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สงักัด  ส านักงานประกันสงัคม

ที่ ทะเบียน ชื่อ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อ สกุล ระดบัชั้น
1 4887 นาย สัมผัส  เพ็งล า ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           903-1-33706-4            ด.ญ.รินรดา  เพ็งล า ป.1
2 14334 นางสาว ชลลดา  ลามพัด ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           980-0-62454-6            ด.ญ.ศุจนิธร  แกว้เจริญ ป.1
3 13713 นาย นคร  ละศรีจนัทร์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           226-0-27402-1            ด.ช.นักรบ  ละศรีจนัทร์ ป.1
4 13029 นางสาว นิภาวรรณ  ประดับศรี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           981-1-12580-5            ด.ญ.วรกญัญา  สุขจนัทร์ ป.1
5 6732 นาง ภทัรภร  จงฤทธพิร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           713-1-66919-9            ด.ญ.พิมศศิ  จงฤทธพิร ป.1
6 11882 นางสาว ศิริพร  หมายมี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           412-0-10594-6            ด.ช.ณฤดี  เหลาแตว ป.1
7 12582 นาง ออ้มจติ  อาทิตยบ์ุตร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           981-7-40495-1            ด.ช.คุฯภทัร  อาทิตยบ์ุตร ป.1
8 13161 นางสาว ปภาดา  พึ่งโคกสูง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           398-0-54232-7            ด.ช.ฐิติรัตน์  วงค์ค าเกดิ ป.1
9 11026 นางสาว กาญจนา  แกล้วทนงค์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           908-0-38007-5            ด.ญ.มนัสขวญั  ทองดีเพ็ง ป.1
10 95237 นางสาว นันทัชพร  นพมติร ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-01028-9            ด.ญ.นันทพัชร์  พรเจริญ ป.1
11 92933 นางสาว นุชนารถ  ทับแกมแกว้ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           226-0-10243-3            ด.ญ.นันท์นภสั  พิธยาธรพิทักษ์ ป.1
12 95365 นาย บุญธเนศ  กาญจนวงศ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           903-0-54770-7            ด.ญ.ชนมน  กาญจนวงศ์ ป.1
13 91550 นาง วาสนา  ชมนาวงั ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           981-1-10268-6            ด.ญ.ณัจฉรียา  ชมนาวงั ป.1
14 93641 นางสาว สุทธาทิพย ์ ซัง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           812-0-37459-2            ด.ญ.วรดา  ชทูอง ป.1
15 94451 นางสาว วรรณพร  บุนนาค ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           812-0-47731-6            ด.ช.วรรณศักด์ิ  มาศชาย ป.1
16 95219 นางสาว พิชามญชุ์  มลูละ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     449-1-19266-9            ด.ญ.ภญิญดา  เปล่ียนชื่น ป.1
17 94264 นางสาว อมัริตา  ปานพิมเสน ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           907-0-12909-4   ด.ช.ชญานนท์  ชวีกลุ ป.1
18 95397 นางสาว พรรณทิภา  โตเปาะ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           984-3-81816-4   ด.ญ.อภษิฏา  โตเปาะ ป.1
19 95159 นาย ธวชัชยั  ปาทาน ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           903-0-10216-0            ด.ช.ฟาฮาน  ปาทาน ป.1
20 91867 นาง สิริมา  ฉมิพิมล ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           713-0-52182-1   ด.ญ.จารุพิชญา  ฉมิพิมล ป.1
21 92744 นาง ขนิษฐา  วงษ์ดี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           713-0-52182-1            ด.ช.ณัฐกร  วงษ์ดี ป.1
22 91504 นางสาว อารยา  เสาวภชิาติ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           812-1-79443-9            ด.ช.นราวทิย ์ เสาวภชิาติ ป.1
23 95135 นาง พรเพ็ญ  เสือแกว้ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           807-0-16419-0            ด.ญ.นวพร  เสือแกว้ ป.1
24 94484 นางสาว นิสสรณ์  ค าล้อม ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     449-1-39434-2            ด.ญ.โศภติรา  ค าล้อม ป.1
