รายชืF อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพืFอการกุศล ปี 2564 (รอบรอฟั งผล)
ระดับมัธยมศึกษา / ภาคกลาง
หมายเหตุ

เครื% องหมาย (online) หมายถึ งผู้ ที% สมั ครขอรั บทุ นผ่ านระบบออนไลน์
เครื% องหมาย (*) หมายถึ ง ประเภททุ นต่ อเนื% อง

จั งหวั ดกําแพงเพชร
1 โรงเรี ยนวั งไทรวิ ทยาคม
*1 ด.ญ. หนึ% งฤทั ย

บิ นไธสง

จั งหวั ดนครปฐม
2 โรงเรี ยนนาคประสิทธิ?
1 ด.ญ. จารุ ภัทร์

เลี ยวตระกู ลสุ ข

จั งหวั ดนครสวรรค์
3 โรงเรี ยนเทศบาลวั ดจอมคีรีนาคพรต
น้ อยบุ ญชู
*1 ด.ญ. กุ ลธิ ดา
คํ าเหล็ ก
*2 ด.ญ. นฤพร
พุ มมาลา
*3 ด.ญ. พั ทธวรรณ
ดวงดี
*4 ด.ช. ภคิ น
ศรี วงศ์ สุ วรรณ
*5 ด.ญ. ณั ฐฐิ นั นท์
จาสั นเทีZ ยะ
*6 ด.ญ. ชนชนก
คุ้ มประเสริ ฐ
*7 ด.ญ. สุ กัญญา
ธี วราภั คดิ พงศ์
*8 ด.ญ. นลิ นรั ตน์
มหรรครั ตน์
9 ด.ช. นคริ นทร์
อุ ดทา
10 ด.ช. พี รพั นธ์
อพพล
11 ด.ช. ธนโชติ
บุ ตรเพชร
12 ด.ช. เฉลิ มชั ย
13 ด.ช. สวิ ส
พุ่ มเจริ ญ
14 ด.ช. วรเมธ
มิ% งขวั ญแก้ ว

15
16
17
18
*19
*20
21
22
23

ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.

สุ ภัสสรา
ณั ฎฐธิ ดา
สุ ทัตตา
สุ วนั นท์
พรพิ มล
ธนากรณ์
พี ทยา
พงศกร
ศิ ริ วัณฤดี

หอมลออ
ศรี มุงคุ ณ
แย้ มกั นชู
วราหะ
เผื อกขุ นชร
จั นทร์ นาม
สมศรี
เนี ยมหุ่ น
จั นทร์ อิ%ม

4 โรงเรี ยนนวมินทราชู ทิศ มัชฌิม
*1 น.ส. วรรณษา

บานเพี ยร

5 โรงเรี ยนพยุ หะพิทยาคม
*1 น.ส. เขมจิ รา

จตุ พร

6 โรงเรี ยนสตรี นครสวรรค์
*1 ด.ญ. ภั ทชราภรณ์
*2 ด.ญ. ศิ รภั สสร

วิ เศษสกุ ลวงษ์
นิ ยมเดช

จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
7 โรงเรี ยนเสนา (เสนาประสิทธิ? )
*1 น.ส. ประภั สศร

หมี สกุ ล

8 โรงเรี ยนอิสลามศรี อยุ ธยามูลนิ ธิ
พระจั นทร์ ศรี
1 น.ส. นิ รชา
พระจั นทร์ ศรี
2 น.ส. นิ สารั ตน์
คั นษา
3 น.ส. อารยา
จั งหวั ดพิจิตร

9 โรงเรี ยนเขาทรายทั บคล้ อพิทยา
*1 น.ส. ญดาพร
*2 น.ส. ปริ ตา
3 น.ส. ปิ ยฉั ตร
4 นาย ณั ฐพล

รั งสั ง
แก้ วเอี% ยม
จั นทาสี
นั นตา

10 โรงเรี ยนตะพานหิ น
*1 ด.ช. พงศธร
*2 ด.ญ. นุ ชาดา

พฤกษะวั น
กอบเกื อ`

จั งหวั ดลพบุ รี
11 โรงเรี ยนโคกตูมวิ ทยา
*1 ด.ญ. อรจิ รา
12 โรงเรี ยนชั ยบาดาลวิ ทยา
*1 ด.ช. อิ ทธิ กร
*2 ด.ญ. ธนพร
*3 ด.ช. วทั นยู
*4 ด.ญ. อั ญชลี
*5 ด.ญ. ภั ทรจาริ น
*6 ด.ญ. ฐาปนี
*7 น.ส. ชลธิ ชา

นาเวช

ภาพจั ตุรั ส
สี ดี
ภู่ สุข
พุ่ มโพธิ สาร
กระจ่ างแจ้ ง
กั นไชย
ศรี บริ บูรณ์

13 โรงเรี ยนวิ นิตศึกษา ในพระราชู ปถัมภ์
หมื% นเดช
*1 ด.ญ. ณั ฐทริ กา
ฟั กงาม
*2 ด.ญ. สราลี ย์
จั งหวั ดสระบุ รี
14 โรงเรี ยนพระพุทธบาท "พลานุ กูลวิ ทยา"
1 ด.ช. สยมพร
แท่ นสุ วรรณ์

(online)
(online)

2
3
4
5

ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ช.
น.ส.

ชลธิ ชา
เมตตา
กิ ตติ ภู มิ
สุ ธิชา

15 โรงเรี ยนมวกเหล็กวิ ทยา
1 ด.ญ. พิ มชนก
2 ด.ญ. กฤสุ ดา
3 ด.ญ. เบญจวรรณ
4 ด.ญ. พั ชราภรณ์
5 ด.ญ. เบญจมาศ
6 น.ส. ชั ชฎาภรณ์
7 น.ส. ศิ ราพร
8 น.ส. วรรณิ ษา
9 น.ส. รวิ สรา
10 น.ส. รสิ นทรา
11 น.ส. อรวรรณ
12 น.ส. จงผกา
13 น.ส. ชลธิ ชา

เดชเจริ ญ
ปั `นวงษ์
ผาไต้
พุ ฒซ้ อน

ยุ ทธไชย
พยั บเดช
หมั% นป้ อม
เกตุ สว่ าง
คํ าพั นธ์
ตรี มุข
สุ ขประดิ ษฐ์
ฤทธิ มหั นต์
จิ ระวรรธนะ
จิ ระวรรธนะ
วงศ์ ศิ ลา
ผ่ านสํ าแดง
สุ ขแสวง

จั งหวั ดสิงห์ บุ รี
16 โรงเรี ยนบางระจั น
*1 ด.ช. วายุ
*2 ด.ช. กิ ตติ ภู มิ

พิ มพ์ จักร์
กล่ อมปั ญญา

จั งหวั ดสุโขทั ย
17 โรงเรี ยนคีรีมาศพิทยาคม
*1 ด.ช. กิ ตติ ศั กดิd

บั บภาเอก

