รายชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ปี 2561
ระดับอาชีวศึกษา / ภูมภิ าค

ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
*1 นาย วีรวรรณ
*2 นาย อาชีพ
*3 นาย ภาณุวฒ
ั น์
*4 นาย กวีวชั ญ์

แสงคา
แซ่ซ้ง
ยางรัมย์
อูปเงิน

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุ งธนเชียงรายไทย-เยอรมัน (K.TECH)
*1 นาย จอจอ
ต่วยวิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
*1 น.ส. แสงทิพย์
นามวงค์
2 น.ส. นภารัตน์
ธิมา
3 น.ส. สุกานดา
อามอ
4 น.ส. จันนวล
นามม้ าว
5 น.ส. พร
สามยอด
จังหวัดเชียงใหม่
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
*1 นาย วรรณชัย
วิวรรณ
*2 นาย ศรเทพ
พิทกั ษ์ กิตติศกั ดิ์

5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
*1 น.ส. วิภาวี
*2 น.ส. ทิพานัน
จังหวัดน่ าน
6 วิทยาลัยการอาชีพปั ว
*1 น.ส. กานต์พิชชา
*2 นาย ภาณุ
*3 นาย ธีรสิทธิ์
*4 นาย ณัฐยศ
*5 น.ส. ชญานิศ
7 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
*1 นาย อนุรักษ์
*2 น.ส. ภัสสร
*3 น.ส. เนตรชนก
4 นาย ชินวัตร
*5 น.ส. ชัชฎาภรณ์
*6 น.ส. กรรณิกา
*7 น.ส. จิระภรณ์
*8 นาย พรศักดิ์
*9
*10
*11
12
13
14

นาย
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

อภิวฒ
ั น์
นัฐพล
รัชนีกร
อนุวฒ
ั น์
อุษา
นิศารัตน์

คุณยศยิง่
แซ่ย้า

ใจปิ ง
มิง่ มิตรวิบลู ย์
คีรีธีรกุล
อนัญญาวงศ์
ภูริอนันท์ตระกูล

ตุน่ เต็น
แซ่โซ้ ง
กันทะเขียว
นราพาณิชย์
หวังเกี่ยวกลาง
สถาอุน่
แสงทอง
แสนย่าง
เสนปิ น
วิริยะสุข
แก้ วจันตูม
กองวัน
บุญแยง
อุดนัน

8 วิทยาลัยเทคนิคน่ าน
*1 น.ส. รัตนวดี
*2 นาย วีรวัฒน์
*3 นาย อติภทั ร
*4 นาย เอกพงศ์
5 นาย ศุภชัย
6 นาย ก้ าวหน้ า
7 นาย ทวีศกั ดิ์

แก้ วมณีวงศ์
ภัทธเคหะ
สินธุชยั
ไฝ่ แจ้ คามูล
วงศ์นภาวิเศษ
กล้ าพิทกั ษ์
วิโรจน์วนากุล

จังหวัดแพร่
9 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
1 น.ส. นภาพร
แซ่เฮ้ อ
*2 นาย สมเกียรติ
ใจปิ ง
*3 น.ส. ธนาพร
จ๋อมจันทร์
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
10 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ ฮ่องสอน
*1 นาย พิชิต
มลฤดีรักษ์
*2 น.ส. มาริสา
(ไม่มีชอื่ สกุล)
*3 น.ส. กาญจนา
กรกมลวิลาส
*4 น.ส. พิชญา
ฉัตรธานีกร
*5 นาย วันชัย
รุ่งแสงสายัณห์
*6 น.ส. ชลิตา
โชติภาคิน
*7 น.ส. น ้าฝน
(ไม่มีชอื่ สกุล)
*8 นาย อนุพงษ์
(ไม่มีชอื่ สกุล)
*9 น.ส. แสงอ่อง
(ไม่มีชอื่ สกุล)
*10 น.ส. เสาร์ วารินทร์
อภิเดชเรื องยศ
*11 น.ส. ดาราศรี
เพชรสร้ างตน

12
13
14
15
16
17
18
*19
*20
*21
*22
*23
*24
*25
*26
*27
*28
*29
30
31
32
33
34
35

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

พรศรี
มณี
ขวัญใจ
นัธทวัฒน์
มนัญญา
สโรชา
บรรณวิชญ์
สมเกียรติ
เพชรรัตน์
สุวิมล
อ่องทุน
จิระชัย
สายสมอน
เจษฎา
อรุโณทัย
รุ่งนภา
น ้าฝน
แนน
อรอุมา
นันทิยา
คาส่า
สุรชัย
อ้ อมใจ
อารยา

