
 
 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสนับสนุนพฒันาคุณภาพชีวติบุตรหลานชุมชน  
กลุ่ม ปตท. จังหวดัระยอง เขตเทศบาลเมอืงบ้านฉาง ประจ าปี 2564 

 
 

รายละเอยีดการรับทุนการศึกษา 

1. ผูท่ี้มีรายช่ือไดรั้บทุนการศึกษาจะตอ้งเดินทางมารับทุนดว้ยตนเองเท่านั้น ตามวนัและเวลาท่ี
ก าหนด 

2. ผูท่ี้ไดรั้บทุนการศึกษาจะตอ้งแต่งการดว้ยชุดนกัเรียน / นกัศึกษา ใหเ้รียบร้อยในวนัรับทุน 
3. ผูท่ี้ไดรั้บทุนการศึกษาจะตอ้งน าส าเนาบตัรประชาชนเพื่อมายนืยนัในวนัรับทุน 
4. เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ผูท่ี้ไดรั้บทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยั

ตลอดเวลาการรับทุนการศึกษา, รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล,ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเขา้
พ้ืนท่ี และปฏิบติัตามประกาศของทางจงัหวดัอยา่งเคร่งครัด 
 

รายละเอยีดวนัและเวลาในการรับทุนการศึกษา 

 ระดบัปริญญาตรี   วนัท่ี 7 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 - 10.00 น. 

 ระดบัปวส.   วนัท่ี 7 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 - 11.00 น. 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย วนัท่ี 7 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 - 15.00 น. 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ วนัท่ี 8 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 ระดบัประถมศึกษา  วนัท่ี 8 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 - 15.00 น. 

ณ ส านกังานเทศบาลเมืองบา้นฉาง ขอใหผู้ท่ี้มีรายช่ือไดรั้บทุนการศึกษาในแต่ระดบัชั้น มาตามวนั
และเวลาท่ีก าหนด เพ่ือลดความเส่ียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
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ระดบัปริญญาตรี (วนัที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น.) 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ เวลา 
1 นางสาวจารุวลัย ์ โด่งดงั 09.00 - 10.00 น. 
2 นางสาวชลลดา ศรีสุข 09.00 - 10.00 น. 
3 นางสาวนดา มุกประดบั 09.00 - 10.00 น. 
4 นางสาวณฐัณิชา มุ่ยแดง 09.00 - 10.00 น. 
5 นางสาววรรณพร จินดานอ้ย 09.00 - 10.00 น. 
6 นายภารวี ตน้กล 09.00 - 10.00 น. 
7 นายกฤษณะ ธรรมปะละ 09.00 - 10.00 น. 
8 นายธนภทัร สีเหลือง 09.00 - 10.00 น. 
9 นางสาวธญัญาลกัษณ์ สีเหลือง 09.00 - 10.00 น. 

10 นางสาวปพิชญา วงัสการ 09.00 - 10.00 น. 
11 นายทนงศกัด์ิ ภูพนันา 09.00 - 10.00 น. 
12 นางสาวรสริน คมข า 09.00 - 10.00 น. 
13 นายวรินทร ภูฆงั 09.00 - 10.00 น. 
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ระดบัปวส. (วนัที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ เวลา 
1 นางสาวเกสรา แซ่เตียว 10.00 - 11.00 น. 
2 นางสาวชญานุตน์ ชัง่ถาวร 10.00 - 11.00 น. 
3 นายนิธิศ ชุติพิพฒัน์พร 10.00 - 11.00 น. 
4 นายวสันต ์ มา้มงคล 10.00 - 11.00 น. 
5 นายพนัแสง สารจิต 10.00 - 11.00 น. 
6 นายธีระยทุธ์ิ ดินสีวิจิตร 10.00 - 11.00 น. 
7 นายรัฐชวธุ สร้อยศิริ 10.00 - 11.00 น. 
8 นางสาวจุฑามาศ สงัขท์อง 10.00 - 11.00 น. 
9 นายรัฐนนัท ์ สุรินทร์ 10.00 - 11.00 น. 

