รายชื= อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพื=อการกุ ศล ปี 2563
ระดั บประถมศึ กษา / ภาคเหนื อ
หมายเหตุ

*เครื' องหมาย (online) หมายถึ ง ผู้ ที' สมัครขอรั บทุนจากระบบออนไลน์
**เครื' องหมาย (*) หมายถึ ง ประเภททุนต่ อเนื' อง

จังหวัดเชี ยงราย
1 โรงเรี ยนเจดี ย์หลวงพิทยา
1 ด.ญ. กั ณฐิกา
2 ด.ญ. ณิธิ พร

มาดี
โพมีเทพ

2 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ศรี ทรายมูล
1 ด.ญ. กรนันท์
2 ด.ญ. นิภาดา
3 ด.ญ. ปราณปิยา
4 ด.ญ. ฉั ตรปภั สสร
5 ด.ญ. ชนชนก
6 ด.ญ. ถลั ชนันท์
7 ด.ญ. ปวิ ตรา
8 ด.ญ. จิ รัฐกาญจ์
9 ด.ช. ทัศน์พล
10 ด.ช. โชคชั ย
11 ด.ช. สิ รวิ ชญ์
12 ด.ช. ภาณุวิ ชญ์
13 ด.ช. อภิ ภู
14 ด.ช. มนุเชษฐ์
15 ด.ญ. วิ มล

หน้ าที' 1

กอบวั ฒนกุ ล
เสาร์ แก้ว
จุ มปา
มหาวรรณ์
หกสี
ไกรขันธ์
ศรี เจริ ญ
กอบพงศ์
จั สติ น ตั น
ดวงลั ดดา
ทองสุ ก
สิ วายะวิ โรจน์
ยอดสิ งห์
สมมิตร
ตู มู

3 โรงเรี ยนบ้านป่ าต้าก
1 ด.ช. วาร์ คิมณ์
2 ด.ช. ณัฐวรรธน์
3 ด.ญ. อารี รัตน์
4 ด.ช. ชนะชั ย
5 ด.ญ. สุ วิชญา
6 ด.ญ. พิ มพ์ ชนก
7 ด.ญ. วิ ทวั ส
8 ด.ช. ภั ทรพล
9 ด.ญ. ปริ ยาพร
10 ด.ญ. ลลิ ดา
11 ด.ญ. ลั กษิกา
12 ด.ช. ภั ทรพงษ์

ทาก๋ อง
วั งสมบั ติ
คมครบุ รี
ขาวิ นา
กั นคํ า
พลวั ง
ทาปัญญา
ทูนแก้ว
สิ งห์บั ว
อิ นต๊ะจั กร์
สุ ภาวดี
คล้ายจิ ตรมย์

4 โรงเรี ยนบ้านป่ าบง
1 ด.ญ. นิศามณี
2 ด.ช. จงเจริ ญ

เทียมจิ ตร
ธิ วงศ์

5 โรงเรี ยนบ้านหั วเวียง (โกศั ลย์วิทย์)
1 ด.ญ. เกตุ มณี
แซ่ ลี
2 ด.ช. พุ ฒิเมธ
เนให
3 ด.ญ. พิ มพ์ ผกา
บุ ญเสริ ม
4 ด.ญ. เทวิ กา
จรู ญรั ตน์
6 โรงเรี ยนพานพสกสวัสดิQ
1 ด.ช. ปิยะวั ฒน์
2 ด.ญ. ณิชกุ ล
3 ด.ญ. เกตุ ศิณี

ประเสริ ฐชี วะ
ขัดทะเสมา
ศรี ระแก้ว
หน้ าที' 2

(online)
(online)
(online)
(online)

4
5
6
7
8
9

ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ช.

พิ ชชาภา
พิ มพิ มล
ธี ราพร
ภู เบศ
ชุ ติกาญจน์
นราวิ ชญ์

ต๊ะบาง
แซ่ เฮี ย
ใจเปีeย
สุ รินทร์
แหทรั พย์
ทองกุ ล

7 โรงเรี ยนร่องธารวิทยา
1 ด.ญ. สิ ริรัตน์

สั ตทะจั นทร์

8 โรงเรี ยนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
1 ด.ญ. จิ ราพร
เทพวงศ์
9 โรงเรี ยนสั นกลางวิทยา
1 ด.ญ. อุ บลลั กษณ์
2 ด.ญ. กานิษฐา

