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หมายเหตุ *เครื'องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที' สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์

**เครื'องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื' อง

จังหวัดเชียงราย

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

*1 นาย พีรเดช วิมานสาคร

*2 นาย ศักดา จามรเลิศ

*3 นาย สุรชัย สิริวนาชัย

*4 น.ส. ธันยพร เย็นศิลาแลง

2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

*1 นาย เบิร์ด บัวทอง

*2 นาย อดิศร เปียวแล่

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมัน

*1 น.ส. วิไลวรรณ เชอหมื' อ

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ

1 นาย ชนกานต์ ทรงสวัสดิXวงศ์

2 นาย อนุสรณ์ แซ่เถา

3 นาย ธีรภัทร กมลปราณี

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เพื'อ น.ส.วานิสา แซ่โซ้ง

5 นาย อาชาย เชอหมื' อ

รายชื@ อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื@อการกุศล ปี 2563

ระดับอาชีวศึกษา / ภูมิภาค

ภาคเหนือ
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6 น.ส. บุษบา แสนซุ้ง

7 นาย ชลิต แซ่เกอ

5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

*1 น.ส. วิมลพรรณ บุญจันทร์

*2 น.ส. พรนภา จันแดง

*3 นาย ทิวากรณ์ ทองเนตร์

*4 น.ส. จันทร์ดี แก้วขัน

*5 นาย วรวุฒิ วรรณรส

*6 นาย สตางค์ ก้อใจ

*7 น.ส. ณิชาพร บุญเลิศ

*8 น.ส. พัฒน์ชนก อริยา

9 นาย ชาติ อาหงิ

10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เพื'อ น.ส.อาเช่ เซพาน

6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

*1 นาย นโรดม โยธา

2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เพื'อ น.ส.ต̀ิก วิไล

3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เพื'อ น.ส.พิมพ์ นามแสง

4 น.ส. ศิริพร พิระบรรณ์

จังหวัดเชียงใหม่

7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

*1 น.ส. ดารา บุษบาศรีไพศาล

*2 น.ส. ชนิดา ยาภิวัฒน์

*3 น.ส. สุตรา (ไม่มีชื'อสกุล)

*4 น.ส. คือทรีวา (ไม่มีชื'อสกุล)

*5 น.ส. นงคราญ โศภารุจี
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6 นาย ยอดชาย  วนาสงบ (online)

7 นาย สุชาติ อมรใฝ่ธนากุล (online)

8 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

1 นาย ปรวิธน์ ชมภูคํา

*2 นาย พยัพราชัน แซ่ว้าน

3 น.ส. สิราวรรณ จันทะวัง

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

*1 นาย มีนา หน่อคํา

*2 น.ส. ประภาวรินทร์ รัตนโพธิXธา

*3 น.ส. ชรินทร์ทิพย์ จันทร์ดี

*4 น.ส. นวล ทําเมือง

*5 น.ส. หมวยแลง (ไม่มีชื'อสกุล)

6 นาย สรพงษ์ วิวรรณ

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื'อ น.ส.วงเดือน พาวัน

8 น.ส. ชลิตา มณีรัตนกุล

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื'อ นายอ้วน สมหลู่

10 นาย ณภัทร ธนบูรณฤทธิX

*11 นาย พรมพิไชย ฉิมพูน

*12 นาย วรรณชัย วิวรรณ

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

*1 น.ส. สุดาพร ตุงคนาคร

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

1 น.ส. ดาราวรรณ อินปัf น (online)

2 น.ส. นันทนา ไชยชนะ (online)
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3 นาย ปรัชญา สุริยะพนาธรรม (online)

12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

*1 น.ส. เพชรา ลุงมาก

*2 น.ส. ธัญวรัตน์ สินเช้า

*3 นาย มงคล สารแปง

*4 น.ส. ทวย ลูงมาศ

*5 น.ส. วิภาวี คุณยศยิ'ง

*6 น.ส. แคทรียา นํhาโค้ง

จังหวัดน่าน

13 วิทยาลัยการอาชีพปัว

*1 น.ส. อัปสร ยั'งยืนทวี

*2 น.ส. ฤทัยรัตน์ ยั'งยืนทวี

*3 น.ส. ชลธิชา มาอินทร์

*4 นาย พีรวัฒน์ ปามะ

*5 นาย เด่นชัย ปทุมไพโรจน์

14 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

*1 น.ส. วรางคณา อนุมา

*2 น.ส. จุฑาทิพย์ กะจันต๊ะ

*3 น.ส. ทิตยา ชีตลอด

*4 น.ส. ณิชกานต์ อนุมา

*5 น.ส. ไอยรา โมกไธสง

6 นาย ปัญจพล แซ่โซ้ง

7 นาย พงษ์ศักดิX แซ่ว่าง

8 น.ส. กัญญารัตน์ แซ่ว่าง
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15 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

*1 นาย จิรายุทธ ไชยนวล

*2 น.ส. ธัญญาเรศ วงษ์ใย

*3 นาย อนุรักษ์ ตุ่นเต็น

*4 นาย เอกวัฒน์ พัธนะชาญชัยกุล

*5 นาย พีรวิชญ์ ศรีรัตน์

6 น.ส. ฟ้าริดา ปันฝัhน

7 นาย อนิรุธ จอมมี

8 นาย อโนทัย เลาอริยวงศ์

จังหวัดพะเยา

16 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์

1 น.ส. ภาคินี แซ่เกอ

2 น.ส. นภาพร แซ่ลี

3 น.ส. สุภานัน แซ่ว้าง
จังหวัดแพร่

17 วิทยาลัยเทคนิคแพร่

1 นาย ศรัณย์ คงจันทร์ (online)

2 นาย ยศธร  กระเสาร์ (online)

