
ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกลุ สถำนศึกษำ ลำยมอืชื่อลงทะเบยีน ลำยมอืชื่อได้รับทนุแล้ว

ระดบัอนุบาล

1 เด็กหญิงชญำนษิฐ์ พำชู โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง

2 เด็กชำยนฤเทพ อนนัทวิสูตร โรงเรียนอำรีวัฒนำ

3 เด็กหญิงชยวรรณ น  ำค ำ โรงเรียนอำรีวัฒนำ

4 เด็กหญิงองิค์สุมญ์ุ เผือกขวัญนำค โรงเรียนศิริพรระยอง

5 เด็กหญิงสิร์คำภทัร์ เผือกขวัญนำค โรงเรียนศิริพรระยอง

6 เด็กชำยกำจบณัฑิต เปล่ียนศรีคงเมอืง โรงเรียนศิริพรระยอง

7 เด็กหญิงจิดำภำ พนิจิมนตรี โรงเรียนมณีวรรณวิทยำ

8 เด็กหญิงบณุยำนชุ พรหมจรรย์ โรงเรียนวุฒินนัท์

9 เด็กหญิงวรนษิฐำ เติมผล โรงเรียนเอร์ิลเฌอแตม

10 เด็กหญิงรัชชำนนท ์นำมสนทิ โรงเรียนอนบุำลศรอำรีย์

11 เด็กหญิงสมฤทยั วิชัยกจิ โรงเรียนอนบุำลระยอง

12 เด็กชำยสุริยำ มำกศิริ โรงเรียนเทศบำลโขดหนิทมิธำรำม

13 เด็กหญิงณัฐนรี ศรีพมิำย โรงเรียนอนบุำลระยอง

14 เด็กชำยนรำธิป สำทพิย์จันทร์ โรงเรียนอนบุำลนำนำชำติตำกสินระยอง

15 เด็กชำยสิรภพ ทนำนงค์ โรงเรียนบวรศึกษำ

ระดบัประถมศึกษา

1 เด็กชำยอฐั  โรจนนลิ โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง

2 เด็กหญิงวำสิน ี จรรยำ โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

3 เด็กหญิงจิรชยำ  เซ่ียงเจ้น โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

4 เด็กชำยอำณำจักร จันทร์โชติ โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

5 เด็กชำยปยี์มนสั  ใจเอื อ โรงเรียนวัดหนองสนม

6 เด็กชำยวีรเดช  นำมสนทิ โรงเรียนบำ้นมำบตำพดุ

7 เด็กชำยเทวิญ สำยหอม โรงเรียนวัดทบัมำ

8 เด็กหญิงวิภำวี ปิ่นแกว้ โรงเรียนอนบุำลวัดหนองสนม

9 เด็กหญิงบญุญำพร เสียงวิลัย โรงเรียนวัดเนนิพระ

10 เด็กชำยธีรเดช สุคไค โรงเรียนอนบุำลวัดหนองสนม

11 เด็กหญิงกญัญ์ณพชัร พรหมจรรย์ โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง

12 เด็กหญิงภทัรวดี  อยู่เย็น โรงเรียนวุฒินนัท์

13 เด็กชำยนภทัร กล่ินอยู่ โรงเรียนอนบุำลระยอง

14 เด็กหญิงกณัฐิกำ พรมควง โรงเรียนวัดเนนิพระ

15 เด็กชำยชลกร  รักยิ ม โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

                   รำยชื่อนกัเรียน-นกัศึกษำ ทีไ่ด้สิทธิรั์บทุนกำรศึกษำ จำกกลุ่มบริษัท ( PTT , SCG , BLCP , BST , GLOW )           
       ในพื นทีชุ่มชนหนองแตงเม ทุนกำรศึกษำ ประจ ำป ี2560
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16 เด็กหญิงกรรธิกำร์ พกกลำง โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