10 นายภทัรดนยั อาจนอ้ย 10.00 - 11.00 น. 
11 นายวรดร นุชอยู ่ 10.00 - 11.00 น. 
12 นางสาวปัณฑป์ระติภา ลีลาคหกิจ 10.00 - 11.00 น. 
13 นางสาววรรณศิริ ผลปรึกษา 10.00 - 11.00 น. 
14 นายสัณหณฐั ผอ่งใส 10.00 - 11.00 น. 
15 นายสหสัวรรษ ผงัรักษ ์ 10.00 - 11.00 น. 
16 นางสาวชนาภา ขาวเนตร 10.00 - 11.00 น. 
17 นายวิทยา เกษรศิริ 10.00 - 11.00 น. 
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ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (วนัที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.) 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ  
1 นายธนาธิป สุดดี 13.00 - 13.30 น. 
2 นางสาวสุวนนั วฒันาพนัธ์ุ 13.00 - 13.30 น. 
3 นางสาวอภิรัตนา อยูย่นืยง 13.00 - 13.30 น. 
4 นางสาวกลัยา จนัทรแสง 13.00 - 13.30 น. 
5 นางสาวพลอยพรรณ โกฎแสง 13.00 - 13.30 น. 
6 นางสาวนฤมล อ่วมเสือ 13.00 - 13.30 น. 
7 นางสาวณฎัฐิยา โถทอง 13.00 - 13.30 น. 
8 นายธารทอง ทิณยโส 13.00 - 13.30 น. 
9 นางสาวชญาภา ธาดาโรจนภาคิน 13.00 - 13.30 น. 

