รายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปี 2561 (รอบรอฟั งผล)
ระดับมัธยมศึกษา / ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
1 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
*1 ด.ช. สุวรรณภูมิ
*2 ด.ช. ธนาดุล
*3 ด.ญ. สาวิณี
*4 ด.ญ. กรรณิการ์
*5 ด.ญ. อทิตยา

กิจสอาด
ธรรมโถ
รังขัด
พรมจีน
ภักนิล

2 โรงเรียนดารงราษฎร์ สงเคราะห์
*1 นาย เมธาสิทธิ์
เมอเลกู่
3 โรงเรียนบ้ านใหม่ ท่าต้ นเกี๋ยง
*1 ด.ญ. ชลลดา

ลังกากาศ

4 โรงเรียนพานพิทยาคม
*1 ด.ช. นพกร
*2 ด.ญ. สุภสั สรา
*3 ด.ญ. เฉิดฉาย
4 ด.ช. ธนพนธ์
5 ด.ช. เขมสุข
*6 น.ส. จิตต์ลาวัณย์
*7 น.ส. ลัลนา
*8 น.ส. กวินทิพย์

ใจคา
เพ็ชรคา
ถาวร
ตาบูญ
สุลกั ษณาการ
สมขุน
จันมะโน
ธรรมมัง

*9
*10
*11
*12
13

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ศศิกานต์
สุนิตา
กัญญารัตน์
ฐิ ตาภรณ์
ศรัณยา

5 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
*1 ด.ช. ณัฐพล
*2 ด.ญ. ปริญญาพร
3 ด.ช. จีรศักดิ์
4 ด.ช. ณรงค์
*5 นาย ณภัทร
*6 นาย ณัฐวัตร

บุญยืน
สารข้ าวคา
โยนาแว่น
ตุน่ คา
คาน้ อย

เดชคุณมาก
ธนกาญจน์
สายทอง
เดชคุณมาก
อุปะละ
ใจเต็ม

6 โรงเรียนสหศาสตร์ ศึกษา
*1 นาย สุรชัย

จะกาหยี

7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1 ด.ช. ธนบดี
*2 น.ส. พรทิพย์

อารีรัตน์
ธรรมสอน

8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
1 นาย อดิศกั ดิ์

เหมอโบกุ

จังหวัดเชียงใหม่
9 โรงเรียนโกวิทธารงเชียงใหม่
1 นาย กาพล

อินต๊ ะวงค์ษากร

10 โรงเรียนเชียงใหม่ คริสเตียน
1 ด.ช. ศิรชัช

แก้ วสา

11 โรงเรียนไชยปราการ
*1 น.ส. อารียา
2 น.ส. ปวีณา
3 น.ส. วราภรณ์

เสาริเดช
อากอ
มะโนเมือง

12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
1 ด.ญ. พริมา

สกุลกระจ่าง

13 โรงเรียนเทศบาลวัดท่ าสะต๋ อย
1 นาย จอมพล

สุวรรณชะตัน

14 โรงเรียนเทศบาลวัดศรี ปิงเมือง
*1 ด.ช. อนันต์ยศ
2 ด.ช. จงรัก
3 ด.ญ. เพ็ญศิริ
4 ด.ช. ณัฐชนนท์

บินอารีเปน
ภูมคิ า
เวดา
โกรัมย์

(online)

15 โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เชียงใหม่
1 ด.ช. สายนที
เขียวคาฟู
2 นาย วรวุฒิ
สกุลกระจ่าง
16 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
*1 ด.ญ. อภิชญา
พรุ่งหล้ า
17 โรงเรียนบ้ านบ่ อหลวง
1 ด.ญ. ปทุมรัตน์

สุภาใจ

18 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
*1 ด.ช. ปาญชนะ
สุดไชยา
*2 ด.ช. รัฐภูมิ
แผ่นทอง
*3 ด.ญ. ณันฐิ ดา
พิทกั ษ์ กิตศิ กั ดิ์
*4 ด.ญ. วิภาดา
แก้ วทอง
5 ด.ญ. ทิฆมั พร
บรรพชาติ
6 ด.ช. สิทธิชาย
สิทธิ์คงชลิต
19 โรงเรียนแม่ โถวิทยาคม
1 น.ส. ณิชมน

โกมลช่อมาลี

20 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
*1 ด.ญ. รุ่งนภา
2 ด.ช. วรชัย

