รายชืF อนั กเรี ยนทุ นมูลนิ ธิทิสโก้ เพืFอการกุศล ปี 2565
ระดับประถมศึกษา / ภาคตะวั นออก
หมายเหตุ

เครื% องหมาย (online) หมายถึ ง ผู้ ที% สมั ครผ่ านระบบออนไลน์
เครื% องหมาย (*) หมายถึ ง ประเภททุ นต่ อเนื% อง

จั งหวั ดชลบุ รี
1 โรงเรี ยนวั ดนากระรอก (อรุ ณราษฎร์ อุปถัมภ์ )
สุ ขวงษ์
1 ด.ญ. เบญจมาศ
หมวดคํ า
2 ด.ญ. มั ณฑิ ตา
โอสถานนท์
3 ด.ช. นที
ธรรมรั กษ์
4 ด.ช. เป็ นเอก
จั งหวั ดปราจี นบุ รี
2 โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วั ดหลวงปรี ชากูล)
ศาลารั กษ์
1 ด.ช. ธี รภั ทร
บุ ญมา
2 ด.ช. สรวิ ชญ์
มี รส
3 ด.ญ. กานต์ ชนิ ต
สิ งทอง
4 ด.ญ. สุ ธิชา
บุ ตโต
5 ด.ญ. ธาดาทิ พย์
ชมพู เนกย์
6 ด.ญ. ทิ ฆัมพร
แซ่ ฮ้อ
7 ด.ญ. กนกวรรณ
พรมอิ นทร์
8 ด.ช. เกรี ยงไกร
ยะระสิ ทธิ`
9 ด.ญ. กุ ลณั ฐฐา
แจ้ งกระจ่ าง
10 ด.ญ. จิ รัชญา
กาฬภั กดี
11 ด.ช. วั นชั ย
ลี หb ลบภั ย
12 ด.ช. นราธิ ป
ชั ชวะโชติ
13 ด.ญ. ชนิ สรา
14 ด.ญ. ชั ญญา
บุ ดดา
15 ด.ช. อภิ วรรธน์
ใจเย็ น

16 ด.ญ. จุ ฬาลั กษณ์
17 ด.ช. รั ตนพล
3 โรงเรี ยนเทศบาล 4 (อุดมวิ ทย์ สมใจ)
1 ด.ญ. พั ชรพร
2 ด.ญ. พรพั ชชา
3 ด.ญ. ประภั สสร
4 ด.ช. เมธา
5 ด.ช. พุ ฒิพงศ์
6 ด.ช. ชนกั นต์
7 ด.ช. อานนท์
8 ด.ช. ฐาปกรณ์
9 ด.ช. ณฐนน
10 ด.ช. ปุ ญญากั นต์
11 ด.ญ. ศิ ราพร
12 ด.ญ. อนั ญญา
13 ด.ญ. ไอวริ นทร์
14 ด.ช. ธนั ทธร
15 ด.ญ. นภั สสร
16 ด.ญ. ชมพู นุท
จั งหวั ดสระแก้ ว
4 โรงเรี ยนบ้ านทั พหลวง
1 ด.ญ. สุ รัมภา
5 โรงเรี ยนบ้ านหนองจาน
1 ด.ช. คมกริ ช
2 ด.ญ. ธิ ดารั ตน์
3 ด.ญ. ธนพร

แพงสุ ข
ถึ งหมื% นไวย์

พิ กุลแก้ ว
พั นธุ์ ชื%น
เรื องนา
ชื% นสมจิ ตร์
จรรยา
วั ชรสกุ ณี
รั ตวงค์
อ่ างแก้ ว
บุ ญยงค์
ใจเพชร
มากบ้ านดอน
ตั ณฑิ กุล
ชั งสุ ข
มากสมบั ติ
สื บอิ นทร์
ชนะภั ย

พานนนท์

เที% ยงลาย
โยธา
สวนแก้ ว

(online)
(online)
(online)