10 นายวีรภทัร ตีเงิน 13.00 - 13.30 น. 
11 นายณรงคฤ์ทธ์ิ บุญมามาก 13.00 - 13.30 น. 
12 นางสาวพรพิมล ท่าเลิศ 13.00 - 13.30 น. 
13 นายฐิติศกัด์ิ กาญจนกุล 13.00 - 13.30 น. 
14 นางสาวอญัธิกา จินดาธรรม 13.00 - 13.30 น. 
15 นางสาววรณนั โสธรพรสวรรค ์ 13.00 - 13.30 น. 
16 นางสาวณฐัรินีย ์ จนัทร์นาค 13.00 - 13.30 น. 
17 นางสาวสิริขวญั จนัขนุ 13.00 - 13.30 น. 
18 นางสาวปิยากร ประสมพร 13.00 - 13.30 น. 
19 นางสาวคุณาธร วรรณโชติ 13.00 - 13.30 น. 
20 นางสาวชนิดาภา ทาระกลาง 13.00 - 13.30 น. 
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ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (วนัที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.) 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ  
21 นางสาวญาณิศา เจสนัเทียะ 13.30 - 14.00 น. 
22 นางสาวมณัฑิกร ศรีหวา้สะโสม 13.30 - 14.00 น. 
23 นายนนัทวฒัน์ ศรีวิเชียร 13.30 - 14.00 น. 
24 นายศิระ อนัพิมพา 13.30 - 14.00 น. 
25 นางสาวสุชญัญา ค าสุข 13.30 - 14.00 น. 
26 นายกลัยกร สุขศิริ 13.30 - 14.00 น. 
27 นางสาวอาทิตยา ภาคภูมิ 13.30 - 14.00 น. 
28 นางสาวพลอยชมพ ู วงัชยั 13.30 - 14.00 น. 
29 นายทศพร สิงใส 13.30 - 14.00 น. 
30 นางสาวสิริยากร ทองแฉลม้ 13.30 - 14.00 น. 
31 นายอดิศร ศรีอุดม 13.30 - 14.00 น. 
32 นายอิทธิพล กอนเกียน 13.30 - 14.00 น. 
33 นางสาวณฐัลดา จีรพงษ ์ 13.30 - 14.00 น. 
34 นางสาวปิยวรรณ อยูค่ง 13.30 - 14.00 น. 
35 นางสาวสุวรรณี โพธ์ิทอง 13.30 - 14.00 น. 
36 นางสาววชัรินทร์ แกว้หมอ 13.30 - 14.00 น. 
37 นางสาววลัลิภา ค ารุ่งโรจน์ 13.30 - 14.00 น. 
38 นางสาวพชัรนนัท ์ ธนะพิรุฬห์ 13.30 - 14.00 น. 
39 นางสาวสุกลัยา ขนันางรัมย ์ 13.30 - 14.00 น. 
40 นางสาวจิตนภา ช่วยมิตร 13.30 - 14.00 น. 
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ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (วนัที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.) 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ  
41 นางสาวกานตสิ์นี ขนัเขียว 14.00 - 14.30 น. 
42 นางสาวนฤมล บุญนอก 14.00 - 14.30 น. 
43 นายเมธสั พนัธ์โพธ์ิ 14.00 - 14.30 น. 
44 นางสาวปรียาวรรณ หอมล าดวน 14.00 - 14.30 น. 
45 นางสาววรรณรัตน์ เผอืกผอ่ง 14.00 - 14.30 น. 
46 นางสาวกรปรีญา จุลหิรัญ 14.00 - 14.30 น. 
47 นายนพดล นทัธีคูหา 14.00 - 14.30 น. 
48 นางสาวศิโรรัตน์ ภกัดีณรงค ์ 14.00 - 14.30 น. 
49 นางสาวเจนจิรา พลเยีย่ม 14.00 - 14.30 น. 
50 นางสาวสาริศา ศรีตระกลู 14.00 - 14.30 น. 
51 นายณฐัพงศ ์ ค าภูแกว้ 14.00 - 14.30 น. 
52 นางสาวนราวดีฐ ์ ศิริวรรณ 14.00 - 14.30 น. 
53 นางสาวภทัราภรณ์ นิจวนั 14.00 - 14.30 น. 
54 นางสาวศวติา ทะเสนา 14.00 - 14.30 น. 
55 นายชชัพล สาสิม 14.00 - 14.30 น. 
56 นางสาวภิยดา สกลุเลิศวาณิช 14.00 - 14.30 น. 
57 นางสาวณฐัธยาน์ อาจเอ้ือ 14.00 - 14.30 น. 
58 นายสายฟ้า พรหมรินทร์ 14.00 - 14.30 น. 
59 นางสาวอรอนงค ์ ใจมนต ์ 14.00 - 14.30 น. 
60 นางสาวนภกร กล่ินเกษร 14.00 - 14.30 น. 
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ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (วนัที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.) 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ  
61 นายพิชญสิษฐ ์ เพง็สองสี 14.30 - 15.00 น. 
62 นางสาวชาลิสา บุญเตม็ 14.30 - 15.00 น. 
63 นางสาวกชกร พลอยโตนด 14.30 - 15.00 น. 
64 นายอรรถชยั พนัธ์ุสี 14.30 - 15.00 น. 
65 นายวยัวฒิุ วอนเมือง 14.30 - 15.00 น. 
66 นางสาวบุญธิชา แกว้อ ่า 14.30 - 15.00 น. 
67 นางสาวธนภรณ์ สนัทดั 14.30 - 15.00 น. 
68 นางสาวปริยาภทัร เขม็เพชร 14.30 - 15.00 น. 
69 นางสาวจิรนนัท ์ คลา้ยผา 14.30 - 15.00 น. 
70 นางสาวสุภานนั หิรัญบุตร์ 14.30 - 15.00 น. 
71 นายอภิรักษ ์ แกว้ค าสอน 14.30 - 15.00 น. 
72 นางสาวอริสรา ควรสมคัร 14.30 - 15.00 น. 
73 นายเถกิงศกัด์ิ บุญลอย 14.30 - 15.00 น. 
74 นางสาวจอมขวญั ทองโคตร 14.30 - 15.00 น. 
75 นางสาวพรรณนิสา อ่ิมทิม 14.30 - 15.00 น. 
76 นายธนวฒัน์ เอมโอด 14.30 - 15.00 น. 
77 นางสาวหวนัยหิวา บุญนก 14.30 - 15.00 น. 
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ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.) 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ เวลา 
1 ด.ญ.ดวงขวญั ไชยฮด 09.00 - 10.00 น. 
2 ด.ช.ศิวฒัน์ กลมกอม 09.00 - 10.00 น. 
3 ด.ช.รพีภทัร ป้อมพกรรณ์สวสัด์ิ 09.00 - 10.00 น. 
4 ด.ช.พรวศิน ทองปัน 09.00 - 10.00 น. 
5 ด.ญ.ฉนัทช์นก ช่วยเกลด็ 09.00 - 10.00 น. 
6 ด.ช.พงษสิ์ทธ์ิ ตะนาขาน 09.00 - 10.00 น. 
7 ด.ช.ลภสักร เลิศสกลุ 09.00 - 10.00 น. 
8 ด.ช.ธนกร ทิพยส์นัเทียะ 09.00 - 10.00 น. 
9 ด.ช.ศตวรรษ บุญราช 09.00 - 10.00 น. 