ปั นทะ
พนาสัณฑ์ขจี

21 โรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม
*1 ด.ช. ภูพิชิต

เพ็ชรสัย

22 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์ อุปถัมภ์
*1 ด.ญ. ธัญลักษณ์
ภาคพรม
23 โรงเรียนหอพระ
*1 ด.ช. เกียรติศกั ดิ์
2 ด.ช. ภูชนะ

คุรุวาศรี
ชัยวงศ์ญาติ

24 โรงเรียนอนุบาลหนองป่ าครั่ง
*1 น.ส. ประภัสสร

สมยาดี

25 โรงเรียนฮอดพิทยาคม
*1 น.ส. จุฑาทิพย์
*2 น.ส. สุภานิด

ตาสา
ชงโคสุดโสภา

26 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
*1 ด.ญ. สุนีย์
*2 ด.ญ. สาลินี
*3 น.ส. อารยา
4 ด.ญ. ปวีณา

กิตวิ งศ์
สิงห์คนา
จันละคน
แซ่เจ้ า

จังหวัดน่ าน
27 โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"
*1 นาย รณสิทธิ์
รุ่ งเรือง
*2 น.ส. พัชรินทร์
สู้ศกึ
28 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
*1 ด.ช. อัณณพ

อินกุณา

29 โรงเรียนท่ าวังผาพิทยาคม
*1 นาย ดรัสวิน
*2 น.ส. กัญชรินภรณ์

ช่างพูด
ก๋าเกตุ

30 โรงเรียนปั ว
*1 น.ส. อรนิดา

ยะแสง

31 โรงเรียนศรีนครน่ าน
*1 ด.ญ. ฐิ ตยิ า
*2 ด.ช. กิตติธัช
*3 ด.ญ. ประภัสสร
*4 ด.ญ. ณัฏฐธิดา

มงคล
สัตยวงค์
มัยราช
อ่อนตา

32 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่ าน
1 น.ส. ธวัลหทัย
ลาห้ วยฮ้ อ

(online)

33 โรงเรียนสตรีศรี น่าน
*1 น.ส. วนารี
*2 น.ส. อาทิตยา

ศรีคา
ปั ญญาจักร์

34 โรงเรียนสา
*1 ด.ญ. ฐิ ดาพร

มหามิตร

จังหวัดพะเยา
35 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
1 น.ส. ศศิตา
2 น.ส. ปณัฐดา
3 น.ส. กัญญารัตน์

พานผูกมิตร
แซ่ยา่ ง
วัฒนศรพันธ์

จังหวัดแพร่
36 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
*1 น.ส. บัณฑิตา

ท้ าวถึง

37 โรงเรียนห้ วยม้ าวิทยาคม
*1 น.ส. ศศิธร
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
38 โรงเรียนขุนยวมวิทยา
*1 ด.ญ. วิไลลักษณ์
*2 ด.ญ. พิชญา
*3 ด.ญ. ธัญญาศิริ
*4 ด.ญ. จิตรดา

ชื่นดี

เลาซาง
แซ่โซ้ ง
แซ่เฒ่า
แก่เลาวือ

(online)

*5
*6
*7
8

ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ญ.

ชัยวัฒน์
กิตวิ งศ์
ณัฐวุฒิ
วนิดา

39 โรงเรียนชุมชนบ้ านผาบ่ อง
*1 ด.ญ. ปริมล
2 ด.ญ. ยุพา

แก่เลาวือ
พนมไพร
แก่เลาวือ
พิทกั ษ์ ไพรอุดม

ศรีเกษ
เผ่าไพรพัฒนา

40 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอน
*1 ด.ญ. อภิญญา
ขจรภัทรกุล
41 โรงเรียนบ้ านป่ าลาน
*1 ด.ญ. อุษณิษา
*2 ด.ช. พงศกร
*3 ด.ช. จารัส

