รายชืI อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพืIอการกุ ศล ปี 2563
ระดั บมัธยมศึ กษา / ภาคตะวันออก
หมายเหตุ

*เครื' องหมาย (online) หมายถึ ง ผู้ ที' สมัครขอรั บทุนจากระบบออนไลน์
**เครื' องหมาย (*) หมายถึ ง ประเภททุนต่ อเนื' อง

จังหวัดจันทบุ รี
1 โรงเรี ยนหนองตาคงพิทยาคาร
1 ด.ญ. พิ ยาดา
2 น.ส. วั นวิ สา

ม่วงกลิ' น
บุ ญกั ญญา

2 วิทยาลั ยนาฏศิ ลปจันทบุ รี
*1 น.ส. พั ชราลั กษ์
2 น.ส. กรกมล

ธรรมเจริ ญ
อุ กประโคน

จังหวัดฉะเชิ งเทรา
3 โรงเรี ยนเตรี ยมอุ ดมศึ กษาเปร็ งวิสุทธาธิบดี
*1 ด.ญ. กั ญญานัฐ
มัดยู โก๊บ
*2 ด.ช. จี รพงษ์
มณีสุ ข
*3 นาย คณาธิ ป
ใจอุ่ น
*4 น.ส. ศิ ริพร
ไพรเถื' อน
*5 น.ส. ณัฐกานต์
ใจอุ่ น
4 โรงเรี ยนเทศบาล 1 วัดแจ้ ง
1 ด.ญ. จั นทรา
2 ด.ญ. กั ญญานิษฐ์
3 ด.ญ. ปพิ ชญา
หน้ าที' 1

ปัญญาศร
มาดี
อารั กษ์

(online)
(online)

5 โรงเรี ยนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้
*1 ด.ญ. ทิพย์ วิมล
*2 ด.ญ. ณฐินี
*3 ด.ญ. ภั ทรวดี
*4 ด.ญ. ศรั ญลั กษณ์
*5 ด.ญ. วรรณพร
6 โรงเรี ยนบางนํ Uาเปรี Uยววิทยา
1 ด.ญ. อชิ รญาณ์
2 ด.ญ. นํ_าใส
3 ด.ญ. สุ นันทา
4 ด.ช. อาทิตย์

(สุ ตสุ นทร)
ทองใบ
วิ จิตรกู ล
เอมสวั สดิ]
ธรรมศร
กาลเจริ ญ
ผิ วอ่ อน
ได้พร้อม
ชื' นอารมย์
สุ ขเกษม

7 โรงเรี ยนบางปะกง "บวรวิทยายน"
1 น.ส. สวรรยา
ซอกกลาง
2 น.ส. สิ ริกัญญา
จั นทรั งษี
3 นาย ธณัฐชา
ชมชื' น
4 น.ส. กั ลยกร
บริ บูรณ์
5 น.ส. กษมา
บริ บูรณ์
6 นาย อิ ศรา
กล้าหาญ
7 นาย สิ ทธิ พล
ขาวชู เกี ยรติ
8 โรงเรี ยนสุ เหร่าคลอง 19
1 ด.ช. วี ระภาพ
2 ด.ญ. นริ นดา
3 ด.ญ. อริ ตา
4 ด.ญ. ชลิ ตา
หน้ าที' 2

สมานมิตร
อิ มามี
อรุ ณพู ลทรั พย์
อํ' านะ

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

จังหวัดชลบุ รี
9 โรงเรี ยนทุ่ งศุ ขลาพิทยา "กรุ งไทยอนุ เคราะห์"
1 ด.ช. ชาญวิ ชญ์
โปร่ งมณี
2 นาย ภาคภู มิ
จงสมชั ย
3 นาย วั นเฉลิ ม
สอนรั มย์
10 โรงเรี ยนพนั สพิทยาคาร
*1 น.ส. กั ญญาณัฐ
*2 น.ส. มนัชยา
*3 น.ส. ชวั ลลั กษณ์
*4 น.ส. วรพรรณ
*5 น.ส. ตรี วิตา