17 เด็กหญิงวรรณพร เงำงำม โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

18 เด็กหญิงวิชญำพร เงำงำม โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

19 เด็กหญิงเขมมกิำ พวัสุวรรณ โรงเรียนมณีวรรณวิทยำ

20 เด็กชำยณัฐภมู ิศรีเชียงหวำง โรงเรียนบำ้นมำบตำพดุ

21 เด็กชำยธันวำ กองทองนอก โรงเรียนวัดตำกวน

22 เด็กชำยนริส สิงหำ โรงเรียนเทศบำลวัดปำกน  ำ

23 เด็กชำยชิษณุพงศ์ ฟแูสง โรงเรียนวุฒินนัท์

24 เด็กชำยภธูเนศ เทพภเูขียว โรงเรียนวัดตำกวน

25 เด็กหญิงอริศรำ ยำวะระ โรงเรียนนณีวรรณวิทยำ

26 เด็กหญิงเกศิณีำ ยำวะระ โรงเรียนนณีวรรณวิทยำ

27 เด็กหญิงชลธิชำ ทพิย์สุวรรณ โรงเรียนบำ้นมำบตำพดุ

28 เด็กชำยกญุวัตร พวัสุวรรณ์ โรงเรียนนณีวรรณวิทยำ

29 เด็กชำยนติิพล จันทสน โรงเรียนวุฒินนัท์

30 เด็กหญิงศศิกำนต์ ยำเพชร โรงเรียนวัดตำกวน

31 เด็กหญิงฐิติพร เหมำะรำศรี โรงเรียนวัดตำกวน

32 เด็กหญิงศิรินทพิย์ รัตนพ์นัธ์ โรงเรียนเทศบำลบำ้นปำกคลอง

33 เด็กหญิงภำวิน ี ค ำภริะแปง โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง

34 เด็กหญิงภโวทยั  ค ำภริะแปง โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง

35 เด็กหญิงชำลิสำ  ละรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

36 เด็กหญิงปยิะธิดำ  ชำยมำ โรงเรียนวุฒินนัท์

37 เด็กหญิงนนัริล  พวงทรัพย์ โรงเรียนวัดตำกวน

38 เด็กหญิงวลัยพร ชุ่มชื่น โรงเรียนศิริพรระยอง

39 เด็กหญิงณัฐธิดำ  หลักทรัพย์ โรงเรียนเทศบำลวัดโขดหนิทมิธำรำม

40 เด็กชำยพริิยกร เพช็รประเสริฐ โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

41 เด็กหญิงธันยำพร  เพช็รประเสริฐ โรงเรียนอนบุำลนำนำชำติตำกสินระยอง

42 เด็กหญิงชยำภำ สมใจเพง็ โรงเรียนวัดตำกวน

43 เด็กหญิงกลุภสัสร์ เกษธีระกลุ โรงเรียนสำธิตเทศบำลนครระยอง

44 เด็กชำยทยำกร เจริญพร โรงเรียนเทศบำลวัดโขดหนิทมิธำรำม

45 เด็กชำยทปีกร  เจริญพร โรงเรียนเทศบำลวัดโขดหนิทมิธำรำม

46 เด็กชำยทะนงศักด์ิ แสงทมิ โรงเรียนวัดตำกวน

47 เด็กชำยชวิน  แกว้นชุ โรงเรียนกวงฮั วระยอง
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48 เด็กชำยฐิติพงษ ์ บ ำรุงพงษ์ โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

49 เด็กหญิงสุนสิำ เข็มทอง โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

50 เด็กหญิงกลัยำ  นำมจ ำปี โรงเรียนวัดตำกวน

51 เด็กหญิงกรรณิกำร์  นำมจ ำปี โรงเรียนวัดตำกวน

52 เด็กชำยฉัตรณรงค์ บ ำรุงพงษ์ โรงเรียนวัดตำกวน

53 เด็กชำยกฤติเดช พนิจิมนตรี โรงเรียนมณีวรรณวิทยำ

54 เด็กชำยกติติธร  วรรณตรง โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

55 เด็กชำยพงศกร ทองสกลุ โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

56 เด็กหญิงณัฐชำ  สุวรรณพุ่ม โรงเรียนบำ้นมำบตำพดุ

57 เด็กหญิงณัฐชยำ  สุวรรณพุ่ม โรงเรียนบำ้นมำบตำพดุ

58 เด็กชำยรัฐธีรี วีรบริบรูณ์ชัย โรงเรียนอนบุำลนำนำชำติตำกสินระยอง

59 เด็กหญิงจรรย์กมล กำละสีรัมย์ โรงเรียนอำรีวัฒนำ

60 เด็กชำยภำคิน ธรรมเที่ยง โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

