รายชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ครั ง้ ที่ 2/2560
ระดับมัธยมศึกษา / กรุ งเทพและปริ มณฑล
กรุ งเทพมหานคร
1 โรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย
*1 ด.ช. วัชรชัย
*2 ด.ญ. วันดี
*3 ด.ญ. สาวิกา
*4 ด.ญ. พัชราภา
5 น.ส. สุภาพร

วิสทุ ธิเทวินทร์
จวงจันทร์
โสติยา
อาษานอก
ห่อไธสง

2 โรงเรี ยนดอนเมืองทหารอากาศบารุ ง
1 น.ส. รัจนา
พัทวี
2 ด.ช. ณรงค์ศกั ดิ์
รอดกลิ่น
3 โรงเรี ยนทวีธาภิเษก
*1 ด.ช. ภาธร

ธงศรี

4 โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้ อยใน) ในพระราชูปถัมภ์
1 น.ส. กาญจนา
คนจริ ง
2 ด.ช. ปณิธาน
ประทุมฝาง

5 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
*1 นาย อรรณพ
นาธงไชย

(online)

*2
*3
*4
5
6
7

น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ปวีกรณ์
ปุรเชษฐ์
หัสมาศ
มาริสา
พิมพ์ผกา
พิชชาภา

หลาพงษ์
ณ วงศ์
ศิริชยั อินทร์
สุแพง
สุวณ
ั ณะสังข์
ภูนาสอน

6 โรงเรี ยนพรตพิทยพยัต
*1 น.ส. สุปรี ญา

พรศิริกระโทก

7 โรงเรี ยนมัธยมวัดดุสิตาราม
*1 ด.ญ. เนย
*2 ด.ช. สิทธิศาล

รักษาธง
พันดง

8 โรงเรี ยนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
*1 ด.ช. ภูวนาท

จันทนภุมมะ

9 โรงเรี ยนมหรรณพาราม
*1 ด.ช. เกตุสพุ ร
*2 ด.ญ. อัจฉรี ญา

ธรรมสอน
ฟั กป้อม

10 โรงเรี ยนยานนาเวศวิทยาคม
1 น.ส. บัวชมภู
11 โรงเรี ยนราชวินิตมัธยม
*1 น.ส. วีรญา
12 โรงเรี ยนวัดราชบพิธ
*1 นาย เทิดศักดิ์
13 โรงเรี ยนวัดราชโอรส

รักญาติ
จรัสศิริเลิศ

สกุลลิขิตพัฒน์

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

1 ด.ญ. ชนิตา

แจงบารุง

14 โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
*1 นาย สุรเชษฐ์

โหงษ์ น้อย

15 โรงเรี ยนสตรี วัดระฆัง
*1 ด.ญ. สรัลชญา
*2 ด.ญ. ปริยาภัตร
*3 ด.ญ. ปาริฉตั ร

กระต่ายทอง
ตีระจินดา
พรมด้ าว

16 โรงเรี ยนสันติราษฎร์ วิทยาลัย
1 ด.ญ. จิราภรณ์

ไสยวุธ

17 โรงเรี ยนสายปั ญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
*1 ด.ญ. ณฐิ ยา
กือสันเทียะ
18 โรงเรี ยนสุวรรณารามวิทยาคม
*1 ด.ช. นนทวัฒน์
*2 ด.ช. ชัยณรงค์

จีนฉาว
ฮุยลุย

จังหวัดนนทบุรี
19 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
1 ด.ญ. เมทิกา
อารยะกุล
20 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
*1 น.ส. รดาการ
พึง่ มาก
21 โรงเรี ยนรั ตนาธิเบศร์
1 ด.ญ. ณิรภชากานต์
2 ด.ช. ปฏิพล

อิศรางกูร ณ อยุธยา
พฤษโคตร์

(online)

22 โรงเรี ยนศรี บุณยานนท์
*1 น.ส. กนกพร
จังหวัดปทุมธานี
23 โรงเรี ยนคณะราษฎร์ บารุ งปทุมธานี
*1 ด.ญ. ขจีวรรณ
*2 ด.ญ. วาสนา
*3 ด.ญ. ตีรณา
*4 ด.ญ. กนกรดา

ยาสา

ชัยโชติจิรบูรณ์
เจริ ญจิต
เสือผ่อง
อินทร์ ประสิทธิ์

24 โรงเรี ยนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบารุ ง” ปทุมธานี
*1 ด.ญ. แก้ วตา
ใจเร็ ว
2 ด.ญ. สุพตั รา
นุ่มบุรี
25 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า ปทุมธานี
*1 ด.ญ. นาตยา
จอมทิพย์
*2 ด.ญ. ณัฐธิดา
วงษ์ ค ้า
26 โรงเรี ยนเทศบาลเมืองปทุมธานี
*1 ด.ช. สิรภพ
เรื อนทอง
2 ด.ญ. ธัญญารัตน์
เจริ ญรัฐณัฐกุล
27 โรงเรี ยนธัญรั ตน์
*1 ด.ญ. นิภาพร
2 น.ส. สุพรรณีย์

หมู่สะแก
ภิรมย์ศรี

28 โรงเรี ยนปทุมธานี “นันทมุนีบารุ ง”
*1 ด.ญ. ดวงตา
โปร่งใจ
*2 ด.ญ. ศุภิสรา
แคล้ วคลาด
*3 ด.ญ. ฤทัย
ปรุมเมือง

(online)

*4
5
6
7
8
9

ด.ญ. รพีภทั ร
ด.ญ. ศิริเนตร
ด.ช. อมรเทพ
ด.ช. ธนกร
ด.ญ. วิมล
ด.ช. พิชยั ลักษณ์

พุทธมารักษ์
พรรณแก้ ว
กลางวิชยั
อินทร์ สขุ
แจ่มจารัส
คงคา

29 โรงเรี ยนปทุมวิไล
*1 ด.ญ. เบญจมาศ
2 ด.ช. วายุ

โล้ สวุ รรณกุล
โกมลวานิช

30 โรงเรี ยนวัดไพร่ ฟ้า
*1 ด.ญ. กัญญาพัชร

ประสมบูรณ์

31 โรงเรี ยนสามโคก
*1 ด.ญ. ณัฐพร
2 ด.ญ. บวรรัตน์

สมแก้ ว
ประดิษฐ์ ศรี

32 โรงเรี ยนหนองเสือวิทยาคม
*1 นาย พลกฤษณ์
จังหวัดสมุทรปราการ
33 โรงเรี ยนเปร็ งวิสุทธาธิบดี
*1 น.ส. ชมพูนทุ

ขาวเหลือง

ทรงสีสด

