รายชื? อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพื?อการกุ ศล ปี 2563 (รอบรอฟั งผล)
ระดั บอุ ดมศึ กษา / ภู มิภาค
ภาคเหนื อ
จังหวัดเชี ยงราย
1 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงราย
*1 น.ส. ณิชา
*2 น.ส. ปิยาพั ชร
3 น.ส. มาลี
4 น.ส. ภารุ จีร์
5 น.ส. อรพิ น
6 น.ส. เบญจวรรณ์
7 นาย เจริ ญชั ย

แซ่ ย่าง
แซ่ ย่าง
เชมือ
แซ่ ลี
เชอมือ
สว่ างภู มิภั กดี
แซ่ มัว

จังหวัดเชี ยงใหม่
2 มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่
*1 น.ส. มยุ รี
*2 น.ส. หอมนวล
*3 น.ส. พิ จิตรา

ธนัทติ กุล
จิ กต๊ะ
ปินทิพย์

(online)

3 มหาวิทยาลั ยมหามกุ ฏราชวิทยาลั ย วิทยาเขตล้านนา
เก่ งไพรวั ลย์
*1 น.ส. จริ ยา
(online)
4 มหาวิทยาลั ยแม่ โจ้
*1 น.ส. พรสุ นีย์
*2 น.ส. ฉั ตรพร
*3 น.ส. รุ่ งอรุ ณ
5 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่

ภั กดี วงษ์สกุ ล
สกุ ลธนาภา
บวรเกษตร

*1
*2
*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.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

กั ลยา
อรอุ มา
เนาวรั ตน์
ญดา
สุ รีพร
ธิ ติมา
พิ มลพรรณ
วรนุช
ที
แสนดาว
ปาลิ ตา

พั ฒนาหฤทัย
(online)
(ไม่มีชืM อสกุ ล)
(online)
แซ่ ยะ
แซ่ วะ
สิ ริปัญญาวงศ์
สงวนวาจา
ชี วสวั สดิP ชัย
ศิ ริพงษ์ฤดี
(ไม่มีชืM อสกุ ล)
ตระกู ลคู ณอนันต์ (online)
ใฝ่ เวลาดี

6 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ ศู นย์แม่ ริม
พรานวิ เวทย์
*1 น.ส. ศวิ ตา
จังหวัดน่าน
7 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา น่าน
บุ ญแยง
*1 น.ส. อุ ษา
จังหวัดพะเยา
8 มหาวิทยาลั ยพะเยา
*1 นาย ชนะพงษ์

บุ ญมา

จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
9 วิทยาลั ยแม่ ฮ่องสอน มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่
ไพรสุ คนธ์
*1 น.ส. ญาณิกา
จั นทราวิ ถี
*2 นาย วิ บุล
จังหวัดลํ าปาง
10 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง

*1 น.ส. อรอุ สา
*2 นาย ณัฐพล
จังหวัดอุ ตรดิ ตถ์
11 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ์
*1 น.ส. วรรณนัส
*2 น.ส. ธนัชภรณ์
3 น.ส. ดวงจั นทร์

ดาวบู รพา
นวะศรี

ชู เกี ยรติ ดงดอย
กุ ลธนาสกุ ล
มัM นคงวาจา

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จังหวัดขอนแก่น
12 มหาวิทยาลั ยขอนแก่น
*1 น.ส. สุ นันทา

ชวาลา

จังหวัดนครราชสี มา
13 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน วิทยาเขตนครราชสี มา
หวั งคํWากลาง
*1 น.ส. สุ ทิน
จั นทร์ ศิริ
*2 นาย ธี ธัช
โพธิP จิตร
*3 น.ส. ลลิ ตา
จังหวัดบุ รีรัมย์
14 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏบุ รีรัมย์
*1 น.ส. มาริ ษา

เฉลี ยวไวย์

จังหวัดมหาสารคาม
15 มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม
*1 น.ส. วรดา
*2 น.ส. ญาโณทัย

