
ที่ รหัสนักเรียน เลขที่บญัชี ชื่อบญัชี ธนาคาร จ านวนเงิน

1 62201010068 นาย พชัรพล ชาญชัยยทุธศักด์ิ 6784044762 นายพชัรพล ชาญชัยยทุธศักด์ิ กรุงไทย 400.00        

2 62201040026 นาย วงศกร สายวงค์ทอง 2081389541 นายบญุธรรม สายวงค์ทอง กรุงไทย 400.00        

3 62202010059 นางสาว กลุธร ฝุ่นจนัตึก 2770518720 น.ส.น ้าฝน ฝุ่นจนัตึก กรุงไทย 400.00        

4 63201010071 นาย อนันต์ เขตขะยนั 5920328134 บญุส่ง เขตขะยนั กรุงไทย 400.00        

5 63201020020 นาย เศรษฐพงษ์ สว่างวงษ์ 6608392435 นายเศรษฐพงษ์ สว่างวงษ์ กรุงไทย 400.00        

6 63201020054 นาย ชาญวณิช ปรังแดง 2770507702 นายชาญวณิช ปรังแดง กรุงไทย 400.00        

7 63201030026 นาย นนทกร พงษ์อบุล 9846204981 นายพงษ์ภทัร พงษ์อบุล กรุงไทย 400.00        

8 63201040076 นางสาว ภคนันท์ รอดรัตน์ 2470132312 น.ส.พยิดา พทุธตรัส กรุงไทย 400.00        

9 63202010057 นางสาว รัตนาพร ลาภเหลือ 6608705174 น.ส.รัตนาพร ลาภเหลือ กรุงไทย 400.00        

10 63202020020 นางสาว บญุยชา เอื อการณ์ 5930350248 นางนารี เอื อการณ์ กรุงไทย 400.00        

11 63301010007 นาย ขจรศักด์ิ คงคาน้อย 2380448795 นายขจรศักด์ิ คงคาน้อย กรุงไทย 400.00        

12 63302040022 นาย วรเชษฐ์ สุดสาลี 6795483576 นายวรเชษฐ์ สุดสาลี กรุงไทย 400.00        

13 64201010067 นาย วรพล เร่งเจริญรัตน์ 9802992380 น.ส.โสภาวดี กศุลสุข กรุงไทย 400.00        

14 64201010129 นาย อษัฎาวุธ เสนารินทร์ 2470394643 เรณู เสนารินทร์ กรุงไทย 400.00        

15 64201040005 นาย ณภทัร หงิหอ้ยทอง 9780155643 นางพะแพง มีจ้ารัส กรุงไทย 400.00        

16 64201040098 นาย พรีภทัร โซ๊ะเฮง 6798631037 น.ส.มยรุา สันทาลุนัย กรุงไทย 400.00        

17 64201050068 นาย ธนพล กนัดี 9867166973 นายปญัญา กนัดี กรุงไทย 400.00        

18 64201050074 นาย ปรัชญา สุขมะณี 5930337233 ชนะชัย สุขมะณี กรุงไทย 400.00        

19 64202040028 นาย ภมูิพพิรรธ อยูแ่สง 5910045725 น.ส.เยาะ ปาน้า กรุงไทย 400.00        

20 64301010018 นาย ณัฐนันท์ เขาทอง 5930165904 นางพร บญุนงค์ กรุงไทย 400.00        

21 64301010022 นาย ปฏภิาณ แหลมหลัก 2470181704 นางดารา แหลมหลัก กรุงไทย 400.00        

22 64301010029 นาย วรชัย ศรีพรม 5920355786 นายวรชัย ศรีพรม กรุงไทย 400.00        

23 64301040002 นาย พรีพฒัน์ พลูศรี 6606028345 นายพรีพฒัน์ พลูศรี กรุงไทย 400.00        

24 64301040032 นาย อภภิ ูประกอบธรรม 6602895834 นายอภภิ ูประกอบธรรม กรุงไทย 400.00        

