
 
 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสนบัสนุนพฒันาคุณภาพชีวติบุตรหลานชุมชน  
กลุ่ม ปตท. จังหวดัระยอง เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจ าปี 2565 

 
 

รายละเอียดการรับทุนการศึกษา 

1. ผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาจะต้องเดินทางมารับทุนด้วยตนเองเท่านั้น ตามวันและเวลาที่
กำหนด 

2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องแต่งการด้วยชุดนักเรียน / นักศึกษา ให้เรียบร้อยในวันรับทุน 
3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนเพื่อมายืนยันในวันรับทุน 
4. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ผู้ที่ได้รับทุนและผู้เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

ตลอดเวลาการรับทุนการศึกษา, รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล,ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ 
และปฏิบัติตามประกาศของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด 
 

รายละเอียดวันและเวลาในการรับทุนการศึกษา 

 ระดับปริญญาตรี  วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00 - 9.00 น. 

 ระดับปวส.   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00 - 9.00 น. 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 10.00 น. 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น. 

 ระดับประถมศึกษา  วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. 

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาในแต่ระดับชั้น มาตามวันและ
เวลาที่กำหนด เพ่ือลดความเส่ียงในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

 

 



 
 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสนบัสนุนพฒันาคุณภาพชีวติบุตรหลานชุมชน  
กลุ่ม ปตท. จังหวดัระยอง เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจ าปี 2565 

 

ระดับปริญญาตรี   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
1 นางสาวชญาภา ธาดาโรจนภาคิน 8.00 - 9.00 น. 

2 นางสาวสิริยากร ทองแฉล้ม 8.00 - 9.00 น. 

3 นายทนงศักดิ์ ภูพันนา 8.00 - 9.00 น. 

4 นางสาวสุจิตรา นิลเพ็ชร 8.00 - 9.00 น. 

5 นายธนภัทร สีเหลือง 8.00 - 9.00 น. 

6 นางสาวธัญญาลักาณ ์ สีเหลือง 8.00 - 9.00 น. 

7 นางสาวปพิชญา วังสการ 8.00 - 9.00 น. 

8 นางสาวภัทรกัญญา ทองดวง 8.00 - 9.00 น. 

9 นางสาวรสริน คมขำ 8.00 - 9.00 น. 

10 นายวรินทร ภูฆัง 8.00 - 9.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสนบัสนุนพฒันาคุณภาพชีวติบุตรหลานชุมชน  
กลุ่ม ปตท. จังหวดัระยอง เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจ าปี 2565 

 

ระดับปวส.   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
1 นายภาสุ  กรุนอก 8.00 - 9.00 น. 

2 นายทนงศักดิ์ แสงศิลป์มณ ี 8.00 - 9.00 น. 

3 นางสาวณัฎฐิยา โถทอง 8.00 - 9.00 น. 

4 นางสาวชญานุตน์ ชั่งถาวร 8.00 - 9.00 น. 

5 นางสาววรณัน โสธรพรสวรรค์ 8.00 - 9.00 น. 

6 นายนันทวัฒน์ ศรีวิเชียร 8.00 - 9.00 น. 

7 นางสาวจิตนภา ช่วยมิตร 8.00 - 9.00 น. 

8 นางสาวจุฑามาศ สังข์ทอง 8.00 - 9.00 น. 

9 นางสาวศันศนีย ์ จำปาพงษ์ 8.00 - 9.00 น. 

10 นายทศพร สิงใส 8.00 - 9.00 น. 

11 นายอิทธิพัทธ์ วรรณะคำ 8.00 - 9.00 น. 

12 นายณัฐชนน ฤทธิ์สว่าง 8.00 - 9.00 น. 

13 นางสาวพิชญานิน บัวระภา 8.00 - 9.00 น. 

14 นายสัณหณัฐ ผ่องใส 8.00 - 9.00 น. 