18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

*1 น.ส. ศิริกาญจน์ ติปัญโญ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

19 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

1 น.ส. พัชนี ฟองคํา (online)

2 น.ส. ชุติกาญจน์ กะติยะการ (online)

3 น.ส. ศุภิสรา สิริชาญธุรกิจ (online)
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4 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เพื'อ น.ส.ทิสา (ไม่มีชื'อสกุล) (online)

5 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เพื'อ นายสายฟ้า (ไม่มีชื'อสกุล) (online)

6 นาย จิรัฎฐ์ ณัฐกุลนนท์ชัย (online)

7 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เพื'อ นายธงชัย ธนสมบัติ (online)

8 น.ส. แก้วตา ธวัลกัลยกร (online)

9 น.ส. รัชนีกร ชมชนะชัย (online)

10 น.ส. หอมนวล ไม่มีชื'อสกุล (online)

11 น.ส. ธนัญญา ชาญชัยไพรี (online)

12 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เพื'อ นายเนมู (ไม่มีชื'อสกุล) (online)

13 น.ส. ทิฆัมพร พระจันทร์ศรีสกุล (online)

14 นาย รัชชานนท์ วงศ์อ้าย (online)

15 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เพื'อ น.ส.ปู (ไม่มีชื'อสกุล) (online)

*16 น.ส. ขวัญใจ กมลฉันทชัย (online)

*17 น.ส. ชลิตา โชติภาคิน (online)

*18 นาย ทรงพล ไม่มีชื'อสกุล (online)

*19 นาย พิชิต มลฤดีรักษ์ (online)

*20 น.ส. มนัญญา พนาดี (online)

*21 น.ส. มาริสา ไม่มีชื'อสกุล (online)

22 น.ส. ดรุณี สีใส (online)

23 น.ส. สมฤดี บูรพานําทรัพย์ (online)

24 น.ส. สุพรวาน คีรีวิทยา (online)

25 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เพื'อ น.ส.หลาวใส (ไม่มีชื'อสกุล) (online)

26 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เพื'อ น.ส.อมรรัตน์ (ไม่มีชื'อสกุล) (online)

27 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เพื'อ น.ส.อู (ไม่มีชื'อสกุล) (online)

28 น.ส. วริศรา มงคลสุกุล (online)

29 นาย วุฒิเกียรติ ขจรสุคนธ์ (online)

20 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
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*1 น.ส. ศศิธร ชัยยา

*2 น.ส. นํhาเพชร วนาเจริญยศ

*3 น.ส. ดวงเดือน โรจน์ประทุมศร

*4 นาย ศรีวิชัย ศิริสุขปัญญา

*5 นาย สัญชาติ จ่าทู

*6 นาย สุบินทร์ รักไพรสายเพชร

*7 นาย พงษ์สิทธิX สร้อยทองแดง

*8 นาย อดิศักดิX เลิศลํ hาธรรม

*9 นาย สิริมงคล บงกชกุลวิจิตร

*10 นาย ธีรนัย ปกรณ์เจิดกุล

*11 น.ส. สุดารัตน์ (ไม่มีชื'อสกุล)

*12 น.ส. ฐิติพร พิกุลแก้ว

*13 นาย จิรายุ เครือคีรี

*14 นาย พัฒนพงษ์ กฤติศักดิX ชัย

*15 นาย ประสิทธิX (ไม่มีชื'อสกุล)

*16 นาย พรศักดิX เพชรพญาไพร

*17 นาย อาชิด พิศาลพิมาน

*18 นาย แทนรักษ์ จอมเดช

*19 นาย มงคล ถนัดเกษตรกิจ

*20 น.ส. พรศิริ ธาราธีรมงคล

*21 นางรัชนีพร มีสี เพื'อ นางสาวมูดาพอ

*22 นาย คําภีร์ วิมานพนาลี

*23 นาย วรวุฒิ อมรใฝ่พัฒนา

*24 นาย ชคัทพล ลอยลม

*25 น.ส. กมลวรรณ สถานสถิตย์

*26 น.ส. ภัทราภรณ์ ดาวประกายสี

*27 น.ส. สุธิดา เงี'ยงจาย

*28 น.ส. ทิวาพร เกษตรวิชา
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*29 นาย อภิวัฒน์ ศรีโสภาบงกช

*30 นาย พิทวัส พิริยะกมลพันธ์ุ

*31 นาย ปิยะพงษ์ ศึกษาพงค์พันธ์ุ

32 น.ส. พิมล ทุ่งท้องไร่

33 น.ส. พรนภัส ไพรอุดมเพชร

34 นาย ณัฐกร ใฝ่ปัญญาดี

35 นาย สมชาย ภูมิสันทัด

36 นาย กวิน นิธิเกษมศักดิX

37 นาย สยาม คือโพ

38 น.ส. หรรษา รจนาผาสุก

39 น.ส. ริสา เจริญพรชัยสิทธิX

40 นาย กิตติพล พิริยะกมลพันธ์ุ (online)

41 น.ส. นิศาชล มูลนิธิ (online)

*42 น.ส. วัชรา ธาราอภินันท์สุข

*43 น.ส. ชวัลลักษณ์ รักถิ'นพนา

*44 นาย วิชัย เจิดพงศ์จรัส

*45 น.ส. กัลยา จิตรพญา

*46 น.ส. นิตยา วนาเชิดชู

47 น.ส. วนิดา โชคชีวา

48 น.ส. พรวลัย ศรีสุขสันต์คงคา

49 น.ส. วิไลพร ปัญญาเลิศภิษัช

50 นาย ภูชิต ถาวรมิ' งศักดิX

51 น.ส. ศิริพร สง่าเพชรประยูร

52 น.ส. อาทิตยา สุดโสภาดาวเรือง

53 น.ส. สุภาพร วนาลีวิมาน

54 นาย เอกชัย สุมงคลชัย

55 นาย นรินทร์ ธํารงค์ประกอบ

56 นาย อภิชัย ครองอํานวย
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จังหวัดลําปาง

