตะเภา
แท่นทอง
จันทุม

55 วิทยาลัยการอาชีพบัวชุม
*1 นาย คเชนทร์

รอดกาเหนิด

56 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
*1 นาย ฐานพัฒน์
ศิริคปุ ต์
*2 นาย อรรถพล
สารกาปั ง
57 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
*1 น.ส. ศิริพร
*2 น.ส. สิรีรัศมิ์

ทรัพย์สจุ ริ ต
จรัลแผ่นทอง

58 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
*1 นาย บุญญฤทธิ์

สมัญญาภรณ์

59 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
*1 น.ส. อาภาสิริ
*2 ด.ช. กิตติพงศ์
*3 นาย ชาคริต

ปานม่วง
เหนี่ยวกุศล
ศรี ษะสุวรรณ

*4 นาย อรรถพล

พืชงาม

60 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
*1 น.ส. อรรถรวดี

สัมมาศาสตร์

จังหวัดสระบุรี
61 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
*1 นาย ประสิทธิ โชค

อิ่มโฉม

จังหวัดสิงห์ บุรี
62 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์ บุรี
*1 น.ส. ประภัสสร
*2 น.ส. สุภาวดี
*3 น.ส. จันทร์ ทพิ ย์

ปิ่ นเจริ ญ
เฉยนก
เนินลาด

จังหวัดสุ พรรณบุรี
63 วิทยาลัยช่ างศิลปสุพรรณบุรี
*1 นาย วรภพ

พึง่ นุสนธิ์

จังหวัดอ่ างทอง
64 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
*1 นาย ปริญญา

บัณฑิต

65 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
1 นาย ณัฐกร

หงษ์ เอี่ยม

ภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี
66 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
*1 น.ส. ภิตนิ นั ท์
โรจน์จิรพัทธ
*2 น.ส. ไพรสณฑ์
แซ่โซ้ ง
*3 น.ส. ศุภนุช
แซ่ว่าง
67 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริ หารธุรกิจ

*1 น.ส. วรวรรณ

68 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
*1 น.ส. พรสุดา
*2 น.ส. พวงผกา

เปี ยปาน

แก้ วทอง
ลายคา

จังหวัดปราจีนบุรี
69 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
*1 นาย อภิชาติ
*2 นาย ภูวดล
*3 ด.ญ. ภาวิดา
4 ด.ญ. อภัสรา
5 ด.ญ. นันทิยา

ฉ่าสมบูรณ์
วงษ์ พนั เสือ
ชื่นชูผล
โอสถผสม
เขียวสอาด

จังหวัดระยอง
70 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
1 น.ส. ปวีณา

สานักไพรสันต์
ภาคตะวันตก

จังหวัดราชบุรี
71 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
*1 นาย กายสิทธิ์
ชิโพแฮ
72 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
*1 นาย จุฑาวัชร

อนันตโท
ภาคใต้

จังหวัดกระบี่
73 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
*1 น.ส. สุพตั รา
โอบอ้ วน

จังหวัดนครศรี ธรรมราช
74 วิทยาลัยการอาชีพนครศรี ธรรมราช
*1 นาย สิทธิโชค
จันทร์ บุญ
75 วิทยาลัยเทคนิคนครศรี ธรรมราช
*1 นาย เดชาวัต
*2 นาย พรศักดิ์

เพชรรัตน์
คชรัตน์

76 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่ อเรื อนครศรี ธรรมราช
*1 นาย ศุภกร
ใหญ่ปางแก้ ว
77 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรี ธรรมราช
*1 น.ส. วราภรณ์
คาต่าย
*2 น.ส. กนกวรรณ
เพชรแก้ ว
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
78 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี
*1 น.ส. ฐิ ดาภรณ์
อินทบาล

