รายชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ครั ง้ ที่ 2/2560
ระดับมัธยมศึกษา / ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
1 โรงเรี ยนดอยงามวิทยาคม
*1 ด.ญ. สิริวิมล
*2 ด.ช. ภานุพงษ์
2 โรงเรี ยนดารงราษฎร์ สงเคราะห์
*1 น.ส. อรปรียา

พรมสมศรี
พรหมมะ

ทองศรี

3 โรงเรี ยนบ้ านดู่ (สหราษฎร์ พัฒนาคาร)
1 ด.ช. เบิร์ด
บัวทอง
4 โรงเรี ยนพานพิทยาคม
*1 ด.ญ. สุชานันท์
*2 ด.ญ. รุจิดา

ทาแจ่ม
ชัยอาษา

5 โรงเรี ยนพานพิเศษพิทยา
*1 ด.ญ. ปานระพี
*2 ด.ญ. กนกพร
*3 ด.ช. ภัคพงษ์
*4 ด.ช. อภิรักษ์
*5 ด.ช. วีรวุฒิ
6 น.ส. อินทิรา

สมศักดิ์
หงษ์ คา
ชมภูทพิ ย์
สิทธานนท์
มาไล
เกรนรัมย์

6 โรงเรี ยนผ่ านศึกสงเคราะห์ 2
1 ด.ญ. พรทิพย์

หน่อแก้ ว

7 โรงเรี ยนวัดเหมืองง่ าพิเศษวิทยา
1 ด.ญ. รัตณาพร

จันทนะเขต

2 ด.ญ. สุพิชญา
3 ด.ญ. จุฑารัตน์
4 ด.ญ. ศศิธร

แสนขัต
เสวะกะ
ถ ้ากลาง

8 โรงเรี ยนศิริมาตย์ เทวี
*1 ด.ญ. นัทธมน
*2 ด.ช. จิตรภาณุ
*3 ด.ญ. ขวัญหทัย
4 ด.ช. ศรดิษฐ์

หลวงวงค์
ใจสม
จอมคีรี
เขียวป้อ

9 โรงเรี ยนสันกลางวิทยา
*1 ด.ช. โชควิสทิ ฐ
*2 ด.ช. ภาคิน

วงค์ทหาร
เฮา

10 โรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม 2
1 ด.ญ. สุพรรณิษา

จันดี

11 โรงเรี ยนองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดเชียงราย
*1 น.ส. วิชดุ า
ต๊ ะอาม
*2 ด.ญ. อัญทิชา
ศรี ยาบ
จังหวัดเชียงใหม่
12 โรงเรี ยนจอมทอง
1 น.ส. วศินี

ประทุมทา

13 โรงเรี ยนไชยปราการ
1 ด.ญ. จงกลณี
2 นาย คณิน
3 นาย ชัยชนะ

ชาวน่าน
สุริยะ
คล่องแคล่ว

14 โรงเรี ยนเชียงใหม่ คริ สเตียน
1 นาย คณิต

สุภาพวรกุล

15 โรงเรี ยนเทศบาลวัดศรี ปิงเมือง

(online)
(online)
(online)

*1 ด.ญ. ชนัญชิดา
*2 ด.ช. วีรวุฒิ

บินอารี เปน
หน่อคา

16 โรงเรี ยนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
*1 ด.ช. ธนาดล
จ่าปั น
*2 ด.ช. ฐานทัพ
มีสขุ
17 โรงเรี ยนบ้ านจันทร์
*1 ด.ช. ชัยนิรันย์

เมฆสีขาว

18 โรงเรี ยนฝางชนูปถัมภ์
*1 น.ส. ณัฐธิ ดา
*2 น.ส. ปราณทิพย์

เสาริ เดช
แสงผึ ้ง

19 โรงเรี ยนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
*1 ด.ช. วิชชากร
ต๊ ะทา
*2 ด.ช. จักรภัทร
แซ่เจ้ า
*3 น.ส. อาทิตยา
ลุงหลู่
*4 ด.ช. พิชิตชัย
มอแล
*5 ด.ญ. เวียงพิงค์
คาทอง
*6 ด.ญ. ปภาวี
รุ่งศรี สขุ จิต
*7 ด.ช. วุฒิชยั
อินทรแสง
*8 ด.ช. กนธี
ภัทธิยธนี
*9 ด.ช. นัฐพล
ธะไกรราช
*10 ด.ช. สันติรัตน์
ไชยศิริวงค์
11 ด.ญ. พิมพ์ชนก
ลุงแก้ ว