นันตา
(ไม่มีชอื่ สกุล)
กมลฉันทชัย
สีออน
พนาดี
ตัวงาม
กิจโชคประเสริ ฐ
คีรีจริยกิจ
กาลาภยศ
วรียะกุล
หมอกคา
จิตเมตตาบริ สทุ ธิ์
ธีรเมธากุล
โชติรสเกษม
ยุวโรจน์อมร
วงษ์ สากุล
อนันพิบลู ทรัพย์
มูลมัง่
(ไม่มีชอื่ สกุล)
(ไม่มีชอื่ สกุล)
(ไม่มีชอื่ สกุล)
บวรนพกร
วรเดชพิพฒ
ั น์โชติ
แก่นตัน

11 วิทยาลัยการอาชีพแม่ สะเรี ยง
*1 นาย วันชัย
*2 นาย วิชยั
*3 น.ส. วาสนา
*4 นาย ชูศกั ดิ์
*5 น.ส. ชิดหทัย
*6 น.ส. สุกญ
ั ญา
*7 นาย แสนชัย
8 น.ส. สมศรี
9 น.ส. กัลยา
10 น.ส. ศรสวรรค์
11 น.ส. ศรีธร
12 น.ส. จินตพร
13 น.ส. นิตยา
14 นาย จักรธร
15 น.ส. วัชรา
16 น.ส. ดาศรี
17 น.ส. ชวัลลักษณ์
18 นาย สมชาย
19 นาย ขจรทุ
20 นาย ประเสริ ฐ
จังหวัดลาปาง
12 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
*1 น.ส. กันตยา

มานะบากบัน่
เจิดพงศ์จรัส
(ไม่มีชอื่ สกุล)
พิมานพนาลี
แสนปวน
ดวงจิตสมปอง
ดวงจิตสมปอง
(ไม่มีชอื่ สกุล)
จิตรพญา
จันแดง
(ไม่มีชอื่ สกุล)
หลักบุญเขต
วนาเชิดชู
ทวีบญ
ุ ชา
ธาราอภินนั ท์สขุ
(ไม่มีชอื่ สกุล)
รักถิ่นพนา
พนาไพรสดใส
(ไม่มีชอื่ สกุล)
สุดโสภาจาปา

มัวมัน่ คงพาณิชย์

13 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
*1 น.ส. นิรัชพร
2 น.ส. มุกดาวรรณ์
*3 นาย พิทวัส
*4 น.ส. สุชานันท์
*5 นาย วันเฉลิม

หอมกลิ ้ง
ยศถาวงศ์
ต้ อสาย
ใจหนัก
อินทร์ ภกั

14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
*1 น.ส. หมึซิซิ
(ไม่มีชอื่ สกุล)
*2 น.ส. จินดา
พิมานวนาลี
*3 น.ส. เพ็ญนภา
ศรีโสภาจาปี
4 น.ส. จันทร์ แรม
ใจเปรมปรี ดี
5 น.ส. วิไลพร
ขยันกิจเพิ่มพูน
6 น.ส. ชืน่ กมล
แซ่เฮ้ อ
7 น.ส. อาทิตยา
คงพิทกั ษ์ดอย
จังหวัดลาพูน
15 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
*1 น.ส. จิดาภา
หวานหยดย้ อย
2 น.ส. วลี
สุขสราญใจ
16 วิทยาลัยการอาชีพป่ าซาง
*1 น.ส. วาสนา
*2 น.ส. จันทร์ ทิพย์
*3 น.ส. อรุณี
*4 น.ส. พรพนา
*5 น.ส. อุไรวรรณ

(ไม่มีชอื่ สกุล)
ธารงสายชล
ธวัชพาณิชย์กลุ
ชีวขุนศิริ
(ไม่มีชอื่ สกุล)

(online)

จังหวัดอุตรดิตถ์
17 วิทยาลัยสารพัดช่ างอุตรดิตถ์
1 นาย วันชัย
18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
*1 น.ส. สุดารัตน์
2 น.ส. กิ่งกาญจ์