10 ด.ญ.ณ ฐณิชา หอมใจ 09.00 - 10.00 น. 
11 ด.ญ.ปรียากร นารี 09.00 - 10.00 น. 
12 ด.ช.ถิรวฒัน ์ ไชยพรม 09.00 - 10.00 น. 
13 ด.ญ.จิดาภา พุม่พวง 09.00 - 10.00 น. 
14 ด.ญ.วรัญญา ช่างทอง 09.00 - 10.00 น. 
15 ด.ช.ภคัพล พุม่พวง 09.00 - 10.00 น. 
16 ด.ญ.พชิากรณ์ จนัทร์เปรียง 09.00 - 10.00 น. 
17 ด.ญ.อญัชิสา เล่ือนเงิน 09.00 - 10.00 น. 
18 ด.ช.บุญยกฤต อุ่นใจดี 09.00 - 10.00 น. 
19 ด.ญ.สิริพร แจง้หิรัญ 09.00 - 10.00 น. 
20 ด.ญ.ณฐันิชา พงษน์ยัรัตน์ 09.00 - 10.00 น. 
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ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.) 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ  
21 ด.ญ.วินณตา ริดจนัทร์ 10.00 - 11.00 น. 
22 ด.ช.รัฐภูมิ ดีจนัทร์ 10.00 - 11.00 น. 
23 ด.ญ.อารียา รุ่งรัตนา 10.00 - 11.00 น. 
24 ด.ญ.สุชาดา ศรีจนัทร์ 10.00 - 11.00 น. 
25 ด.ญ.อรจิรา ชุ่มประเสริฐ 10.00 - 11.00 น. 
26 ด.ญ.ชลชญา คณาจนัทร์ 10.00 - 11.00 น. 
27 ด.ช.ปุระชยั แจ่มประแดง 10.00 - 11.00 น. 
28 ด.ญ.ณภทัชา สนิทภิชาติกลุ 10.00 - 11.00 น. 
29 ด.ช.ชนกฤต สุ่มพว่ง 10.00 - 11.00 น. 
30 ด.ญ.อรวรรณ รัตนสุวรรณ 10.00 - 11.00 น. 
31 ด.ช.ศิวรรจน ์ สามารถ 10.00 - 11.00 น. 
32 ด.ญ.ผลัยศุ์ภา ปลอดชุ่ม 10.00 - 11.00 น. 
33 ด.ญ.นนัทล์ภสั จ าปาทอง 10.00 - 11.00 น. 
34 ด.ญ.กนิษฐา สุขมี 10.00 - 11.00 น. 
35 ด.ช.รชกิจ ประดิษฐธ์รรม 10.00 - 11.00 น. 
36 ด.ช.นวพรรษ วรรณชนะ 10.00 - 11.00 น. 
37 ด.ช.ชิษณุพงษ ์ จ าปี 10.00 - 11.00 น. 
38 ด.ญ.กนกวรรณ แกว้จนัทร์ 10.00 - 11.00 น. 
39 ด.ช.นฤคินทร์ สินบุญ 10.00 - 11.00 น. 
40 ด.ญ.ปรายฟ้า เผน่จนัทึก 10.00 - 11.00 น. 
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ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.) 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ  
41 ด.ญ.หทยัชนก ทบัทวี 11.00 - 12.00 น. 
42 ด.ญ.กญัญาวร์ี จินดาสมุทร 11.00 - 12.00 น. 
43 ด.ช.วทัน์สิริ กลดักลีบ 11.00 - 12.00 น. 
44 ด.ญ.พรนภา เซ่ียงวอ่ง 11.00 - 12.00 น. 
45 ด.ญ.อารยา  จุย้เจริญ 11.00 - 12.00 น. 
46 ด.ช.ชยางกรู หนองใหญ่ 11.00 - 12.00 น. 
47 ด.ญ.อารยา  เจริญวงษ ์ 11.00 - 12.00 น. 
48 ด.ญ.นุสรา อ่ิมทิม 11.00 - 12.00 น. 
49 ด.ช.ธิติพทัธ์ มีศรี 11.00 - 12.00 น. 
50 ด.ญ.อนญัญา ศรีมาตร์ 11.00 - 12.00 น. 
51 ด.ญ.ละอองดาว ยงัใหพ้ล 11.00 - 12.00 น. 
52 ด.ญ.เพญ็นภา สุวรรณภูมิ 11.00 - 12.00 น. 
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ระดบัประถมศึกษา (วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.) 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ เวลา 
1 ด.ญ.กนัยาวร์ี อ ่าสาริกา 13.00 - 13.30 น. 
2 ด.ช.ปัญญากร โพธ์ิศรี 13.00 - 13.30 น. 
3 ด.ช.ธนพฒัน์ อยูศ่รีเจริญ 13.00 - 13.30 น. 
4 ด.ญ.เปมิกา แซ่จ๋าว 13.00 - 13.30 น. 
5 ด.ช.วรเวช รอดเขียว 13.00 - 13.30 น. 
6 ด.ญ.เฌอมาลย ์ โสภณ 13.00 - 13.30 น. 
7 ด.ช.พสุธา โตะ๊ชาลี 13.00 - 13.30 น. 
8 ด.ญ.จิระวดี การะเกตุ 13.00 - 13.30 น. 
9 ด.ญ.กลัยากร นิจรัญ 13.00 - 13.30 น. 

