
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที%สมัครผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

จังหวัดเชียงราย

1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

*1 น.ส. สิริธร จองแลด

*2 น.ส. วานิดา แซ่โซ้ง (online)

3 น.ส. พรทิพย์ สาม

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

*1 น.ส. จันทร์ดี แก้วขัน

*2 น.ส. ฝนทิพย์ พงศ์วิริยะกุล

*3 น.ส. พรนภา จันแดง

*4 น.ส. สายฝน แซ่ลี

*5 น.ส. จุรีรักษ์ จรัลพรเลิศสิน

6 น.ส. พาทินธิดา สุทินนาวงค์

7 น.ส. คํากุ ในกุ

8 น.ส. รัมภ์รดา พุ่มไทร

9 น.ส. จิรัชญา ยอแยะ

10 น.ส. วารัตดา ปอดอแก้ว

11 น.ส. อัมพิกา พล้างาม

จังหวัดเชียงใหม่

3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*1 น.ส. เหมวดี ชากะจะ

รายชื; อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื;อการกุศล ปี 2565 (รอบรอฟังผล)

ระดับอุดมศึกษา / ภูมิภาค

ภาคเหนือ



*2 น.ส. ไอยลดา อุ่นศรี

*3 นาย ณัฐวุฒิ บุญยืน

*4 นาย โกวิท บุญกิจจานนท์

5 น.ส. นงนภา แสงชัย

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

*1 น.ส. กุลธิดา เสนะเปรม

*2 นาย พรมพิไชย ฉิมพูน

3 น.ส. เครือวัน ธีระวงศ์ (online)

5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

*1 น.ส. สุพัตรา วิทูรแดนไพร

*2 นาย วันชัย คีรีแก้วสูง

*3 น.ส. ญารินทรา ยืนยงคีรีมาศ

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

*1 น.ส. อัญชลี เมฆสุวรรณ์

*2 น.ส. ศิริวัลย์ สันติสุขวนา

*3 น.ส. วีรีสุดา พิศาลวนาลัย

*4 น.ส. ปิยะพร -

*5 น.ส. ทับทิม ลุงปั% น

*6 น.ส. ณภัทรสรณ์ วันทนียสกุลชัย

*7 นาย ครุสัณฑ์ กุณะ

*8 น.ส. กุลนิภา สิทธิbพนากุล

*9 น.ส. นภารัตน์ แซ่โซ้ง

*10 น.ส. อทิตยา ปัc นสา

*11 น.ส. อตินันท์ ศิริวัฒนากวิลท์

12 น.ส. อรวรรณ นันทศีล (online)

13 น.ส. จุฑารัตน์ สิริชูจิตกุล (online)

14 น.ส. ขิ%นเท นายหม่า



15 น.ส. ศรันยา เขื%อนธนัญชัย

16 น.ส. วธัญญา คัมภีระ

17 น.ส. กานต์ธิดา มณีรัตน์

18 นาย สุรดิษ ชิดชม

7 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

*1 น.ส. พิยดา พิทักษ์เทียนชัย

จังหวัดน่าน

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

1 น.ส. ชนกานต์ ย่านส่งคุณ

2 นาย สมพงษ์ ยอดนุ่น

3 นาย นิพพิชฌน์ แก้วโก๋

4 นาย อาทิตยา เรืองชู

5 น.ส. ญาติกา ไชยจันดี

6 น.ส. ประภัสสร อักขระ

9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดน่าน

*1 น.ส. สุจินดา แซ่ว้าง (online)

จังหวัดพะเยา

10 มหาวิทยาลัยพะเยา

*1 นาย พีรวัฒน์ ปามะ

*2 นาย จตุภูมิ ลัมวุฒิ

*3 น.ส. รัตนา วงศ์วีระชาติ

*4 น.ส. ณัฐฐา พิทักษ์จันทรา

*5 น.ส. ฑาริกานันทร์ อิ%นแก้ว

*6 น.ส. นันท์นภัส จันทร์สุข

*7 นาย อนุพัฒน์ ไชยมงคล (online)

