รายชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ปี 2561 (รอบรอฟั งผล)
ระดับมัธยมศึกษา / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์
1 โรงเรียนกุฉินารายณ์
1 ด.ญ. วีรยา
2 ด.ช. จักรพงศ์

กรรณรัตน์
ปุ้งมา

2 โรงเรียนท่ าคันโทวิทยาคาร
*1 ด.ช. ภาณุวฒ
ั น์
*2 น.ส. อนันญา
*3 นาย ชานนท์

สีนนเคน
เหมือดขุนทด
นิกรแสน

3 โรงเรียนร่ องคา
*1 น.ส. ณิชชา
*2 นาย พงศธร

จันโทกุล
เขียวดี

จังหวัดขอนแก่ น
4 โรงเรียนมหาไถ่ ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 น.ส. บี
สุวรรณราช
5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
*1 ด.ญ. สุวฒ
ั นา

เสนา

จังหวัดนครพนม
6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
*1 ด.ญ. พิมพ์ชนก
2 ด.ญ. อุดมทรัพย์
*3 น.ส. ณัฐธิดา
*4 น.ส. ศุภรานันท์
*5 น.ส. รุจจิรา
*6 น.ส. จิรัฐติกาล
*7 น.ส. เขมิกา
*8 น.ส. สุกฤตา
*9 น.ส. วารุณี
*10 น.ส. พราวพิลาส
*11 น.ส. ธัญรัตน์
*12 น.ส. สุนิสา
*13 น.ส. ฑิฆมั พร
*14 น.ส. ระพีพรรณ
*15 น.ส. กมลวัทน์
*16 น.ส. ชนาภา
*17 น.ส. จิราวรรณ
7 โรงเรียนสหราษฎร์ รังสฤษดิ์
1 น.ส. พรประกาย

พลชา
ฉ่าตระกูล
ขอดเมชัย
ปรัญญา
แก้ วดวงดี
อินธิชยั
นาคขา
อัคสังข์
เตโช
ทักโลวา
สุรัตนานันท์
กันหาคม
เดชเกตุ
จันทร์ สมบูรณ์
ยอดมงคล
ยาตุนเุ คราะห์
ราชชมภู

ตาทิน

จังหวัดนครราชสีมา
8 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
*1 นาย ธนาธิป
ปกสันเทียะ
9 โรงเรียนขามสะแกแสง
1 น.ส. ธนนันท์
2 น.ส. ธาวินี
3 น.ส. อรวรรณ
4 น.ส. ปภานัน
5 น.ส. ปริ มตะวัน
6 น.ส. เกศราพร
7 น.ส. บุษยมาศ
8 น.ส. ศุภกรานต์

พจนะประดิษฐ์
เทียบสันเทียะ
ปรางค์โบราณนอก
พจนะประดิษฐ์
แจ้ งไพร
หงษ์ สกุล
เสาร์ กลาง
จวนสันเทียะ

10 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
*1 น.ส. กัลยาภรณ์
อ่องกลาง
*2 น.ส. สิริกลั ยา
คาสันเทียะ
11 โรงเรียนปากช่ อง
*1 น.ส. รุ่งนภา

ศรี จมู พล

12 โรงเรียนพระทองคาวิทยา
*1 น.ส. พัชริ นทร์

ชุ่มสันเทียะ

*2 น.ส. ธิดาพร

13 โรงเรียนพิมายวิทยา
*1 นาย อนุวฒ
ั น์
*2 น.ส. บุศรินทร์
*3 น.ส. ฐิ ติรัตน์
*4 น.ส. สมฤทัย
*5 น.ส. จันจิรา
*6 น.ส. มนัสวี

มาขุนทด

ฉวนพิมาย
ร่มพฤกษ์
สามนคร
ช่างผัสส์
แลกปั น
เสมอตน

14 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
*1 น.ส. ทินภัทร
วัฒนพันธุ์
15 โรงเรียนเมืองยางศึกษา
*1 นาย ณัฐนนท์
*2 นาย วิศวชิต
*3 นาย กรวิชญ์
*4 นาย ณัฐนันท์
*5 นาย ปรเมศร์
*6 น.ส. แพรวมณี

เทียบแก้ ว
พนัส
ดีอามาตร์
เทียบแก้ ว
ปานหว่าง
ทิวกระโทก

16 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
*1 น.ส. นภัสสร

ฉ่าพรมราช

17 โรงเรียนสุรธรรมพิทกั ษ์
*1 น.ส. เกศกานต์

จังหวัดบุรีรัมย์
18 โรงเรียนบ้ านหนองหมี
1 ด.ช. สราวุฒิ
2 ด.ญ. วิจิตรา
3 ด.ญ. ชลกร
4 ด.ญ. รัตนาภรณ์

คิรินทร์

ยังทะเล
สีสา
ยุวะกนิษฐ
เทศทอง

19 โรงเรียนพุทธไธสง
*1 นาย อนุรักษ์

คาไทย

20 โรงเรียนมีชัยพัฒนา
*1 น.ส. พวงเพชร

จาตุรงค์พิริยะกุล

จังหวัดมหาสารคาม
21 โรงเรียนบ้ านหนองไฮ
*1 ด.ช. ปราโมทย์
22 โรงเรียนวาปี ปทุม
*1 น.ส. รจตนา