25 95294 นางสาว กชกร  นิลละออง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           984-3-01568-1            ด.ช.กนัตินันท์  พิมพ์รส ป.1
26 94900 นางสาว ทิพยภ์านันท์  ถวลิกจิ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-06601-6            ด.ญ.กญัจน์อมล  องักฎุิ์ ป.1
27 93448 นางสาว สุจติรา  โพธิท์รง ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     108-1-39287-5            ด.ญ.พัชรมยั  พิลึก ป.1
28 94601 นางสาว โชติกา  เตชพล ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     125-9-82226-0            ด.ช.ธนกฤต  สีหานาม ป.1
29 94944 นาย มนตรี  สันแดง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           501-0-18254-8            ด.ญ.ฐิตินันท์  สันแดง ป.1
30 91847 นาง นิตยา  ทองอยู่ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           632-0-10415-5            ด.ช.ณรงค์ฤทธิ ์ ทองอยู่ ป.1
31 94724 นาย พิทักษ์พงษ์  นาคออ่น ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     201-1-39954-2            ด.ญ.พัชชาพร  นาคออ่น ป.1
32 94288 นางสาว เกศสุดา  โดยพิลา ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     771-1-63865-5   ด.ญ.ศริประภา  โดยพิลา ป.1
33 93449 นาง พัลลภา  มดีา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           503-0-52731-1            ด.ญ.ชมพูนิกข ์ มดีา ป.1
34 94373 นาย พิสิทธิ ์ ปานแดง ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     026-1-61277-4            ด.ญ.กวนิขวญั  ปานแดง ป.1
35 90825 นางสาว จติรา  เชี่ยวสมทุร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           878-0-02172-7            ด.ญ.ชโลชา  ชยัเวช ป.1
36 93792 นางสาว ศศิประภา  พูลชู ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           493-0-32634-6            ด.ญ.กวนิทรา  บุญมา ป.1
37 90670 นางสาว วราภา  ทรัพยศิ์ริ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-00956-9            ด.ช.เดชาภพ  ศิริแสง ป.1

ทุนกรณีเรียนด ีระดบัชั้น ป.1 - ป.6 ทุนละ 1,000 บาท



6/12

ที่ ทะเบียน ชื่อ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อ สกุล ระดบัชั้น
38 93639 นาง ปณัฐยาพร  อาดัม ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-05099-2            ด.ช.พนัชกร  อาดัม ป.1
39 95021 นางสาว พิชาวรรณ  ภษูาทอง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           023-0-05738-1            ด.ญ.สุพิชชาภา  สายทองเยิ้น ป.1
40 91224 นาง เพ็ญพิมล  เกษมทวศัีกด์ิ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           452-0-21623-0            ด.ช.ศิวกร  เกษมทวศัีกด์ิ ป.1
41 91801 นางสาว ประไพ  พิมลา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           376-0-07288-7            ด.ช.นวปฏล  ชชูมกล่ิน ป.1
42 93526 นางสาว สิรภทัร  ชาญเขวา้ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           981-1-52922-1            ด.ช.สิรวชิญ์  ชาญเขวา้ ป.1
43 90257 นางสาว สุวรรณา  โคตะดี ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     017-1-56787-8            ด.ญ.พีรดา  ผลทรัพย์ ป.1
44 91052 นาง มนัสมนต์  จารุเนตร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           306-1-48976-2            ด.ช.กติติพัฒน์  จารุเนตร ป.1
45 13824 นาง นิตยา  ศรีสุขใส ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           592-0-22044-9            ด.ญ.ธญีาดา  ศรีสุขใส ป.2
46 4576 นาย เอนก  พึ่งบุญ ณ อยธุยา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           359-1-05133-0            ด.ช.อาทินันย ์ พึ่งบุญ ณ อยธุยา ป.2
47 14273 นางสาว นุจรีย ์ ศรีวลัิย ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           731-0-44035-8            ด.ญ.ศรัณยพ์ร  ชั้นขวญั ป.2
48 11978 นางสาว อรุณศรี  สนใจ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-02239-0            ด.ญ.กนัตินันท์  สนใจ ป.2
49 14363 นาง สุกญัญา  จนัทะเนียร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           880-0-08696-9            ด.ญ.จริะนันท์  จนัทะเนียร ป.2
