รำยชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อกำรกุศล ปี 2561 (รอบรอฟั งผล)
ระดับมัธยมศึกษำ / ภำคกลำง
จังหวัดกำแพงเพชร
1 โรงเรียนขำณุวิทยำ
*1 ด.ช. วีรภัทร
*2 ด.ช. วรายุทธ์
*3 ด.ช. ชัยณุวชั
*4 ด.ญ. นฤมล
*5 ด.ญ. ชลธิชา
*6 ด.ญ. กัญญารัตน์
*7 ด.ญ. พรประกาย

บัวสด
แสงสว่าง
สุขอ่อน
อินทรฉัตร
สุขท้ วม
วรเดช
เทพบุตร

2 โรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์ รังสรรค์
*1 น.ส. วัลวรินทร์
เสลานอก
*2 นาย ชนัต
พุดจะโป๊ ะ
3 โรงเรียนระหำนวิทยำ
*1 น.ส. ขวัญจิรา
*2 น.ส. ชนาพร

จันทะคาม
พิมสา

4 โรงเรียนวัดอุเบกขำรำม
*1 นาย ณัฐพงษ์
*2 น.ส. ราตรี

ซิ ้มเจริ ญ
เสหะ

จังหวัดนครนำยก
5 โรงเรียนนวมรำชำนุสรณ์
*1 ด.ช. อภิรักษ์

พิมพ์รูป

6 โรงเรียนปิ ยชำติพัฒนำ ในพระรำชูปถัมภ์
*1 น.ส. ลภัสษา
เพชรจินดา
จังหวัดนครสวรรค์
7 โรงเรียนเทศบำลวัดวรนำถบรรพต
*1 น.ส. สุธิกานต์
แก้ วนิ่ม
8 โรงเรียนนวมินทรำชูทศิ มัชฌิม นครสวรรค์
*1 นาย ศุภวัทน์
นักระนาด
*2 น.ส. ภัทราวดี
วิเศษสกุลวงษ์
9 โรงเรียนโพฒิสำรศึกษำ
*1 น.ส. รุ่งฤดี

ศรี สขุ

10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
*1 น.ส. วิชญาพร

แย้ มพันธ์

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ
11 โรงเรียนพระอินทร์ ศึกษำ (กล่ อมสกุลอุทศิ )
*1 น.ส. น ้าทิพย์
ช้ างกร

12 โรงเรียนวัดทำงยำว
*1 ด.ญ. กาญดา

โสระสะ

13 โรงเรียนวัดป่ ำคำเจริญวิทยำ
*1 น.ส. อรพรรณ

ปิ่ นสุข

14 โรงเรียนเสนำ (เสนำประสิทธิ์)
*1 น.ส. จิรัชยา
ทวีทรัพย์
15 โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย
1 ด.ญ. อิงอร
จังหวัดพิจิตร
16 โรงเรียนตะพำนหิน
*1 ด.ญ. มัตติกา
*2 ด.ญ. นีรชา
*3 ด.ญ. สุวชิ าดา
*4 ด.ช. ธนโชติ
17 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
1 ด.ญ. ภัทรมน
2 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์
3 ด.ช. นที

เกตุสถิตย์

นามวงค์
อิงปั ญจลาภ
วงพีระ
ดิษฐจันทร์

สุขเทศ
นิ่มเปี ย
น ้านวล

(online)
(online)
(online)

4 ด.ญ. ณัฐพร
5 ด.ช. อภิชาต
18 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ ำ
*1 ด.ช. สรอรรถ
*2 ด.ญ. กรกมล
*3 ด.ช. พีรวิชญ์
*4 ด.ญ. สุพิชชา
*5 ด.ช. อภิชิต
*6 ด.ญ. กรณ์ดนัย

พัฒนผล
แดงอ่า

สงวนสิน
กระสังข์
ดิษทอง
พันระณา
ขาแก้ ว
ผลมหา

จังหวัดเพชรบูรณ์
19 โรงเรียนซับบอนวิทยำคม
1 ด.ญ. วรดา
2 ด.ญ. ลักษิกา

ลงมาก
ลงมาก

จังหวัดลพบุรี
20 โรงเรียนชัยบำดำลวิทยำ
*1 ด.ญ. ภคพร
*2 ด.ญ. วรกมล
*3 ด.ญ. กัญญารัตน์
*4 ด.ญ. จันทร์ สดุ า
*5 ด.ญ. สุชาดา
*6 ด.ช. วชิระ
*7 ด.ช. พีรพัฒน์

ปรี เปรม
บุญศรี
บาดขุนทด
เรื องวิเชียร
ผันสาโรง
สร้ อยสระคู
พิมพาสร้ อย

(online)
(online)

*8
*9
*10
*11
*12
*13
*14
*15
*16
*17
*18
*19
*20
*21
*22
*23
*24
*25
26
27
*28
*29
*30
*31
*32

ด.ช.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ญ.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ธีรเดช
วลีพร
สุภสั สรา
จรัญพร
ธีริศรา
อัจฉราภรณ์
กัลยพร
ปวิช
กชกร
จรีรัตน์
ศศิกานต์
วนิดา
สุภาวิตา
สุพิชญา
ณัฐติพร
สุชานาถ
ชลธิดา
อัศวิน
ณัฐวุฒิ
วนิดา
ทิพวรรณ
ทิฐินนั ท์
มะลิวรรณ
กฤติยาณี
จริยา

