รายชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ปี 2561
ระดับประถมศึกษา / ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
1 โรงเรียนบ้ านป่ าต้ าก
1 ด.ช. เบิกฤกษ์
2 ด.ญ. นริ ญญา
3 ด.ญ. สุภชัญญา
4 ด.ช. ประพันธ์
5 ด.ช. โรจน์ธรรมศาสตร์
6 ด.ช. ณัฐพนธ์

ไชยมหา
คงอาวุธ
สิงห์บวั
อรขัน
ศรี สทุ ศั น์
จะเหอ

2 โรงเรียนบ้ านป่ าบง
1 ด.ญ. สิราวรรณ
2 ด.ญ. ชยานันท์
3 ด.ช. ณัฐวุฒิ
4 ด.ช. อโณทัย
5 ด.ญ. ณัฐริ กา
6 ด.ช. ณัฐพล

สาลี
ฤทธิ์นอก
ใจเมืองมา
อุปละ
สดสุภา
กันทะ

3 โรงเรียนวัดเหมืองง่ าพิเศษวิทยา
1 ด.ญ. กรวีย์
งามเมือง

4 โรงเรียนสันกลางวิทยา
1 ด.ญ. วิภาดา
2 ด.ญ. สารพี
3 ด.ญ. วาสนา
4 ด.ญ. ธิภชั ชา
5 ด.ช. สมบูรณ์

มาเยอะ
เบเช
กาญจนสิริพงศ์
วังป้อ
มาเยอะ

5 โรงเรียนองค์ การบริ หารส่ วนตาบลดอยงาม (สันช้ างตาย)
1 ด.ช. ฐิ ตินยั
แก้ วปุ๋ย
2 ด.ญ. ปณยา
ทะวรรณา
3 ด.ช. อภิสิทธิ์
ตาสาย
4 ด.ช. วริ นทร
แซ่ลิ่ว
5 ด.ช. ภาสทร
งามลิ
6 ด.ช. ชาคริ ต
โมคา
7 ด.ช. ณัฐพล
ปั นไฝ
8 ด.ช. ปรัญชัย
เสวะกะ
9 ด.ญ. ลษกร
สิงห์แดง
จังหวัดเชียงใหม่
6 โรงเรียนเทศบาลวัดศรี สุพรรณ
1 ด.ช. สุกฤษฏิ์
แสนศรี
2 ด.ช. ธนพงษ์
ลุงส่วย
3 ด.ช. กฤษณะ
ปั ญญามี
4 ด.ช. ธนพัฒน์
แก้ วนิล
5 ด.ช. พีระพล
แสนมะ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ด.ช.
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ช.

สมชาย
สมบูรณ์
วรดา
นวพล
ณฐพล
ศุภกันต์
พนัชนิดา
ศิริวภิ า
นันธิยา
ณัฐชยา
ณัฐญกานต์
ปพิชญา
บดินทร์
ศรราม
วศิน
อริยธัช
นพรัตน์
ออมสิน

ทองพันฑา
ปอดอแก้ ว
ตปนียธาตุ
สาจิ
หงษ์ ยนต์
รัตนวันธุ์
นวลจันทร์
จันทราช
กันนารี
บุญตัง้
มาตา
สุริยา
คีรีนิธิโชติ
วันจงคา
ปกรณ์พงศ์สิริดี
สวนเสริ มศักดิ์
คาทอน
และเฉอะ

7 โรงเรียนบ้ านกองลอย
1 ด.ช. รัตนพงษ์
2 ด.ญ. จิรัชญา

ตาสา
จูแวน

8 โรงเรียนบ้ านบ่ อหลวง
1 ด.ญ. พิมพ์วไิ ล

จูเรื อน

2 ด.ญ. สาวิตรี

พิมพา

9 โรงเรียนบ้ านวังกอง
1 ด.ช. อภิวฒ
ั น์
2 ด.ช. ธีรภัทธ์
3 ด.ช. บุญญฤทธิ์

สุภา
กาวี
ตาคา

10 โรงเรียนแม่ โถวิทยาคม
1 ด.ช. กิตติคมน์
2 ด.ญ. วาสนา
3 ด.ญ. มนภรณ์
4 ด.ญ. เกวลิน
5 ด.ช. ปริ นทร์
6 ด.ช. โชคอานวย
7 ด.ช. ศิวเทพ
8 ด.ช. กฤตภัค
9 ด.ช. ศักดิ์รินทร์
10 ด.ญ. ชลทิชา
11 ด.ญ. ดาวใจ
12 ด.ช. บุญรภาร
13 ด.ญ. อารี ยา

