รายชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ครั ง้ ที่ 3/2560 (รอบรอฟั งผล)
ระดับอุดมศึกษา / ส่ วนภูมภิ าค
ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
1 มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
1 น.ส. วาสนา
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
*1 นาย อรรถพล
*2 น.ส. ธิดา
*3 น.ส. ยุวธิดา
*4 น.ส. กิ่งแก้ ว
5 น.ส. ทักษิณา
6 น.ส. ธัญลักษณ์
จังหวัดเชียงใหม่
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*1 นาย สมศักดิ์
*2 น.ส. จงฑาทิพย์
*3 นาย ภาณุพงศ์
4 น.ส. สุพิชชา

พรมมี
ขันริ นทร์
อีต๊ะ
จิณกับ
แซ่ยา่ ง
แซ่ลี
ม่วงหวาน

ลุงติ๊
แซ่ว้าง
วงค์สนิ ไชย
จารุภกั ดีกลุ

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา วิทยาเขตพายัพ
1 นาย สมพงษ์
วัชรฐิ ตกิ ลุ
5 มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
*1 น.ส. รัชฎาพร
*2 น.ส. กัญญาณัฐ
*3 น.ส. ต้ องใจ
4 นาย พงศธร
5 นาย ชาญ

ปิ นทิพย์
ศิริกลุ วรชัย
(ไม่มีชื่อสกุล)
สร้ อยอินต๊ ะ
ซุ่นต่า

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*1 น.ส. อาทิตยา
*2 น.ส. นุช

แซ่ยา่ ง
อายิ

(online)

*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
11

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

ศิริทพิ ย์
ณัฐสุดา
ศุทธินี
สิรินทรา
ศิริจนั ทร์
จริ ยา
เมฆขลา
ภัสสร
ณฐพล

เส่โอ
จันต๊ ะพรมมา
ต่างใจ
อินทร์ ดี
คงประหยัดดี
แซ่เจ๋า
แซ่จาง
(ไม่มีชื่อสกุล)
ศรี วิชยั

7 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
1 นาย จาย
ลุงกอ
จังหวัดน่ าน
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา น่ าน
*1 น.ส. ฐิ ตาภรณ์
สงคราม
*2 น.ส. วิริยา
คาแอนนา
9 วิทยาลัยน่ าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
*1 น.ส. จันทกานต์
ใหม่ชยั
จังหวัดพะเยา
10 มหาวิทยาลัยพะเยา
*1 น.ส. ไอริน
*2 น.ส. วรรณวิภา
*3 น.ส. อาทิตยา
*4 น.ส. จิราภา
*5 น.ส. กนกวรรณ
*6 นาย ณัฐวัฒน์
*7 นาย ธนกฤต
8 น.ส. นิตย์รดี

สืบญาติ
เสือบาง
กาศทาสี
วงศ์ศา
อินต๊ ะ
สุนทร
แซ่จาง
สงวนทรัพย์

จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
11 วิทยาลัยแม่ ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*1 น.ส. กมลทิพย์
การจนา
จังหวัดลาปาง
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

(online)

*1 น.ส. ภัทราวดี
2 น.ส. นัทมน
จังหวัดอุตรดิตถ์
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
*1 น.ส. บุษกร
2 นาย วัชระ
3 น.ส. สาหร่าย
4 น.ส. สุธิตา
5 น.ส. สุจิรา

ศักดิชน
คาเฮือน

กองทา
นักดนตรี
นะที
ธนะสูตร
สีแก้ ว

(online)
(online)
(online)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่ น
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
*1 น.ส. ศศิธร

ทอนโพธิ์แก้ ว

15 วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิรินธร จังหวัดขอนแก่ น
*1 น.ส. ชนิดา
ราชเสนา
จังหวัดนครราชสีมา
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
*1 นาย ณัฐวุฒิ
พลชลี
*2 น.ส. ลลิตา
เกตุคง
*3 น.ส. นลินทิพย์
ปอกระโทก
*4 น.ส. ณัฏฐนรี
กือสันเทียะ
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*1 น.ส. วิภาภรณ์
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
*1 น.ส. นันทนา
*2 น.ส. ชลธิดา
*3 น.ส. วรรณา
*4 น.ส. ณัฐสุดา
*5 น.ส. กตัญชลี
จังหวัดมหาสารคาม
19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แสงรัตน์
ประทุมวงษ์
พิงสระน้ อย
ทันดอน
จันสุรินทร์
ยังประเสริฐ