โยขุนทศ

เยื่องกระโทก

จังหวัดร้ อยเอ็ด
23 โรงเรียนช้ างเผือกวิทยาคม
*1 ด.ช. อาทิตย์
*2 ด.ช. ธีรภัทร
*3 ด.ญ. รัตณาพร
4 ด.ช. ระพีวทิ ย์
5 ด.ญ. ศศิวมิ ล
6 ด.ช. พลากร
7 ด.ช. บวรวิทย์
8 ด.ญ. อิสริยาภรณ์
9 ด.ญ. พรทิพย์
10 ด.ญ. มุกมณี
*11 น.ส. จิตตา
*12 น.ส. น ้าฝน
*13 นาย ศรัณย์
*14 นาย สรวิชญ์
*15 น.ส. อลิสา
*16 นาย ธีระศักดิ์
*17 นาย นันทวัฒน์
*18 นาย วีรภัทร

ด้ วงบุญดี
ลาโกน
กัญญาคา
เหล็กศรี
แสนยะบุตร
กิ่งเมือง
ขานหัวโทน
ไชยพันธ์
ธูปน ้าคา
หมันคง
หงษ์ คามี
กองสุข
ศรี โนนม่วง
ทองสมบัติ
ศรี น ้าคา
อัสดร
สีหนองบัว
แก้ วคา

*19
*20
*21
*22
*23
*24
*25
*26
*27
*28
29
30
31
32
33

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย

วริ ษา
สุภาวรรณ
เยาวธิดา
วันนา
ปิ ยะนุช
อุไรพร
ณัฐวุฒิ
วาสนา
มุกดา
กรกนก
นลินี
กรรณิกา
ปฎิพล
ปภัทศร
คมสัน

24 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
*1 นาย อติชาติ
*2 นาย พิเชษฐ
*3 นาย กิตติธัช
*4 นาย อชิตพล
จังหวัดเลย
25 โรงเรียนผาน้ อยวิทยาคม
*1 น.ส. ลลิตวดี

บรรดาศักดิ์
วรวิเศษ
บุตรกันหา
นาแซง
สีแก้ ว
รจนัย
สีหนองบัว
เวฬุวนารักษ์
วิลาจันทร์
บุญวรรณ์
มีสนาม
พาลาโกน
กองแก้ ว
ศรี ทรัพย์
สีดามาตร์

หุนสุวงค์
คาสุดที
ศิริสตั ย์
พันชารี

จันทร์ แดง

จังหวัดสุรินทร์
26 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
*1 น.ส. ลภัสรดา

ทองมาก

(online)

27 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
*1 น.ส. รัตนาพร
*2 น.ส. ธนิตา

ทองคาสุข
พอกพูน

(online)
(online)

28 โรงเรียนบ้ านโจรก
*1 ด.ญ. จุฬาลักษณ์

จานง

29 โรงเรียนยางวิทยาคาร
*1 ด.ญ. สุนิสา
*2 ด.ญ. สมใจ
*3 ด.ญ. สุธาทิพย์
*4 น.ส. วรดา
*5 น.ส. ลัดดา
*6 น.ส. นิลาวัลย์

สุบญ
ุ สันธ์
โตพันยะ
พานทอง
สาธร
สาธร
ห่วงเพชร

30 โรงเรียนวีรวัฒน์ โยธิน
1 ด.ช. มงคลชัย
2 ด.ญ. พาขวัญ

โตเหล็ก
จิตรสมบัติ

3
4
5
6

ด.ญ.
ด.ช.
ด.ญ.
น.ส.

วรกุล
ขวัญชัย
กุลสินี
พิมพ์พีรดา

สุภา
เกษรขาว
ดีแก่
ศรี ภมุ มา

31 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
1 ด.ญ. สิริมา
ภาสดา
32 โรงเรียนสุรวิทยาคาร
1 ด.ช. กรณ์ดนัย
*2 น.ส. สุนิตา

เสริมศิริ
ศรี รักษ์

จังหวัดหนองคาย
33 โรงเรียนเวียงคาวิทยาคาร
1 น.ส. ฟารี ด้า
2 น.ส. อมรา
3 น.ส. ณัฐมล

กาญจนสดุ้ง
หลักทอง
ลาภานิช

จังหวัดอุดรธานี
34 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
1 น.ส. รุ่งฤดี

ชูเกียรติ

จังหวัดอุบลราชธานี
35 โรงเรียนลือคาหาญวาริ นชาราบ
*1 น.ส. อรทัย
บานแย้ ม

(online)

(online)

36 โรงเรียนวารินชาราบ
*1 น.ส. พรชนก

ดาริ ห์

จังหวัดอานาจเจริญ
37 โรงเรียนหนองไหลคึมน้ อยวิทยา
*1 ด.ช. สิทธินนั ท์
สิงห์ทอง
*2 ด.ช. ธีรยุทธ
ขันเงิน
38 โรงเรียนอานาจเจริ ญ
1 ด.ญ. อรสา
2 ด.ช. พชรพล
3 ด.ญ. ณัฐถิการณ์

สุขปลัง่
อินทรบุดดี
สิงห์เทา

39 โรงเรียนอานาจเจริ ญพิทยาคม
*1 ด.ญ. ภัทราพร
ชาญประไพร