วงศ์ เพ็ ญ
สโมทัย
ทามิล
บุ ญมาก
เสงี' ยมศรี

11 โรงเรี ยนวัดนากระรอก (อรุ ณราษฎร์อุ ปถั มภ์)
*1 ด.ช. ดนุพร
ศรศรี
*2 ด.ญ. เบญจมณี
จั นเกตุ
*3 ด.ญ. เจษจุ ฑารั ตน์
นคเรศเรื องศั กดิ]
*4 ด.ญ. โชติ รัตน์
นาคทอง
*5 ด.ญ. ปาณิสรา
นาคมา
*6 ด.ญ. ภั ทรวดี
นีระวรรณ์
*7 ด.ญ. โชติ รส
เกริ กขจาย
*8 ด.ญ. ปุ ณยาพร
แก้วทอง
*9 ด.ญ. พั ทธนันท์
เฉลิ มพงษ์
*10 ด.ญ. สุ กัญญา
ยงเสมอ
*11 ด.ญ. ธิ คําพร
จั นทร์ หาญ
*12 ด.ญ. ทัศนีย์
มั' นเหมาะ
*13 ด.ช. ชาญกิ จ
รุ่ งโรจน์ชํ านาญกิ จ
*14 ด.ญ. พรสุ ณีย์
ทองปิว
หน้ าที' 3

*15
*16
*17
18
19
20

ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.

ลดามาส
วชิ ราพรรณ
ธั นวา
โยษิตา
จิ ราพั ชร
พิ ชชาพร

12 โรงเรี ยนสิ งห์สมุทร
1 น.ส. ณัฐวิ นุช
จังหวัดปราจีนบุ รี
13 โรงเรี ยนกระทุ่ มแพ้ ววิทยา
*1 ด.ช. ขจรศั กดิ]
*2 ด.ช. นุชา
*3 ด.ช. ฉั ตรชั ย
*4 ด.ช. พชรพล
*5 ด.ช. สมโภชน์
*6 ด.ช. นนทกาญจ์
*7 ด.ญ. อั ญชลี
8 ด.ช. นัทธกานต์
9 ด.ญ. วี รวั ลย์
10 ด.ญ. ศิ ริรัตน์
11 ด.ช. นัฐภู มิ
*12 น.ส. พิ นิสา
*13 น.ส. ภั ทรวดี
*14 น.ส. ปวี ณา
*15 น.ส. สุ รนันท์
16 น.ส. มุ ฒทิตา
หน้ าที' 4

อํ าพิ นธ์
เพชรน้ อย
เหลื องอ่ อน
แสงมาศ
แซ่ เล้า
นาคมา
สง่ าเนตร

นวลทอง
เศรษฐนากรณ์
บุ ญฮอง
นาคชู แก้ว
สมสกุ ล
เพ็ งบุ ปผา
ใจจั นทึก
เพ็ งบุ ปผา
ก้านแก้ว
เศรษฐนากรณ์
รั บอาษา
ศรี ใส
สองศรี
ยั นทํา
หอมจั นทร์
ขอสร้อยกลาง