21 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

*1 น.ส. ปาริชาติ แก้วศรี

22 วิทยาลัยการอาชีพเถิน

*1 น.ส. ศศินา วงศ์จิfวบุตร

*2 น.ส. จีรนันท์ โสอิน

*3 น.ส. เพ็ญพิชชา ฝัhนไชย

*4 นาย ชัชพล หล้าปวงคํา

*5 น.ส. ปัญจพาณ์ เสร็จกิจ

6 นาย ชัยยากร จันต๊ะวงศ์

7 น.ส. วณิชชา อิ'นแก้วเครือ

8 น.ส. ลักษิกา เถาหอม

9 น.ส. ศิริพร จันทร์พันธ์

10 น.ส. อลิชา กันทะ

11 นาย ธีระภัทร์ ศรีวิชัย

*12 น.ส. นิรัชพร หอมกลิhง

*13 นาย ณัชพล ปุพพโก

*14 นาย ณัฐวุฒิ บุญคํา

*15 นาย จักรกฤษณ์ ดอนมอญ

23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

1 น.ส. สุกัญญา กาญจนกิตติวัฒน์

2 นาย กันตภน แซ่ย่าง

3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี เพื'อ นายวิไล แซ่ม้า

4 นาย สัณหพจน์ แซ่ท้าว

5 นาย ศราวิน แซ่ซ้ง
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6 นาย รุ่งโรจน์ แซ่กือ

7 นาย วิโรจน์ แซ่ย่าง

8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี เพื'อ นายวีระชัย แซ่ม้า

9 นาย อัศรี แซ่เฮ่อ

*10 นาย ตอนย่วน แซ่เติfน

24 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลําปาง

1 นาย นพชัย ดีนุ่ม

2 น.ส. นาฏชนก หายทุกข์

3 น.ส. ธวัลรัตน์ พัชรโตนนท์

4 นาย เจตน์ กลมกล่อมดี

5 นาย กฤษดา แซ่จ๋าว

จังหวัดลําพูน

25 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

1 น.ส. กรกนก ต̀ิบวัน

2 น.ส. จันทร์เพ็ญ มุเชอร์

*3 น.ส. วราภรณ์ หล้าต๊ะ

*4 น.ส. พรพนา ชีวขุนคีรี

*5 น.ส. วาสนา (ไม่มีชื'อสกุล)

6 น.ส. สุธิดา อะตะโปน

7 น.ส. พิมพ์ทอง โยธา

26 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน

*1 น.ส. อภิชญา สีเนหะ

*2 น.ส. พิมพ์ชนก หลีกเลี'ยง

27 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน
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1 น.ส. ดวงหทัย เงินมูล (online)

2 น.ส. นันทภรณ์ แดงอ้าย (online)

3 นาย ภควัต อินต๊ะตัน (online)

4 นาย ณัฐพล สิทธิยะ (online)

5 นาย ภานุพงศ์ ตาคําไว (online)

28 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ เพื'อ น.ส.ฟ้าพร (ไม่มีชื'อสกุล)

2 น.ส. สุทธิดา คอยเสอ

3 น.ส. ธีรพร เขตผาตินันท์

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ เพื'อ น.ส.รัชณี (ไม่มีชื'อสกุล)

5 น.ส. จิรภัทร ปุ๊ดตะละ

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ เพื'อ น.ส.ส่วยสา (ไม่มีชื'อสกุล)

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ เพื'อ น.ส.แสงพอง แสงเครือ

8 น.ส. กัญญารัตน์ ชัยยันบูรณ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

29 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

*1 นาย ชัชวาล วงษ์น้อย

*2 น.ส. ฉันทิสา สุกสีทอง

30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

1 น.ส. ณัฏฐณิชา แย้มชอบใจ

2 น.ส. จันทร์จิรา คําเหม็ง

3 น.ส. สุพรรษา สุ่มศรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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จังหวัดกาฬสินธ์ุ

31 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

*1 น.ส. เมวดี หมื' นไทยสงค์

*2 น.ส. สุจิตรา เดื'อดิน

32 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ\ง

*1 นาย วิชนัน จั'นทองแท้สกุล

33 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ

*1 น.ส. วิยะดา สารีวงษ์ (online)

2 นาย เสฎฐวุฒิ จ่าเขียว (online)

34 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

*1 น.ส. ณัฐสุดา เจียมตัว

*2 นาย จีรวัฒน์ นรินทร์

*3 น.ส. ชัญญา ไกยวรรณ

*4 นาย วิทยา ดลเอี'ยม

จังหวัดนครพนม

35 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

1 น.ส. วันทกานต์ กุดหนองแดง

จังหวัดนครราชสีมา

36 วิทยาลัยการอาชีพพิมาย

1 นาย ธเนศ เข็มมงคล (online)

2 น.ส. อภิฤดี ปินะกัง (online)

3 นาย ณัฐภัทร อาศัยไร่ (online)

4 น.ส. ปิยฉัตร กลางกระโทก (online)
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5 น.ส. จันทร์ฉาย พรหมมา (online)

6 น.ส. ไปรญา นากุดนอก (online)

7 น.ส. จิราภรณ์ เร่งพิมาย (online)

8 นาย รัชภพ จรภัย (online)

9 นาย ไพศาล วารี (online)

*10 น.ส. วิชญาพร แก่นมั' น (online)

*11 นาย ณัฐนันท์ โนนเสนา (online)

12 นาย จีระศักดิX   แจ่มกลาง (online)

13 นาย คล้ายบดินดร์ พิรักษา (online)

