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สงักัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่ ทะเบียน ชื่อ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อ สกุล ระดบัชั้น
1 10293 นาย คณากรณ์  สู้ศึก ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           614-1-98981-0            ด.ช.ธนโชติ  สู้ศึก ป.1
2 14284 นาง ธนัทชายา  อนิต๊ะวชิยั ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           644-0-46374-8            ด.ญ.กญัจนพร  อนิต๊ะวชิยั ป.1
3 13040 นางสาว เนาวรัตน์  อนิวกลู ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           752-0-04624-9            ด.ช.ปภงักร  อนิวกลู ป.1
4 13739 นาย ประกาศิต  สุวรรณชยัรบ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           319-0-72359-0            ด.ช.ชนกนัต์  สุวรรณชยัรบ ป.1
5 13248 นางสาว ภราไดย  สุดถนอม ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     102-1-67812-6   ด.ช.ธนภทัร  สุดถนอม ป.1
6 7872 นาย วชริะ  ทองตากรณ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           807-1-72930-2            ด.ญ.พิมชญา  ทองตากรณ์ ป.1
7 81386 นางสาว สุนทรี  นามจนัทรา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           699-0-10508-9            ด.ช.ธนภทัร  นามจนัรา ป.1
8 80658 นาง ระยา้  ไกรแกว้ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           805-1-64893-5            ด.ญ.วรีปรียา  ไกรแกว้ ป.1
9 81419 นางสาว วนันา  สมบูรณ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           205-0-11390-0            ด.ญ.ปุญณิศา  นิลวฒัน์ ป.1
10 9944 นางสาว สุภาวดี  ชนิวงศ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-1-00227-4            ด.ช.น้ าบริสุทธิ ์ เทียนบูชา ป.2
11 14012 นาย ธนพนธ ์ แกว้บุรี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           603-0-37954-2            ด.ช.วรพนธ ์ แกว้บุรี ป.2
12 11028 นาง จรีะนันทร์  สนสูงเนิน ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           327-0-00356-0            ด.ช.ธดีณ  สนสูงเนิน ป.2
13 9047 นาย เสกสรรค์  ขาวสังข์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           512-1-45626-3            ด.ช.ขสิณาวณิ  ขาวสังข์ ป.2
14 10574 นาง สุรกญัญา  ชยัรัตน์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           402-1-71381-6            ด.ช.ศรัณยภ์ทัร  ชยัรัตน์ ป.2
15 12398 นาง สุภาภรณ์  ยะนาย ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           929-1-33369-7            ด.ช.ธนกฤต  หมดุแหล๊ะ ป.2
16 10240 นาย ศักด์ิดา  ชทูอง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           908-1-82086-9            ด.ช.วชริวชิญ์  ชทูอง ป.2
17 11839 นางสาว สุพรรษา  ทองฟัก ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           116-0-02624-6            ด.ญ.สิดารัศมิ์  สุขคุง ป.2

ทุนกรณีเรียนด ีระดบัชั้น ป.1 - ป.6 ทุนละ 1,000 บาท
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ที่ ทะเบียน ชื่อ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อ สกุล ระดบัชั้น
18 9883 นาย มงคล  ยาวลิะ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           511-0-57091-4            ด.ช.ทินภทัร  ยาวยิะ ป.2
19 8102 นาย ประพาดร  แสงหอย ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           903-1-82227-2            ด.ญ.ปุณฑรี  แสงหอย ป.2
20 9808 นาย เสรี  ศักด์ินุภาพ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           424-0-06168-7            ด.ญ.สิริมาตา  ศักด์ินุภาพ ป.2
21 7278 นาย โกเมศ  ปิยะพันธุ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           901-1-47772-3            ด.ช.กษิดิส  ปิยะพันธุ์ ป.2
22 81988 นาง จริพัฒน์  เมฆวมิานรัตน์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           184-0-01345-1            ด.ช.อนิวฒัน์  เมฆวมิานรัตน์ ป.2
23 80760 นางสาว วไิลลักษณ์  เพชรสุวรรณ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           901-0-34739-7            ด.ญ.ณิชาภา  ขวญัซ้าย ป.2
