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

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

จังหวัดจันทบุรี

1 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร

1 ด.ญ. พิยาดา ม่วงกลิ'น (online)

2 น.ส. วันวิสา บุญกัญญา (online)

2 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

*1 น.ส. พัชราลักษ์ ธรรมเจริญ

2 น.ส. กรกมล อุกประโคน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี

*1 ด.ญ. กัญญานัฐ มัดยูโก๊บ

*2 ด.ช. จีรพงษ์ มณีสุข

*3 นาย คณาธิป ใจอุ่น

*4 น.ส. ศิริพร ไพรเถื'อน

*5 น.ส. ณัฐกานต์ ใจอุ่น

4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง

1 ด.ญ. จันทรา ปัญญาศร

2 ด.ญ. กัญญานิษฐ์ มาดี

3 ด.ญ. ปพิชญา อารักษ์

รายชืI อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพืIอการกุศล ปี 2563

ระดับมัธยมศึกษา / ภาคตะวันออก
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5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)

*1 ด.ญ. ทิพย์วิมล ทองใบ

*2 ด.ญ. ณฐินี วิจิตรกูล

*3 ด.ญ. ภัทรวดี เอมสวัสดิ]

*4 ด.ญ. ศรัญลักษณ์ ธรรมศร

*5 ด.ญ. วรรณพร กาลเจริญ

6 โรงเรียนบางนํUาเปรีUยววิทยา

1 ด.ญ. อชิรญาณ์ ผิวอ่อน

2 ด.ญ. นํ_าใส ได้พร้อม

3 ด.ญ. สุนันทา ชื'นอารมย์

4 ด.ช. อาทิตย์ สุขเกษม

7 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

1 น.ส. สวรรยา ซอกกลาง

2 น.ส. สิริกัญญา จันทรังษี (online)

3 นาย ธณัฐชา ชมชื'น (online)

4 น.ส. กัลยกร บริบูรณ์ (online)

5 น.ส. กษมา บริบูรณ์ (online)

6 นาย อิศรา กล้าหาญ (online)

7 นาย สิทธิพล ขาวชูเกียรติ (online)

8 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19

1 ด.ช. วีระภาพ สมานมิตร

2 ด.ญ. นรินดา อิมามี

3 ด.ญ. อริตา อรุณพูลทรัพย์

4 ด.ญ. ชลิตา อํ'านะ
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จังหวัดชลบุรี

9 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

1 ด.ช. ชาญวิชญ์ โปร่งมณี

2 นาย ภาคภูมิ จงสมชัย

3 นาย วันเฉลิม สอนรัมย์

10 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

*1 น.ส. กัญญาณัฐ วงศ์เพ็ญ

*2 น.ส. มนัชยา สโมทัย

*3 น.ส. ชวัลลักษณ์ ทามิล

*4 น.ส. วรพรรณ บุญมาก

*5 น.ส. ตรีวิตา เสงี'ยมศรี

11 โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)

*1 ด.ช. ดนุพร ศรศรี

*2 ด.ญ. เบญจมณี จันเกตุ

*3 ด.ญ. เจษจุฑารัตน์ นคเรศเรืองศักดิ]

*4 ด.ญ. โชติรัตน์ นาคทอง

*5 ด.ญ. ปาณิสรา นาคมา

*6 ด.ญ. ภัทรวดี นีระวรรณ์

*7 ด.ญ. โชติรส เกริกขจาย

*8 ด.ญ. ปุณยาพร แก้วทอง

*9 ด.ญ. พัทธนันท์ เฉลิมพงษ์

*10 ด.ญ. สุกัญญา ยงเสมอ

*11 ด.ญ. ธิคําพร จันทร์หาญ

*12 ด.ญ. ทัศนีย์ มั' นเหมาะ

*13 ด.ช. ชาญกิจ รุ่งโรจน์ชํานาญกิจ

*14 ด.ญ. พรสุณีย์ ทองปิว
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*15 ด.ญ. ลดามาส อําพินธ์

