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รายละเอียดการรบัทนุการศกึษา 

1. ผู้ท่ีมีรายช่ือได้รับทุนการศึกษาจะต้องเดินทางมารับทุนด้วยตนเองเท่าน้ัน ตามวันและเวลาท่ี
ก าหนด 

2. ผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาจะต้องแต่งการด้วยชุดนักเรียน / นักศึกษา ให้เรียบร้อยในวันรับทุน 
3. ผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาจะต้องน าส าเนาบัตรประชาชนเพื่อมายืนยันในวันรับทุน 
4. เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ผู้ท่ีได้รับทุนและผู้เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

ตลอดเวลาการรับทุนการศึกษา, รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล,ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นท่ี 
และปฏิบัติตามประกาศของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด 
 

รายละเอียดวันและเวลาในการรับทุนการศึกษา 

 ระดับปริญญาตรี  วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 - 9.00 น. 

 ระดับปวส.   วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 - 9.00 น. 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 10.00 น. 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. 

 ระดับประถมศึกษา  วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. 

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านฉาง ขอให้ผู้ที่มีรายช่ือได้รับทุนการศึกษาในแต่ระดับช้ัน มาตามวัน
และเวลาท่ีก าหนด เพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
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ระดับปริญญาตรี 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 

1 นางสาวกาญจนา ทองทา 8.00 - 9.00 น. 

2 นายศุทธวีร์ มงคลธง 8.00 - 9.00 น. 

3 นางสาวพัสตราภรณ์ ชุนทอง 8.00 - 9.00 น. 

4 นางสาวปนัดดา ไขยโกฎ 8.00 - 9.00 น. 

5 นายคณาธิป ดอกกุหลาบ 8.00 - 9.00 น. 

6 นายศุภโชค เตชะบัญ 8.00 - 9.00 น. 

7 นางสาวพันธ์ทิพย์ ดาบุตร 8.00 - 9.00 น. 

8 นางสาวพิมพ์วิไล สังขฤกษ์ 8.00 - 9.00 น. 
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ระดบั ปวส. 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทนุ 
1 นางสาววิจิตรตรา แก้วจ ารัส 8.00 - 9.00 น. 

2 นายธีรพล คล้ายโพธ์ิทอง 8.00 - 9.00 น. 

3 นางสาวศิริณภา เทียมทัน 8.00 - 9.00 น. 

4 นายกมลภพ คงด ี 8.00 - 9.00 น. 

5 นายเจตธรินทร ์ ศิลชาติ 8.00 - 9.00 น. 

6 นางสาวสุธาสิน ี ปลื้มเนคร 8.00 - 9.00 น. 
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ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
ล าดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทนุ 

1 นางสาวธนพร สุทธิพันธ์ 9.00 น. – 10.00 น. 

2 นางสาวกฤชญา ธรรมวรารมณ ์ 9.00 น. – 10.00 น. 

3 นางสาวเกวล ี ร่างเจรญิ 9.00 น. – 10.00 น. 

4 นางสาวสโรชา ชูโส 9.00 น. – 10.00 น. 

5 นายเด่นชัย อุทโธ 9.00 น. – 10.00 น. 

6 นายพีรวัฒน ์ เถาว์แสน 9.00 น. – 10.00 น. 

7 นายนวพล เสียงดงั 9.00 น. – 10.00 น. 

8 นายณัฐภัทร หล่อภัทรพงศ์ 9.00 น. – 10.00 น. 

9 นางสาวพิมพพ์ิชชา สุดพวง 9.00 น. – 10.00 น. 

10 นางสาวดารารัตน์ พัดส ี 9.00 น. – 10.00 น. 

11 นางสาวชิดชนก ภู่ห้อย 9.00 น. – 10.00 น. 

12 นายอัครพนธ์ เหลือจ้าย 9.00 น. – 10.00 น. 

13 นายภัทรพล ทองนุ่ม 9.00 น. – 10.00 น. 

14 นางสาวชไมพร บุญช่ืน 9.00 น. – 10.00 น. 

15 นางสาวศุภสุตา กุมแก้ว 9.00 น. – 10.00 น. 



 
 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน  
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เขตเทศบาลต าบลบ้านฉาง ประจ าปี 2564 

 

16 นางสาวชลิตา เกษรสุคนธ์ 9.00 น. – 10.00 น. 

17 นางสาวญาณิศา วีระเจริญรัตน์ 9.00 น. – 10.00 น. 

18 นางสาวไอรดา จันทร์ใส 9.00 น. – 10.00 น. 

19 นางสาวอรอมล อ่างทอง 9.00 น. – 10.00 น. 

20 นางสาวภควดี ยิ้มเจริญ 9.00 น. – 10.00 น. 