14 น.ส. เกศิรินทร์ กําลังแรง (online)

37 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

*1 นาย ธีรศักดิX ตามจะโปะ

*2 นาย อภิชิต ชินวัง

3 น.ส. จาริยา จงสูงเนิน

4 นาย ปิยะบุตร ชํานาญอักษร

*5 น.ส. อริศรา ฉวยสูงเนิน

*6 นาย วิษณุ มะโรงผือ

*7 น.ส. กําไร ตัhงดํารง

38 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

1 น.ส. ศุภัสสร สายใหม่

2 นาย นที นิตย์ตะขบ

39 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

1 น.ส. นิชนันท์ ศิริงาน (online)

40 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
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1 น.ส. วิภา สุวรรณราช

2 นาย ธีระวัฒน์ มีทรัพย์

41 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

*1 น.ส. รัตนาภรณ์ บุตรพาชี

*2 น.ส. กมลลักษณ์ ตรีโชติ

*3 น.ส. ชณิศา จันทร์ชมภู

*4 น.ส. บุญญิสา ผาชัย

5 น.ส. จิดาภา สนองรัตน์

6 น.ส. ฐานิดา พุทธโกศัย

*7 น.ส. กรรณิการ์ สวยกลาง

8 น.ส. ศิริลักษณ์ ผาประคํา

9 น.ส. เมษา เมฆจินดา

10 น.ส. สถิตย์ภรณ์ คงทน

11 น.ส. ภควดี เชียงทับ

42 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที@ ยวนครราชสีมา

*1 น.ส. อาฐิติยา โมด่านจาก

2 นาย กิตติพงษ์ การถาง

43 วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี

1 น.ส. ภัทรกร จันทร์อาจ

2 น.ส. สุธาสิณี กิติศรีวรพันธ์ุ

3 น.ส. วีรวรรณ เสียวนาเพ็ญ

44 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

*1 น.ส. นภัสสร กล้าจอหอ

*2 น.ส. รักษ์ศินา พัชนะกูล
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*3 น.ส. นฤมล แสดขุนทด

*4 น.ส. วรรณธิดา โพธิXนอก

*5 น.ส. สุปรียา ใหม่จันทร์

*6 น.ส. ปริมยาภรณ์ สมจินดา

*7 น.ส. สายธาร แจ่มจันทร์

*8 น.ส. จิราภรณ์ คัมภีระ

จังหวัดบุรีรัมย์

45 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

1 น.ส. นภาพร สุขประโคน

2 น.ส. ณัฐธิชา วัดสอน

3 น.ส. อําไพพร ช่วยรัมย์

จังหวัดมหาสารคาม

46 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

1 นาย พิทักษ์ ชูชื'น

47 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

*1 นาย วิทยา ศรีหนองโคตร (online)

*2 น.ส. คําแก้ว สุระสา (online)

48 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

1 นาย มณฑล คําภะวา

2 น.ส. พิมลอร ไหลหาโคตร

3 น.ส. วิรดา กองพิธี

4 น.ส. อินนิรันดร์ จันละคร

จังหวัดยโสธร
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49 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

1 นาย อนุชา ยาวะโนภาส

2 นาย อนุรักษ์ แซ่ลี h

3 น.ส. ชยาภรณ์ กุลชโร

4 น.ส. วรรวิณา โคตสมบัติ

5 น.ส. ธิดาทิพย์ นุตภิบาล

6 น.ส. พรอุมา โททัสสา

*7 น.ส. อรสา ชูรัตน์

*8 น.ส. ตติยา เชื hอบัณฑิตย์

*9 นาย วันเฉลิม คํากอง

*10 นาย อนุชา คําสุดที

11 นาย สุรศักดิXมนตรี ถมปัด

12 น.ส. วรดา ทองทา

จังหวัดสกลนคร

50 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

*1 นาย นันทนาคร ผงผานอก (online)

จังหวัดสุรินทร์

51 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

*1 นาย ชินวัตร จันทร์ศิริ

2 น.ส. ณัฐณิฌา ทัดทอง

3 นาย สิทธิพงษ์ คําเสียง

4 น.ส. ชาลิสา ออมทรัพย์ (online)

5 น.ส. ปพิชญา ดวงจิต (online)

6 น.ส. อรนภา พิศลืม (online)

7 นาย ชัยสิทธิX สมยาทวี (online)

8 นาย เกษมศักดิX จุกแก้ว
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*9 นาย ต่อพล เหรียญธีรศักดิX

10 นาย สุดยอด รอดคลองตัน

11 นาย ศุภัทรศักดิX ว่าเร็วดี (online)

12 นาย เจษฎา แย้มงาม (online)

52 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

*1 นาย กิตติคม เหรียญธีรศักดิX

*2 น.ส. อรณิชา โพธิสังวาล

*3 น.ส. ธันยพร ประมูลศรี

*4 น.ส. มานิตา สถิตสุข

*5 น.ส. สุนันทา นิลเยี'ยม

*6 น.ส. ศศินิภา ทวีเลิศ

7 น.ส. วชิราภรณ์ พรมสูตร์

8 น.ส. ปารวี ทนกล้า (online)

9 น.ส. ธิดาทิพย์ เพียรมี (online)

10 น.ส. กรรณิการ์ จันทร์จํารัส

11 น.ส. สุจิตรา สายกระสุน

12 น.ส. อาทิตยา บุญเลื'อน

*13 น.ส. กาญจนา เจนขนบ (online)

14 น.ส. อาทิตยา หล้าธรรม (online)

15 น.ส. ชิดชนก เอ็มวิวัฒน์

16 น.ส. จณิสตา แว่นแก้ว

จังหวัดหนองคาย

53 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

*1 น.ส. พณิดา ขุนใหญ่

*2 น.ส. อริสรา นามรส

*3 น.ส. อัจจิมา คัณทะสุวรรณ
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4 น.ส. สุมาภา นาตาล

