รายชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ปี 2562 (รอบรอฟั งผล)
ระดับมัธยมศึกษา / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเหตุ
1 เครื่ องหมาย * หมายถึง ผู้ท่ ไี ด้ รับทุนการศึกษาต่ อเนื่อง
2 เครื่ องหมาย (online) หมายถึง ผู้ท่ สี มัครทุนการศึกษาผ่ านระบบออนไลน์
จังหวัดกาฬสินธุ์
1 โรงเรี ยนกุฉินารายณ์
*1 น.ส. ชลธิชา

หัวนา

2 โรงเรี ยนท่ าคันโทวิทยาคาร
*1 ด.ญ. ชาลิสา

วงค์ไชยา

*2 น.ส. ทิมาพร

เพชรสังหาร

*3 นาย ธนากร

ศรีษะโคตร

*4 นาย ธีระนันท์

อินทรบุตร

*5 น.ส. ฐิ ติภา

อวนศรี

*6 น.ส. อุษากร

วงค์คง

*7 นาย ทนงค์

เทศไทยสงค์

8

สุวรรณรัตน์

นาย นันทวัฒน์

3 โรงเรี ยนนาไคร้ พิทยาสรรพ์
*1 น.ส. มัณฑนา
4 โรงเรี ยนโนนเมืองวิทยาคาร

พงอุทา

(online)

*1 ด.ช. ณัฐชนน

กิตคราม

5 โรงเรี ยนบ้ านคาพิมูล
1 ด.ญ. บุณยานุช

ทะนาปฏิ

(online)

6 โรงเรี ยนบัวขาว
*1 ด.ช. อภิวิชญ์

ยศธิไกร

*2 ด.ญ. บุษกร

ประเสริฐสังข์

*3 น.ส. กมลรัตน์

โคตุพนั ธุ์

จังหวัดขอนแก่ น
7 โรงเรี ยนบ้ านไผ่
1 ด.ญ. ชนากานต์

แสนทวีสขุ

8 โรงเรี ยนบ้ านสร้ างแป้นดอนนาแพง
1 ด.ญ. สุชานาถ

แสงงาม

จังหวัดนครราชสีมา
9 โรงเรี ยนจักราชวิทยา
*1 น.ส. วรรณภา

แตงกระโทก

10 โรงเรี ยนโนนไทยคุรุอุปภัมภ์
*1 ด.ช. ธีรภัทร

ศรีมงคล

*2 น.ส. จิตรกัญญา

หึกขุนทด

3

ศรอินทร์

น.ส. ภัทรภร

(online)

11 โรงเรี ยนบุญวัฒนา
1 ด.ญ. มะปราง

โพธิ์ ชยั

12 โรงเรี ยนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
1 ด.ญ. ศิวานันท์

แถมโพธิ์

*2 ด.ญ. ภัทรณินทร์

มัง่ มี

*3 ด.ญ. วิภาวี

จันทิมา

*4 น.ส. วิชตุ า

ผมงาม

5

น.ส. หทัยชนก

โค่นสังพะเนา

6

นาย วิษณุ

ชานอก

13 โรงเรี ยนปั กธงชัยประชานิรมิต
*1 ด.ญ. ทิพย์เกษร

แสงศรี

*2 น.ส. ทิติยา

ประสิทธิเกษกรรณ์

*3 น.ส. กนกพร

กาฬสินธุ์

*4 ด.ช. พณิชพล

สัญจรดี

5

ขาเมืองปั ก

น.ส. พัชริณี

14 โรงเรี ยนพระทองคาวิทยา
*1 น.ส. ศศิมา

เวียนสันเทียะ

2 ด.ญ. อรนุช

มีเงิน

15 โรงเรี ยนมหิศราธิบดี
1 ด.ญ. อัฐภิญญา

ศรีจตั รุ ัส

16 โรงเรี ยนราชสีมาวิทยาลัย
*1 นาย ภัทรดนัย

หัสครบุรี

17 โรงเรี ยนสุรธรรมพิทกั ษ์
*1 ด.ญ. ชนกานต์

พรจันทึก

จังหวัดบุรีรัมย์
18 โรงเรี ยนกระสังพิทยาคม
1

น.ส. กัลยรัตน์

ชีพรม

19 โรงเรี ยนนิคมสร้ างตนเอง 5
1

ด.ช. ภรัณยู

ฉิ มงาม

(online)

2

ด.ช. บุญญฤทธิ์

กาลกระสังข์

(online)

20 โรงเรี ยนเหลืองพนาวิทยาคม
*1 น.ส. เยาวลักษณ์

ภักดิ์กระโทก

จังหวัดมหาสารคาม
21 โรงเรี ยนหนองบัวปิ ยนิมิตร
1 ด.ญ. วิราวรรณ

วิลยั กุล

(online)

จังหวัดยโสธร
22 โรงเรี ยนป่ าติว้ วิทยา
1 ด.ญ. พิไลวัลย์

ขันเงิน

(online)

จังหวัดร้ อยเอ็ด
23 โรงเรี ยนช้ างเผือกวิทยาคม
*1 น.ส. พรนภัส

เรืองมนตรี

*2 นาย พงศธร

โทแก้ ว

24 โรงเรี ยนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
*1 นาย ธีระพงค์