25 64301270013 นางสาว ธันยา จนัทะสี 3860679058 น.ส.ธันยา จนัทะสี กรุงไทย 400.00        

26 62201010043 นาย ธนพล ค้าแหง 0791973899 นายธนพล ค้าแหง กสิกรไทย 400.00        

27 62201010080 นาย อมรศักด์ิ มีหนู 0673849768 นายอมรศักด์ิ มีหนู กสิกรไทย 400.00        

28 62201010161 นาย ธนวัฒน์ สืบสาย 0818069839 นายเอนกพงษ์ ชัยศรี กสิกรไทย 400.00        

29 62201020033 นางสาว การะเกตุ ชะนะอนิ 0678687901 น.ส.การะเกตุ ชะนะอนิ กสิกรไทย 400.00        

30 62201020038 นาย ณัฐดนัย แจม่สว่าง 0943788618 นายณัฐดนัย แจม่สว่าง กสิกรไทย 400.00        

31 62201020045 นาย ปราณชล มณีม่วง 0652998488 นายปราณชล มณีม่วง กสิกรไทย 400.00        

32 62201020047 นางสาว พมิพอ์ร พงษ์ไพฑูรย์ 0793768338 น.ส.พมิพอ์ร พงษ์ไพฑูรย์ กสิกรไทย 400.00        

33 62201020069 นาย ณัฐภมูิ สานุสรณ์ 0863744865 นายณัฐภมูิ สานุสรณ์ กสิกรไทย 400.00        

34 62201020089 นาย เดชาวัต ศิริโสม 0698120886 นายเดชาวัต ศิริโสม กสิกรไทย 400.00        

35 62201040057 นาย จกัรกฤษณ์ เทืงอวิ 0641342696 นายจกัรกฤษณ์ เทืองอวิ กสิกรไทย 400.00        

36 62207010038 นาย คุณากร ยอดศรี 0261424150 นางอ้าไพ ยอดศรี กสิกรไทย 400.00        

37 63201020060 นาย ภริูนทร์ เศรษฐพรมรินทร์ 5032358936 นางสุมาลี เศรษฐพรมรินทร์ กสิกรไทย 400.00        

38 63201030028 นาย ปฏภิาณ จติสว่าง 0608997237 ธันยมัย จติสว่าง กสิกรไทย 400.00        

39 63201050009 นาย ปรเมศ ไชยบญุ 0718657938 นายปรเมศ ไชยบญุ กสิกรไทย 400.00        

40 63201050054 นางสาว วศินี อ ้าสุริยา 0713161233 น.ส.วศินี อ ้าสุริยา กสิกรไทย 400.00        

รายชื่อนักเรยีน/นักศึกษา ขอรบัเงินคืน 1/2564 ( โอนเข้าบญัชีวันที่ 2 กันยายน 2564 ) รอบ 6
ชื่อ - นามสกุล



ที่ รหัสนักเรียน เลขที่บญัชี ชื่อบญัชี ธนาคาร จ านวนเงิน
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41 63201270005 นาย ธนกฤษ ทองบริบรูณ์ 0618290484 นายธนกฤษ ทองบริบรูณ์ กสิกรไทย 400.00        

42 63201270006 นาย ชาญยทุธ์ แกว้โกมินทร์ 0878383346 นายชาญยทุธ์ แกว้โกมินทร์ กสิกรไทย 400.00        

43 63201270008 นาย ณัฐสิทธิ ์ยางงาม 0771157742 นายณัฐสิทธิ ์ยางงาม กสิกรไทย 400.00        

44 63201280012 นาย พสิิฐพงษ์ จารณา 0778616998 นายพสิิฐพงษ์ จารณา กสิกรไทย 400.00        

45 63201280019 นาย อทิธิสิทธิ ์เพง็จนัทร์ลอน 3542163896 นายเศกสิทธิ ์เพง็จนัทร์ลอน กสิกรไทย 400.00        

