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สงักัด กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน

ที่ ทะเบียน ชื่อ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อ สกุล ระดบัชั้น
1 8525 นาย กตกจิ  หวานมณี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           056-1-51316-3            ด.ช.จริกฤต  หวานมณี ป.1
2 12538 นางสาว ยพุิน  หยอ่นพิสม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-05678-8            ด.ช.ศรัณยพงศ์  ชนไฮ ป.1
3 12112 นาง นิภาภรณ์  เมฆทับ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           031-0-38664-0            ด.ช.ธนบดี  เมฆทับ ป.1
4 12810 นาย ยทุธภมู ิ ผดุงสมยั ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           086-0-32168-1            ด.ญ.ภริูชญา  ผดุงสมยั ป.1
5 80102 นาง ธนพร  ปร๋อกระโทก ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     693-1-14793-9            ด.ญ.ณัฏฐว ี สิงห์สถติย์ ป.1
6 80930 นางสาว จฬุารัตน์  ค าปิน ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-01727-8            ด.ญ.พิภศัราภรณ์  ค าปิน ป.1
7 81149 นางสาว ศรีสมบูรณ์  กนัยาพันธ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           061-1-35315-6            ด.ญ.สลิลทิพย ์ ด าโอ ป.1
8 80791 นางสาว ศิริพร  แสนหาญ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           236-0-58634-3            ด.ช.ภาคภมู ิ ร่วมธรรม ป.1
9 13763 นาย ภวตั  ปิยะทวโีชติ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           034-0-10410-4            ด.ญ.ปริตา  ปิยะทวโีชติ ป.2
10 11148 นาง มลฤดี  ขนัธสนธิ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-1-04877-0            ด.ญ.อยัยล์ดา  ขนัธสนธิ์ ป.2
11 8199 นาย สุรเชษฐ  วริิยะศิริกลุ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           056-1-51129-2            ด.ช.ประภวษิณ์ุ  วริิยะศิริกลุ ป.2
12 11993 นางสาว ปาลิดา  ไชยมงคล ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           357-0-41278-4            ด.ช.ณัฐสิทธิ ์ ศักด์ิสุริยา ป.2
13 12916 นางสาว วราวรรณ  พานิพัด ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           413-0-17106-2            ด.ช.วาระธรรม  พานิทัด ป.2
14 12808 นาง อารีรัตน์  สาธาระณะ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           614-0-25563-5            ด.ญ.ปวริศา  สาธาระณะ ป.2
15 10368 นาง อบุลรัตน์  สงเคราะห์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           980-4-93027-7            ด.ญ.ภทัรวดี  สงเคราะห์ ป.3
16 10862 นาง อญัชลี  วรรณศรี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           056-1-51363-5            ด.ญ.อชริญา  วรรณศรี ป.3
17 13503 นางสาว จตุพร  อนุกลู ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-15720-7            ด.ช.พุฒิเมธ  พูลสวสัด์ิ ป.3
18 80778 นางสาว บุญญนินท์  ศรีมณีธรรม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           712-0-05613-1            ด.ญ.ชนัญธดิา  บุญมี ป.3
19 12042 นาง จารุมาศ  รุ่งแสงทิวากร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           507-0-70216-5            ด.ญ.ธนัญพร  รุ่งแสงทิวากร ป.4
20 80068 นางสาว กลัญา  อิ่มมาก ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-01686-7            ด.ญ.โชษิตา  อิ่มมาก ป.4
21 13442 นาย เกื้อกลู  สงเคราะห์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-11299-8            ด.ช.รัฐภมู ิ สงเคราะห์ ป.5
22 80727 นาย ธรีวฒัน์  ค าวงัสวสัด์ิ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           511-1-92138-9            ด.ช.ธาวนิ  ค าวงัสวสัด์ิ ป.5
23 81990 นาง สุชาดา  เงินอยู่ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           106-1-68897-6            ด.ช.คีตศิลป์  เงินอยู่ ป.5
24 3955 นาย ยคุลธร  มาเจริญ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           056-1-51239-6            ด.ญ.สุชาดา  มาเจริญ ป.6
25 11504 นาง พัชรา  ชสุูทน ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-1-02102-3            ด.ช.ณัฐวฒัน์  ชสุูทน ป.6
26 13441 นาย วรีศักด์ิ  ปิ่นโต ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           633-0-46638-6            ด.ญ.จฑุามาศ  ปิ่นโต ป.6
27 81643 นางสาว จรีะวฒัน์  มากท้วม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-15087-3            ด.ญ.จริาภรณ์  มากท้วม ป.6