ปานพ่วง

เจริญกาญจน์
ทิพย์เพ็ชร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์
19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย
*1 นาย พงศกร
ศรีโคตร
*2 นาย ภูสทิ ธิ
ภูมิประสพ
3 นาย วิทยา
ดลเอีย่ ม
4 นาย สุรเชษฐ
ชีแถลง
5 น.ส. สายชล
ชิณโสม
6 นาย ณัชพล
เสนาราช
7 นาย ปรี ชา
บุง่ เสน่ห์
จังหวัดนครพนม
20 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
1 นาย ณัฐพล
สารองพันธ์
จังหวัดนครราชสีมา
21 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
1 นาย พชรัตน์

รชตพัฒนวงศ์

22 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
*1 น.ส. น ้าทิพย์
*2 น.ส. กาไร
*3 นาย ณัฐวุฒิ
*4 น.ส. อริศรา
*5 นาย วิษณุ
*6 น.ส. ศุภนัฐ
*7 น.ส. พรกมล
8 น.ส. ลลิตา

ดอกกระทุม่
ตั ้งดารง
ทรงดอน
ฉวยสูงเนิน
มะโรงผือ
โกสูงเนิน
รมย์สระน้ อย
โพธิ์จิตร์

23 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
*1 น.ส. วิชญาพร

แก่นมัน่

24 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
1 น.ส. จิตติมา
บุญตั ้ง
2 น.ส. เจนจิรา
ช่วยพิมาย
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่ อง
*1 น.ส. สุวรรณรัตนศิริ สุวรรณี
26 วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
*1 น.ส. อมรรัตน์
ใจบุญ
*2 น.ส. นุชจรี
ระวังจังหรีด
3 น.ส. สายชล
พรหมสาขา ณ สกลนคร

27 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
*1 น.ส. พิมพ์ชนก
กล่อมกลม
*2 น.ส. สุปรียา
ใหม่จนั ทร์
*3 น.ส. ปริ มยาภรณ์
สมจินดา
*4 น.ส. จอมขวัญ
วรสารศิริ
*5 น.ส. สุธิดา
บุญบารุง
*6 น.ส. สิตานันท์
ป่ วนเมืองปั ก
*7 น.ส. จุฑามาศ
บุญเรียง
*8 น.ส. วิภาพร
นิลครบุรี
*9 น.ส. ธนิสร
จันทร์ น้อย
*10 น.ส. นริศรา
สุขสบาย
*11 น.ส. อภิสรา
ษรจันทร์
*12 น.ส. ปั ญญารัตน์
อ่องกลาง
*13 น.ส. กวินธิดา
กระโทกนอก
*14 น.ส. รัชนีกร
เอื ้อนกิ่ง
*15 น.ส. เรวดี
โพธิ์ทอง
*16 น.ส. ปทุมรัตน์
ใกล้ ดา่ นกลาง
28 ศูนย์ การเรี ยนปั ญญาภิวัฒน์ - นครราชสีมา
*1 น.ส. ธนพร
ยันจะโป๊ ะ
*2 น.ส. นิตยา
นุม่ เมืองปั ก
จังหวัดบุรีรัมย์
29 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
1 น.ส. สริตา

คาแสบง

จังหวัดมหาสารคาม
30 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
*1 น.ส. ขนิษฐา
31 วิทยาลัยเทคนิควาปี ปทุม
*1 น.ส. นริศรา
*2 น.ส. วันวิสา
*3 น.ส. พรณภา

แก้ วเกษ

แก้ วลาย
ศิริเลี ้ยง
ปาปะขา

32 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
*1 น.ส. อารี รัตน์
ไปบน
2 น.ส. นิภาพร
วรรณศิริ
จังหวัดยโสธร
33 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
*1 นาย อนุชา
*2 นาย วันเฉลิม
*3 น.ส. ธัญรดา
*4 น.ส. ชลธิชา
*5 น.ส. วรัญญา

คาสุดที
คากอง
ศรีสวัสดิ์
โกตวัฒน์
แสงสว่าง

จังหวัดร้ อยเอ็ด
34 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้ อยเอ็ด
1 นาย พีระพงษ์

จันทร์ เรียบ

จังหวัดสุรินทร์
35 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
*1 น.ส. ณัฐพร

จันทร์ สงู เนิน

(online)