21 นางสาวณิชกานต์ กล่อมแก้ว 9.00 น. – 10.00 น. 
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ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ล าดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทนุ 

1 ด.ญ.กรรณิการ ์ ค ามา 10.00 น. – 11.00 น. 

2 สามเณรวสุธร สวัสด ี 10.00 น. – 11.00 น. 

3 ด.ญ.กัญชพร แม้นวิลัย 10.00 น. – 11.00 น. 

4 ด.ช.ธนกฤต โยธาศิริ 10.00 น. – 11.00 น. 

5 ด.ญ.ณิชาภัทร จันทรปัญญา 10.00 น. – 11.00 น. 

6 ด.ช.กิตติพงษ์ ธรรมด ี 10.00 น. – 11.00 น. 

7 ด.ญ.กัญณิกา นาคแท้ 10.00 น. – 11.00 น. 

8 ด.ญ.ฐิตินันทา จันทา 10.00 น. – 11.00 น. 

9 ด.ญ.ธัญญารัตน์ โกมารศร ี 10.00 น. – 11.00 น. 

10 ด.ช.อภิสิทธ์ิ บุญท ี 10.00 น. – 11.00 น. 

11 ด.ญ.วัลลภา ภิรมย์ภักดิ์ 10.00 น. – 11.00 น. 

12 ด.ญ.ธัญณิชา ทองอยู ่ 10.00 น. – 11.00 น. 

13 ด.ญ.ปวันรัตน์ ไทยนุกูล 10.00 น. – 11.00 น. 

14 ด.ญ.กลุนาถ ตุ่มมะกา 10.00 น. – 11.00 น. 

15 ด.ญ.ภัทราภรณ์ โพธ์ิงาม 10.00 น. – 11.00 น. 

16 ด.ญ.พัฒณ์ภรณ์ อู่คชสาร 10.00 น. – 11.00 น. 
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17 ด.ญ.แพรวา พุกด ี 10.00 น. – 11.00 น. 

18 ด.ช.วรากร ตอศรี 10.00 น. – 11.00 น. 

19 ด.ญ.จริวรรณ ศรีเมือง 10.00 น. – 11.00 น. 

20 ด.ญ.ณัฐณิชา อนันต ์ 10.00 น. – 11.00 น. 

21 ด.ช.ทักษ์ดนัย วงษ์เกิด 10.00 น. – 11.00 น. 

22 ด.ช.วงศกร ประดบัวงษ์ 10.00 น. – 11.00 น. 

23 ด.ญ.นภัสสรา ภิรมย์ภักดิ์ 10.00 น. – 11.00 น. 

24 ด.ญ.ณัฐธิดา อ่ าแห 10.00 น. – 11.00 น. 

25 ด.ช.ปริพันธ์ มีธรรม 10.00 น. – 11.00 น. 

26 ด.ญ.ธันย์ญวรรณ ท้าวโกษา 10.00 น. – 11.00 น. 

27 ด.ญ.ณัฐณิชา คอนนาส ี 10.00 น. – 11.00 น. 

28 ด.ญ.วรรณนิภา เรือนปิ่นแก้ว 10.00 น. – 11.00 น. 

29 ด.ญ.มัณชิมา อุ่นอ่อน 10.00 น. – 11.00 น. 

30 ด.ช.ณภัทร โพธิบาล 10.00 น. – 11.00 น. 

31 ด.ญ.ปาริวาส ทองทา 10.00 น. – 11.00 น. 

32 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ บุราณรมย ์ 10.00 น. – 11.00 น. 

33 ด.ช.ฐนกร เกิดคล้าย 10.00 น. – 11.00 น. 

34 ด.ญ.พัฒน์ชญา สนั่นดัง 10.00 น. – 11.00 น. 
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35 ด.ญ.ภัทรธิดา ศิริวรพิทักษ์ 10.00 น. – 11.00 น. 

36 ด.ญ.สุณัฎฐา สุขประเสริฐ 10.00 น. – 11.00 น. 

37 ด.ช.กิตติศักดิ์ ธรรมด ี 10.00 น. – 11.00 น. 

38 ด.ช.กฤษฎากร สืบสุนทร 10.00 น. – 11.00 น. 

39 ด.ญ.พันธิตรา ชมภูพาน 10.00 น. – 11.00 น. 

40 ด.ญ.เขมจิรา แซ่ตั่น 10.00 น. – 11.00 น. 

41 ด.ญ.บัณฑิตา วรรณโชติ 10.00 น. – 11.00 น. 
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ระดบัประถมศึกษา 
ล าดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทนุ 

1 ด.ช.สุเทพ จารัตน์ 11.00 น. – 12.00 น. 

2 ด.ช.กิตติ ธนูทอง 11.00 น. – 12.00 น. 

3 ด.ญ.วันท์ศิร ิ กิจทะชล 11.00 น. – 12.00 น. 

4 ด.ช.พงศ์อภิพัฒน ์ บุญโสภาพ 11.00 น. – 12.00 น. 

