รายชืA อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพืAอการกุศล ปี 2564 (รอบรอฟั งผล)
ระดับอาชี วศึกษา / ภู มิภาค
หมายเหตุ

เครื% องหมาย (online) หมายถึ งผู้ ที% สมั ครขอรั บทุ นผ่ านระบบออนไลน์
เครื% องหมาย (*) หมายถึ ง ประเภททุ นต่ อเนื% อง
ภาคเหนื อ

จั งหวั ดเชี ยงใหม่
1 วิ ทยาลัยเทคนิ คเชี ยงใหม่
*1 นาย ณั ฐนนท์
2 นาย ธงชั ย
3 นาย กฤษณ์
*4 น.ส. ชุ ติกาญจน์
*5 น.ส. ปู
*6 นาย ปภั งกร

นวลตา
เลาว่ าง
วิ ละกุ ล
กะติ ยะการ
(ไม่ มีชื%อสกุ ล)
พิ ชิตคนพาล

2 วิ ทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิ คลานนา เชี ยงใหม่
แผ่ นทอง
*1 นาย รั ฐภู มิ
หนู แก้ ว
2 น.ส. อาริ สรา
แซ่ ว้าง
3 น.ส. นฤวรรณ
อิ นต๊ ะ
4 น.ส. นั ชชา
ต้ า
5 นาย พิ ทยา

(online)
(online)
(online)
(online)

(online)
(online)
(online)

3 วิ ทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่
*1 น.ส. สุ นิสา

ผึ งZ เปี Zย

(online)

4 วิ ทยาลัยอาชี วศึกษาเชี ยงใหม่
1 นาย ทิ นภั ทร
2 นาย ปั ญญาดี

อั ครชั ยสิ น
แซ่ ย่าง

(online)
(online)

*3

น.ส. จิ ดาภา

จั งหวั ดแพร่
5 วิ ทยาลัยเทคนิ คแพร่
*1 นาย กรวี ร์

วงษ์ ธิ สา

วิ ยะ

6 วิ ทยาลัยอาชี วศึกษาแพร่
*1 น.ส. ณั ฐณิ ชา

ติ ปั ญโญ

จั งหวั ดแม่ ฮ่องสอน
7 วิ ทยาลัยการอาชี พนวมินทราชิ นีแม่ ฮ่องสอน
*1 นาย ส่ างยุ้ น
8 วิ ทยาลัยการอาชี พแม่ สะเรี ยง
*1 น.ส. ประกายรุ้ ง
*2 นาย กนกพล
*3 นาย กิ ตติ พงศ์
*4 นาย อิ ทธิ พล
*5 น.ส. หรรษา
จั งหวั ดลําปาง
9 วิ ทยาลัยการอาชี พเถิน
1 น.ส. ศิ ริ ลักณ์

สิ งห์ สูตร
เจตจํ านงเลิ ศ
ศรี โสภาจํ าปี
รจนาผาสุ ก

ชุ มภู

ภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อ
จั งหวั ดขอนแก่ น
10 วิ ทยาลัยเทคโนโลยี ชุมแพไทย - เยอรมัน
*1 น.ส. วิ ภาวดี
นาสี
2 น.ส. มิ นตรา
โคตรขั นติ

จั งหวั ดนครราชสีมา
11 วิ ทยาลัยเทคนิ คสุรนารี
*1 นาย ณั ฐพล
*2 น.ส. วนิ ดา

ผั นครบุ รี
ชิ ดกระโทก

12 วิ ทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการปากช่ อง
ตรี โชติ
*1 น.ส. กมลลั กษณ์
13 วิ ทยาลัยอาชี วศึกษานครราชสีมา
มุ่ งแฝงกลาง
*1 น.ส. สุ มิตรา
จั งหวั ดมหาสารคาม
14 วิ ทยาลัยเทคนิ คมหาสารคาม
1 นาย กิ ตินั นท์
15 วิ ทยาลัยสารพัดช่ างมหาสารคาม
*1 น.ส. พิ มมณี
*2 นาย อพิ วัฒน์
3 น.ส. ประกายแก้ ว
4 นาย อภิ ชาติ

ไพศรี

ประทํ ายเตย์
ทิ พพิ ชัย
ทวยพา
ปั สสาวะภา

จั งหวั ดร้ อยเอ็ด
16 วิ ทยาลัยเทคนิ คร้ อยเอ็ด
*1 นาย ศิ รภั ทร

ไชยฮะนิ จ

จั งหวั ดสกลนคร
17 วิ ทยาลัยเทคนิ คสกลนคร
*1 น.ส. ทิ พย์ สุดา

นารถชมสา

จั งหวั ดสุรินทร์
18 วิ ทยาลัยเทคนิ คสุรินทร์
1 น.ส. ณั ดชา

หอมนวน

จั งหวั ดหนองคาย
19 วิ ทยาลัยเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมการต่ อเรื อหนองคาย
พรหมวงศา
*1 นาย อภิ ชาติ
จั งหวั ดหนองบั วลําภู
20 วิ ทยาลัยการอาชี พศรี บุญเรื อง
*1 นาย กิ ตติ พงษ์
*2 น.ส. วรรณิ ษา
*3 น.ส. ธั นยพร

สมประเสริ ฐ
โพธิb กลิ% น
มู ลหา

จั งหวั ดอุบลราชธานี
21 วิ ทยาลัยการอาชี พวาริ นชํ าราบ
*1 น.ส. บั งอร

เกษแก้ ว
ภาคกลาง

จั งหวั ดนครสวรรค์
22 วิ ทยาลัยเทคนิ คนครสวรรค์
*1 น.ส. เลิ ศวิ ไลลั กษณ์
23 วิ ทยาลัยอาชี วศึกษานครสวรรค์
*1 น.ส. จุ ฑามณี
*2 น.ส. ปั ณธิ ตา
3 นาย เจตนิ พัทธ์
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา

คงวิ ภาค

ดี พิ จารณ์
กลิ% นบุ ญ
ยงเขตการณ์

24 วิ ทยาลัยการอาชี พเสนา
*1 นาย ณรงศั กดิb

สงวนทรั พย์

จั งหวั ดพิจิตร
25 วิ ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พิจิตร
นาทั นใจ
*1 น.ส. จรั สศรี
ลํ าเต็ ม
2 น.ส. กนกพร

(online)
(online)

26 วิ ทยาลัยชุ มชนพิจิตร หน่ วยจั ดการศึกษาทั บคล้ อ (ขุ นไผ่ ภูมิเขตร)
ป่ าจั นทร์
*1 นาย นุ กูล
สอนขํ า
2 น.ส. ฉั ตรชนก
(online)
แตงเล็ ก
3 นาย พั ชรพล
(online)
จั งหวั ดเพชรบู รณ์
27 วิ ทยาลัยการอาชี พชนแดน
1 นาย ไตรมาส
2 น.ส. พั ชริ นทร์

จั นทร์ ทอง
ฮะฉั% ว

จั งหวั ดลพบุ รี
28 วิ ทยาลัยการอาชี พชั ยบาดาล
*1 นาย ชญานนท์
*2 น.ส. วาสนา

เหมื อนอาจ
เจริ ญวงษ์

29 วิ ทยาลัยเทคนิ คลพบุ รี
*1 น.ส. วาสนา

นาคทองดี

30 วิ ทยาลัยเทคโนโลยี ชัยบาดาล
*1 น.ส. ตรี วิภา
*2 นาย ศุ ภกร

กุ่ มถาวร
มาเหนี% ยง

(online)
(online)

จั งหวั ดสุพรรณบุ รี
31 วิ ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุ รี
*1 น.ส. เมษา
แสนหลาบคํ า
*2 น.ส. วิ วรรธนี
32 วิ ทยาลัยช่ างศิลปสุพรรณบุ รี
1 นาย ระพี พัฒน์
2 นาย มี ทู

ขวั ญธนสิ ริ
ภาคตะวั นออก

จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา
33 วิ ทยาลัยเทคโนโลยี ยานยนต์ โตโยต้ า
นภาขาวผ่ อง
1 นาย สุ รพล
จั งหวั ดปราจี นบุ รี
34 วิ ทยาลัยเทคนิ คปราจี นบุ รี
*1 น.ส. บุ ตรสราวรรณ
*2 นาย กิ ตติ ศั กดิb
*3 นาย ภานุ พัฒน์
4 น.ส. จิ ดาภา

ฉิ มพะเนาว์
รั กพั นธุ์
ลุ นสเกตุ
เศวตอั มพร

35 วิ ทยาลัยอาชี วศึกษาพณิชยการปราจี นบุ รี
โฉมเกษม
*1 น.ส. จิ รภา
นาคบั ลลั งค์
*2 น.ส. ปรตา
ขั นโท
*3 น.ส. ยุ พาพรรณ์
ปิ% นน้ อย
*4 น.ส. รุ่ งราตรี
จั งหวั ดระยอง
36 วิ ทยาลัยเทคนิ คระยอง

(online)

*1

น.ส. จารุ วรรณ

ชาญเชี% ยว

(online)

ภาคตะวั นตก
จั งหวั ดกาญจนบุ รี
37 วิ ทยาลัยสารพัดช่ างกาญจนบุ รี
*1 นาย ก้ องภพ

ปิ% นโรจน์

จั งหวั ดตาก
38 วิ ทยาลัยเทคนิ คแม่ สอด
*1 น.ส. วิ ลัย

-

จั งหวั ดราชบุ รี
39 วิ ทยาลัยเทคนิ คราชบุ รี
*1 น.ส. วิ สสุ ตา
*2 นาย จุ ฑาวั ชร

เอี ยงสา
อนั นตโท
ภาคใต้

จั งหวั ดชุ มพร
40 วิ ทยาลัยการอาชี พหลังสวน
1 นาย ธี รภั ทร์

ธานี ณรงค์

จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช
41 วิ ทยาลัยเทคนิ คนครศรี ธรรมราช
ตาเพชร
*1 นาย เจนณรงค์
ชายเขี ยว
*2 นาย สิ ทธิ กร
ทองช่ วย
3 นาย นคริ นทร์
42 วิ ทยาลัยอาชี วศึกษานครศรี ธรรมราช

(online)

*1
*2
*3
*4
*5
6
*7
*8

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย

กั ณฐิb ลดา
พั ชรี ย์
หั สราภรณ์
วิ กานดา
ประพจน์
อภิ สร
พิ ยะดา
กฤษฎา

จั งหวั ดปั ตตานี
43 วิ ทยาลัยการอาชี พปั ตตานี
*1 น.ส. ฟาตี เมาะ
2 น.ส. ดานี ญา

ประสารศรี
แสงแก้ ว
ทองคํ า
นาคมณี
ชนะพลชั ย
วงษ์ สวั สดิb
เกตุ แดง
อมรรั ตน์

กาแบ
ตาเยะ

จั งหวั ดสงขลา
44 วิ ทยาลัยการอาชี พหลวงประธานราษฎร์ นิ กร
อิ นทรพานิ ชย์
*1 น.ส. อารี ญา

