
ลําดับ วันที่ ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน จังหวัด

น.ส.รุงทิวา ทองกัญญา ประชาบํารุง(อุทิตกิจจาทร) พัทลุง

น.ส.ญาณิศา พานิชกุล บางแกวพิทยาคม พัทลุง

น.ส.ณัฐกานต ดวงดล ศึกษาสงเคราะห พัทลุง พัทลุง

น.ส.เบญจวรรณ แกนสาร กมลศรี ตรัง

น.ส.อัฐภิญญา เข็มทอง วังวิเศษ ตรัง

น.ส.ศุภาวรรณ อิ่มจิตร บางดีวิทยาคม ตรัง

น.ส.สุชานาฎ รองเดช บานวังหิน นครศรีธรรมราช

น.ส.กานตธิดา สังเกื้อ วัดควนสาน นครศรีธรรมราช

น.ส.อรอนงค สทิธิสาร ทุงสงวิทยา นครศรีธรรมราช

น.ส.ปราณปรียา สายสาระ ทานครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช

น.ส.ธรรมศิริ วาระสินธุ ตรีนิมิตรวิทยา นครศรีธรรมราช

น.ส.รัญชนา นรสทิธิ์ วัดจิกพนม นครศรีธรรมราช

นายนคร มณีศร บานปากเชียร นครศรีธรรมราช

น.ส.ธนพร ทองออน นพคุณประชาสรรค นครศรีธรรมราช

น.ส.เสาวลักษณ   โทบุรี บานเขาไคร สตูล

น.ส.ณัชชา สะหยัง บานวังพระเคียน สตูล

น.ส.อนันญา อุมาจิ มุสลมิศึกษา สตูล

นายวรัญู สันสุไหลหมาน มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา

25 ก.พ. 621

1 มี.ค. 625

27 ก.พ. 623

4 28 ก.พ. 62

ทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2562

กําหนดการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนและเย่ียมบาน สัมภาษณขอมูลเพิ่มเติม

26 ก.พ. 622



ลําดับ วันที่ ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน จังหวัด

น.ส.มะลิ กะดา เรียงราษฎรอุปถัมภ นราธิวาส

น.ส.ซูฮยับะห อาบู นูรุดดิน (มูลนิธิ) นราธิวาส

น.ส.มารียา สะรูยี อัตรกียะห  อิสลามียะห นราธิวาส

น.ส.มูฟดะห โตะเหม สงเสริมศาสน ปตตานี

น.ส.คอมารีเยาะห อาแว ราชประชานุเคราะห 40 ปตตานี

น.ส.อารียา แดวี บานตันหยงเปาว ปตตานี

น.ส.รอมียา เจะเลาะ บานตะโละหะลอ ยะลา

น.ส.ซีตีฮายาร สงาบานโคก เทศบาล 2 (บานกาแปะกอตอ) ยะลา

นายภูมิเนรมิต อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา วัดรังสิตาวาส ยะลา

น.ส.นูรไลลา แวสมาแห ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

น.ส.มัยมูเนาะห บาดง บานตาเซะ ยะลา

น.ส.ศิษณา เพชรริน บานบาละ ยะลา

น.ส.สุนิดา หาโสะ จันทรประภัสสรอนุสรณ ยะลา

น.ส.นัสรินต บือแนบลูแล มุสลิมศึกษา ยะลา

นายฟยรุซ  ซีเดะ บานอัยเยอรเวง ยะลา

น.ส.รุสนาณี สุหลง ตารเบียตุลวาตันมูลนิธิ ยะลา

น.ส.อรอุมา กาญจนสวัสดิ์ ทุงโพธิ์วิทยา พังงา

นายภิญโญ เลี่ยมชาติ เทศบาลบานศรีตะกั่วปา พังงา

น.ส.อณัชฎา ประสมทรัพย บานบางหิน ระนอง

น.ส.พัฒนจิรา ผลดี เทศบาลวัดอุปนันทาราม ระนอง

กําหนดการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนและเย่ียมบาน สัมภาษณขอมูลเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2562

7 5 มี.ค. 62

8 11 มี.ค. 62

6 4 มี.ค. 62



ลําดับ วันที่ ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน จังหวัด

น.ส.สุนิษา พรรณศิลป บานหาดจิก ระนอง

น.ส.ธมนธัญญลักษณ  อําพันธทอง ประชานิคม 2 ชุมพร

น.ส.ณิชกานต  ปฎิแพทย เมืองชุมพรบานเขาถลม ชุมพร

นายอัสนี  เพ็ญสวัสดิ์ ราชประชานุเคราะห 3 ชุมพร

น.ส.รัชนีกร จั่นทอง บานทุงคาโตนด ชุมพร

น.ส.สุจิตรา  รองเพชร บางเดือนสถิตยพิทยาคม สุราษฎรธานี

น.ส.จุฑามาศ พัฒนาประยุกต วัดโพธิ์นิมิต สุราษฎรธานี

นายภานุเดช  รุงแสงตะวัน นาสาร สุราษฎรธานี

น.ส.ยามีละห แวสนิ สงเสริมอิสลาม สงขลา

นายปญญา บัวทอง ทับชางวิทยาคม สงขลา

น.ส.รุงทิวา ประสพแสง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา

น.ส.แพรเงิน   แสงภักดี วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา

12 15 มี.ค. 62

กําหนดการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนและเย่ียมบาน สัมภาษณขอมูลเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2562

9 12 มี.ค. 62

10 13 มี.ค. 62

11 14 มี.ค. 62



ลําดับ วันที่ ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน จังหวัด

13 17 มี.ค. 62 น.ส.จิราพร นิลสมุทร เกาะยาววิทยา พังงา

นายฟาติน ใบยุโสบ วัดสวางอารมณ ภูเก็ต

น.ส.ชนากานต ศักดิ์แสง เทศบาลปลูกปญญา  ในพระอุปถัมภฯ ภูเก็ต

น.ส.ภานุมาศ มะลิวัลย เทศบาลเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

น.ส.พรลภัส ศรีขยัน เทศบาล 2 (คลองจิหลาด) กระบ่ี

น.ส.สุวรรณี เขียวสด คลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบ่ี

น.ส.ศิริกานดา เพิ่มทอง คลองยางประชานุสรณ กระบี่

14 18 มี.ค. 62

15 19 มี.ค. 62

กําหนดการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนและเย่ียมบาน สัมภาษณขอมูลเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2562




