
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที%สมัครผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

จังหวัดเชียงราย

1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

*1 นาย ชานน เยเบียงกู่

2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

1 น.ส. ภลัชนันท์ ไชยเนตร

2 น.ส. จิราภรณ์ อารีย์

3 น.ส. รุจิรา สีมาวงค์

4 น.ส. วาสนา อุดมทอสกุล

จังหวัดเชียงใหม่

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

1 นาย กิตติวัฒน์ ก๋าซ้อน

4 วิทยาลัยการอาชีพฝาง

*1 น.ส. อาริสา ทองดี

2 น.ส. พานุมาศ ผลเอก

5 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

*1 น.ส. จันทร์ทิพย์ ทิวงค์

*2 นาย ภานุพงศ์ กันทะวัง

*3 น.ส. อริสรา พิมเสน

4 นาย ธนวิชญ์ อินก้อน (online)
5 นาย พสิษฐ์ จงงามวิไล (online)

รายชืB อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพืBอการกุศล ปี 2565 (รอบรอฟังผล)

ระดับอาชีวศึกษา / ภูมิภาค

ภาคเหนือ



6 นาย ไชยภพ สายสาละวิน (online)
7 น.ส. สุพรรณี วัชระเศรษฐวุฒิ

8 น.ส. จุฑามาศ นาคตระกูล

9 นาย ยอดดอย ยุกตนันท์

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

*1 น.ส. วันดี ลุงซอ

*2 น.ส. จิรนันท์ บุญถํ\า

3 น.ส. นฤมล ลุงมน (online)
4 นาย สิทธิพล สีนวน (online)
5 นาย อ้วน สมหลู่

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

*1 นาย พงศธร พึ%งสระน้อย

8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

*1 นาย ธนกฤต เดินเร็ว

*2 น.ส. นฤมล ลุงติย๊ะ

*3 น.ส. ภาชนุมาศ มณีลําพรรณ์

*4 น.ส. ดอกแก้ว ลุงติ

*5 นาย เกปี ซิง

*6 น.ส. สิริพร หนองภักดี

7 นาย ภูแมน นภากาศ (online)
8 น.ส. ปนัดดา หล้าแดง (online)
9 น.ส. ศศิพิมพ์ ลุงแหลง (online)
10 นาย เสกสรร หน่ออินตา (online)
11 น.ส. หวาน ลุงต๊ะ (online)
12 น.ส. ส้ม ลุงเงิน (online)

จังหวัดน่าน

9 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

*1 น.ส. บุษกร ชาวเวียง



*2 น.ส. ศุภกร นวลดั\ว

3 น.ส. กัลยาลักษณ์ ปวงคํา

4 น.ส. มุกดา กองคํา

5 น.ส. ณัฐพร ธนเนตร

10 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

*1 นาย พุฒิพงศ์ พนมพิบูล

2 น.ส. ธัญญาเรศ วงษ์ใย

จังหวัดพะเยา

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์

1 น.ส. ศรัณย์พร วิศรุตเวสสะภู

2 น.ส. ดวงกมล แซ่ม้า

3 น.ส. ยาวรี มีดีกุล

4 น.ส. สิรินดา วิศรุตเวสสะภู

5 น.ส. กุลวลี แซ่โซ้ง

6 นาย กล้าหาญ บุญทวี

7 นาย จตุรงค์ แซ่ย่าง

จังหวัดแพร่

12 วิทยาลัยการอาชีพสอง

1 น.ส. อารยา ใจเฉียง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

*1 น.ส. รินลดา อนันต์สัตย์

2 นาย มนภาส พลับพลึงไพร

3 นาย พัฒนวิทย์ วงศ์คีรี

จังหวัดลําปาง

14 วิทยาลัยการอาชีพเถิน

1 นาย ศักรินทร์ ป้องกา



2 นาย จักรี จินะอินทร์

3 น.ส. สุธิตา กาวิละพันธ์

4 น.ส. กรกนกวรรณ ชุมภู

5 น.ส. กัลยารัตน์ สุยะเรือน

6 น.ส. ธนพร ยะสุนทร

7 นาย ศุภเกียรติ คําหล้า

8 นาย ศุภวิชญ์ ไชยต๊ะ

9 นาย สวิตต์ สุเตนจันทร์

10 นาย อริยะ วงษพันธ์

15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

1 นาย จักรภัทร เงินขาว

จังหวัดลําพูน

16 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

1 น.ส. ศิวิมล แซ่เจ๊า (online)
2 น.ส. เบญจรัตน์ แซ่เห่อ (online)