50 12616 นางสาว กมลวรรณ์  หาญกร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           201-1-73333-0            ด.ช.จริาย ุ ประจงใจ ป.2
51 94841 นาง สิริกร  พันธสุ์วรรณ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     782-1-00954-0            ด.ช.วรปรัชญ์  พันธสุ์วรรณ ป.2
52 92026 นาง จงจติร  มาระตา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           910-1-30149-7            ด.ช.วรเมธ  มาระตา ป.2
53 91552 นาง ตรีรัตน์  ฦาชา ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     023-1-32364-1            ด.ช.ไตร  ชยัจ ารัส ป.2
54 94085 นางสาว ปวณ์ีนุช  สงพูน ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     165-1-18229-6            ด.ญ.พิมพ์รภสั  สงพูน ป.2
55 92459 นางสาว กาญจนา  รสานนท์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           412-1-64808-0            ด.ญ.ศุภลักษณ์  เผ่าบุญเกดิ ป.2
56 92704 นาง เจนใจ  พรหมณี ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     031-1-40400-9            ด.ช.วสิิฐพงศ์  พรหมมณี ป.2
57 95402 นาง กนกญาดา  วาสุโพธิ์ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     631-1-15793-8   ด.ญ.พิมพ์ลภสั  วาสุโพธิ์ ป.2
58 92566 นางสาว เสาวนีย ์ มานิตยกลู ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-03258-0            ด.ช.นันท์มนัส  เล่ียนเพชร ป.2
59 90888 นาง ศิริพร  ออ่นชื่น ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           579-0-01332-5            ด.ญ.ธาดาพร  ออ่นชื่น ป.2
60 91305 นาย กฤษฎา  ฤทธิศ์รีบุญ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           412-1-50057-1            ด.ช.โฆษิต  ฤทธิศ์รีบุญ ป.2
61 94120 นางสาว นิสาชล  สาระศรี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           277-0-25069-8   ด.ญ.ธนัยพร  เกดิโรจน์วงศ์กลุ ป.2
62 94266 นาย คัคนินท์  พรหมราช ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           981-0-15236-1            ด.ช.กณุญพัฒน์  พรหมราช ป.2
63 93947 นางสาว จริยา  อยู่ดี ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     492-1-13427-3            ด.ญ.พิมพ์ลภสั  ประทุม ป.2
64 93427 นางสาว วชัราภรณ์  บุญค ามลู ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     099-1-28633-7            ด.ญ.อชริญา  แสนโดด ป.2
65 90213 นางสาว กนกภรณ์  น้อยภาษี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           731-0-22746-8            ด.ญ.ปุญญิสา  เปี่ยมโชคอนันต์ ป.2
66 93456 นาง นิรภฎั  ศรีเมอืง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           345-0-10555-8            ด.ช.ภณนน  ศรีเมอืง ป.2
67 94847 นางสาว อษุณีย ์ เขมะศิริ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     017-1-57696-6            ด.ช.ณัฐพงษ์  แกว้สีเหลือง ป.2
68 92241 นางสาว อารีรัตน์  เจริญรบ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-00241-4            ด.ญ.ปุณณภา  สิทธจินัทร์ ป.2
69 91281 นาง ส าราญ  พลอยด า ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           616-1-42855-5            ด.ญ.สิรภทัร  พลอดด า ป.2
70 94165 นางสาว ชลธชิา  รุ่งสาง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           357-0-30189-3            ด.ญ.ชนัญธดิา  รุ่งสาง ป.2
71 94585 นาย อภนิันท์  แซ่กอ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     017-1-60458-6            ด.ญ.ฐิติวมิล  แซ่กอ ป.2
72 90787 นางสาว กลอยใจ  บางมว่งงาม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           980-6-81622-6            ด.ญ.ธญัชนก  ทรัพยเ์กดิ ป.2
73 91436 นาง องัคณา  จนัทรตรี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           128-1-46586-0            ด.ช.ธนวชิญ์  จนัทรตรี ป.2
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74 91568 นาง ถนอมศรี  แพ่งอนิทร์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           982-0-80229-6            ด.ช.อชริวชิญ์  แพ่งอนิทร์ ป.2
