รายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ปี 2562 (รอบรอฟั งผล)
ระดับมัธยมศึกษา / ภาคใต้
หมายเหตุ
1 เครื่ องหมาย * หมายถึง ผู้ท่ ไี ด้ รับทุนการศึกษาต่ อเนื่อง
2 เครื่ องหมาย (online) หมายถึง ผู้ท่ สี มัครทุนการศึกษาผ่ านระบบออนไลน์
จังหวัดกระบี่
1 โรงเรี ยนเหนือคลองประชาบารุ ง
1

น.ส. วีรดา

เอ่งฉ้ วน

จังหวัดตรัง
2 โรงเรี ยนตรังรั งสฤษฎ์
1

นาย ภัทร์ ดนัย

ขวัญเพ็ชร

3 โรงเรี ยนทุ่งหนองแห้ งประชาสรรค์
1 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง

ชนะกุล

2

ด.ช. นเรศร์

สุขลิ ้ม

3

ด.ช. ศุภวิชญ์

อะเส็ม

4

ด.ช. กฤษกรณ์

หมื่นรักษ์

5

ด.ช. ธนภัทร

ทองฤทธิ์

4 โรงเรี ยนนาโยงวิทยาคม

1 ด.ญ. กานต์ธิดา

ตับเหล็ก

(online)

2 ด.ญ. กานต์ธิดา

ทองขาว

(online)

3

เพ็งทองแก้ ว

(online)

ด.ช. ธาดา

5 โรงเรี ยนปะเหลียนผดุงศิษย์
1

น.ส. สุพรรณษา

ชายทุย่

6 โรงเรี ยนย่ านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
*1 น.ส. อภิชญา

หนูคราม

2

น.ส. อติพร

คงชาติ

3

น.ส. นภัสสร

ปิ่ นกุมภีร์

7 โรงเรี ยนวังวิเศษ
1 ด.ญ. กาญจนวดี

ชุมคง

(online)

2

รักซ้ อน

(online)

น.ส. สุณิสา

8 โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ
1 ด.ญ. อัจฉรา

สุนทรนนท์

จังหวัดนครศรี ธรรมราช
9 โรงเรี ยนกัลยาณีศรี ธรรมราช
*1 ด.ญ. นาฎฤดี

คงเซ็น

10 โรงเรี ยนควนเกยสุทธิวิทยา
*1 ด.ญ. กชนาถ

ฤทธิจนั ทร์

*2 ด.ช. ณัฐพงศ์

เอียดสีทอง

*3 ด.ช. ธนกฤติ

สิ่งประสงค์

*4 ด.ช. กษิด์เิ ดช

พุกเจริ ญผล

5

เรื องรักษ์

ด.ช. ธีรภัทร

11 โรงเรี ยนชะอวด
1 ด.ญ. ณภัทรชยา

ชูเกิด

2 ด.ญ. ปาลิตา

ฝาระมี

12 โรงเรี ยนเชียรใหญ่
*1 ด.ช. ธนกฤต

แก้ วท่าพยา

*2 ด.ญ. ปริ ชาติ

คงทอง

*3 ด.ช. จิรวัฒน์

จันทร์ ทอง

*4 ด.ญ. ธัญญลักษณ์

คงสังข์

*5 ด.ญ. อมรสตรี

บุญจริ ง

(online)

13 โรงเรี ยนตระพังพิทยาคม
*1 ด.ญ. วลิดา

ทิพย์อกั ษร

*2 ด.ช. ธนภัทร

คงช่วย

*3 ด.ญ. กัณติมา

นิมิตศรีสวุ รรณ

*4 ด.ญ. ประภัสสร

เก่งทางการ

*5 ด.ญ. อนัญพร

สมศรี

*6 ด.ช. อักษรินทร์

ทองอ่อน

*7 ด.ช. ธนากร

ทองปลัง่

14 โรงเรี ยนวัดท่ าแพ
*1 ด.ญ. นลินทิพย์

แก้ วมณี

*2 ด.ญ. ปิ่ นมณี

พรหมแสง

15 โรงเรี ยนท่ านครญาณวโรภาสอุทศิ
1 ด.ญ. จันทิมา

มะสุวรรณ

16 โรงเรี ยนทุ่งสง
*1 ด.ญ. ธนัญญา

อนุดวง

*2 ด.ญ. จุฬาลักษณ์

จันทวงศ์

3 ด.ญ. เสาวรัตน์

ชูวชิ ยั

4

เพ็งจันทร์

ด.ช. วิทยา

17 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
*1 ด.ญ. ธิดารัตน์

ชัยยัง

*2 ด.ญ. ปิ ญาอร

นาคแก้ ว

3

ด.ช. รัชชานนท์

บุญชาติ

4 ด.ญ. กัญญาณัฐ

วังบุญคง

5

ศรี มาลา

ด.ช. ณัฐพล

18 โรงเรี ยนโยธินบารุ ง
*1 ด.ญ. วิมลณัฐ

ชานาญกิจ

*2 น.ส. ภัทราภรณ์

ยอดนาคี

19 โรงเรี ยนร่ อนพิบลู ย์ เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
*1 ด.ช. ธนกฤต

แก้ วนาค

*2 ด.ญ. ธนภรณ์

โกศัยสุข

*3 ด.ญ. ปรี ยา

ชุมศิริ

*4 ด.ช. รัชชานนท์

แก้ วบรรจง

*5 ด.ญ. สิวพร

ช้ างอินทร์

*6 ด.ญ. กันยรัตน์

ดีทอง

*7 ด.ช. ศิรภัทร

รักษาณี

*8 ด.ช. จรัลพงศ์

เพ็งจันทร์

9 ด.ญ. ภัทราวดี

รอดรัตน์

10 ด.ช. ธนวัฒน์

ชัยยัง

11 น.ส. ป่ านรพี

อินทร์ ช่วย

20 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช
*1 ด.ญ. ปวันรัตน์

ชโนจุติ

*2 ด.ญ. อนัญญา

พุม่ นุ้ย

จังหวัดนราธิวาส
21 โรงเรี ยนร่ มเกล้ า นราธิวาส
*1 น.ส. อุษณา

อาแว

จังหวัดสตูล
22 โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
*1 น.ส. สุธาวัลย์

ควนใต้

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
23 โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคม
*1 น.ส. เบญจมาศ

ทองหล่อ

