รายชื? อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพื?อการกุ ศล ปี 2563 (รอบรอฟั งผล)
ระดั บมัธยมศึ กษา / ภาคเหนื อ
จังหวัดเชี ยงราย
1 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)
พิ ศเลิ ศ
*1 ด.ช. เทน
วงศ์ ราษฎร์
*2 ด.ญ. จารุ ณัฐ
2 โรงเรี ยนพานพิทยาคม
*1 ด.ช. เอกพงษ์
*2 ด.ช. ทัตเทพ
*3 ด.ญ. สร้อยสั งวาลย์
*4 ด.ช. ภาสกร
*5 ด.ช. พั ณณกร
*6 ด.ญ. ขวิ ษฐา
*7 ด.ญ. เทวิ กา
*8 ด.ญ. ณัฐพร
*9 ด.ช. ปกรณ์เทพ
*10 ด.ช. โรมิโอ
*11 ด.ญ. อรั ญญา
*12 ด.ญ. อชิ รญา
*13 ด.ช. ธนากู ร
*14 ด.ญ. ธมลวรรณ
*15 ด.ญ. ปาณิศา
*16 ด.ช. อนันต์ กร
*17 ด.ช. กมลทิพย์
*18 ด.ญ. วริ ศรา
*19 ด.ญ. ศสิ ประภา
*20 ด.ญ. ณัฐญา
*21 น.ส. ปัญฑิ ตา

หงษ์คํ า
ไชยสิ งห์
ฤทธิD เสนี
จงรั กษ์
พลวั ง
เตชะ
สิ ทธิ ชัยวงค์
ราชคม
ศรี จันทร์ อินทร์
พงษ์ชมพร
คํ าป้ อหล้า
ขาวสะอาด
ตุ่ นแก้ว
ตาคํ า
ตั นแพร่
สาแก้ว
ปิยะลั งกา
แสนจุ มปู
คํ าวั นดี
ต๊ะวิ จิตร
ไชยสิ งห์

*22
*23
*24
*25
*26
27

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

กชพร
นันทิชา
กรณัฐ
วรกานต์
สุ พิชชา
สุ กันยา

ใจจุ มปู
บุ ญญากาศ
แก้วอุ ด
เสวะกะ
แสนขัต
หมายชั ย

3 โรงเรี ยนพานพิเศษพิทยาคม
*1 ด.ญ. กนกวรรณ

ป้ าแหน๋

4 โรงเรี ยนศิ ริมาตย์เทวี
*1 ด.ญ. ปรวิ ศา

คํ าปัน

5 โรงเรี ยนองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชี ยงราย
โปธิ
*1 นาย สหชั ย
ใจเฉลา
*2 นาย เอเป๊ ก
เชืUอเมืองพาน
*3 น.ส. นํUาฝน
แก้วติX บ
*4 น.ส. ณัฐชานันท์
จังหวัดเชี ยงใหม่
6 โรงเรี ยนธรรมราชศึ กษา วัดพระสิ งห์วรมหาวิหาร
เดอ โรส
*1 ด.ช. เบนจามิน
7 โรงเรี ยนเมตตาศึ กษา ในพระราชู ปถั มภ์
หวั นทา
*1 ด.ช. นัทธพงศ์
ไอ่ วอย
*2 ด.ญ. พั ชราพร
ใจคํ าปัน
3 ด.ช. บุ ณพจน์
8 โรงเรี ยนวัฒโนทั ยพายั พ
*1 ด.ช. คงศั กดิD

ปันทะ

*2 ด.ญ. อนงค์ นาถ
*3 ด.ญ. พั ชรพร

พั นธวงศ์
ใจติ ยะ

9 โรงเรี ยนสะเมิงพิทยาคม
1 น.ส. พี รพร
2 น.ส. ดาราวดี

โพเง
อารยา

10 โรงเรี ยนสหมิตรวิทยา
*1 น.ส. อั งคณา

โชคดี ทวี พร

11 โรงเรี ยนหอพระ
*1 ด.ช. หิรั ญ

ไชยบุ ญเป็ง

12 โรงเรี ยนฮอดพิทยาคม
*1 น.ส. ณัฐชยา
*2 นาย นันทิภาคย์
*3 น.ส. นรี นุช

โปธิ มอย
บุ ญทา
ปันติX บ

จังหวัดน่าน
13 โรงเรี ยนนั นทบุ รีวิทยา ในพระบรมราชานุ เคราะห์
ศิ ริกุลวรชั ย
*1 ด.ช. วั ชชี ราวุ ธ
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
14 โรงเรี ยนบ้านแม่ สวด
1 ด.ญ. ราชณี
2 ด.ญ. ไพรศรี
15 โรงเรี ยนบ้านไร่วิทยา
1 ด.ช. พี รพงษ์
2 ด.ญ. วิ ยะดา

ชุ่ มพฤกษา
เชิ ดชู วนา
ศั กดิD ชูเกี ยรติ
ปรี ดาสิ ทธิ นันท์

(online)
(online)

3 ด.ช. ณัฐวุ ฒิ
4 นาย ชาญวิ ทย์
5 ด.ช. อนุพงษ์
16 โรงเรี ยนแม่ ลาน้อยดรุ ณสิ กข์
*1 น.ส. เขมิกา
*2 นาย พั ทธพล
*3 น.ส. ศิ ริวรรณ
*4 น.ส. ปวั นรั ตน์
*5 น.ส. พรเกี ยรติ

ทองบั นลื อ
เฉลิ มชั ยเกตุ
กิ] งธาราแก้ว
คะนองไพรวั ลย์
ชาญชั ยวรกิ จ
ชาญชั ยวรกิ จ
สิ ริเมธี ตระกู ล
ธั นยพรประทาน

17 โรงเรี ยนแม่ สะเรี ยง "บริ พัตรศึ กษา"
โพธิ ตา
*1 นาย ชงคม
เดชเรื องธรรม
*2 น.ส. ดาวเรื อง
ใฝ่ การงานสู ง
*3 น.ส. ทัณฑิ ตา
พยานรั ก
*4 นาย เฉลิ มชั ย
ชี วขุนคี รี
*5 น.ส. จั นทร์ ฉาย
ธรรมสุ ขคี รี
*6 นาย ศรราม
18 โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 21 จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
อุ ดมสมาธิ วัฒน์
1 ด.ญ. จั นทนา
19 โรงเรี ยนห้องสอนศึ กษา ในพระอุ ปถั มภ์
(ไม่มีชื] อสกุ ล)
*1 นาย จายแหลง