75 13574 นาง นลพรรณ  ศิริ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           106-0-47170-1            ด.ช.เนติธร  ศิริ ป.3
76 12996 นางสาว นันทนา  พจนาวลัย์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           204-0-37880-4            ด.ช.ชโนดม  โอนทอง ป.3
77 13683 นางสาว อศิราภรณ์  วงอนิตา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           507-0-93100-8            ด.ญ.พิชญากร  ทองออ่น ป.3
78 5770 นาง นิมาซีเต๊าะ  ต่วนนุ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     073-1-40929-4            ด.ญ.นิอนิซาน  ต่วนนุ ป.3
79 12757 นาย ประยงค์  ทาจติต์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           315-0-27265-3            ด.ช.ธรีภทัร  ทาจติต์ ป.3
80 5411 นาง นันทิวา  สุผาครอง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           503-0-58917-1            ด.ญ.กชพรรณ  บุญพยงุ ป.3
81 9748 นาง กลัยา  เหมะนัค ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           130-0-12831-3   ด.ช.กรวชิญ์  เหมะนัด ป.3
82 9865 นางสาว รัฐธยี ์ ณ นคร ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     265-1-22118-7            ด.ช.ปวชิ  จนัทร์อดุม ป.3
83 93912 นาง มนทิรา  ไผ่โคกสูง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           424-0-42148-9            ด.ญ.ญาณิศา  ไผ่โคกสูง ป.3
84 93482 นาง กนกวรรณ  ดาศรี ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     492-1-08536-5            ด.ญ.กณัฐมณี  ดาศรี ป.3
85 93197 นางสาว ณัฐชญา  เจยีเจริญ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     289-1-35276-0            ด.ญ.เกศกมล  รวดเร็ว ป.3
86 94860 นางสาว เกณิกา  โตสมบัติ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     536-1-06833-6            ด.ญ.กมลชนก  ร่ืนสุข ป.3
87 90848 นาย สุรวฒิุ  เริงร่ืน ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-01419-3            ด.ช.ภาคิน  เริงร่ืน ป.3
88 92723 นางสาว เขมจริา  เปียจั่น ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           984-9-47695-8            ด.ญ.เขมนลิน  เปียจั่น ป.3
89 91292 นาง ปัญญรัชต์  ทับแสง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           510-0-61156-1            ด.ญ.ณัฏณิชา  ทับแสง ป.3
90 94976 นาง อรวรรณ  ยนัต์วเิศษ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           616-0-30823-8            ด.ช.ชาคริต  ยนัต์วเิศษ ป.3
91 93326 นาง จนิตนา  อนิท์ทรัพย์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           130-0-05577-4            ด.ญ.ญาณิศา  อนิท์ทรัพย์ ป.3
92 91276 นาง นิภาพรรณ  พลขนัธ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           311-1-68221-8            ด.ญ.พนิตพร  พลขนัธ์ ป.3
93 93420 นางสาว วนาลี  ศิริรักษ์ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-04559-8            ด.ช.ภทัรกร  โถมสันเทียะ ป.3
94 81408 นางสาว ลินดา  รินสม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           784-0-22058-4            ด.ญ.วลินยา  ค าชมุ ป.3
95 91829 นาง พนิตษา  อรัญดร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           901-1-56418-9            ด.ช.พีรณัฐ  อรัญดร ป.3
96 95285 นางสาว วริศรา  บัวเวช ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     436-1-45061-0            ด.ช.ชลกร  ขตัติยะวงศื ป.3
97 94480 นางสาว ดวงชวีนั  จติจกัร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           226-0-25449-7            ด.ญ.ดาริกา  เกษมทรัพย์ ป.3
98 91230 นาย วฒิุพงษ์  สาริยาหะชวีะ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           111-0-06836-0            ด.ญ.ศิขรินทร์  สาริยาหะชวีะ ป.3
99 91440 นาง โสพิศ  กจินิธี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           128-1-27859-9            ด.ช.กติติพงค์  กจินิธี ป.3
