รายชื? อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพื?อการกุศล ปี 2565
ระดับประถมศึกษา / ภาคใต้
หมายเหตุ

เครื% องหมาย (online) หมายถึ ง ผู้ ที% สมั ครผ่ านระบบออนไลน์
เครื% องหมาย (*) หมายถึ ง ประเภททุ นต่ อเนื% อง

จั งหวั ดตรั ง
1 โรงเรี ยนจุ๋ งฮัวโซะเซียว
1 ด.ช. จั กรภั ทร
2 ด.ช. ถิ รภั ทร
3 ด.ช. ณั ฏฐวี

เที ยนยี%
บุ ญฤทธิR
ชู ประสิ ทธิR

2 โรงเรี ยนบ้ านต้ นปรง
1 ด.ญ. เพชรศิ ริ
2 ด.ญ. หนึ% งฤทั ย
3 ด.ช. พิ พัฒน์ ภูษิต
4 ด.ญ. จิ รารั ตน์
5 ด.ญ. ปิ ยกานต์
6 ด.ญ. ณั ฐธิ ดา
7 ด.ญ. ณั ฏฐกานต์
8 ด.ญ. วรนิ ษฐาพร
9 ด.ช. ภาดา

อ่ อนชื% นจิ ตร
ทองทิ พย์
ขุ นทอง
ดํ าขํ า
รองปาน
สมบู รณ์
สุ นทรเต็ ม
รั กเหมื อน
รอดคื น

3 โรงเรี ยนวั ดควนวิ เศษ
1 ด.ญ. ธนั ญญา

เกตุ ศิ ริ มงคลชั ย

4 โรงเรี ยนวั ดชลวาปี วิ หาร
1 ด.ญ. เกศรา
2 ด.ช. ปวั นไชย
3 ด.ช. อนุ วัฒน์

มากมู ล
เกลี ย^ งแก้ ว
สุ ดเม่ ง

(online)
(online)
(online)

4

ด.ช. สิ ทธิ พล

จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช
5 โรงเรี ยนชุ มชนบ้ านปากเสียว
1 ด.ช. ธี รกานต์
2 ด.ช. เฉลิ มชั ย
3 ด.ญ. ชมพู นุช
4 ด.ช. อนุ สรณ์
5 ด.ช. มนั ญชั ย

รั งศรี

(online)

ฉิ มลี
ริ ยาพั นธ์
หนู สง
นาคปน
จอง

6 โรงเรี ยนบ้ านคงคาล้ อม
1 ด.ญ. ชนกชนม์
2 ด.ญ. ชนิ นาถ
3 ด.ช. ศิ วั ฒน์
4 ด.ช. ชาญณรงค์
5 ด.ญ. เกสรา
6 ด.ช. จั กรภั ทร
7 ด.ญ. ธิ ดารั ตน์
8 ด.ญ. จุ ฑาภรณ์
9 ด.ญ. ณั ฐชยา

อุ ตตะมั ง
ม้ าแก้ ว
ถนนแก้ ว
อั กษรคง
ไชยแก้ ว
จงไกรจั กร
อิ นทร์ ทอง
มะสุ วรรณ์
ปะระมณี

7 โรงเรี ยนบ้ านบางน้ อย
1 ด.ช. เมธาวี
2 ด.ช. เธี ยรวิ ชญ์
3 ด.ช. วรภลลภั ส

ขวั ญสุ ด
ทองเย็ น
ไชยฤกษ์

8 โรงเรี ยนบ้ านปากเชี ยร
1 ด.ช. วรเมท
2 ด.ช. ชาญณรงค์
3 ด.ช. ราเชน

สุ ขประเสริ ฐ
เข็ มศรี
เทพธรรม

(online)
(online)
(online)

4
5
6
7
8
9
10

ด.ญ.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ช.
ด.ญ.

