
 
ประกาศสมาคมชาวจันทบุรี 

เรื่อง รายชื่อนกัเรียน นักศึกษา ผูที่ไดรับทุนการศึกษา ประจำป 2565 

********** 
  ดวยสมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภสมเด็จพระนางเจารำไพพรรณี     

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ไดจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำป 2565 สำหรับนักเรียน 

นักศึกษาชาวจันทบุรี เพื่อเปนการกุศล และบำเพ็ญประโยชนตอสังคม  

  สมาคมชาวจันทบุรี กำหนดใหทุนการศึกษาเพื ่อนักเรียน นักศึกษาชาวจันทบุรี         

ที่มีความประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพย และบิดา มารดา หรือผูปกครองตามหลักฐานสถานศึกษา 

ท ี ่ เ ป นชาวจันทบ ุ ร ีหร ือมีภ ูม ิ ลำ เนาอย ู  ท ี ่ จ ั นทบ ุ รีจ ำนวน  60 ท ุน  และท ุนการศ ึ กษา                      

สำหรับบุตรสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี จำนวน 6 ทุน รวมทั้งสิ้น 66 ทุน เปนเงิน 314,000 บาท                                   

(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน) 

   สมาคมชาวจ ันทบุรีฯ ได ค ัด เล ือกผ ู ม ีส ิทธ ิ ์ ร ับท ุนการศ ึกษาเสร ็จส ิ ้นแลว                      

จึงขอใหผ ู ม ีรายชื ่อตามประกาศด ังต อไปนี ้เข ารับทุน ในวันเสาร ท ี ่ 5 พฤศจิกายน 2565               

เวลา 12.00 น. ณ ห องประช ุม 35201 อาคาร 35 มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏรำไพพรรณี              

จังหวัดจันทบุรี 

1. ทุนระดับประถมศึกษา  ทุน 3,000 บาท (จำนวน 25 ทุน) 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (12 ทุน) 

ที่ ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 ด.ญ.จุฑาทิพย  ดะนัย ป.5 โรงเรียนบานทาแฉลบ 3.67 

2 ด.ช.วุฒชิัย  เล็บสา ป.4 โรงเรียนวัดโปงแรด 3.15 

3 ด.ช.มงคลชัย  ใจหาญ ป.6 โรงเรียนบานศรัทธาตะพง 2.46 

4 ด.ช.คุณานนต  จันทรเจริญ ป.4 โรงเรียนวัดพลับ (จันทรบุรซีบาอุทิศ) 4.00 



สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (12 ทุน) (ตอ) 

ที่ ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

5 ด.ช.กานตกวิน  กลีบแกว ป.3 โรงเรียนวัดนาซา 3.54 

6 ด.ช.ภานุพงศ  จุมแพง ป.5 โรงเรียนวัดทาแคลง (ทาแคลงวิทยาคาร) 3.95 

7 ด.ญ.วรัญญา  หลอมทอง ม.1 โรงเรียนบานคลองครก 3.93 

8 ด.ญ.โสภิตนภา พลิคามิน ป.5 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 3.93 

9 ด.ญ.ทิพลดา  อินทรสุด ป.6 โรงเรียนบานตาเลียว 4.00 

10 ด.ญ.ปภาดา  พุฒเปย ป.4 โรงเรียนบานบอไฟไหม 3.70 

11 ด.ญ.ปฏิมากร  ปองทองหลาง ป.5 โรงเรียนวัดทาศาลา 3.54 

12 ด.ญ.ณัฐชยา  หะรังษี ป.5 โรงเรียนวัดเขาวงกต 3.95 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (12 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 ด.ช.ทวิรัชต  ชวยบุญช ู ป.3 โรงเรียนวัดตะปอนนอย 4.00 

2 ด.ญ.เปมิกา  สังฆวัตร ป.4 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ -  

3 ด.ญ.ชลิตา  ทองมาก ป.3 โรงเรียนวัดโปง 3.82 

4 ด.ช.ศิรสิทธิ์  พลาศรี ป.3 โรงเรียนบานวังตัก 3.50 

5 ด.ญ.ประภัสสร  มาจีน ป.6 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 3.98 

6 ด.ญ.ณชนก  แจงไพร ป.4 โรงเรียนวัดปากน้ำ 3.52 

7 ด.ญ.ณัฐมณ  แหยมนุช ป.5 โรงเรียนบานเขาหอม 3.48 

8 ด.ช.ศุภศักดิ์  ตายเพ็ง ป.5 โรงเรียนรคาษฎรพัฒนาสามัคคี 3.17 

9 ด.ญ.นภัสสร  คำพลงาม ป.4 โรงเรียนบานทบัสงฆ 3.81 

10 ด.ช.ไกรสิทธิ์  ดาวเรือง ป.5 โรงเรียนบานปะตง 3.93 

11 ด.ช.ณรงศกัดิ์  คามาวาส ป.3 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 3.89 

12 ด.ญ.กาญจนสุดา  โสทะนะ ป.6 โรงเรียนบานเนินมะหาด 3.07 

 

สังกัด  โรงเรียนราชประชานุเคราะห 48 จันทบุรี (1 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 ด.ญ.นันทนภัส ซิมทิม โรงเรียนราชประชานุเคราะห 48 จันทบุรี 3.14 



2. ทุนระดับมัธยมศึกษา ทุน 5,000 บาท (จำนวน 27 ทุน) 

สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (24 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.พนาวรรณ  บุญโกย ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ 3.93 

2 นายฐปนพัชร  จันทรเจริญ ม.3 โรงเรียนบางกะจะ 3.42 

3 น.ส.ภัทราวรรณ  ชูดอกไม ม.6 โรงเรียนศรียานุสรณ 3.94 

4 น.ส.ดารารัตน  วิมลลักษณ ม.6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ 3.86 

5 น.ส.โชติกา  เฟองประยูร ม.6 โรงเรียนทาใหม "พูลสวัสดิ์ราษฏรนุกูล" 3.93 

6 น.ส.จันทิมา  สามบุญคลา ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 3.89 

7 น.ส.มนัสวี  วงศรักษ ม.4 โรงเรียนศรีรัตนราษฎรนุกเคราะห 3.85 

8 ด.ญ.พรชิตา  ดรุณเพ็ชร ม.2 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม 3.95 

9 น.ส.ธัญญรัตน  ศิร ิ ม.5 โรงเรียนแกงหางแมวพิทยาคาร 3.90 

10 น.ส.ธัญญลักษณ  โถเสือ ม.6 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 3.83 

11 นายรุงอรุณ  เจนจัดการ ม.5 โรงเรียนมัธยมทาแคลง 3.75 

12 นายนพรัตน  ทาคีรี ม.5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 3.20 

13 นายวีรภัทร  ชุณสนิท ม.5 โรงเรียนบอวิทยาคาร 3.57 

14 น.ส.กฤติยา  สุขสำราญ ม.5 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 3.98 

15 นายรัตนชานนท ปสา ม.5 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 2.83 

16 น.ส.กัลญารัตน  มะลิวัลย ม.6 โรงเรียนโปงน้ำรอนวิทยาคม 3.99 

17 นายณัฐพล  กุคำฮัก ม.4 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 2.91 

18 น.ส.วริศรา  อินทรแพง ม.3 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 3.46 

19 นายศิวกร  พุทธเสน ม.5 โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม 3.45 

20 น.ส.กิริยา  ใหญยงค ม.6 โรงเรียนสอยดาววิทยา 3.35 

21 ด.ญ.ณฐมล  คงปาน ม.1 โรงเรียนทุงขนานวิทยา 3.67 

22 ด.ญ.อภิชญา  เขาจารี ม.1 โรงเรียนคชิฌกูฏวิทยา 3.75 

23 นายอนุพนธ  เขมร ม.4 โรงเรียนคชิฌกูฏวิทยา 3.50 

24 ด.ญ.พิมพิกา  กุลรัตน ม.3 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 3.61 

 

 



สังกัด  โรงเรียนราชประชานุเคราะห 48 จันทบุรี (1 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.โสรดา  ภัทรมงคลชัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห 48 จันทบุรี 3.96 

 

สังกัด  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี (2 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.นิยตา  เจริญ ปวส.1/2 3.17 

2 น.ส.สิริรัตน  เนียมหอม ปวช.3 3.50 

 

3. ทุนระดับอุดมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท (จำนวน 8 ทุน) 

สังกัด  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (1 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.กนกวรรณ  ทิพจินดา ศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปศึกษา ป 3  3.57 

 

สังกัด วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี (1 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.กฤษณา  สระแสง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ป 2 3.89 

 

สังกัด ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (1 ทุน) 

ที่ ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.ศิรประภา  ลำดับวงค ป 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะเทคโนโลยีสังคม) 3.08 

 

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (4 ทุน) 

ที่ ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.พัชรี  กลิ่นรักษา ครุศาสตร  วิทยาศาสตรทั่วไป ป 2 2.86 

2 น.ส.สิริฉัตร  ประชุมมาศ ครุศาสตร พลศึกษา ป 3 3.46 

3 น.ส.จุฑาทิพย  มรรคผล ครุศาสตร ชีววิทยา ป 3 2.88 

4 นายนันทวัฒน  ชินคำ วิทยาการคอมพิวเตอร ป 1 4.00 

 



สังกัด มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุร ี(1 ทุน) 

ที่ ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.เปรมมกิา  ลวนเกษม ป 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 3.64 

 

4. ทุนสำหรับบุตรหลานสมาคมชาวจันทบุรี (จำนวน 6 ทุน) 

ระดับประถมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท (จำนวน 3 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 ด.ช.ภัทรดนัย  คำเพ็ชร ป.5 โรงเรียนวัดทาแคลง (ทาแคลงวิทยาคาร) 3.95 

2 ด.ช.พงศธร  แชมมาลี ม.1 โรงเรียนวัดหนองแหวน - 

3 ด.ช.วรายุทธ  เปลงศร ี ม.3 โรงเรียนวัดหนองแหวน - 

 

ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท (จำนวน 3 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 นายจีรภัทร  ลิ้มบุญยประเสริฐ ม.4 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ 3.85 

2 ด.ญ.ศรัณยพร  เลิศศรีสวางวงศ ม.2 โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ 3.66 

3 น.ส.อุษณาวรรณ โกมลวานิช ม.4 โรงเรียนพัฒนานิคม 3.63 

 

 ประกาศ ณ วันที่  30  ตุลาคม  2565 

 
      

 

     พ.ต.ท.ดร. 

        (ธวัชชัย แสวงทรัพย) 

              นายกสมาคมชาวจันทบุรี 