36 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1 นาย ต่อพล

เหรี ยญธีรศักดิ์

จังหวัดหนองคาย
37 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่ อเรื อหนองคาย
*1 น.ส. ชนิตา
ศรีเสถียร
*2 น.ส. อรัญญา
นามวงค์
*3 น.ส. ชญานี
สาราญสุข
*4 น.ส. ยุภาวดี
สมบัติกาไร
จังหวัดอุดรธานี
38 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
1 น.ส. อัญชลี
รัตนะเสมอ
39 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์
1 นาย มนตรี
ชาวบางผึ ้ง
2 นาย สมเกียรติ
เหล็กเพชร
3 น.ส. นันทิดา
สุ้ยสีแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
40 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
*1 นาย พงศธร
ทองพรมราช

ภาคกลาง
จังหวัดกาแพงเพชร
41 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
1 น.ส. รัตนพร
แสงสว่าง
2 น.ส. นิสาชล
จันทา
3 น.ส. ศุภนุช
รักพงษ์
*4 น.ส. นภาพรรณ
ปานศิลา
จังหวัดนครนายก
42 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
*1 นาย พงศ์ศกั ดิ์

ปะทะโย

จังหวัดนครปฐม
43 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่ างทองหลวง
*1 น.ส. วารี
(ไม่มีชอื่ สกุล)
จังหวัดนครสวรรค์
44 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
*1 น.ส. นพวรรณ

อินทปั ตย์

45 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
*1 น.ส. ณฐิ กา
สายทอง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
46 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริ หารธุรกิจ
1 น.ส. วรรณพร
ภาคสาร

47 วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริ หารธุรกิจ
1 น.ส. กัณฑิมา
ดินดา

(online)

48 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
*1 น.ส. กิตติพร
พุฒิมงคลเจริ ญ
2 นาย โชคชัย
ภาคอุบล
3 น.ส. พรวดี
หนูเส็ง
4 น.ส. นฤมล
ภาคีธรรม
5 น.ส. อลิษา
โตไพบูลย์

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

จังหวัดพิจิตร
49 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้ อ
*1 นาย ปรัชญา
ใยน้ อย
*2 นาย พันธกรณ์
วงษ์ ศร
3 นาย ณรงค์
จูจนั ทร์
*4 น.ส. ธัญญาเรศ
พันธพง
5 น.ส. ดารารัตน์
กุศล
จังหวัดพิษณุโลก
50 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
*1 น.ส. พรชนิตว์
*2 น.ส. เพชรรัตน์
3 น.ส. รฎา
4 น.ส. วัลลภา
5 น.ส. จิราภรณ์

กระแสเทพ
ธนะวงค์
พันแจ้ ง
ชูแสงทอง
มีบญ
ุ

จังหวัดลพบุรี
51 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
*1 นาย พันกร
*2 นาย อนุกลู
*3 นาย ณัฐพล
*4 นาย วศิน
*5 นาย ปริ ญญา
*6 น.ส. ลักษณารีย์
*7 น.ส. ลภัสรดา
*8 น.ส. จุฑาทิพย์
*9 น.ส. วรัชญ์กญ
ั ญ์
*10 น.ส. ณัฐวดี
*11 น.ส. นัทชา
*12 น.ส. ศรารัตน์
*13 น.ส. ศศิวิมล
*14 น.ส. สุทธิดา
*15 น.ส. นาตยา
*16 น.ส. พมัญมุณี
*17 น.ส. ภัทรมน
*18 นาย แผ่นดิน
*19 น.ส. พรสวรรค์
20 น.ส. วรนุช
21 น.ส. พิมพา
22 นาย ปรพฤกษ์
*23 น.ส. สุพชั ชา
*24 นาย ณัฐภพ
*25 น.ส. ลักษิกา
26 น.ส. ณัฐกานต์

ดวงจันทร์
สีวิลยั
ขนานกลาง
วิไลปาน
รักพงษ์
ศรีสยั คา
ดวงกระจาย
ดุริยะหิรัญ
พงศานนท์
ยิง่ ยง
แสนหนู
จันทุม
หนูจนั ทึก
จันทร์ ประสาท
ช่างสี
พานิช
พรมมะ
กลีบกาไร
เอีย่ มสอาด
หอมสุวรรณ
ปทุมธานี
แดงเรื อง
วงษ์ ทวี
ดวงแสนโย
ดีวาส
หอมชะเอม

52 วิทยาลัยเทคนิคโคกสาโรง
*1 น.ส. พิมพ์ลดา
*2 น.ส. กัญจนา
53 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
*1 นาย บุญญฤทธิ์
*2
*3
*4
*5
*6

นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.

