
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที%สมัครผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

จังหวัดกําแพงเพชร

1 โรงเรียนบ้านหาดชะอม

1 ด.ช. วีระภพ หล้าเที%ยง

2 ด.ช. อิทธิกร ชุณวงษ์

3 ด.ช. กฤษฏิคุณ ลิUมตระกูล

4 ด.ช. วรโชติ นิโรจน์

5 ด.ช. เตชินท์ ขลิบทอง

6 ด.ช. ศิวกร สุวรรณ

7 ด.ญ. สุพัชชา ง่วนชู

8 ด.ญ. ธัญลักษณ์ เพิ%มพิพัฒน์

9 ด.ญ. สาวิตรี บุญเฉลิม

10 ด.ญ. บัณฑิตา เหลือสิงกุล

2 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม

1 ด.ญ. ภรณ์อัญกุญช์ พึ%งพัก (online)

2 ด.ญ. จิดาภา คําปัน (online)

จังหวัดนครนายก

3 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)

1 ด.ช. เจษฎา แฉล้มในเมือง

2 ด.ช. อาภากร พิมพ์สมาน

3 ด.ช. ธันวา ศิริปัญญา

4 ด.ช. กษิติสัณห์ ยังฤทธิb

5 ด.ช. พงศธร แก้วกนก

รายชืC อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพืCอการกุศล ปี 2565

ระดับประถมศึกษา / ภาคกลาง



6 ด.ช. วัชริศร์ ทัพวงค์

7 ด.ญ. ธัญชนก สร้อยเสนา

8 ด.ญ. ณัฐณิชา ตอโมกข์

9 ด.ญ. นวรัตน์ สุภารี

10 ด.ญ. จรรยพร สมบูรณ์

4 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว

1 ด.ช. กันต์ธีภพ เพ็งเกตุ

2 ด.ช. เอกพัชร์ หอมบุบผา

3 ด.ช. อิทธิพล ยินดีโภชน์

4 ด.ญ. อมรรัตน์ วงษ์นุช

5 โรงเรียนวัดสันตยาราม

1 ด.ช. วิชญะ เทพรําพึง

2 ด.ญ. พรธิดา วงศ์มหาดไทย

3 ด.ญ. เกียรติสุดา แป้นชํานาญ

4 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ คงนคร

5 ด.ญ. ปลายฟ้า สมสมัย

จังหวัดนครสวรรค์

6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแสงธรรมสุทธาราม)

1 ด.ช. นราธิป พริกนุช

2 ด.ช. กันตภณ ปิ% นดอกไม้

3 ด.ช. นิธิกร เย็นจุระ

4 ด.ช. สิรวิชญ์ ยศนันท์

5 ด.ช. อดิศร ปากดี

6 ด.ช. นนทกร พันธ์ุวิเศษ

7 ด.ญ. ปภาดา ทองเถา

8 ด.ญ. เสาวลักษณ์ สมัคราช

9 ด.ช. ปิยวุฒิ เรืองดิษฐ์



10 ด.ช. ศิราภัทร มิ%งคํา

11 ด.ญ. สมใจ ฟองสี

12 ด.ญ. ธมลวรรณ ขันทอง

13 ด.ญ. งามตา ทองดูศรี

14 ด.ญ. ปริยาภัทร พวงมาลัย

15 ด.ช. ดุษฎี สุขห่วง

16 ด.ช. อัครชัย หัสแดง

17 ด.ญ. ธนัชพร สิงห์คําคูณ

18 ด.ช. ภานุวัชร์ เพชรสันทัด

19 ด.ญ. ณัฐนันท์ ทําประเสริฐ

7 โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํSาโพใต้

1 ด.ช. ภาณุเดช สิงห์อินทร์

2 ด.ช. ศิลา มาลัยมาตร์

3 ด.ญ. วริศรา รอดเสวก

4 ด.ช. ชลฤดี สิงห์อินทร์

5 ด.ญ. นรากร สุขลักษณ์

6 ด.ญ. อรนภา พวงแก้ว

8 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

1 ด.ช. ธนเดช ยอดสร้อย

2 ด.ช. ณัฐภูมิ โพธิb เพียร

3 ด.ญ. ณิชนันทน์ เชี%ยวชาญ

4 ด.ญ. ณัฐนาถ ฤกษ์หร่าย

5 ด.ญ. ศราลักษณ์ ทองทรัพย์

6 ด.ญ. พิชชาอร ศิริชู

7 ด.ญ. วริศรา ศิลโสภณ

8 ด.ญ. ศรัณยรัชต์ นิยมเดช

9 ด.ช. ประเสริฐศักดิb อ่องแก้ว

10 ด.ญ. ชัชนันท์ สังข์สิทธิb



11 ด.ญ. พัชรวรรณ กรุตนาค

12 ด.ช. ก้องภพ จันทร์คํา

13 ด.ช. บุญญาฤทธิb กสิผล

14 ด.ช. วีรภาศ พึ%งเจริญ

15 ด.ช. นวพล บัวสุวรรณ

16 ด.ญ. ชนิดา ภาสดา

17 ด.ช. ณัฐนนท์ วงษ์จันทร์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9 โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์)

1 ด.ญ. อาภัสรา รักไทย (online)

2 ด.ช. ธนภูมิ ผะอบเงิน (online)

3 ด.ช. กิตติพงศ์ เฉลยภพ (online)

10 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิZ )

1 ด.ญ. อชิรญา พุฒเทศ

2 ด.ช. ปฏิภาณ พันธ์ุทอง

3 ด.ญ. อรวรรณยา สุภาวี

จังหวัดพิจิตร

11 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

1 ด.ญ. สุรัตนา จําปาแก้ว

2 ด.ญ. วัชราภรณ์ โคกน้อย

3 ด.ช. ภาสกรณ์ มิคะดา

4 ด.ช. ณัฐรัชฏ์ ปล้องสอง

12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง

1 ด.ญ. นิภาพร วิฑา

2 ด.ญ. รุ่งนภา สีชัง

3 ด.ช. สุรพัศ สุคนธ์จันทร์



13 โรงเรียนวังก้านเหลือง

1 ด.ช. ขวัญชัย โพธิbทอง (online)

2 ด.ญ. ทวิตา ไชโย (online)

3 ด.ญ. จารุนันท์ ทิพย์เนตร (online)

4 ด.ช. ชัยณรงค์ สุดใจ (online)

5 ด.ญ. พรนิชา ทองงามดี (online)

6 ด.ญ. ยศวดี สุวรรณเลขา (online)

7 ด.ญ. อุสุมา ลูกแก้ว (online)

14 โรงเรียนวัดวังหว้า

1 ด.ช. ธีรุตน์ รุ่งพัด (online)

2 ด.ช. ภานุวัฒน์ สถาผล (online)

3 ด.ช. วชิรวิทย์  บุญผ่อง (online)

4 ด.ญ. อตินุช มีสุข (online)

5 ด.ญ. อติภา มีสุข (online)

6 ด.ญ. ภัทรวดี จันทะขิน (online)

7 ด.ช. เมธาพนธ์  พรมยอด (online)

8 ด.ญ. รัตนาภรณ์  เชาว์เฉียบ (online)

9 ด.ช. พิชิตพงษ์ ถนอมสอาง (online)

10 ด.ช. พีรพัฒน์ ดาวประสงค์ (online)

11 ด.ญ. วิไลพร สมเจริญ (online)

12 ด.ญ. วีรญา นามเมือง (online)

13 ด.ญ. นนทลี คงเจริญ (online)

14 ด.ช. ชวิน สิงห์โห (online)

15 ด.ช. สรวิศ ราชบุรมย์ (online)

16 ด.ญ. ณัฐธิกานต์ ก้องกังวาลย์ (online)

17 ด.ช. พีรพล ฉุนหอม (online)

