
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที%สมัครผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

จังหวัดกําแพงเพชร

1 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

1 ด.ญ. ชิดชนก พันธ์พรม

2 ด.ญ. จิราภรณ์ ภาคินัย

3 นาย ณัฐวุฒิ บํารุงศรี

2 โรงเรียนระหานวิทยา

1 นาย พงศพล อินตานนท์

จังหวัดชัยนาท

3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

1 น.ส. กชนันท์ ฉํ%ามา

จังหวัดนครสวรรค์

4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแสงธรรมสุทธาราม)

1 ด.ช. สุรศักดิY สีสมศักดิY

5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้

*1 ด.ญ. สินิทรา ป้อมยุคล

*2 ด.ญ. จิรัชญา นากสุข

6 โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํLาโพใต้

*1 ด.ช. อภิชาติ แหวนทองคํา

7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

1 น.ส. บุรัสกร ขุนอาจ (online)

รายชืP อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพืPอการกุศล ปี 2565 (รอบรอฟังผล)

ระดับมัธยมศึกษา / ภาคกลาง



2 นาย อุดมศักดิY อบสิน (online)

8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

1 ด.ช. ภัทรพล เชื \อนุ่น

2 ด.ช. ณัฐวุฒิ วันทอง

9 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

1 ด.ช. ธนโชติ จันทร์ดี

2 ด.ช. ศิริโชค จันทร์ดี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10 โรงเรียนวัดอินทอารี (สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289)

1 ด.ญ. นภัสสร สว่างศรี (online)

จังหวัดพิจิตร

11 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

*1 น.ส. ปนัดดา ถอดศรี (online)

2 น.ส. ญานิกา แก้วกาหลง (online)

12 โรงเรียนตะพานหิน

*1 น.ส. สาวรินทร์ อุทธิยา

13 โรงเรียนเทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

1 ด.ญ. รักติกานต์ คุ้มม่วง (online)

14 โรงเรียนวังก้านเหลือง

1 ด.ช. นพดล พิมพา (online)

15 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม

1 น.ส. วิลาวัณย์ สูงรุ้ง

16 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสําโรง)