15 นางสาววรรณศิริ ผลปรึกษา 8.00 - 9.00 น. 

16 นางสาววรดา  กิจอนันต์ 8.00 - 9.00 น. 



 
 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสนบัสนุนพฒันาคุณภาพชีวติบุตรหลานชุมชน  
กลุ่ม ปตท. จังหวดัระยอง เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจ าปี 2565 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับปวส.   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
17 นายเถกิงศักดิ์ บุญลอย 8.00 - 9.00 น. 



 
 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสนบัสนุนพฒันาคุณภาพชีวติบุตรหลานชุมชน  
กลุ่ม ปตท. จังหวดัระยอง เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจ าปี 2565 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
1 นายรพีภัทร ป้อมพกรรณ์สวัสดิ์ 9.00 - 10.00 น. 

2 นายศิวัฒน์ กลมกอม 9.00 - 10.00 น. 

3 นายอดิศร ศรีอุดม 9.00 - 10.00 น. 

4 นายอชิระ ชัยฤกษ์รัตนกูล 9.00 - 10.00 น. 

5 นายพรวศิน ทองปัน 9.00 - 10.00 น. 

6 นางสาวนิติยา ไตรราช 9.00 - 10.00 น. 

7 นางสาวพลอยพรรณ โกฎแสง 9.00 - 10.00 น. 

8 นางสาวพรชนก ผ่องภิญโญ 9.00 - 10.00 น. 

9 นางสาวพรพิมล ท่าเลิศ 9.00 - 10.00 น. 

10 นางสาวพลอยชมพู สอนเวช 9.00 - 10.00 น. 

11 นางสาวฉันท์ชนก ช่วยเกล็ด 9.00 - 10.00 น. 

12 นายฐิธิศักดิ์ กาญจนกุล 9.00 - 10.00 น. 

13 นายชัชวลิต ชุสนะเสวี 9.00 - 10.00 น. 

14 นายศิระ อันพิมพา 9.00 - 10.00 น. 

15 นางสาวนงลักษณ์ เลิกบางพลัด 9.00 - 10.00 น. 

16 นายพงศภัค พรหมจรรย์ 9.00 - 10.00 น. 



 
 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสนบัสนุนพฒันาคุณภาพชีวติบุตรหลานชุมชน  
กลุ่ม ปตท. จังหวดัระยอง เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจ าปี 2565 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
17 นายถิรวัฒน์ ไชยพรม 9.00 - 10.00 น. 

18 นางสาวอาทิตยา ภาคภูมิ 9.00 - 10.00 น. 

19 นางสาวพัชชา ทวีเปรมสุขด ี 9.00 - 10.00 น. 

20 นางสาวพลอยชมพู วังชัย 9.00 - 10.00 น. 

21 นางสาวละอองดาว ยังให้ผล 9.00 - 10.00 น. 

22 นายภูมิรพี นวลสาย 9.00 - 10.00 น. 

23 นางสาวกุลธิดา สีมาพรม 9.00 - 10.00 น. 

24 นางสาวนฤมล บุญนอก 9.00 - 10.00 น. 

25 นางสาวภัณฑิรา ประยูรพัฒน์ 9.00 - 10.00 น. 

26 นางสาวอภิรัตนา อยู่ยืนยง 9.00 - 10.00 น. 

27 นางสาวอัญชิสา เลื่อนเงิน 9.00 - 10.00 น. 

28 นางสาวสุนิษา สุขล้นเหลือ 9.00 - 10.00 น. 

29 นางสาวพิมพัชร์ ศรีสงคราม 9.00 - 10.00 น. 

30 นางสาวพัชรนันท์ ธนะพิรุฬห์ 9.00 - 10.00 น. 

31 นางสาววรรณรัตน์ เผือกผ่อง 9.00 - 10.00 น. 

