รายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ปี 2561 (รอบรอฟั งผล)
ระดับอาชีวศึกษา / ภูมิภาค
ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
*1 น.ส. สโรชา
เมืองคา
*2 น.ส. นิจรี
บุญตัง้
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
*1 นาย ทักษ์ ดนัย

ขาวินา

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุ งธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน (K.TECH)
*1 น.ส. วรรณิดา
ป้อมด้ วง
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย
1 น.ส. ชลธิชา
สุขเสริ ฐ
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
1 น.ส. มาณัฐกมล
โสมาบุตร
2 น.ส. พิมชนก
ไทยใหญ่
3 นาย ณัฐภัทร
พรสันเทียะ

(online)

จังหวัดเชียงใหม่
6 วิทยาลัยการอาชีพฝาง
*1 นาย อภินนั ท์
2 นาย จะชุมพร

กาวารี
เก่งไฉไล

7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
*1 นาย สุเมธ
ค ้าจุนพนาลัย
8 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
*1 นาย อ่องเมือง
2 นาย สกุล

(ไม่มีชื่อสกุล)
สิทธิ์ฤทธิ์

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
*1 น.ส. อาทิตยา
ลุงหลู่
*2 น.ส. สกาวเดือน
จะเซอ
*3 น.ส. รัญญิการ์
นันตะเสน
*4 น.ส. นวล
ทาเมือง
*5 น.ส. ชนัญชิดา
จองหม่อง
6 น.ส. แสงดาว
ลุงใส
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
*1 น.ส. สุดาพร
ตุงคนาคร
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิชาการ
1 นาย อุดมศักดิ์
คามาเมือง

(online)

12 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
1 น.ส. นธิดา

คลังขุมทรัพย์

13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
*1 น.ส. ทวย
*2 นาย มงคล
*3 น.ส. แสงหอม
*4 น.ส. มูล
5 นาย อนุพงศ์
6 น.ส. ธัญวรัตน์
7 นาย ศรัณยู

ลุงมาศ
สารแปง
ลุงทุน
ลุงอ่อน
คุรุวาศรี
สินเช้ า
วงศ์ขดั

จังหวัดน่ าน
14 วิทยาลัยการอาชีพปั ว
*1 น.ส. ชลธิชา
2 นาย บูธิต
3 นาย เด่นชัย
15 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
*1 นาย เจษฎา
*2 น.ส. ทิตยา
*3 น.ส. ไอยรา
4 น.ส. ณิชกานต์
5 นาย ธนกฤต
6 น.ส. เมธาพร

มาอินทร์
อินปา
ปทุมไพโรจน์

มะศักดิ์
ชีตลอด
โมกไธสง
อนุมา
แก้ ววิเศษ
แหม่มสอด

16 วิทยาลัยเทคนิคน่ าน
*1 นาย อภิสทิ ธิ์
*2 นาย นพพล
*3 นาย สุทธิราช

แดนแก้ ว
ว่างวงค์เจริ ญชัย
วิริยสกุลโชติ

จังหวัดพะเยา
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีซเี ทคแปซิฟิค
1 น.ส. เฉ็งโย่ง
แซ่จา๋ ว
2 น.ส. พันธุ์มณี
แซ่ยา่ ง
จังหวัดแพร่
18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
*1 น.ส. รวิสรา
*2 น.ส. ณัฐธิดา

แก้ วมา
ดวงสุวรรณ

จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
19 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ ฮ่องสอน
*1 นาย สรพงษ์
เลาซาง
*2 นาย ฐนกร
คล่องทรัพย์ทวี
*3 นาย อดิสรณ์
วิบลู ย์มณีรัตน์
*4 น.ส. แสงเงิน
จางสร้ อย
*5 นาย ทุ่น
(ไม่มีชื่อสกุล)
*6 น.ส. ยุ้ย
พงศ์ษา
*7 น.ส. เพ็ญศรี
องศาศิลป์
8 น.ส. นิดา
(ไม่มีชื่อสกุล)
9 นาย สมภพ
(ไม่มีชื่อสกุล)

