รำยชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อกำรกุศล ครั ง้ ที่ 2/2560
ระดับมัธยมศึกษำ / ภำคกลำง
จังหวัดกำแพงเพชร
1 โรงเรี ยนขำณุวิทยำ
*1 ด.ญ. สุพตั รา
*2 ด.ญ. ธนัญญา
*3 ด.ช. ณัฐภัทร
*4 ด.ช. ธราเทพ
5 ด.ญ. รวิสรา
6 ด.ญ. จารี ยา

พึง่ อบ
เกตุทนงค์
ดิษกร
สุภา
เกาะเวียน
ทองเวียงจันทร์

จังหวัดชัยนำท
2 โรงเรี ยนสรรพยำวิทยำ
*1 ด.ช. ภคิน
*2 ด.ญ. ชลธิชา

สารคนธิ์
ปั นคา

จังหวัดนครนำยก
3 โรงเรี ยนนครนำยกวิทยำคม
*1 น.ส. ภัทรวดี

บุญขันธ์

4 โรงเรี ยนปำกพลีวิทยำคำร
*1 น.ส. จินตนา
จังหวัดนครสวรรค์
5 โรงเรี ยนชุมแสงชนูทิศ
*1 ด.ญ. คุณานนต์
*2 ด.ช. พงศกร

พูลผล

เนียมโห้
เนตรถาวร

6 โรงเรี ยนเทศบำล 3 (วัดแสงธรรมสุ ทธำรำม)
1 ด.ช. อภิชาติ
โตจั่น
2 ด.ช. ปั ญญา
อยู่ยงั
7 โรงเรี ยนเทศบำลวัดจอมคีรีนำคพรต
*1 ด.ช. พุฒิเมธ
ศรี โคกกรวด

8 โรงเรี ยนเทศบำลวัดช่ องคีรีศรี สิทธิวรำรำม
1 ด.ญ. โสภาวดี
หมอแจ่ม
2 ด.ญ. ธัญจิรา
จันทลินลา
3 ด.ญ. เกวลิน
กลิ่นเจริญ
4 ด.ญ. ญาณนันท์
เรื องสุพรรณ
9 โรงเรี ยนเทศบำลวัดไทรใต้
1 ด.ญ. วรรณิสา

มหาแจ้ ง

10 โรงเรี ยนเทศบำลวัดพรหมจริ ยำวำส
1 ด.ญ. กันตินนั ท์
วุฒิเมธี วฒ
ั น์
2 ด.ญ. วิภาวรรณ
เหล่ารอด
3 ด.ช. ชินวัตร
ก๊ ามาศ
11 โรงเรี ยนเทศบำลวัดวรนำถบรรพต
*1 น.ส. ประภาพร
เขม้ นดี
*2 น.ส. ปนัดดา
เอี่ยมอุบล
12 โรงเรี ยนนวมินทรำชินูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
*1 น.ส. เกตน์ดาริ นทร์
พรมเวียง
2 น.ส. ปวีณา
บุญนาค
13 โรงเรี ยนแม่ วงค์ พิทยำคม
1 ด.ช. กิตภิ พ

ว่องถิ่นภู

14 โรงเรี ยนสตรี นครสวรรค์
*1 นาย ณัฏฐวัฒน์

ถีตปิ ริวตั ร์

15 โรงเรี ยนหนองโพพิทยำ
1 น.ส. สุพิศราภรณ์
2 ด.ช. นันทพงศ์

หอมเชย
อ่อนแขก

จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ
16 โรงเรี ยนชลประทำนอนุ เครำะห์
1 ด.ช. จิรายุทธ

ภิบาลวงษ์

จังหวัดพิจิตร
17 โรงเรี ยนทุ่งโพธิ์พิทยำ
*1 น.ส. เรวดี

สีฉิม

18 โรงเรี ยนเทศบำล 2 จังหวัดพิจิตร
*1 ด.ญ. พัชรพร
ดลมินทร์
19 โรงเรี ยนบำงลำยพิทยำคม
*1 น.ส. ชนิดา