 



 
 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสนบัสนุนพฒันาคุณภาพชีวติบุตรหลานชุมชน  
กลุ่ม ปตท. จังหวดัระยอง เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจ าปี 2565 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
32 นางสาวณัฐลดา จีรพงษ์ 9.00 - 10.00 น. 

33 นายพสธร ฉัตรปวงคำ 9.00 - 10.00 น. 

34 นางสาวสิริพร แจ้งหิรัญ 9.00 - 10.00 น. 

35 นางสาวจิรนันท์ คล้ายผา 9.00 - 10.00 น. 

36 นางสาวพร้อมพลอย กิติยมงคล 9.00 - 10.00 น. 

37 นางสาวเจนจิรา พลเยี่ยม 9.00 - 10.00 น. 

38 นายดลธรรม งามเกษ 9.00 - 10.00 น. 

39 นางสาวพิมพ์ชนก ชัญุอุไร 9.00 - 10.00 น. 

40 นางสาวศิโรรัตน์ ภักดีณรงค ์ 9.00 - 10.00 น. 

41 นางสาวภัทราภรณ์ นิจวัน 9.00 - 10.00 น. 

42 นายอัครวิทย์ จิตรเพชร 9.00 - 10.00 น. 

43 นางสาวอลิชา นามบุตร 9.00 - 10.00 น. 

44 นางสาวปริยาภัทร เข็มเพชร 9.00 - 10.00 น. 

45 นายธนกฤต สุ่มพ่วง 9.00 - 10.00 น. 

46 นางสาวจิรากานต์ พลเก่ง 9.00 - 10.00 น. 

47 นางสาวภิยดา สกุลเลิศวาณิช 9.00 - 10.00 น. 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
48 นางสาวนภกร กลิ่นเกษร 9.00 - 10.00 น. 

49 นางสาวผกากรอง วารินทร์ 9.00 - 10.00 น. 

50 นายสายฟ้า พรหมรินทร์ 9.00 - 10.00 น. 

51 นายศิวรรจน์ สามารถ 9.00 - 10.00 น. 

52 นายสหรัฐ มีศิริ 9.00 - 10.00 น. 

53 นางสาวชาลิสา บุญเต็ม 9.00 - 10.00 น. 

54 นางสาวผัลย์ศุภา ปลอดชุ่ม 9.00 - 10.00 น. 

55 นายรชกิจ ประดิษฐ์ธรรม 9.00 - 10.00 น. 

56 นางสาวธนภรณ์ สันทัด 9.00 - 10.00 น. 

57 นางสาวกชกร พลอยโตนด 9.00 - 10.00 น. 

58 นายอภิรักษ์ แก้คำสอน 9.00 - 10.00 น. 

59 นางสาวภัททิยา ทิพย์มาตร์ 9.00 - 10.00 น. 

60 นางสาวอริสรา ควรสมัคร 9.00 - 10.00 น. 

61 นางสาวพิชาภรณ์ พัฒนกูล 9.00 - 10.00 น. 

62 นายนฤคินทร ์ สินบุญ 9.00 - 10.00 น. 

 



 
 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสนบัสนุนพฒันาคุณภาพชีวติบุตรหลานชุมชน  
กลุ่ม ปตท. จังหวดัระยอง เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
63 นางสาวอารยา เจริญวงษ ์ 9.00 - 10.00 น. 

64 นางสาวพรนภา เซี่ยงว่อง 9.00 - 10.00 น. 

65 นางสาวพอเพียง สายบุญหล้า 9.00 - 10.00 น. 

66 นางสาวสุชิญญา คำสุข 9.00 - 10.00 น. 

67 นางสาวกนกวรรณ แก้วจันทร์ 9.00 - 10.00 น. 



 
 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสนบัสนุนพฒันาคุณภาพชีวติบุตรหลานชุมชน  
กลุ่ม ปตท. จังหวดัระยอง เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจ าปี 2565 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
1 ด.ช.วรเวช รอดเขียว 10.00 - 11.00 น. 

