รายชืJ อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพืJอการกุศล ปี 2564 (รอบรอฟั งผล)
ระดับมัธยมศึกษา / ภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อ
หมายเหตุ

เครื% องหมาย (online) หมายถึ งผู้ ที% สมั ครขอรั บทุ นผ่ านระบบออนไลน์
เครื% องหมาย (*) หมายถึ ง ประเภททุ นต่ อเนื% อง

จั งหวั ดกาฬสินธุ์
1 โรงเรี ยนกุฉินารายณ์
*1 ด.ช. ชลดรงค์

ยศรุ่ งเรื อง

2 โรงเรี ยนท่ าคันโทวิ ทยาคาร
*1 นาย เกี ยรติ ศั กดิP
*2 นาย ฉั ตรชั ย
*3 น.ส. จิ รัชญา
*4 นาย ณั ฐพงศ์

เพชรสั งหาร
ธงชั ย
เรื องศรี
จั นทร์ หอม

3 โรงเรี ยนบั วขาว
*1 น.ส. กชกร

ภู มิสิทธิP

จั งหวั ดขอนแก่ น
4 โรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลาง
*1 ด.ญ. วิ ภาดา

ทะสั งขาร์

จั งหวั ดนครพนม
5 โรงเรี ยนสหราษฎร์ รั งสฤษดิF
*1 น.ส. อมิ ตา

จรกา

จั งหวั ดนครราชสีมา
6 โรงเรี ยนขามสะแกแสง
1 ด.ญ. ทิ พปภา

ฟุ้ งสั นเที ยะ

(online)

7 โรงเรี ยนชุ มชนบ้ านโคกสวาย
1 ด.ญ. เพ็ ญพิ ชชา

เขี ยววิ ราช

(online)

8 โรงเรี ยนโชคชั ยสามัคคี
*1 ด.ช. ธนวั ฒน์
*2 ด.ช. ธี รเมธ
*3 น.ส. ณิ ชากร

สุ ทธิ นันท์
ฆ้ องกระโทก
กลิ ง^ กระโทก

(online)
(online)

9 โรงเรี ยนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
1 ด.ช. ศุ ภกร
2 ด.ช. พิ สิษฐ์
3 ด.ญ. พิ ชญาพร
4 ด.ช. ยศกร

นิ ลภา
สิ งมาดา
แก้ วทองหลาง
สมวงศ์

(online)
(online)
(online)
(online)

10 โรงเรี ยนปั กธงชั ยประชานิ รมิต
*1 นาย ตะวั น
*2 น.ส. ชลธิ ชา
*3 น.ส. ณิ ชาภั ทร์

ชาวบางน้ อย
เกาะสระน้ อย
เพ็ งศรี

11 โรงเรี ยนพระทองคําวิ ทยา
*1 น.ส. ชญานี

ปกสั นเที ยะ

จั งหวั ดบุ รีรัมย์
12 โรงเรี ยนกระสังพิทยาคม
1 ด.ญ. กนกวรรณ
*2 นาย รั ฐภู มิ
3 น.ส. จี รนั นท์
4 น.ส. สุ ณิสา

สุ ขสํ าราญ
สิ งห์ ทอง
พะนิ จรั มย์
คํ าโสภา

13 โรงเรี ยนบ้ านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์ วิ ทยาคาร"
เสนาะเสี ยง
*1 ด.ญ. จิ ชาณั ญ
14 โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ 51 จั งหวั ดบุ รีรัมย์
คํ าพู
*1 น.ส. กมลวรรณ
15 โรงเรี ยนละหานทรายวิ ทยา
*1 นาย สราวุ ฒิ
*2 น.ส. ศุ ภิ สรา

ยั งทะเล
มะณี ใส

16 โรงเรี ยนละหานทรายรั ชดาภิ เษก
ราดกระโทก
*1 น.ส. อารี รัตน์
ยุ วะกนิ ษฐ
*2 น.ส. ชลกร
สุ โขพั นธ์
*3 นาย อริ ญชั ย
จั งหวั ดศรี สะเกษ
17 โรงเรี ยนวรคุณอุปถัมภ์
1 นาย ธี รภั ทร์

มะโนรั ตน์

จั งหวั ดสกลนคร
18 โรงเรี ยนบ้ านกกปลาซิวนาโด่
1 ด.ญ. สุ ชานั นท์

คํ าศรี พล

จั งหวั ดสุรินทร์
19 โรงเรี ยนบ้ านโสน (พิทยศึกษา)
1 ด.ช. ธี รพล

ศรี ไทย

20 โรงเรี ยนวี รวั ฒน์ โยธิ น
1 ด.ญ. อรั ญญา

เยรั มย์

21 โรงเรี ยนสุรินทร์ ราชมงคล
1 น.ส. ปิ ยนั นท์
2 นาย วั ชรพล
3 นาย จั กรกฤษ

แก้ วใสย
ตื% นเต้ นดี
สุ ขแสน

จั งหวั ดหนองบั วลําภู
22 โรงเรี ยนศรี บุญเรื องวิ ทยาคาร
*1 น.ส. พณิ ชณี
*2 น.ส. สิ ริยากร
3 นาย ชาญณรงค์
4 นาย ชยพล

จั นดาเวี ยง
คํ านาโฮม
สุ วรรณบุ ตร
นากา

จั งหวั ดอํานาจเจริ ญ
23 โรงเรี ยนอํานาจเจริ ญ
1 ด.ญ. กนกพร
2 ด.ญ. เพ็ ญพิ สุทธิP
3 น.ส. ณริ ตา

ศรี ยาวงศ์
ครองยุ ทธ
โสพลสุ ข