20 โรงเรี ยนแม่ โถวิทยาคม
1 ด.ญ. ศรี พร

ศรี อานวยสุข

21 โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย
1 ด.ช. พงษ์ สถิตย์

บรรลือ

22 โรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ
*1 ด.ญ. ประภัสสร
*2 ด.ญ. อาทิตยา
*3 ด.ช. ณัฐภัทร์
*4 ด.ญ. พรรณภัทร์
*5 ด.ญ. ธัญญาศิริ
*6 ด.ญ. ณัฏฐณิชา
*7 ด.ญ. ญาดา
8 ด.ญ. ภัทรวิจิตรา

หนุนนาค
วงศ์เงิน
กลิ่นจันทร์
พิชยั ธรรม
พันธุ์สดชื่น
ชัยบุตร
ชัยศรี วี
แรงทน

23 โรงเรี ยนวัดเชตุพนศึกษา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
*1 ด.ช. กิตติศกั ดิ์
กัลยา
24 โรงเรี ยนสหมิตรวิทยา
*1 ด.ช. ปฐมพงษ์
*2 ด.ญ. มยุรี
*3 ด.ญ. เนอมูยี
*4 ด.ญ. มยุรี

วิชยั บรรเจิด
เลิศประเสริ ฐสุด
ธนารัตน์เมธากุล
ไพรแสนอุดม

25 โรงเรี ยนสันกาแพงวิทยา
*1 ด.ญ. ณิชนันท์
2 ด.ญ. ดลยา

เปาแก้ ว
ครองยุทธ

26 โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม
*1 น.ส. เพ็ญ
*2 น.ส. หมวย
3 นาย เอกลักณ์
4 นาย ปั นจิ่ง

(ไม่มีชื่อสกุล)
ลุงติ๊
คุณยศยิ่ง
ลุงต๊ ะ

27 โรงเรี ยนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรี โสดา
*1 นาย นิตพิ งษ์
อาภรณ์เลิศวิไล

28 โรงเรี ยนโสตศึกษาอนุสารสุ นทร
1 น.ส. สุธีธิดา

แซ่ซ้ง

29 โรงเรี ยนหอพระ
*1 ด.ช. พงศกร
*2 ด.ช. พงศกร

สุภคั สุภาภรณ์
เนตร์ กระจ่าง

30 โรงเรี ยนอมก๋ อยวิทยาคม
*1 น.ส. ธัญญา
*2 น.ส. จินตนา

ชาติไพศาล
ประเสริ ฐ

31 โรงเรี ยนฮอดพิทยาคม
*1 น.ส. ณัฐณิชา

กาวี

32 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
1 ด.ช. นนท์นภัส

ดวงสง

จังหวัดน่ าน
33 โรงเรี ยนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
1 ด.ญ. สุวจั นี
สุตา๋
2 ด.ญ. ทิพย์มงคล
อินสองใจ
3 น.ส. ชฎาพร
แซ่ท้าว
34 โรงเรี ยนท่ าวังผาพิทยาคม
1 น.ส. จิราพัชร

ศิริคณ
ุ าสกุล

35 โรงเรี ยนน่ านนคร
1 น.ส. มลฤดี

แซ่โฟ้ง

36 โรงเรี ยนมัธยมป่ ากลาง
1 ด.ญ. ชรินรัตน์
2 ด.ญ. นฤมล

แซ่ว่าง
กิตริ ุ่งรวี

37 โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 56
1 น.ส. สุกลั ยา

แซ่โซ้ ง

38 โรงเรี ยนศรี นครน่ าน
*1 ด.ญ. กรพินธิ์
*2 ด.ญ. จิระรัตน์
*3 ด.ช. สิรภพ
*4 ด.ช. ณัฏฐกิตติ์
*5 ด.ช. คมกริ บ
*6 ด.ช. ทินกร
*7 ด.ช. นิชานันท์
*8 ด.ช. นพพล
9 ด.ญ. ศศิประภา
10 น.ส. มาริสา