พรหมอยู่

จังหวัดพิษณุโลก
20 โรงเรี ยนหนองพระพิทยำ
1 น.ส. วิจิตรา

บุญวัฒน์

จังหวัดเพชรบูรณ์
21 โรงเรี ยนบ้ ำนเขำพลวง
1 ด.ช. วรัญญู

ชูขาว

22 โรงเรี ยนศรี จันทร์ วิทยำคม รั ชมังคลำภิเษก
1 ด.ญ. อนันตญา
ทองดอนเกลือง
2 ด.ช. สิทธิพงษ์
แก้ วแจ่ม
23 โรงเรี ยนหนองย่ ำงทอย
*1 ด.ญ. ยลดา
จังหวัดลพบุรี
24 โรงเรี ยนโคกตูมวิทยำ
*1 ด.ญ. ศิริวรรณ

เทศราช

เจือจาน

25 โรงเรี ยนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ลพบุรี
*1 ด.ช. อภิรักษ์
น้ อยใหญ่

26 โรงเรี ยนชัยบำดำลวิทยำ
*1 ด.ญ. วรัญญา
*2 ด.ญ. ชฎาภา
*3 ด.ช. ภราดร
*4 ด.ญ. ณัจฉรียา
*5 ด.ช. ธีระ
*6 ด.ช. รชต
*7 ด.ญ. ชนิตร์ นนั ท์
*8 ด.ญ. กมลวรรณ
*9 ด.ญ. ชุตกิ าญจน์
*10 ด.ช. รชตะ
*11 ด.ญ. กิ่งแก้ ว
*12 ด.ช. พงษ์ รพี
*13 ด.ช. ชุตกิ าญจน์
*14 ด.ช. เปรมศักดิ์
15 น.ส. จุฑามาส
16 ด.ญ. ขวัญข้ าว
*17 น.ส. นฤมล
*18 น.ส. อรวรรณ

หิรัญรักษ์
ฉิมเล็ก
พันธ์ รัง
หวานฉ่า
สร้ อยสระคู
สมชนะ
ขันทอง
จาปาวัน
ศิริชาติ
มีสกุล
อูสงู เนิน
เงียบเย้ า
ปั น้ โต
พิมพ์ปรุ
ศรี หนาจ
ดวงเงิน
ขุนชนะ
ทองเหล็ง

27 โรงเรี ยนท่ ำหลวงวิทยำคม
*1 ด.ช. ณัฐวุฒิ
*2 ด.ช. ณัฐวุฒิ
*3 ด.ช. นคริ นทร์
*4 ด.ช. ภัชรพงษ์
*5 ด.ช. วีรภัทร
*6 ด.ญ. รี ซ่า
*7 ด.ญ. กชนุช

รุ่งสูงเนิน
แสนรัก
สีนวล
พานทอง
จันยา
ฮาชิ
รอดภัย

*8 ด.ญ. ชลธิชา
*9 ด.ญ. ปนัดดา
*10 ด.ญ. ศศิวิมล
*11 ด.ญ. สุดารัตน์
*12 ด.ญ. กนกอร
*13 ด.ญ. ยุวดี
*14 ด.ญ. สุนนั ท์
*15 ด.ญ. เอวิตรา
*16 ด.ญ. พลอยนภา
17 ด.ช. ไพโรจน์

อุทริ ัมย์
พิมพ์พรรณ
นามเพ็ชร
ยานสันเทียน
ทิพพะโม
เพียแก้ ว
อินทร์ รอด
นงค์นชุ
พันธุ
นาสะกาศ

28 โรงเรี ยนนำรำยณ์ วิทยำ
*1 ด.ญ. นันทวรรณ

ตราจานงค์

29 โรงเรี ยนบ้ ำนท่ ำดินดำ
*1 ด.ช. อภิศกั ดิ์
*2 ด.ช. อภิสทิ ธิ์
*3 ด.ญ. ณัฐวดี
*4 ด.ญ. เบญจวรรณ
*5 ด.ญ. สุวรรณี
*6 ด.ญ. จรีรัตน์