100 95323 นาย จกัรกฤต  ประสานตรี ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     788-1-04371-0            ด.ญ.วฤชยภรณ์  ประสานตรี ป.3
101 13216 นางสาว วริศรา  ค้ ามา ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     246-1-13079-5            ด.ญ.ฉตัรชนก  ศรีบัณฑิตย์ ป.4
102 11871 นาง รมดิา  สุวรรณ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           493-0-22685-6   ด.ญ.ขวญัชนก  สุวรรณ ป.4
103 12526 นางสาว รัศมศ์รินทร์  วงศ์ศรี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           701-0-03315-3            ด.ญ.ไอริสา  แกว้งาม ป.4
104 12078 นางสาว ส ารวย  บุญสมบัติ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           009-1-51027-9            ด.ช.ธนวชิญ์  เจริญผล ป.4
105 13585 นาย กานต์ณัฐ  รัตนชมภู ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           600-0-15969-2            ด.ญ.พิชญธดิา  รัตนชมภู ป.4
106 92945 นาย กติิศักด์ิ  ศรีทอง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           401-0-43796-0            ด.ญ.ญาณัจฉรา  ศรีทอง ป.4
107 91875 นาง สุเพ็ญ  อนิทเชื้อ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           807-0-04101-3            ด.ญ.ทิวาพร  อนิทเชื้อ ป.4
108 92180 นาง เพลินใจ  แสงวเิชยีร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           128-0-23305-2            ด.ช.จธุาภคั  แสงวเิชยีร ป.4
109 93227 นาย อนุวฒัน์  พรเจริญ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-01063-7            ด.ช.อนวชั  พรเจริญ ป.4
110 93581 นาง ทิพยว์มิล  วจันมาลา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           986-0-00849-3            ด.ญ.ปิยะมน  วจันมาลา ป.4
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111 91293 นาง สุกญัญา  ดิสสังวร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           510-0-13351-1            ด.ญ.ธญัพิชชา  ดิสสังวร ป.4
112 95214 นาย ณัฐพัชร์  พูลสนาม ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     480-1-33669-1            ด.ญ.พิมภสัส์  พูลสนาม ป.4
113 92287 นางสาว ชญาน์นันท์  ราตรี ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-01874-6            ด.ญ.เขมมกิา  สารสุวรรณ ป.4
114 90879 นางสาว รุจเิรข  เปริญกลุ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-01635-6            ด.ญ.พิริยากร  พัฒเพ็ง ป.4
115 91902 นาย สราวธุ  แวมประชา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           401-0-41502-9            ด.ญ.รินลดา  แวมประชา ป.4
116 92674 นางสาว พัชรินทร์  ฤทธิส์ าเร็จ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     450-1-24495-8            ด.ช.กวณีภทัร  ดาวเรือง ป.4
117 91442 นาง ประวณีา  ทองเกตุ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           128-1-93961-             ด.ช.ธรรณธร  ทองเกตุ ป.4
118 11173 นาง สุภาภรณ์  มลูรัตน์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           511-1-93968-7            ด.ญ.ณัฐกานต์  มลูรัตน์ ป.5
119 10754 นาง ฉลวยเพ็ญ  แสงสวา่ง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           984-5-49566-4            ด.ช.ศุภวชัชยั  แสงสวา่ง ป.5
120 12188 นาย ปรีชา  มจัฉา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           910-0-24072-9            ด.ญ.ปานระพี  มจัฉา ป.5
121 11027 นาง พรรัมภา  บุนนาค ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           512-1-30262-2            ด.ช.พิชญุฒน์  บุนนาค ป.5
122 91807 นางสาว กมลวรรณ  มณีชว่ง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           709-0-06713-0            ด.ญ.ปุญชรัสมิ์  ปล้ืมบ าเรอ ป.5
123 91270 นาย สัณหนนท์  อนิทฤทธิ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           311-0-03730-0            ด.ญ.ณัทภคั  อนิทฤทธิ์ ป.5
124 94741 นางสาว สุวภทัร  ห้วยไชย ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           983-3-77660-4            ด.ญ.ธนพร  พิมพ์ครบุรี ป.5