ดงดอกไม้
ยืนยงคีรีมาศ
ยืนยงคีรีมาศ
เลาหาง
สิริธัญกุลพิวฒ
ั น์
ยืนยงคีรีมาศ
เซ้ นอัจฉริยะ
เลาหาง
ธานินท์
สุชานาญวนิช
แซ่ลี
ปทุมวโรภาส
ศักดิ์สถิตย์ชยั

11 โรงเรียนวัดป่ าแดง
1 ด.ญ. อริสา
2 ด.ช. ชนพล

จะป๋ า
แสงผึ ้ง

3 ด.ญ. วรัทยา

ยาคา

12 โรงเรียนวัดโรงวัว
1 ด.ญ. อชิรญา
2 ด.ช. ณัฐวัตร
3 ด.ญ. พรเทวี
4 ด.ญ. จิรัชยา
5 ด.ญ. ชนกนันท์
6 ด.ญ. ณัฐธิดา

อินพรมมา
บุญเรื อง
โปธิปัน
มโนเพ็ญ
ศิริลาภา
อินต๊ ะล่อน

13 โรงเรียนสหมิตรวิทยา
1 ด.ญ. ฐิ ติรัตน์

ไพรกนกรัตน์

จังหวัดน่ าน
14 โรงเรียนชุมชนบ้ านดอนตัน
1 ด.ญ. ประกายดาว
2 ด.ญ. สุคนธวา
15 โรงเรียนบ้ านไชยสถาน
1 ด.ช. พงศ์ภคั
2 ด.ญ. ธัญลักษณ์
3 ด.ญ. วิลาสินี
16 โรงเรียนบ้ านนาไค้

คงแก้ ว
สุทธะ

นามะคุณา
ชิงชัย
พิชเคียน

1 ด.ญ. สุภานันท์
2 ด.ญ. ศิรประภา
3 ด.ญ. กมลชนก
4 ด.ญ. ภัทรธิดา
17 โรงเรียนบ้ านเมืองจัง
1 ด.ญ. เบญจมาศ
2 ด.ญ. พรรณภัทร
3 ด.ญ. พันธนันต์
4 ด.ญ. กัลยา

ธะนะใจ
ดูข่ ึ่ง
นาเข้ าต้ ม
ดอยแดง
บุตรไธสง
อภัยรุณ
อภัยรุณ
อภัยรุณ

18 โรงเรียนบ้ านส้ าน (คุรุราษฎร์ รังสรรค์ )
1 ด.ช. กิตติ
แซ่เล้ า
2 ด.ญ. สุนิสา
คีรีโชติกลุ
3 ด.ช. กีรติ
วงค์คม
4 ด.ช. นคร
แซ่ท้าว
19 โรงเรียนบ้ านไหล่ น่าน
1 ด.ญ. เพชราภรณ์

พันธ์ แก้ ว

(online)

20 โรงเรียนวัดท่ าข้ าม
1 ด.ช. วชิระ
2 ด.ช. ธราเทพ

วรรณลพ
กันอิน

(online)
(online)

จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
21 โรงเรียนชุมชนบ้ านผาบ่ อง

1 ด.ญ. ปาลิดา

มิตรสาธิต

22 โรงเรียนไทยรั ฐวิทยา 33 (บ้ านทุ่งพร้ าว)
1 ด.ญ. เนตรนภิศ
ปั ณณิกา
2 ด.ช. วีระศักดิ์
ยอดเมฆา
3 ด.ญ. ณัฏฐภัทร
จันต๊ ะ
4 ด.ช. พลวัต
เบญจภาสิริ
5 ด.ช. รัฐภูมิ
มีสขุ ไพร
6 ด.ช. อธิภทั ร
ชมชื่น
23 โรงเรียนบ้ านกุงไม้ สักมิตรภาพที่ 98
1 ด.ญ. อริยา
จอมวงค์
2 ด.ช. มิ ้นอ่อง
(ไม่มีชื่อสกุล)
3 ด.ญ. อ้ อม
(ไม่มีชื่อสกุล)
4 ด.ช. จุมพล
ลักษณ์จรัญ
24 โรงเรียนบ้ านจอมแจ้ งมิตรภาพที่ 193
1 ด.ญ. ปสุตา
ทยาน
25 โรงเรียนบ้ านดงใหม่
1 ด.ญ. ณัฐนริณี