5 น.ส. อรวรา หัถมาต

6 น.ส. อรนภา หัถมาต

*7 น.ส. ปานทิพย์ สวัสดี

จังหวัดอุดรธานี

54 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์

*1 นาย ชนินทร์ สวนมอญ

*2 นาย นวพล ไชยตะมาตร

*3 นาย ปณชัย ศรีหงษ์ษา

*4 น.ส. อรยา ช่วยนาเขตต์

*5 นาย อธิพงษ์ อินทะนาม

จังหวัดอุบลราชธานี

55 วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

1 น.ส. บังอร เกษแก้ว (online)

จังหวัดนครนายก

56 วิทยาลัยเทคนิควีรพัฒน์

*1 น.ส. ณัฐรดา ทับทิมทอง (online)

จังหวัดนครปฐม

57 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

*1 น.ส. นัยนา สุขงาม

*2 น.ส. ศุภิสรา แก้วลาวเวียง

ภาคกลาง
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จังหวัดนครสวรรค์

58 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

*1 นาย จักรกฤษ เสี hยวสกุล

59 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

1 น.ส. นภาพร สังกะสี

2 น.ส. กนกวรรณ โตแพร

3 น.ส. กาลัญyุตา แสงศักดิX

4 น.ส. ศศิณา อารยะชัย

5 น.ส. สุกัญญา คมจิตร

60 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

*1 น.ส. ธัญจิรา จันทลินลา

*2 นาย พัทธพล ถาวร

*3 นาย วีระยุทธ อินทะวงค์

*4 นาย ธนพล ช่างปัhน

*5 น.ส. นพวรรณ อินทปัตย์

6 น.ส. อารียา ศิริใย

61 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

*1 น.ส. สิริวิมล ใจบุญลือ

*2 นาย เจษฎาภรณ์ มังกร

*3 นาย พิชฌานนท์ บุญมาก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

62 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

1 นาย กรวิวัฒน์ บุญทวี (online)

2 นาย ธนโชติ ภาสดา (online)
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63 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

1 น.ส. ชมพูนุช นิ' มเชียง

2 น.ส. สุนิสา มะลิซ้อน

64 วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ

1 นาย ศราวุธ ร่วมสมัคร

2 น.ส. ดารณี ยังนึก

65 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

*1 นาย วัฒนา ทิมาไชย

*2 น.ส. อธิชา กิจสนธิ

*3 น.ส. สิริภัทร มีภาค

4 น.ส. ฟ้าศิริ สาขาว

5 น.ส. หฤทัย สุขญาณกิจ

6 น.ส. อาทิตยา เสียงสวัสดิX

*7 น.ส. บุษบา ภาคอุบล

8 น.ส. ขวัญชนก สุพงษ์

9 น.ส. กัญญาณัฐ สิ'วท่าไม้

66 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

*1 น.ส. อรวรา พลอยหมื' นไวย

*2 น.ส. รัชดาภรณ์ เสร็จกิจ

*3 น.ส. วาสนา พัดดอน

*4 น.ส. อภิญญา ดู่ป้อง

จังหวัดพิจิตร

67 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)
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*1 น.ส. ภาวิดา พุฒพิมพ์

*2 น.ส. กนกวรรณ กลิ'นลําดวน

*3 นาย นันทวัฒน์ วันทุม

*4 น.ส. ศศิธร พุฒทอง

*5 นาย พงษ์เทพ สุสี

*6 น.ส. ธิดารัตน์ แซ่ตั'น

7 นาย วันชนะ รูปทรง

8 น.ส. ปิยะรัตน์ หล้าสวัสดิX

*9 นาย ณรงค์ จูจันทร์

68 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

*1 นาย ธนัทชัย คําภาพ

*2 นาย ฟ้าสว่าง ตินะมาตร

จังหวัดลพบุรี

69 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

*1 น.ส. ณัฐพร บัญชรศิลป์

*2 น.ส. อัญธิชา หนูจันทึก

*3 น.ส. มัณฑนา อ่อนอากาศ

*4 นาย ธีรภัทร ศรีสมบัติ

*5 น.ส. ปริศนา คําสม

*6 นาย อมเรศ สุระอํานาจ

*7 น.ส. จารุวรรณ วงเวียน

*8 น.ส. ธนาภรณ์ แสงทอง

*9 น.ส. สุรัมภา เบ็งทอง

*10 น.ส. กนกวรรณ พรมศรี

*11 น.ส. วีรยา บุญปก

*12 น.ส. จารุมน เพ็ชรสุ่ม
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*13 นาย ศรายุทธ คําสูง

*14 น.ส. จีรนันท์ จตุเทน

*15 น.ส. จิรภิญญา แสงกระจาย

*16 น.ส. ดวงกมล ศูนย์พวงษ์

*17 นาย ธนชัย เชื hอชุ่ม

*18 นาย ณรงค์ชัย นาบุญคง

*19 น.ส. จิรัฏฐิกา ไทยสยาม

*20 นาย ณัฐวุฒิ ดวงจันทร์

*21 น.ส. ภัทริชา เฉลยญาณ

*22 น.ส. ธนิตา อาจเอี'ยม

*23 นาย จิรภัทร ในพิมาย

*24 น.ส. ณัฐลินีย์ รุนรอด

*25 น.ส. จารุภา เพ็ชรสุ่ม

*26 น.ส. วลัญญา โพธิXดํา

*27 น.ส. กนกพร ภัทรอาฒัยวัต

*28 น.ส. ณัฐวรรณ รักไร่

*29 น.ส. วนาลี พรหมจรรยา

*30 น.ส. ธัญญารัตน์ แสงอรุณ

*31 น.ส. ธรรณญารัตน์ มุสิกรัตน์

*32 น.ส. วริศรา โพธิXดํา

33 นาย ชัยวงษ์ นุ้ยวงศ์

34 นาย จีราวัตน์ ใจเย็น

35 นาย กฤษณะ จิระดล

36 นาย ชินวัฒน์ กันหาทิพย์

37 น.ส. นิรมล ทองปรอน

38 น.ส. นภัสสร ประทะทอง

39 น.ส. มณทิรา ถาเบ้า

*40 น.ส. อารียา วงศ์สูงเนิน
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*41 น.ส. ลักษณารีย์ ศรีสัยคํา