2 ด.ช.ปัญญากร โพธิ์ศรี 10.00 - 11.00 น. 

3 ด.ญ.สุภัทรวดี มูลหอม 10.00 - 11.00 น. 

4 ด.ญ.ภัทรนิดา วงศ์อร่ามวิไล 10.00 - 11.00 น. 

5 ด.ญ.สิริพรรณ คนคง 10.00 - 11.00 น. 

6 ด.ช.ตรียภพ ริชนะ 10.00 - 11.00 น. 

7 ด.ช.พสุธา โต๊ะชาลี 10.00 - 11.00 น. 

8 ด.ญ.วิยดา โด่งดัง 10.00 - 11.00 น. 

9 ด.ญ.พิมพ์นิภา ทองเถาว์ 10.00 - 11.00 น. 

10 ด.ช.ณัฐกร กรีวิชัย 10.00 - 11.00 น. 

11 ด.ญ.รัจฉราภรณ์ วังสการ 10.00 - 11.00 น. 

12 ด.ญ.จิระวดี การะเกต ุ 10.00 - 11.00 น. 

13 ด.ญ.ภาวิณี พิมสิน 10.00 - 11.00 น. 

14 ด.ญ.วีระดา นามสนิท 10.00 - 11.00 น. 

15 ด.ญ.พัชราภา พงษ์ษา 10.00 - 11.00 น. 

16 ด.ญ.ศรัณย์พร ขำเจริญ 10.00 - 11.00 น. 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
17 ด.ญ.กนกวรรณ ปันสอน 10.00 - 11.00 น. 

18 ด.ญ.กฤตพร จิตวัฒนชัย 10.00 - 11.00 น. 

19 ด.ญ.ปริยากร นารี 10.00 - 11.00 น. 

20 ด.ช.ปุลวัชร พุ่มพวง 10.00 - 11.00 น. 

21 ด.ญ.ฐิติรัตน์ จันทร์นาค 10.00 - 11.00 น. 

22 ด.ช.กล้าณรงค์ เพ่ิมพิพัฒน์ 10.00 - 11.00 น. 

23 ด.ญ.พรรวินท์ สุขสำราญ 10.00 - 11.00 น. 

24 ด.ญ.จิดาภา พุ่มพวง 10.00 - 11.00 น. 

25 ด.ญ.วรัญญา ช่างทอง 10.00 - 11.00 น. 

26 ด.ญ.กิตติญา แก้วขาว 10.00 - 11.00 น. 

27 ด.ญ.สุกัญญา ซ้ายกระโทก 10.00 - 11.00 น. 

28 ด.ญ.ชนิชา คงวัฒนะ 10.00 - 11.00 น. 

29 ด.ช.พีรภัทร หรี่แดง 10.00 - 11.00 น. 

30 ด.ช.ณัฐภัทร เนตรแก้ว 10.00 - 11.00 น. 

31 ด.ช.ศุกลวัฒน์ เปลือยหนองแข้ 10.00 - 11.00 น. 

32 ด.ญ.ญาณิศาปิณิดา พรมโคตร 10.00 - 11.00 น. 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
33 ด.ช.ธิติพัทธ์ มีศรี 10.00 - 11.00 น. 

34 ด.ญ.กนิษฐา สุขม ี 10.00 - 11.00 น. 

35 ด.ญ.นนทพัทธ์ รัตนเวชัย 10.00 - 11.00 น. 

36 ด.ญ.บุญพิทักษ์ บุญโชติ 10.00 - 11.00 น. 

37 ด.ญ.ทีปกา วิสุทธาภรณ์ 10.00 - 11.00 น. 

38 ด.ญ.พิมลพัฒน์ พันพิมพ์ 10.00 - 11.00 น. 

39 ด.ญ.พนัชกร ราชวังเมือง 10.00 - 11.00 น. 