46 63202010025 นางสาว วริศรา สุขแสวง 3542915381 นายธีระพงษ์ สุขแสวง กสิกรไทย 400.00        

47 63207010098 นางสาว พรไพลิน รอดสุด 0941160786 น.ส.พรไพลิน รอดสุด กสิกรไทย 400.00        

48 63301010013 นาย จงรักษ์ อทุธิโท 1038295728 นายจงรักษ์ อทุธิโท กสิกรไทย 400.00        

49 63301010022 นาย ปฏภิาณ นาคจนัทึก 0513597037 นายปฏภิาณ นาคจนัทึก กสิกรไทย 400.00        

50 63301010036 นาย ณัฐวุฒิ มะลิวงศ์ 0543571520 นายณัฐวุฒิ มะลิวงศ์ กสิกรไทย 400.00        

51 63301010064 นาย ภาคภมูิ เดชะค้าภู 0908979095 นายภาคภมูิ เดชะค้าภู กสิกรไทย 400.00        

52 63301030015 นาย วรัญชัย ใจตั งตรง 0978484107 นายวรัญชัย ใจตั งตรง กสิกรไทย 400.00        

53 63301040011 นาย ธนกฤต วัชรเจริญเอก 0478825544 นายธนกฤต วัชรเจริญเอก กสิกรไทย 400.00        

54 63302010013 นางสาว ทิพยธ์ิษา ประยรูหาญ 0458304599 น.ส.ทิพยธ์ิษา ประยรูหาญ กสิกรไทย 400.00        

55 64201010060 นาย ธนากร เนาวโคอกัษร 0631497373 น.ส.สุวรรณา เนาวโคอกัษร กสิกรไทย 400.00        

56 64201010079 นาย ธนเดช จนัทรประทักษ์ 1058648694 นายธนเดช จทัรประทักษ์ กสิกรไทย 400.00        

57 64201010097 นางสาว ดวงหทัย ไชยพนิิจ 1053642140 น.ส.ดวงหทัย ไชยพนิิจ กสิกรไทย 400.00        

58 64201010155 นาย ธนดล นามหนองออ้ 0551827208 นายธนดล นามหนองออ้ กสิกรไทย 400.00        รอแกไ้ขข้อมูล

59 64201020043  นาย อคัรธิเบต  ชุบขุนทด 9062200100 พฒัญาพร ไชยโคตร กสิกรไทย 400.00        

60 64201040012 นางสาว พชัณิดา สกลุเมือง 0048152597 น.ส.จรีะนันท์ สิงหจ์ุย้ กสิกรไทย 400.00        

61 64201040033 นาย พชรพล ทองเอก 1053258103 นายพชรพล ทองเอก กสิกรไทย 400.00        

62 64201040047 นาย ชยตุพงศ์ น้อยมุง้ 5312150583 ทินกร น้อยมุง้ กสิกรไทย 400.00        

63 64201040095 นาย ปญัญากร เกมกลาง 0468800764 น.ส.วรรณธนี ศรีเพช็ร์ กสิกรไทย 400.00        

64 64201040111 นาย วีรภาพ เทียนเพิ มพลู 0703737064 น.ส.เหมือนฝัน บญุมีเลี ยง กสิกรไทย 400.00        

65 64201050003 นาย กติติศักด์ิ การร้อย 0471532878 โสพศิ แสงสวาด กสิกรไทย 400.00        

66 64201050020 นางสาว ภทัรสุดา จนัดี 0461600948 วรรษมน จนัดี กสิกรไทย 400.00        

67 64201050025 นาย ศักด์ิสิทธิ ์สิงหส์วัสด์ิ 1038802220 นายศักด์ิสิทธิ ์สิงหส์วัสด์ิ กสิกรไทย 400.00        