ชั ยสุ นทร
หม่อโป

10 โรงเรี ยนบ้านเวียงพาน
1 ด.ญ. ศิ ริวรรณ

สามมุ ข

จังหวัดเชี ยงใหม่
11 โรงเรี ยนโกวิทธํารงเชี ยงใหม่
1 ด.ช. พงษ์สพั ฒน์

บรรลื อ

12 โรงเรี ยนขาลสุ วรรณอนุ สรณ์
1 ด.ญ. อิ นอร
13 โรงเรี ยนเทศบาลวัดศรี สุพรรณ
หน้ าที' 3

อิ นต๊ะสงค์

(online)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ด.ช. นิคโครั ส
เดอโรส
ด.ญ. ธั ญญรั ตน์
วรรณคํ า
ด.ญ. ณปภั ทร์ สร
พิ สุราช
โรงเรี ยนเทศบาลวั ดศรี สุพรรณ เพื' อ ด.ช.พายุ วั งใจนะ
ด.ญ. ฐิดาภา
พิ ทักษ์กิ ตติ ศักดิg
ด.ญ. จี ราภรณ์
สุ ภา
ด.ญ. ปภั สรา
มหาวงค์
ด.ญ. จิ ราพร
โพธิg จันทา
ด.ญ. ธั นยชนก
แก้ววิ เศษ
ด.ญ. อั งคณา
ศรี จันทร์ กาศ
ด.ญ. อั ญมณี
สี คําแป้ น
ด.ญ. พิ มพ์ ชนก
วงค์ ภูธร

14 โรงเรี ยนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)
1 ด.ญ. กฤตพร
เชาว์ เสรี

(online)

15 โรงเรี ยนบ้านตุ งติ ง
1 ด.ญ. สุ จิตรา
2 ด.ญ. วี รดา

(online)
(online)

เนภู
ขุนคี รีพิทักษ์

16 โรงเรี ยนบ้านวังศรี
1 ด.ญ. สุ กัญญา
วั นดี
2 โรงเรี ยนบ้านวั งศรี เพื' อ ด.ช.คํ า (ไม่มีชื' อสกุ ล)
17 โรงเรี ยนบ้านห้วยไม้ หก
1 ด.ช. กั นทร
2 ด.ช. สุ ริยา
3 ด.ช. กษิเดช

วั ฒนาคี รีไพร
โพแฮ
ป้ ออุ ด
หน้ าที' 4

18 โรงเรี ยนพุทธิโศภน
1 ด.ญ. ฐิติ มาภรณ์

ฟองคํ า

19 โรงเรี ยนแม่ โถวิทยาคม
1 ด.ช. วั ชรดุ ล
2 ด.ญ. ปวี ณา
3 ด.ญ. ดารุ ณี
4 ด.ญ. พรไพลิ น
5 ด.ช. สะอาด
6 ด.ญ. รติ รส
7 ด.ญ. ทิพรดา
8 ด.ญ. เบญญา
9 ด.ญ. จิ รัชญา
10 ด.ญ. พั ทธมน

วิ เศษพนาไพร
ศรี สดใสจํ าปา
รํ าไพพนม
ไพศาลธารา
แซ่ ลี
กระสิ นธุ์ สุขสั นต์
สั นติ สุขวนา
พิ ทักษิg ภู มิ
ยื นยงคี รีมาศ
อั มพรคี รีมาศ

20 โรงเรี ยนวัดป่ าดงงิ Xว
1 ด.ช. พิ ษณุ
2 ด.ช. รฐนนท์

หน่อตุ้ ย
ซื' อคํ า

21 โรงเรี ยนวัดโรงวัว
1 ด.ญ. ศรั ญพร
2 ด.ญ. รุ่ งธิ วา
3 ด.ญ. ธมลวรรณ
4 ด.ช. ธี ระพั ฒน์

วราวงศ์ วณิชย์
มู ลอ้าย
บุ ญมา
พงษ์พิ ทักษ์

22 โรงเรี ยนสหมิตรวิทยา
1 ด.ญ. หนึ' งฤทัย

วนาเลิ ศ
หน้ าที' 5

2 ด.ญ. อาภิ สรา

เด่ นสอยดาว

23 โรงเรี ยนสั นมหาพนวิทยา
1 ด.ญ. พิ ชญาภา

ธิ โวนา

จังหวัดน่าน
24 โรงเรี ยนจอมจันทร์วิทยาคาร
1 ด.ช. ปฏิ ภาณ

มะศั กดิg

25 โรงเรี ยนชุ มชนบ้านดอนตั น
1 ด.ญ. วิ รภา
2 ด.ญ. ปภาพิ นท์
3 ด.ญ. อรวี
4 ด.ญ. ณัฐธิ ดา
5 ด.ญ. ญาณิศา