40 ด.ญ.นันทิชา ถาวร 10.00 - 11.00 น. 

41 ด.ญ.วรณัน วิรัตน์ 10.00 - 11.00 น. 

42 ด.ญ.หฤทชญา ยิ้มเจริญ 10.00 - 11.00 น. 

43 ด.ช.ภัทร์ณรินทร์ พงษ์นัยรัตน์ 10.00 - 11.00 น. 

44 ด.ช.กุลพัฒน์ มิ่งฉาย 10.00 - 11.00 น. 

45 ด.ญ.ปพิชญา เกตุสถิตย ์ 10.00 - 11.00 น. 

46 ด.ช.มงคล พันธ์เจริญ 10.00 - 11.00 น. 

47 ด.ญ.อารียา รุ่งรัตนา 10.00 - 11.00 น. 

48 ด.ช.ภาคภูมิ รุ่งรัตนา 10.00 - 11.00 น. 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
49 ด.ญ.นราวัลย์ บุญอนันต์ 10.00 - 11.00 น. 

50 ด.ช.พุฒิพงศ์ โพธิ์สาลาด 10.00 - 11.00 น. 

51 ด.ญ.นารีรัตน์ ดาวใส 10.00 - 11.00 น. 

52 ด.ญ.ตรีสุคนธ์ กิตตินันทวรกุล 10.00 - 11.00 น. 

53 ด.ญ.ณภัทชา สนิทภิชาติกุล 10.00 - 11.00 น. 

54 ด.ช.ปุระชัย แจ่มประแดง 10.00 - 11.00 น. 

55 ด.ช.พัชรพงษ์ แก้วนรสิงห์ 10.00 - 11.00 น. 

56 ด.ช.นวคุณ สิทธิเลิศ 10.00 - 11.00 น. 

57 ด.ช.วันน์สิริ กลัดกลีบ 10.00 - 11.00 น. 

58 ด.ญ.นินน่า ออร์คิด แฮนเซน 10.00 - 11.00 น. 

59 ด.ญ.ศิรดา พุ่มประทุม 10.00 - 11.00 น. 

60 ด.ญ.ธนพร นันกำปัง 10.00 - 11.00 น. 

61 ด.ญ.ณัฐณิชา หอมใจ 10.00 - 11.00 น. 

62 ด.ญ.อินทุอร ทูลศิริ 10.00 - 11.00 น. 

63 ด.ช.วัชรพัรธ์ อาชีวะ 10.00 - 11.00 น. 

64 ด.ช.กิตติพันธ์ บุญชู 10.00 - 11.00 น. 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
65 ด.ช.ภูมิศักดิ์ ภาญจนประกาศ 10.00 - 11.00 น. 

66 ด.ช.สมจิตต์ ปราบพล 10.00 - 11.00 น. 

67 ด.ญ.อนัญญา ศรีมาตร ์ 10.00 - 11.00 น. 

68 ด.ช.เตชินท์ ถิ่นพายัพย ์ 10.00 - 11.00 น. 

69 ด.ช.สรวิชญ์ หิรัญเพชรรัตน์ 10.00 - 11.00 น. 

70 ด.ญ.สุชานาถ กลิ่นศิริ 10.00 - 11.00 น. 

71 ด.ช.ชยางกูร หนองใหญ่ 10.00 - 11.00 น. 

72 ด.ญ.ชลดา จุ้ยเจริญ 10.00 - 11.00 น. 

73 ด.ญ.ภัทรธิดา แย้มอุบล 10.00 - 11.00 น. 

74 ด.ญ.สุภัทรชา เอ่ียมทัศน์ 10.00 - 11.00 น. 

75 ด.ญ.อรนุช สิงห์คา 10.00 - 11.00 น. 

76 ด.ช.กฤษกร  ศิริเลิศ 10.00 - 11.00 น. 

77 ด.ญ.อริสรา สิงห์คา 10.00 - 11.00 น. 

