รายชื@ อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพื@อการกุศล ปี 2564 (รอบรอฟั งผล)
ระดับอุดมศึกษา / 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 ยงราย
1 มหาวิ ทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
1 น.ส. ปภาวริ นทร์
2 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเชี ยงราย
*1 น.ส. ธั นยาพร
*2 นาย เมธาสิ ทธิR
3 น.ส. กั ญญารั ตน์

ก่ อคํ า

จิ ตไมตรี กุล
เมอเลกู่
วั ฒนศรพั นธ์

จั งหวั ดเชี ยงใหม่
3 มหาวิ ทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ วิ ทยาเขตเชี ยงใหม่
เกริ กไพรี
*1 น.ส. ฟองแก้ ว
4 มหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่
*1 น.ส. หอม
*2 น.ส. รดา
*3 น.ส. ชยาภรณ์
4 น.ส. สิ รินทิ พย์
5 น.ส. ปภั สสร

ลุ งสุ
วิ นัยเยี% ยม
จิ ระพั ฒนพั นธ์
ดนั ยดุ ริ ยะ
อะโนนาม

5 มหาวิ ทยาลัยมหามกุฏราชวิ ทยาลัย วิ ทยาเขตล้ านนา
*1 น.ส. สุ ดารั ตน์
สกุ ลทรั พย์ อนั น

(online)

(online)

มนั สวี
อาภาพร
วลี
เอกรั ตน์

ขจิ ตพวงมาลา
พร้ อมเพี ยรใจ
แซ่ โซ้ ง
พนาโกเมน

6 มหาวิ ทยาลัยแม่ โจ้
*1 น.ส. สุ พัชชา
*2 น.ส. นั ดดา

สุ วิมลทราทิ พย์
แสงมณี ตระกู ล

7 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเชี ยงใหม่
*1 น.ส. อู
*2 น.ส. หลาวใส
*3 นาย ศราวุ ฒิ
*4 น.ส. ยุ พิน
*5 น.ส. กุ ลจิ รา
6 น.ส. อภิ ณญา

(ไม่ มีชื%อสกุ ล)
(ไม่ มีชื%อสกุ ล)
เลาซาง
มณี ชั ยพร
แซ่ กือ
วรั ญตระกู ล

*2
*3
4
5

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย

(online)

(online)
(online)

(online)

จั งหวั ดแม่ ฮ่องสอน
8 วิ ทยาลัยแม่ ฮ่องสอน มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเชี ยงใหม่
ชนาปิ ติ
*1 น.ส. ศิ ริ นันท์
จั งหวั ดลําปาง
9 มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลําปาง
เที ยมเย็ น
1 น.ส. จิ นตนา
ยะมะโน
2 นาย นคริ นทร์
10 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏลําปาง
1 น.ส. สุ ดาพร
จั งหวั ดอุตรดิตถ์

ชยุ ติกุ ลพั นธ์

(online)
(online)

(online)

11 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏอุตรดิตถ์
*1 น.ส. กั ญญารั ตน์

โยนาแว่ น

ภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อ
จั งหวั ดขอนแก่ น
12 มหาวิ ทยาลัยขอนแก่ น
*1 นาย ธี รวั ฒน์
*2 นาย จิ รายุ ทธ

มะโนสม
ฤาชั ย

13 วิ ทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จั งหวั ดขอนแก่ น
ถื อชั ยภู มิ
*1 น.ส. วิ จิตรา
จั งหวั ดนครราชสีมา
14 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิ ทยาเขตนครราชสีมา
จั นทร์ ชมภู
*1 น.ส. ชณิ ศา
จั นอ่ อน
*2 น.ส. ธั ญญารั ตน์
พู ลกิ% ง
*3 น.ส. ปภั สสร
ภั ทรอาฒั ยวั ต
*4 น.ส. กนกพร
15 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี
*1 น.ส. ศิ ริ นันท์
*2 น.ส. พรชิ ตา

