
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที%สมัครผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1 โรงเรียนคําโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บํารุง

1 ด.ญ. อโนมา จันทะแสน (online)

2 ด.ญ. ขัตติยา อินธิราช (online)

2 โรงเรียนโนนคําวิทยา

1 น.ส. โยษิตา ศิริรัตน์ (online)

3 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง

1 ด.ช. กิติกร รังขันธ์ (online)

จังหวัดนครพนม

4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

1 น.ส. สุธาทินี แสนลัง

5 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา

1 ด.ช. นิรุทธ์ เชื Vอปากเช (online)

จังหวัดนครราชสีมา

6 โรงเรียนขามสะแกแสง

*1 น.ส. ณภัทร มณฑา

7 โรงเรียนจักราชวิทยา

1 น.ส. ชนันทร นวนกระโทก

รายชืJ อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพืJอการกุศล ปี 2565 (รอบรอฟังผล)

ระดับมัธยมศึกษา / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



8 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

*1 ด.ญ. ธารทิพย์ สีม่วง (online)

*2 ด.ญ. ปาจรีย์ รักงาม (online)

9 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

1 น.ส. ปาริฉัตร ทัดกลาง

10 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

*1 ด.ช. รัฐศาสตร์ จงเหนี%ยวกลาง (online)

11 โรงเรียนบ้านลํานางแก้ว

1 ด.ญ. นพรัตน์ ชิดพรมราช

2 ด.ญ. จุฑาเกศ ฉัตรสระน้อย

12 โรงเรียนบัวใหญ่

1 น.ส. อาทิตยา กันนุฬา

13 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

*1 น.ส. ลาวัณย์ จันทร์พรมราช

จังหวัดบึงกาฬ

14 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1

1 ด.ญ. อุบลวรรณ อินปัน (online)

จังหวัดบุรีรัมย์

15 โรงเรียนบ้านโคกยาง

1 ด.ช. จิรายุส พิมพ์อักษร (online)

2 ด.ช. พีระวัฒน์ แปลงไลย์ (online)

3 ด.ญ. เครือฟ้า ทานะรัมย์ (online)



4 ด.ญ. พิมผกา เหาะประโคน (online)

16 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

1 น.ส. อลิชา พลวัน

17 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม

1 ด.ญ. สายนํ Vา ศรีเตชะ (online)

จังหวัดมหาสารคาม

18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 จังหวัดมหาสารคาม

1 นาย ชิษณุชา ชัยจันดา

19 โรงเรียนวาปีปทุม

1 น.ส. ปิยมินทร์ พลแสน

2 น.ส. ฐิติยาภรณ์ สวัสดี

20 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

1 น.ส. สุมิตรา ศรีเฮือง (online)

จังหวัดยโสธร

21 โรงเรียนบ้านสะแนน (สามัคคีวิทยา)

1 ด.ญ. ชมพูนุช อาตมะ (online)

จังหวัดร้อยเอ็ด

22 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม

1 ด.ช. นิติ อินทะแสง (online)

23 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

*1 น.ส. ณิชากร แสงหัวนา



24 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

*1 น.ส. วรรณิดา ปราบหนองบั%ว

*2 น.ส. ศุพัชชา สมปาง

จังหวัดศรีสะเกษ

25 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

1 น.ส. วริศรา พิมพะ

2 น.ส. ชัญญา ศักดิb สิงห์

26 โรงเรียนลมศักดิ_ วิทยาคม

1 น.ส. จตุพร นมัสการ (online)

27 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

1 ด.ญ. ขวัญจิรา วังทอง (online)

จังหวัดสกลนคร

28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดสกลนคร

1 น.ส. พรกมล ไชยแสง

จังหวัดสุรินทร์

29 โรงเรียนกระเทียมวิทยา

1 ด.ญ. กัญญาพัชร คนเพียร (online)

2 ด.ญ. อารียา ศรีแก้ว (online)

30 โรงเรียนนาดีวิทยา

1 ด.ญ. สุชาดา สติภา (online)

31 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

1 นาย สรวิชญ์ มั%นหมาย

2 นาย เจษฎา จํานงค์



32 โรงเรียนสิรินธร

*1 น.ส. ปิยภรณ์ ดวงใจ (online)

2 น.ส. ปฏิมากร นีระพันธ์ุ (online)

33 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม

1 นาย ชนินทร์ แสนศิริ

จังหวัดอํานาจเจริญ

34 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

1 น.ส. นริศรา ดาจักร์