78 ด.ญ.พรณภัทร ธนาปฏิ 10.00 - 11.00 น. 
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ระดับประถมศึกษา   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
1 ด.ช.ธนพัฒน์ อยู่ศรีเจริญ 11.00 – 12.00 น. 

2 ด.ญ.พรรณนพัช สุภาพ 11.00 – 12.00 น. 

3 ด.ญ.พิชา สุภาพ 11.00 – 12.00 น. 

4 ด.ญ.ศิชริน อ่ำสาริกา 11.00 – 12.00 น. 

5 ด.ญ.ภัทรพร จันดีวัน 11.00 – 12.00 น. 

6 ด.ญ.นาถอนงค์ ทวีประยูร 11.00 – 12.00 น. 

7 ด.ช.ภูมิณัฐ กองแพง 11.00 – 12.00 น. 

8 ด.ช.ธนนันท์ มิ่งสอน 11.00 – 12.00 น. 

9 ด.ญ.ธิดารัตน์ เครือคำ 11.00 – 12.00 น. 

10 ด.ญ.ศศิวิมล บู่สาลี 11.00 – 12.00 น. 

11 ด.ญ.ไปรยา ชัยสมบูรณ์ 11.00 – 12.00 น. 

12 ด.ช.วิธวินท์ นวลรักษา 11.00 – 12.00 น. 

13 ด.ญ.กัลยากร นิจรัญ 11.00 – 12.00 น. 

14 ด.ญ.ธนัญญา ศรีโพธิ์เผือก 11.00 – 12.00 น. 

15 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ อภัยพิมพ์ 11.00 – 12.00 น. 
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ระดับประถมศึกษา   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
16 ด.ช.ศุภณัฐ ปัญญาสิทธิ์ 11.00 – 12.00 น. 

17 ด.ญ.ลลิตา เนาวโอภาส 11.00 – 12.00 น. 

18 ด.ญ.สุธิมา บุญทัศนา 11.00 – 12.00 น. 

19 ด.ช.ธีรเทพ แสนคำวัง 11.00 – 12.00 น. 

20 ด.ช.ปพนวิช เวชฤษี 11.00 – 12.00 น. 

21 ด.ญ.อัญมณี เกตุจันทร ์ 11.00 – 12.00 น. 

22 ด.ช.ธนพล อุทัยเรือง 11.00 – 12.00 น. 

23 ด.ญ.ญาดา ทองภาพ 11.00 – 12.00 น. 

24 ด.ช.ธนพล เภากุล 11.00 – 12.00 น. 

25 ด.ญ.ณัฏฐณิชา นิลจันทึก 11.00 – 12.00 น. 

26 ด.ญ.มุขสุดา จันทร์บรรจง 11.00 – 12.00 น. 

27 ด.ช.ณัฐพนธ์ วงศ์สม 11.00 – 12.00 น. 

28 ด.ญ.วรัญญา ติ๊บแก้ว 11.00 – 12.00 น. 

29 ด.ช.ภัททิยะ พันดวง 11.00 – 12.00 น. 

30 ด.ช.ศิวรักษ์ พันธ์ศรี 11.00 – 12.00 น. 

 



 
 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสนบัสนุนพฒันาคุณภาพชีวติบุตรหลานชุมชน  
กลุ่ม ปตท. จังหวดัระยอง เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจ าปี 2565 

 

ระดับประถมศึกษา   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
31 ด.ช.อลงกรณ์ ภูมิพันธ์ 11.00 – 12.00 น. 

32 ด.ญ.ณัฐกฤตา แป้นเหมือน 11.00 – 12.00 น. 

33 ด.ญ.ศุภิดา มั่นใจ 11.00 – 12.00 น. 

34 ด.ช.ณภัทร จันทศรี 11.00 – 12.00 น. 

35 ด.ช.ปรรณพัชร์ ประยูรพัฒน์ 11.00 – 12.00 น. 