*10
*11
12
13

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

มลฤดี
ทิพย์ฤมนต์
ยมลพร
กัญญารัตน์

20 วิทยาลัยการอาชีพแม่ สะเรียง
*1 น.ส. ฐิ ติพร
2 น.ส. สุดารัตน์
3 นาย ขจรทู
4 น.ส. ณัฐสุดา
จังหวัดลาปาง
21 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
*1 นาย ชัยยากร
*2 น.ส. ลักษิกา
*3 น.ส. วณิชชา
4 น.ส. จีรนันท์
22 วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
1 ส.ณ. อาทิตย์

หญ่าโก
ทองสกุลศิริ
อาจวิทยา
ชายทอง

พิกลุ แก้ ว
(ไม่มีชื่อสกุล)
(ไม่มีชื่อสกุล)
บุญมี

(online)

จันต๊ ะวงศ์
เถาหอม
อิ่นแก้ วเครื อ
โสอิน

ศรี วิชยั

23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
*1 น.ส. วิชดุ า
พุทธกรอง
24 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
1 น.ส. สาริ กา
ปิ มลื ้อ

25 ศูนย์ การเรียนปั ญญาภิวัฒน์ ลาปาง
*1 น.ส. ธวัลรัตน์
พัชรโตนนท์
จังหวัดลาพูน
26 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
*1 นาย วิทยา
คุ้มระวีโชติชว่ ง
27 วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
*1 นาย ทุนส่วย

(ไม่มีชื่อสกุล)

28 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์
*1 นาย เขมทัต

สารกระสุน

จังหวัดอุตรดิตถ์
29 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
1 นาย ชัชวาล

วงษ์ น้อย

30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
1 น.ส. ธารารัตน์
2 น.ส. อริ สา

บุญไหว้
ฝาชัยภูมิ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์
31 วิทยาลัยการอาชีพห้ วยผึง้
*1 น.ส. สุวิมล
*2 นาย วิชนัน
3 น.ส. สมิตา

แมดเจริ ญ
จัน่ ทองแท้ สกุล
ชิดนา

32 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
1 นาย ธนดล
วันยาว
33 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย
*1 นาย เจตนิพิฐ
จันดิษฐ์
*2 นาย วัชระชัย
โทฉ่า
*3 นาย ศุภกร
บุรากรณ์
4 น.ส. มณีรัตน์
พิมพา
5 น.ส. พิชญธิดา
ถวิลการ
6 นาย วรชาติ
ทองเภา
จังหวัดขอนแก่ น
34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่ น
1 นาย สหรัฐ
สมมุ่ง
จังหวัดนครพนม
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
*1 น.ส. ศิรประภา

โกพลรัตน์

36 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
1 น.ส. ธนพร
วดีศิริศกั ดิ์
2 น.ส. เสาวลักษณ์
จังหวัดนครราชสีมา
37 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
1 น.ส. นารี
38 วิทยาลัยเทคนิคชุมพวง
*1 น.ส. คณิตา
*2 นาย พีรดา
*3 น.ส. ทรรศนีย์
39 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
1 นาย ธีรศักดิ์
2 นาย ยศกร
*3 นาย สถาพร
*4 น.ส. พรกมล
40 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
*1 นาย อภิสทิ ธิ์
*2 นาย ประสิทธิ์ชยั
*3 นาย ธีรภัทร์
*4 น.ส. ณัฏฐริ กา
*5 น.ส. ปาริ ชาติ
*6 น.ส. สุพตั รา