125 94952 นาง องัศณา  ขตัตะละ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           980-5-07216-9            ด.ญ.สุรภา  ขตัตะละ ป.5
126 94229 นาง สายสวาท  เลิศทรัพยอ์มร ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     031-1-49568-9            ด.ญ.ดากานดา  เลิศทรัพยอ์มร ป.5
127 91980 นาง บุศยา  เปี่ยมใจญาติ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           981-1-56418-3            ด.ช.ธนกฤต  เปี่ยมใจญาติ ป.5
128 90821 นางสาว สุชาดา  เฉยวชิติ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           878-0-06628-3            ด.ญ.ภทัรศยา  แกว้ทัด ป.5
129 9858 นาง พรสวรรค์  เถกงินาม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           981-3-88927-6            ด.ญ.พิชามยั  เถกงินาม ป.6
130 9945 นาง วรนิษฐา  คงหนูเกตุ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           908-0-67175-4            ด.ช.ศิริวศิว ์ คงหนูเกตุ ป.6
131 92732 นาง ฉววีรรณ์  หรงจติร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           748-0-03003-7            ด.ญ.ศุภกานต์  ทรงจติร ป.6
132 91678 นาย พรชยั  รัตนพันธ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           815-1-47564-1            ด.ญ.พรวภิา  รัตนพันธ์ ป.6
133 93631 นาย อดุลย ์ เกดิทะโสม ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-01794-5            ด.ช.ชโิณรส  เกดิทะโสม ป.6
134 93626 นาย นเรศ  นนทนารักษ์ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-01788-9            ด.ญ.จรัิชญา  นนทนารักษ์ ป.6
135 91382 นาง ธดิารัตน์  พิทักษาวรากร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           211-1-70782-1            ด.ญ.ชฎาพร  พิทักษาวรากร ป.6
136 91905 นาง พิชชาภา  บัวลอย ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           450-0-29319-1   ด.ญ.ทักษพร  บัวลอย ป.6
137 91864 นาง รัตน์ติกาญจน์  ฤทธกิลุ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           807-0-34341-9            ด.ญ.ชยารัตน์  ฤทธกิลุ ป.6
138 91311 นาง กญัจนัสศิริ  สมบัติพล ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           412-1-94617-0            ด.ญ.นิภาวรรณ  สมบัติพล ป.6
139 95275 นางสาว วาสนา  แสงแสน ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           226-0-19273-4            ด.ญ.กติติมากร  แสงเสน ป.6
140 91897 นาง ชติุกาญจน์  โนนอาสา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           401-0-41361-1            ด.ญ.กานต์พิชชา  โนนอาสา ป.6
141 95054 นาย บรรเจดิ  ขนุด่าน ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           632-1-52783-1            ด.ช.ตนุพัต  ขนุด่าน ป.6
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1 10296 นาง นวลจนัทร์  บัวพันธ์ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     156-1-57804-6            ด.ญ.ชญัญานี  บัวพันธ์ ม.1
2 10318 นางสาว บสพร  อยู่รักษา ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-02167-8            ด.ญ.ปุญนิสา  จนัทรทิพย์ ม.1
3 7519 นางสาว สายสวรรค์  หมวดอนิทร์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           115-1-92655-8            ด.ญ.สุภสัสรา  ออ่นดี ม.1
4 91167 นาง ฐานิตา  ธงไชย ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           616-0-48158-4            ด.ช.กฤตภาส  ธงไชย ม.1
5 90479 นาง ประภสัสร  จั่นเผือก ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           981-0-91321-4            ด.ช.ภวูชิ  จั่นเผือก ม.1
6 95262 นาง ละมยั  เยน็อารมย์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           236-1-33129-2            ด.ญ.กรวรรณ  เยน็อารมย์ ม.1
7 91039 นางสาว อรพร  เอี่ยมสงคราม ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     082-1-29067-7            ด.ญ.พชรอร  คงสตรี ม.1
8 94540 นาง ฌาณภญิญา  เกษศรีสังข์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           022-0-03973-9            ด.ญ.ภเิษก  เกษศรีสังข์ ม.1