68 64201050050 นาย มงคล หมอกสังข์ 0701473183 น.ส.ศิริพร หลาบหนองแสง กสิกรไทย 400.00        

69 64201050056 นาย สรยทุธ เส็งก้าปงั 0810669622 น.ส.ภทัรภร เส็งก้าปงั กสิกรไทย 400.00        

70 64201050080 นางสาว วริศา เอื อการณ์ 5472128304 น.ส.เจริญศรี เอื อการณ์ กสิกรไทย 400.00        

71 64201270013 นาย ธิติ อนุสาสนนันต์ 6562067114 น.ส.นงนุช อนุสาสนนันต์ กสิกรไทย 400.00        

72 64201280039 นาย ฤทธิไกร ศรีฐาน 0263485793 น.ส.ณัฐกาจน์ ศรีฐาน กสิกรไทย 400.00        

73 64202010050 นางสาว พจิติรา กอ้นกระสัง 0311733850 สุรียฉ์าย กอ้นกระสัง กสิกรไทย 400.00        

74 64202010051 นางสาว พมิพท์ิพย ์ประยรูหาญ 1722810542 นายองัคาร ประยรูหาญ กสิกรไทย 400.00        

75 64202040015 นาย ธนะชัย  บญุคง 3212475830 นายธนะชล บญุคง กสิกรไทย 400.00        

76 64202040088 นางสาว ชุตินันท์ ศิริรัตน์ 0493450875 รุ่งฟา้ ศิริรัตน์ กสิกรไทย 400.00        

77 64202140010 นาย คุณานนต์ สุพงัโค 4812425612 นายบญุธรรม สุพงัโค กสิกรไทย 400.00        

78 64202140016 นางสาว ธรรมพร พรมวิเศษ 0853719501 นายวุฒิชัย พรมวิเศษ กสิกรไทย 400.00        

79 64202140053 นาย มณัฐพล กนุอก 3302391956 สุภารัตน์ แซ่ลิ ว กสิกรไทย 400.00        

80 64207010050 นางสาว ธัญลักษณ์ ศิริโท 2912510322 นายสงคราม ศิริโท กสิกรไทย 400.00        



ที่ รหัสนักเรียน เลขที่บญัชี ชื่อบญัชี ธนาคาร จ านวนเงิน
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81 64301010025 นาย พธิิวัฒน์ มูลเชื อ 0351827580 นายพธิิวัฒน์ มูลเชื อ กสิกรไทย 400.00        

82 64301010036 นาย ณัฐพล มิ งขวัญ 0578332464 นายณัฐพล มิ งขวัญ กสิกรไทย 400.00        

83 64301010040 นางสาว ปทิตตา ชีวงค์ 0722247515 น.ส.ปทิตตา ชีวงค์ กสิกรไทย 400.00        

84 64301010077 นางสาว เกศแกว้ เนื องสนธิ 0638940329 น.ส.เกศแกว้ เนื องสนธิ กสิกรไทย 400.00        

85 64301040003 นาย ภาณุพงศ์ สุวรรณภมูิ 0548352827 นายภาณุพงศ์ สุวรรณภมูิ กสิกรไทย 400.00        

86 64301040012 นาย ชนะศักด์ิ ประทุมชาติ 0501648388 นายชนะศักด์ิ ประทุมชาติ กสิกรไทย 400.00        

87 64301040030 นาย ศิราย ุผู้มีสัตย์ 0922908672 นายศิราย ุผู้มีสัตย์ กสิกรไทย 400.00        

88 64301040036 นาย ธีรภทัร กจิสิพงษ์ 2912371292 นายสระบรีุ สุดลาภา กสิกรไทย 400.00        

89 64301040037 นาย ธีรดนย ์สุขขี 0851797165 นายธีรดนย ์สุขขี กสิกรไทย 400.00        

90 64301040039 นาย พชรพล เสือวิเชียร 0851797378 นายพชรพล เสือวิเชียร กสิกรไทย 400.00        