รายชื่อสมาชิกที่ไดร้ับทุนการศึกษาบุตร ประจ าปี 2561
ประเภททุนเรียนดี

ทุนกรณีเรียนด ีระดบัชั้น ป.1 - ป.6 ทุนละ 1,000 บาท
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ที่ ทะเบียน ชื่อ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อ สกุล ระดบัชั้น
1 10614 นาง เสาวลักษณ์  มกุดา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-1-05353-7            ด.ญ.ปพิชญา  มกุดา ม.1
2 10746 นาย จเร  พูลชว่ย ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           056-1-51365-1            ด.ช.ณัฐชนนท์  พูลชว่ย ม.1
3 80779 นาง อรอมุา  บุตรวงษ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           712-0-39825-3            ด.ญ.วรัิลพัชร  บุตรวงษ์ ม.1
4 12932 นาง ปิ่นผกา  นวลออ่น ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           056-1-51251-5            ด.ช.นโม  นวลออ่น ม.2
5 5172 นาย ณัฐดนัย  นามมาลา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           984-3-84413-0            ด.ญ.กษมา  นามมาลา ม.2
6 10442 นาย สานิต  ศรีประเสริฐ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           731-1-22512-4            ด.ญ.เจปรีญา  ศรีประเสริฐ ม.3
7 10763 นาง สุณี  พลอยดี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           701-0-32014-4            ด.ญ.ปุณยนุช  ป่าไพร ม.3
8 7434 นาง เพ็ญพัตรา  สุวรรณมาโจ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           402-1-36780-2            ด.ญ.ชติุกาญจน์  สุวรรณมาโจ ม.3
9 7279 นาง ณัฐพร  คงนคร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           903-1-39166-2            นางสาวกญัญาณัฐ  คงนคร ม.3
10 10861 นาง อบุล  เพชรรงค์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           908-1-66549-9            นางสาวทรัพยศิ์ริ  เพชรรงค์ ม.3
11 5897 นาง หนึ่งหทัย  เพชรแอ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           056-1-51317-1            ด.ญ.ณฐมล  เพรชแอ ม.3
12 10530 นาย ศิริเดช  ศิริสุขประเสริฐ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           411-1-68844-6            นายศิริสรัล  ศิริสุขประเสริฐ ม.4
13 6857 นาง ขวญัหทัย  สิทธนิันท์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-22185-1            นางสาวจติติมา  สิทธนิันท์ ม.4
14 13172 นางสาว จรัณยา  แกว้กลม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-1-02858-3            นางสาวเกจ็แกว้  แกว้กลม ม.4
15 5255 นาง ปภาพร  นิลพัฒน์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           056-1-51303-1            นางสาวณัฐธรีา  นิลพัฒน์ ม.5
16 4320 นาง อรอมุา  กลุวานิชไชยนันท์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-11543-1            ด.ช.สิรวชิญ์  กลุวานิชไชยนันท์ ม.5
17 5248 นาง สุวภทัร  นุกลูรัตน์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           601-0-70759-5            นางสาวกลัยกร  นุกลูรัตน์ ม.5
18 1974 นาง ศรีเพ็ญ  ลักษณะ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           503-1-86122-3            นางสาวจริาพัชร  ลักษณะ ม.5
19 80865 นาง เจริญพร  เมอืงกอ่ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           510-1-98372-1            นางสาวณฐวรรณ  เมอืงกอ่ ปวช.

ที่ ทะเบียน ชื่อ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อ สกุล ระดบัชั้น
1 6865 นางสาว ส าอางค์  สอนเจริญ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-1-00710-1            นางสาววานิสสา  มานะทัต ปริญาตรี 
2 81649 นาง สุดารัตน์  ทองอนิทร์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-0-12525-9            นางสาวธนยมยั  ทองอนิทร์ 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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