
หมายเหตุ เครื%องหมาย (online) หมายถึงผู้ที%สมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์

เครื%องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื%อง

จังหวัดกําแพงเพชร

1 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม

*1 ด.ญ. หนึ%งฤทัย บินไธสง

จังหวัดนครปฐม

2 โรงเรียนนาคประสิทธิ?

1 ด.ญ. จารุภัทร์ เลียวตระกูลสุข

จังหวัดนครสวรรค์

3 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

*1 ด.ญ. กุลธิดา น้อยบุญชู

*2 ด.ญ. นฤพร คําเหล็ก

*3 ด.ญ. พัทธวรรณ พุมมาลา

*4 ด.ช. ภคิน ดวงดี

*5 ด.ญ. ณัฐฐินันท์ ศรีวงศ์สุวรรณ

*6 ด.ญ. ชนชนก จาสันเทีZยะ

*7 ด.ญ. สุกัญญา คุ้มประเสริฐ

*8 ด.ญ. นลินรัตน์ ธีวราภัคดิพงศ์

9 ด.ช. นครินทร์ มหรรครัตน์

10 ด.ช. พีรพันธ์ อุดทา

11 ด.ช. ธนโชติ อพพล

12 ด.ช. เฉลิมชัย บุตรเพชร

13 ด.ช. สวิส พุ่มเจริญ

14 ด.ช. วรเมธ มิ%งขวัญแก้ว
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ระดับมัธยมศึกษา / ภาคกลาง



15 ด.ญ. สุภัสสรา หอมลออ

16 ด.ญ. ณัฎฐธิดา ศรีมุงคุณ

17 ด.ญ. สุทัตตา แย้มกันชู

18 ด.ญ. สุวนันท์ วราหะ

*19 น.ส. พรพิมล เผือกขุนชร

*20 นาย ธนากรณ์ จันทร์นาม

21 นาย พีทยา สมศรี

22 นาย พงศกร เนียมหุ่น

23 น.ส. ศิริวัณฤดี จันทร์อิ%ม

4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

*1 น.ส. วรรณษา บานเพียร

5 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

*1 น.ส. เขมจิรา จตุพร

6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

*1 ด.ญ. ภัทชราภรณ์ วิเศษสกุลวงษ์

*2 ด.ญ. ศิรภัสสร นิยมเดช

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7 โรงเรียนเสนา (เสนาประสิทธิ? )

*1 น.ส. ประภัสศร หมีสกุล

8 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

1 น.ส. นิรชา พระจันทร์ศรี

2 น.ส. นิสารัตน์ พระจันทร์ศรี

3 น.ส. อารยา คันษา

จังหวัดพิจิตร



9 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

*1 น.ส. ญดาพร รังสัง

*2 น.ส. ปริตา แก้วเอี%ยม

3 น.ส. ปิยฉัตร จันทาสี (online)

4 นาย ณัฐพล นันตา (online)

10 โรงเรียนตะพานหิน

*1 ด.ช. พงศธร พฤกษะวัน

*2 ด.ญ. นุชาดา กอบเกือ̀

จังหวัดลพบุรี

11 โรงเรียนโคกตูมวิทยา

*1 ด.ญ. อรจิรา นาเวช

12 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

*1 ด.ช. อิทธิกร ภาพจัตุรัส

*2 ด.ญ. ธนพร สีดี

*3 ด.ช. วทันยู ภู่สุข

*4 ด.ญ. อัญชลี พุ่มโพธิสาร

*5 ด.ญ. ภัทรจาริน กระจ่างแจ้ง

*6 ด.ญ. ฐาปนี กันไชย

*7 น.ส. ชลธิชา ศรีบริบูรณ์

13 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

*1 ด.ญ. ณัฐทริกา หมื%นเดช

*2 ด.ญ. สราลีย์ ฟักงาม

จังหวัดสระบุรี

14 โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"

1 ด.ช. สยมพร แท่นสุวรรณ์



2 ด.ญ. ชลธิชา เดชเจริญ

3 ด.ญ. เมตตา ป̀ันวงษ์

4 ด.ช. กิตติภูมิ ผาไต้

5 น.ส. สุธิชา พุฒซ้อน

15 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

1 ด.ญ. พิมชนก ยุทธไชย

2 ด.ญ. กฤสุดา พยับเดช

3 ด.ญ. เบญจวรรณ หมั%นป้อม

4 ด.ญ. พัชราภรณ์ เกตุสว่าง

5 ด.ญ. เบญจมาศ คําพันธ์

6 น.ส. ชัชฎาภรณ์ ตรีมุข

7 น.ส. ศิราพร สุขประดิษฐ์

8 น.ส. วรรณิษา ฤทธิมหันต์

9 น.ส. รวิสรา จิระวรรธนะ

10 น.ส. รสินทรา จิระวรรธนะ

11 น.ส. อรวรรณ วงศ์ศิลา

12 น.ส. จงผกา ผ่านสําแดง

13 น.ส. ชลธิชา สุขแสวง

จังหวัดสิงห์บุรี

16 โรงเรียนบางระจัน

*1 ด.ช. วายุ พิมพ์จักร์

*2 ด.ช. กิตติภูมิ กล่อมปัญญา

จังหวัดสุโขทัย

17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม

*1 ด.ช. กิตติศักดิd บับภาเอก