*16 ด.ญ. วชิราพรรณ เพชรน้อย

*17 ด.ช. ธันวา เหลืองอ่อน

18 ด.ญ. โยษิตา แสงมาศ

19 ด.ญ. จิราพัชร แซ่เล้า

20 ด.ญ. พิชชาพร นาคมา

12 โรงเรียนสิงห์สมุทร

1 น.ส. ณัฐวินุช สง่าเนตร

จังหวัดปราจีนบุรี

13 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

*1 ด.ช. ขจรศักดิ] นวลทอง

*2 ด.ช. นุชา เศรษฐนากรณ์

*3 ด.ช. ฉัตรชัย บุญฮอง

*4 ด.ช. พชรพล นาคชูแก้ว

*5 ด.ช. สมโภชน์ สมสกุล

*6 ด.ช. นนทกาญจ์ เพ็งบุปผา

*7 ด.ญ. อัญชลี ใจจันทึก

8 ด.ช. นัทธกานต์ เพ็งบุปผา

9 ด.ญ. วีรวัลย์ ก้านแก้ว

10 ด.ญ. ศิริรัตน์ เศรษฐนากรณ์

11 ด.ช. นัฐภูมิ รับอาษา

*12 น.ส. พินิสา ศรีใส

*13 น.ส. ภัทรวดี สองศรี

*14 น.ส. ปวีณา ยันทํา

*15 น.ส. สุรนันท์ หอมจันทร์

16 น.ส. มุฒทิตา ขอสร้อยกลาง
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17 น.ส. ณัฐธิดา พรมวงษ์

14 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ์)

*1 ด.ช. สุทิน คงสัตย์

*2 ด.ญ. สุรีพร ป้องกัน

*3 ด.ญ. วิชุดา นนทโครต

*4 ด.ญ. ณิชารีย์ บุญส่งธรรม

*5 ด.ญ. จิรัชยา คูหาเปรมกิจ

*6 ด.ญ. จิตรา สุระนิน

*7 ด.ญ. ปาลิตา กันสาริกา

*8 ด.ญ. กันติยา ไพบูลย์

15 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)

*1 ด.ช. ศุภกร ชองทอง

*2 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ แก้วพลอย

*3 ด.ญ. ศวิตา จัดพล

*4 ด.ญ. นฤมล ใจเย็น

*5 ด.ญ. ชลลดา กระจะชาติ

*6 ด.ญ. เบญญทิพย์ แตรวงษ์

*7 ด.ช. สิทธิพงษ์ ทัสวงษ์

*8 ด.ช. ศักดินนท์ ถํ _าพลอย

*9 ด.ช. สิริณัฏฐ์ เลิศศักดิ] วิมาน

*10 ด.ช. คํารณ ตะเภาพงษ์

*11 ด.ญ. กัลยกร นวลจันทร์

*12 ด.ญ. ชวาวรรณ รุนรอด

*13 ด.ญ. วิลันดา รวยสิน

*14 ด.ญ. จิราภร ดีพา

*15 ด.ญ. สกาวรัตน์ ธรรมา
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*16 ด.ญ. ศศิวิมล ขวัญยืน

*17 ด.ญ. กาญจนา ก๊กประเสริฐ

*18 ด.ช. ชัยธวัช ศาลารักษ์

*19 ด.ช. ณัฐวุฒิ เลขสาร

*20 ด.ญ. ธิติกานต์ มะโนรมย์

*21 ด.ช. วัฒนศักดิ] รอดจิตร์

*22 ด.ช. ชโย เฟื' องสํารวจ

*23 ด.ญ. พันธิตา นนทพัฒน์

*24 ด.ญ. จิราพร ใยสุข

*25 ด.ช. ศักดิ]สิทธิ] ช่อเซ่ง

*26 ด.ญ. อนัญญา ลูกจันทร์

*27 ด.ญ. เมธาพร สกุลมา

*28 ด.ญ. ปรตา นาคบัลลังค์

*29 ด.ญ. จิรภา โฉมเกษม

*30 ด.ญ. บุตรสราวรรน ฉิมพะเนาว์

*31 ด.ช. ประวิทย์ มะโนรมย์

*32 ด.ช. ภานุพัฒน์ ลุนสเกตุ

*33 ด.ช. สุริยะ นามโคตร

*34 ด.ญ. พรนภา จรัญญา

*35 ด.ญ. ศศิวิมล จิตต์สุภา

*36 ด.ญ. กมลวรรณ จัดพล

*37 ด.ญ. ชวิศา สิงทอง

*38 ด.ญ. ยุพาพรรณ์ ขันโท

*39 ด.ญ. รุ่งราตรี ปิ' นน้อย

40 ด.ญ. ศุภรดา ร่วมสุข

41 ด.ช. ปฏิภาณ ธนูทอง

42 ด.ญ. ศิราพร แซ่อึ _ง

43 ด.ญ. เทวิกา อนุรักษ์
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44 ด.ญ. วรรณวิสา ชนะภัย

