
 

ประกาศสมาคมชาวจันทบุรี 

เร่ือง  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี  2563 
********** 

ด้วยสมาคมชาวจันทบุรี  ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี              
ในรัชกาลท่ี ๗ ได้จัดท าโครงการมอบทุนการศึกษาประจ าปี 2563 ส าหรับนักเรียน นักศึกษาชาวจันทบุรี          
เพื่อเป็นการกุศล และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

สมาคมชาวจันทบุรี ก าหนดให้ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียน นักศึกษาชาวจันทบุรี ท่ีมีความประพฤติดี        
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามหลักฐานสถานศึกษา ท่ีเป็นชาวจันทบุรี หรือมีภูมิล าเนา
อยู่ ท่ี จันทบุรี  จ านวน 59 ทุน และทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี  จ านวน 4 ทุน               
รวมท้ังส้ิน 63 ทุน เป็นเงิน 304,000 บาท (สามแสนส่ีพันบาทถ้วน) 

สมาคมชาว จันทบุ รี ฯ  ไ ด้ คั ด เ ลื อก ผู้มี สิ ทธิ์ รั บ ทุนการ ศึกษา เสร็ จ ส้ิ นแ ล้ ว  จ าน วน  66  ทุน                      
เป็นจ านวนเงิน 324,000 บาท (สามแสนสองหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) จึงขอให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศดังต่อไปนี้                  
เข้ ารับทุน ในวันเสาร์ที่  19 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 35201 อาคาร 35             
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

๑. ทุนระดับประถมศึกษา  ทุน  3,000  บาท  (จ านวน 26 ทุน)  

สังกัด     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (13 ทุน) 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

1 เด็กหญิงชนาภา  หอมเกษร ป. 6 โรงเรียนวัดหนองไทร 3.86 

2 เด็กชายถิรวัฒน์  พุฒเปี้ย ป.5 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้   

3 เด็กชายณัฐวุฒิ  ผกาทอง ป.5 โรงเรียนบ้านคลองครก 3.71 

4 เด็กหญิงสุภาวดี  สุขสวัสด์ิ ป.6 โรงเรียนวัดเกาะขวาง 3.13 

5 เด็กหญิงรวิชล  กิจผล ป.6 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ(เอครพานิช) 3.59 

6 เด็กหญิงไอลดา  พลองกลาง ป.4 โรงเรียนวัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ) 3.95 

7 เด็กชายนนทกานต์  พงษ์ทองเจริญ ป.6 โรงเรียนวัดโป่งแรด (ปคุณวิทยาคาร) 3.43 

8 เด็กชายจักรพันธ์  ธัญญเหม ป.4 โรงเรียนวัดท่าศิลา 3.93 

9 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ประทุมวัลย์ ป.2 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 3.65 

10 เด็กหญิงโสภิตนภา พลิคามิน ป.1/3 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธ์ิศรี (อุชุกวิทยาคาร) 3.95 

11 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทสิทธ์ิ ป.6 โรงเรียนวัดหนองสีงา 3.76 



 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

12 เด็กหญิงธัญชนก  ปลื้มส าราญ ป.6 โรงเรียนวัดท่าแคลง (ท่าแคลงวิทยาคาร) 3.9 

13 เด็กหญิงมธุรีย์  หมั่นสมัคร ป.5 โรงเรียนวัดนาซา   

14 เด็กหญิงศรัณยภัทร  จุลทรัพย์ ป.4 โรงเรียนมิตรภาพ 20 84.1 

15 เด็กหญิงกนิษฐา  คมข า ป.2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 3.56 

16 เด็กชายธนพงศ์  ผลพืช ป.6 โรงเรียนวัดน้ ารัก 3.81 

17 เด็กหญิงจิณณพัต  สมเพชร ป.5 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 3.89 

18 เด็กหญิงบุณยาพร  นันตสุคนธ์ ป.5 โรงเรียนวัดปากน้ า (ประสาทวิทยาคาร) 4.00 

19 เด็กหญิงลวิตรา  พิมล ป.3 โรงเรียนวัดบางกะไชย(สวนโพธิรัตนบ ารุง) 3.88 

20 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปลั่งกลาง ป.5 โรงเรียนบ้านคลองบอน 3.64 

21 เด็กหญิงหทัยกานต์  ลือวงษ ์ ป.6 โรงเรียนบ้านโพธ์ิ 3.88 

22 เด็กชายนพณัฐ  สีนิลหรัง่ ป.6 โรงเรียนโฆวินทะ 3.92 

23 เด็กหญิงพัชชา  รุณณี ป.5 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 3.95 

24 เด็กชายวัชรพันธ์  ชวลิตศิลป ์ ป.2 โรงเรียนวัดกะทิง 3.56 

25 เด็กหญิงกฤษณา  บุญเจริญ ป.6 โรงเรียนวัดคลองพลู 3.90 

26 เด็กหญิงรสิตา  ภัทร์มงคลชัย ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์48 จ.จันทบุรี   

๒. ทุนระดับมัธยมศึกษา / ปวช.  ทุน  5,000  บาท  (จ านวน 24 ทุน) 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

1 นายศุทธนนท์  ขวัญใจ ม.4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3.03 

2 นางสาวบุษยมาศ  โชติชวาลชัย ม.4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3.37 