15 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสําโรง)



1 ด.ช. อริญชัย แสงบุญ

2 ด.ช. พัชรกร เทียนเหลือ

3 ด.ช. ธีรศานติb ปัUนดี

4 ด.ช. ฐิติศักดิb หอมทอง

5 ด.ช. เบญจมินทร์ บุญเปี% ยม

6 ด.ญ. พิชญาภา แสงสวย

7 ด.ญ. ณัฐนรี สงค์ประเสริฐ

8 ด.ญ. ขวัญจิรา แก้วเมือง

จังหวัดพิษณุโลก

16 โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์

1 ด.ช. เจษฎากร ทองย้อย

2 ด.ช. ศิวกร ทองสาหร่าย

17 โรงเรียนบ้านหนองไผ่

1 ด.ญ. กีรติญา อินเรือน

18 โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ

1 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ ชาวเขา

จังหวัดเพชรบูรณ์

19 โรงเรียนบ้านนํSาชุน

1 ด.ช. ยงยุทธ บุญเมฆ

20 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

1 ด.ช. ธีรสินธ์ุ แก้วสระ (online)

จังหวัดลพบุรี

21 โรงเรียนบ้านเกาะรัง

1 ด.ญ. ศิวมล หนองหาร (online)



22 โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์)

1 ด.ช. สิทธินนท์ แกล้งกลางดอน (online)

2 ด.ช. สาธิต แก้วยา (online)