*1
*2
*3
*4
*5
*6

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ปวีณา
เจษฎา
จันทร์ จิรา
กณิการ์
ปิ ยะดา
นลินี

โคตรวงศ์ทอง
วงค์มณี
สาขามุละ
กว้ างนอก
ศรี หารัตน์
ชัยนิต

จังหวัดร้ อยเอ็ด
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด
*1 นาย ภานุวฒ
ั น์
*2 น.ส. ธีราภรณ์

วรรณจาปา
ลาโกน

จังหวัดสุรินทร์
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์
*1 น.ส. สุวรรณา
*2 น.ส. วราภรณ์
*3 น.ส. พัชรี

ติดผักแว่น
นามวิเศษ
พิเคราะห์ผล

จังหวัดอุบลราชธานี
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
*1 น.ส. ยุภายงค์

โหน่งกดหลด

23 วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
*1 นาย พงศธร
ทองพรมราช
ภาคกลาง
จังหวัดกาแพงเพชร
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
*1 น.ส. ศรีพร

เสือลออ

จังหวัดนครปฐม
25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
*1 น.ส. สร้ อยเพชร
รวบรวม
26 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
1 น.ส. กมลรัตน์
(ไม่มีชื่อสกุล)

(online)

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1 น.ส. พจนารถ
2 นาย ภาณุวฒ
ั น์

ตันเจริ ญ
สมมุติ

จังหวัดนครสวรรค์
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
*1 นาย นันทวัฒน์
*2 น.ส. กนกวรรณ
3 น.ส. นิรมิตร
4 นาย สมชัย
5 น.ส. ปลายฟ้า
6 น.ส. ณัฐกมล

อุปวัฒน์
ถึงถาวร
จรูญวิทยา
วิชยั วงษ์
อินทร์ คง
ชอบธรรม

จังหวัดพิษณุโลก
29 มหาวิทยาลัยนเรศวร
*1 น.ส. ศุทธินี
*2 นาย นิมิตร
*3 น.ส. จุฑานันทร์
4 น.ส. สุภาพร

ชูสว่าง
แก้ วโก
ชราชิต
มีช่อ

30 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*1 น.ส. ปิ ยวดี
เขื่อนเพชร
31 วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
*1 น.ส. นฤมล
คีรีธีรกุล
จังหวัดลพบุรี
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
*1 น.ส. สิวินีย์

(online)

ใจเอือ้

ภาคตะวันออก
จังหวัดจันทบุรี
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
1 น.ส. ปั ทมา

สีเผือก

จังหวัดชลบุรี
34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

สงวนประสิทธิ์

*1 น.ส. เบญจพร

ภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1 น.ส. ภาวิณี

สิริพฤกษา

จังหวัดตาก
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ตาก
*1 นาย สังสิต
สว่างทิพย์สนิ
จังหวัดเพชรบุรี
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
*1 น.ส. กันญา

ศิลป์เสริ มชัย

จังหวัดราชบุรี
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1 น.ส. สุกญ
ั ญา
สิงชมภู
ภาคใต้
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
*1 น.ส. ณภัทร
ปฏิรูปวาที
*2 น.ส. กฤษริ น
ยอดพิจิตร
*3 น.ส. ชุลพี ร
มูสกิ ะ
จังหวัดนราธิวาส
40 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
*1 น.ส. แวฮาลีเมาะ
อีแต
จังหวัดภูเก็ต
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
*1 น.ส. กชนิภา

เกิดศิริ

จังหวัดสงขลา
42 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

(online)

*1 น.ส. อมรรัตน์
*2 น.ส. ปวิชญา

น้ อยหนู
วรรณคาผุย

43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตสงขลา
*1 น.ส. จุฑามาศ
เพ็ชรเรื อง
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
*1 นาย ณัธวุฒิ
*2 น.ส. ชไมพร

มรกต
แก้ วพิทกั ษ์