24 81195 นางสาว ประทิน  พรมดี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           098-1-11897-6            ด.ช.ธนดล  ศรีเจริญ ป.2
25 80947 นางสาว วราลี  สวสัดี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           547-1-52899-9            ด.ญ.อภสิรา  วรรณเลิศ ป.2
26 14247 นางสาว นงลักษณ์  แกว้เทศ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           863-0-09366-8            ด.ช.นนทพัทธ ์ ชาญเวชศาสตร์ ป.3
27 14353 นางสาว วลัยล์ดา  บุญสนาม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           982-3-41499-8            ด.ญ.กญัญาณัฐ  ค าหงษา ป.3
28 82035 นางสาว จนิตนา  ลาวนิ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           101-0-72595-5            ด.ญ.บรรณสรณ์  อยู่ยอด ป.3
29 81673 นางสาว สุภคั  วเิศษอดุม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           161-0-18383-5            ด.ญ.นัชชา  วเิศษอดุม ป.3
30 80998 นาย อภเิดช  ไชยคง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-1-00631-8            ด.ช.กวนิท์  ไชยคง ป.3
31 11343 นาย วสันต์  คูกรินทร์รัตน์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           327-1-32507-3            ด.ช.สิรวชิญ์  คูกรินทร์รัตน์ ป.4
32 10180 นาย สมพงษ์  ฟูใจ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     318-1-57023-7            ด.ช.ธนีะโชติ  ฟูใจ ป.4
33 9429 นางสาว วนัวสิาข ์ เพชรมณี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           901-1-91686-7            ด.ญ.นภสิา  ปิยะพันธุ์ ป.4
34 7706 นาง ดวงจนัทร์  วงษ์สมทุร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           710-1-38861-2            ด.ช.ปาณัท  วงษ์สมทุร ป.4
35 80345 นางสาว นฤทัย  พัฒนาพาณิชยผ์ล ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           021-1-31177-4            ด.ช.วสุพล  เจริญสกลุวงศ์ ป.4
36 80672 นาง ศิริพร  เกษมสุข ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           308-0-48385-5            ด.ช.ศิวเนศวร์  ศรีสุวรรณ์ ป.4
37 5694 นาง อารีภรณ์  บุญจนัดา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           863-0-05561-8            ด.ช.กนัตินันท์  พรมลา ป.5
38 13041 นาย พิชยั  ชยัทอง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           807-0-01486-5            ด.ญ.พิจกัขณา  ชยัทอง ป.5
39 11242 นาง ศรัณยพ์ร  แสนวงั ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           409-0-74318-4            ด.ญ.ศสินันท์  แสนวงั ป.5
40 13410 นาง นันท์นภสั  ลาปวงค า ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           547-0-37340-1            ด.ช.ชาญเกยีรติ  กนัทักษ์ ป.5
41 80524 นาย สุธรรม  ขาวเกื้อ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           903-0-18478-7            ด.ญ.ณภทัร  ขาวเกื้อ ป.5
42 13617 นาง ภรณ์ณภา  ถานทองดี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           412-1-87262-2            ด.ญ.ปภาดา  ผลาจนัทร์ ป.6
43 9938 นาง วราภาณี  วตัถุ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           807-0-30683-1            ด.ญ.กนกวรรณ  วตุถุ ป.6
44 10718 นาย สมศักด์ิ  ทองขวญั ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           903-0-00151-8            ด.ช.สิรวชิญ์  ทองขวญั ป.6
45 8485 นาย วรีะเดช  สมศรีนวล ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           403-1-53269-5            ด.ช.ภสัสวรรษ  สมศรีนวล ป.6
46 80716 นาง พนอ  บุญยเนตร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           111-0-17284-2            ด.ญ.ภทัรินทร์  บุญยเนตร 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 6502 นาง เสาวลักษณ์  น้อยอทุัย ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           710-0-44297-4            ด.ญ.นพวรรณ  น้อยอทุัย ม.1
2 10410 นาย เลิศวรรธน์  ชยัรัตน์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           610-1-65666-7            ด.ญ.ปาณิสรา  ชยัรัตน์ ม.1