อากรนาค
อากรนาค
หากันนา
ขันธรักษา
จาปาวัน
เนตรสว่าง

30 โรงเรี ยนบ้ ำนบัวชุม
1 ด.ญ. วริ ศรา
31 โรงเรี ยนบ้ ำนหมี่วิทยำ
*1 นาย วีรเทพ
32 โรงเรี ยนบ้ ำนใหม่ สำมัคคี
*1 ด.ช. ฐิ ตพิ งษ์
*2 ด.ญ. ภัสสร
*3 ด.ญ. สุภาพร
*4 ด.ญ. ลลิตา
*5 ด.ญ. ชนธิชา
*6 ด.ญ. ชิดชนก

โพธิ์ ดา
เออ้ วน

พันจันทร์
ภูมิเมือง
ยิ ้มเพ็ง
เขียววิลยั
เพมขุนทด
ม่วงขาว

33 โรงเรี ยนลำสนธิวิทยำ
*1 ด.ญ. อรวรรณ
*2 ด.ญ. กมลชนก
*3 ด.ญ. วาสนา
*4 ด.ญ. ณัฐนนท์
*5 ด.ญ. ระวีวรรณ
*6 ด.ญ. เมสนี
*7 ด.ญ. สุนิษา
*8 ด.ญ. สุนนั ทา
*9 ด.ญ. ชลธิชา

บะขุนทด
จันทร์ ชื่น
เทศนา
เจียมทรัพย์
มะณีงาม
โสนน้ อย
อินทรวงค์
ม่วงเรื อง
ถิ่นทองหลาง

34 โรงเรี ยนอนุบำลท่ ำหลวง
*1 ด.ช. อภิรักษ์
*2 ด.ญ. พัชริดา
3 ด.ญ. ธนาพร

เนียมทอง
โททา
แจ่มใส

จังหวัดสุ โขทัย
35 โรงเรี ยนท่ ำชัยวิทยำ
1 ด.ช. อภิสทิ ธิ์
2 ด.ญ. ลลิตา

นุภาพ
ท่าชัย

36 โรงเรี ยนเทศบำลเมืองสวรรคโลก
1 ด.ญ. สิรินญา
เวียงคา
2 ด.ญ. ทิฆมั พร
วงศ์จนั ทร์
3 ด.ญ. ศิริโฉม
ฉิมพลี
จังหวัดสระบุรี
37 โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ พุแค
1 ด.ญ. ปทิตตา
2 ด.ช. จุลติ
38 โรงเรี ยนสุธีวิทยำ
*1 ด.ญ. นันตชา

กลิ่นสุคนธ์
ดวงแก้ ว

อิ่มน่วม

2 ด.ช. อภิสทิ ธิ์
3 ด.ญ. สุพรรษา
39 โรงเรี ยนเสำไห้ “วิมลวิทยำนุ กูล”
*1 ด.ญ. ณัฐวดี
จังหวัดอ่ ำงทอง
40 โรงเรี ยนบ้ ำนหนองถำ้
1 ด.ช. ทรงพล

สิริรัตน์
วันไกร

เขจรลาภ

เกษรสุข

41 โรงเรี ยนรำชสถิตย์ วิทยำ
*1 น.ส. รรรรร

หนุมาน

42 โรงเรี ยนวัดท่ ำชุมนุม
1 ด.ญ. สุทธิดา

ปั น้ งาม

43 โรงเรี ยนวัดสระแก้ ว
1 ด.ญ. ศยามล

แซ่กือ

44 โรงเรี ยนสำมโก้ วิทยำคม
1 ด.ช. ขจรศักดิ์
2 ด.ช. ธนากร
3 น.ส. ศศิวิมล
4 ด.ญ. สุวรรณษา

นิลบุตร
ขมาลักษณ์อตั ชัย
คงแก้ วมณี
สุพรรณโรจน์

45 โรงเรี ยนอนุบำลแสวงหำ
1 ด.ญ. อมรรัตน์

ระวังไพร

46 โรงเรี ยนอ่ ำงทองปั ทมโรจน์ วิทยำคม
*1 ด.ช. ภคภูมิ
ใจเอือ้
*2 น.ส. วันวิสา
นาคนิยม
*3 น.ส. วาริณี
นาคทองดี
*4 น.ส. ศิริวิมล
อุดมทรัพย์

จังหวัดอุทัยธำนี
47 โรงเรี ยนบ้ ำนกลำง
1 ด.ญ. รัฐนันท์

ทวีจกิจ