นันท์ชั ย
คํ าหว่ าง
เมืองมีศรี
บุ ญคุ้ ม
ปาละ

26 โรงเรี ยนชุ มชนบ้านนาคา
1 ด.ญ. อรชั ญญา

คํ าแปงตั น

27 โรงเรี ยนบ้านขุ นนํ Xาน่าน
1 ด.ช. ธราธร
2 ด.ช. พั ฒนพล
3 ด.ช. รวิ นทร์
4 ด.ช. ศุ ภกิ จ
5 ด.ช. นพนากร
6 ด.ช. ธรามร

ปันอิ น
หาญยุ ทธ
สี จาย
ณ น่าน
มีบุ ญ
ปันอิ น

28 โรงเรี ยนบ้านตอง
หน้ าที' 6

1 ด.ญ. ริ นลดา
2 ด.ญ. กั ลยรั ตน์

มีวอน
แป้ นไทย

29 โรงเรี ยนบ้านผั กเฮือก
1 ด.ญ. จิ ตรานุช
2 ด.ช. ณัฐภั ทร
3 ด.ช. จั กรภั ทร
4 ด.ช. วิ วรรธน์

สุ ยะ
อุ ปจั กร์
คงสุ ข
ดวงพั นธ์

30 โรงเรี ยนบ้านเมืองจัง
1 ด.ญ. ธั นธิ วา
2 ด.ช. สมชาย

พลเมือง
โนชั ย

31 โรงเรี ยนบ้านสถาน
1 ด.ช. กฤตเมธ
2 ด.ช. น่านฟ้ า
3 ด.ญ. พิ มลพรรณ

อิ' นคํ า
ไพรศรี
วรรณโคตร

(online)
(online)

(online)
(online)
(online)

32 โรงเรี ยนบ้านส้าน (คุ รุราษฎร์รั งสรรค์)
1 ด.ญ. จิ นต์ จุฑา
แซ่ ย่าง
2 ด.ญ. ณภสร
วชิ รนารายณ์
33 โรงเรี ยนบ้านไหล่น่าน
1 ด.ญ. ณัฐกฤตตา
2 ด.ช. ภานุวั ฒน์
3 ด.ญ. นภั สวรรณ
4 ด.ช. ศุ ภสิ น
5 ด.ช. บดิ นทร์

ทองสุ กใส
สิ ทธิ ยศ
ข้ อจั กร์
นันต๊ะมู ล
ธรรมศิ ริ
หน้ าที' 7

(online)
(online)
(online)
(online)
(online)

6
7
8
9
10
11
12

ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ช.
ด.ญ.

ศุ ภสิ ริ
ทัศนวรรณ
กิ ตติ วุฒิ
พี รพล
วรรณิกา
คณิศร
อั ญวี ณ์

อิ นวาทย์
ทองแดง
สารโน
กะจั นต๊ะ
ปันติp บ
อั งสานาม
อนุมา

34 โรงเรี ยนบ้านห้วยบง
1 ด.ญ. พั ชรสุ ดา
2 ด.ญ. จิ รภิ ญญา
3 ด.ช. ชิ นดนัย
4 ด.ญ. วริ นทร
5 ด.ช. พั ฒนพงษ์
6 ด.ช. วี รภั ทร
7 ด.ช. สิ ทธิ นันท์
8 ด.ญ. สุ วิชาดา

คํ าแปงตั น
เจริ ญภาพ
วิ นากรม
สั งขรั ตน์
พึ' งภั กดิg
เสมอ
พานสอน
กามินทร์

(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)

35 โรงเรี ยนวัดท่าข้าม (สิ ริพรหมคุ ณ วิรุฬห์ศี ลาจาร อุ ปถั มภ์)
1 ด.ช. ศั กดิg ดายุ ทธ
เย็ นใจ
(online)
2 ด.ช. คุ ณาวุ ธ
วรรณลพ
(online)
จังหวัดพะเยา
36 โรงเรี ยนเทศบาล 2 (แม่ ต] ํ าดรุ ณเวทย์)
1 ด.ญ. พุ ทธิ ดา
ชุ่ มจา
37 โรงเรี ยนบ้านป่ าสั ก
1 ด.ญ. วารุ ณอร