8 น.ส. กมลชนก แก้วแดง



จังหวัดแม่ฮ่องสอน

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

*1 น.ส. วนิดา ภูวดลโชคสุนทร

*2 น.ส. ศรีประพันธ์ จารุเดชสกุล

3 น.ส. เสาวนีย์ นาฏยคํา

จังหวัดลําปาง

12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง

*1 น.ส. ชลิตา โชติภาคิน (online)

*2 น.ส. สุพรวาน คีรีวิทยา (online)

13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

1 น.ส. ชฎาพร ทองวิจิตร

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

*1 น.ส. นลินี กุหลาบ

*2 น.ส. สุภาพร มังคละ

*3 น.ส. ชนาพร เปอลอย

4 น.ส. ศิริพร วินัยเยี%ยม

5 น.ส. พรศิริกุล เจริญตามปัญญา

6 น.ส. สุนิตา ขวัญถาวรกุล

7 นาย ศิริพงษ์ แสงกระจ่างสุข

จังหวัดลําพูน

15 วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1 นาย ศราวุฒิ มีเกษ

จังหวัดอุตรดิตถ์

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



*1 น.ส. กันต์ฤทัย พงศาวิภาวัฒน์ (online)

2 นาย กิตติภพ คําแคว่น (online)

จังหวัดขอนแก่น

17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*1 น.ส. ปณิดา แก้วเผือก

*2 น.ส. เพ็ญนภา แก้วมูลเมือง

*3 นาย ไถง เชื jอมาก (online)

*4 น.ส. เพ็ญศิริ พานวงค์ (online)

18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

*1 น.ส. สุพัตรา เจนพนัส

จังหวัดชัยภูมิ

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

*1 น.ส. จิราภรณ์ จีนจันทร์

จังหวัดนครพนม

20 มหาวิทยาลัยนครพนม

*1 น.ส. นุชจิรา สุขเนียม (online)

จังหวัดนครราชสีมา

21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

*1 นาย ชยานันท์ โพธิb อ่อน

*2 น.ส. รักษ์ศินา พัชนะกูล

22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

*1 น.ส. จรีพร ทองดีเพ็ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



2 น.ส. ประกายกาญจน์ บุญทะ

23 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

1 น.ส. วิลาพร พรมทา

24 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

*1 นาย นฤพล ดาระวัลย์

*2 น.ส. อริสรา โยนจอหอ

*3 น.ส. นิวาริน รักวงษ์วาลย์

*4 น.ส. จิณณพัต แสงเสม

*5 น.ส. ศิราพร สุขประดิษฐ์

6 น.ส. จิรัชญา กอบขุนทด (online)

จังหวัดบุรีรัมย์

25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

*1 น.ส. ชญานิษฐ์ สุขยิ%ง (online)

2 น.ส. มาริษา เฉลียวไวย์ (online)

จังหวัดมหาสารคาม

26 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*1 น.ส. ศรุตา แนบกลาง

*2 นาย พิพรรธน์ ประวะระ

*3 น.ส. วรรณภา แตงกระโทก

*4 น.ส. พรนภัส เจริญศรี

*5 น.ส. กัญจรัตน์ ยืนยง (online)

6 นาย อรรถพล สุทิวงศ์

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

*1 น.ส. สริยาพร กองสําลี



จังหวัดร้อยเอ็ด

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

*1 น.ส. นันท์นภัส หลอดทอง

จังหวัดศรีสะเกษ

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

1 นาย ชัยธวัช สายลาด

จังหวัดสกลนคร

30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

1 นาย ฮัมดารณ์ อาเซ็น

2 น.ส. นิค็อยรุนนีสะ แวหามะ (online)

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

*1 นาย ภาณุพงษ์ ศรีบุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

*1 น.ส. จณิสตา แว่นแก้ว

33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

*1 น.ส. กัลยรัตน์ ชีพรม

*2 น.ส. ตรีดาว บุญเลื%อน (online)

