รายชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ครั ง้ ที่ 2/2560
ระดับมัธยมศึกษา / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์
1 โรงเรี ยนกุฉินารายณ์
*1 นาย ขวัญชัย

จุฑารัตน์

2 โรงเรี ยนเขาวงพิทยาคาร
1 น.ส. ปณิตตรา

สืบสิงห์

3 โรงเรี ยนคาม่ วง
1 นาย วัชรพล

ศรี ประทุม

4 โรงเรี ยนท่ าคันโทวิทยาคาร
*1 น.ส. จิรภิญญา
*2 นาย นนธิ ชยั

จันทร์ ที
โพศิริ

5 โรงเรี ยนโนนเมืองวิทยาคาร
1 ด.ญ. สุภีร์
2 ด.ช. พงศธร

บุญค ้า
เขียวดี

6 โรงเรี ยนบัวสามัคคีพิทยาสรรค์
1 ด.ช. สุเทพ
2 ด.ช. ภูชิต
3 ด.ญ. วรรณธิดา

โสมิตร
ดีประวี
มุลระชาติ

จังหวัดขอนแก่ น
7 โรงเรี ยนนาจานศึกษา
1 ด.ญ. สิณฏั ฐ์ ชา

8 โรงเรี ยนมัญจาศึกษา
*1 ด.ญ. เบญจพร
จังหวัดชัยภูมิ
9 โรงเรี ยนโป่ งนกประชาสามัคคี
*1 นาย สุทธิชยั

มหาพัฒนไทย

มูลทรัพย์

กะโห้

(online)

10 โรงเรี ยนสระพังวิทยาคม
1 น.ส. นพรัตน์
2 น.ส. ภัทราวดี

โชคบัณฑิต
สุนาโท

จังหวัดนครพนม
11 โรงเรี ยนโพนสวรรค์ ราษฎร์ พัฒนา
*1 น.ส. จีรวรรณ

กองศรี

12 โรงเรี ยนเรณูนครวิทยานุกูล
1 ด.ญ. พิมพ์ชนก

พลชา

จังหวัดนครราชสีมา
13 โรงเรี ยนกระเบือ้ งนอกพิทยาคม
*1 นาย อาพล

ปานเกิด

14 โรงเรี ยนขามสะแกแสง
1 ด.ญ. ล้ อมดาว
2 นาย อนุรักษ์
3 น.ส. กวีลกั ษณ์
4 นาย ชยุต

มุ่งทุง่ กลาง
เรี ยงจอหอ
กงนอก
ศรี แก้ ว

15 โรงเรี ยนชุมพวงศึกษา
*1 ด.ญ. ธันยธร
*2 น.ส. กัลยา
3 นาย วัชรพร

ประจิตร
คงน ้า
นามมา

16 โรงเรี ยนโชคชัยสามัคคี
*1 น.ส. อารี รัตน์

จิณากูล

17 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
1 ด.ญ. แพรวา
ใกล้ ชิด
2 ด.ญ. จิรนันท์
ชินวงศ์
18 โรงเรี ยนบ้ านโนนโชงโลง
1 ด.ช. เทพธาดา

เกษี

2 ด.ช. ภูธเนศ

เลิศนา

19 โรงเรี ยนบ้ านลานางแก้ ว
1 ด.ญ. พัณณิตา
2 ด.ญ. เกศินี

ลานเจริ ญ
เจริ ญสุข

20 โรงเรี ยนบัวใหญ่
*1 ด.ช. กิตติวฒ
ั น์
*2 ด.ญ. สุภาพร

เสาทองหลาง
งอนสาโรง

21 โรงเรี ยนพระทองคา
*1 น.ส. สุดารัตน์
*2 น.ส. สุธาทิพย์
*3 น.ส. ดวงตะวัน
*4 น.ส. ศุภรัตน์
*5 น.ส. สุกญ
ั ญา
*6 น.ส. กมลชนก

ศรอินทร์
สาระชาติ
อวบสันเทียะ
คงรอด
มีเงิน
แซ่คู

22 โรงเรี ยนพิมายวิทยา
*1 น.ส. พัชราภรณ์
*2 ด.ญ. ธาดารัตน์

รื่ นเริ ง
กลิ่นสุข

23 โรงเรี ยนเมืองยางศึกษา
*1 ด.ญ. กุลธิดา

ใหญ่น ้า

24 โรงเรี ยนสะแกราชธวัชศึกษา
1 น.ส. นิจจารีย์
25 โรงเรี ยนสีควิ ้ “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
1 ด.ญ. ปนัดดา
26 โรงเรี ยนหนองบัวพิทยาคม
1 ด.ญ. ลูกปลา
2 ด.ช. จตุพล
จังหวัดบุรีรัมย์
27 โรงเรี ยนบ้ านกรวดวิทยาคาร

