
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที%สมัครผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

จังหวัดกาญจนบุรี

1 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

*1 น.ส. อรจิรา เชื Mอสมุทร

2 โรงเรียนด่านมะขามเตี 8ยวิทยาคม

*1 ด.ญ. สิริรัตน์ น่วมทอง

*2 ด.ญ. อุรชา เพ่งผล

*3 นาย วิทยา วงศ์ศิริ

*4 ด.ญ. ขจีวรรณ ฮกฮวดซิ Mม

*5 ด.ญ. ธมลวรรณ จินนุพันธ์

*6 ด.ช. ตะวัน เปาะ

*7 ด.ญ. ปาลิตา รัตนโสภา

8 ด.ญ. ชนากานต์ อยู่ดี

9 ด.ญ. ชนัญญา อยู่ดี

10 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ ชูโลก

*11 นาย ชินวัฒน์ คะมา

*12 น.ส. สุดา คําวิชิต

*13 น.ส. สิริมล หมอยา

*14 น.ส. จันทิมา เหมือนรุ่ง

*15 น.ส. สุวิภา กงนะ

*16 น.ส. ฐิตาพร โอ่สําเภา

*17 นาย สรศักดิ] เคียงอมร

*18 น.ส. ภัทราวดี กฐินศรี

*19 น.ส. เกสรา ดอกอิน

รายชื> อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื>อการกุศล ปี 2565
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*20 น.ส. มนุชาธิป เถระพันธ์

*21 น.ส. ปาณิสรา อยู่ดี

*22 น.ส. ปริยาภัทร ขันตีสา

*23 น.ส. พิรชา ทับทิมทอง

*24 น.ส. ทัศพร แสงจันทร์

*25 น.ส. จุฬาลักษณ์ มงคุณคําชาว

*26 น.ส. ผ่องพรรณ เหมือนรุ่ง

*27 น.ส. ญาดา ศรีสุพรรณ์

*28 น.ส. อรนุช ณ พัทลุง

29 น.ส. พรสุดา ชุมพร

30 น.ส. กฤติยาภรณ์ เล็กจินดา

3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุง

*1 ด.ญ. วรรณรดา ชัยทิพย์

4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี

*1 ด.ช. พงศพัศ คงความสุข

*2 ด.ช. วิรุฬห์ ผิวดํา

*3 ด.ญ. นุชจริน ไพศาล

*4 ด.ญ. เมทิตา ภุมมา

*5 ด.ญ. พรรณกาญจน์ ธนนาทธนะชน

*6 ด.ช. ภูริณัฐ สิทธิสาร

*7 ด.ช. ณัฐพล บ่อทรัพย์

*8 ด.ญ. นุชนาถ ยิ Mมพราย

*9 ด.ช. นวพล หิรัญกุล

*10 ด.ญ. พัชรินทร์ สมปิตะ

*11 ด.ญ. กชพร เทียมตา

*12 ด.ญ. พิทยาภรณ์ เขียวเปลืMอง

13 ด.ญ. สิริวิมล ขําช่วง

14 ด.ญ. ณัฏฐกานดา แม้นเดช



15 ด.ช. จักรินทร์ บุญรอด

16 ด.ช. กฤษฎา โพธิ] สุวรรณ

17 ด.ช. อาณัฐ แก้วแดง

18 ด.ญ. กานต์พิชชา ร้องเพ็ง

19 ด.ญ. ธัมมรัตน์ เลิศรัตนอนุรักษ์

20 ด.ช. พงศกร จงเจริญ

21 ด.ญ. สุนิสา ฉายาลักษณ์

*22 น.ส. ศิรินทิพย์ สงวนวงษ์

*23 นาย กฤษณโชติ วงษ์ทอง

*24 น.ส. ฟ้าใส รูปงาม

*25 น.ส. เบญจวรรณ เจริญโห้

*26 น.ส. ณชนก เวชสุกรรม

*27 น.ส. ปัทมาพร จันทรกรานต์

*28 น.ส. อาริษา หมูโพธิ]

