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

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

จังหวัดเชียงราย

1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

1 ด.ญ. ปิยดา มาเยอ

2 ด.ช. กีรติ อาโผะ

จังหวัดน่าน

2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

*1 ด.ญ. ปิณิดา แซ่โซ้ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

*1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพื' อ น.ส.ภัสสร สุริน

*2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพื' อ ด.ช.เคอหนุ่ม (ไม่มีชื'อสกุล)

*3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพื' อ น.ส.แสงหอม (ไม่มีชื'อสกุล)

*4 ด.ญ. ปุญญิศา ธนพัฒน์กรกุล

*5 ด.ญ. ชนากานต์ สารคํา

*6 น.ส. ปฏิมาภรณ์ ไตรประชา

*7 ด.ญ. รุ่งนภา พนาไพรเลิศ

*8 น.ส. ณีรนุช สิทธิ]คงตัง̂

*9 นาย ชนสิษฏ์ ใจสนอง
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*10 ด.ญ. พิชชาพร วนาศักดิ]สิทธิ]

*11 ด.ญ. กชกร ประเสริฐจันทร์ดี

*12 ด.ญ. อุไรพร คีรีสามสิบ

*13 น.ส. ยิ'งดี ปัญญาพาโชค

จังหวัดพิษณุโลก

4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก

1 ด.ญ. ภิญญารัตน์ แซ่หลอ

2 ด.ญ. สุตาภา ปริญภูเลิศ

3 ด.ญ. เมธิตา แซ่หลอ

4 ด.ญ. กันยาพร วาจาสัจกุล

5 ด.ญ. กุสุมา แซ่หว้า

6 น.ส. รุ่งไพลิน แซ่สง

7 ด.ญ. ปริยดา แซ่วื'อ

จังหวัดเพชรบูรณ์

5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

*1 ด.ญ. กชนิภา นาคส่องแสง

*2 ด.ญ. เยาวลักษณ์ สืบทายาท

*3 ด.ญ. วารี ยอดมะลิ

*4 ด.ญ. จิตธนา แซ่สง

*5 ด.ญ. อุบล พลทะยาน

*6 ด.ญ. นุสรา โสภา

*7 ด.ญ. ชินานันท์ กรรณลา

*8 น.ส. วรรณณี เพื'อนพิมาย

*9 ด.ญ. ธิดา ทับทิมอ่อน

ภาคกลาง
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10 ด.ญ. จี แซ่หว้า

11 ด.ช. ฤทธิเดช คําเหลื'อม

12 ด.ญ. พิชญาภา แซ่ลี

13 น.ส. มาริลิน จํานวน

14 ด.ญ. กัญญาภัค กิ'งการี

15 ด.ญ. เนาวรัตน์ สิงห์สวัสดิ]

16 ด.ช. วีรยุทธ ประสพลาภ

17 ด.ช. นันทิพัฒน์ ศิริวิริยะปราโมทย์

18 ด.ญ. สุรีย์พร เพชรทอง

19 ด.ญ. อุษา เกตุแก้ว

20 ด.ช. กิตติพัฒน์ เหลืองรุ่งทรัพย์

21 ด.ช. วสันต์ ขวัญใจชาวไกรลาส

22 ด.ญ. แทนรัก ทรงศิริวงค์

จังหวัดตาก

6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

*1 ด.ญ. วรัญญา ชัยเลิศพนา

*2 ด.ญ. กานต์สินี แซ่ว้าง

*3 ด.ญ. วรัญญา กอสัมพันธ์

จังหวัดยะลา

7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

1 ด.ช. มูฮัมหมัดซอฟี จิตอสอ

2 ด.ช. ดุลนียา ปะตะมอ

ภาคใต้

ภาคตะวันตก
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3 ด.ช. บูคอรี กาเน๊ะ

4 ด.ช. ต่วนสุรียา สาและขาว

5 ด.ช. อิสมาแอล เนือแรง

6 ด.ญ. นูรมา มามะ

7 ด.ญ. นัสรูน เจ๊ะหลง

8 ด.ญ. นัจวา ตาหยงมัส

9 ด.ญ. อลิษา ดือราแม

10 ด.ช. อารวี จารุ

11 ด.ญ. อิฟฟัต ตาเยะ

12 ด.ช. รุสดี ซาเมาะ

จังหวัดสตูล

8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

*1 ด.ญ. ปิณิดา นาคเล็ก

*2 ด.ญ. วาสนา หยังหลัง