*42 นาย การัณย์ สุโพธิX

*43 น.ส. ศรารัตน์ จันทุม

*44 น.ส. เกษสรา จันดาหัวดง

*45 นาย วศิน วิไลปาน

*46 นาย อนุกูล สีวิลัย

*47 น.ส. วรัชญ์กัญญ์ พงศานนท์

*48 นาย สรศักดิX ภิรมย์ชม

*49 น.ส. นาตยา ช่างสี

*50 น.ส. พิมพา ปทุมธานี

*51 น.ส. ภัทรมน พรมมะ

*52 น.ส. นุชจรี โล่สําราญ

53 น.ส. วรรณวิสา พรามจร

54 นาย อภิชัย ทรัพย์มาก

55 น.ส. พมัญมุณี พานิช

70 วิทยาลัยเทคนิคโคกสําโรง

*1 น.ส. กัญจนา มุงคะวงษ์

*2 น.ส. พิมพ์ลดา มุงคะวงษ์

71 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

1 น.ส. สุดารา สุวรรณรัตน์

2 น.ส. ชุติมา พวงทอง

72 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที@  2

*1 น.ส. จิตตรา ช่วยบํารุง

73 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
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*1 น.ส. ธนพร ดีเรืองศรี

*2 น.ส. กมลวรรณ ดวงตาล

*3 น.ส. ชลิดา โพธิXแปลก

*4 นาย ประจักษ์ จันทรโคตร์

*5 นาย รุจโรจน์ บุญโสม

*6 น.ส. วิภารัตน์ โพธิXทองคํา

*7 น.ส. วรัญญา หิรัญรักษ์

*8 นาย โชคไพศาล โตตะเภา

*9 น.ส. ตรีวิภา กุ่มถาวร

*10 น.ส. สุภาพร ยิ hมเพ็ง

*11 น.ส. ชนธิชา เพมขุนทด

*12 นาย ศุภกร มาเหนี' ยง

74 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

1 นาย พัชราวุธ ผ่อนปรน

2 น.ส. นภาลัย อย่างมงคล

3 น.ส. ณัฐวุฒิ ชินประโคน

จังหวัดสมุทรสาคร

75 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย

1 น.ส. อภิญญา หาญสวัสดิX

2 น.ส. สุธาทิพย์ เจือจันทร์

3 น.ส. ณัฐนรี สุขจิต

จังหวัดสิงห์บุรี

76 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

*1 นาย กวิน แซ่ม้า

2 นาย สมโภช มิ' งรักษา
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3 น.ส. วรรณวิษา อยู่สบาย

4 น.ส. ภัทราพร แก้วแววน้อย

5 น.ส. จุฑามาศ ศรีศักดิXดา

6 น.ส. บุษรากร อบอุ่น

7 น.ส. จันจิรา สว่างกลับ

8 นาย พิธาน พุ่มกระจับ

9 น.ส. วราภรณ์ นาคะ

10 นาย ธนกฤต วิมลศักดิX

11 นาย ไกรวี แซ่ย้าง

*12 น.ส. วรรณภา ขําวิไล

*13 น.ส. ศิริพร จันเสน

*14 นาย จิณณธรรม เจริญผลิตผล

15 น.ส. จันทร์ทิพย์ เนินลาด

16 นาย ศุภกร พุ่มดอกแก้ว

17 นาย ไตรภพ แสงม้า

18 น.ส. แสงเดือน แซ่เตียว

77 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

1 นาย จีจ๊ะ แซ่ซ่ง

2 นาย อนุพันธ์ ท้วมวงศ์

*3 นาย วีรภัทร แซ่ย่าง

4 นาย ชรินกร คล้ายสุต

จังหวัดสุโขทัย

78 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

1 น.ส. เกศิณี จีนหนอก

จังหวัดสุพรรณบุรี
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79 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

*1 นาย จักริน กัลยา (online)

80 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

*1 นาย ธราเทพ ปรึกษา (online)