สุ วรรณกลาง
แก้วรั มย์

(online)

จังหวัดสกลนคร
16 มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิ มพระเกี ยรติ
วงษ์ราช
*1 นาย สหรั ฐ
สาและมิง
2 นาย มู ฮัมมัด
(online)
จังหวัดอุ ดรธานี
17 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสวนสุ นันทา วิทยาเขตอุ ดรธานี
สมบั ติกําไร
*1 น.ส. ยุ ภาวดี
จังหวัดอุ บลราชธานี
18 มหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี
*1 น.ส. ไก่

สุ ดหล้า
ภาคกลาง

จังหวัดกํ าแพงเพชร
19 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏกํ าแพงเพชร
แซ่ ม้า
*1 น.ส. นลิ น
แซ่ ม้า
*2 น.ส. นุชจรี
สว่ างเดื อนฉาย
*3 น.ส. ประภั สสร
แสงดาวเด่ น
*4 น.ส. ภั ทรวดี
ปลอดภั ย
*5 น.ส. ศิ ริรัตน์
จังหวัดนครปฐม
20 มหาวิทยาลั ยมหามกุ ฏราชวิทยาลั ย ศาลายา
พนาจิ ตรหาญ
*1 น.ส. พั ทมน
พนาปานแก้ว
*2 น.ส. อรพั น
อิ สรเสรี
*3 น.ส. พั ชพร
*4 น.ส. ศรี ไพร
ถนอมพนา
*5 น.ส. สายใจ
เครื อไพรสั ณฑ์

21 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม
*1 นาย ธนภั ท

ธนาดุ ลเปรมเดช

22 สถาบั นบั ณฑิ ตพัฒนศิ ลป์ นครปฐม
กดแก้ว
*1 นาย อภิ สิทธิP
จังหวัดพระนครศรี อยุ ธยา
23 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เลิ ศนา
*1 นาย ธนวั ฒน์
จังหวัดพิษณุ โลก
24 มหาวิทยาลั ยนเรศวร
*1 น.ส. เบญจมาศ

พาหา

25 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพิบูลสงคราม
มันเชษฐ
*1 นาย พนธกร
ยงพรม
*2 น.ส. เวณิกา
ปรางทับทิม
3 น.ส. อารี ยา
26 วิทยาลั ยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดพิษณุ โลก
ชืM นสว่ างวรกุ ล
*1 น.ส. สุ ชานรี
จังหวัดเพชรบู รณ์
27 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเพชรบู รณ์
*1 น.ส. ปิยภรณ์

ชาวระนอง

จังหวัดสุ โขทั ย
28 มหาวิทยาลั ยการกี ฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุ โขทั ย
1 นาย ศราวุ ฒิ
จิ ตรมัM น

(online)

ภาคตะวันตก
จังหวัดตาก
29 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ตาก
แซ่ กือ
*1 นาย ชาติ ชาย
จังหวัดเพชรบุ รี
30 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเพชรบุ รี
*1 น.ส. ศิ ริลักษณ์

ธนูทอง

31 มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี
เจริ ญพรตระกู ล
*1 น.ส. กนกวรรณ
ภาคใต้
จังหวัดนราธิวาส
32 มหาวิทยาลั ยนราธิวาสราชนคริ นทร์
บิ นอาแวเงาะ
1 นาย อิ ลยาส
มาสะแม
2 นาย อั บรอฮิ ม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช ไสใหญ่
รั กษายศ
1 น.ส. พั ทธมน
จังหวัดพัทลุ ง
34 มหาวิทยาลั ยทั กษิ ณ วิทยาเขตพัทลุ ง
บวรชั ยกุ ลชญา
*1 น.ส. อาธั ญญา
จังหวัดภู เก็ ต

(online)

35 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏภู เก็ ต
*1 น.ส. วราภรณ์

คํ าต่ าย

จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
36 มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตสุ ราษฎร์ธานี
แสงหิรั ญ
*1 น.ส. กั ลยรั ตน์
(online)