36 ด.ญ.พัชรินทร์ อสิพงษ์ 11.00 – 12.00 น. 

37 ด.ช.ภูผา ทองโคตร 11.00 – 12.00 น. 

38 ด.ญ.วรัญญา จันลา 11.00 – 12.00 น. 

39 ด.ญ.นัฐลดา เรือศรีจันทร์ 11.00 – 12.00 น. 

40 ด.ช.ธนพงษ์ ชลเทพ 11.00 – 12.00 น. 

41 ด.ช.บูรพา ผ่องแผ้ว 11.00 – 12.00 น. 

42 ด.ญ.ฐิติรัตน์ สิลบุญ 11.00 – 12.00 น. 

43 ด.ช.พัชรกร เขียนงาม 11.00 – 12.00 น. 

44 ด.ญ.กวินตา ริดจันทร์ 11.00 – 12.00 น. 

45 ด.ญ.อริสรา อารีรอบ 11.00 – 12.00 น. 
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ระดับประถมศึกษา   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
46 ด.ช.ชิณณุพงศ์ สีเหลือง 11.00 – 12.00 น. 

47 ด.ญ.รุจิษยา แสนคำ 11.00 – 12.00 น. 

48 ด.ช.ธีรยุทธ ยอดแก้ว 11.00 – 12.00 น. 

49 ด.ญ.ลักษิกา จันดาวัน 11.00 – 12.00 น. 

50 ด.ญ.วรริศา ก่ำศิริ 11.00 – 12.00 น. 

51 ด.ญ.อภิชญา งามทองใบ 11.00 – 12.00 น. 

52 ด.ช.วรวัฒน์ โพธิ์ศรี 11.00 – 12.00 น. 

53 ด.ช.เจษฎาภรณ์ ไชยสาร 11.00 – 12.00 น. 

54 ด.ช.เกียรติวิสุทธิ์ ประกอบสุข 11.00 – 12.00 น. 

55 ด.ช.คัดนานนท์ ปัญญาจักร์ 11.00 – 12.00 น. 

56 ด.ช.ภาณุมาศ ตู้มณี 11.00 – 12.00 น. 

57 ด.ช.ณัฐวุฒิ เป็นชั่ง 11.00 – 12.00 น. 

58 ด.ช.วิชนาถ ตันวัน 11.00 – 12.00 น. 

59 ด.ช.ทณัฐชา ปรีหะจินดา 11.00 – 12.00 น. 

60 ด.ช.วชิรวิชญ์ วรรณชนะ 11.00 – 12.00 น. 
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ระดับประถมศึกษา   วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เวลารับทุน 
61 ด.ญ.หวันยิหวา จงโปร่งกลาง 11.00 – 12.00 น. 

62 ด.ญ.พัชรวลัย มีศรี 11.00 – 12.00 น. 

63 ด.ญ.นัทธมน กองน้ำ 11.00 – 12.00 น. 

64 ด.ช.เจตนิพัทธ์ อ่อนน้อม 11.00 – 12.00 น. 

65 ด.ช.จุฬาพงษ์ เกิดแสง 11.00 – 12.00 น. 

66 ด.ญ.ปิยฉัตร ดีเลิศ 11.00 – 12.00 น. 

67 ด.ญ.วันธนา จันทะพา 11.00 – 12.00 น. 

68 ด.ญ.มิลิน กวางติ๊ด 11.00 – 12.00 น. 

69 ด.ช.วีรพงษ์ บุตรชาลี 11.00 – 12.00 น. 

70 ด.ช.รุจิกร บุตรชาลี 11.00 – 12.00 น. 

71 ด.ช.สากรณ์ หาญประเสริฐ 11.00 – 12.00 น. 

72 ด.ช.พงษ์พิสุทธิ์ สุทธิจักร์ 11.00 – 12.00 น. 

 


