
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที%สมัครผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

จังหวัดเชียงราย

1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

1 น.ส. วิลาสินี จรูญสกุลวงศ์

2 น.ส. แสงส่วย วงศ์วรรณ

จังหวัดน่าน

2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

*1 นาย อภิบูรณ์ จิตวัฒนาชัย

2 ด.ญ. ขวัญฤทัย แสนว่าง

จังหวัดพะเยา

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธาราม

*1 ด.ช. ศิวัช ใจมอย

จังหวัดแพร่

4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่

*1 ด.ญ. อภิศรา เชอมือ

2 ด.ญ. วิศัลย์ศยา พรรคนา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี

1 ด.ช. จีรพรรณ มณีศรีวิลัย

รายชืI อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพืIอการกุศล ปี 2565

ระดับอืIนๆ / ภูมิภาค

ภาคเหนือ



6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 ด.ญ. มะลิวัลย์ ฟ้ากุศล

2 ด.ญ. กมลรส ฟ้ากุศล

3 ด.ญ. สุพิญญา กลิ%นศรีสอางค์

4 น.ส. เพชรธิดา นฤมิตกานน

5 ด.ญ. อําพร ปรางค์ทวี

6 ด.ญ. ขวัญจิรา โศจิอรุณ

7 ด.ญ. นิรมล ริพอ

8 น.ส. รุ่งตะวัน พงศ์ชัยพิทักษ์

9 น.ส. ศรีรีวรรณ กลบทสุนทร

10 น.ส. กาญจนา พาเผอ

11 น.ส. นีรนุช สิริวาณิชอุดม

12 น.ส. สุรีรัตน์ วิมุตวโรตม์

13 น.ส. ศศิวิมล โคะเจ

14 น.ส. สุธิดา ยงวนาพงศ์

15 น.ส. พรเพ็ญ เด่นเดือน

16 น.ส. ดารินทร์ เสริมชีวิต

17 น.ส. สุฐิตา อนุรักษ์พนาสกุล

18 น.ส. พนิตพร บงกชชัย

19 น.ส. ณัฐนิชา หยกสิริสุขพันธ์

20 นาย สอชา ฟ้ากุศล

21 นาย อนุชิต ฟ้ากุศล

22 นาย ชานนท์ คมในฝัก

23 น.ส. นันทิกานต์ สกุลดง

24 น.ส. ณิชา โชคพาสุข

7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

*1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนเพื%อ เด็กหญิงภัสสร สุริน

*2 ด.ญ. บุญชินา ผลบุญนําโชค



*3 ด.ญ. ชลดา ไพรคติภพ

*4 ด.ญ. กรรวี ไพรนาคทอง

จังหวัดมหาสารคาม

8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 จังหวัดมหาสารคาม

1 ด.ช. ธนภัทร เพชรประพันธ์

2 ด.ญ. ธีรนาฏ ทองมาลัย

จังหวัดเพชรบูรณ์

9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

1 ด.ญ. มธุรดา อ่อนสม (online)
2 ด.ญ. ปุณญิศา หาแก้ว (online)
3 ด.ช. ศุภโชค มากมา (online)
4 ด.ญ. คุลิกา ตื% นเต้นดี (online)
5 ด.ญ. กรรณิกา อุดมภ์ (online)
6 ด.ญ. อภัสรา แก้วผาบ (online)
7 ด.ญ. อรพรรณ พงศ์เกลี cยง (online)

จังหวัดตราด

10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด

1 ด.ญ. นุชศรา ห้วงนํ cา (online)
2 ด.ญ. ภินญา แก่นปัดชา (online)
3 ด.ช. มานพ ทิมเมือง (online)
4 ด.ช. ปิติพัฒน์ จันทร์หอม (online)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก



5 ด.ญ. สุริญาพร สําเภาพันธ์ (online)
6 ด.ญ. จิตรลดา เชื cอสาย (online)

จังหวัดตาก

11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

*1 ด.ช. ชวลิต เจริญผลิตผล

*2 ด.ญ. สิริกร แซ่กือ

*3 ด.ญ. เพ็ญพิชชา แซ่ว่าง

*4 ด.ญ. พิมพ์พิศา แซ่ว่าง

*5 ด.ญ. ณิชา แซ่ม้า

*6 ด.ญ. ฐิตารีย์ แซ่ย่าง

*7 ด.ญ. ธวัลรัตน์ แซ่เฮ่อ

*8 ด.ญ. ญาณิศา เลิศมณีวงศ์

*9 ด.ญ. ปาจรีย์ อัศววิเชียร

*10 ด.ญ. กัญญาภัค สาครสุขเกษม

*11 ด.ญ. พิมพ์วิไล แซ่ม้า

*12 ด.ญ. พรพรรณ แซ่ม้า

*13 ด.ญ. นภาพร ถนอมวงศ์ศรี

*14 ด.ญ. ชลเนตร คล้อยคีรี

*15 ด.ญ. ครองขวัญ แซ่กือ

*16 ด.ญ. พนิดา ขจรชีพกานน

*17 ด.ญ. ปภัสรา พิมพ์คีรี

*18 ด.ญ. วลัยพรรณ ทับทองใหญ่

*19 ด.ญ. อาริสา ดีสมไพบูลย์

*20 ด.ญ. บัณฑิตา อินทชิต

*21 ด.ช. พงศกร นุสณท์

*22 ด.ญ. นภัสวรรณ แซ่เฒ่า

*23 ด.ช. เอกพล พิริชัยกุล

ภาคตะวันตก



*24 ด.ญ. สุชาดา แปลงดี

25 ด.ญ. ฐิติยา แซ่กือ

26 ด.ญ. พิมพกานต์ แซ่ท้าว

27 ด.ญ. สุชานันท์ แซ่ม้า

28 ด.ญ. นารีรัตน์ แซ่ม้า

29 ด.ญ. แดง งามยิ%ง

30 ด.ช. สยาม เจริญกิจวรกุล

31 ด.ช. ปิรติ ปานาผล

32 ด.ญ. สุชานุช แซ่ม้า

33 ด.ญ. เสาวนีย์ แซ่ม้า

34 ด.ญ. ศุภกานต์ แซ่ย่าง

35 ด.ญ. ศิรประภา ทองสุระวิโรจน์

36 น.ส. น่อแบร๊ะ ไพรจรัสแสง

37 ด.ญ. ดวงดาว นวภัทรสกุล

38 ด.ญ. รัตนา แซ่จ๊ะ

39 ด.ช. ณัฐพล แซ่หลอ

40 ด.ช. ทรงภพ แซ่ม้า

41 ด.ช. มานะ แซ่ม้า

42 ด.ญ. เกวลิน เจริญทองมั%นคง

43 ด.ญ. ยุวดี บุญเรือง

44 ด.ญ. สุชัญญา แซ่เท้า