*29 น.ส. สุภัตรา กรุนกรุด

*30 นาย อชิตพล แสงจันทร์

*31 น.ส. ภัทรธิดา จันทร์นาค

*32 น.ส. ส่องศรี ไขสะอาด

*33 น.ส. วัณพร ต้นสมบูรณ์

*34 น.ส. นลินรัตน์ เยื%อใย

*35 น.ส. จันทิมา รุ่งเรืองศรี

*36 นาย นัฐพงษ์ ภารตรัตน์

*37 น.ส. กัญญารักษ์ อุณหะนันทน์

*38 น.ส. วาสนา ศรีจํารัส

*39 นาย ชนะชัย แก่งหลวง

*40 น.ส. นันทิชา พ่วงจีน

41 น.ส. ณิชา สังขพันธ์

42 นาย พงศ์พล บ่อผล

43 น.ส. กมลชนก ครุฑดํา

44 นาย ชินากร โพธิ]วงศ์



5 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน

1 ด.ญ. สุภารัตน์ ทองผาโกมล (online)

2 ด.ช. วรชิต ผาภูมิชโลทร (online)

3 ด.ญ. ดรีม มานะ (online)

4 ด.ช. ชาติชาตรี คุณก้องไพร (online)

5 ด.ญ. เนตรจิรา ทองผาภูมิสุจริต (online)