61 เด็กชำยธีรกำนต์  นำคเมอืง โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

62 เด็กหญิงพรีดำ  ปญัญำยิ่ง โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

63 เด็กชำยชำคริต  นำมสนทิ โรงเรียนวัดเนนิพระ

64 เด็กชำยแทนชัย น  ำค ำ โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

65 เด็กชำยธนวิทย์  บ ำรุงพงษ์ โรงเรียนวัดกรอกยำยชำ

66 เด็กหญิงกลุปรียำ  เนื่องลำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

67 เด็กชำยธเนศ บญุรักษำ โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง

68 เด็กหญิงฉัตรนดัดำ  อนิทร์ธรรม โรงเรียนวัดหนองสนม

69 เด็กชำยพงษศ์รันย์  สมบญุรอด โรงเรียนบำ้นมำบตำพดุ

ระดบัมัธยมศึกษา

1 นำงสำวบษุยมำศ  พงษธ์ีรี โรงเรียนวัดปำ่ประดู่

2 นำงสำววรัญญำ ตีวัน โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

3 เด็กหญิงพยิดำ โสภำภกัด์ิ โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

4 เด็กชำยศรุต  วงศ์อยู่ โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

5 นำยศุภกติต์ิ  นำคเมอืง โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

6 เด็กหญิงลลิตำ  แสงอนิทร์ โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

7 เด็กชำยนนทพนัธ์  เคล้ำคล่อง โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

8 เด็กหญิงฐิติรัตน ์โฉลกดี โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

9 เด็กชำยธีรภทัร  พณิเสนำะ โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร
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10 นำงสำววิกำนดำ ศรีวิหลอด โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

11 นำงสำวรติมำ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

12 นำงสำวพลอยไพลิน  พรหมจรรย์ โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

13 นำงสำวฉัตรชนนัท ์พรรณพลีวรรณ์ โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

14 เด็กชำยอนศิุษฏ ์ เพช็รประเสริฐ โรงเรียนตำกสินระยอง

15 นำงสำวสิรินทรำ  สะดำวงษ์ โรงเรียนวัดปำ่ประดู่

16 นำยธันวำ  หลักทรัพย์ โรงเรียนวัดปำ่ประดู่

17 เด็กชำยนนทพนัธ์  แว่วแสง โรงเรียนระยองวิทยำคม

18 เด็กหญิงนชัชำ  แว่วแสง โรงเรียนระยองวิทยำคม

19 นำงสำวสุชัญญำ  ละรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

20 เด็กหญิงสนรรถชำ สนธิเวศน์ โรงเรียนวัดปำ่ประดู่

21 เด็กหญิงภำวิน ีศรีเชี่ยงหวำง โรงเรียนวัดปำ่ประดู่

22 เด็กชำยศิลปนิ  พรหมจรรย์ โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง

23 นำงสำวนฤมล  พชืพนัธุ์ โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง

24 เด็กหญิงเบญญำภำ  อนนัทวิสูตร โรงเรียนตำกสินระยอง

25 นำยพเิชษฐ์ ร่ืนเริง โรงเรียนระยองวิทยำคม

26 เด็กชำยนฤนำท กองทองนอก โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

27 เด็กหญิงรินรดำ  ปิ่นทอง โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

28 นำยธีรพงษ ์พรรณพลีวรรณ์ โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

29 นำงสำวบลุพร ใจแสนวงศ์ โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

30 เด็กชำยปริวัฒน ์ ชำยมำ โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

31 นำยณัฐวุฒิ  เมำะรำษี โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

32 นำยกติติศักด์ิ  บรุษชำติ โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

33 นำยสหพฒัน ์เทพภเูขียว โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

34 เด็กหญิงเบล็ศิตรำ นฤทยั โรงเรียนมำบตำพดุพนัพทิยำคำร

35 เด็กหญิงนภำพร  สุขเจริญ โรงเรียนเทศบำลนครระยองวิทยำคม

ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช)