นางาม
กุลจันทร์
มัยราช
มงคล
บัวพา
บุญวัน
สุทธิ จนั ทร์
บุญวัน
ผัดผ่อง
แสนคาดี

39 โรงเรี ยนศรี สวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่ าน
*1 นาย เจษฎา
อุดทังไข
40 โรงเรี ยนสตรี ศรี น่าน
*1 ด.ญ. จิรวรรณ์
*2 ด.ญ. วราลี

สุดใจ
ไทยกระโทก

41 โรงเรี ยนสา
1 ด.ญ. จุฑามาศ
*2 น.ส. นันทนัช

พันชน
วุฒิ

42 โรงเรี ยนสารธรรมวิทยาคาร
1 ด.ช. ครุสณ
ั ฑ์
จังหวัดพะเยา
43 โรงเรี ยนเชียงคาวิทยาคม
1 ด.ญ. กัญญรัตน์
2 น.ส. สุกญ
ั ญา
จังหวัดแพร่

กุณะ

นิลพงษ์
ดีปัญญา

44 โรงเรี ยนแม่ ยางตาล (กิตติประชานุกูล)
*1 ด.ญ. ปวริศา
อินยะ
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
45 โรงเรี ยนชุมชนบ้ านหมอกจาแป่
*1 นาย คาหนุ่ม

(ไม่มีชื่อสกุล)

46 โรงเรี ยนเทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอน
*1 ด.ญ. ศิริไพริ นทร์
เลาหลื่อ
*2 น.ส. รจนา
แซ่ซ้ง
*3 น.ส. พรธิ รา
ยอดเชิงฉลาด
47 โรงเรี ยนไทยรั ฐวิทยา 99 (บ้ านแม่ สุยะ)
1 ด.ญ. กันต์ธิดา
จิตรพินิจสกุล
48 โรงเรี ยนบ้ านป่ าลาน
*1 ด.ญ. จินดา
2 ด.ญ. อนุธิดา

เลาหลื่อ
เลาหลื่อ

49 โรงเรี ยนบ้ านห้ วยทราย
1 ด.ญ. ธิดารัตน์
2 ด.ญ. ไพรพรรณ
3 ด.ญ. สิริยากร
4 ด.ญ. มนัสนันท์
5 ด.ช. ธีรพล

มุ่งมัน่ เพชร
นิธิบารมีวงศ์
แรดสมศรี
อานาจพิสทุ ธิ์
แววทราย

50 โรงเรี ยนบ้ านห้ วยผา
1 ด.ญ. ปาลิดา

คาทา

51 โรงเรี ยนบ้ านห้ วยสิงห์
1 ด.ญ. เอเชีย
2 ด.ญ. พุทธิพร

วงษ์ สหี ล้ า
โสภาศรี

52 โรงเรี ยนบ้ านห้ วยเสือเฒ่ า (เจ้ ากอแก้ วอุปถัมภ์)
1 ด.ช. สุวีร์
สว่างแผ่นผา
53 โรงเรี ยนปางมะผ้ าพิทยาสรรพ์
*1 ด.ช. เอกวิทย์
*2 ด.ช. ณัฐวุฒิ
*3 น.ส. ลาดวน

ทวีเลิศวุฒิกลุ
บัวยา
ไพรคติภพ

54 โรงเรี ยนแม่ ลาน้ อยดรุ ณสิกข์
*1 ด.ช. เฉลิมราช
*2 ด.ญ. อรอุมา
*3 ด.ญ. พัชราภรณ์

มัน่ อ่าว
เขียวภูมิชยั
งามจารุเกรียงไกร

55 โรงเรี ยนแม่ สะเรี ยง “บริ พัตรศึกษา”
*1 ด.ญ. พิมพ์พิศา
*2 ด.ญ. วรรณนิภา
*3 ด.ญ. กัณฐิ กา
*4 ด.ญ. จันทภา
*5 ด.ญ. อชิรญา
*6 ด.ช. ชนากานต์
*7 น.ส. นฤมล
*8 น.ส. จินดา
*9 น.ส. อรษา
*10 น.ส. ศรี สดุ า
*11 น.ส. สุวรรณี
*12 น.ส. อันธิกา
*13 นาย พงษ์ ศกั ดิ์
*14 น.ส. รวิปรี ยา
*15 ด.ญ. ปรียาพร

