
จังหวัดจันทบุรี

1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

1 น.ส. จันทกานต์ บุญเจริญ (online)
2 นาย เกียรติศักดิ5 อาจดี (online)
3 นาย เกียรติศักดิ5 เนื8องแก้ว (online)
4 น.ส. วิไลพร ไชยวรรณ (online)
5 น.ส. พัชริดา เดชพิชัย (online)
6 น.ส. อังศุมาลิน ช้างน้อย (online)
7 นาย ศุภชัย เข็มบุปผา (online)

2 โรงเรียนศรียานุสรณ์

1 น.ส. เปรมยุตา แพทย์ประทุม (online)

3 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

1 ด.ญ. ปนัดดา อเนกา

จังหวัดชลบุรี

4 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

*1 ด.ญ. โชติรส เกริกขจาย

*2 น.ส. อพัชชา สโมทัย

*3 น.ส. จันทกร ปราบณรงค์

*4 น.ส. กัญญาณัฐ วงศ์เพ็ญ

*5 น.ส. ชวัลลักษณ์ ทามิล

5 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

1 น.ส. ไอโอน่า เฟรเซอร์

2 น.ส. ขวัญจิรา รัศมี
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3 น.ส. พรทิพา วิเศษศิริ

4 นาย ศักดิ5 ดา คมคาย

5 น.ส. นันทิกานต์ ชาญกล

6 นาย แทนกาย ช้างงาเนียม

7 น.ส. กันยารัตน์ รัตนธรรม

8 น.ส. กุลธิดา คําสวัสดิ5

9 น.ส. เพชราภรณ์ พรมภาค

10 น.ส. เอมมิกา งามสง่า

11 น.ส. ธิดารัตน์ โยธี

12 น.ส. อริศรา ปุริสาร

13 น.ส. พัชรินทร์ ชาวป่า

6 โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)

*1 ด.ช. ภาณิน นพวัฒน์

*2 ด.ช. ภากร นพวัฒน์

*3 ด.ญ. กนกกาญจน์ ธนากรเลิศเกียรติ

*4 ด.ญ. พีระดา ปราบณรงค์

*5 ด.ญ. สุพัตรา เสงี8ยมศรี

*6 ด.ช. ดนุพร ศรศรี

*7 ด.ญ. ภัทรวดี นีระวรรณ์

*8 ด.ญ. เบญจมณี จันเกตุ

*9 ด.ญ. ปาณิสรา นาคมา

*10 ด.ญ. โชติรัตน์ นาคทอง

*11 ด.ญ. เจษจุฑารัตน์ นคเรศเรืองศักดิ5

*12 ด.ญ. สุกัญญา ยงเสมอ

*13 ด.ญ. พัทธนันท์ เฉลิมพงษ์

*14 ด.ญ. ปุณยาพร แก้วทอง

*15 ด.ญ. ธิคําพร จันทร์หาญ

*16 ด.ญ. ทัศนีย์ มั8นเหมาะ

17 ด.ช. พัชรพล อยู่งาม



18 ด.ญ. ผกามาศ ใจงาม

19 ด.ช. หัสดิณศ์ ฝนทอง

20 ด.ช. ศิริราชย์ บุญดาว

21 ด.ช. เกรียงศักดิ5 แสงผาด

จังหวัดปราจีนบุรี

7 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ์)

*1 ด.ช. เกียรติศักดิ5 อยู่นาค

*2 ด.ช. พัฒนพงษ์ วันทนิตย์

*3 ด.ญ. พศิกา พงษ์พูล

*4 ด.ช. สุทิน คงสัตย์

*5 ด.ญ. สุรีพร ป้องกัน

*6 ด.ญ. จิตรา สุระนิน

*7 ด.ญ. กันติยา ไพบูลย์

*8 ด.ญ. วิชุดา นนทโครต

9 ด.ช. ธนาวุฒิ งามขํา

10 ด.ญ. วนิดา ลับแล

11 ด.ญ. ทักษอร เชื Yอเงิน

8 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)

