รายชืM อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพืMอการกุ ศล ปี 2563
ระดั บประถมศึ กษา / ภาคตะวันออก
หมายเหตุ

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

จังหวัดฉะเชิ งเทรา
1 โรงเรี ยนปากบึ งสิ งโต
1 ด.ญ. รุ ชดา

ห่วงพิ มล

2 โรงเรี ยนสุ เหร่าคลอง 19
1 ด.ญ. ขวั ญชนก
2 ด.ญ. สุ วีย์
3 ด.ญ. ไอริ สา
จังหวัดชลบุ รี
3 โรงเรี ยนบ้านหนองประดู่
1 ด.ญ. ศุ ภรั กษ์
2 ด.ญ. อรวี

อรุ ณพู ลทรั พย์
รื' นภาคชี พ
กาสุ รงค์

สิ งห์คาน
ชลวานิช

4 โรงเรี ยนวัดนากระรอก (อรุ ณราษฎร์อุ ปถั มภ์)
1 ด.ญ. สุ พัตรา
เสงี' ยมศรี
2 ด.ญ. พี ระดา
ปราบณรงค์
3 ด.ญ. กนกกาญจน์
ธนากรเลิ ศเกี ยรติ
4 ด.ช. ภาณิน
นพวั ฒน์
5 ด.ช. ภากร
นพวั ฒน์
จังหวัดปราจีนบุ รี
หน้ าที' 1

5 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รั งสฤษฏ์)
1 ด.ช. พั ฒนพงษ์
วั นทนิตย์
2 ด.ช. อดิ ศักดิZ
เจริ ญสุ ข
3 ด.ญ. ปาณิศา
ผลอิ นทร์
4 ด.ช. เกี ยรติ ศักดิZ
อยู่ นาค
5 ด.ญ. พศิ กา
พงษ์พู ล
6 โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรี ชากู ล)
1 ด.ญ. กั ญญาพั ชร
เชื[อสอน
2 ด.ช. ชนาภั ทร
บุ ตรเจริ ญ
3 ด.ญ. พิ มพิ ดา
จั นทร์ เพ็ ญ
4 ด.ญ. อรุ ณี
หลั บด้วง
5 ด.ช. พี รพั ฒน์
ทองดี เลิ ศ
6 ด.ญ. รวิ สรา
สี ทับทิม
7 ด.ญ. ฉั ตรลิ ตา
ทรั พย์ สนอง
8 ด.ญ. สุ ธาสิ ณี
เอื[อนอ้อย
9 ด.ญ. กมลวรรณ
พั นนาม
10 ด.ญ. ฐิติ พร
ทัสวงษ์
11 ด.ช. ปารมี
พรมแตง
12 ด.ช. นคริ นทร์
แจ้งกระจ่ าง
13 ด.ญ. ณัฐณิชา
เลขสาร
14 ด.ช. ธนกร
วงษ์บํ าหรุ
15 ด.ช. ณัฐวุ ฒิ
การเนื' อง
16 ด.ช. ณัฐวุ ฒิ
สมดี
17 ด.ช. พั สกร
ขําถวิ ล
18 ด.ช. ณัฐภู มินทร์
สมจรรยา
7 โรงเรี ยนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร)
หน้ าที' 2

1
2
3
4

ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.

ชาลิ ตา
จั นทมณี
สุ ภาวิ ดา
สุ พัตรา

เหลาสุ ข
สะและ
อิ นทร์ ขาว
สงวนเหตุ

8 โรงเรี ยนเทศบาล 4 (อุ ดมวิทย์สมใจ)
1 ด.ญ. พรรณปพร
บรรดาศั กดิZ
2 ด.ญ. กั ญชลา
สกุ ลพราห์ม
3 ด.ช. เพชรแท้
พั นธุ์ ชื'น
4 ด.ช. พี ระพล
การณ์สุ ข
5 ด.ญ. วรั ญญา
สุ ขจิ ตร
6 ด.ช. ชั ยวั ฒน์
การประกอบ
7 ด.ช. ธนฤกษ์
วี ระพานิชย์
จังหวัดสระแก้ว
9 โรงเรี ยนบ้านพระเพลิ ง
1 ด.ช. พลพิ ทักษ์
2 ด.ญ. ณิชนันทน์
3 ด.ญ. สุ กัญญา
4 ด.ญ. แพรวมณี
5 ด.ญ. แพรวไพลิ น

หน้ าที' 3

ทองคํ า
ประสาทศิ ลป์
นิลวงษ์
วิ เวก
กั นหามอม