1 ด.ช. ชานนท์ ธรรมราช

2 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญเปี% ยม

จังหวัดพิษณุโลก

17 โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์

1 ด.ช. อัครวัฒณ์ วรรณวัติ

18 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

1 น.ส. ภิญญาพัชญ์ เงินชั%ง

2 นาย ณัษฐพงษ์ สีชมภู

3 น.ส. สุภาพร แหยมนุช

19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่

1 ด.ช. กิตติศักดิY เกตุเพชร

จังหวัดเพชรบูรณ์

20 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม

1 น.ส. ขวัญดาว วังคีรี

2 น.ส. สุปราณี จันทร์ขันธ์

21 โรงเรียนร่มเกล้า เขาค้อ

1 น.ส. สุดารัตน์ แสงคํากุล

22 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

1 น.ส. สุนิษา บุญเคี% ยม

23 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

*1 น.ส. วรรณภา ขวัญยืน

จังหวัดลพบุรี

24 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา



*1 ด.ช. ธนพล ไชยขันธ์ุ

25 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

*1 ด.ญ. ณัฐนรี เชยโพธิY

*2 ด.ญ. ทักษพร บุญรมย์

*3 ด.ช. วิชัยวัฒน์ เกตุงาม

*4 ด.ญ. วิมลฑา สุขวัฒนากอบกุล

*5 ด.ช. วงศกร เภาเปรม

*6 ด.ญ. ณัฐรดา เรืองวิเชียร

*7 ด.ช. อัษฎาวุธ หนูจันทึก

*8 ด.ญ. ณิชาภัทร วงษ์อุทัย

*9 ด.ญ. ชลธิชา ปุระณะพัฒน์

*10 ด.ญ. ชลนิภา ปุระณะพัฒน์

*11 ด.ญ. พรชิตา ศักดิY ศรีวัน

*12 ด.ช. อรรถรัตน์ คุ้มญาติ

*13 ด.ช. ธนาธร สุขทอง

*14 ด.ช. ปวริตม์ ชัยเขต

*15 ด.ญ. วัชราภรณ์ ชัยกูล

*16 ด.ญ. รินรดา ทินบัตร

*17 ด.ช. อภิสิทธิY สุวรรณโชติ

*18 ด.ช. สรวิชญ์ บรรดาศักดิY

*19 ด.ญ. กิตติพร จั%นวงศ์

*20 ด.ญ. นิธยาดา ทองจันทร์

*21 ด.ญ. ปรียานุช ศิริขันธ์

*22 ด.ญ. กัลญาลักษณ์ ปิ% นกระโทก

*23 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ขําเขียว

*24 ด.ญ. อรอินธ์ุ ทาเวียง

*25 ด.ญ. กัญญาณัฐ คงเพ็ชร

*26 ด.ญ. พรพรรษา นิสัยหาญ

*27 น.ส. เอวิตรา นะมา

26 โรงเรียนนารายณ์วิทยา



*1 ด.ญ. อรชา ชูศรี

27 โรงเรียนบ้านเกาะรัง

*1 ด.ช. อนุวัฒน์ มากมูล

28 โรงเรียนบ้านดงน้อย (สระโบสถ์)

1 ด.ญ. แพรวา พรมราช (online)

29 โรงเรียนบ้านท่าดินดํา

1 ด.ญ. จิตอาสา อินทร์แรม

30 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

1 ด.ช. ธีรเทพ ทองสันเทียะ

31 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

*1 ด.ญ. ญาราภรณ์ สิงห์โตทอง

*2 ด.ญ. กัญญาภัค สุภาศรี

*3 ด.ญ. ไอลิน ทาเวียง

*4 ด.ญ. กะชามาศ สุกรณ์

*5 ด.ช. นพกร สุขเกษม

*6 ด.ญ. อรรถาพร ยอดยิ%งวรพันธ์ุ

32 โรงเรียนลําสนธิวิทยา

*1 ด.ญ. นันทิตา ประพาน

*2 ด.ญ. แพรวา ภูสมนึก

*3 ด.ญ. ปาริตา สิงห์เถื%อน

4 ด.ช. ทรัพย์เจริญ พรมสอน

จังหวัดสมุทรสาคร

33 โรงเรียนเทศบาลนาดี

1 ด.ช. ชยากร นราทอง



จังหวัดสระบุรี

34 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

1 ด.ญ. ธัญสุดา สุวรรณสิงห์ (online)

2 ด.ญ. มัทนาวดี ทาคําสุข (online)

จังหวัดสุโขทัย

35 โรงเรียนบ้านแม่เทิน

1 ด.ญ. อรณิชา จันทร์แสง

2 ด.ญ. ธิดา ไชยเผือก

36 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

*1 ด.ช. รัตนพล แดงบางคํา

*2 ด.ช. พงพิพัฒน์ ทรัพย์เมือง

*3 ด.ช. กมลวิช สงสนั%น

*4 ด.ช. ปฏิภาณ สุขอร่าม

จังหวัดสุพรรณบุรี

37 โรงเรียนวัดปากนํLา

1 ด.ญ. ฐิตินันท์ เบ็ญจวรรณ์ (online)

2 ด.ช. จันทริษฎ์ นุชนารถ (online)

3 ด.ช. สงกรานต์ ขาวลอยฟ้า (online)

จังหวัดอ่างทอง

38 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา

*1 ด.ช. ภัทรพงษ์ ฤกษ์งาม

*2 ด.ญ. จิรัฐฐพร วงศ์ฑีฆะบุตร

จังหวัดอุทัยธานี

39 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

*1 น.ส. ธิดารัตน์ ยนพันธ์