3 12239 นาย เสกสรรค์  แมน่ย า ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           547-0-42228-3            ด.ญ.ณิชาภทัร  แมน่ย า ม.1
4 9091 นาย ภษูิต  จารุจนิดา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           784-0-19828-7            ด.ญ.อรษิตา  จารุจนิดา ม.2
5 9007 นาง วาสนา  โกมลพันธ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           315-1-60452-8            ด.ช.ภทัรพล  โกมลพันธ์ ม.2
6 11083 นาง บัวหลวง  ศิลปชยั ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           710-1-74533-4            ด.ญ.แพรวา  ศิลปชยั ม.2
7 8369 นาย โยธนิ  แกว้แกม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           908-1-62213-7            นางสาววรรณกานต์  แกว้แกม ม.3
8 14345 นางสาว นันทิกานต์  ปะทิ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           982-6-60782-7            นางสาวธญัญารัตน์  ปะทิ ม.3
9 5877 นาย ประพาส  คงเงิน ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           901-0-50080-2            นางสาวพิมพ์วภิา  คงเงิน ม.3
10 8499 นาย วรนาถ  บรรจง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           511-0-51568-9            นายพชร  บรรจง ม.3
11 80717 นาง อไุร  ใสศรี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           111-0-05643-5            นายนนทกร  ใสศรี ม.3
12 4548 นาง ศิริพร  ศรวมศิริ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           228-0-02758-5            นายณวพน  ศรวมศิริ ม.4
13 4547 นาย ไพทูลย ์ ฉายเงา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           137-1-39950-6            นายเอกรินทร์  ฉายเงา ม.4
14 9479 นาง วรรณธดิา  กลุแพทย์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           710-1-55941-7            นายวงศกร  กลุแพทย์ ม.4
15 7317 นาย ธวชัชยั  ศรีรัตนกลุ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           807-1-75676-8            นางสาวลัลน์ลลิต  ศรีรัตนกลุ ม.4
16 8611 นาย สมชาย  ค าแพง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           311-1-44016-8            นางสาวผกาภรณ์  ค าแพง ม.4
17 13241 นาย เอกภพ  น้อยหวา้ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           402-0-49047-3            นางสาวอจัฉราพรรณ  น้อยหวา้ ม.5
18 11030 นาง วารุณี  รัตนะ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           228-1-21626-8            นายสรวชิญ์  รัตนะ ม.5
19 5308 นาง ทองเพียร  งามดี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           503-1-84397-7            นางสาวชนัดดา  งามดี ม.5
20 6458 นาง จารุวรรณ  ฟักเขยีว ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           228-1-26088-7            นางสาวกลัยรักษ์  ฟักเขยีว ม.5
21 9566 นาย อ าพร  มาลี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           315-1-68502-1            นางสาวอรจริา  มาลี ม.5
22 9756 นาย บุญนาย  กงล้อม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           218-1-62893-9            นางสาวมชัฌิมา  กงล้อม ม.5
23 10179 นาง ฟาตีเมา๊ะ  เล๊าะปาแต ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           929-1-30867-6            นางสาวอษัรีน่า  เล๊าะปาแต ม.5
24 8386 นาง ดารณี  จนัทร์ต๊ะ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           512-1-75010-2            นายพีรดนย ์ จนัทร์ต๊ะ ม.6
25 5128 นางสาว สุภาภคัร์  สุวรรณบาตร์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-1-00629-6            นายกอ้งภคั  เทศสีแดง ปวช.
26 80870 นางสาว ณิชากร  บุญอนิเขยีว ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           210-1-97709-8            นายธนภทัร  เกตุครุฑ ปวช.

ที่ ทะเบียน ชื่อ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อ สกุล ระดบัชั้น
1 7716 นาย โอมเดช  เอกบุตร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-17919-7            นายโภคะวทิย ์ เอกบุร 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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