10 ด.ญ.ธิดารัตน์ เครือค า 13.00 - 13.30 น. 
11 ด.ญ.ลลิตา ทรายหมอ 13.00 - 13.30 น. 
12 ด.ญ.ณิชกานต ์ แหวนวงษ ์ 13.00 - 13.30 น. 
13 ด.ญ.กนกวรรณ ปันสอน 13.00 - 13.30 น. 
14 ด.ช.บูรพา ผอ่งแผว้ 13.00 - 13.30 น. 
15 ด.ช.ปุลวชัร พุม่พวง 13.00 - 13.30 น. 
16 ด.ญ.กฤตพร จิตวฒันชยั 13.00 - 13.30 น. 
17 ด.ช.กลา้ณรงค ์ เพ่ิมพิพฒัน์ 13.00 - 13.30 น. 
18 ด.ช.กมลชยั ดีรัตรัมย ์ 13.00 - 13.30 น. 
19 ด.ญ.ศิรดา พุม่ประทุม 13.00 - 13.30 น. 
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ระดบัประถมศึกษา (วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.) 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ  
20 ด.ญ.ฐิติรัตน ์ จนัทร์นาค 13.30 - 14.00 น. 
21 ด.ญ.สุกญัญา ซา้ยกระโทก 13.30 - 14.00 น. 
22 ด.ญ.นิรินทร์ มุกดาสกลุภิบาล 13.30 - 14.00 น. 
23 ด.ญ.ทีปกา วิสุทธาภรณ์ 13.30 - 14.00 น. 
24 ด.ญ.อญัมณี เกตุจนัทร์ 13.30 - 14.00 น. 
25 ด.ญ.นฏัฐธ์นิยา แดงขาว 13.30 - 14.00 น. 
26 ด.ช.จารุวิชญ ์ ฤทธ์ิบ ารุง 13.30 - 14.00 น. 
27 ด.ช.ภทัทิยะ พนัดวง 13.30 - 14.00 น. 
28 ด.ช.อลงกรณ์ ภูมิพนัธ์ 13.30 - 14.00 น. 
29 ด.ญ.ปพชิญา เกตุสถิตย ์ 13.30 - 14.00 น. 
30 ด.ช.ณฐัวฒิุ แกว้มูลตรี 13.30 - 14.00 น. 
31 ด.ญ.วรณนั วิรัตน์ 13.30 - 14.00 น. 
32 ด.ช.นนทพทัธ์ รัตนเวชยั 13.30 - 14.00 น. 
33 ด.ช.รชต หุนทะเล 13.30 - 14.00 น. 
34 ด.ญ.ฐิติรัตน ์ สิลบุญ 13.30 - 14.00 น. 
35 ด.ญ.อารายา เอ่ียมพว่ง 13.30 - 14.00 น. 
36 ด.ญ.หฤทชญา ยิม้เจริญ 13.30 - 14.00 น. 
37 ด.ญ.รุจิษยา แสนค า 13.30 - 14.00 น. 
38 ด.ช.ชิษณุพงศ ์ สีเหลือง 13.30 - 14.00 น. 
39 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ไชยสาร 13.30 - 14.00 น. 
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ระดบัประถมศึกษา (วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.) 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ เวลา 
40 ด.ช.ทินรัตน ์ งามทองใบ 14.00 - 14.30 น. 
41 ด.ญ.นราวลัย ์ บุญอนนัต ์ 14.00 - 14.30 น. 
42 ด.ญ.วาริศา ก ่าศิริ 14.00 - 14.30 น. 
43 ด.ญ.นารีรัตน์ ดาวใส 14.00 - 14.30 น. 
44 ด.ญ.ภูมิใจ รุ่งรัตนา 14.00 - 14.30 น. 
45 ด.ช.วรวฒัน์ โพธ์ิศรี 14.00 - 14.30 น. 
46 ด.ช.นิรัตศยั บวัระกา 14.00 - 14.30 น. 
47 ด.ช.พชัรพงษ ์ แกว้นรสิงห์ 14.00 - 14.30 น. 
48 ด.ช.จิรภทัร ผอ่งมณี 14.00 - 14.30 น. 
49 ด.ช.ธีรเดช ฉตัรแกว้ทอง 14.00 - 14.30 น. 
50 ด.ช.ศุภกร ฉตัรแกว้ทอง 14.00 - 14.30 น. 
51 ด.ญ.กฤติพร ยูเ่ค้ียน 14.00 - 14.30 น. 
52 ด.ญ.อริสรา อารีรอบ 14.00 - 14.30 น. 
53 ด.ช.กลุพฒัน ์ ม่ิงฉาบ 14.00 - 14.30 น. 
54 ด.ญ.ชนาภา แกว้โกมล 14.00 - 14.30 น. 
55 ด.ช.กิตติพนัธ์ บุญชู 14.00 - 14.30 น. 
56 ด.ญ.นนัทนา ค าใส 14.00 - 14.30 น. 
57 ด.ช.จิรวฒัน์ สุวรรณรัตน ์ 14.00 - 14.30 น. 
58 ด.ญ.นทัธมน กองน ้า 14.00 - 14.30 น. 
59 ด.ญ.รัตนาวดี วรเมือง 14.00 - 14.30 น. 
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ระดบัประถมศึกษา (วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.) 