วุฒิชยั
กฤติยาวดี
ศักดิส์ ทิ ธิ์
จิราภา
สโรชา

54 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
*1 นาย กิตติพงศ์
2 นาย ศุภชัย
3 นาย วรพล
4 น.ส. รุ่งรัตน์

มุงคะวงษ์
มุงคะวงษ์

สมัญญาภรณ์
สมจิตร์
พิมดี
ขุนเมือง
ห่อเทศ
ภูทอง

เหนี่ยวกุศล
ไชยนะรา
เทียนทอง
แจ่มศรี

จังหวัดสมุทรสาคร
55 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้ อมน้ อย
1 นาย แสง
ตาแสง
2 นาย สงวน
กว้ างขวาง
3 ด.ช. มอเสส
(ไม่มีชอื่ สกุล)
4 ด.ญ. ศิริภา
ดวงเนตร

จังหวัดสิงห์บุรี
56 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
1 นาย วีรภัทร
2 นาย พงศกร
*3 นาย รุ่งเย็น
*4 นาย วิชยั
*5 นาย นฤพล

แซ่ยา่ ง
แซ่คา
แซ่กือ
แซ่ยั ้ง
วงษ์ คา

จังหวัดสุพรรณบุรี
57 โรงเรี ยนบรรหารแจ่ มใสวิทยา 1
*1 นาย สหรัฐ
จันทร์ เสวก
จังหวัดอ่ างทอง
58 วิทยาลัยเทคนิคอ่ างทอง
1 นาย ภัทรดล
2 นาย โกมล

เพ็ชร์ ผอ่ ง
สว่างเนตร

ภาคตะวันออก
จังหวัดจันทบุรี
59 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
1 น.ส. ปนัดดา
2 นาย ประวีร์
3 น.ส. จุฑาพร
4 น.ส. สุพตั ร์ ภรณ์
5 นาย ประภากร

บุญนาม
สุขศรี
พรหมประพันธ์
สินเจริ ญ
นาคสุริยวงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
1 น.ส. กมลณัฐ
สารพร
จังหวัดชลบุรี
61 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
1 น.ส. สัชฌกร

นาคจันทร์

62 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
*1 น.ส. ภิตินนั ท์
โรจน์จิรพัทธ
*2 นาย ธนวินท์
ศิริมนตรี
*3 น.ส. นิศารัตน์
ประภาวรางศักดิ์
*4 น.ส. อมรรัตน์
เอีย่ มผดุงชาติ
*5 น.ส. คุณญ
ั ญา
สิงห์เผ่น
6 น.ส. ทวีพร
แจ้ งสีสกุ
63 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
*1 น.ส. ผกาทิพย์
อ้ วนพลี
*2 น.ส. ปวีณ์ธิดา
อ้ วนพลี
*3 น.ส. พรนภา
ด้ วงเมฆ
*4 น.ส. ดรุณรัตน์
ด้ วงเงิน
*5 น.ส. กัญยาณี
เงินเปี่ ยม
*6 น.ส. พฤกษา
สามเรื อนทอง
*7 น.ส. ออรวี
ปรากฏรัตน์
8 น.ส. ศิริวรรณ
วิลยั ราญ
9 น.ส. สุธิดา
เท้ าไม้ สน
10 น.ส. อุทมุ พร
หล่าแสนเมือง
11 นาย ตุลา
เคนด่าน

12
13
*14
*15
*16
17

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ศดานันท์
สรรสร
สุนิตา
สุชาดา
วันวิสา
พัณณิตา

พลศรี
ฉลาดกลาง
โคกนา
กรุงเจริญ
โห้ ประเสริ ฐ
ผาติเสนะ

64 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริ หารธุรกิจ
*1 น.ส. ศศิธร
คาปลิว
2 น.ส. สุวนันท์
พันพิลา
65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
*1 น.ส. พรสุดา
*2 น.ส. พวงผกา
*3 น.ส. สุพรรษา
*4 น.ส. ศิริรักษ์
*5 น.ส. ปวริ ศา
6 น.ส. ปิ่ นมณี
7 น.ส. ธนารี ย์
8 น.ส. ชลิตา
9 น.ส. ภัทรวดี
*10 น.ส. สงวนลักษณ์
*11 น.ส. ธัญวณัฏฐ์
*12 น.ส. พิมพ์ญาดา
*13 น.ส. นรินทร์ ธร
*14 น.ส. เจะนูรซีรา
*15 น.ส. นาขวัญ
16 น.ส. จารุณี

