รายชืB อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพืBอการกุ ศล ปี 2563 (รอบรอฟั งผล)
ระดั บอาชี วศึ กษา / ภู มิภาค
ภาคเหนื อ
จังหวัดเชี ยงราย
1 วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี เชี ยงราย
ปู นันท์
*1 นาย ภาณุวั ฒน์
2 วิทยาลั ยเทคนิ คกาญจนาภิ เษกเชี ยงราย
คํ าแก้ว
*1 น.ส. กั ลยา
จั กรเคื> อน
*2 นาย พงษ์พิ พัฒน์
วั นแก้ว
*3 นาย รณชั ย
3 วิทยาลั ยเทคนิ คเชี ยงราย
*1 นาย จิ รายุ

ภู มิพิ พัฒน์

จังหวัดเชี ยงใหม่
4 วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี เชี ยงใหม่
ปันติC บ
*1 นาย ทรพร
5 วิทยาลั ยเทคนิ คเชี ยงใหม่
*1 นาย พิ ชิตชั ย
2 น.ส. รุ่ งอรุ ณ

มอแล
คอกร่ า

6 วิทยาลั ยเทคโนโลยี โปลิ เทคนิ คลานนา เชี ยงใหม่
แสงซอน
*1 นาย วุ ฒิกร
7 วิทยาลั ยเทคโนโลยี พณิ ชยการเชี ยงใหม่
1 นาย จั กรภั ทร
แซ่ เจ้า

(online)

8 วิทยาลั ยอาชี วศึ กษาเชี ยงใหม่
*1 น.ส. จุ ฑามาศ
จังหวัดน่าน
9 วิทยาลั ยเทคนิ คน่าน
*1 น.ส. มนรดา
2 นาย เนติ พงษ์

ปริ ยานนท์

กองคํ า
คํ าแปงตั น

จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
10 วิทยาลั ยการอาชี พนวมินทราชิ นีแม่ ฮ่องสอน
เฉิ ดอํ าไพ
*1 นาย กิ ตติ วัฒน์
รอยพนา
*2 นาย ชั ยวั ฒน์
(ไม่มีชื> อสกุ ล)
*3 นาย หน่อแอะโด่
พิ ทักษ์แดนไพร
4 นาย มุ กน้ อย
11 วิทยาลั ยการอาชี พแม่ สะเรี ยง
*1 น.ส. กมลชนก
*2 น.ส. จารุ วรรณ์
3 น.ส. พรทิพย์
จังหวัดลํ าพูน
12 วิทยาลั ยเทคนิ คลํ าพูน
1 น.ส. ภั ทราพร

หวั งไพรเจริ ญ
วรนารถฤดี
ตระสั กพนาดร

ชั ยถวิ ล

13 วิทยาลั ยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ภาคเหนื อ
ปู่ ผั ด
1 น.ส. ริ นรดา
ลุ งต๊ะ
2 น.ส. นิชา
จังหวัดอุ ตรดิ ตถ์

(online)

14 วิทยาลั ยอาชี วศึ กษาอุ ตรดิ ตถ์
1 น.ส. กรรณิการ์

ยอดถา

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จังหวัดกาฬสิ นธุ์
15 วิทยาลั ยเทคนิ คกาฬสิ นธุ์
*1 น.ส. พรสวรรค์
*2 น.ส. นราทิพย์
*3 นาย ชนินธรณ์
*4 นาย ศุ ภสั ณฑ์
*5 น.ส. กานต์ ธิดา
*6 นาย นวพล
*7 น.ส. พั นธกานต์
*8 น.ส. สุ พิชญา
*9 นาย นันทวุ ฒิ

สามา
โพธิ กมล
จิ ตวิ ขาม
ภู สอดสี
ผกานนท์
สุ ขรมย์
ภารสงั ด
โคตะนนท์
โพธิ กุดสั ย

16 วิทยาลั ยอาชี วศึ กษาไทยเทคเอเชี ย
สิ งหากั น
*1 นาย ศรชั ย
จังหวัดขอนแก่น
17 วิทยาลั ยเทคโนโลยี ชุมแพไทย-เยอรมัน
หอมคํ า
*1 น.ส. รั ชฎาภรณ์
จังหวัดนครราชสี มา
18 วิทยาลั ยเทคนิ คนครราชสี มา
*1 น.ส. เกวลิ น

นรั กษ์มาก

19 วิทยาลั ยอาชี วศึ กษานครราชสี มา
*1 น.ส. สุ กัญญา
มู ลกระโทก

(online)

*2 น.ส. ณัจฉรี ยา

แซ่ ซือ

จังหวัดบุ รีรัมย์
20 วิทยาลั ยเทคโนโลยี บริ หารธุรกิ จรั กไทย
น้ อยเกิ ดพะเนาว์
*1 นาย วรพรต
จังหวัดมหาสารคาม
21 วิทยาลั ยเทคนิ ควาปี ปทุ ม
1 น.ส. วั นวิ สา

ศิ ริเลีZยง

จังหวัดศรี สะเกษ
22 วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี ศรี สะเกษ
แซ่ กือ
*1 นาย ชั ยภั ทร
จังหวัดสุ รินทร์
23 วิทยาลั ยเทคนิ คสุ รินทร์
1 นาย สุ รพั ฒน์
24 วิทยาลั ยสารพัดช่างสุ รินทร์
1 น.ส. วรรณา

