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สงักัด กรมการจดัหางาน

ที่ ทะเบียน ชื่อ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อ สกุล ระดบัชั้น
1 12347 นาย สุริยา  ดีดพิน ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           506-0-67071-6            ด.ญ.ณัฏฐ์นรี  ดีดพิน ป.1
2 9250 นาย อนุชติ  โชคผ่อง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           056-1-42990-1            ด.ช.ปรัชญา  โชคผ่อง ป.1
3 12082 นางสาว พัทยา  สุ่มมาตย์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           983-4-75756-5            ด.ช.ปภงักร  ราชบัวศรี ป.1
4 82068 นาง พรรณิภา  สุขพร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           807-0-63840-0            ด.ญ.ณัฏฐธดิา  สุขพร ป.1
5 9410 นาง อภสิรา  สุตานนท์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-1-02097-3            ด.ญ.ณิชา  แกว้คูณ ป.2
6 9687 นางสาว อรทัย  ใจลอม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-00081-2            ด.ญ.ปภาวรินทร์  แกน่จนัทร์ ป.2
7 12766 นางสาว วรลักษณ์  บุญเกษม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-08664-4            ด.ช.ไกรวชิญ์  อนิทร์จ ารูญ ป.2
8 9316 นาง เบญจพร  พยาคภบิาล ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-1-00832-9            ด.ช.เกง่กาจ  พยาคภบิาล ป.2
9 14141 นาย สุริยา  พรึงล าภู ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           983-6-64027-4            ด.ญ.แพรพิไล  พรึงล าภู ป.2
10 81671 นางสาว ธญัรดา  เงินสมบัติ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           683-0-02116-2            ด.ญ.วรดา  ดวงแกว้ ป.2
11 80287 นางสาว ปัณฑาวยี ์ เพียรพา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-23892-4            ด.ญ.ปณัฏฎา  ทรงอยู่ ป.2
12 81870 นาย เอนก  ปันทะนา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           501-1-91885-8            ด.ญ.ยคยา  ปันทะนา ป.2
13 9960 นาง เสาวนีย ์ อนิทรวศิิษฏ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           412-1-73335-5            ด.ญ.มนัตา  พิบูลยศั์กด์ิ ป.3
14 9203 นาง สุภาวดี  สรรพวทิยศิริ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-01425-2            ด.ช.แสงตะวนั  สรรพวทิยศิริ ป.3
15 8551 นาง อดุมศรี  ระวงัภยั ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           903-1-51820-4            ด.ญ.กญัญาพัชร  ระวงัภยั ป.3
16 6326 นาง วไิล  อิ่มทอง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           620-1-50406-0            ด.ช.ธนกฤติ  อิ่มทอง ป.3
17 12016 นาย ภาณุศาสตร์  โฮมภริมย์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           981-6-73136-3   ด.ช.บารม ี โฮมภริมย์ ป.3
18 80473 นางสาว สุจริา  สุขพันธ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           204-1-75778-7            ด.ช.ธนกร  สนธโิสภณ ป.3
19 5395 นาย อ ามฤต  แสนเมอืง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           424-1-43604-8            ด.ช.กฤตยชญ์  แสนเมอืง ป.4
20 82065 นาง พิมพ์วลัญช ์ สมบูรณ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           501-1-87999-2            ด.ช.วริทธิน์ันท  สมบูรณ์ ป.4
21 13630 นาย ธนาศักด์ิ  เตชะวงศ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-16541-2            ด.ญ.อญัชสิา  เตชะวงศ์ ป.5
22 9455 นาย หัสนัย  จนัทรศรีวงษ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-1-05124-0            ด.ช.จลุจกัร  จนัทรศรีวงษ์ ป.5
23 7477 นาง วรรษมน  เค้าสิม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           424-1-55226-9            ด.ญ.ตฤณดา  เค้าสิม ป.5
24 3836 นาย ปรีชา  ตะโคดม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           310-0-68729-9            ด.ญ.พิมพ์ชนก  ตะโคดม ป.5
25 12117 นาง รวพิร  โสมาเกตุ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           411-3-13249-6            ด.ญ.ชญานุศภฒัค์  โสมาเกตุ ป.5
26 81995 นาย กติติทัต  ธติิกร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           766-0-13451-5            ด.ญ.ลัทธวรรณ  ธติิกร ป.5
27 81994 นางสาว ววิฒันา  พลลาภ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-20314-4            ด.ญ.เบ็ญจลักษณ์  แสงอรุณ ป.5
28 8963 นาย ขนุทอง  บุญหยาด ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           313-0-29748-0            ด.ช.กฤษฎา  บุญหยาด ป.6
29 13237 นาง นงเยาว ์ นุ่นยงั ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           908-3-01948-9            ด.ญ.อตินุช  นุ่นยงั ป.6
30 9855 นาง หิรัญญา  เหมาะประสิทธิ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           420-1-57354-0            ด.ญ.ธนภร  ฉมิมานิตย์ ป.6
31 11813 นาง ยวุดี  โพธิศ์รี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           420-0-03619-3            ด.ช.มหรรณพ  โพธิศ์รี ป.6

ทุนกรณีเรียนด ีระดบัชั้น ป.1 - ป.6 ทุนละ 1,000 บาท
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ที่ ทะเบียน ชื่อ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อ สกุล ระดบัชั้น
1 7276 นาง วรรณภา  แกว้พรหมวรรณ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           464-0-13868-7            ด.ช.ภานุวฒัน์  กล่ันขยนั ม.1
2 10943 นาง แคสริยา  สืบสาย ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           614-0-39990-4            ด.ช.กติติพิชญ์  วชิญนิธิ ม.2
3 4312 นาง จริาย ุ ศรีปัญญา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           412-0-20501-0            นายธนดล  ศรีปัญญา ม.3
4 9311 นาย วรรณเฉลิมชยั  ศรีศักด์ินอก ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           491-0-16215-1            ด.ญ.พลอยวรินทร์  ศรีศักด์ินอก ม.3
5 9178 นาย สมยศ  แตงออ่น ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           391-0-00544-6            ด.ญ.ปารม ี แตงออ่น ม.3
6 6623 นาง ธนิสร  ตรีก าจร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-1-04685-9            นางสาวกมลพรรณ  ตรีก าจร ม.3
7 7750 นาง จฑุาทิพย ์ อสุาพรหม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           412-0-06535-9            นายคุณากร  อสุาพรหม ม.5
8 2900 นาง สุพาวณีิ  ศรีวงษ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           424-1-73154-6            นางสาวธนัยช์นก  ศรีวงษ์ ม.5
9 12518 นางสาว สุกาญจนา  บุญเฉลียว ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-1-05902-0            นายธนวฒัน์  ฟักเฟื่อง ปวช.
10 10667 นาง จรีะนุช  พิสูจเสียง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           508-1-32749-2            นายธติิวฒิุ  พิสูจเสียง ปวช.

ที่ ทะเบียน ชื่อ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อ สกุล ระดบัชั้น
1 6352 นาย ศรา  ภยูี่หวา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           402-1-46203-1            นายรัตนชยั  ภยูี่หวา ปริญาตรี 
2 3454 นาง สุวชริา  ปิยะผกา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-00929-1            นางสาวบุญณปิยรักษ์  ปิยะผกา ปริญาตรี 

ทุนกรณีเรียนด ีระดบัชั้น ม.1 - ม.6 ,ปวช., ทุนละ 1,500 บาท

ทุนกรณีเรียนด ีระดบัชั้น ปวส. ,ป.ตรี ทุนละ 2,000 บาท
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