ศั นสนี ย์
วโยดม
กั ณณพั ฒน์
ณภั ทร
กุ ลธิ รัตน์
ธณกร
วิ ชย์ ชญาพร

เพชรถาวร
บั วแก้ ว
ทองเกตุ
ทองขวั ญ
ศี ลประเสริ ฐ
สารมาศ
จั นทร์ เพ็ ชร

9 โรงเรี ยนร่ อนพิบูลย์ วิ ทยา
1 ด.ญ. อภิ สรา
2 ด.ช. ธนารั กษ์
3 ด.ญ. กนกรั ตน์
4 ด.ช. ธนากร
5 ด.ญ. เกวลิ น
6 ด.ญ. ภั ทราวรรณ
7 ด.ช. รพี พัฒน์
8 ด.ญ. ณั ฐณิ ชา
9 ด.ช. ภู ริณัฐ

พั นธ์ ทอง
รั ตนโชติ
พลั บอ่ อน
ขาวพร้ อม
หนะอี น
เทพช่ วย
จั นทร์ สวน
จั นทร์ แก้ ว
ขํ าผุ ด

10 โรงเรี ยนวั ดควนเกย
1 ด.ช. ศั กดิR ดาวุ ธ
2 ด.ช. ณรงค์ วั ฒน์
3 ด.ช. ธรรณธร
4 ด.ช. พงศกร
5 ด.ช. จี ราวั ฒน์
6 ด.ช. ธราธิ ป
7 ด.ญ. ศิ รั ญญา
8 ด.ญ. ธั ญญสุ ดา
9 ด.ช. วี รภั ฏ
10 ด.ช. ธนาวุ ธ

ศั กดิR เศรษฐ
แก้ วประสิ ทธิR
ทองจั นทร์
ไชยรั กษา
ไชโย
ทองทิ พย์
ศั กดิR ศรี
แก้ ววิ จิตร
แซ่ จิว^
อั กษรพิ บูลย์

11 ด.ช. อิ ทธิ พัทธ์

ทองมา

11 โรงเรี ยนวั ดมัชฌิมภู ผา
1 ด.ญ. สิ รยากร
2 ด.ช. ภู มิภัทร
3 ด.ช. ธนาธิ ป
4 ด.ช. ธนวั ต
5 ด.ช. สิ งหรั ตน์

ชั ยยั ง
เต็ มรั ตน์
ยอดยิ% ง
ภั กดี บุ ญ
ชู เจริ ญ

12 โรงเรี ยนวั ดสามัคยาราม
1 ด.ญ. ทิ พวรรณ์
2 ด.ช. กฤษฎา
3 ด.ญ. อั งคณา
4 ด.ญ. ณั ฐณิ ชา
5 ด.ญ. ฐิ ติ ชญา
6 ด.ญ. ปริ ณดา
7 ด.ช. สราวุ ฒิ
8 ด.ช. บรรณวิ ชญ์
9 ด.ช. ธราธาร
10 ด.ช. กฤษณุ ชา
11 ด.ญ. วนิ ดา
12 ด.ช. วี รวั ฒน์

รั กชี โหล่ น
คงเอี ยด
ติ สิ งห์
อ่ อนสติ
อุ ปการแก้ ว
เรื องรั กษ์
นาคพั นธ์
เรื อนสู ง
รั ตนะ
เที ยนเงิ น
อิ นทร์ ช่วย
คงช่ วย

จั งหวั ดนราธิ วาส
13 โรงเรี ยนดารุ ลฟุรกอน
1 ด.ญ. รอดี ยะฮ์
14 โรงเรี ยนบ้ านกาลิซา
1 ด.ช. รี ดูวาน
2 ด.ช. ฮั มดั น

สะนิ

ดื อเระ
อาบู

(online)

ด.ญ. นู ฮาซี กีม
ด.ญ. นุ รอี มาน

โตะคะ
วาเต๊ ะ

15 โรงเรี ยนบ้ านโคก
1 ด.ญ. นู รฮั ยฟะห์
2 ด.ญ. ซู ฟียะห์
3 ด.ญ. นู รวาฮี ดา
4 ด.ช. มุ สลี มี

อาแวจิ
มามุ
ตาเฮ
กาเซ๊ ะ

16 โรงเรี ยนบ้ านเจาะไอร้ อง
1 ด.ญ. นู รฟาติ น
2 ด.ญ. นู รราฟี กะห์
3 ด.ช. ฟุ รกอน

บาสอ
อาแวกอแด
แวมามุ

17 โรงเรี ยนบ้ านซรายอ
1 ด.ญ. โรสวานี ดา

มู ซอ

18 โรงเรี ยนบ้ านยะออ
1 ด.ช. อิ กรอม
2 ด.ช. แวยู โซฟ
3 ด.ช. อั บดุ ลซอหมั ด
4 ด.ช. อิ มรอน
5 ด.ช. ซารี ฟ
6 ด.ญ. บารอกะฮ์
7 ด.ญ. อิ ฟฟาร์
8 ด.ญ. อายู รี
9 ด.ญ. ปุ ตรี วานา
10 ด.ญ. นู รฮาฟี ซา
11 ด.ญ. ฮั สลิ นดา
12 ด.ช. อารี ฟีน

