รายชื่อนักเรี ยนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ปี 2562 (รอบรอฟั งผล)
ระดับอาชีวศึกษา / ภูมภิ าค
หมายเหตุ
1 เครื่ องหมาย * หมายถึง ผู้ท่ ไี ด้ รับทุนการศึกษาต่ อเนื่อง
2 เครื่ องหมาย (online) หมายถึง ผู้ท่ สี มัครทุนการศึกษาผ่ านระบบออนไลน์
ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
*1 น.ส. สายธาร

กันธะ

2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เพื่อ น.ส.พรทิพย์ หน่อแก้ ว
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
*1 นาย ธนกฤต

เชอมือ

*2 ด.ช. อดิศร

เปี ยวแล่

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุ งธนเชียงรายไทย-เยอรมัน
*1 น.ส. วิไลวรรณ

เชอหมือ่

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
*1 น.ส. อุษาวดี

แดมา

*2 น.ส. พรสวรรค์

เบียเช่อชา

*3 น.ส. ชมพู่

อาซอ

*4 น.ส. ลลิตา

มาเยอะ

*5 น.ส. จิราภรณ์

หมือ่ แล

*6 น.ส. น ้าฝน

คาใส

*7 น.ส. จันทร์ ดี

แก้ วขัน

*8 ด.ญ. พรนภา

จันแดง

*9 ด.ช. ทิวากรณ์

ทองเนตร์

*10 น.ส. วิมลพรรณ

บุญจันทร์

*11 นาย วรวุฒิ

วรรณรส

5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
*1 นาย เมธัส

สมรูป

2

โยธา

นาย นโรดม

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชียงราย
1

นาย พีรเดช

วิมานสาคร

(online)

2

นาย ศักดา

จามรเลิศ

(online)

3

นาย สุรชัย

สิริวนาชัย

(online)

จังหวัดเชียงใหม่
7 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
*1 ด.ช. ชนัญชัย

สัง่ สมความดี

8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
*1 ด.ญ. มูเหล่พอ

(ไม่มีชอื่ สกุล)

*2 ด.ญ. วารี

จตุพรไชยศิริ

*3 น.ส. จุฑาทิพย์

จรูญค้ าเจริ ญ

*4 น.ส. หน่อฉิ

ปั ญญานิศา

5

บุญทา

นาย ดนุสรณ์

(online)

6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เพื่อ น.ส.สุดา (online)
9 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
*1 นาย อนุวตั

ปั นติบ๊

2

คุณยศยิง่

นาย กฤษณะ

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
*1 น.ส. ชริ นทร์ ทิพย์

จันทร์ ดี

*2 ด.ช. ศศธร

หน่อคา

*3 นาย สายฟ้า

ลุงติ

*4 น.ส. ปิ ยะฉัตร

กุมาร

*5 น.ส. ประภาวรินทร์

รัตนโพธิ์ธา

6

ด.ช. มีนา

หน่อคา

7

นาย พรมพิไชย

ฉิมพูน

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เพื่อ น.ส.หมวยแลง สุกใส
9

นาย นักรบ

สุดใจ

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริ หารธุรกิจเชียงใหม่
*1 นาย นพณัฐ

วรรณวงศ์

2

แซ่ล้า

น.ส. แสงคา

12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
*1 น.ส. ศศิภา

ศิริแก้ ว

(online)

2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อ น.ส.เพชรา ลุงมาก
3

น.ส. จิรทีปต์

ศรีสขุ

*4 น.ส. แคทรียา

น ้าโค้ ง

*5 ส.ณ. ภูวนาท

มังคะลัง

จังหวัดน่ าน
13 วิทยาลัยการอาชีพปั ว
1

นาย พีรวัฒน์

ปามะ

14 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
*1 น.ส. วรางคณา

อนุมา

2

น.ส. จุฑาทิพย์

กะจันต๊ ะ

3

นาย ธีรพงศ์

แสนเมือง

15 วิทยาลัยเทคนิคน่ าน
*1 นาย จิรายุทธ

เจนการ

*2 น.ส. อารีรัตน์

อินกุณา

*3 น.ส. เมทินี

กาหรัด

4

วงษ์ ใย

น.ส. ธัญญาเรศ

*5 นาย พีรวิชญ์

ศรีรัตน์

*6 นาย เอกวัฒน์

พัธนะชาญชัยกุล

จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
16 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ ฮ่องสอน
*1 นาย วศิน