เกริกไพรี
รังศรี
รังศรี
ดวงปูนนั ท์
ศรี ไว
สุนนั ทา
สุนนั ทกร
พิมานวนาลี
วิมานพนาลี
เสริมไพรวัลย์
พิราบพารา
นทีพิทกั ษ์
จายหนวด
งามจิตเจริญ
เมธาสิทธิ

*16 น.ส. รัตนาภรณ์
17 น.ส. จริยา
18 นาย สุรศักดิ์
56 โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 21
*1 น.ส. สุวนันท์
*2 น.ส. นิตยา
*3 นาย วิฑรู ย์
*4 น.ส. สุนารี

ไตรรุ่งตระกูล
เก่งไพรวัลย์
วงษ์ จนั ทร์ สกุล
เดชปารมี
ขจิตพวงมาลา
อุทกวาทิน
หมื่นตุ้ม

57 โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ แม่ ฮ่องสอน
*1 น.ส. สร้ อยนภา
สรานนท์นาคกุล
2 น.ส. รักชนก
ยอดดอยสูง
3 น.ส. วันทิพย์พร
ดงบัวตอง
4 น.ส. ติหล้ า
(ไม่มีชื่อสกุล)
5 น.ส. อภัสรา
สุปรีชาธี รกุล
6 น.ส. วิลาสินี
บวรไพศาลเลิศ
58 โรงเรี ยนสังวาลย์ วิทยา
*1 นาย สมคิด
บงกชสุดเฉลา
*2 ด.ญ. รัตตัญญู
พิริยะกมลพันธ์
*3 น.ส. อรพรรณ
วิมานสาคร
*4 น.ส. จันทกานต์
โศภารุจี
59 โรงเรี ยนสบเมยวิทยาคม
*1 นาย สมปอง

คงศรี ทาน

60 โรงเรี ยนห้ องสอนศึกษา
*1 ด.ญ. สุกญ
ั ญา
*2 ด.ช. จักรภัทร
*3 ด.ญ. ลาดวน
*4 ด.ญ. โชติรส
*5 ด.ช. สุทศั น์
*6 ด.ช. สมพงษ์
*7 ด.ช. วงศพัทธ์
*8 ด.ช. โยธิน

(ไม่มีชื่อสกุล)
เลาหลื่อ
เลาต๋า
หว่างไม
เลาซาง
ปร๊ ะย่อ
สุขสกุลปั ญญา
พนมไพร

*9
*10
*11
*12
*13
*14
*15

ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
นาย
น.ส.
น.ส.

พัชรพล
พิทยา
สมรักษ์
พลวัฒน์
ณัฐพงศ์
จันทร์ จีรา
คาขวัญ

ปร๊ ะย่อ
หว่างไม
เลาซาง
เลาซาง
สกุณาสีทอง
รอยพนา
(ไม่มีชื่อสกุล)

จังหวัดลาปาง
61 โรงเรี ยนไชยชุมพลศึกษา
1 ด.ช. ประดิษฐ์
2 ด.ช. จตุพล

คาลือ
น ้าจา

62 โรงเรี ยนเถินวิทยา
*1 นาย ชนะพงษ์
*2 นาย ณัฐพล

บุญมา
นวะศรี

63 โรงเรี ยนประชารั ฐธรรมคุณ
*1 น.ส. สายสวรรค์

พันธกรกิตคิ ณ
ุ

64 โรงเรี ยนแม่ ถอดวิทยา
1 ด.ญ. วิลาศิณี

กาฬภักดี

จังหวัดลาพูน
65 โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 26
*1 น.ส. สุภสั สร
*2 น.ส. ญานิกา

แสนแปง
สีโอะ

66 โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์
*1 น.ส. ศลิษา
*2 ด.ญ. เกวรินทร์

รัตนพงค์
หิรัญรัตน์