*3 นาย กริสนัย จิตต์เดียว (online)

*4 น.ส. มยุรฉัตร ทวีเกิด (online)

*5 นาย อรรฆวัฒน์ ใต้เฉียง (online)

จังหวัดอุบลราชธานี

34 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

*1 น.ส. วิจิตรา สีสา



*2 นาย ศรัณยู ทุมทอง

จังหวัดกําแพงเพชร

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

*1 น.ส. เบญจมาศ คีรีไกรศรี

จังหวัดนครปฐม

36 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

1 น.ส. วรัทยา กมลชัยรัช (online)

37 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

*1 น.ส. ขนิษฐา คันโทแก้ว

38 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

*1 น.ส. รัชวัลยสร รานอก

*2 น.ส. ศิริลักษณ์ ประทุมขันธ์

3 น.ส. กุลจิรา แสนย่าง (online)

จังหวัดนครสวรรค์

39 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

1 น.ส. อมรรัตน์ ขันทอง

40 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

*1 น.ส. ณัฐปภา เจริญวุฒิกุล

2 น.ส. ณัฐธิดา พิมพ์ชัย (online)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

41 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

*1 นาย ธัชชัย ตรีทานนท์ (online)

ภาคกลาง



จังหวัดพิษณุโลก

42 มหาวิทยาลัยนเรศวร

*1 น.ส. พรนภา มงคลส่ง (online)

*2 น.ส. พัชรดา วิทัตพลกูล

*3 น.ส. ภัทรลดา บุสดี

43 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

*1 น.ส. ธีร์วรา เอื jอกูลกานต์

2 นาย ธนวัฒน์ วังลอยชาย

44 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

1 น.ส. เจือจันทร์ พิลาสชวนพิศ (online)

จังหวัดลพบุรี

45 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

*1 น.ส. ณัฐธยาน์ ฟองดี

*2 น.ส. ชลิดา โพธิbแปลก

*3 น.ส. สีดาพร เจริญสลุง

*4 น.ส. วรินทรา เนื%องขันตรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

*1 นาย ดรันภพ บุญเทียน (online)

จังหวัดระยอง

47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

*1 นาย ธนิสร ต๊ะวิกา (online)

ภาคตะวันออก



จังหวัดกาญจนบุรี

48 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

*1 น.ส. จงรัก ลื%นโป่ง

*2 น.ส. อารยา นุ่มเจริญ

จังหวัดตาก

49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

*1 น.ส. นงคราญ เจริญผลิตผล

50 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

1 นาย เจษฎา -

จังหวัดนครศรีธรรมราช

51 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

*1 น.ส. กันธิชา จ่าถิ%น

*2 น.ส. มานิตา ใจมุ่ง

จังหวัดนราธิวาส

52 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1 น.ส. อัสมา ซาแม

2 น.ส. ฮานีฟะห์ วานิ

3 น.ส. นูรีดา มูเล็ง

4 น.ส. ซูฮัยฟะห์ มาแลจะนะ

5 น.ส. นูรีณญัซลีนา เจ๊ะอุเซ็ง

6 นาย อะมีนุดดีน ตามะ

ภาคใต้

ภาคตะวันตก



7 นาย อัลฮากีม สาแม

จังหวัดยะลา

53 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

*1 นาย แวมันโซร์ หะยีกอเนาะ

54 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

1 น.ส. มัสวาณี ยะสะแต (online)

2 น.ส. นูรมา ดอมะ (online)

3 น.ส. ตักวา ยีมะเด็ง (online)

จังหวัดสงขลา

55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

1 น.ส. นวนันท์ หลัดยุสะ

2 น.ส. พิมพ์พลอย พุทธพิทักษ์

3 น.ส. เรวดี กายรัตน์

4 นาย นฤเบศ ศิริวัฒน์

5 น.ส. จิราพัชร เพชรมณี

56 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

*1 น.ส. ลัดดาวัลย์ ช่วยคงคา

57 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

*1 น.ส. กมลพรรณ เขียวเหลือ


