รายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ปี 2562 (รอบรอฟั งผล)
ระดับมัธยมศึกษา / ภาคกลาง
หมายเหตุ
1 เครื่ องหมาย * หมายถึง ผู้ท่ ไี ด้ รับทุนการศึกษาต่ อเนื่อง
2 เครื่ องหมาย (online) หมายถึง ผู้ท่ สี มัครทุนการศึกษาผ่ านระบบออนไลน์
จังหวัดกาแพงเพชร
1 โรงเรียนขาณุวิทยา
1

น.ส. พัชรินทร์

พลรมย์

2 โรงเรียนระหานวิทยา
1

น.ส. ภัทรวดี

ยงค์ประดิษฐ์

จังหวัดนครสวรรค์
3 โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ
*1 ด.ช. จีระพัฒน์

กระจ่างเอี่ยม

4 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริ ยาวาส
1 ด.ญ. สิริรัตน์

เกศรัตน์

5 โรงเรียนนครสวรรค์
1

ด.ช. ธนภัทร

กุลเพชรโกมล

(online)

6 โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
1

ด.ช. กฤตติกา

กุศลธรรม

*2 น.ส. อรวรรณ

คงสาราญ

*3 น.ส. ณัฐวรรณ

มากผ่อง

*4 น.ส. วิภาวรรณ

เหล่ารอด

*5 นาย นนธวัช

งิ ้วเมน

7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1 ด.ญ. ศิริมา

จาบทอง

2 ด.ญ. พินท์ธิตา

พิณสาย

*3 น.ส. สะโรชา

อินทร์ จนั่

4

ใจตรง

นาย ศุภากร

8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัต)ิ นครสวรรค์
*1 ด.ญ. รุ่งรัตน์

ตินชาติ

9 โรงเรียนหนองโพพิทยา
*1 ด.ญ. เอมมิกา

พงษ์ ศกั ดิ์

10 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)
1 ด.ญ. สุพรรณษา

เกิดปาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์ บารุ ง
*1 ด.ช. วีรพล

ศัพทเสวี

จังหวัดพิจิตร
12 โรงเรียนเขาทรายทับคล้ อพิทยา
*1 น.ส. วันวิสาข์

ป่ าจันทร์

13 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
*1 ด.ญ. ธิดาพร

ชาญสนาม

(online)

อาสาขัน

(online)

14 โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดพิจิตร
1 ด.ญ. วาสนา
15 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
1

ด.ช. เดชาโชติ

ไชยคาภา

2

ด.ช. สุรเชษฐ์

สิสาริ กรณ์

3 ด.ญ. ชนม์นิภา

เวชชะ

4 ด.ญ. ณัฐธิดา

มูลธิ

5 ด.ญ. มธุรส

กะอาจ

จังหวัดลพบุรี
16 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
*1 ด.ญ. วชิราภรณ์