พลราชม

สีผา

สมจิตร
สีดาพันธ์
รวีวรรณกุล

ตามจะโปะ
คาน้ อย
ทูลกลาง
รมย์สระน้ อย

จันทร์ พิมาย
ขวัญมัน่
สนิทบุญ
คิดถูก
แก่นสาโรง
ลัดดี

41 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
*1 น.ส. สุภาพร

มีสง่า

42 วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่ องเที่ยวนครราชสีมา
1 น.ส. อาฐิ ติยา
โมด่านจาก
2 น.ส. ธนันท์ลดา
ชามะเริ ง
3 นาย กิตติพงษ์
การถาง
*4 น.ส. พิกลุ
ขุนภิรมย์
(online)
43 วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์ เทคโนโลยี
1 นาย ณัฐวุฒิ
หัสดิน
44 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
*1 น.ส. ชัญญา
ธนรัตนนิมิตร
2 น.ส. มณีรัตน์
งามสันเทียะ
45 ศูนย์ การเรียนปั ญญาภิวัฒน์ - นครราชสีมา
1 น.ส. ยุพาวรรณ
ทรงดอน
2 น.ส. เปรมกมล
ฆ้ องดอน
3 น.ส. ปิ่ นมณี
พิรักษา
4 นาย ภูเดช
เพิ่มชื่น
5 น.ส. กัลยาวรรณ
ทรงจะโปะ

(online)

จังหวัดมหาสารคาม
46 วิทยาลัยเทคนิควาปี ปทุม
*1 นาย มนต์ชยั
*2 น.ส. สุรีรัตน์
3 นาย วชิรวิทย์

ศรี วรรณะ
แห้ วเพ็ชร
ประจุดทะสี

47 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
1 น.ส. รัตนา
จันทร์ สามารถ
จังหวัดยโสธร
48 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
1 น.ส. อรสา
2 น.ส. ตติยา

ชูรัตน์
เชื ้อบัณฑิตย์

จังหวัดร้ อยเอ็ด
49 วิทยาลัยการอาชีพร้ อยเอ็ด
*1 น.ส. อรปรี ยา

เฉวียงวาศ

จังหวัดสกลนคร
50 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
*1 นาย ธนากร
*2 นาย วิทวัส
*3 น.ส. รติยา
*4 น.ส. จริ นยา
*5 นาย ณัฐวุฒิ

พรมรัตน์
บุญเนาว์
ชูเลิศ
พลหาร
สง่าเนตร

(online)

จังหวัดสุรินทร์
51 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
*1 นาย อัครพงษ์
*2 น.ส. อรอนงค์
3 น.ส. ชลธิชา
4 นาย สุธินนั ท์
52 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
*1 น.ส. กุลวีณา
2 น.ส. วิภา
3 น.ส. อังคณา
4 น.ส. เบญจมาศ

ภู่ทอง
เรี ยบร้ อย
ชิ ้นแก้ ว
อุ่นจิต

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

เสาะหายิ่ง
ปุ่ มแก้ ว
สุรัจ
แก้ วเพชร

(online)
(online)
(online)

จังหวัดหนองคาย
53 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่ อเรื อหนองคาย
*1 นาย อาทิตย์
ทุมสิงห์
54 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
1 น.ส. กัลยารัตน์
อุบลบาล
*2 น.ส. กัญญาณี
วังโน
จังหวัดอุดรธานี
55 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์
1 นาย อธิพงษ์
อินทะนาม

ภาคกลาง
จังหวัดกาแพงเพชร
56 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
*1 น.ส. สลิตตา
ขันทะปั ญญา
จังหวัดนครสวรรค์
57 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
*1 น.ส. จุฑามาศ
ฟองเอม
58 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
*1 นาย ธนพล
*2 น.ส. ญาณนันท์
*3 น.ส. ธัญจิรา
*4 นาย วีระยุทธ
*5 นาย พัทธพล

ช่างปั น้
เรื องสุพรรณ
จันทลินลา
อินทะวงค์
ถาวร

59 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
*1 น.ส. ปิ่ นแก้ ว
*2 น.ส. มุกริ นทร์
*3 น.ส. ปั ญจภัทร
*4 น.ส. น ้าทิพย์
*5 น.ส. กิตติพร
*6 นาย ดิสรณ์
*7 น.ส. แพรพลอย
*8 ด.ญ. อรวรรณ

