
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึงผู้ที%สมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

จังหวัดเชียงราย

1 โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา วัดป่าซาง

*1 ด.ช. ชนะชัย ขาวินา

2 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

*1 น.ส. สาวินี รังขัด

3 โรงเรียนนครวิทยาคม

1 น.ส. กรวิกา ภูแว่น

4 โรงเรียนพานพิทยาคม

*1 ด.ช. วาร์คิมณ์ ทาก๋อง

*2 ด.ช. ณัฐวรรธน์ วังสมบัติ

*3 ด.ญ. สุวิชญา กันคํา

*4 ด.ช. วิทวัส ทาปัญญา

*5 ด.ช. ภัทรพล ทูนแก้ว

*6 ด.ญ. ปริยาพร สิงห์บัว

*7 ด.ญ. อรัญญา คําป้อหล้า

8 ด.ช. ปัญญากร พรมตัน

9 ด.ช. สิรวิชญ์ วงค์ไย

5 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

*1 ด.ญ. พิมพ์ชนก พลวัง

2 ด.ญ. ชลธิชา สุภาวดี

รายชืA อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพืAอการกุศล ปี 2564 (รอบรอฟังผล)

ระดับมัธยมศึกษา / ภาคเหนือ



6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์

*1 ด.ญ. ศิริวรรณ สามมุข

7 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

*1 ด.ญ. อารีรัตน์ คมครบุรี

จังหวัดเชียงใหม่

8 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

*1 ด.ญ. ฐิติมาภรณ์ ฟองคํา

9 โรงเรียนจอมทอง

*1 ด.ญ. นัชชา ดวงสุวรรณ

2 ด.ญ. นิมิตรา ไพรวัลย์วชิระ

3 ด.ญ. อุมากรณ์ ไพรกระจ่าง

4 น.ส. จีราวรรณ เสรีพัฒนสกุล

10 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

*1 น.ส. พิริสา บรรจง

11 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่

1 น.ส. รัตติกาล คําแสน (online)

2 น.ส. สุภัชชา ยศสมบัติ (online)

3 นาย สมพล แง่โว้ (online)

12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

*1 น.ส. สุดารัตน์ หทัยภักดี

13 โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์

*1 ด.ช. พายุ วังใจนะ



14 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

*1 ด.ช. พงษ์สพัฒน์ บรรลือ

2 ด.ช. สุนันท์ แสนทอง

15 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

*1 ด.ญ. อนงค์นาถ พันธวงค์

2 ด.ช. ศิริศักดิ_ จองจาย

3 นาย เมธี ไชยมงคล (online)

4 นาย ฐิตินันท์ สีนวน (online)

5 นาย ธนากร เถื%อนถํา̀

6 น.ส. วิไลวรรณ แซ่เห่อ

7 น.ส. กติชา พรมใจ

8 น.ส. จุฑาพร ชัยคํา

9 น.ส. กุลธิดา เสนะเปรม

16 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

1 นาย ชาติชาย ทองเย็น (online)

2 นาย บวรภัค ลุงนะ (online)

17 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

1 น.ส. จินตกัญญา จึงตระกูล (online)

18 โรงเรียนหอพระ

*1 ด.ญ. ฐิดาภา พิทักษ์กิตติศักดิ_

*2 น.ส. ณันฐิดา พิทักษ์กิตติศักดิ_

จังหวัดน่าน

19 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

*1 น.ส. ณัฎฐณิชา ศรีวะรมย์



20 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

*1 ด.ช. ณัฐสิทธิ_ สิริชูจิตกุล

2 ด.ช. พงศกร แซ่ท้าว

*3 น.ส. อัจฉรา แซ่จาง

*4 น.ส. จิราพร ว่างวงค์เจริญชัย

*5 น.ส. สุจินดา แซ่ว้าง

*6 น.ส. พรนภา มงคลส่ง

*7 น.ส. ดอกฟ้า ฐิติวณิชยา

*8 น.ส. วรรณิดา แซ่วือ̀

9 น.ส. ดวงรัตน์ แซ่ท้าว

10 น.ส. เยาวเรศ แสนโซ้ง

11 น.ส. อรวรรณ นันทศีล

12 น.ส. กันต์ฤทัย พงศาวิภาวัฒน์

21 โรงเรียนนาน้อย

*1 ด.ญ. พิมลพรรณ วรรณโคตร (online)

*2 ด.ช. กฤตเมธ อิ%นคํา (online)

3 ด.ช. ศักดิ_ โชค คําหล้า (online)

4 ด.ญ. ฉัตรธิดา ขันต๊ะ (online)

5 ด.ช. จารุเดช แก้วอินต๊ะ (online)

6 ด.ญ. กนกกาญจน์ โนติh บ (online)

7 ด.ช. เตชสิทธิ_ สีกัน (online)

8 ด.ญ. อรทัย กองวี (online)

22 โรงเรียนบ่อเกลือ

1 ด.ช. นพรัตน์ มูลคํา

2 ด.ช. เมธินทร์ เนตรทิพย์

3 ด.ญ. สุคนธ์ทา อภิเดช

4 ด.ญ. ดากานดา เตปา



5 ด.ญ. นลินทิพย์ บุญอินทร์

6 ด.ช. ภควัต อุปจักร์

7 ด.ญ. พิยดา ดีวิมล

8 น.ส. วรรณภา ชัยวร

9 น.ส. อาทิตยา วงค์ฉลาด

10 น.ส. นิภาภัทร อุ่นถิ%น

11 น.ส. มณีมณฑ์ อินสุด

23 โรงเรียนปัว

*1 นาย นาถวัฒน์ แสงรัตน์

24 โรงเรียนแม่จริม

*1 ด.ญ. พัชรสุดา คําแปงตัน (online)