มลฤดีรักษ์

*2 น.ส. รัชนีกร

ชมชนะชัย

(online)

*3 น.ส. สุวิมล

วรียะกุล

4

สาธิพา

น.ส. ศุภกั ษร

17 วิทยาลัยการอาชีพแม่ สะเรี ยง
*1 น.ส. น ้าเพชร

วนาเจริญยศ

*2 นาย สิริมงคล

บงกชกุลวิจิตร

*3 น.ส. ดวงเดือน

โรจน์ประทุมศร

*4 นาย สุบนิ ทร์

รักไพรสายเพชร

*5 นาย อดิศกั ดิ์

เลิศล ้าธรรม

6

นาย อาชิด

พิศาลพิมาน

7

นาย ธีรนัย

ปกรณ์เจิดกุล

8

น.ส. ศศิธร

ชัยยา

จังหวัดลาปาง
18 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
*1 น.ส. ศศินา

วงศ์จวิ๋ บุตร

19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
*1 น.ส. พรนิภา

จารุจิตกุล

จังหวัดลาพูน
20 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
*1 น.ส. มานี

มโนสานึก

*2 นาย สิรภัทร

หล้ าเป็ ง

(online)

จังหวัดอุตรดิตถ์
21 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
*1 ด.ญ. ณัฐฐาภรณ์

ทองเชิด

*2 ด.ญ. สุชาดา

พิมพิศยั

*3 ด.ญ. นันทกานต์

ฟูใจ

4

น.ส. กมลวรรณ

โสภะสาระ

5

น.ส. อุษณียาภรณ์

พูลศรี

6

น.ส. จิรัชญา

เหลือ่ มพล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์
22 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
*1 น.ส. เมวดี

หมืน่ ไทยสงค์

*2 น.ส. สุจิตรา

เดือ่ ดิน

23 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึง้
*1 นาย ชยางกูร

วะสัตย์

*2 นาย เชษฐา

วงษ์ รักษา

*3 นาย ธีรเดช

จงสร้ อย

*4 นาย ธนภัทร

โพพรึก

*5 นาย อนุชา

วงษ์ รักษา

24 วิทยาลัยสารพัดช่ างกาฬสินธุ์
*1 ด.ญ. วิยะดา

สารีวงษ์

25 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย
*1 น.ส. ชัญญา

ไกยวรรณ

*2 น.ส. กรรณิการ์

มหาพรหม

*3 นาย จีรวัฒน์

นรินทร์

*4 น.ส. นรารัตน์

เหมือนศรี ชยั

5

ศรีพอ

น.ส. นันทิญา

จังหวัดขอนแก่ น
26 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่ น
1

นาย อดิพงศ์

พรเฉลิมเกียรติ

จังหวัดนครราชสีมา
27 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
1

นาย นฤเดช

*2 น.ส. สุวภัทร

อยูบ่ ญ
ุ สุข
บุญพงษ์

28 วิทยาลัยเทคนิคปั กธงชัย
*1 นาย ศุภกิจ

กิ่งกระโทก

*2 นาย นวพล

ขิงพรมราช

29 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

*1 น.ส. เทพธิดา

บุญลอย

30 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่ อง
1

น.ส. กมลลักษณ์

ตรีโชติ

2

น.ส. รัตนาภรณ์

บุตรพาชี

31 วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
1

น.ส. จิรนันท์

ใจไม้

32 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
*1 น.ส. นภัสสร

กล้ าจอหอ

*2 ด.ญ. เยาวลักษณ์

อินทร์ นอก

*3 ด.ญ. พรไพลิน

แก้ วสันเทียะ

*4 น.ส. ปาริชาติ

จงอ้ อมกลาง

*5 น.ส. รักษ์ศินา

พัชนะกูล

6

น.ส. นฤมล

แสดขุนทด

7

น.ส. กัญญาณัฐ

โปสันเทียะ

8

น.ส. ปุณยวีร์

สุขศรี พะเนา

9

น.ส. วรรณธิดา

โพธิ์นอก

10 น.ส. ศรศิริ

โหมสันเทียะ

*11 น.ส. สายธาร

แจ่มจันทร์

*12 น.ส. จิราภรณ์

คัมภีระ

จังหวัดบุรีรัมย์
33 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
*1 น.ส. อรชุดา