5 ด.ช.พัชรพล ศรีจันทร์แก้ว 11.00 น. – 12.00 น. 

6 ด.ญ.ณัฐสิน ี วรรณโชติ 11.00 น. – 12.00 น. 

7 ด.ญ.เยาวลกัษณ์ เที่ยงแก้ว 11.00 น. – 12.00 น. 

8 ด.ญ.พิมพป์วีณ์ สีจงัหวัด 11.00 น. – 12.00 น. 

9 ด.ญ.พัชรียา พระนินิจธรรม 11.00 น. – 12.00 น. 

10 ด.ช.ธีระเดช วงศ์นาป่า 11.00 น. – 12.00 น. 

11 ด.ช.กิตติพร อาญาเมือง 11.00 น. – 12.00 น. 

12 ด.ญ.พิมพน์าฬา พานิช 11.00 น. – 12.00 น. 

13 ด.ช.อัครวินท ์ วิจิตร ์ 11.00 น. – 12.00 น. 

14 ด.ญ.ศศิวิมล วัฒนศร ี 11.00 น. – 12.00 น. 

16 ด.ย.กัญญาณัฐ สายสมบูรณ์ 11.00 น. – 12.00 น. 
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17 ด.ช.ปาณชัย บุญแต่ง 11.00 น. – 12.00 น. 

18 ด.ญ.วีรนันท ์ ทาลาพิทกัษ์ 11.00 น. – 12.00 น. 

19 ด.ญ.กนกกร ภุมมาลา 11.00 น. – 12.00 น. 

20 ด.ช.ชยาศิส กรุสวนสมบัติ 11.00 น. – 12.00 น. 

21 ด.ญ.พิมพล์ภัส ให้ประเสริฐ 11.00 น. – 12.00 น. 

22 ด.ญ.ภัทรดา ทองนุ่ม 11.00 น. – 12.00 น. 

23 ด.ช.เกรียงศักดิ ์ สุขเมือง 11.00 น. – 12.00 น. 

24 ด.ญ.ธัญชนก บุญฉิมพล ี 11.00 น. – 12.00 น. 

25 ด.ช.ณัฐพล สละบาป 11.00 น. – 12.00 น. 

26 ด.ช.สัจจพร ศรีช่ืน 11.00 น. – 12.00 น. 

27 ด.ช.กาญจนาพฒัน ์ ศรีอัสดร 11.00 น. – 12.00 น. 

28 ด.ช.กรกานต์ ผลกลาง 11.00 น. – 12.00 น. 

29 ด.ญ.นันทิชา จิราช 11.00 น. – 12.00 น. 

30 ด.ญ.ศิริภัสสร เทียบแก้ว 11.00 น. – 12.00 น. 

31 ด.ญ.ณัฎฐณิชา หาญนอก 11.00 น. – 12.00 น. 

32 ด.ญ.พัชณิกานต์ เสาร์มั่น 11.00 น. – 12.00 น. 
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33 ด.ญ.อาริยา ใจเด็ด 11.00 น. – 12.00 น. 

34 ด.ช.วัชรินทร ์ โชติอุดมวัฒน ์ 11.00 น. – 12.00 น. 

35 ด.ช.ธนภัทร แสนค า 11.00 น. – 12.00 น. 

36 ด.ช.ณรงค์ศักดิ ์ กระแสสินธ์ุ 11.00 น. – 12.00 น. 

37 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทรส์ว่าง 11.00 น. – 12.00 น. 

38 ด.ช.ธีระการต ์ ไชยคุณ 11.00 น. – 12.00 น. 

39 ด.ญ.เบ็ญจวรรณ ปานวัฒนา 11.00 น. – 12.00 น. 

40 ด.ช.นัฐกร จันคง 11.00 น. – 12.00 น. 

41 ด.ญ.ชัชชญา พันธ์จันทร ์ 11.00 น. – 12.00 น. 

42 ด.ญ.อภิญญา นาคทัศ 11.00 น. – 12.00 น. 

43 ด.ญ.ศศิประภา ทรงพินจิธรรม 11.00 น. – 12.00 น. 

44 ด.ญ.กัณนิกา ทองพา 11.00 น. – 12.00 น. 

45 ด.ญ.พิมพส์ุดา สมสู ่ 11.00 น. – 12.00 น. 

46 ด.ญ.ภัทรวด ี อินทร์วงศ์เงิน 11.00 น. – 12.00 น. 

47 ด.ญ.พิชชากร ช่างท าร่อง 11.00 น. – 12.00 น. 

48 ด.ช.พชร พุเพ็ชร 11.00 น. – 12.00 น. 



 
 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน  
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เขตเทศบาลต าบลบ้านฉาง ประจ าปี 2564 

 

49 ด.ช.สุเทธ วงษ์บัณฑิต 11.00 น. – 12.00 น. 

 