*2 ด.ญ. วรินทร สังขรัตน์ (online)

*3 ด.ญ. สุวิชาดา กามินทร์ (online)

*4 ด.ญ. จิรภิญญา เจริญภาพ (online)

*5 ด.ช. พัฒนพงษ์ พึ%งภักดิ_ (online)

*6 ด.ช. วีรภัทร เสมอ (online)

*7 ด.ช. สิทธินันท์ พานสอน (online)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา

1 ด.ญ. รพีพร แลงามตา

*2 น.ส. พัชรินทร์ บรรจงวรฉัตร

3 นาย ธีระภัทร กันทา

26 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

1 ด.ญ. นุศรา ศศิธรสุวรรณ

*2 น.ส. ฑิตยา ผ่องอําไพศักดิ_

*3 น.ส. ณิชา จักราศรี



*4 น.ส. วรนุช มงคลแก้วเกตุ

27 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

*1 น.ส. ธิติรัตน์ วรรณพนา

*2 นาย ณัฐพล วงศ์คล้ายพระจันทร์

*3 นาย วิทยา ศรีโสภาบงกช

*4 น.ส. เจนจิรา จันทะแพ

*5 น.ส. พรธิตา ผไทผ่องแผ้ว

*6 น.ส. สุภาดา วงษ์วริศกุลชัย

*7 น.ส. ภัทรพร จิตรพญา

*8 น.ส. อนันตยา ศรีลักษณ์

*9 นาย ศรันย์ภัทร มงคล

*10 นาย จิตศาสตร์ พฤกษ์คีรี

*11 น.ส. ภัทรพร ประชาพฤธ

*12 นาย สราวุฒิ ศรีวนามีโชค

*13 น.ส. ธนพร เจริญจิตนิรันดร์

14 น.ส. ดรุณี ดาวนภา

15 น.ส. มะลิพร ดั% งฝัน

16 น.ส. วิไลลักษณ์ ชื%นชัยชนะ

17 นาย อภิชาติ เงินวงศ์ประเสริฐ

18 นาย ปัญจพล เป็นแสงงาม

19 น.ส. ปภานัน วงศ์สกุลเด่น

28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

*1 น.ส. นงนุช โบแฮ

29 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

*1 น.ส. ภาณิพร พิมุกต์วรกุล

*2 น.ส. ศศิรา สร้างสว่าง

*3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เพื%อ ด.ญ.เสาวภา (ไม่มีชื%อสกุล)



*4 น.ส. ศรีประพันธ์ จารุเดชสกุล

*5 น.ส. จันทพร มูลรัง

*6 นาย ทรงพล ไตรรัตน์ชัยเลิศ

*7 นาย อรรณพ อาภาไพรวัลย์

8 น.ส. ปุญณิสา วรธัชพงศ์

30 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

*1 น.ส. ปาณิศา อุทกวาทิน

*2 น.ส. นิพร บงกชสุดเฉลา

*3 น.ส. ทยิดา หมื%นตุ้ม

*4 น.ส. ภาวิกา สายชลวิมาน

*5 น.ส. พิมพ์ผกา -

*6 น.ส. ธัญรัตน์ โชคชัยร่วมมิตร

7 น.ส. กนกพร ผาติปัญญาอมร

31 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

*1 ด.ช. พีรณัฐ กิ%งธาราแก้ว

*2 ด.ญ. วีรนุช เพชรมณีเลิศ

*3 ด.ญ. กิ%งดาว เดชะมโนมัย

*4 ด.ช. ชูศักดิ_ เชิดชูธารา

*5 น.ส. กมลชนก แย้มสถิต

*6 น.ส. อวยพร ธาราฉวี

*7 น.ส. ศศิภา วัฒโนทัย

*8 น.ส. ปาณิศา ไมตรีมิตรแท้

*9 น.ส. สขิลา ภูธรสายนํา̀เย็น

*10 น.ส. วริภา กรรมกรไทย

*11 น.ส. ซาแบอู -

*12 น.ส. ศิริวัลย์ อธิฐานบุญ

*13 น.ส. อมราพร สดศรีจําปา

14 นาย ชนกชนม์ ทรงอาจหาญ



15 น.ส. นิชากร อ้อนวาณี

16 น.ส. ญาณิศา วังมัน

32 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปภัมภ์

*1 ด.ญ. ธาวินี คีรีไพรศรี

*2 ด.ญ. พีรดา พงศ์บุญญารัตน์

*3 ด.ญ. รวิพร พงศ์ภัทราภร

จังหวัดลําพูน

33 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

*1 น.ส. อรอนงค์ กระยาหงัน

*2 น.ส. โสภานที คล่องพาที

*3 น.ส. มนัสพร สุดสวยบุษบา

*4 น.ส. พอเย่เมย กมลรัศมิ_

*5 น.ส. ชนาพร ประมวลกิตติศรี

*6 นาย ภาคภูมิ ธรรมวินิจสกุล

*7 น.ส. อินทิรา วนาศิริสุข

*8 น.ส. ธัญญาพร พนาพิมาน

*9 น.ส. อรวรรณ นาทีทองเด่น

*10 น.ส. พัชรพร กมลรัศมิ_

11 น.ส. สุธินี ชอบเดินดง

12 น.ส. สุวนา เก่งแก้วนิล