91 64301050004 นางสาว ชนัญญา ร่มกลาง 0798749498 น.ส.ชนัญญา ร่มกลาง กสิกรไทย 400.00        

92 64301110013 นาย วุฒิชัย บญุนิ ม 0633742227 นายวุฒิชัย บญุนิ ม กสิกรไทย 400.00        

93 64301110015 นาย อรรฐพล ปิน่ทอง 0371988645 นายอรรฐพล ปิน่ทอง กสิกรไทย 400.00        

94 64301110024 นาย ธนกร สีทาสี 0698653035 นายธนกร สีทาสี กสิกรไทย 400.00        

95 64301110025 นาย ธนภทัร  ยะ สีดา  6562034186 น.ส.วาสนา พรมรัก กสิกรไทย 400.00        

96 64301270001 นาย ทศพล จารุสาร 0643337185 นายทศพล จารุสาร กสิกรไทย 400.00        

97 64301270004 นาย จริะพงศ์ ดิษเสถียร 4342653516 นางล้าจวน กรุทอง กสิกรไทย 400.00        

98 64301270007 นาย ชุตินันท์ สังลาย 0671394585 นายชุตินันท์ สังลาย กสิกรไทย 400.00        

99 64301270012 นาย ธรรมรักษ์ แสงเมือง 0711754792 นายธรรมรักษ์ แสงเมือง กสิกรไทย 400.00        

100 64302140017 นางสาว นัทธมน หมั นเขตกจิ 0551637980 น.ส.นัทธมน หมั นเขตกจิ กสิกรไทย 400.00        

101 64307020006 นาย ด้ารงศักด์ิ ไทรจนัทร์ 0748209700 นายด้ารงค์ศักด์ิ ไทรจนัทร์ กสิกรไทย 400.00        

102 62207010102 นางสาว รัญ ชนา  สีระ  0643428717 น.ส.รัญ ชนา  สีระ  กสิกรไทย 400.00        

103 63201020052 นาย จิรา ยทุธ  ศรี สุข  5312123225 นายสมยศ  ศรีสุข กสิกรไทย 400.00        

104 62201020020 นาย วิชยา อาจคงหาญ 7242570790 นายวิชยา อาจคงหาญ ไทยพาณิชย์ 400.00        

105 62201020036 นาย ชนะชัย ใจเที ยงเเท้ 4130145651 นายชนะชัย ใจเที ยงเเท้ ไทยพาณิชย์ 400.00        

106 62201050016 นางสาว สุพพตัรา หวังช่วยกลาง 8352468936 น.ส.สุพพตัรา หวังช่วยกลาง ไทยพาณิชย์ 400.00        

107 62201050049 นาย ธรณัส ลุนศรี 6532266908 นายกรณ์พสิษฐ์ ลุนศรี ไทยพาณิชย์ 400.00        

108 62201280038 นาย นพรัตน์ ผลวิลัย 4330326528 นายนพรัตน์ ผลวิลัย ไทยพาณิชย์ 400.00        

109 62207010068 นางสาว อาธิตา กลิ นอบเชย 4061081849 น.ส.โชติกา จนัทะโคตร ไทยพาณิชย์ 400.00        

110 63201010064 นาย พสิิษฐกร บญุยนื 6532266908 นายกรณ์พสิษฐ์ ลุนศรี ไทยพาณิชย์ 400.00        

111 63201020069 นาย สิริพวค์ แจง้กระจา่ง 8144024710 นายสิริพงค์ แจง้กระจา่ง ไทยพาณิชย์ 400.00        

112 63201040049 นาย ธวัชชัย คารทอง 4210856562 นายธวัชชัย คารทอง ไทยพาณิชย์ 400.00        

113 63201040066 นาย ชัยมงคล ขาวจุย้ 4076576211 นางชมัยพร จติรคนึง ไทยพาณิชย์ 400.00        

