รายชืE อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพืEอการกุ ศล ปี 2563 (รอบรอฟั งผล)
ระดั บมัธยมศึ กษา / ภาคกลาง
จังหวัดนครสวรรค์
1 โรงเรี ยนนวมินทราชู ทิศ มัชฌิม
ฉลาด
*1 นาย ธนภั สสร์
พวงผกา
*2 น.ส. รั ตนา
2 โรงเรี ยนลาซาลโชติ รวีนครสวรรค์
มาระสา
*1 ด.ญ. ปิยะฉั ตร
3 โรงเรี ยนสตรี นครสวรรค์
*1 ด.ช. สรรเพชร

คคนัมพรปวิ เวก

จังหวัดพระนครศรี อยุ ธยา
4 โรงเรี ยนอยุ ธยาวิทยาลั ย
1 ด.ญ. โรจน์ศั กดิ?

ชาวยศ

จังหวัดพิจิตร
5 โรงเรี ยนตะพานหิ น
*1 ด.ญ. โชติ กา
*2 นาย ธนพงค์
*3 น.ส. นภั สสร

ตรี เศี ยร
รั ญจวนจิ ตร
ปล้องสอง

6 โรงเรี ยนเทศบาล 2 จังหวัดพิจิตร
วงษ์พิ จิตร
1 ด.ญ. นํDาเพชร
ใจเพชร
2 น.ส. จิ ราพร
จังหวัดลพบุ รี
7 โรงเรี ยนโคกตู มวิทยา

(online)

(online)
(online)

1 ด.ช. นพรั ตน์
2 ด.ญ. มินตร
8 โรงเรี ยนชั ยบาดาลวิทยา
*1 ด.ช. ณัฐพงศ์
*2 ด.ช. ณัฐพร
*3 ด.ญ. สุ พิชญา
*4 ด.ญ. วรั ทยา
*5 ด.ช. ปฏิ ภาณ
*6 ด.ญ. สุ พรรษา

สิ นอ้วน
ดิ ษเถระ
กลั บสู งเนิน
ประคอง
ไผทรั ตน์
สงวนสุ ขสกุ ล
ยาเมา
พิ นดวง

9 โรงเรี ยนบ้านดงน้อย (สระโบสถ์)
นิQ มนวล
*1 ด.ญ. มนต์ ทณา
สี ลา
*2 ด.ญ. วริ ศรา
10 โรงเรี ยนบ้านใหม่ สามัคคี
*1 ด.ช. ภู วิศ
*2 ด.ญ. สิ ริกัญญา
*3 ด.ญ. พั ทธี นันท์
*4 ด.ช. ปิยพงศ์

บรรทัพ
กุ่ มถาวร
แซ่ โค้ว
สงสระเกตุ

11 โรงเรี ยนลํ าสนธิวิทยา
*1 ด.ช. วิ ชชุ กร
*2 ด.ญ. วิ รดา
*3 ด.ช. เกี ยรติ ภูมิ
*4 ด.ญ. พิ มพ์ ชนก
*5 ด.ญ. พรนภา
*6 ด.ช. ภาคภู มิ
*7 ด.ญ. ปาริ ตา
*8 ด.ญ. กฤตพร

แก้วนวล
ราษฎร์ กลาง
ประทุมทอง
สั งใย
วิ หคเหิร
บุ ญพงษ์ษา
สิ งห์เถืQ อน
พวงภู่

*9 ด.ญ. แพรวา
*10 ด.ช. นนทพั ทธ์

ภู สมนึก
พึQ งมาก

12 โรงเรี ยนวินิตศึ กษา ในพระราชู ปถั มภ์
มีทา
1 ด.ญ. ปาณรวิ นท์
จังหวัดสิ งห์บุ รี
13 โรงเรี ยนค่ายบางระจันวิทยาคม
สระสม
1 น.ส. กนกวรรณ
14 โรงเรี ยนบางระจัน
*1 ด.ญ. วราลี

จํ าปาเทพ

จังหวัดสุ พรรณบุ รี
15 โรงเรี ยนไทยรั ฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
พลเสน
*1 ด.ญ. รั ชดาภรณ์
16 โรงเรี ยนธรรมโชติ ศึกษาลั ย
*1 น.ส. การะเกด

ศรี ดี

17 โรงเรี ยนบรรหารแจ่ มใสวิทยา 3
เมืองช้าง
*1 นาย ทองสุ ข
จังหวัดอ่างทอง
18 โรงเรี ยนราชสถิ ตย์วิทยา
*1 น.ส. ณิศรา

เถืQ อนคํ า

(online)