*1 ด.ญ. รวิสรา สีทับทิม

*2 ด.ช. พีรพัฒน์ ทองดีเลิศ

*3 ด.ญ. อรุณี หลับด้วง

*4 ด.ญ. พิมพิดา จันทร์เพ็ญ

*5 ด.ญ. กัญญาพัชร เชื Yอสอน

*6 ด.ช. ชนาภัทร บุตรเจริญ

*7 ด.ช. พัสกร ขําถวิล

*8 ด.ช. ธนกร วงษ์บําหรุ

*9 ด.ญ. ฉัตรลิตา ทรัพย์สนอง

*10 ด.ญ. สุธาสิณี เอื Yอนอ้อย



*11 ด.ช. ณัฐวุฒิ การเนื8อง

*12 ด.ญ. ฐิติพร ทัสวงษ์

*13 ด.ญ. กมลวรรณ พันนาม

*14 ด.ช. ณัฐภูมินทร์ สมจรรยา

*15 ด.ช. นครินทร์ แจ้งกระจ่าง

*16 ด.ช. ณัฐวุฒิ สมดี

*17 ด.ช. ปารมี พรมแตง

*18 ด.ญ. จิราภร ดีพา

*19 ด.ญ. ชวาวรรณ รุนรอด

*20 ด.ช. สิทธิพงษ์ ทัสวงษ์

*21 ด.ช. คํารณ ตะเภาพงษ์

*22 ด.ญ. กัลยกร นวลจันทร์

*23 ด.ญ. ชลลดา กระจะชาติ

*24 ด.ญ. ศุภรดา ร่วมสุข

*25 ด.ญ. พันธิตา นนทพัฒน์

*26 ด.ญ. ธิติกานต์ มะโนรมย์

*27 ด.ช. ชัยธวัช ศาลารักษ์

*28 ด.ช. วัฒนศักดิ5 รอดจิตร์

*29 ด.ช. ชโย เฟื8 องสํารวจ

*30 ด.ช. เจนณรงค์ แก้วศรีเจริญ

*31 ด.ญ. จรรยาพร มั8นกิจ

*32 ด.ช. วรานนท์ จันทร์ผล

*33 ด.ญ. กนกวัลย์ ปักษี

*34 ด.ญ. ธนัญชนก นาคบัลลังค์

*35 ด.ช. ณัฐวุฒิ เลขสาร

*36 ด.ช. กิติศักดิ5 พืชนะ

*37 ด.ญ. อนัญญา ลูกจันทร์

*38 ด.ญ. จิราพร ใยสุข

39 ด.ญ. เบญจมาศ เนื8องนึก

40 ด.ญ. เมษญา บุญศรัทธา



41 ด.ญ. ธิดารัตน์ วิลาผาย

42 ด.ญ. สุภัทชา กัลยา

43 ด.ญ. สุรวดี สุภาพุฒ

44 ด.ช. ภัทราวุธ แพงสุข

45 ด.ช. กณวรรธน์ ชนะภัย

46 ด.ช. ตะวัน วระสิณา

47 ด.ญ. พรรณสุดา ดียิ8ง

48 ด.ญ. อภิชญา เชื Yอนาค

49 ด.ญ. ราตรี ค้าฟืน

50 ด.ช. สันติ สว่างอารมณ์

51 ด.ญ. สุยาดา กลิ8นประสาร

52 ด.ญ. รุจิรา ธงชัย

53 ด.ญ. สุชาดา นามโคตร

54 ด.ญ. ชวิศา อภิชาติวรกุล

55 ด.ญ. อนุตรา พลังสุข

56 ด.ช. ภานุวัฒน์ รัมมะบุตร์

57 ด.ญ. เพ็ญพิชชา แสงสว่าง

58 ด.ญ. วิลันดา รวยสิน

59 ด.ญ. ปาณิดา โชคชัยชัยเจริญ

60 ด.ช. ธีรภัทร ใจเอื Yอ

61 ด.ญ. กิตติการ โกมลแมน

62 ด.ช. กันตภณ ยะประดิษฐ์

63 ด.ญ. นิพัทธา วรกุลเกียรติเมธา

64 ด.ช. ธนากร จันทร์สวัสดิ5

65 ด.ญ. ชยาภรณ์ อารักษ์

66 ด.ช. สุรศักดิ5 ก๊กประเสริฐ

67 ด.ช. ขจรศักดิ5 ดาวบริสุทธิ5

68 ด.ช. ณัฐสิทธิ5 เชื Yอนาค

69 ด.ญ. ฐนัญภร ทองดีเลิศ

70 ด.ช. กฤษฎา พงษ์พูล



71 ด.ญ. ธัญจิรา ประทุมทอง

72 ด.ช. ชนาภัทร ชมภูนุช

73 ด.ช. ธนโชติ วงศ์รอด

74 ด.ญ. วรรณวิษา ทองสุข

75 ด.ญ. ณัฎฐธิดา โคกมะณี

76 ด.ญ. สุภาวรรณ ราชพิทักษ์

9 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร)

*1 ด.ญ. ฟ้าใส ล้อมภักดี

*2 ด.ญ. ศศิธร ปัญญา

*3 ด.ญ. กุลนันท์ กรกระหนก

10 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)