จังหวัดอ่างทอง

81 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

*1 นาย พงษ์ศักดิX คงเวียง

*2 น.ส. ศิริพร พวงเงิน

*3 น.ส. เจนจิรา จันทร์เศรษฐี

4 นาย วรเมธ นวลทอง

5 น.ส. วิภาดา ชิตตราชู

จังหวัดอุทัยธานี

82 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

*1 นาย กริสดา ภูเกิดเจริญผล

*2 น.ส. ธัญวรัตน์ ช้างชุ่ม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

83 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

1 น.ส. สุกานดา วัฒนา

*2 นาย ศักดิXสิทธิX ทองเหลือง

*3 น.ส. กนกวรรณ เพ็ชรดํา

4 นาย นพคุณ จันทร์กระจ่าง

ภาคตะวันออก
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จังหวัดชลบุรี

84 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

1 นาย ภัทรพล ไปนาน

2 นาย ภาคิไนย วิจารณ์ปรีชา

3 น.ส. ศศิปรียา คํามา

4 น.ส. กมลวรรณ สีสม

5 น.ส. ณัฎฐา อํามา

85 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

1 น.ส. ปุณิกา ชุดจีน

2 น.ส. ธัญญารัตน์ อินทร์เมือง

3 น.ส. วารุณี วงค์ภูมี

4 น.ส. อรอนงค์ ธรรมลีย์

5 น.ส. รัชดาภรณ์ เพ่งพินิจ

86 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

*1 น.ส. ภัทรนิษฐ์ ศรีสัมฤทธิX

*2 น.ส. ชลธิชา เกตุแก้ว

*3 น.ส. อารดา สาเหลา

*4 น.ส. กมลวรรณ ยังดี

*5 น.ส. อินฑุอร ขันคํา

*6 น.ส. สิรินญา จันน้อย

*7 น.ส. ชนัญชิดา มะโนวงค์

*8 น.ส. ดวงกมล อําพร

9 น.ส. กัลยารัตน์ ศิริผล

10 น.ส. พิมพ์รดา ไตรพาน

11 น.ส. อมรรัตน์ บัวแสง

12 น.ส. จิรภัทร์ โพธิXเมือง
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13 น.ส. ธัญชนก ไตรภพสุวรรณ

14 น.ส. สุพาพร ศรีงาม

15 น.ส. จุฑามาศ กุมารสิทธิX

16 น.ส. รุจิรา กัปสอน

17 น.ส. วันวิสาข์ กลิ'นมี

*18 น.ส. อมรรัตน์ แซ่ลี

*19 น.ส. รินนรี กลิ'นบุญ

*20 น.ส. ปวีณ์ธิดา อ้วนพลี

*21 น.ส. วรนิษฐา อ่อนเมืองคง

*22 น.ส. เพ็ญพร พานรินทร์

*23 น.ส. อุทุมพร หล่าแสนเมือง

*24 น.ส. ปภัสรา สุโขพันธ์

*25 น.ส. ภิญญาภา พร้อมอนันท์

26 น.ส. สมใจ บรรจง

27 น.ส. ปภัสสร จิตสะอาด

87 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

*1 น.ส. สุภัสสรา กมลเฉลิมกิจ

*2 น.ส. ศรินยา ศรแผลง

*3 น.ส. วิยะดา ซองทุมมินทร์

*4 น.ส. ธนพร ยอดอ่อน

*5 น.ส. อารยา เล็กศิริ

6 น.ส. ฑิตยา มณีศรี

7 น.ส. อโนชา ลีจ้อย

8 น.ส. วารุณี บทมาตย์

*9 นาย ธนัตถ์กานต์ เสี hยนบุญมา

*10 น.ส. ณิชากร ศรีชมภู

*11 น.ส. ชลิตา เพชรรัตน์
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*12 น.ส. ปิ' นมณี ทํามุ่ง

*13 น.ส. อัจฉรา ซ่อนจิ hว

*14 น.ส. ปวริศา ช้างเปีย

*15 น.ส. สุพรรษา ศรศรี

16 น.ส. ภัทริX รัดฎา เนตรอนงค์

17 น.ส. ปนัดดา ชื'นอารมณ์

18 นาย ศุภวิทย์ จันทะกา

19 น.ส. มณีรัตน์ เกือมรัมย์

จังหวัดปราจีนบุรี

88 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

*1 นาย อนุชา แผ่เหล่า

*2 น.ส. ชลธิชา แก้วเกตุ

*3 น.ส. เจนนี' พันธิกุล

*4 นาย ศักดิธัช ถํ hาพลอย

*5 น.ส. พรมณี สารีแก้ว

*6 นาย พรพิพัฒน์ พันนาม

*7 นาย อิทธิกร ทองประเสริฐ

*8 น.ส. จุฑาทิพย์ นงพยัฆ

*9 น.ส. อวยพร เนียมทอง

*10 น.ส. รุ่งทิวา กรีวิเวก

*11 น.ส. มนัสนันท์ เชื hอบัณฑิตย์

*12 น.ส. ธิติมา นาสืบ

*13 น.ส. กานต์ธิดา เปรมดี

*14 น.ส. อินทิรา เซ็งแซ่

*15 นาย ติณณภพ เสร็จธุระ

*16 นาย ภูมินทร์ แสงอรุณ

*17 น.ส. วันวิสา แซ่อึ hง
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18 น.ส. วรัญญา ดาราย

*19 น.ส. ศุภิสรา ทะวะระ

*20 น.ส. ณัฐชากรณ์ ท่าหาด

21 น.ส. แก้วมณี ฟ้อนฟุ้ง

89 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

1 น.ส. จิราพร พุฒตาล

90 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

*1 น.ส. ศศิวิมล ปราณี (online)

*2 น.ส. อัจฉรา ศรีนวล (online)

3 น.ส. พุธิตา วิเชียร (online)

จังหวัดกาญจนบุรี

91 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

1 น.ส. พัณณิตา วันคาม

2 น.ส. กาญจนา แซ่ม้า

3 นาย ทินกร ชูกุล

4 น.ส. เปรมกมล จันทนะโสตถิX

5 น.ส. สุทธสร นาคสกุล

92 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

*1 น.ส. วริศรา นกแก้ว

จังหวัดตาก

93 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

1 น.ส. ปาลิดา คีรีบําเพ็ญ

ภาคตะวันตก
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2 น.ส. ป้างจี แซ่เฮ่อ

3 น.ส. สุรีย์นิภา แซ่ม้า

4 น.ส. ยุพิน ธัญชาติไพศาล

*5 น.ส. สุวรรณี สมภพพิสมัย

6 น.ส. ปรารถนา ชัยธนอนันต์

7 น.ส. รัชดาพร คําอินต๊ะ

8 น.ส. มนทกาน แสงท้าว

94 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก

*1 น.ส. กชกร แซ่ย่าง

*2 น.ส. สุตาภัทร แสงประกิจ

*3 น.ส. จิระนัน ผิวเนียม

4 น.ส. ญาณีกร หมายสุข

5 วิทยาลัยไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เพื'อ น.ส.ดอกฟ้า (ไม่มีชื'อสกุล) (online)