เต็งสระน้ อย
เหมกลาง

บัวทอง
คามานพ

*1 น.ส. ศิริวิมล
*2 ด.ช. ภาณุพงศ์
3 น.ส. มนฑิตา
28 โรงเรี ยนบ้ านหนองหมี
1 ด.ญ. นิยดา
2 ด.ช. อัศราวุฒิ
จังหวัดมหาสารคาม
29 โรงเรี ยนกันทรวิชัย
*1 ด.ญ. กมลทิพย์
30 โรงเรี ยนบ้ านหนองไฮ
1 ด.ญ. ปิ ยวรรณ
31 โรงเรี ยนวาปี ปทุม
1 ด.ญ. เกวลิน
*2 น.ส. กฤษณา
*3 ด.ญ. จุฑาทิพย์
*4 น.ส. ธีรพร
5 น.ส. ธิดารัตน์
6 น.ส. ไพลิน
7 น.ส. พัชริ นทร์
8 น.ส. กรกนก
32 โรงเรี ยนศรี สุขพิทยาคม
1 ด.ญ. ภัทรพร
2 ด.ญ. อุไรพร
จังหวัดร้ อยเอ็ด
33 โรงเรี ยนช้ างเผือกวิทยาคม
*1 น.ส. อุไรพร
*2 นาย ณัฐวุฒิ
*3 นาย นันทวัฒน์
*4 น.ส. เยาวธิดา
*5 น.ส. สุภาวรรณ
*6 น.ส. ชลธิชา

ดิบประโคน
ดิบประโคน
จานงมี

ศรี กิมแก้ ว
จูกลุ

จินโจ

ทาทิพย์

แก้ วสามสี
สุขเจริ ญ
อาทิตย์ตั ้ง
ทับทีศรี
บิลโภชน์
ทุมพล
วรรณสินธ์
นาวาอนุรักษ์
อ่อนโพธา
ศรี เวียงนนท์

รจนัย
สีหนองบัว
สีหนองบัว
บุตรกันหา
วรวิเศษ
ศรชัย

*7 น.ส. วันนา

นาแซง

34 โรงเรี ยนมัธยมการกุศลวัดกลาง
*1 ด.ช. ธนดล

คากระจาย

35 โรงเรี ยนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
*1 น.ส. จุฬาลักษณ์
*2 น.ส. กมลวรรณ

สุวงค์
กริ ดรัมย์

จังหวัดศรี สะเกษ
36 โรงเรี ยนวรคุณอุปถัมภ์
1 ด.ช. ทัศติพงษ์

บัวพันธ์

จังหวัดสกลนคร
37 โรงเรี ยนคาตากล้ าราชประชาสงเคราะห์
*1 น.ส. วรัญญา
สาครเจริญ
*2 น.ส. ปิ ยะธิดา
สีน ้าเอ่น
3 น.ส. ภาวิดา
จับสมบัติ
38 โรงเรี ยนดงมะไฟวิทยา
1 ด.ช. วิทวัส
39 โรงเรี ยนธาตุนารายณ์ วิทยา
*1 ด.ญ. ฐาสินี

บุญเนาว์
แสนต่างนา

จังหวัดหนองบัวลาภู
40 โรงเรี ยนศรี บุญเรื องวิทยาคาร
1 ด.ญ. ณัฐกรานต์

ฉิมเกตุ

จังหวัดอุดรธานี
41 โรงเรี ยนบ้ านแสงสว่ าง
1 ด.ญ. วราชินี
2 ด.ญ. พัชราภา
3 ด.ญ. รัชนี
4 ด.ช. อรรถพร

ดีเวิน
มืดคาบง
ศรี จานงค์
วงษ์ แก้ ว

จังหวัดอุบลราชธานี

42 โรงเรี ยนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
1 ด.ญ. รุ่งนภา

สีหาบุตร

43 โรงเรี ยนบ้ านโนนบอน (คาหล้ าประชานุ เคราะห์)
1 ด.ญ. สุวพิชชา
อินกอ
2 ด.ญ. รักษิณา
มาวงศ์
3 ด.ญ. ประกายแก้ ว
เพ็งพันธ์
4 ด.ช. สิทธิพร
ทีคาแก้ ว
44 โรงเรี ยนเหล่ างามพิทยาคม
1 ด.ญ. รัตน์กมล
จังหวัดอานาจเจริ ญ
45 โรงเรี ยนนาผือโคกกอก
*1 ด.ช. ณัฐพล
*2 ด.ช. จตุจกั ร
*3 ด.ช. ธนวิทย์
*4 ด.ช. พิพฒ
ั น์
46 โรงเรี ยนหัวตะพานวิทยาคม
*1 ด.ช. นันทวุฒิ
*2 ด.ช. ณรงค์ชยั
*3 ด.ญ. ศรัญญา
47 โรงเรี ยนอานาจเจริ ญ
1 ด.ช. พีรพัฒน์

เพ็ญพักตร์

ม้ วนทอง
โทบุดดี
ชินวงค์
สีฟ้า
แน่นอุดร
ธรรมรักษ์
เผ่าหอม

เขื่อนขันธ์