*1 ด.ช. ธนฤกษ์ วีระพานิชย์

*2 ด.ญ. วรัญญา สุขจิตร

*3 ด.ช. พีระพล การณ์สุข

*4 ด.ช. เพชรแท้ พันธ์ุชื8น

*5 ด.ช. กฤษฎีร์ โพธิ5 เงิน

*6 ด.ญ. กัญชลา สกุลพราห์ม

*7 ด.ญ. พรรณปพร บรรดาศักดิ5

8 ด.ญ. รัตนมณี กลิ8นไกล

9 ด.ญ. ชมพูนุช เจริญผล

10 ด.ช. บารมี พุ่มพวง

11 ด.ช. พงศ์สถิตย์ ดอกไม้

12 ด.ญ. ปัทมภรณ์ จันทร์ทอง

13 ด.ญ. เบญญาภา เหล็กศิริ

14 ด.ช. ธนกร เค้ามูล

15 ด.ช. จิรพัฒน์ แย้มวจี

16 ด.ญ. นภัสกร โหมดศิริ

17 ด.ญ. อารียา ศรีโสลา



18 ด.ญ. กัลยกร พุ่มสุข

19 ด.ญ. ธนัชปวินท์ เสียงเย็น

20 ด.ญ. สัตยา วงษา

21 ด.ญ. พรชิตา บัวอ่อน

11 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

*1 ด.ญ. เบญญทิพย์ แตรวงษ์

2 ด.ญ. ปุณญาพร พหุคําบา

3 ด.ช. ชนากานต์ บัวปล้อง

4 ด.ญ. อรกัญญา อยู่มา

5 ด.ญ. อิศราภรณ์ เที8ยงทางดี

6 ด.ญ. จิรภิญญา พรมโลก

7 ด.ญ. ปกิตตา จันทร์พลับ

8 ด.ญ. จันทร์ธิมา พลังสุข

*9 น.ส. ภคนันท์ วงหมี

10 น.ส. สุชาดา พลเยี8ยม

11 น.ส. สุพิชญา สังข์ทอง

12 น.ส. สุดารัตย์ แย้มปะกาแดง

13 น.ส. ทิพปภา พวงเงิน

14 น.ส. จีรวรรณ สุนทรไชย

12 โรงเรียนปราจินราษฎรอํารุง

*1 ด.ญ. ณัฐณิชา เลขสาร

2 ด.ญ. พรทิพา ทรงกรด

*3 น.ส. ชุติมา กระจะชาติ

4 นาย ปกป้อง ทรัพย์คง

5 นาย กริชเทวา เกียรติธนะกิจ

6 น.ส. ณัฐกานต์ จาคะพิทาน

7 น.ส. สิรภัทร ศรีวันทา

8 น.ส. พัชราภรณ์ กฤษณา



9 น.ส. จิตสุภา อ่อนน้อม

10 น.ส. จุฬารัตน์ จันตุ่ย

13 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บํารุง

*1 ด.ญ. อรปรียา สุขญาณกิจ (online)
2 ด.ช. ปรเมธ ขันทอง (online)
*3 น.ส. สุรีรัตน์ อัยรา (online)
4 น.ส. วารุณี พันธ์ภักดี (online)
5 น.ส. พรพิมล เเสงสุข (online)

จังหวัดระยอง

14 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

*1 ด.ญ. เพ็ญอาสาฬห์ โชติพัชราภิรมย์ (online)
*2 น.ส. ภัทรานิษฐ์ โชติพัชราภิรมย์ (online)
*3 น.ส. วชิราพร สลุงอยู่ (online)

จังหวัดสระแก้ว

15 โรงเรียนบ้านทัพหลวง

1 ด.ญ. เพ็ญนภา ผมงาม

2 ด.ญ. ชรินทิพย์ บําขุนทด

3 ด.ช. อติยะ เกาะจันทึก

4 ด.ญ. นภัสสร สมชาต

5 ด.ญ. ประพัศรา ภิรมสุข

6 ด.ญ. วาสนา ปืนสุข

16 โรงเรียนวังนํZาเย็นวิทยาคม

1 ด.ช. สสุนะ ศรีเมือง

2 ด.ช. ศิวภัส พุทธรักษา

17 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม



*1 ด.ช. วีรชน มีบุญมาก

*2 นาย ณัฐพงศ์ วงษ์แก้ว

*3 นาย ชูทรัพย์ ช่างหล่อ

18 โรงเรียนอรัญประเทศ

1 น.ส. ฑิฆัมพร แก้ววรรณา

2 น.ส. ปรารถนา สวยสม

3 นาย ณภัทร บินกลาง

4 น.ส. กุลปรียา สีโยพล

หมายเหตุ

- เครืC องหมาย (online) หมายถึง ผู้ ทีC สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์

- เครืC องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนืC อง