23 โรงเรียนบ้านท่าดินดํา

1 ด.ช. กุศลิน นาคเปลว

2 ด.ช. แผ่นดิน หัสถิน

3 ด.ช. พีระพัฒน์ แก้วสว่าง

4 ด.ญ. ปรีชฎา หารละคร

24 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว

1 ด.ญ. ศุภัรสรณ์ มาพร้อม

2 ด.ญ. อุษา แสงคุณ

3 ด.ญ. ตรียาภรณ์ บุญมาก

4 ด.ญ. จารวี ไวยทรง

25 โรงเรียนบ้านบัวชุม

1 ด.ช. กรฤต อินทร์แป้น

2 ด.ช. ณัฐพล ใจบริสุทธิb

3 ด.ช. รัฏฐพิชญ์ ธัญเหม

4 ด.ช. อัครพงษ์ น้อยสิงห์

5 ด.ญ. ปิยะวรรณ แจ่มเพ็ง

6 ด.ญ. พัชรี อํ%ากําเนิด

7 ด.ช. ณัฐวัฒน์ จงใจหาญ

8 ด.ช. วัชรพงศ์ ตึกสันเทียะ

9 ด.ญ. ณัฐกมล โพธิมัน

10 ด.ญ. พรธิตา จุ้ยเจริญ

11 ด.ญ. รัตนา มีประทุม



26 โรงเรียนบ้านบ่อคู่

1 ด.ช. สรวิชญ์ พันอึ%ง

2 ด.ช. ฉัตรชัย คําไล้

3 ด.ช. จิรเดช ทราบตะขบ

4 ด.ช. ธีรพล เลิศทนงค์

5 ด.ช. กฤษณกรณ์ ขวัญมงคล

6 ด.ช. สุภชีพ เงินดี

7 ด.ช. ธีระพล อินทรสละ

8 ด.ช. อภิวัฒน์ จันทอง

9 ด.ช. ฮีโร่ มั%นยา

10 ด.ช. ภานุวัฒน์ ทองชุมแสง

11 ด.ญ. เบญญทิพย์ มัชบรรดิษ

12 ด.ญ. พลอยใส แสนธิ

13 ด.ญ. สุพรรณ์ษา กู้กระโทก

14 ด.ญ. รมิตา เชตรอด

15 ด.ญ. กิตติยา พงษ์ซุ้ย

27 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

1 ด.ช. ศุภวิชญ์ เกตุแก้ว

2 ด.ช. กรภัทร รุ่งเรือง

3 ด.ญ. บุญญาพร บรรจง

4 ด.ญ. นภัทร แก้วฝายนอก

5 ด.ญ. ทัศนีย์วรรณ มณีขัน

6 ด.ช. กฤษณกัณฑ์ เมืองซอง

7 ด.ช. ศิริชัย พงษ์ชนะ

8 ด.ญ. พัชราภา ยุวเรืองศรี

9 ด.ญ. ลัดดา พรเสนา

10 ด.ญ. จิราภา มะโนแจ่ม

11 ด.ช. วิรัตน์ สันวงษ์



28 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

1 ด.ช. กฤษฎา ยิ Uมฉาย

2 ด.ช. ภูชิสส์ ทะสูงเนิน

3 ด.ญ. อนัญลักษณ์ รักอู่

29 โรงเรียนวัดบางพึCง

1 ด.ช. กฤตยชญ์ แย้มกลิ%น

2 ด.ช. พรเทพ เดชพงษ์

3 ด.ช. ธนพนธ์ เฟื% องบุปผา

4 ด.ช. ธนดล เหมือนโพธิb

5 ด.ช. อริญชัย เกิดแก่น

6 ด.ช. สถาพร พวงสายหยุด

7 ด.ญ. จิราเจต มั%งมี

8 ด.ญ. ถาวรีย์ ระวิงทอง

9 ด.ญ. สรัลชนา นํ Uานวล

30 โรงเรียนอนุบาลลํานารายณ์

1 ด.ช. ธันวา แก้วบัวผา

2 ด.ญ. เจนจิรา นวลจันทร์

3 ด.ญ. วรกาน กองสิน

4 ด.ช. คงภพ แก่นพระเนาว์

5 ด.ญ. กัญญาวีร์ คงเพ็ชร

6 ด.ญ. ขวัญจิรา โตจันทร์เกิด

7 ด.ญ. ฆณมาศ สุกรณ์

8 ด.ญ. วรรณวิษา อินทับ

9 ด.ญ. สิดารัศมิb มาโยธา

10 ด.ช. พีรพัฒน์ วงษ์นารี

11 ด.ช. ฐิติศักดิb ศรีเจริญ

12 ด.ช. อรรถพล แฝงปัญญา

13 ด.ช. รัชชานนท์ ใสสะอาด



14 ด.ญ. วรัญญา ประสงค์

15 ด.ญ. ดวงพร ไกรนาค

16 ด.ญ. ศิริพร เทียมสวรรค์

17 ด.ญ. กัญจพร สุขเอม

18 ด.ญ. นฤมล ประทุมมา

19 ด.ญ. เกษสิณี กลิ%นเฉย

20 ด.ช. วรกิตติb พวงทอง

21 ด.ช. กฤษณะ บทรักษา

22 ด.ช. วัชรินทร์ สีลาโล้

23 ด.ช. สุริยา วงษ์ศิริ