งามกลาง

*2 ด.ญ. อธิชา

ประชากูล

*3 ด.ญ. สุภาวิมล

เขียวน้ อย

*4 ด.ญ. กัญญาภรณ์

เต้ นรัมย์

*5 ด.ญ. ณัฐชา

เรื องเสนา

*6 ด.ญ. ฑิฆมั พร

มีมงั่ คัง่

*7 ด.ญ. จิราภรณ์

บุญมาก

*8 ด.ญ. กฤษติมา

คิดตะคุ

*9 ด.ญ. อลิษา

สุดารักษ์

*10 ด.ช. วโรดม

กิจขุนทด

*11 ด.ช. กิจติพงษ์

สงแสง

*12 ด.ช. ศุภชัย

ทองเผือก

*13 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์

พิมพาสร้ อย

*14 ด.ช. เอวิตรา

นะมา

*15 ด.ญ. วารุนี

พันธ์ เดช

*16 ด.ช. อชิตะ

ถนอมชาติ

*17 ด.ช. กรวีร์

ฉิมเทศ

*18 ด.ญ. ทัศนพรรณ

สอนมาลา

*19 นาย เมธี

กุ่มถาวร

*20 นาย ทวิชยั

ดงหลง

17 โรงเรียนท่ าหลวงวิทยาคม
*1 ด.ช. ศักดา

ทรัพย์มงคล

*2 ด.ช. ธนกร

สัจวรรณ์

*3 ด.ญ. เกศนิกา

เปี่ ยมสิน

18 โรงเรียนนารายณ์ วิทยา
*1 ด.ญ. ดุษฎี

แสนแสง

19 โรงเรียนบ้ านเกาะรัง
1 ด.ญ. อนิดา

ถาโคตร์

20 โรงเรียนบ้ านดงน้ อย (สระโบสถ์ )
*1 ด.ญ. อนัญลักษณ์

น้ อยเฉลิม

*2 ด.ช. ฐปนนท์

คาปา

*3 ด.ญ. พิไลลักษณ์

อินทนิจ

21 โรงเรียนบ้ านท่ าดินดา
*1 ด.ญ. พัณณิตา

โพธิ์ ปัญญา

22 โรงเรียนบ้ านบัวชุม
*1 ด.ช. อิทธิพล

ครี มว่ ง

23 โรงเรียนบ้ านใหม่ สามัคคี
*1 ด.ญ. ศิรินทรา

แมลงภู่

*2 ด.ญ. วิลาวัณย์

เดชกิจ

*3 ด.ญ. สุวรรณี

สนิทมาก

*4 ด.ญ. จรัญญา

เหล็กเขียว

24 โรงเรียนลาสนธิวิทยา
*1 ด.ญ. วิภาพร

แซ่หรือ

*2 ด.ญ. กุมวารี

แก้ วเกิด

*3 ด.ญ. สุธินนั

ทองคันทา

*4 ด.ญ. มณีรัตน์

ต้ นวงษ์

*5 ด.ญ. ณัฐวิภา

ภูสมนึก

*6 ด.ญ. พรน ้าทิพย์

สนามทอง

*7 ด.ญ. พรนภา

เชาว์ไว

*8 ด.ญ. ฑิฆมั พร

คีรีรัตน์

*9 ด.ช. สิทธิพล

ขจรภัย

10 ด.ญ. อาทิตยา

สุยะใหม่

11 ด.ญ. อมรรัตน์

แสงนาค

12 ด.ช. ภานุรัตน์

คาไทย

13 น.ส. ดารารัตน์

จันทร์ คล้ อย

14 ด.ญ. สุธิพร

ชัยลุม

25 โรงเรียนสามัคคีวิทยา
*1 ด.ช. จิรวัฒน์

ศรี วเิ ชียร

*2 ด.ญ. ใยไหม

จาปาทอง

*3 ด.ญ. ฐิ ติมา

สูงสนิท

26 โรงเรียนสร้ างพัฒนา
*1 ด.ช. ธนโชติ

ทีฆะสุข

จังหวัดสมุทรสาคร
27 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
*1 น.ส. นพมาศ

เมฆปั่ น

จังหวัดสระบุรี
28 โรงเรียนสุธีวิทยา
1 ด.ญ. เขมนิจ

อินต๊ ะราช

จังหวัดสิงห์ บุรี
29 โรงเรียนบางระจันวิทยา
*1 ด.ช. ธีรพันธ์

พันธ์ ผกู

จังหวัดสุโขทัย
30 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
1

น.ส. สวพัชร

นักรู้

31 โรงเรียนเมืองเชลียง
*1 ด.ช. ธรากร

สีดี

2

ด.ช. กิตติพนั ธ์

ขุนอินทร์

*3 น.ส. เตือนจิตร

พึง่ อินทร์

*4 น.ส. ชลิตา

เรื องดี

*5 น.ส. วิไลพร

สุทธิผยุ

6 ด.ญ. จุฑารัตน์

กรรณสูตร

จังหวัดสุพรรณบุรี
32 โรงเรียนบรรหารแจ่ มใสวิทยา 3
1

น.ส. วรรณษา

ธัญญผล

33 โรงเรียนบ่ อกรุ วิทยา
*1 ด.ญ. วิลาศิณี

กาฬภักดี

จังหวัดอ่ างทอง
34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง
1 ด.ญ. พอตา

ช้ างพงษ์

(online)

35 โรงเรียนสามโก้ วิทยาคม
*1 ด.ช. จีรวัฒน์

หอมมาก

(online)

*2 ด.ช. ศิริโชค

บุญมัน่

(online)

*3 ด.ญ. สุภาพร

สีน ้าเงิน

(online)

*4 ด.ช. ณัฐนนท์

สีน ้าเงิน

(online)

*5 ด.ญ. ชญาณี

สุวรรณพรม

(online)

*6 ด.ช. พรพิพฒ
ั น์

พักสุวรรณ

(online)

*7 ด.ญ. ฐิ ติกานต์

เริ งสมุทร์

(online)

8 ด.ญ. มนต์นภา

ฉัตรไทย

(online)

9 ด.ญ. สุธาวินี

คารองแพง

(online)

10 ด.ช. ธนา

สุนทรี วงศ์กมล

(online)

จังหวัดอุทยั ธานี
36 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
*1 น.ส. อารยา

ดีเทียน

*2 ด.ญ. รัฐนันท์

ทวีจกิจ

37 โรงเรียนห้ วยคตพิทยาคม
*1 น.ส. ธัญวรัตม์

ดีเทียน

*2 น.ส. ณัฐณิชา

จินตะกสิกรรม