9 92741 นาย สมพงษ์  แซ่ตัน ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     170-1-59193-5            ด.ช.นนทวฒัน์  แซ่ตัน ม.1
10 5117 นาง สุนารินทร์  พรวญหาญ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           601-0-02323-8            ด.ญ.ธนภรณ์  พรวญหาญ ม.2
11 91499 นาง ฐิตินันท์  สุริยะวงค์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           511-0-09961-8            ด.ช.ธนิวฒัน์  ยอแสง ม.2
12 92706 นาง ศรัญญา  สาหมดั ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           929-1-44189-9            ด.ญ.นีน่า  กาเส็มยมิล่า ม.2
13 91797 นางสาว จรัิชญา  เพ็ชรประพันธ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           701-0-27850-4            ด.ช.ปรเมศ  เพ็ชรประพันธ์ ม.2
14 90034 นาง ศิริวรรณ  คณารักษ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           984-4-24687-3            ด.ญ.ภริดา  คณารักษ์ ม.2
15 92520 นาง รวภิทัร  ไตรรัตน์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           120-0-45325-5            ด.ช.พงศ์ภวฒัน์  ไตรรัตน์ ม.2
16 94440 นางสาว นรีวรรณ  จารุพฤฒิพงศ์ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     662-1-01633-8            ด.ญ.ณภทัรา  จารุพฤฒิพงศ์ ม.2
17 90735 นาง สุภญิญา  หนูสม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           908-0-77259-3            ด.ช.ชนวร์ี  หนูสม ม.2
18 95353 นางสาว กญัญาภคั  กาฬภกัดี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           758-0-27335-7            ด.ญ.บุศรินทร์  ตรีสุวรรณพันธ์ ม.2
19 92577 นาย สมนึก  พรหมทิพย์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           715-1-38802-0            ด.ญ.ธณัฐภรณ์  พรหมทิพย์ ม.2
20 5325 นาง สมมาตร  ทิตยสี์แสง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           932-1-09123-8            นายวชริวทิย ์ ทิตยสี์แสง ม.3
21 11032 นาง นงลักษณ์  แผ่นค า ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           715-1-52973-2            นายปัณณธร  แผ่นค า ม.3
22 7968 นาง มณฑาทิพย ์ ซังขาว ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           383-1-00698-9            ด.ช.ชมนาท  ซังขาว ม.3
23 13112 นาย อภศัิกด์ิ  พุทธวงษ์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           511-1-83228-9            นางสาวอริยพร  พุทธวงษ์ ม.3
24 95083 นาง จติรา  พรหมชา ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-05119-4            ด.ญ.ปริญดา  พรหมชา ม.3
25 94890 นางสาว หนึ่งฤทัย  ถมยา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           226-0-25771-2            ด.ญ.อภชิญา  อฐิานูประธานะ ม.3
26 91712 นาย ธรีวฒิุ  พรหมโลก ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     031-1-54743-8            ด.ญ.ปุณยภา  พรหมโลก ม.3
27 91787 นาง กาญจนา  ขนานแกว้ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           908-0-10875-8            นางสาวธนัยช์นก  ขนานแกว้ ม.3
28 91388 นาง ศุทธรัิตน์  คัมภริานนท์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           115-1-42150-2            ด.ญ.อญัชญา  คัมภริานนท์ ม.3
29 91903 นาง บัวไล  ยอดสง่า ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           401-0-41467-7            นายเฉลิมเกยีรติ  ยอดสง่า ม.3
30 13074 นาง ธนัญรัตน์  สุดทวี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           984-0-48461-3            นายวทิวสั  สุดทวี ม.4
31 94040 นาง เฉลิมศรี  เสถยีรมงคล ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           929-0-53661-6            นางสาวกลัยรัตน์  เสถยีรมงคล ม.4
32 93669 นางสาว ขวญัชนก  บุญลือ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           142-0-00909-5            นางสาวนินทิชา  สุจริตธรุะการ ม.4
33 90482 นาง ธนัยธรณ์  บุญยิ่ง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           315-0-61330-2            นางสาวทักษพร  บุญยิ่ง ม.4