แก้ วทอง
ลายคา
ศรศรี
รุ่งแสง
ช้ างเปี ย
ทามุง่
เทียนงาม
เพชรรัตน์
เกตุศิริ
นาขมิ ้น
เจริญศิริตะกูล
ซือ่ ตรงประเสริ ฐ
วงศ์พานิช
มะแซ
วสุรัตน์ถิรกุล
น้ อยสะอาด

(online)

(online)

17 น.ส. ณัฐวดี
18 น.ส. สุธารส
19 น.ส. นัชชา
66 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรี ราชา
1 น.ส. อาพร
จังหวัดปราจีนบุรี
67 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
*1 น.ส. นิศาชล
*2 น.ส. วิมลิน
*3 น.ส. มาริสา
*4 น.ส. อาฑิติญา
*5 น.ส. นันทิยา
*6 ด.ช. ภูวดล
*7 น.ส. อภัสรา
8 นาย ภาคิน
9 น.ส. ณัฐชากรณ์
10 น.ส. ชาริ ณี
*11 นาย พสธร
*12 น.ส. สุริยารัช
13 น.ส. สมกมล
14 นาย วินยั
15 น.ส. นภาพร
16 น.ส. กัญญา

บุญเลิศ
สุวรรณปาน
ชูวิเชียร

แซ่จา๋ ว

ศรีสวัสดิ์
ประแดง
จันทร์ โชติ
วงษ์ จ้อย
เขียวสอาด
วงษ์ พนั เสือ
โอสถผสม
จินดาวงค์
ท่าหาด
กิจคล่อง
ลุนสเกตุ
อูอ่ รุณ
วงษ์ คาภู
ขุนเภา
แกมจินดา
คาประชม

68 วิทยาลัยสารพัดช่ างปราจีนบุรี
*1 นาย สมหมาย
วิริยะรัตน์
2 น.ส. กัญญารัตน์
เกตุศรี
จังหวัดระยอง
69 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
1 น.ส. กมลชนก
2 นาย ชยกร
3 นาย กรรชัย

ใจตั ้ง
สิทธิโชค
สุวรรณชล

จังหวัดสระแก้ ว
70 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ ว
*1 น.ส. ปิ ยดา
สร้ างการนอก

ภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี
71 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
*1 นาย กฤษฎา

โชคศรี เจริ ญ

จังหวัดตาก
72 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ตาก
*1 นาย สังสิต
สว่างทิพย์สนิ
2 นาย จุฬา
ชาวพนา

(online)
(online)

จังหวัดเพชรบุรี
73 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
1 นาย ชัยชาญ
เนียมเงิน
*2 น.ส. สุภสั สร
รอดจากทุกข์
*3 นาย ส.เพชระ
ศิริเวช
*4 น.ส. กนกวรรณ
นิลดา
จังหวัดราชบุรี
74 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
1 นาย ทรงพล
2 นาย กฤษฏิ์
75 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
*1 นาย จุฑาวัชร
2 นาย ชัยณรงค์
*3 น.ส. สุรีรัตน์
4 น.ส. ชลยา
5 น.ส. ศิริธิดา

แก้ วจุ้ย
พูลทรัพย์

อนันตโท
เนียมหอม
คาพิมพ์
บัวคีรีขนั ตินนท์
โภคาบุญเสริม

ภาคใต้
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
76 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี ธรรมราช
*1 นาย จักรกริ น
เกตุแดง
2 น.ส. กัญญารัตน์
มากพา

จังหวัดพัทลุง
77 วิทยาลัยเทคนิคป่ าพะยอม
*1 น.ส. ปาริ ฉตั ต์

ทองเทพ

จังหวัดสงขลา
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ อานวยวิทย์
1 น.ส. กสิณา
สินธุ์สาย
*2 น.ส. ฮัสรี นา
วงศ์นิกร
*3 น.ส. ณัฐฌา
บินย่าโก๊ บ
*4 น.ส. รติกร
คงบุญ
*5 นาย พิรุณ
เพ็ชรบังเกิด
6 น.ส. สุวษา
อินสุวรรณ
7 น.ส. นันธิตา
สิงห์คร
8 น.ส. จิราพร
คงทรัพย์
79 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
1 นาย สิรบดินทร์
2 นาย เอกรัตน์
3 นาย ชาญณรงค์

รัตนพันธ์
ชูธรรมรัตน์
อุดมภักดี