24 ด.ช. กษิดิb เดช ดวงแสงจันทร์

25 ด.ช. ธนภัทร พันธ์ุมิตร

26 ด.ช. ณัฏฐวี การีซอ

27 ด.ช. บุญภฤทธิb วงค์ต่อม

28 ด.ญ. วรรณวิภา ทองแท้

29 ด.ญ. กัญญาพัชร ประสงค์เงิน

30 ด.ญ. จันธิมา อารีเอื Uอ

31 ด.ญ. นํ Uาทิพย์ ฝั%นกอก

32 ด.ญ. กัลยณัฐ ทัศนะ

33 ด.ญ. มุขระธิฎา ภัฏทรศิลป์

34 ด.ญ. วรรณวิษา สังข์รุ่ง

35 ด.ญ. ใบเตย ม้วนทอง

36 ด.ญ. ภัทรศร พรไพศาล

37 ด.ญ. จารุกัญญ์ บุญเต็ม

38 ด.ญ. รตนมน สุขนา

39 ด.ญ. ณัฐรัตน์ ปานแดง

40 ด.ช. นราวิทย์ คํานิล

41 ด.ช. วุฒิศักดิb คุณาพันธ์

42 ด.ช. พิทวัส สมดี

43 ด.ช. นักรบ บูระพา



44 ด.ช. ณัฐนันท์ เพียรกิจนา

45 ด.ช. เตชินท์ เสือคร้าม

46 ด.ช. จิรายุ เกตุนิล

47 ด.ช. พิชญะ เจนหัด

48 ด.ช. กฤษดา ศรีประเสริฐ

49 ด.ช. นพปวีย์ จันทร์คูณ

50 ด.ช. ศุภศิษฏ์ สุขโชติ

51 ด.ญ. สาวิตรี เนตรวงษ์

52 ด.ญ. อังคณา โฉมงาม

53 ด.ญ. อนัญญา สุดธาดี

54 ด.ญ. สุภาวดี นาวารัตน์

55 ด.ญ. สาริน ปัญญา

56 ด.ญ. ทอฝัน โพธิbทอง

57 ด.ญ. ธัญพิชชา ทับสมบัติ

58 ด.ญ. จิตตินี รักใคร่

59 ด.ช. ธนาธิป พรสุวรรณ

60 ด.ช. ภาณุภัทร หอมชะเอม

61 ด.ช. วรกานต์ ภู่เอี%ยม

31 โรงเรียนอนุบาลอําเภอลําสนธิ (บ้านหนองรี)

1 ด.ญ. กัลยา ขะชี Uฟ้า

2 ด.ญ. ขวัญจิรา แก้วประเสริฐ

3 ด.ญ. วาสนา เฉยโพธิb

4 ด.ญ. ณัฐกานต์ คงแก้ว

5 ด.ญ. แพรวา โฉมฉาย

6 ด.ญ. พนิดา แขสันเทียะ

7 ด.ช. จันทรวัทน์ กิมง่วนสงค์

8 ด.ญ. ปภาวรินทร์ เจริญธงชัย

9 ด.ช. ภานุวัฒน์ แก้วจันทร์

10 ด.ช. อดิศร แกวขุนทด



11 ด.ช. พศิน จันสม

12 ด.ญ. นันทิชา พิมพ์ดี

13 ด.ช. ธนวินท์ สอนอินทร์

14 ด.ช. ธนเดช คงสมพงษ์

15 ด.ช. พงษ์นรินทร์ บุญประดิษฐ์

จังหวัดสุโขทัย

32 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

1 ด.ญ. นฤมล มิ%งด่าง

2 ด.ญ. มัทนา สวัสดิb วงษ์

33 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

1 ด.ช. การันต์ คีรีโต

2 ด.ช. ศิลา ปานเกิด

3 ด.ช. สุปวีร์ อินทร์ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

34 โรงเรียนวัดปากนํSา

1 ด.ช. กนกพล  มีแก้ว (online)

2 ด.ช. พายุวัฒน์ หันตุลา (online)

จังหวัดอ่างทอง

35 โรงเรียนอนุบาลบ้านลําสนุ่น

1 ด.ญ. จิราพร ว่องดีสีสวย (online)

2 ด.ช. ปกรณ์กิตติb แสนแคสินธ์ุ (online)

3 ด.ญ. สุรดา คชวง (online)

36 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา

1 ด.ช. ณัฐวุฒิ อิ%มอําไพ

2 ด.ญ. วนิดา สุขเกษม



3 ด.ญ. สุธิสา แย้มเทศ

4 ด.ช. ณัฐภัทร จิวาลักษณ์

จังหวัดอุทัยธานี

37 โรงเรียนบ้านกลาง

1 ด.ช. นพรัตน์ พงษ์ทอง

2 ด.ช. สมฤเดช ศรีแก้ว

3 ด.ญ. ปริยาภรณ์ ยิ Uมน้อย

4 ด.ญ. ประภาพร ฉิมพาลี

5 ด.ญ. พรนภัส คชคง

6 ด.ญ. สุทธินีย์ คชอินทร์


