
สังกัด ส านักงานประกันสังคม

ที่ ทะเบียน ชือ่ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชือ่ สกุล ระดับชัน้
1 13289 วา่ที ่ร.ต. นิธศิ  ขัตตะละ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           375-0-40288-4            ด.ญ.ภัณฑิลา  ขัตตะละ ป.1
2 91860 นางสาว สุจิตตรา  ชุมอินทอง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           805-0-81648-6            ด.ช.ณฐภณ  อุน่เกิด ป.1
3 94551 นาย ฉัตรชัย  บัวขาว ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-06386-2            ด.ช.คชนันท์  บัวขาว ป.1
4 13658 นางสาว ชญานี  ชัยยา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           511-0-80524-5            ด.ญ.ชนิษดา  ชัยยา ป.2
5 94502 นางสาว ศันศนีย ์ ภูศรี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           353-0-22564-9            ด.ญ.ณัชชา  สะอาดชูชม ป.2
6 92135 นาง อรอุมา  บางเทศธรรม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           226-0-04589-8            ด.ช.ธรรมคุณ  บางเทศธรรม ป.2
7 94942 นางสาว ปริญนา  หนูอ้น ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     016-1-65553-7            ด.ช.โรจนฤทธิ ์ หนูอ้น ป.2
8 95095 นางสาว พรยรัตน์  สุหงษ์สา ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     770-1-08908-0            ด.ช.เมธสั  บุญญวจิิตร ป.3
9 10840 นาง สุภสิริ  คงคารัตน์ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-00350-8            ด.ช.ปราณต์  องคนิกูล ป.4
10 11415 นาง วไิลวรรณ  ปฐมไตรภูมิ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           701-1-50195-9            ด.ญ.กฤตอร  ปฐมไตรภูมิ ป.4
11 95039 นางสาว ศศิธร  ชืน่สกุล ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           709-0-19577-5            ด.ญ.สุพิชฌาย ์ อิม่อาบ ป.5
12 92232 นาง อัญชลี  บุญถม ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     480-1-33060-6            ด.ญ.เกวลิน  บุญถม ป.6

ที่ ทะเบียน ชือ่ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชือ่ สกุล ระดับชัน้
1 93937 นาง ศศิกาญจน์  ส่งเสริม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           321-0-04305-1            ด.ญ.ธมลวรรณ  ส่งเสริม ม.1
2 7630 นาย ชุมพล  สุขศรีนาค ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-01540-7            ด.ญ.ชนินพร  สุขศรีนาค ม.2
3 94405 นาย อรุณ  วฒิุการณ์ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     172-1-41215-9            ด.ญ.มาทินี  วฒิุการณ์ ม.2
4 91806 นาย ราเมศวร์  บุญถม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           981-2-00450-05           ด.ช.กวนิภพ  บุญถม ม.2
5 94072 นางสาว ชลียา  แดงประเสริฐ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           878-0-15113-2            ด.ญ.ณัฐพิมล  คงประดิษฐ ม.2
6 81563 นาง ซารีนา  อาลีซู ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           929-1-28986-8            นางสาวซารีฟะห์  อาลีซู ม.3
7 90363 นาย เฉลิมพล  อ่อนชืน่ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           145-0-07081-7            นางสาวธาราทิพย ์ อ่อนชือ่น ม.3
8 93059 นางสาว กุลวมิล  พุดซ้อน ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           980-0-12156-0            นายสิรภพ  พุดซ้อน ม.3
9 93998 นางสาว น ้าอ้อย  เหรียญทอง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           712-0-45542-7            ด.ช.ธนัชชา  สิริพิศ ม.3
10 91786 นางสาว สุกัญญา  คงสงค์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           908-1-76976-6            นางสาวธญัชนก  แสงด้า ม.3
11 8793 นาง จิตพร  รุ่งโนรี ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-01840-4            นางสาวพรนัชชา  รุ่งโนรี ม.4
12 91226 นาย ทองมี  ทาระบุตร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           321-1-32106-3            นางสาวชาคริยา  ทาระบุตร ม.4
13 93582 นาง สุกัญญา  ภูก่ัณฑ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           226-1-55094-4            นายสิรวชิญ์  ภูก่ัณฑ์ ม.4
14 94626 นาง ภัคมณ  ป้อมเมือง ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-06823-7            นางสาวณฐมณ  ป้อมเมือง ม.4
15 93178 นาง ญดา  สิงห์ล้าพอง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           878-0-00754-6            นายจิราย ุ สิงห์ล้าพอง ม.4
16 93140 นาง ฉัตรแก้ว  ภูส้่าลี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           579-0-01962-5            นางสาวพิมพ์มาดา  ภูส้่าลี ม.4
17 93663 นางสาว กชพร  การเหมือนญาติธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           697-0-00903-3            นางสาวญาณินนุช  การเหมือนญาติ ม.4
18 95055 นางสาว ชอนตะวนั  หอมพันธุ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           632-1-52716-5            นายศุภกร  ม่วงศรีสวสัด์ิ ม.5
19 14229 นาง ญาดา  พลับพลาเถือ่น ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           034-1-74746-7            นายปุญญพัฒน์  พลับพลาเถือ่น ปวช.
20 91815 นาง บุณญาฎา  แสงส่อง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           901-3-00712-0            นายชนวร์ี  แสงส่อง ปวช.

ที่ ทะเบียน ชือ่ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชือ่ สกุล ระดับชัน้
1 5149 นาง พัชรินทร์  บุญมา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           376-1-01686-7            นางสาวสหฤทัย  บุญมา ปริญาตรี 

ทุนส่งเสริม ระดับชัน้ ป.1 - ป.6 ทุนละ 800 บาท

ทุนส่งเสริม ระดับชัน้ ม.1 - ม.6 ,ปวช. ทุนละ 800 บาท

ทุนส่งเสริม ระดับชัน้ ปวส. ,ป.ตรี ทุนละ 800 บาท