45 ด.ญ. ศศิวิมล มงคลแม้น

46 ด.ญ. พินท์ธีรา เปรมดี

47 ด.ช. กิติศักดิ] พืชนะ

48 ด.ญ. ธนัญชนก นาคบัลลังค์

49 ด.ช. ณัฐวุฒิ ป้องกัน

50 ด.ญ. จรรยาพร มั' นกิจ

51 ด.ช. วรานนท์ จันทร์ผล

52 ด.ญ. กนกวัลย์ ปักษี

53 ด.ญ. พิมพ์ชนก แป้นมั' น

54 ด.ช. เจนณรงค์ แก้วศรีเจริญ

16 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร)

*1 ด.ญ. กุลนันท์ กรกระหนก

*2 ด.ญ. ศศิธร ปัญญา

3 ด.ญ. ฟ้าใส ล้อมภักดี

17 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)

*1 ด.ช. กิตติศักดิ] รักพันธ์ุ

2 ด.ช. กฤษฎีร์ โพธิ]เงิน

3 ด.ญ. ภรภัทร อาจไพรินทร์

4 ด.ญ. สุดารัตน์ ชูเมือง

5 ด.ญ. ศศิประภา แก้วศรี

6 ด.ญ. พิมพ์ชนก ปิ' นกุล

7 ด.ญ. นันท์นภัส สิรชัยเจริญ

8 ด.ญ. สุภัสสรา สีเป้ง

9 ด.ญ. ปาณิสรา ผลจีน

10 ด.ญ. กนกวรรณ อุเบกจิตร์
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11 ด.ช. ศักดิ]สิทธิ] เจริญผล

18 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

*1 ด.ญ. ชุติมา กระจะชาติ

19 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

*1 นาย สมเกียรติ เจริญเอม

*2 ด.ญ. ชลิตา เทศนวน

*3 ด.ญ. ณัฐพร ปานนิล

*4 ด.ญ. จิรัชญา สมคุณ

*5 ด.ญ. พีรภาว์ เชี'ยวชาญกิจยิ'ง

*6 น.ส. วิภาดา เกมาหะยุง

*7 น.ส. สุรัสวดี เผ่าหนอง

*8 น.ส. พุธิตา ทองคุ้ย

*9 น.ส. เบียร์ สุภารัตน์

*10 น.ส. ขวัญใจ ดาคํา

20 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บํารุง

1 ด.ญ. อรปรียา สุขญาณกิจ (online)

*2 น.ส. บุษยา เผือกเปีย (online)

3 น.ส. จงกล ชูชาติสกุล (online)

4 น.ส. สุรีรัตน์ อัยรา (online)

5 น.ส. รสิตา เเสงเย็น (online)

จังหวัดระยอง

21 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

1 ด.ญ. เพ็ญอาสาฬห์ โชติพัชราภิรมย์

*2 น.ส. วชิราพร สลุงอยู่
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3 น.ส. ภัทรานิษฐ์ โชติพัชราภิรมย์

22 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

1 น.ส. ณัฐณิชา คืนดี

2 น.ส. จารุวรรณ ชาญเชี'ยว

จังหวัดสระแก้ว

23 โรงเรียนคลองนํUาใสวิทยาคาร

1 ด.ญ. เชษฐ์ธิดา คําหวล

2 ด.ญ. ดวงกมล คําเครื'อง

3 น.ส. จิตรา จันทร์ฤาชัย

24 โรงเรียนบ้านพระเพลิง

1 ด.ช. พีรพล พละมาตย์

2 ด.ช. เขมินทร์ หลาบหนองแสง

3 ด.ช. สุรวัฒน์ คามาวาส

4 ด.ช. ศุภกิจ โพธิ]สุ

5 ด.ช. พรภิชัย เนียมสําโรง

6 ด.ช. พลพล ตราชู

7 ด.ช. ศุภฤกษ์ อาจสมัย

25 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม

1 ด.ช. วีรชน มีบุญมาก

2 ด.ช. ชูทรัพย์ ช่างหล่อ

*3 นาย ธนกร ร้อยด้วง

*4 นาย ณัฐพงศ์ วงษ์แก้ว

*5 นาย ธนายุทธ ทัศนารมย์

6 นาย วัฒนะ ชะฎานิล
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7 นาย จิรพัฒน์ จ้ายสอน

26 โรงเรียนอรัญประเทศ

1 ด.ญ. รุ่งนิดา สอนสี

2 ด.ช. ภานุวัฒน์ ทิมพรมราช

3 น.ส. บุณฑริก พรมวัน

4 นาย ภูวฤทธิ] ขํานํ_าคู้