6 วิทยาลัยไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เพื'อ น.ส.มดแดง (ไม่มีชื'อสกุล) (online)

7 นาย อินทรชิต แซ่ม้า (online)

8 วิทยาลัยไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เพื'อ น.ส.จิดาวี (ไม่มีชื'อสกุล) (online)

9 นาย ธนวัต อย่างมั' นคง (online)

*10 นาย ธนวินท์ ปัญญาปา

*11 น.ส. บุษรา พิลา

*12 น.ส. อัญชเกศ แสนศรี

*13 น.ส. สโรชา สุขศรีเจริญพนา

*14 น.ส. เกษฎาภรณ์ วงษ์ใส

จังหวัดเพชรบุรี

95 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

1 น.ส. จุฑารัตน์ เปี' ยมนอง

2 น.ส. จันทราภา อู่อรุณ
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3 น.ส. ยุพารัตน์ ตรีแดงน้อย

จังหวัดราชบุรี

96 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

*1 น.ส. วิสสุตา เอียงสา

*2 นาย จุฑาวัชร อนันตโท

*3 นาย ชัยณรงค์ เนียมหอม

จังหวัดกระบี@

97 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี@

*1 น.ส. พรธิดา มีสิทธิX

*2 นาย กฤษณะ ไหมขวัญ

จังหวัดตรัง

98 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

1 น.ส. รัตติยา ณะสม

2 น.ส. ซอฟีญา ขุนหมุด

99 วิทยาลัยการอาชีพตรัง

1 นาย เกียรติศักดิX เกียรติสุข

2 นาย รบส เพชรสีช่วง

3 น.ส. เจนติน่า ไมเรกัน

4 น.ส. ศิริฉัตร นกอักษร

5 น.ส. อรญา อสิพงษ์

6 น.ส. วิยะดา วิชาเร็ว

ภาคใต้
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100 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

*1 นาย ภูริ เอียดสงคราม

*2 นาย พีรพัฒน์ จันทร์มิตร

*3 น.ส. ธีรนาถ โทธรรม

*4 นาย ณัฏฐชาติ พันธ์ดี

*5 น.ส. ชลธิชา พลพ่าย

จังหวัดนครศรีธรรมราช

101 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

*1 นาย จักริน หนูขุนนาง

102 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

*1 นาย ขัตติยะ ติสิงห์

*2 นาย อนุศาสน์ นํhาขาว

*3 นาย อรรถพล พัดขาว

*4 นาย ภูวนัย จุลเรือง

*5 นาย ณัฐพล ชูโชติ

*6 นาย ณัฐพล หนูชนะ

103 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา

1 น.ส. วราภรณ์ งูตูล

2 น.ส. โชติกา พราหมหนู

3 น.ส. สลิลทิพย์ นุ่นเศษ

104 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

*1 น.ส. จันทร์ธิดา ชูสุวรรณ

105 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
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*1 น.ส. วิกานดา นาคมณี

*2 น.ส. พิยะดา เกตุแดง

*3 น.ส. พัชรีย์ แสงแก้ว

*4 นาย ประพจน์ ชนะพลชัย

*5 น.ส. หัสราภรณ์ ทองคํา

6 น.ส. สุภชา วิชัยดิษฐ (online)

7 น.ส. ไอลดา เครือจันทร์ (online)

8 น.ส. ษกูลณัฐ ดิษฐาพร (online)

9 นาย กฤษฎา อมรรัตน์ (online)

106 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

1 น.ส. เกวลิน สมจิตต์

2 น.ส. เพียงจันทร์ ซอมแก้ว

3 น.ส. อลิศา เฉิดฉิ hม

4 น.ส. อารียา เฉิดฉิ hม

5 นาย วรพล มีคํา

6 นาย ชญณัฐ เกตุบํารุง

จังหวัดปัตตานี

107 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

1 น.ส. รุสมีนี เจะเฮาะ

จังหวัดภูเก็ต

108 วิทยาลัยเทคนิคถลาง

1 นาย ธนภัทร ปานสร

จังหวัดยะลา

109 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
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1 น.ส. นิฟาติณ กาซอ

2 น.ส. บัซลาฮ์ ยะมา

3 น.ส. ซุลฟา ยะแลแด

110 วิทยาลัยเทคนิคยะลา

1 นาย กูมูฮัมหมัด กูบือโด

111 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

1 นาย อารอฟัต สะอุ (online)

2 นาย นิโซะ เจะเตะ (online)

จังหวัดสตูล

112 วิทยาลัยชุมชนสตูล

*1 น.ส. ริชดาฮ์ ยีละงู

จังหวัดสงขลา

113 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

*1 น.ส. อารียา รักขประเสริฐ

114 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อํานวยวิทย์

*1 น.ส. ภัทรนิษฐ์ ธัณญจิรัชย์

*2 น.ส. สุฑามาศ อินทร์สําราญ

*3 นาย. วัชรินทร์ จันทร์ทอง

*4 น.ส. จุฑามาศ อะหมัด

5 น.ส. อาซีเราะห์ ชอบงาม

6 นาย. รัชพล เสือชาวป่า

7 น.ส. มณิชญา บุ้งทอง

8 น.ส. อรอนงค์ อุปการดี
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9 น.ส. ขวัญสุดา เจนจิตภักดีเดชา

10 น.ส. อารียา หมานหมอควาย

11 นาย. ธนัทชาติ วิจิตต์

12 น.ส. ปรียานุช บุญจริง

13 น.ส. กมลชนก พรหมคง