เกิดเพชร
อภิวชั รางกุล
อ่อนวิจารย์
ปรางประเสริ ฐ
พลสา
ประสานวงษ์
มานะจิตประเสริ ฐ
สุขเกษม

*9 น.ส. ภัทรวริ นทร์
*10 น.ส. ณัฐพร
*11 น.ส. สตางค์

วิเศษสกุลวงษ์
ปานกรด
เก่าบ้ านใหม่

60 ศูนย์ การเรียนปั ญญาภิวัฒน์ - นครสวรรค์
*1 น.ส. สายรุ้ ง
จันทร์ นพ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
61 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
*1 นาย นันทพงศ์
อัตตะสาระ
62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
*1 น.ส. ธันยพร
ใจยิ ้ม
จังหวัดพิจิตร
63 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
1 นาย เมธา
64 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
*1 น.ส. อริ สา

วีระพันธ์

นวลเพ็ญ

จังหวัดเพชรบูรณ์
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
*1 น.ส. หฤทัย
บุญชาลี
*2 น.ส. ฐิ ติพร
ชมจุนจัง

(online)

จังหวัดลพบุรี
66 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
*1 นาย ณรงค์ชยั
*2 น.ส. นภัสสร
*3 น.ส. วนาลี
*4 ด.ญ. กรรณิการ์
*5 น.ส. อรอนงค์
*6 น.ส. ภัทริ ชา
*7 น.ส. ธัญญารัตน์
*8 นาย พงศธร
*9 นาย ชินวัฒน์
*10 น.ส. ธนิตา
*11 นาย ศรายุทธ
*12 นาย ชลสิทธิ์
*13
*14
*15
*16
*17
*18

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

จิรภัทร
อริ ยา
จิรัฏฐิ กา
วลัญญา
ณัฐวรรณ
จิรภิญญา

นาบุญคง
ประทะทอง
พรหมจรรยา
ชมโคบุตร
ทาชัย
เฉลยญาณ
แสงอรุณ
วิเชียรดี
กันหาทิพย์
อาจเอี่ยม
คาสูง
มูลประดิษฐ
ในพิมาย
ขาอุปถัมภ์
ไทยสยาม
โพธิ์คา
รักไร่
แสงกระจาย

67 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
*1 น.ส. อรพิมล
*2 น.ส. ญาณภา
*3 น.ส. สศิตรา
*4 น.ส. ศศิภา
*5 น.ส. จันทรกานต์
*6 น.ส. ธวินนั ต์
7 น.ส. กาญจนา
*8 น.ส. ชญาภา
68 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
*1 น.ส. วรัญญา
*2 น.ส. อนัญญา
*3 นาย ณัฐวุฒิ
*4 นาย สุรศักดิ์
*5
*6
*7
*8

นาย
นาย
น.ส.
นาย

ทัศตะวัน
ภูรินท์
จารุวรรณ
ศุภกร

69 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
1 นาย กิตติพงษ์
2 นาย วัชระ
3 นาย ชัชธนันท์

โตใย
สีเอี่ยม
เทียนลิ ้ม
แม้ นพวก
ชมพู่
ร่มสายหยุด
แสงสี
มะณีรัตน์

หิรัญรักษ์
อากรนาค
ดวงจันทร์
เริ งจิตร์
เรื องเขียน
สีลาโล้
เทศนา
มาเหนี่ยง

แซ่ลี
มัน่ ขัน
ตุ้มเที่ยง

จังหวัดสมุทรสาคร
70 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้ อมน้ อย
1 นาย จิรวัฒน์
จันทร์ ลาด
2 นาย ธนาธร
อ่อนสลวย
3 น.ส. อารี ยา
ดาวเรื อง
จังหวัดสิงห์ บุรี
71 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์ บุรี
*1 นาย สราวุฒิ
*2 นาย ธนศักดิ์