สถาน
หน้ าที' 8

จังหวัดแพร่
38 โรงเรี ยนบ้านห้วยม้ า (สุ นทรนิ วาส)
1 ด.ญ. วรกานต์
กองอยู่
39 โรงเรี ยนบ้านอ้อยวิทยาคาร
1 ด.ญ. กนิษฐา
2 ด.ช. ทวี ศักดิg

กิ จธิ สี
ภิ รมนัด

จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
40 โรงเรี ยนชุ มชนบ้านผาบ่อง
1 โรงเรี ยนชุ มชนบ้ านผาบ่ อง เพื' อ ด.ญ.พรสุ ข (ไม่ มีชื'อสกุ ล)
41 โรงเรี ยนชุ มชนบ้านแม่ ฮี X
1 ด.ญ. นัชชา
2 ด.ญ. ปิยธิ ดา

ใจหมู
มู ลคํ า

42 โรงเรี ยนไทยรั ฐวิทยา 33 (บ้านทุ่ งพร้าว)
1 ด.ญ. จิ รประภา
สมบั ติเชืeอ
2 ด.ญ. ริ นท์นิตา
ปัญญา
3 ด.ช. ประภากร
แบร์ เรนบร็ อค
4 ด.ช. ธนากร
อมรสุ ขสิ ริ
5 ด.ญ. อภิ สรา
คงเปรมปรี ดgิ
6 ด.ช. ภานุสรณ์
ปัญญาไพรวั น
43 โรงเรี ยนบ้านจอมแจ้ งมิตรภาพที= 193
1 ด.ญ. อรณิชา
น้ อมคาระวะ
หน้ าที' 9

44 โรงเรี ยนบ้านทุ่ งแพม
1 ด.ญ. โสภิ ดา

งามนํeาจิ ต

45 โรงเรี ยนบ้านนํ Xาริ น
1 ด.ญ. จารุ วรรณ
2 ด.ญ. บั วบาน
3 ด.ญ. โชติ กา
4 ด.ญ. รุ่ งทิวา
5 ด.ช. ธนเทพ
6 ด.ช. กั นตภณ

ชาคริ ตรุ่ งเรื อง
สิ นเช้า
อุ ดมทรั พย์ พณิช
วั งริ นทิพย์
วี รวงศ์ ชาตรี
ชั ยสาร

46 โรงเรี ยนบ้านป่ าหมากวิทยา
1 ด.ญ. พิ มพ์ พิชชา
2 ด.ญ. ศิ ริวิมล
3 ด.ญ. อารยา
4 ด.ญ. กมลเนตร
5 ด.ช. เสฎธวุ ฒิ
6 ด.ช. ไชยา
7 ด.ช. ชั ยวั ฒน์

ไพรสุ กใส
ปิติ
มานะเฉิ ดฉาย
รุ่ งฤดี ไพรวั ลย์
ถาวรมงคลวั ฒน์
ฤทัยปราโมทย์
สร้างกุ ศลในพสุ ธา

47 โรงเรี ยนบ้านแม่ โถ
1 ด.ญ. ศิ ราพร

สรวงสวรรค์

48 โรงเรี ยนบ้านแม่ ปิง
1 ด.ญ. อนัญญา
2 ด.ญ. ฐิติ นันท์

โชคดี ทวี พร
หมู คํา

หน้ าที' 10

49 โรงเรี ยนบ้านแม่ หลุ ย
1 ด.ญ. จารุ วรรณ
2 ด.ญ. กิ' งดาว
3 ด.ช. ชู ศักดิg
4 ด.ช. สุ วิทย์
5 ด.ช. พี รณัฐ
6 ด.ญ. วี รนุช

ทวี แก้วทอง
เดชะมโนมัย
เชิ ดชู ธารา
วั งอาชา
กิ' งธาราแก้ว
เพชรมณีเลิ ศ

50 โรงเรี ยนบ้านไม้ ซางหนาม
1 ด.ญ. กมลพร
2 ด.ช. ธนวั ฒน์

เมฆสี ขาว
โพดู

51 โรงเรี ยนบ้านยอดดอยวิทยา
1 ด.ญ. สั นห์ฤทัย
2 ด.ญ. ศิ ริญญา
3 ด.ญ. ตรี ญาลั กษณ์
4 ด.ญ. ภริ ตา
5 ด.ช. ธนวั ฒน์
6 ด.ช. เกี ยรติ ศักดิg
7 ด.ช. พิ รมกรณ์
8 ด.ช. จั กรภั ณฑ์
9 ด.ญ. มณีรั ตน์
10 ด.ญ. แสงจั นทร์