6 โรงเรียนบ้านลําอีซู

*1 ด.ช. เขมพนต์ สมภาร

*2 ด.ช. วรชาติ รักไทย

*3 ด.ช. กีรติ พระพิมลพรรณ์

*4 ด.ช. สุเมธ พรหมวิจิตร์

*5 ด.ช. ชิณวุฒิ ทองดอนเหมือน

*6 ด.ช. ภูวดล คํามี

*7 ด.ญ. กรกมล ใจตรง

*8 ด.ญ. ชยุดา สินธุฉํ%า

*9 ด.ญ. ณัฎฐณิชา ยิ Mมใหญ่หลวง

*10 ด.ญ. อภิญญา เนตรสน

*11 ด.ช. ธนพล แย้มถนอม

*12 ด.ช. พิตตินันท์ บัวกลิ%น

*13 ด.ช. พิพัฒน์ ปิ% นศิริ

*14 ด.ช. พิภัช รักษาภัย

*15 ด.ช. ศักดา ยิ Mมใหญ่หลวง

*16 ด.ช. อรรณพ เนตรสน

*17 ด.ญ. จันทร์จรัส แสนหลาบคํา

*18 ด.ญ. ชลธิชา ใสสุข

*19 ด.ญ. ธินิดา ขุนศรีอักษร

*20 ด.ญ. ปุณยาพร อยู่ผาสุข

*21 ด.ญ. พีรดา ลิสือ



*22 ด.ญ. แพรวา นกแก้ว

*23 ด.ญ. ลสิตา พรมประสิท

*24 ด.ญ. อริสรา ตรีอินทร์ทอง

*25 ด.ช. ก้องภพ คล้ายไชยา

*26 ด.ช. คธาวุฒิ พลสา

*27 ด.ช. จักรกฤษณ์ ทองร้อยยศ

*28 ด.ช. ฐิติโชต แก้วสุข

*29 ด.ช. ธนพนธ์ สุขทองดี

*30 ด.ช. ธนพล จันทร์เพ็ง

*31 นาย ธนพัฒน์ ทองร้อยยศ

*32 ด.ช. ปฐพี ห้วยจันทร์

*33 ด.ช. พัชรฉัตร หมื%นโคต

*34 ด.ช. อานัส เวชโอสถ

*35 นาย เอกรินทร์ อินทจร

*36 ด.ญ. ชนิดาภา พระพิมลพรรณ์

*37 ด.ญ. ธัญชนก ทองดอนพุ่ม

*38 ด.ญ. ปัญญาพร ฉายอรุณ

*39 ด.ญ. สุรีรัตน์ ฉายอรุณ

40 นาย กฤษฎา การะวิง

41 ด.ช. พัทธพล เหมือนอ้อย

7 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

*1 น.ส. นริตา หนูพุก

*2 น.ส. พิรวรรณ คําหล้า

*3 นาย ภัทรพล แก้วแท้

8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

*1 นาย นพดล ศรีบุญเรือง

9 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต



*1 น.ส. กนกวรรณ บัวแก้วดี

จังหวัดตาก

10 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม

1 น.ส. วิไลลักษณ์ ลาภก่อเอกสุข (online)

11 โรงเรียนเทศบาล 1 (กิตติขจร)

*1 น.ส. สุมิญฑ์ตรา สุประกอบ (online)

*2 น.ส. เพ็ญพิชชา เงินตาสุก (online)