เจ๊ ะเด็ ง
แวหะยี
จาหลง
ตาฮู
เจ๊ ะมะอู เซ็ ง
ยะผา
บื อราเฮง
อู เซ็ ง
แยนา
หะเด
มู ซอ
ดอเลาะ

3
4

(online)
(online)
(online)

19 โรงเรี ยนบ้ านสะแนะ
1 ด.ญ. นิ อาอี เซาะห์
จั งหวั ดปั ตตานี
20 โรงเรี ยนชุ มชนบ้ านพงสตา
1 ด.ญ. นู รนาเดี ย
2 ด.ญ. ซอลี ฮะห์
3 ด.ญ. นิ กัลมานี
4 ด.ช. ซุ ลฟาน
5 ด.ช. อลี ฟ
6 ด.ญ. นิ นัจวา
7 ด.ญ. นู รอามาณี ย์
8 ด.ญ. ตั สนี ม
9 ด.ญ. นิ ตัสนี ม
10 ด.ช. นิ มูฮัมหมั ดอามี น

เร็ งมา

เตะแต
สุ หลง
กู นา
แมเราะดํ า
สะอิ
ลาเต๊ ะ
ดื อเระ
คางา
กาหลง
มะลี

21 โรงเรี ยนบ้ านเกาะจั น
1 ด.ญ. ซั ยนั ต
2 ด.ช. ฟุ รกอน
3 ด.ช. มู ฮัมหม้ ดอั ฟฟาน
4 ด.ญ. อั สมะห์
5 ด.ช. มู ฮัมหมั ดอิ รวั น
6 ด.ญ. นู รูฟิตตรี

อาแว
ดื อราโอะ
มะนอ
สะเตาะ
สาแม็ ง
มอลอ

22 โรงเรี ยนบ้ านบางปู
1 ด.ญ. แวยุ สรอ

อี แต

จั งหวั ดภู เก็ต
23 โรงเรี ยน อบจ.บ้ านตลาดเหนื อ (วั นครู 2502)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ญ.

ณั ฐนนท์
พิ ตติ นั นท์
ธนกฤต
ภู วณั ฐย์
กนกวรรณ
มั ลลิ กา
นิ ชานั นท์
อโนชา
ปภาวริ นท์
สิ ริวิมล
จิ ราวั ฒน์
สุ กฤษฎิR
เบญจวรรณ

ภั กดี
รั กงาม
สานิ กาญจน์
ไกวั ลวณิ ชย์
ไขแสง
ทองยั ง
แซ่ เล้ า
ทองยั ง
แซ่ เจี% ย
สั% งสอน
ญานิ วงศ์
ศรี ทองช่ วย
เซ่ งยี%

จั งหวั ดยะลา
24 โรงเรี ยนสันติศาสตร์ วิ ทยา
1 ด.ช. มู ฮัมหมั ดอิ ฆรอม
2 ด.ญ. ซี ตีนู รชาลี นา
3 ด.ญ. ฟิ รเดาส์

กาซอ
บาราเฮง
เย๊ ะ

(online)
(online)
(online)

จั งหวั ดสตูล
25 โรงเรี ยนบ้ านควนโต๊ ะเหลง
1 ด.ญ. นู รรั ยฟาน

ซี เลี% ยง

(online)

เทศอาเส็ น
พู ลสุ ข
แซ่ อาหลี
แซะอาหลี
เศษอาหลั ง

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

26 โรงเรี ยนบ้ านดูสน
1 ด.ช. พี รณั ฐ
2 ด.ญ. สุ รัตติ ยา
3 ด.ช. ธเนศ
4 ด.ญ. วรรณสิ ริ
5 ด.ญ. ฮั ซสู นา

6

ด.ญ. นั นธิ ดา

ฮะเจ๊ ะ

จั งหวั ดสงขลา
27 โรงเรี ยนบ้ านม่ วงพุ่ม (คุรุราษฎร์ พัฒนา)
ไชยคํ า
1 ด.ช. ชนกั ณต์
28 โรงเรี ยนบ้ านหั วเขา
1 ด.ญ. นู รีซ้า
2 ด.ญ. ศรั ญญา
3 ด.ช. อาฟิ ต

หนอจิ
หลงจิ
หวั นปรั ตน์

(online)