3 นางสาวรวิสรา ฉายวิเศษพล ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3.66 

4 นางสาวพรรณี  พนมวิจิตร ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3.29 

5 นางสาววิรัญชนา  ลาทอง ม.5 โรงเรียนศรียานุสรณ ์ 2.80 

6 นางสาวนิยตา  เจริญ ม.5 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 2.91 

7 นางสาวพัชรี  กลิ่นรักษา ม.6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 2.41 

8 นางสาวฤทัยชนก  มิลาวัน ม.5 โรงเรียนนายายอามพิทยคม 3.07 

9 นางสาววศินี  ตองอ่อน ม.5 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล" 3.57 



 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

10 นายจิณณวัตร  ดวงชอุ่ม ม.6 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสด์ิราษฎร์นกูล" 3.22 

11 นางสาวจุฬาลักษณ ์ นิยมศิลป ์ ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วืทยาคมฯ 3.89 

12 นางสาวบัณฑิตา  เบี้ยแก้ว ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วืทยาคมฯ 3.98 

13 นายทรงฤทธ์ิ  สวัสดีกูล ม.6 โรงเรียนมัธยท่าแคลง 3.47 

14 นายเกียรติศักด์ิ  อยู่ในสุข ม.6 โรงเรียนมัธยท่าแคลง 2.80 

15 นางสาววรัทยา  สะสม ม.5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 3.73 

16 เด็กหญิงรติมา  นิสัยซื่อ ม.3 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 3.75 

17 นายชนะพร  พงษ์ตะลุง ม.6 โรงเรียนขลุงรัชาดาภิเษก 3.80 

18 นางสาวดาวพระศุกร ์ สาสุนทร ม.6 โรงเรียนสอยดาววิทยา 3.25 

19 นายศิรสิทธ์ิ  ปานเปี่ยม ม.6 โรงเรียนสอยดาววิทยา 4.00 

20 นางสาวกัญญาจีร์  พระภูม ิ ม.6 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 3.64 

21 เด็กชายธนภัทร  วังแก้ว ม.2 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 2.98 

22 นางสาววิภาวี  สามัคค ี ม.5 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 3.86 

23 เด็กชายวรายุทธ์  เจริญการ ม.2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  2.50 

24 เด็กหญิงสุวภัทร  แย้มดอกบัว ม.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์48 จ.จันทบุรี 3.36 

 ๓. ระดับอุดมศึกษา  ทุนละ  10,000  บาท  (จ านวน 9 ทุน) 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

1 นางสาวบุษยารัตน์  บุญธรรม ปี 3 นาฏศิล์ปไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุร ี 3.5 

2 นางสาวสุรารักษ ์ ปลื้มส าราญ  ปี 3 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 3.23 

3 นางสาวกรรณิการ ์ วงษ์ศรีจันทร ์ ปี 3 บริหารธุรกิจ การบัญช ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4.00 

4 นางสาวชนานันท์  คงแสง ปี 5 ครุศาสตร ์ภาษาไทย      ม.ราชภัฏร าไพพรรณ ี 3.96 

5 นายดลฤทธ์ิ  แจ้งประดิษฐ ์ ปี 4 ครุศาสตร ์สังคมศึกษา ม.ราชภัฏร าไพพรรณ ี 3.73 

6 นางสาวธนพรรณ  โพธ์ิพรม ปี 3 ครุศาสตร ์ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏร าไพพรรณ ี 3.98 

7 นายภาษิต  ซิเต็ง ปี 3 สื่อสารมวลชน (วิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ   มรรพ. 3.72 

8 นางสาวกชกร  โพธ์ิพฤกษ์ ปี 2 คณะวิทยาศาสตร์  วทบ. จุลชีววิทยา   มรรพ. 3.25 

9 นางสาววรรษา  ล้วนเกษม ปี 2 การออกแบบเครื่องประดับ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 3.34 



๔. ทุนส าหรับบุตรหลานสมาคมชาวจันทบุรี  (จ านวน 4 ทุน)  

 ระดับประถมศึกษา ทุนละ  3,000  บาท (จ านวน 2 ทุน) 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

1 เด็กหญิงรุ่งนภา  แก่นทอง ป.4 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาสวิหาร 3.91 

2 เด็กหญิงศรัณย์พร  เลิศศรีสว่างวงศ ์ ป.6 โรงเรียนมาเรียลัย 3.85 

ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ  5,000  บาท (จ านวน 2 ทุน) 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

1 เด็กหญิงอุษณาวรรณ  โกมลวานิช ม.2 โรงเรียนพัฒนานิคม 3.54 

2 เด็กชายจีรภัทร ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ม.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 3.53 

๕. รายชื่อทุนเพิ่มเติม 

ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ  5,000  บาท (จ านวน 2 ทุน) 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

1 นายนิรนาถ  แซ่คู ม.5 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
 

2 เด็กชายมงคล  ปั้นแต่ง ม.2 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคม 
 

ระดับอุดมศึกษา ทุนละ  10,000  บาท (จ านวน 1 ทุน) 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

1 นางสาวธัญญา  โลกานิตย์ ปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณ ี 3.56 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี   9  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 

 

 

 พ.ต.ท.ดร. 

   (ธวัชชัย  แสวงทรัพย์) 

                    นายกสมาคมชาวจันทบุรี 

 