พลายชมภู
เพิงสงเคราะห์

จังหวัดสุโขทัย
72 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
1 น.ส. สุนิษา
อาจารย์
จังหวัดสุพรรณบุรี
73 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
*1 น.ส. รัตนา
ขันทีท้าว
จังหวัดอ่ างทอง
74 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
*1 นาย พงษ์ศกั ดิ์
คอเวียง

ภาคตะวันออก
จังหวัดจันทบุรี
75 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
1 น.ส. วศิมน

เกียรตินนั ท์

จังหวัดชลบุรี
76 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
*1 นาย ศุภกร
*2 นาย พีระพัฒน์

อาพินธ์
แถมวิจิตร

77 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
*1 น.ส. ปุณยภา
มาระพันธุ์
*2 น.ส. ธัญญารัตน์
สีปยุ
3 น.ส. ศศิธร
แซ่ซ้ง
*4 น.ส. ณัฏฐณิชา
กาศสาริ กรรม
*5 น.ส. หนึ่งฤทัย
สีทอง
*6 นาย อาทิตย์
กิตติยงั กุล
7 น.ส. มันทนา
แซ่วา่ ง
78 วิทยาลัยเทคโนลีเมืองชลพณิชยการ
1 น.ส. รัตติกาล
เรื องเดช
*2 น.ส. วรรณกานต์
กิน้ บูราญ
3 น.ส. แก้ วมณี
พรหมโชติ

79 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ
*1 น.ส. วิลาวรรณ
อาพินธ์
80 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
*1 น.ส. ชลดา
สีธุลี
81 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
*1 น.ส. กฤติยา
2 น.ส. จันทร์ เพ็ญ
3 น.ส. กิตติพร
4 นาย พลังเดช
5 น.ส. รษา
6 น.ส. อัจฉรา
*7 น.ส. ศิริวรรณ
จังหวัดปราจีนบุรี
82 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
*1 น.ส. วนิสา
*2 น.ส. หทัยรัตน์
*3 น.ส. วันวิสา
*4 นาย ภูมินทร์
*5 นาย ฐิ ติกร
*6 นาย รัสเซีย
*7 น.ส. ณรี รัตน์
*8 นาย ติณณภพ
*9 น.ส. ณัฐณิชา

นันทะ
ช่วยเมือง
พันธุสะ
น้ อยกร
ด้ วงเมฆ
ซ่อนจิ ้ว
ยิ ้มแย้ ม

นาคตระกูล
ทายอด
แซ่อึ ้ง
แสงอรุณ
เจิมพันนิตย์
เลิศมณี
สิงห์เงา
เสร็ จธุระ
จันทร์ เกตุ

*10
11
12
13
*14
15

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

วรฤทัย
วนิสา
ศิริพร
ปรี ญาภรณ์
ชุติมณฑน์
นภาวรรณ

83 วิทยาลัยสารพัดช่ างปราจีนบุรี
*1 น.ส. นัฏฐลักษณ์
*2 น.ส. ไอรดา
3 นาย ศิวกร
4 นาย อัครชัย
*5 น.ส. อรจิรา

จันทร์ แวว
พื ้นบาตร
แดงสี
สุดสิงขร
สมคุณ
พันธ์แดง

กลิ่นกลัน่
กนกเพชร
เปรมสุข
เทียนครบุรี
เสียงเสนาะ

ภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี
84 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
*1 น.ส. นัฐวรรณ

สายจันทร์

85 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
1 นาย อภิวฒ
ั น์
ชานาญชัยศรี
86 วิทยาลัยสารพัดช่ างกาญจนบุรี
1 นาย อภินนั ท์
แก้ วนา
2 นาย ศุภชัย
ตองแก้ ว