พรหมวิเชียร

*2 น.ส. ประติภา

ไหมน ้าคา

*3 น.ส. อินทิรา

พรมสอน

*4 น.ส. อรสา

พรมสอน

จังหวัดเลย
25 โรงเรี ยนบ้ านขอนแดง
1 ด.ญ. สุจิตรา

วงค์วิชยั

จังหวัดศรี สะเกษ
26 โรงเรี ยนห้ วยทับทันวิทยาคม
1 ด.ญ. สิตาพร

สิงห์ทอง

จังหวัดสุรินทร์
27 โรงเรี ยนกระเทียมวิทยา
1

น.ส. รสสุคนธ์

นนท์โชติ

(online)

28 โรงเรี ยนกาบเชิงวิทยา
*1 น.ส. มายญรัตน์

พันธุ์กาง

(online)

*1 น.ส. อาภัสรา

บุญแต่ง

(online)

*2 น.ส. วรรณิกา

กันภัย

(online)

29 โรงเรี ยนขนาดมอญพิทยาคม

30 โรงเรี ยนวีรวัฒน์ โยธิน
1

ด.ช. ธนกร

พันพุก

2 ด.ญ. วาสินี

พอกจันทร์

3

ด.ช. นิธิกร

จับไหวดี

4

ด.ช. ทรงพล

คาเสียง

5 ด.ญ. สุวรรณภา

สุดโทวา

6 ด.ญ. ขวัญฤดี

เย็นแย้ ม

7

ด.ช. ศิวะกร

สร้ างดี

8

ด.ช. ณรงค์ศกั ดิ์

คากอง

9 ด.ญ. จันจิรา

เหมือนมาตย์

10 ด.ญ. กนกวรรณ

เสือปรางค์

11 ด.ช. ปั ญญากร

บาร์ ตนั ดิลลาร์ด จูเนียร์

12 ด.ช. ปั ญญา

พวงแก้ ว

13 ด.ช. วีรพงษ์

พื ้นนวล

14 ด.ญ. ปาลิดา

ศรีวิศร

15 ด.ช. เกียรติชยั

จารัตน์

16 ด.ญ. จิรนันท์

ถาพรพาท

17 ด.ช. กฤตพจน์

พรมศรี

18 ด.ญ. โชษิตา

เพ่งพิศ

19 ด.ช. บุณยวัฒน์

ใต้ เฉี ยง

20 ด.ญ. ปณิฏฐา

ไชยยา

(online)

21 ด.ญ. วราภรณ์

เพิม่ ชูชี

(online)

22 ด.ญ. ธิติมา

ห้ าวเหิม

(online)

23 ด.ญ. หทัยรัตน์

กาลังมา

(online)

24 ด.ช. เขมภัฏ

โสสุข

(online)

25 ด.ช. เจนเจษฎา

เจริญสิริ

(online)

26 ด.ญ. วิลาสินี

จันทินมาธรณ์

(online)

27 ด.ญ. ศุภิดา

เจริญรัมย์

(online)

28 ด.ช. ธนวัฒน์

เจริญรัมย์

(online)

29 ด.ญ. ยายี

คงสุข

(online)

30 ด.ญ. พรทิพย์

สังขะฮวด

(online)

31 ด.ญ. ชาริษา

หนูศรี

(online)

32 ด.ญ. จิราภรณ์

พิมพ์ดี

(online)

33 ด.ญ. นริศรา

เกลียวทอง

(online)

34 น.ส. อลิซา่

คลุยเย่อร์

(online)

35 น.ส. ราพา

กรีติยตุ านนท์

(online)

31 โรงเรี ยนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
1

ด.ช. ธนกร

32 โรงเรี ยนหนองสนิทวิทยา

ขยันดี

1 ด.ญ. ปิ ยณัฐ

สืบเพ็ง

จังหวัดอุบลราชธานี
33 โรงเรี ยนโขงเจียมวิทยาคม
1

น.ส. ภัทริยา

แก่นโสม

34 โรงเรี ยนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
1 ด.ญ. ภรณ์ธิตา

คาแพงจีน

35 โรงเรี ยนบ้ านคากลาง
1 ด.ญ. ธนิฏฐา

นาคนวล

2 ด.ญ. รัดดาภรณ์

ไชยบุญญา

3 ด.ญ. สุภาวดี

จันบัว

36 โรงเรี ยนบ้ านโนนบอน (คาหล้ าประชานุเคราะห์ )
1 ด.ญ. ณัฐชา

อบมาเนตร

2 ด.ญ. สุภาภรณ์

คาเรียบ

3 ด.ญ. วราภรณ์

วันโสภา

4 ด.ญ. อรัชพร

ดาญาณ

37 โรงเรี ยนบุณฑริกวิทยาคาร
1

น.ส. นันทวัน

วงษาชัย

2

น.ส. นันฐริกา

จันทร์ทาดี

(online)

3

น.ส. รุ่งระวี

แก้ วสาลี

38 โรงเรี ยนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
1

ด.ช. ภาณุวฒ
ั น์

แก้ วเนตร

2

ด.ช. เต็มสิทธิ์

โสภิพนั ธ์

3 ด.ญ. วราลักษณ์

บ้ งพรม

4 ด.ญ. จันทรวดี

สง่ากุล

39 โรงเรี ยนลือคาหาญวาริ นชาราบ
*1 ด.ญ. สุวรรณภรณ์

ดาริห์

40 โรงเรี ยนเหล่ างามพิทยาคม
1

ด.ช. ธนธรณ์

ทาคูบอน

จังหวัดอานาจเจริ ญ
41 โรงเรี ยนหัวตะพานวิทยาคม
*1 ด.ช. ธนากร

เผ่าหอม

42 โรงเรี ยนอานาจเจริ ญ
*1 ด.ญ. อินทุภา

สารสิมมา

*2 ด.ญ. พนิดา

ขันเงิน