17 น.ส. ณัฐธิ ดา

พรมวงษ์

14 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รั งสฤษฏ์)
*1 ด.ช. สุ ทิน
คงสั ตย์
*2 ด.ญ. สุ รีพร
ป้ องกั น
*3 ด.ญ. วิ ชุดา
นนทโครต
*4 ด.ญ. ณิชารี ย์
บุ ญส่ งธรรม
*5 ด.ญ. จิ รัชยา
คู หาเปรมกิ จ
*6 ด.ญ. จิ ตรา
สุ ระนิน
*7 ด.ญ. ปาลิ ตา
กั นสาริ กา
*8 ด.ญ. กั นติ ยา
ไพบู ลย์
15 โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรี ชากู ล)
*1 ด.ช. ศุ ภกร
ชองทอง
*2 ด.ญ. ธั ญญาภรณ์
แก้วพลอย
*3 ด.ญ. ศวิ ตา
จั ดพล
*4 ด.ญ. นฤมล
ใจเย็ น
*5 ด.ญ. ชลลดา
กระจะชาติ
*6 ด.ญ. เบญญทิพย์
แตรวงษ์
*7 ด.ช. สิ ทธิ พงษ์
ทัสวงษ์
*8 ด.ช. ศั กดิ นนท์
ถํ_าพลอย
*9 ด.ช. สิ ริณัฏฐ์
เลิ ศศั กดิ] วิมาน
*10 ด.ช. คํ ารณ
ตะเภาพงษ์
*11 ด.ญ. กั ลยกร
นวลจั นทร์
*12 ด.ญ. ชวาวรรณ
รุ นรอด
*13 ด.ญ. วิ ลันดา
รวยสิ น
*14 ด.ญ. จิ ราภร
ดี พา
*15 ด.ญ. สกาวรั ตน์
ธรรมา
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*16
*17
*18
*19
*20
*21
*22
*23
*24
*25
*26
*27
*28
*29
*30
*31
*32
*33
*34
*35
*36
*37
*38
*39
40
41
42
43

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

ศศิ วิมล
กาญจนา
ชั ยธวั ช
ณัฐวุ ฒิ
ธิ ติกานต์
วั ฒนศั กดิ]
ชโย
พั นธิ ตา
จิ ราพร
ศั กดิ] สิทธิ]
อนัญญา
เมธาพร
ปรตา
จิ รภา
บุ ตรสราวรรน
ประวิ ทย์
ภานุพั ฒน์
สุ ริยะ
พรนภา
ศศิ วิมล
กมลวรรณ
ชวิ ศา
ยุ พาพรรณ์
รุ่ งราตรี
ศุ ภรดา
ปฏิ ภาณ
ศิ ราพร
เทวิ กา
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ขวั ญยื น
ก๊กประเสริ ฐ
ศาลารั กษ์
เลขสาร
มะโนรมย์
รอดจิ ตร์
เฟื' องสํ ารวจ
นนทพั ฒน์
ใยสุ ข
ช่ อเซ่ ง
ลู กจั นทร์
สกุ ลมา
นาคบั ลลั งค์
โฉมเกษม
ฉิ มพะเนาว์
มะโนรมย์
ลุ นสเกตุ
นามโคตร
จรั ญญา
จิ ตต์ สุภา
จั ดพล
สิ งทอง
ขันโท
ปิ' นน้ อย
ร่ วมสุ ข
ธนูทอง
แซ่ อึ_ง
อนุรั กษ์

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

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

วรรณวิ สา
ศศิ วิมล
พิ นท์ธี รา
กิ ติศักดิ]
ธนัญชนก
ณัฐวุ ฒิ
จรรยาพร
วรานนท์
กนกวั ลย์
พิ มพ์ ชนก
เจนณรงค์

ชนะภั ย
มงคลแม้ น
เปรมดี
พื ชนะ
นาคบั ลลั งค์
ป้ องกั น
มั' นกิ จ
จั นทร์ ผล
ปักษี
แป้ นมั' น
แก้วศรี เจริ ญ

16 โรงเรี ยนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร)
*1 ด.ญ. กุ ลนันท์
กรกระหนก
*2 ด.ญ. ศศิ ธร
ปัญญา
3 ด.ญ. ฟ้ าใส
ล้อมภั กดี
17 โรงเรี ยนเทศบาล 4 (อุ ดมวิทย์สมใจ)
*1 ด.ช. กิ ตติ ศักดิ]
รั กพั นธุ์
2 ด.ช. กฤษฎี ร์
โพธิ] เงิ น
3 ด.ญ. ภรภั ทร
อาจไพริ นทร์
4 ด.ญ. สุ ดารั ตน์
ชู เมือง
5 ด.ญ. ศศิ ประภา
แก้วศรี
6 ด.ญ. พิ มพ์ ชนก
ปิ' นกุ ล
7 ด.ญ. นันท์นภั ส
สิ รชั ยเจริ ญ
8 ด.ญ. สุ ภัสสรา
สี เป้ ง
9 ด.ญ. ปาณิสรา
ผลจี น
10 ด.ญ. กนกวรรณ
อุ เบกจิ ตร์
หน้ าที' 7