114 63201050008 นางสาว สุมินตรา แน่แท้ 4042597059 น.ส.เกศนภา กิ งแกว้ ไทยพาณิชย์ 400.00        

115 63201050016 นางสาว ธัญวรัตน์ แบง่ปนั 4180619113 น.ส.ธัญวรัตน์ แบง่ปนั ไทยพาณิชย์ 400.00        

116 63201280010 นาย ปญุญพฒัน์ บญุศรี 4170560405 น.ส.ปทุมทิพย ์มาแจง้ ไทยพาณิชย์ 400.00        

117 63201280030 นาย พลัลภ ดอนเสือ 8622322098 นายพลัลภ ดอนเสือ ไทยพาณิชย์ 400.00        

118 63202020035 นางสาว รัตน์ชรินทร์ ภตูะเวช 8352469673 น.ส.รัตน์ชรินทร์ ภตูะเวช ไทยพาณิชย์ 400.00        

119 63202040004 นาย จริายสุ น้อยพนิิจ 4160383936 นายมนตรี น้อยพนิิจ ไทยพาณิชย์ 400.00        

120 63207010029 นางสาว ศศิกานต์ แกว้สุวรรณ์ 5052770017 น.ส.ศศิกานต์ แกว้สุวรรณ์ ไทยพาณิชย์ 400.00        
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121 63301010019 นาย ฐตวัฒน์ มาศงูเหลือม 4210208858 นายฐตวัฒน์ มาศงูเหลือม ไทยพาณิชย์ 400.00        

122 63301010023 นาย พฒิุพงศ์ ศิริพฒุ 8144013345 นายพฒิุพงศ์ ศิริพฒุ ไทยพาณิชย์ 400.00        

123 63301010024 นาย ภาณุวัฒน์ สุภสร 5354204681 นายภาณุวัฒน์  สุภสร ไทยพาณิชย์ 400.00        

124 63301010026 นาย วศิน มุง่หาดี 4380230654 นายวศิน มุง่หาดี ไทยพาณิชย์ 400.00        

125 63301010028 นาย สิทธิพล บรูะประทีป 4270615922 นายสิทธิพล บรูะประทีป ไทยพาณิชย์ 400.00        

126 63301010035 นาย ฐิติพงศ์ ถาวร 9652092596 น.ส.จรัิญญา หาดสาร ไทยพาณิชย์ 400.00        

127 63301010044 นาย สุทธิพงค์ คงปลื ม 8142875725 น.ส.น ้าทิพย ์รัตนะ ไทยพาณิชย์ 400.00        

128 63301010046 นาย อภสิิทธิ ์สุขสาคร 9342295909 นายอภสิิทธิ ์สุขสาคร ไทยพาณิชย์ 400.00        

129 63302140004 นางสาว ลักษมี ศรีชุม 8622334176 น.ส.ลักษมี ศรีชุม ไทยพาณิชย์ 400.00        

130 64201010068 นางสาว ศิริลักษณ์ แกว้ประเสริฐ 4150828718 นางทัศนีย ์พมิพร ไทยพาณิชย์ 400.00        

131 64201010092 นาย กฤษฎา สุวรรณโลก 4110387689 นายกฤษฎา สุวรรณโลก ไทยพาณิชย์ 400.00        

132 64201010137 นาย ธนากร บญุเอก 4330850632 น.ส.สุจริา บญุเสริม ไทยพาณิชย์ 400.00        

133 64201040021 นาย อนุวัฒน์ จนัทะวัน 6534069467 น.ส.จารุณี เหรียญเเกว้ ไทยพาณิชย์ 400.00        

134 64201040044 นางสาว กฤตยา เหมคม 4140983722 น.ส.กฤตยา เหมคม ไทยพาณิชย์ 400.00        

135 64201040080 นาย วัชรพงษ์ จะิงามทอง 0562263671 น.ส.เมธนี จริะงามทอง ไทยพาณิชย์ 400.00        