12 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4

*1 น.ส. พรนภัส พยัคฆ์มังกร

*2 น.ส. กรชวัล แซ่ม้า

3 น.ส. สุวีรา แซ่เฮ่อ

13 โรงเรียนพบพระวิทยาคม

1 ด.ช. ซาเยอ่อง

2 ด.ญ. วิลัย -

3 น.ส. ชญานุช

4 น.ส. ชุติมา

5 น.ส. นํ Mาฝน เกื Mอโสภา

6 ด.ญ. นภาลัย -

7 น.ส. นํ Mาฟ้า เกื Mอโสภา

8 น.ส. ดานิมา -

9 ด.ญ. จรรยา อุดอ้าย

10 ด.ญ. สุภาวดี

11 น.ส. อินออน -

*12 น.ส. สิรินภา ศุภศิริโชติ

13 น.ส. มะลิลา -

14 น.ส. จําเรียน พนาสิทธิพร



15 น.ส. พรรณราย -

16 น.ส. จุฑาทิพย์ เก้าพันกร

17 น.ส. เกสรา แสงชลิต

18 น.ส. สาวิกา บุญศิริสกุล

19 น.ส. สุการญา ปอมู

20 น.ส. รุจิรา รัตนาไพศาลสกุล

21 น.ส. วิชญาพร หินแก่น

22 น.ส. จิตรภณ หน่อใหม่

23 น.ส. สุธาสินี รุ่งคีรี

24 น.ส. กุลธิดา ปุกราชา

25 นาย นัทธี มกรเสน

26 น.ส. นวมลล์ ผ่องมนัสศิริ

27 น.ส. ณัฐญา เพชรคีรีรัฐ

28 น.ส. กุลสตรี ฤชุพิชิตโชคชัย

29 น.ส. นารี ขวัญวารี

14 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

1 น.ส. บังอร

2 น.ส. กินรี

3 น.ส. วนิดา

4 นาย กรกช ภาชนะ

5 นาย นิพนธ์

6 นาย มานพ

7 น.ส. สุมล ฉิมยง

8 น.ส. ไข่ตะสิ%นทู

9 น.ส. อรวรรณ แซ่ม้า

10 นาย ธีรภัทร รินคํา

11 น.ส. เอเอ่มิว -

15 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม



*1 น.ส. เพ็ญศรี เชาว์อุดมดี

*2 น.ส. นันท์นภัส ศรศิลปาวุธ

*3 น.ส. กชกร กาญจนพันธ์ุบุญ

4 น.ส. พรฟ้า ชนะมงคลกุล

5 น.ส. กานดา พานสืบสาย

6 น.ส. สุพัตรา เกิดคีรีนิคม

7 น.ส. รวิวรรณ วจนะประจักษ์

8 น.ส. พิชยา มุ่งรัศมีธรรม

9 น.ส. แก้วกาญจน์ งามงอนคีรี

10 น.ส. สุภาวรรณ กระจายเจริญ

16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

*1 น.ส. ไม้เน้ง แซ่ว่าง

*2 น.ส. พรนภา ท้องฟ้าโฆษิต

*3 น.ส. พิมพิกา โชคชัยหิรุฬห์

*4 น.ส. หทัยชนก แซ่วื Mอ

*5 น.ส. อธิดา แซ่ม้า

*6 น.ส. วรัญญา กอสัมพันธ์

*7 น.ส. วรัญญา ชัยเลิศพนา

*8 น.ส. จันทกานต์ หรั%งกิจ

*9 น.ส. ปภาดา พนมจรูญ

*10 น.ส. นันท์นภัส ทิพมาศคีรี

*11 นาย สุรินทร์ เจตนาเจริญโชติ

*12 น.ส. ธีรนาฎ ชฎาสอาด

*13 น.ส. วิภา ต้นนํ Mาลําธาร

*14 น.ส. ธิดารัตน์ วิชัยวนารัตน์

*15 น.ส. สุกัญญา แซ่ม้า

*16 น.ส. รัชฎา ชาญชัยวัฒนา

*17 น.ส. แจ่มศรี เสียงก้องภูผา

*18 น.ส. สุภาวิดา พิริชัยกุล



*19 น.ส. กนิษฐา ทองสุระวิโรจน์

*20 น.ส. อรจิตรา แซ่โซ้ว

*21 น.ส. อัญชลี พันธกิจพานิช

*22 น.ส. สุกัญญา ทรงวรกุล

*23 น.ส. ญานิศา แซ่กือ

*24 น.ส. วรรนิศา แซ่กือ

*25 น.ส. กัลยาพร นอแฮ

*26 น.ส. ปวีณา อ่อนศรี

*27 น.ส. ชุติมน สุขแสง

*28 น.ส. ดวงดาว นิธิเกษมสมบัติ

*29 น.ส. พิมพ์วิภา ชาวพนา

*30 น.ส. นันทิดา ยุทธนาวิลาศ

*31 น.ส. ธัญลักษณ์ แสงม้า

*32 นาย สิทธิเดช คีรีประภพ

*33 น.ส. ดวงเดือน พิทักษ์ภูพาน

*34 น.ส. ชุติพร จํารัสคีรี

35 น.ส. วีรพร อติโชคกุล

36 น.ส. พรทิพย์ พิมพ์คีรี

37 น.ส. มณีนุช -

38 น.ส. ผลิตา แซ่ย่าง

39 น.ส. จุฑามาศ พิไลชัชวาล

40 น.ส. เพิ%มพร พิมพา

41 นาย สมจิตร พิมลศรทอง

42 น.ส. เนตรดาว -

43 น.ส. ธิดาพร อมรจิระวงศา

44 น.ส. สุพิชญา สุนันต๊ะ