11 ด.ช. ศั กดิ] สิทธิ]

เจริ ญผล

18 โรงเรี ยนปราจิณราษฎรอํ ารุ ง
*1 ด.ญ. ชุ ติมา

กระจะชาติ

19 โรงเรี ยนปราจีนกั ลยาณี
*1 นาย สมเกี ยรติ
*2 ด.ญ. ชลิ ตา
*3 ด.ญ. ณัฐพร
*4 ด.ญ. จิ รัชญา
*5 ด.ญ. พี รภาว์
*6 น.ส. วิ ภาดา
*7 น.ส. สุ รัสวดี
*8 น.ส. พุ ธิตา
*9 น.ส. เบี ยร์
*10 น.ส. ขวั ญใจ

เจริ ญเอม
เทศนวน
ปานนิล
สมคุ ณ
เชี' ยวชาญกิ จยิ' ง
เกมาหะยุ ง
เผ่ าหนอง
ทองคุ้ ย
สุ ภารั ตน์
ดาคํ า

20 โรงเรี ยนศรี รักษ์ราษฎร์บํ ารุ ง
1 ด.ญ. อรปรี ยา
*2 น.ส. บุ ษยา
3 น.ส. จงกล
4 น.ส. สุ รีรัตน์
5 น.ส. รสิ ตา

สุ ขญาณกิ จ
เผื อกเปีย
ชู ชาติ สกุ ล
อั ยรา
เเสงเย็ น

จังหวัดระยอง
21 โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
1 ด.ญ. เพ็ ญอาสาฬห์
โชติ พัชราภิ รมย์
*2 น.ส. วชิ ราพร
สลุ งอยู่
หน้ าที' 8

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

3 น.ส. ภั ทรานิษฐ์

โชติ พัชราภิ รมย์

22 โรงเรี ยนสุ นทรภู่ พิทยา
1 น.ส. ณัฐณิชา
2 น.ส. จารุ วรรณ

คื นดี
ชาญเชี' ยว

จังหวัดสระแก้ว
23 โรงเรี ยนคลองนํ Uาใสวิทยาคาร
1 ด.ญ. เชษฐ์ธิ ดา
2 ด.ญ. ดวงกมล
3 น.ส. จิ ตรา

คํ าหวล
คํ าเครื' อง
จั นทร์ ฤาชั ย

24 โรงเรี ยนบ้านพระเพลิ ง
1 ด.ช. พี รพล
2 ด.ช. เขมินทร์
3 ด.ช. สุ รวั ฒน์
4 ด.ช. ศุ ภกิ จ
5 ด.ช. พรภิ ชัย
6 ด.ช. พลพล
7 ด.ช. ศุ ภฤกษ์

พละมาตย์
หลาบหนองแสง
คามาวาส
โพธิ] สุ
เนียมสํ าโรง
ตราชู
อาจสมัย

25 โรงเรี ยนวังไพรวิทยาคม
1 ด.ช. วี รชน
2 ด.ช. ชู ทรั พย์
*3 นาย ธนกร
*4 นาย ณัฐพงศ์
*5 นาย ธนายุ ทธ
6 นาย วั ฒนะ

มีบุ ญมาก
ช่ างหล่ อ
ร้อยด้วง
วงษ์แก้ว
ทัศนารมย์
ชะฎานิล
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7 นาย จิ รพั ฒน์
26 โรงเรี ยนอรั ญประเทศ
1 ด.ญ. รุ่ งนิดา
2 ด.ช. ภานุวั ฒน์
3 น.ส. บุ ณฑริ ก
4 นาย ภู วฤทธิ]

หน้ าที' 10

จ้ายสอน
สอนสี
ทิมพรมราช
พรมวั น
ขํานํ_าคู้