1 นำงสำวลักษกิำ  แจ่มแจ้ง วิทยำลัยเทคโนโลยีระยองบริหำรธุรกจิ

2 นำงสำวพมิพช์นก  ปิ่นทอง วิทยำลัยเทคโนโลยีระยองบริหำรธุรกจิ

3 นำยภนูนท ์ เนยสงศักด์ิ วิทยำลัยเทคโนโลยีระยองบริหำรธุรกจิ

4 นำงสำวญนนัทพร  วงษเ์นนิ วิทยำลัยเทคโนโลยีระยองบริหำรธุรกจิ

5 นำยเจษฎำพร สมใจเพง็ วิทยำลัยเทคนคิระยอง
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ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกลุ สถำนศึกษำ ลำยมอืชื่อลงทะเบยีน ลำยมอืชื่อได้รับทนุแล้ว

                   รำยชื่อนกัเรียน-นกัศึกษำ ทีไ่ด้สิทธิรั์บทุนกำรศึกษำ จำกกลุ่มบริษัท ( PTT , SCG , BLCP , BST , GLOW )           
       ในพื นทีชุ่มชนหนองแตงเม ทุนกำรศึกษำ ประจ ำป ี2560

6 นำยพงษด์นยั  บญุเมอืง วิทยำลัยเทคนคิระยอง

7 นำยชยำนนท ์ เจริญศรี วิทยำลัยเทคนคิระยอง

8 นำยอรรตมงคล แสงเปล่งปล่ัง วิทยำลัยเทคนคิระยอง

9 นำยวริษฐ์  ภำคถ้อย วิทยำลัยเทคโนโลยีไออำร์พซีี

10 นำงสำวภทัรำนษิฐ์  อยู่เย็น วิทยำลัยเทคนคิระยอง

11 นำยณัฐพงษ ์ พรหมจรรย์ วิทยำลัยเทคโนโลยีไออำร์พซีี

12 นำยศุภวิชญ์  เกตุเพชร วิทยำลัยเทคนคิระยอง

13 นำยศุภกฤต  ปั้นทอง วิทยำลัยสำรพดัช่ำงระยอง

14 นำยวิศรุต แกว้กรอง วิทยำลัยเทคนคิระยอง

15 นำยสวิตต์  ปั้นทอง วิทยำลัยสำรพดัช่ำงระยอง

16 นำงสำวณิชำรีย์  แกน่สำร วิทยำลัยเทคนคิระยอง

17 นำงสำวสุชญำ เปี่ยมคุณทรัพย์ วิทยำลัยเทคนคิระยอง

ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส)

1 นำยยมนำ เมอืงล่ี วิทยำลัยเทคโนโลยีไออำร์พซีี

2 นำยอนนัต์สิทธิ ์ซ่ือสัตย์ วิทยำลัยเทคโนโลยีระยองบริหำรธุรกจิ

3 นำงสำวกำญจนำพร  เคล้ำคล่อง วิทยำลัยเทคโนโลยีอกัษรบริหำรธุรกจิ

4 นำยสหรัฐ  สุขเจริญ วิทยำลัยเทคนคิระยอง

5 นำยนนัธยำกร เฉลิมผำ วิทยำลัยเทคนคิระยอง

6 นำยเกยีรติชัย  อยู่สุข วิทยำลัยเทคนคิระยอง

7 นำงสำวอำภำกร  เปรมเจริญ วิทยำลัยเทคนคิระยอง

8 นำยเอกรำช เจริญผล วิทยำลัยเทคนคิระยอง

ระดบัปริญญาตรี

1 นำยศศิน  จิตต์ประพฒัน์ มหำวิทยำลัยมหดิล

2 นำงสำววีนสั  เทศถมยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3 นำงสำวศดำนนัท ์ สุทธิโ์พธิ์ มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำฯ พระนครเหนอื

4 นำงสำวนงนชุ  เมำะรำษี มหำวิทยำลัยรำชภฏัร ำไพพรรณี

5 นำงสำวพรพมิล  จ ำนงค์มำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัร ำไพพรรณี

6 นำงสำวพมิลพรรณ กล่ินเนยีม มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

7 นำยอกุฤษฎ ์กล่ินเนยีม มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำฯ ธนบรีุ

8 นำงสำวอำภำพร  นำมสนทิ มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำฯ พระนครเหนอื
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