34 6358 นาง มาลิน  แนวบรรทัด ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           929-1-07202-8            นางสาวญาณิศา  แนวบรรทัด ม.5
35 7042 นาง วภิาวลัย ์ เอกบุตร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           712-1-42809-1            นางสาวสุภาพรรณ  เอกบุตร ม.5
36 5749 นาย ประชติ  เด่นกระจา่ง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           236-1-09444-4            นางสาวธนภรณ์  เด่นกระจา่ง ม.5
37 90284 นางสาว สุนทรี  ค าคง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           137-1-12377-2            นายอธปิ  ค าคง ม.5
38 94320 นาง ณิชชาอร  ไชยเมอืง ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     219-1-41041-7            นางสาวณฐอร  ไชยเมอืง ม.5
39 91213 นางสาว สุพรรณพัชร  ค าใหม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           321-1-57992-3            นางสาวปุณยวร์ี  จ าปาเทศ ม.5
40 91059 นาง อนันดา  ซอจะโปะ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           306-1-60019-1            นางสาวกานต์รวร์ี  ซอจะโปะ ม.5
41 4731 นาย สมชาย  มแีต้ม ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           812-1-42260-4            นางสาวนุชนาฏ  มแีต้ม ม.6

ทุนกรณีเรียนด ีระดบัชั้น ม.1 - ม.6 ,ปวช., ทุนละ 1,500 บาท
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ที่ ทะเบียน ชื่อ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อ สกุล ระดบัชั้น
42 6907 นางสาว ผกามาศ  เพ็งแกว้ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           910-1-38444-9            นายภวูศิ  หลงหัน ม.6
43 93065 นางสาว จริยา  กไิพโรจน์ ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           226-1-49593-5            นายกรีติ  ยั่งยนื ม.6
44 91748 นาง ชมภนูุช  คุ้มศรี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           981-6-71769-7            นางสาวชนมช์นก  คุ้มศรี ม.6
45 4264 นาง สุภาวดี  บุญญาบา ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           981-6-70822-1            นายกอ้งกดิากร  บุญญาบา ปวช.
46 90129 นาง ปรมาภรณ์  แสนชั่ง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           984-3-48727-3            นายภาคภมู ิ แสนชั่ง ปวช.
47 94667 นางสาว พัชร์ธรัีตน์  วงศ์สุนทร ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     652-1-06606-5            นางสาวชติุมณฑน์  ธนูใจ ปวช.

ที่ ทะเบียน ชื่อ สกุล ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อ สกุล ระดบัชั้น
1 5010 นาง สายหยดุ  โรจนอดุมพร ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           503-1-64131-2            นายกติติธร  โรจนอดุมพร ปวส.
2 94906 นาย พัลลภ  เสวสิิทธิ์ ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     052-1-81219-6            นางสาวพรรณทิพา  เสวสิิทธิ์ ปริญาตรี 
3 92981 นาง ปุญณภสั  เชื่อมทอง ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     063-1-90374-5            นางสาวกลุธดิา  เชื่อมทอง ปริญาตรี 
4 90625 นางสาว ศรีสมร  มนิศรี ธ. กรุงศรีอยธุยาฯ                                                                                                                                     460-1-00991-7            นางสาวนิยดาลักษณ์  ระดาฤทธิ์ ปริญาตรี 
5 7251 นาย อาณัติ  ศิลปรัสมี ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           373-0-79432-9            นางสาวณภทัร  ศิลปรัสมี ปริญาตรี 
6 5316 นาง วลัลา  จ าปาทอง ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           511-0-18241-8            นายกนต์ธร  ทรงสุรางค์ ปริญาตรี 
7 10909 นาง รสยา  อ าไพลาภสุข ธ. กรุงไทยฯ                                                                                                                                           108-1-61548-6            นายวชิชภุาส  อ าไพลาภสุข ปริญาตรี 

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

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