มัน่ อ่าว

26 โรงเรียนบ้ านนา้ ริ น
1 ด.ญ. ณัฐวดี

ใจมุข

2 ด.ญ. จิรภัทร
3 ด.ญ. รุ้งจันทร์
4 ด.ญ. ณัฐธิดา
5 ด.ญ. พิชญ์สินี
6 ด.ญ. กันตวรรณ
7 ด.ญ. นัดดา
27 โรงเรียนบ้ านป่ าหมาก
1 ด.ช. อภิศกั ดิ์
2 ด.ช. กิตติวนิ ท์
3 ด.ญ. จันทร์ สดุ า
4 ด.ช. วีระศักดิ์
5 ด.ญ. เมย์
6 ด.ญ. พาขวัญ

ลี ้วงศ์ดารง
วังรินทิพย์
ยาเขต
ยี่ป๋า
แช่หมี่
(ไม่มีชื่อสกุล)
หยกสิริสขุ พันธ์
นายสกุล
พัฒนะเสรีพงศ์
(ไม่มีชื่อสกุล)
แก้ วตาสาละวิน
รัตนะวนา

28 โรงเรียนบ้ านป่ าหมากวิทยา
1 ด.ช. นพวิทย์
2 ด.ช. สุรชัย
3 ด.ญ. ธมลวรรณ
4 ด.ญ. ณัฐนันท์
5 ด.ช. สิทธิเดช

ประสิทธิ์ปัญญา
โอฬารธนกิจ
ไกรทิพย์ธนากุล
สุนทรนู
พะกิ๊

29 โรงเรียนบ้ านยอดดอยวิทยา
1 ด.ญ. วาสนา
2 ด.ญ. เนตรอัปสร
3 ด.ญ. อรพิน
4 ด.ญ. อนัญพร

เลาซาง
พนมไพร
หว่างไม
เลาหาง

5 ด.ญ. สุธิกานต์
6 ด.ญ. พัชรี
7 ด.ช. ไชยวัฒน์
8 ด.ช. วีรยุทธ
9 ด.ช. ปฏิพนั ธ์
10 ด.ช. พัทธดนย์
11 ด.ช. พิเชษฐ์
30 โรงเรียนบ้ านละอูบ
1 ด.ญ. มาเรี ย
2 ด.ญ. ณัฐริ กา
3 ด.ญ. อภิสรา
4 ด.ช. สุทธินนท์
5 ด.ญ. เบญจมาศ
31 โรงเรียนบ้ านห้ วยทราย
1 ด.ญ. พรประภา

บร๊ ะย่อ
แซ้ เลาเฒ่า
แซ่โซ้ ง
หว่างไม
เลาหลื่อ
ปร๊ ะย่อ
หว่างไม
ประทีปพจน์
ยงธนสารกุล
กิจค ้าจุนโชค
บงกชกุลวิจิตร
เขียวภูมิชยั

สุธรรม

32 โรงเรียนบ้ านห้ วยเสือเฒ่ า (เจ้ ากอแก้ วอุปถัมภ์ )
1 ด.ญ. ชฎาพร
นิลอัมพรพรรณ
2 ด.ญ. กะละหระ
(ไม่มีชื่อสกุล)
3 ด.ญ. อาภรณ์
เฉิดอาไพ
จังหวัดลาปาง
33 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา
1 ด.ช. อภิชาติ

ทองหมื่น

2
3
4
5

ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ช.
ด.ช.

รัตติมา
กัญญาณัฐ
ธนวัฒน์
จาตุพล

เมืองมา
เชื ้อเทวา
ยอดสาแล
สิทธิสงคราม