แซ่ เจ๊า
เลาหลื อ
เลาหลื' อ
นายกี'
พนมไพร
เลาซาง
หว่ างไม
หว่ างไม
สุ ขสกุ ลปัญญา
กุ ลสุ พรรณรั ตน์

52 โรงเรี ยนบ้านไร่วิทยา
1 ด.ญ. นภั สสร
2 ด.ญ. ณัฐณิชา
3 ด.ญ. วิ ชญาดา

รจนากู ล
รั กถิ' นพนา
กุ ศลหิรั ญ
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4 ด.ญ. กั ญชรส

ยงกุ ศลรั ตนา

53 โรงเรี ยนบ้านหว่ าโน
1 ด.ญ. ณัฐชยา
2 ด.ช. ณัฐพล
3 ด.ช. สนทยา
4 ด.ช. ชนะการณ์
5 ด.ช. เชิ ดชั ย
6 ด.ช. ภั ทริ นทร์
7 ด.ช. นนท์พละ

นิลวั ตน์
ปอเขล่ อ
วจี พจนา
รั กสี ขาว
หาดสี เงิ น
ศั กดิg พจนา
ดํ ารงสกุ ลเลิ ศ

54 โรงเรี ยนบ้านห้วยทราย
1 ด.ญ. ศุ ภสตา
2 ด.ญ. อมรรั ตน์

นิธิ เบญจพร
โชดกดิ ลก

55 โรงเรี ยนบ้านห้วยสิ งห์
1 ด.ญ. ดากานดา
2 ด.ญ. กานต์ ธิดา
3 ด.ญ. กชกร
4 ด.ช. เบญจพงษ์

คล่ องบุ ญสุ นทร
คล่ องบุ ญสุ นทร
ปู่ ซาย
วงค์ ศักดิg ศรี

56 โรงเรี ยนบ้านห้วยเสื อเฒ่ า (เจ้ ากอแก้วอุ ปถั มภ์)
1 ด.ญ. ธาวิ นี
คี รีไพรศรี
2 ด.ญ. พี รดา
พงศ์ บุญญารั ตน์
3 ด.ญ. รวิ พร
พงศ์ ภัทราภร
4 ด.ช. ณัฐชนน
แก้วอร่ ามยิ' ง
5 ด.ญ. วนิดา
วนากมลชั ย
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(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)
(online)

(online)

57 โรงเรี ยนบ้านละอู บ
1 ด.ญ. เกศริ นทร์
2 ด.ญ. สุ ชาดา
3 ด.ญ. ขวั ญฤทัย

เจริ ญเต็ มเปี' ยม
คณาวุ ฒิกร
กิ จคํeาจุ นโชค

58 โรงเรี ยนศึ กษาสงเคราะห์แม่ ฮ่องสอน
1 ด.ญ. แหวน
(ไม่มีชื' อสกุ ล)
2 ด.ช. ไกรศร
โชคกุ ลอํ าไพ
3 ด.ช. ธนัท
ปัญญาพาโชค
4 ด.ญ. คํ าปู
(ไม่มีชื' อสกุ ล)
จังหวัดลํ าปาง
59 โรงเรี ยนไชยชุ มพลศึ กษา
1 ด.ญ. พิ มพ์ มาดา
2 ด.ญ. รุ่ งนภา
3 ด.ญ. ศศิ ธร

เขียวคํ า
คํ าลื อ
พงศ์ เจริ ญ

60 โรงเรี ยนเทศบาล 4 (บ้านเชี ยงราย)
1 ด.ช. จนัธสุ ธา
แมตเมือง
61 โรงเรี ยนบ้านหั วนํ Xา
1 ด.ญ. ปาริ ชาติ

คํ าภิ โร

จังหวัดลํ าพูน
62 โรงเรี ยนอนุ บาลลํ าพูน
1 ด.ญ. ภู ณิสรา

วั งแวว

หน้ าที' 13

(online)