จังหวัดนครราชสีมา

17 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

*1 นาย อภิเดช อริเดช

18 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

*1 นาย มรกรต อุดอินทร์

*2 นาย วิทยา ประจิตร

*3 นาย ธนกร ฉวนพิมาย

*4 นาย ธนทัต คงดี

*5 น.ส. กนกลักษณ์ ประจิตร

*6 น.ส. กัญญาณัฐ รองเมือง

*7 นาย ภาณุพงศ์ ขอพิมาย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



*8 นาย ภูวนาถ จําเริญพัด

*9 นาย นภัส ไทยภักดี

*10 น.ส. จุฑามาศ พลโยธา

*11 นาย พงศกร ดวงสําราญ

12 น.ส. สุพัตรา แก้วน้อย

19 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

1 น.ส. นันทนา หวังคู่กลาง

20 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา

*1 น.ส. วลิศรา เผื%อแผ่

21 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

*1 น.ส. หทัยรัตน์ สิงสายหาน

จังหวัดยโสธร

22 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

1 นาย อนุรักษ์ แซ่ลี \

จังหวัดร้อยเอ็ด

23 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

*1 น.ส. เกศรินทร์ เตโช

จังหวัดสุรินทร์

24 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

*1 น.ส. ศิรินทรา ดียิ%ง

*2 น.ส. ธันยพร ประมูลศรี

จังหวัดอุดรธานี

25 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทีB ยวอุดรธานี

1 น.ส. นฤมล เสนจันตะ (online)



จังหวัดนครนายก

26 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

1 น.ส. สุพรรษา ทางธรรม

จังหวัดนครปฐม

27 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

*1 น.ส. ธิวา โพธิeศรี

2 น.ส. นัยนา สุขงาม

จังหวัดนครสวรรค์

28 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

1 น.ส. รัตนา บุญบํารุง (online)

จังหวัดพิจิตร

29 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

1 น.ส. อัญมณีพร ชมภู

2 น.ส. ปันธิตา พัวพันธ์

3 น.ส. นํ \าเพชร แก้วอรัญ

4 น.ส. สมฤดี มาสว่าง

5 น.ส. กุลจิรา สุวรรณกรณ์

6 น.ส. นันทวัน ทีฆะภรณ์

7 น.ส. สุดาพร ชูปั\น

จังหวัดเพชรบูรณ์

30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก

*1 น.ส. อรไพลิน แร่เงิน

จังหวัดลพบุรี

31 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งทีB  2

ภาคกลาง



*1 น.ส. รัชติกาญจน์ ใสสุข

32 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

*1 นาย ปิยะมินทร์ พันธุรัตน์

2 นาย ณัฐวุฒิ ดวงจันทร์

จังหวัดสระบุรี

33 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

*1 น.ส. วรรณิษา ฤทธิมหันต์

34 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

*1 น.ส. รสินทรา จิระวรรธนะ

จังหวัดจันทบุรี

35 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

1 น.ส. กุลณัฐ โพธิพัฒน์

จังหวัดชลบุรี

36 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

1 นาย ธนาวุฒิ สระเกตุ

*2 น.ส. กัลยารัตน์ ศิริผล

3 นาย พีรวิชญ์ กัลยาณมิตร

จังหวัดปราจีนบุรี

37 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

1 น.ส. สุดารัตน์ นุชดี

2 น.ส. แสงสุนี อุ่นจิตร

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก



จังหวัดกาญจนบุรี

38 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

*1 นาย ธงชัย ชัยวิเชียร

39 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

*1 นาย วรเมธ ดาระดาษ

40 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

*1 น.ส. อริญชยา ผิวพราม

*2 น.ส. ชุติกาญจน์ คลํ\าสุข

41 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

*1 นาย อรรถพงษ์ ชื%นขํา (online)

จังหวัดตาก

42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

*1 น.ส. ศิริวิมล แซ่หลอ

จังหวัดตรัง

43 วิทยาลัยการอาชีพตรัง

*1 น.ส. วาริษา ประกอบธรรม

*2 น.ส. สุภาภรณ์ สุขสวัสดิe

3 น.ส. ธัญพร แซ่ภู่

จังหวัดนครศรีธรรมราช

44 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

*1 นาย ทนพล อินทวงศ์

2 นาย อภิสิทธิe ชายเขียว

45 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา

ภาคใต้



*1 น.ส. ขวัญจิรา เจตนากลาง

2 นาย ธีรเมธ แผ่นทอง

3 นาย สรนันท์ อักษรพาลี

46 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

*1 น.ส. อริสา ดวงนํ \าแก้ว

*2 น.ส. พัชริตา เพ็ชรรัตน์

*3 น.ส. ชฎาวรรณ แป้นทอง

จังหวัดปัตตานี

47 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

1 น.ส. รอมดียะห์ อีปง

2 นาย อับดุลบารี มะยีแต

จังหวัดภูเก็ต

48 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

*1 น.ส. สมศรี แซ่ฉั%ว

จังหวัดสงขลา

49 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อํานวยวิทย์

*1 น.ส. ณัชญา นพวงค์

2 น.ส. กวินนาฏ เพ็ชร์ประดิษฐ์

3 น.ส. สิรินทรา มั%นคง

4 นาย คณาทรัพย์ ยางทอง

5 นาย ศักดิe สุริยา หอมเพชร

6 น.ส. เจนจิรา เล็กสุทธิe

7 น.ส. กัณฐิกา คงชมชื%น

50 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

*1 น.ส. ฌาณิมนต์ ทองอ่อน