ประรุมรัมย์

(online)

*1 น.ส. คาแก้ ว

สุระสา

(online)

*2 นาย วิทยา

ศรีหนองโคตร

(online)

จังหวัดมหาสารคาม
34 วิทยาลัยสารพัดช่ างมหาสารคาม

35 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
1

นาย ชานนท์

อุทยั สม

จังหวัดร้ อยเอ็ด
36 วิทยาลัยการอาชีพร้ อยเอ็ด
*1 น.ส. จิราภรณ์

บุตรสอน

(online)

จังหวัดศรี สะเกษ
37 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรี สะเกษ
1

น.ส. ราตรี

ประทัง

จังหวัดสุรินทร์
38 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
1

นาย วรายุทธ

39 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

พันสุเภาดี

(online)

*1 น.ส. จุฬาลักษณ์

จานงค์

2 ด.ญ. ฉัตรติกา

หอมนวล

จังหวัดหนองคาย
40 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
1

น.ส. อัจจิมา

คัณทะสุวรรณ

2

น.ส. อริสรา

นามรส

3

น.ส. พณิดา

ขุนใหญ่

จังหวัดหนองบัวลาภู
41 วิทยาลัยการอาชีพศรี บุญเรื อง
*1 นาย ลมรันท์

กัลยาวงศ์

*2 น.ส. ยุภาวรรณ

ชัยจีน
ภาคกลาง

จังหวัดนครนายก
42 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
*1 น.ส. สมคิด

ทาโส

จังหวัดนครสวรรค์
43 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
1

นาย จักรกฤษ

เสี ้ยวสกุล

(online)

2

น.ส. ชมพูนชุ

สุขเนียม

44 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
1 ด.ญ. อังคณา

ขาวงาม

45 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
*1 นาย พัดยศ

ทองศิริ

*2 นาย นุติพงศ์

อารี เอื ้อ

*3 นาย ประสิทธิ์

ศรีประสิทธิพร

*4 นาย พิสฐิ

พ่วงแสง

5

เรื องขา

นาย เรืองวิทย์

46 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
*1 นาย เจษฎาภรณ์

มังกร

*2 น.ส. สิริวิมล

ใจบุญลือ

*3 นาย กิตติพงษ์

กิตติคณ
ุ ตระกูล

*4 ด.ช. ต้ นตระกาล

สุขคลี่

*5 นาย ธันวา

จันทร์ ดาห์

*6 น.ส. สุพรรษา

บางลี

7

น.ส. กชกร

สังทอง

8

ด.ช. สุกิจ

พูลเขต

9 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เพื่อ น.ส.เมย์ คาร
47 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
*1 น.ส. สโรชา

มีโชค

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
48 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรี อยุธยา
1

น.ส. อรวรา

พลอยหมืน่ ไวย

2

น.ส. มณฑิรา

สุเมธี

3

น.ส. ประภัสสร

ตุ้มทอง

จังหวัดพิจิตร
49 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้ อ
*1 น.ส. วราพร

พามี

*2 น.ส. กนกวรรณ

กลิน่ ลาดวน

*3 น.ส. ภาวิดา

พุฒพิมพ์

4

ชูปัน้

น.ส. สุดาพร

จังหวัดลพบุรี
50 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
*1 ด.ช. นรงค์ฤทธิ์