เกษรบั ว
ทองนํา

จังหวัดหนองคาย
25 วิทยาลั ยเทคโนโลยี และอุ ตสาหกรรมการต่อเรื อหนองคาย
ทุมสิ งห์
*1 นาย อาทิตย์
เห็นงาม
2 นาย ทนงศั กดิ[
เทียมเลิ ศ
3 น.ส. สุ ภาพร
26 วิทยาลั ยอาชี วศึ กษาหนองคาย
*1 น.ส. เจนจิ รา
*2 น.ส. กั ลยารั ตน์

โนนผาง
อุ บลบาล

3 น.ส. ลั ดดาวั ลย์

ประณต
ภาคกลาง

จังหวัดนครสวรรค์
27 วิทยาลั ยเทคนิ คแม่ วงก์
*1 น.ส. ชนากานต์
28 วิทยาลั ยอาชี วศึ กษานครสวรรค์
*1 น.ส. นิรุ ชา
*2 น.ส. จุ ฑามาศ
*3 นาย อิ ทธิ เทพ
*4 น.ส. วั นเพ็ ญ
*5 น.ส. บุ ษยมาส
6 นาย นคริ นทร์

เกตุ คง
คํ าชมภู
ไชยวุ ฒิ
จั นทภู มิ
สร้อยทอง
บาระมี
ลิ มประไพ

(online)

จังหวัดพิษณุ โลก
29 วิทยาลั ยพณิ ชยการบึ งพระพิษณุ โลก
ศิ ริทัพ
*1 นาย ธนวั ตร
จังหวัดพิจิตร
30 วิทยาลั ยชุ มชนพิจิตร หน่วยจัดการศึ กษาทั บคล้อ (ขุ นไผ่ภู มิเขตร)
สิ งห์แอด
1 นาย สรวิ ชญ์
จังหวัดลพบุ รี
31 วิทยาลั ยการอาชี พชั ยบาดาล
*1 น.ส. เสาวลั กษณ์
*2 น.ส. ณัฐวดี
*3 น.ส. สุ ภัทรา
*4 น.ส. สุ วรรณี

นันโต
หากั นนา
คงหลง
จํ าปาวั น

*5 น.ส. วรี รัตน์
*6 น.ส. นันทิพร
*7 น.ส. สุ นิษา

เนตรสว่ าง
แตงเจริ ญ
ในพิ มาย

จังหวัดสิ งห์บุ รี
32 วิทยาลั ยเทคนิ คสิ งห์บุ รี
1 นาย ฐาปกรณ์

ชู วงษ์

ภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุ รี
33 วิทยาลั ยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก (อี .เทค)
นาสิ งทอง
*1 นาย จั กริ นทร์
สรประเสริ ฐ
*2 น.ส. รุ่ งทิพย์
เอิ บบุ ญ
*3 น.ส. สวรรยา
34 วิทยาลั ยอาชี วศึ กษาชลบุ รี
1 น.ส. เกษริ น
2 น.ส. จั นทกานต์
3 น.ส. อั ญชิ สา

สุ กใส
แพงอ่ อน
พรมศั กดิ[

จังหวัดปราจีนบุ รี
35 วิทยาลั ยอาชี วศึ กษาพณิ ชยการปราจีนบุ รี
เถื> อนถํZาแก้ว
*1 น.ส. ไพลิ น
แสนก๋ า
*2 นาย กี รติ
ใจอาสา
*3 น.ส. อั ญญารั ตน์
สิ งห์พรม
4 น.ส. สุ มนัท
ภาคตะวันตก
จังหวัดประจวบคี รีขันธ์

(online)

(online)

36 วิทยาลั ยเทคนิ คประจวบคี รีขันธ์
หนูน้ อย
*1 นาย สุ กฤษฏิ[
วิ เศษสุ นทร
*2 นาย วรพงษ์
ภาคใต้
จังหวัดตรั ง
37 วิทยาลั ยการอาชี พตรั ง
*1 นาย ธนาวุ ฒิ

ตาดํ า

จังหวัดนครศรี ธรรมราช
38 วิทยาลั ยเทคนิ คนครศรี ธรรมราช
ทองเอีZยว
*1 นาย นพดล
39 วิทยาลั ยอาชี วศึ กษานครศรี ธรรมราช
ชู ขาวศรี
*1 น.ส. เสาวลั กษณ์
ผลชั ย
*2 นาย ภาณุวั ฒน์
แต่ งวงษ์
*3 น.ส. ศลิ ษา
บุ ญเต็ ม
*4 น.ส. สุ ภัทรธิ ดา
วั ฒโน
*5 น.ส. ชาลิ ษา
ไทรทองคํ า
*6 น.ส. สุ กัญญา
ชนะพลชั ย
*7 น.ส. จุ ฑามาศ
จังหวัดปัตตานี
40 วิทยาลั ยเทคนิ คปัตตานี
1 นาย มู ฮามัดฮาฟี ซ

ดอเลาะ

จังหวัดพัทลุ ง
41 วิทยาลั ยการอาชี พบางแก้ว
*1 นาย เอกรั ตน์

ชู ธรรมรั ตน์

(online)

