
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึงผู้ที%สมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

จังหวัดเชียงราย

1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1 น.ส. ปภาวรินทร์ ก่อคํา

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

*1 น.ส. ธันยาพร จิตไมตรีกุล

*2 นาย เมธาสิทธิR เมอเลกู่

3 น.ส. กัญญารัตน์ วัฒนศรพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่

3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

*1 น.ส. ฟองแก้ว เกริกไพรี (online)

4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*1 น.ส. หอม ลุงสุ

*2 น.ส. รดา วินัยเยี%ยม

*3 น.ส. ชยาภรณ์ จิระพัฒนพันธ์

4 น.ส. สิรินทิพย์ ดนัยดุริยะ (online)

5 น.ส. ปภัสสร อะโนนาม

5 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

*1 น.ส. สุดารัตน์ สกุลทรัพย์อนัน

รายชื@ อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื@อการกุศล ปี 2564 (รอบรอฟังผล)
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ภาคเหนือ



*2 น.ส. มนัสวี ขจิตพวงมาลา

*3 น.ส. อาภาพร พร้อมเพียรใจ

4 น.ส. วลี แซ่โซ้ง (online)

5 นาย เอกรัตน์ พนาโกเมน

6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

*1 น.ส. สุพัชชา สุวิมลทราทิพย์

*2 น.ส. นัดดา แสงมณีตระกูล

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

*1 น.ส. อู (ไม่มีชื%อสกุล) (online)

*2 น.ส. หลาวใส (ไม่มีชื%อสกุล) (online)

*3 นาย ศราวุฒิ เลาซาง

*4 น.ส. ยุพิน มณีชัยพร

*5 น.ส. กุลจิรา แซ่กือ

6 น.ส. อภิณญา วรัญตระกูล (online)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

8 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

*1 น.ส. ศิรินันท์ ชนาปิติ

จังหวัดลําปาง

9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

1 น.ส. จินตนา เทียมเย็น (online)

2 นาย นครินทร์ ยะมะโน (online)

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

1 น.ส. สุดาพร ชยุติกุลพันธ์ (online)

จังหวัดอุตรดิตถ์



11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

*1 น.ส. กัญญารัตน์ โยนาแว่น

จังหวัดขอนแก่น

12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*1 นาย ธีรวัฒน์ มะโนสม

*2 นาย จิรายุทธ ฤาชัย

13 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

*1 น.ส. วิจิตรา ถือชัยภูมิ

จังหวัดนครราชสีมา

14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

*1 น.ส. ชณิศา จันทร์ชมภู

*2 น.ส. ธัญญารัตน์ จันอ่อน

*3 น.ส. ปภัสสร พูลกิ%ง

*4 น.ส. กนกพร ภัทรอาฒัยวัต

15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

*1 น.ส. ศิรินันท์ เล่าลา (online)

*2 น.ส. พรชิตา แบนขุนทด

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

*1 น.ส. ภาวิดา ศรีอุดม

*2 น.ส. จิราภรณ์ คัมภีระ

3 นาย กฤษฎี แจ่มจันทร์

จังหวัดสกลนคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

*1 นาย ธนากร พรมรัตน์

จังหวัดสุรินทร์

18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

*1 น.ส. ประวีณา นิตย์ลาภ (online)

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

*1 น.ส. ณิชกมล เขียวพรมมา (online)

2 น.ส. ปักษมน ผลจันทร์ (online)

จังหวัดกําแพงเพชร

20 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

1 น.ส. ญดาพร รัตนชัยแสงสกุล (online)

จังหวัดนครปฐม

21 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

*1 น.ส. ศิริพร อมรใฝ่นุกุล

2 น.ส. ศิริวรรณ ศิริวัชระกุล

22 มหาวิทยาลัยมหิดล

*1 น.ส. ภัทรนันท์ สายสีไชย

*2 นาย จาตุรนต์ พรมบัว

23 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

*1 นาย ชินภัทร กวีสุทธิR (online)

จังหวัดนครสวรรค์

ภาคกลาง



24 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

*1 น.ส. ปภาดา มะโนสา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์อยุธยา วาสุกรี

*1 น.ส. อธิชา กิจสนธิ

จังหวัดพิษณุโลก

26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

*1 น.ส. สุวรรณี สมภพพิสมัย

27 มหาวิทยาลัยนเรศวร

*1 น.ส. จิดาภา รุ่งราบสูง

*2 น.ส. พรพรหม พันธ์ภู่

*3 น.ส. สุภาพร เวยเหยื%อกู่

4 น.ส. ธิดารัตน์ แซ่ม้า

5 น.ส. นภาพร วิลาสสูงไกล

6 นาย อนันชัย เตชะเลิศพนา

7 นาย ธนโชติ แซ่เถา

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

*1 น.ส. ธนัชชา พรมอรรถ

*2 น.ส. ยุวดี พนาปานแก้ว

*3 น.ส. รุ่งนภา คงลาภนวลแข

*4 น.ส. วศินี เมฆโต

จังหวัดลพบุรี

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

*1 น.ส. ศศิธร กลิ%นจันทร์



จังหวัดนครศรีธรรมราช

30 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

*1 น.ส. ชนาธิป มากสังค์

จังหวัดพัทลุง

31 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

*1 น.ส. กิ%งกาญจนา บุญเชิด

*2 นาย วัชรพงศ์ ล่วงห้อย

*3 น.ส. ชนัญธิดา ทองเรืองสุกใส

*4 น.ส. อาธัญญา บวรชัยกุลชญา

5 น.ส. ณัฐวดี ล่องทอง

6 น.ส. อังคณา แก้วพิพัฒน์

จังหวัดยะลา

32 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

1 น.ส. นูร์ฮาลีซา ปาเนาะ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

33 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

*1 น.ส. กุลณัฐ เอี%ยมจิตติรักษ์

จังหวัดสงขลา

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1 น.ส. สุวรรณา งามสม

2 น.ส. ณัฐนันท์ สุขเงิน

ภาคใต้