ล าดบั ช่ือ นามสกลุ เวลา 
60 ด.ญ.สุธานนัท ์ วารองหาร 14.30 - 15.00 น. 
61 ด.ญ.เพชรราภา ชยัเลิศ 14.30 - 15.00 น. 
62 ด.ญ.ภทัรธิดา แยม้อุบล 14.30 - 15.00 น. 
63 ด.ญ.มิลิน กวางต๊ิด 14.30 - 15.00 น. 
64 ด.ญ.ชลดา จุย้เจริญ 14.30 - 15.00 น. 
65 ด.ญ.วรัญญา ต๊ิบแกว้ 14.30 - 15.00 น. 
66 ด.ช.ธนพล อุทยัเรือง 14.30 - 15.00 น. 
67 ด.ญ.มุขสุดา จนัทร์บรรจง 14.30 - 15.00 น. 
68 ด.ญ.ณฐัรินีย ์ สงัขว์งษ ์ 14.30 - 15.00 น. 
69 ด.ญ.พชัรวลยั มีศรี 14.30 - 15.00 น. 
70 ด.ญ.พิมพช์นก ทุริยานนท ์ 14.30 - 15.00 น. 
71 ด.ช.บุญทว ี ศรีสุวรรณ์ 14.30 - 15.00 น. 
72 ด.ญ.พชัรินทร์ อสิพงษ ์ 14.30 - 15.00 น. 
73 ด.ช.พงษพิ์สุทธ์ิ สุทธิจกัร 14.30 - 15.00 น. 
74 ด.ญ.นาถอนงค ์ ทวีประยรู 14.30 - 15.00 น. 
75 ด.ช.อภสันนัท ์ จนัทะคุณ 14.30 - 15.00 น. 
76 ด.ญ.อรนุช สิงห์คา 14.30 - 15.00 น. 
77 ด.ช.อนุชา สิงห์คา 14.30 - 15.00 น. 
78 ด.ช.ณภทัร จนัทศรี 14.30 - 15.00 น. 

 


