
จังหวัดเชียงราย
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

1 นาย วสุธร แอนะ

จังหวัดน่าน
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

1 ด.ช. อภิบูรณ์ จิตวัฒนาชัย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 ด.ญ. นริทิพย์ ร่มประยูรวงศ์

2 ด.ญ. จตุพร จตุรพิธสุขสกุล

3 ด.ญ. สาวิกา สง่างามตา

4 ด.ญ. ชมพู สกุลโลกา

5 ด.ญ. มาลี วิมานวนาลัย

6 ด.ช. สุวิชชา ผ่องไพรวรรณ

7 ด.ญ. ณัฐณิชา ยงสกุลจันทร์

จังหวัดเพชรบูรณ์
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

1 ด.ญ. วรรณิษา ศรีม่วง

2 ด.ญ. นันท์นภัส โพธิJ อุบล
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จังหวัดจันทบุรี
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

1 ด.ญ. กมลชนก แพงศรี (online)
2 ด.ญ. วราพร จันทุดม (online)
3 ด.ญ. พิชญา วิชัยคําจร (online)
4 ด.ญ. จิราวรรณ บุตรหนัน (online)
5 ด.ช. อัศวิน มาลัย (online)
6 ด.ญ. บุญญิสา สมหานึก (online)
7 ด.ช. กฤตภาส ประกอบทอง (online)
8 ด.ช. จักรกฤษ จงสีหา (online)
9 ด.ช. เจษฎาภรณ์ ตองอบ (online)

จังหวัดตาก
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

1 ด.ญ. มะลิวัลย์ แซ่ม้า

2 ด.ช. ปวิตร แซ่ว่าง

3 ด.ญ. วรนุช ทรัพย์พนาเวศ

4 ด.ช. ชวลิต เจริญผลิตผล

5 ด.ญ. สิริกร แซ่กือ

6 ด.ญ. เพ็ญพิชชา แซ่ว่าง

7 ด.ญ. พิมพ์พิศา แซ่ว่าง

8 ด.ญ. ณิชา แซ่ม้า

9 ด.ญ. ฐิตารีย์ แซ่ย่าง

10 ด.ญ. ธวัลรัตน์ แซ่เฮ่อ

11 ด.ญ. ญาณิศา เลิศมณีวงศ์

12 ด.ญ. ปาจรีย์ อัศววิเชียร
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13 ด.ญ. นันท์สินี แซ่จ๊ะ

14 ด.ญ. กัญญาภัค สาครสุขเกษม

15 ด.ญ. พิมพ์วิไล แซ่ม้า

16 ด.ญ. พรพรรณ แซ่ม้า

17 ด.ญ. นภาพร ถนอมวงศ์ศรี

18 ด.ญ. ชลเนตร คล้อยคีรี

19 ด.ญ. ครองขวัญ แซ่กือ

20 ด.ญ. พนิดา ขจรชีพกานน

21 ด.ญ. ปภัสรา พิมพ์คีรี

22 ด.ญ. วลัยพรรณ ทับทองใหญ่

23 ด.ญ. อาริสา ดีสมไพบูลย์

24 ด.ญ. บัณฑิตา อินทชิต

25 ด.ช. พงศกร นุสณท์

26 ด.ญ. นภัสวรรณ แซ่เฒ่า

27 ด.ช. เอกพล พิริชัยกุล

28 ด.ญ. สุชาดา แปลงดี

29 ด.ญ. อธิดา แซ่ม้า

30 ด.ญ. หทัยชนก แซ่วื [อ

31 ด.ญ. พิมพิกา โชคชัยหิรุฬห์

32 ด.ญ. ลดาวัลย์ เสนานีคีรีไพร

33 ด.ญ. พรนภา ท้องฟ้าโฆษิต

34 ด.ญ. พิมพ์อักษร หล้าอูบ

35 ด.ญ. ตะวัน ตะวันแสงธรรม

36 ด.ญ. ไม้เน้ง แซ่ว่าง

จังหวัดยะลา
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

1 ด.ญ. ฟาดีละห์ แตเลาะ
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2 ด.ญ. นูรุลฟิตรียา อาแว

3 ด.ญ. ขอปือเส๊าะ ดือเระ

หมายเหตุ
- เครืI องหมาย (online) หมายถึง ผู้ ทีI สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์