87 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
*1 น.ส. วริ ศรา
นกแก้ ว
2 น.ส. ภาวิณี
ทองผาโกมล
จังหวัดตาก
88 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ตาก
1 น.ส. ทักษพร
แก้ วสงคราม
2 น.ส. มณีวรรณ
นานแกง
3 นาย ณรงค์กร
หิรัญอมรกุล
89 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
*1 นาย อนุวฒ
ั น์
(ไม่มีชื่อสกุล)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
90 โรงเรียนพณิชยการหัวหิน
*1 น.ส. เปมิกา

ศรี สนิท

91 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
*1 น.ส. พีรดา
บุษบา
*2 น.ส. ปิ ยนุช
แตงอ่อน
*3 นาย นเรนทร์ ฤทธิ์
เกตุทอง
จังหวัดเพชรบุรี
92 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
1 น.ส. ศันสนีย์
โรทนง

จังหวัดราชบุรี
93 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
1 นาย ศรราม
2 นาย พิษณุ
3 นาย ณรงค์
4 น.ส. อริ สา
94 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
1 น.ส. สุวนั ดี

คุ้มเจริ ญ
ครุฑน้ อย
ตอแคะ
แท้ วเครื อ

แจ้ งคล้ าย
ภาคใต้

จังหวัดกระบี่
95 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
1 น.ส. จรรยา
ทองไชย
2 น.ส. เมธาวี
ขันทองดี
จังหวัดตรัง
96 วิทยาลัยการอาชีพตรัง
*1 น.ส. วันวิสาข์
*2 นาย วรายุส

ประกอบธรรม
จีนตีด

97 วิทยาลัยเทคนิคตรัง
*1 น.ส. ปวันพัสตร์
2 นาย ณัฏฐชาติ
3 น.ส. ชลธิชา
4 น.ส. รัชนีกร

สีรักษ์
พันธ์ดี
พลพ่าย
แป้นไทย

98 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรั ง
*1 น.ส. ศิริพร
นุ่นรัตน์
*2 น.ส. ปิ่ นอนงค์
รองเดช

(online)
(online)

(online)
(online)

จังหวัดนครศรีธรรมราช
99 วิทยาลัยเทคนิคนครศรี ธรรมราช
*1 นาย สุพฒ
ั น์
นาคนุกลู
*2 น.ส. ณัฐฐาพร
น ้าขาว
*3 น.ส. กชกร
อุ่นคงทอง
4 นาย ภูวกร
ทวิโชติเกษม
100 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่ อเรื อนครศรีธรรมราช
1 นาย สัมฤทธิ์
สุรัตวดี
2 นาย ไกรสิทธิ์
บุญศรี
3 นาย กฤติรัฐ
นวลมุสงิ ห์

101 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
*1 น.ส. พิยะดา
เกตุแดง
*2 น.ส. กนกกานต์
มณีรัตน์
*3 น.ส. ธัญลักษณ์
บุญนา
*4 น.ส. กาญจนา
หัสตุด
*5 น.ส. ธัญญารัตน์
รามอินทร์
*6 น.ส. อตีตา
สังข์เถี่ยว
*7 นาย กิตติศกั ดิ์
สุขเกษม
8 น.ส. ณัฏฐณิชา
พละบุญ
9 น.ส. วราภรณ์
คาต่าย
*10 น.ส. ดรุณี
เรื องช่วย
*11 น.ส. ศศิธร
จันทรศรี
*12 น.ส. วรนุช
รุ่งเอียด
จังหวัดยะลา
102 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
1 น.ส. อารี ยา
มาดโอสถ
จังหวัดสงขลา
103 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
*1 นาย ศักริ นทร์

สังเทระ

104 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ อานวยวิทย์
1 นาย รฐภูมินทร์
นาอุดม
2 น.ส. ภูริชญา
เอียดเกิด
3 น.ส. ณัฐธยาน์
กิม้ ตัน้
จังหวัดสตูล
105 วิทยาลัยชุมชนสตูล
1 น.ส. ริ ชดาร์

ยีละงู

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
106 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี
*1 น.ส. เมธาวดี
ไชยโกฏิ