45 น.ส. จินตนา ดาวดาษดา

46 น.ส. มณีรัตน์ แซ่ม้า

47 น.ส. วนิดา

48 นาย ปิยะพงษ์



49 น.ส. จุฬารัตน์ วงษ์วิชุดา

50 นาย จี Mคลิ

51 น.ส. เตือนใจ เกษมธัญญกิจ

52 น.ส. ธีรดา คีรีบํารุง

53 น.ส. พรสินี ท้องฟ้าจําเนียร

54 น.ส. สุวนันท์ บุลากรคีรี

55 น.ส. มะลิ เกษตรานุภาพ

56 น.ส. วิมล แซ่จ้าง

57 น.ส. อัมพร -

58 น.ส. ทีกู้พอ -

59 น.ส. วรรณวลี -

60 น.ส. รุ่งทิญา แซ่ย้าง

61 น.ส. มาลี สงวนพนา

62 นาย ณัฐวุฒิ ทวีโชคคีรี

63 น.ส. ชลลดา พงศ์พูนวิวัฒน์

64 น.ส. บังอร แสนเฮ้อว

65 น.ส. วิภาวดี เดชาเวฬุมาศ

66 น.ส. พรชิตา ไพลินอุทัย

67 น.ส. พิชญา โชคมหาถิ%น

68 น.ส. เสาวลักษณ์ อาญาไพศาล

69 น.ส. เยาวเรศ เกตุประจัน

70 น.ส. ปวีณา บุญคํ% า

71 น.ส. ณัชชา ฤชุวินิจกุลกิจ

72 น.ส. พิยดา คีรีถิรกุล

17 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม

*1 นาย รัฐภูมิ อินทฉิม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

18 โรงเรียนบ้านหนองเกด



*1 น.ส. กรกนก แซ่พู

*2 ด.ญ. สุชาดา ปิ% นทอง

*3 ด.ญ. กิ%งกนก แย้มสวัสดิ]

*4 ด.ญ. มะริษา ช้างแก้ว

*5 ด.ญ. ณัฐชยา หนูน้อย

6 ด.ญ. เกวลิน จันละมูล

7 ด.ญ. ณัฐพร จังประเสริฐ

8 ด.ช. มนชิต นิลประพฤติ

9 ด.ญ. พลอยเพชร ลิบลับ

10 ด.ญ. ชมพูนุช จันลาด

11 ด.ญ. จิรัชยา วัชพิชัย

12 ด.ช. ดํารงเกียรติ] แย้มสวัสดิ]

19 โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บํารุง)

*1 ด.ช. ศิวกร เปียสวน

*2 ด.ช. ศักดิ] ศิลา เขตร์การณ์

*3 ด.ช. ณัชชา จันทร์ทาคํา

*4 ด.ญ. มนทิรา นุ่มสุก

*5 ด.ญ. ศิริพร สมัครรัตน์

*6 ด.ญ. จารุวรรณ ธูปขุนทด

*7 ด.ญ. ญาติกา โชคพุก

*8 ด.ช. ชลันธร สุกิจปาณีนิจ

*9 ด.ญ. ชนม์นิภา ยางสูง

*10 ด.ญ. วิภาดา เขตร์การณ์

*11 ด.ช. นรวิชญ์ สังข์ประเสริฐ

*12 ด.ช. ธนวัฒน์ พันธ์ศิลป

*13 ด.ช. พิพัฒน์ สระสมทรัพย์

*14 ด.ญ. ชลิตา โกศลพาณิชกุล

*15 ด.ญ. จีรนันท์ หลายชั Mน

*16 ด.ญ. ชาลิสา ทองดอนพุ่ม



20 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

1 ด.ญ. กวินสุดา อิ%มใจ (online)

2 ด.ช. เจษฎา สุศีลสัมพันธ์ (online)

3 ด.ช. ชัยณรงค์ สุขอําไพ (online)

21 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

1 ด.ญ. ผไทมาศ ยืนยงค์

22 โรงเรียนรัชตวิทยาคม

*1 ด.ช. ธนโชค ใสนวล (online)

23 โรงเรียนวังไกลกังวล

*1 น.ส. แสงระวี หอมกรุ่น (online)

*2 นาย อิสราชัย บุญยะศรีมานนท์ (online)

24 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

*1 น.ส. เกวลี เผื%อนพงษ์

จังหวัดเพชรบุรี

25 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

1 ด.ญ. สิรีธร เพิ%มพูล

2 ด.ญ. สมหวัง ต้นนํ Mาเพชร

3 ด.ญ. ยุพยง เหมือนจันทร์

4 ด.ญ. ประภัสสร บัวหลวง

5 ด.ญ. กัลยรัตน์ เกตุครอง

6 ด.ญ. สายธารณ์ ปักกิ%งเมือง

7 ด.ญ. จิดากร โจโฉ

8 นาย ณัชภูมิ แจ่มแจ้ง

9 น.ส. ธิติมา คล้ายสุบรรณ

10 น.ส. กานติมา ตีวี



11 นาย นพรัตน์ สมอยู่

12 นาย ชัยวัฒน์ โฉมแพ

13 น.ส. ภัทราพร สุขศรี

14 น.ส. ปัณฑารีย์ บัวสุวรรณ์

15 น.ส. วรรณธิศา นิ%มอนงค์

26 โรงเรียนคงคาราม

1 น.ส. ทอทิพย์ คนมั%น (online)