พิมพาสร้ อย

*2 นาย โชติพงศ์

มีแก้ ว

*3 น.ส. นภาพร

อุทรดัน

*4 ด.ญ. จารุวรรณ

วงเวียน

*5 น.ส. ปริศนา

คาสม

*6 ด.ญ. อัญธิชา

หนูจนั ทึก

*7 นาย นพดล

กุมเพ็ชร์

*8 นาย ธีรภัทร

ศรีสมบัติ

*9 น.ส. สุรัมภา

เบ็งทอง

*10 น.ส. วีรยา

บุญปก

*11 น.ส. ณัฐพร

บัญชรศิลป์

*12 น.ส. กนกวรรณ

พรมศรี

*13 น.ส. ธนาภรณ์

แสงทอง

*14 นาย วิวิธชัย

ทวีวฒ
ั น์

*15 นาย ฐิ ติพงศ์

พรหมมา

*16 นาย วิชยั

สิงห์ชาติ

*17 น.ส. พัชราภา

คานึง

*18 ด.ญ. จินดาพร

ศิริคปุ ต์

*19 นาย ทองคูณ

พันธรณี

20 นาย วันชนะ

วรรณโรจี

21 นาย ธนชัย

เชื ้อชุม่

22 นาย ชัชวาล

จันทา

23 น.ส. จารุมน

เพ็ชรสุม่

24 น.ส. ดวงกมล

ศูนย์พวงษ์

25 น.ส. จีรนันท์

จตุเทน

26 น.ส. ปิ่ นนภา

ทรัพย์สนิ

27 ด.ญ. มัณฑนา

อ่อนอากาศ

28 นาย อมเรศ

สุระอานาจ

*29 นาย สรศักดิ์

ภิรมย์ชม

30 น.ส. นุชจรี

โล่สาราญ

51 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
1

น.ส. ปณิตา

หมึกสี

52 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
*1 ด.ญ. วิภารัตน์

โพธิ์ทองคา

*2 นาย ชนะสิทธิ์

สดับจิตร

*3 น.ส. นิภาพร

ม่วงขาว

*4 น.ส. ชลิดา

โพธิ์แปลก

*5 ด.ญ. กมลวรรณ

ดวงตาล

*6 ด.ช. รุจโรจน์

บุญโสม

*7 นาย ประจักษ์

จันทรโคตร์

*8 นาย อนันต์ชยั

ตรีมาลัย

จังหวัดสิงห์ บุรี
53 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์ บุรี

จังหวัดสุโขทัย

1

น.ส. พรรัตน์

ทองเนตร์

2

น.ส. วรรณภา

ขาวิไล

3

น.ส. ศิริพร

จันเสน

*4 น.ส. กัญญารัตน์

บุญเงิน

5

น.ส. ปนัดดา

ขาจันทร์

6

นาย จิณณธรรม

เจริญผลิตผล

54 วิทยาลัยการอาชีพศรี สัชนาลัย
1

น.ส. ทันทิมา

จันทร์ แก้ ว

55 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
*1 น.ส. ปิ ยาภรณ์

แพ่งเมือง

จังหวัดสุพรรณบุรี
56 โรงเรี ยนบรรหารแจ่ มใสวิทยา 1
*1 นาย ธณวรรฒ

เกตุเห่ง

57 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
*1 นาย สหรัฐ

จันทร์ เสวก

จังหวัดอ่ างทอง
58 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่ างทอง
1

ด.ช. ธีระพงษ์

โพธิรักษา
ภาคตะวันออก

จังหวัดฉะเชิงเทรา
59 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
*1 ด.ญ. ณิชาภา

คาแหลมหลัก

จังหวัดชลบุรี
60 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริ หารธุรกิจ
*1 นาย ศราวุธ

พรมพุ้ย

(online)