เล่ าลา
แบนขุ นทด

16 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏนครราชสีมา
ศรี อุดม
*1 น.ส. ภาวิ ดา
คั มภี ระ
*2 น.ส. จิ ราภรณ์
แจ่ มจั นทร์
3 นาย กฤษฎี
จั งหวั ดสกลนคร

(online)

17 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสกลนคร
*1 นาย ธนากร

พรมรั ตน์

จั งหวั ดสุรินทร์
18 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิ ทยาเขตสุรินทร์
นิ ตย์ ลาภ
*1 น.ส. ประวี ณา
(online)
19 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสุรินทร์
*1 น.ส. ณิ ชกมล
2 น.ส. ปั กษมน

เขี ยวพรมมา
ผลจั นทร์

(online)
(online)

ภาคกลาง
จั งหวั ดกําแพงเพชร
20 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏกําแพงเพชร
1 น.ส. ญดาพร

รั ตนชั ยแสงสกุ ล

(online)

จั งหวั ดนครปฐม
21 มหาวิ ทยาลัยมหามกุฏราชวิ ทยาลัย
อมรใฝ่ นุ กุล
*1 น.ส. ศิ ริ พร
ศิ ริ วัชระกุ ล
2 น.ส. ศิ ริ วรรณ
22 มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
*1 น.ส. ภั ทรนั นท์
*2 นาย จาตุ รนต์

สายสี ไชย
พรมบั ว

23 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสวนสุนันทา วิ ทยาเขตนครปฐม
กวี สุทธิR
*1 นาย ชิ นภั ทร
(online)
จั งหวั ดนครสวรรค์

24 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏนครสวรรค์
*1 น.ส. ปภาดา

มะโนสา

จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
25 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภู มิ ศูนย์ อยุ ธยา วาสุกรี
กิ จสนธิ
*1 น.ส. อธิ ชา
จั งหวั ดพิษณุโลก
26 มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก
สมภพพิ สมั ย
*1 น.ส. สุ วรรณี
27 มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
*1 น.ส. จิ ดาภา
*2 น.ส. พรพรหม
*3 น.ส. สุ ภาพร
4 น.ส. ธิ ดารั ตน์
5 น.ส. นภาพร
6 นาย อนั นชั ย
7 นาย ธนโชติ

รุ่ งราบสู ง
พั นธ์ ภู่
เวยเหยื% อกู่
แซ่ ม้า
วิ ลาสสู งไกล
เตชะเลิ ศพนา
แซ่ เถา

28 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงคราม
*1 น.ส. ธนั ชชา
*2 น.ส. ยุ วดี
*3 น.ส. รุ่ งนภา
*4 น.ส. วศิ นี

พรมอรรถ
พนาปานแก้ ว
คงลาภนวลแข
เมฆโต

จั งหวั ดลพบุ รี
29 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี
*1 น.ส. ศศิ ธร

กลิ% นจั นทร์

ภาคใต้
จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช
30 มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ์
*1 น.ส. ชนาธิ ป

มากสั งค์

จั งหวั ดพัทลุง
31 มหาวิ ทยาลัยทั กษิ ณ วิ ทยาเขตพัทลุง
บุ ญเชิ ด
*1 น.ส. กิ% งกาญจนา
ล่ วงห้ อย
*2 นาย วั ชรพงศ์
ทองเรื องสุ กใส
*3 น.ส. ชนั ญธิ ดา
บวรชั ยกุ ลชญา
*4 น.ส. อาธั ญญา
ล่ องทอง
5 น.ส. ณั ฐวดี
แก้ วพิ พัฒน์
6 น.ส. อั งคณา
จั งหวั ดยะลา
32 วิ ทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จั งหวั ดยะลา
ปาเนาะ
1 น.ส. นู ร์ฮาลี ซา
จั งหวั ดสุราษฎร์ ธานี
33 มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
เอี% ยมจิ ตติ รั กษ์
*1 น.ส. กุ ลณั ฐ
จั งหวั ดสงขลา
34 มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสงขลา
1 น.ส. สุ วรรณา
2 น.ส. ณั ฐนั นท์

งามสม
สุ ขเงิ น

