
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึงผู้ที%สมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

จังหวัดเชียงใหม่

1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

*1 นาย ณัฐนนท์ นวลตา

2 นาย ธงชัย เลาว่าง (online)

3 นาย กฤษณ์ วิละกุล (online)

*4 น.ส. ชุติกาญจน์ กะติยะการ (online)

*5 น.ส. ปู (ไม่มีชื%อสกุล) (online)

*6 นาย ปภังกร พิชิตคนพาล

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

*1 นาย รัฐภูมิ แผ่นทอง

2 น.ส. อาริสรา หนูแก้ว (online)

3 น.ส. นฤวรรณ แซ่ว้าง (online)

4 น.ส. นัชชา อินต๊ะ (online)

5 นาย พิทยา ต้า

3 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

*1 น.ส. สุนิสา ผึZงเปีZย (online)

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

1 นาย ทินภัทร อัครชัยสิน (online)

2 นาย ปัญญาดี แซ่ย่าง (online)

รายชืA อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพืAอการกุศล ปี 2564 (รอบรอฟังผล)

ระดับอาชีวศึกษา / ภูมิภาค

ภาคเหนือ



*3 น.ส. จิดาภา วงษ์ธิสา

จังหวัดแพร่

5 วิทยาลัยเทคนิคแพร่

*1 นาย กรวีร์ วิยะ

6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

*1 น.ส. ณัฐณิชา ติปัญโญ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

*1 นาย ส่างยุ้น -

8 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

*1 น.ส. ประกายรุ้ง สิงห์สูตร

*2 นาย กนกพล เจตจํานงเลิศ

*3 นาย กิตติพงศ์ -

*4 นาย อิทธิพล ศรีโสภาจําปี

*5 น.ส. หรรษา รจนาผาสุก

จังหวัดลําปาง

9 วิทยาลัยการอาชีพเถิน

1 น.ส. ศิริลักณ์ ชุมภู

จังหวัดขอนแก่น

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย - เยอรมัน

*1 น.ส. วิภาวดี นาสี

2 น.ส. มินตรา โคตรขันติ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



จังหวัดนครราชสีมา

11 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

*1 นาย ณัฐพล ผันครบุรี

*2 น.ส. วนิดา ชิดกระโทก

12 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

*1 น.ส. กมลลักษณ์ ตรีโชติ

13 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

*1 น.ส. สุมิตรา มุ่งแฝงกลาง

จังหวัดมหาสารคาม

14 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

1 นาย กิตินันท์ ไพศรี

15 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

*1 น.ส. พิมมณี ประทํายเตย์

*2 นาย อพิวัฒน์ ทิพพิชัย

3 น.ส. ประกายแก้ว ทวยพา

4 นาย อภิชาติ ปัสสาวะภา

จังหวัดร้อยเอ็ด

16 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

*1 นาย ศิรภัทร ไชยฮะนิจ

จังหวัดสกลนคร

17 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

*1 น.ส. ทิพย์สุดา นารถชมสา



จังหวัดสุรินทร์

18 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

1 น.ส. ณัดชา หอมนวน

จังหวัดหนองคาย

19 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

*1 นาย อภิชาติ พรหมวงศา

จังหวัดหนองบัวลําภู

20 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

*1 นาย กิตติพงษ์ สมประเสริฐ

*2 น.ส. วรรณิษา โพธิbกลิ%น

*3 น.ส. ธันยพร มูลหา

จังหวัดอุบลราชธานี

21 วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

*1 น.ส. บังอร เกษแก้ว

จังหวัดนครสวรรค์

22 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

*1 น.ส. เลิศวิไลลักษณ์ คงวิภาค

23 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

*1 น.ส. จุฑามณี ดีพิจารณ์

*2 น.ส. ปัณธิตา กลิ%นบุญ

3 นาย เจตนิพัทธ์ ยงเขตการณ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาคกลาง



24 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

*1 นาย ณรงศักดิb สงวนทรัพย์

จังหวัดพิจิตร

25 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

*1 น.ส. จรัสศรี นาทันใจ (online)

2 น.ส. กนกพร ลําเต็ม (online)

26 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)

*1 นาย นุกูล ป่าจันทร์

2 น.ส. ฉัตรชนก สอนขํา (online)

3 นาย พัชรพล แตงเล็ก (online)

จังหวัดเพชรบูรณ์

27 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

1 นาย ไตรมาส จันทร์ทอง (online)

2 น.ส. พัชรินทร์ ฮะฉั%ว (online)

จังหวัดลพบุรี

28 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

*1 นาย ชญานนท์ เหมือนอาจ

*2 น.ส. วาสนา เจริญวงษ์

29 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

*1 น.ส. วาสนา นาคทองดี

30 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

*1 น.ส. ตรีวิภา กุ่มถาวร

*2 นาย ศุภกร มาเหนี%ยง



จังหวัดสุพรรณบุรี

31 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

*1 น.ส. เมษา

*2 น.ส. วิวรรธนี แสนหลาบคํา

32 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

1 นาย ระพีพัฒน์ ขวัญธนสิริ

2 นาย มีทู -

จังหวัดฉะเชิงเทรา

33 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

1 นาย สุรพล นภาขาวผ่อง (online)

จังหวัดปราจีนบุรี

34 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

*1 น.ส. บุตรสราวรรณ ฉิมพะเนาว์

*2 นาย กิตติศักดิb รักพันธ์ุ

*3 นาย ภานุพัฒน์ ลุนสเกตุ

4 น.ส. จิดาภา เศวตอัมพร

35 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

*1 น.ส. จิรภา โฉมเกษม

*2 น.ส. ปรตา นาคบัลลังค์

*3 น.ส. ยุพาพรรณ์ ขันโท

*4 น.ส. รุ่งราตรี ปิ% นน้อย

จังหวัดระยอง

36 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ภาคตะวันออก



*1 น.ส. จารุวรรณ ชาญเชี%ยว (online)

จังหวัดกาญจนบุรี

37 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

*1 นาย ก้องภพ ปิ% นโรจน์

จังหวัดตาก

38 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

*1 น.ส. วิลัย -

จังหวัดราชบุรี

39 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

*1 น.ส. วิสสุตา เอียงสา

*2 นาย จุฑาวัชร อนันตโท

จังหวัดชุมพร

40 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

1 นาย ธีรภัทร์ ธานีณรงค์ (online)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

41 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

*1 นาย เจนณรงค์ ตาเพชร

*2 นาย สิทธิกร ชายเขียว

3 นาย นครินทร์ ทองช่วย

42 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ภาคใต้

ภาคตะวันตก



*1 น.ส. กัณฐิb ลดา ประสารศรี

*2 น.ส. พัชรีย์ แสงแก้ว

*3 น.ส. หัสราภรณ์ ทองคํา

*4 น.ส. วิกานดา นาคมณี

*5 นาย ประพจน์ ชนะพลชัย

6 น.ส. อภิสร วงษ์สวัสดิb

*7 น.ส. พิยะดา เกตุแดง

*8 นาย กฤษฎา อมรรัตน์

จังหวัดปัตตานี

43 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

*1 น.ส. ฟาตีเมาะ กาแบ

2 น.ส. ดานีญา ตาเยะ

จังหวัดสงขลา

44 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

*1 น.ส. อารีญา อินทรพานิชย์