27 โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื> องบุรี

*1 นาย เบิดร์ เจริญทอง

*2 น.ส. สุจิตรา นวมมา

28 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

1 น.ส. ณัฐกาญจน์ แสงสว่าง

29 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

1 ด.ช. กฤษกร แอยอด

*2 นาย อัครชา นกแก้ว

3 นาย ธีรภัทร แสงทอง

4 น.ส. สโรชา พ่วงลาภ

5 น.ส. วราภรณ์ ทองพิมาย

6 นาย นราวิชญ์ ชํานาญเวช

30 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

1 ด.ช. พงศกร วงศ์สาลี (online)

2 นาย บารมี เครือนาค (online)

จังหวัดราชบุรี

31 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์



*1 ด.ญ. สุภาพร ถึงแสง

*2 น.ส. กนกวรรณ ชํานิยา

*3 น.ส. ณัฐนันท์ กิมหวัง

4 นาย จิรพนธ์ แผ้วตัน

5 น.ส. อารยา ฉัตรเจริญพร

6 นาย ศิลายุ กัสโป

7 น.ส. สิวารักษ์ แก้วสูงสุด

8 น.ส. สุภาพร -

32 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

1 น.ส. สิทธิพล บัวงาม

33 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

*1 ด.ช. พรชัย อิงสา

*2 ด.ญ. ศุภาวดี อินทร์ชํานาญ

*3 ด.ญ. กัณฐิกา ใจนา

*4 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ เปาเล้ง

*5 ด.ญ. สโรชา ทองราศรี

*6 ด.ญ. พิมพ์ปภัสร์ ผิวเผือก

*7 ด.ญ. ธิชาดา สายสุด

*8 น.ส. พิชชาอร เฉื%อยฉํ%า

*9 ด.ช. ปวเรศวร์ นาภีร์

*10 ด.ช. วชิระ ขําประเสริฐ

*11 ด.ช. ฐิติพงษ์ ดิMนสกุล

*12 ด.ช. สถาพร กล่อมสมร

*13 ด.ช. รักษิต เทพทิพย์

*14 ด.ญ. อนัญญา ทรงอยู่

15 ด.ญ. เขมิสรา ยังธิโต

16 ด.ญ. ปนัดดา พวงบุปผา

17 ด.ช. รชต บุญลาภ



18 ด.ญ. กฤษณา โพธิ]สว่าง

19 ด.ญ. นิชานันท์ สกุลอินทร์

20 ด.ญ. บุษริน โชคบรรดาลสุข

21 ด.ญ. วรวรรณ บุญสู

22 ด.ญ. สาธินี อรรคอุดม

*23 น.ส. ธัญสิริ เทียนดํา

*24 น.ส. ศุภลักษณ์ สุขแสง

*25 น.ส. ชาลิสา พยนต์ศิริ

*26 น.ส. พิมพ์นภา พรศรีทอง

*27 น.ส. ภัทราพร สพฤกษ์

*28 นาย สิราวิชญ์ ใจสุข

*29 นาย กิตติธัช ทรัพย์สมบูรณ์

*30 นาย อรรถกร ตันพานิช

*31 นาย เขตโสภณ เอี%ยมสะอาด

*32 น.ส. ตุ๊กตา ปิ% นทอง

*33 น.ส. วรัมพร แสงทอง

*34 น.ส. เพชรไพลิน แนวหาร

*35 น.ส. รชยา ฉายแก้ว

*36 น.ส. อริสรา บุญสู

*37 น.ส. จตุพร เพชรสุวรรณ

*38 นาย ธนวัต บรรดาศักดิ]

*39 น.ส. พัชรพร รอดสอาด

*40 น.ส. อโรชา พูโต

*41 น.ส. สุณิสา โตตามวงศ์