แซ่โซ้ ง
เลาหลือ
เลาหลือ

42 โรงเรียนแม่ ลาน้ อยดรุ ณสิกข์
*1 น.ส. อรรัมภา
*2 น.ส. ช่อชมพู
3 ด.ญ. รุ่งนภา

ประชายินดี
บุตราสวรรค์
ประจักษ์ พนา

43 โรงเรียนแม่ สะเรี ยง "บริพัตรศึกษา"
*1 นาย ดนัย
งามลาภรัตนากุล
*2 นาย นนทกานต์
วนากลิน่ สะอาด
*3 น.ส. อภิณญา
วรัญตะกูล
*4 น.ส. ชุลกี ร
(ไม่มชี ื่อสกุล )
*5 น.ส. ชญานี
หยอมวิไล
*6 น.ส. เต็มดวง
(ไม่มชี ื่อสกุล )
*7 นาย โชคชัย
ขยันจิตใฝ่ ธรรม
*8 น.ส. การะเกด
ใจสดสวยสวัสดิ์
9 น.ส. สิริมา
เกษมควรคีรี
10 นาย วินยั
ทินนา
(online)
44 โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 21 จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
*1 น.ส. กัลยา
สุรการไพร
*2 น.ส. ยุวดา
คงคากระสานติส์ ขุ
3 น.ส. กนกวัน
กิตติพนั ธุ์เสนา
4 นาย วิฑรู ย์
อุทกวาทิน
45 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แม่ ฮ่องสอน
*1 น.ส. สุรภา
คีรีวิริยจิตต์
2 น.ส. จรรยา
ไพรเทเวศ

46 โรงเรียนสังวาลย์ วิทยา
*1 น.ส. อาทิตยา
*2 น.ส. จันทร์จรุ ี
*3 น.ส. มนัสวี
4 น.ส. สกุณา
5 น.ส. สุกญ
ั ญา
6 น.ส. ปาลิดา
7 น.ส. อาภาพร
8 น.ส. ยุพิน

ธาราอาไพ
สิริทวีพรบุญ
ขจิตพวงมาลา
สุชาญมงคลกิจ
คงความมีเกียรติ
ผู้มตี ระกูล
(online)
พร้ อมเพียรใจ
(online)
มณีชยั พร
(online)

47 โรงเรียนห้ องสอนศึกษา
*1 ด.ญ. ศุภิสรา
*2 ด.ญ. บุณยานุช
*3 ด.ญ. สิรินทรา
*4 ด.ช. ศรายุทธ
*5 ด.ช. เกียรติยศ
*6 ด.ช. อิสระ
*7 ด.ช. ประวิทย์
*8 ด.ช. พงศ์พทั ธ์
*9 ด.ช. ชุมพล
*10 ด.ช. อาชว์สวิตต์
*11 ด.ญ. อาทิตยา
*12 ด.ญ. ยุพาพร
*13 ด.ช. อติชาติ
*14 ด.ญ. สุวรรณนารี
15 ด.ญ. ณิชนันท์

เลาหมี่
แซ่ย้าง
พนมไพร
เลาซาง
เลาซาง
หว่างไม
หว่างไม
พนมไพร
เลาซาง
ดาเนินการดี
ฤกษ์ ชวลิต
รอยพนา
ศิริวฒ
ั นากวิลท์
สุวิมลทราทิพย์
ฤทัยกูลมัน่ คง

16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

เยาวภา
อภิสรา
แสงเดือน
มูกะ
สุรพล
ศิรินนั ท์
วิภา
พิยะดา
ทิพย์วรรณ

48 โรงเรียน อบจ.บ้ านจองคา
*1 ด.ช. ธนพนธ์
*2 ด.ญ. มยุรี

เกียรติอรุณเลิศ
รุ่ งฤดีพร
(ไม่มชี ื่อสกุล )
(ไม่มชี ื่อสกุล )
พงศ์ภทั ราภร
ชนาปิ ติ
ภิรัญญา
เกียรติอรุณเลิศ
คีรีเฉลิมเกียรติ

(ไม่มชี ื่อสกุล )
วงศ์อรฉัตร

จังหวัดลาปาง
49 โรงเรียนเถินวิทยา
*1 น.ส. ปี ยะดา
*2 น.ส. พัชริดา
*3 นาย ธีรวัฒน์

มะโนสม
ไชยศรีมาลย์
มะโนสม

จังหวัดลาพูน
50 โรงเรียนจักรคาคณาทร
*1 นาย วรพงศ์

หล้ าใหม่

51 โรงเรียนธีรกานท์ บ้านโฮ่ ง
*1 นาย เอกรัตน์

พนาโกเมน

52 โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 26 จังหวัดลาพูน
*1 น.ส. ทิพย์สดุ า
ขัตยิ ะ
53 โรงเรียนส่ วนบุญโญปถัมภ์
*1 น.ส. นิรมล

จุ้มเขียว

จังหวัดอุตรดิตถ์
54 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ าอุตรดิตถ์
1 นาย วริทธิ์
มาจันทร์แสง