พรรคเจริ ญ
ศัพทเสวี
บุญกระจ่าง
สลุงอยู่
น ้าเพ็ชร
ทองนา
ตนพิมาย
พบเกษมศานติ์
หมื่นศรี พรม
ชื่นขุนทด
สถานสถิตย์
ตันติสขุ
สัตย์จีน
กลิ่นจันทร์
สุทธิโชติ
บัวดง
พุดสี
เที่ยงทิศ
ห่วงพวง
ห่วงพวง
นิตราช
ปานเนียม
โพธิ์ วดั
สวัสดี
ล้ วนพร

*33 น.ส. วันวิสา
*34 นาย อรรถพร
21 โรงเรียนชัยบำดำลพิทยำคม
1 ด.ญ. อรนิชา
22 โรงเรียนท่ ำหลวงวิทยำคม
*1 ด.ญ. มานิกา
*2 ด.ญ. สาวิตรี
*3 ด.ญ. กิตติพร
*4 ด.ช. อภิรักษ์
*5 ด.ช. ศรายุทธ์
*6 ด.ช. อานันท์
*7 ด.ญ. สุทตั ตา

แก้ วงาม
กลิ่นทอง

สอนมาลา
ปราบคะเชนร์
มัชบรรดิษ
ใจมัน่ แก่นดี
บุญนาค
ปานโพธิ์
นนศิริ
ญาติมาก

23 โรงเรียนนิคมลำนำรำยณ์
*1 ด.ญ. กมลชนก
*2 ด.ญ. ปิ ยวรรณ
*3 ด.ช. สมยศ

ศรี ปิ่นเป้า
เรื อนเพชร
เรื อนเพชร

24 โรงเรียนบ้ ำนเขำยำยกะตำ
*1 ด.ญ. วนิดา

เพียรชานาญ

25 โรงเรียนบ้ ำนท่ ำดินดำ
*1 ด.ญ. สุนิษา

สุพรม

26 โรงเรียนบ้ ำนใหม่ สำมัคคี
*1 ด.ญ. สุชานุช
27 โรงเรียนพิบลู วิทยำลัย
*1 นาย ตะวัน
2 นาย พุฒิพงศ์
28 โรงเรียนลำสนธิวิทยำ
*1 ด.ช. ณัฐพงศ์
*2 ด.ช. กสิดิษฐ์
*3 ด.ช. ปริ นทร
*4 ด.ญ. กรรณิกา
*5 ด.ช. ศิริชยั
*6 ด.ญ. ธาริ ณี
*7 น.ส. ธนัธอร
*8 ด.ช. พีรยุทธ

รักธนะกิจวงษ์

รอดโฉม
สุวรรณคา
อุ่นแย้ ม
กลิ่นนวน
มิ่งพา
เพ่งผล
ดีเดย์
วงภักดี
แก้ วมี
คงแก้ ว

29 โรงเรียนวินิตศึกษำ
*1 ด.ช. ธนภณ

ฐานิธรณ์

30 โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม
*1 ด.ญ. นวพรพรรณ
*2 ด.ญ. ชนิศรา

สังคะโห
คันธะทรัพย์

จังหวัดสมุทรสำคร
31 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสำคร ในพระรำชูปถัมภ์

1 ด.ญ. วรัญจุฑา

จารุสินธ์

จังหวัดสระบุรี
32 โรงเรียนสุธีวิทยำ
1 ด.ญ. พัชราภา
2 ด.ญ. มุกดา
3 ด.ช. พงษ์ พิพฒ
ั น์
4 ด.ญ. สุทธินนั ท์
5 ด.ญ. ปิ ยมาภรณ์
6 ด.ญ. นพวรรณ
7 ด.ญ. ฑิฆมั พร

มีศรี
ใจคง
จันทรัตน์
ฤทธิ์รุทยั
พูนพ่วง
สัจจฤทัยธรรม
พ่วงสละ

จังหวัดสุโขทัย
33 โรงเรียนเมืองเชลียง
*1 น.ส. ประภัสสร
2 น.ส. นิชานาถ
3 น.ส. ปาริ ฉัตร
4 น.ส. ปาริ ชาติ

ศิริจนั ทร์
ประดับสาร
รอดใหม่
รอดใหม่

จังหวัดสุพรรณบุรี

34 โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย
1 ด.ญ. สุพรรษา
2 ด.ช. จิรภัทร

จังหวัดอ่ ำงทอง
35 โรงเรียนรำชสถิตย์ วิทยำ
*1 น.ส. ชุติมณฑน์
*2 น.ส. กัลยกร
3 น.ส. เยาวยอด
36 โรงเรียนสำมโก้ วิทยำคม
1 ด.ญ. เพียงใจ
2 ด.ช. ณัฐพล

เข็มเงิน
ศรี โมรา

แก้ วไพรฑูรย์
หนุมาน
อรรถยุติ

สร้ อยทรัพย์
หงษ์ เอี่ยม

37 โรงเรียนอ่ ำงทองปั ทมโรจน์ วิทยำคม
1 น.ส. อังคณา
ผดุงวรรณ์

(online)
(online)