61 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
*1 น.ส. สุทตั ตา

ยงเสมอ

*2 น.ส. ธนพร

เอมเปี ย

*3 น.ส. พรชิตา

มนต์ออ่ น

*4 นาย ธนภัทร

ฝนทอง

*5 น.ส. อนงค์นาฏ

แซ่จาง

*6 นาย จิรวัฒน์

เผือกนริ นทร์

*7 นาย ขันติพงษ์

รัตนวิจิตร

*8 น.ส. ชนน์ชนก

จันทร์ ประเสริฐ

62 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
1

น.ส. ภิญญาภา

พร้ อมอนันต์

2

น.ส. ฐิ ติพร

จันทร์ ทอง

3

น.ส. ชุติพร

นิราศโศรก

4

น.ส. วรนิษฐา

อ่อนเมืองคง

5

น.ส. ดวงกมล

อาพร

6

น.ส. ณัฐวดี

สว่างวงศ์

7

น.ส. สุนิษา

รักษาวงษ์

8

น.ส. ปรียา

สังขารมย์

9

น.ส. อารดา

สาเหลา

10 น.ส. ชนัญชิดา

มะโนวงค์

11 น.ส. ชลธิชา

เกตุแก้ ว

12 น.ส. สิรินญา

จันน้ อย

13 น.ส. รินนรี

กลิน่ บุญ

14 น.ส. อมรรัตน์

แซ่ลี

63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
1

น.ส. สุภสั สรา

กมลเฉลิมกิจ

2

น.ส. ศศิวิมล

เหล่าเลิศ

3

น.ส. อักษราภัค

ตุลบุตร

4

น.ส. ศริ นยา

ศรแผลง

5

นาย บุญวัฒน์

พาวินิจ

6

น.ส. ธมลวรรณ

ภิรมย์สภุ าพ

7

น.ส. ณิชากร

ศรีชมภู

8

น.ส. ณัฐวดี

อินทร

9

น.ส. ชลธิชา

ไม้ งาม

10 น.ส. สิริยากร

แก่นบุตร

จังหวัดปราจีนบุรี
64 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
*1 น.ส. กานต์ธิดา

เปรมดี

*2 น.ส. เจนนี่

พันธิกลุ

*3 น.ส. มนัสนันท์

เชื ้อบัณฑิตย์

*4 ด.ญ. จุฑาทิพย์

นงพยัฆ

*5 ด.ช. พรพิพฒ
ั น์

พันนาม

*6 น.ส. นารีวรรณ

ต่อประเสริฐ

*7 ด.ญ. จุฬาลักษณ์

สุขเกษม

*8 ด.ญ. ธิติมา

นาสืบ

9

อุเบกจิตร

น.ส. น ้าทิพย์

10 ด.ญ. ชลธิชา

แก้ วเกตุ

11 ด.ช. อิทธิกร

ทองประเสริฐ

12 น.ส. รุ่งทิวา

กรี วิเวก

13 ด.ช. ศักดิธัช

ถ ้าพลอย

14 น.ส. อวยพร

เนียมทอง

15 นาย อนุชา

แผ่เหล่า

16 น.ส. พรมณี

สารีแก้ ว

65 วิทยาลัยสารพัดช่ างปราจีนบุรี
*1 น.ส. สุพตั รา

บุญโชติ

66 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี
*1 นาย นที

จิตต์ภกั ดี

*2 น.ส. เสาวลักษณ์

กนกโพธิ

*3 น.ส. อัจฉรา

ศรีนวล
ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก
67 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
*1 น.ส. สุวรรณี

สมภพพิสมัย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
68 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
*1 นาย อภิสทิ ธิ์

องอาจ

ภาคใต้
จังหวัดตรั ง
69 วิทยาลัยการอาชีพตรั ง
*1 ด.ญ. นันทิมา

เพชร์ สวัสดิ์

*2 นาย ธนาวุฒิ

ชูแสง

*3 น.ส. สุธีรา

แก้ วพรม

*4 นาย สุรชัย

เพ็งเผา

*5 น.ส. ธนพร

เมืองแก้ ว

6

จิตรบุญ

นาย พัทธดนย์

70 วิทยาลัยเทคนิคตรั ง
*1 ด.ช. ภูริ

เอียดสงคราม

2

จันทร์ มิตร

นาย พีรพัฒน์

จังหวัดนครศรี ธรรมราช
71 วิทยาลัยเทคนิคนครศรี ธรรมราช
*1 นาย ชวัลวิทย์

หมัน่ ถนอม

*2 ด.ช. วุฒิชยั

ลังเมือง

*3 นาย พีรพัฒน์

ชูพลับ

4

นาย อภิสทิ ธิ์

ชายเขียว

72 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่ อเรื อนครศรี ธรรมราช
1

นาย อัครชัย

คุระสุข

73 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี ธรรมราช
*1 ด.ญ. จันทร์ ธิดา

ชูสวุ รรณ

74 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรี ธรรมราช
*1 นาย จิตรกร

ชูเมือง

2

นาคมณี

น.ส. วิกานดา

75 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
1

น.ส. ทิพวรรณ

เสนน้ อย

จังหวัดนราธิวาส
76 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
*1 น.ส. นาดียา

มูซอ

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
77 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี
1

นาย อรรคราช

รักษายศ

จังหวัดสงขลา
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

*1 น.ส. อารียา

รักขประเสริ ฐ

79 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ อานวยวิทย์
1

น.ส. จุฑามาศ

อะหมัด

(online)