136 64201040099 นาย ภควัต เกษณา 6422437075 น.ส.จวีรรณ เกษณา ไทยพาณิชย์ 400.00        

137 64201040105 นาย วีรภทัร พรหมแกว้ 4130859894 มัติกา เพง็ยิ ง ไทยพาณิชย์ 400.00        

138 64201050079 นาย รัชภมูิ ละเลิง 4380292193 น.ส.วาสิณี นวลแตง ไทยพาณิชย์ 400.00        

139 64201280033 นางสาว บณุฑริกา ตันหยงมัด 4140471092 น.ส.กนกอร ชุ่มพานทอง ไทยพาณิชย์ 400.00        

140 64202040003 นางสาว กวินธิดา ปานบญุ 4045129449 น.ส.ศิริลักษณ์ ประชุม ไทยพาณิชย์ 400.00        

141 64202040080 นางสาว สิรีธร แผ่นผา 6422588169 น.ส.สิรีธร แผ่นผา ไทยพาณิชย์ 400.00        

142 64300111014 นาย สิริวัฒน์ สะวะริ 9342303702 นายสิริวัฒน์ สะวะริ ไทยพาณิชย์ 400.00        

143 64301010011 นาย ฐานวุฒ สังข์เงิน 6422236673 นายวิรัตน์ สังข์เงิน ไทยพาณิชย์ 400.00        

144 64301030003 นาย ฉันท์ทัด ช่างทองค้า 8322839191 นายฉันท์ทัด ช่างทองค้า ไทยพาณิชย์ 400.00        

145 64301040045 นาย อภสิิทธิ ์ธีรภาพสมบติั 9342310856 นายอภสิิทธิ ์ธีรภาพสมบติั ไทยพาณิชย์ 400.00        

146 64301110002 นาย จริพฒัน์ ว่องไว 4360563255 นายจริพฒัน์ ว่องไว ไทยพาณิชย์ 400.00        

147 64301110009 นาย นราวิชญ์ จติตธรรม 5354202192 นายนราวิชญ์ จติตธรรม ไทยพาณิชย์ 400.00        

148 64301110018 นาย คุณานนท์ จติติเรืองเกยีรติ 4290832106 น.ส.อริสา ทิพยว์ัฒน์ ไทยพาณิชย์ 400.00        

149 64301110029 นาย วีระพนัธ์ รุ่งอ้าไพ 6882050950 นายประเสริฐ รุ่งอ้าไพ ไทยพาณิชย์ 400.00        

150 64301270011 นาย ณัฐวุฒิ ภานุรักษ์ 4240465276 นายณัฐวุฒิ ภานุรักษ์ ไทยพาณิชย์ 400.00        

151 64301270017 นาย บรูพา จนัทร์มนตรี 6422545080 นายบรูพา จนัทร์มนตรี ไทยพาณิชย์ 400.00        

152 64302010032 นางสาว วณิชชา ฉัตรแกว้ 6262513829 น.ส.วณิชชา ฉัตรแกว้ ไทยพาณิชย์ 400.00        

153 64302020018 นางสาว สุจติตรา สัตตยกมุ 4082612110 น.ส.สุจติตรา สัตตยกมุ ไทยพาณิชย์ 400.00        

154 64302040003 นางสาว สุนินทา เกดิบณัฑิตย์ 7242519281 น.ส.สุนินทา เกดิบณัฑิตย์ ไทยพาณิชย์ 400.00        

155 64302140006 นางสาว จริาภรณ์ มีนรินทร์ 5354201560 น.ส.จริาภรณ์ มีนรินทร์ ไทยพาณิชย์ 400.00        

156 64302140019 นางสาว นันทิยา จนัทร์น้อย 5354201544 น.ส.นันทิยา จนัทร์น้อย ไทยพาณิชย์ 400.00        

157 64302140022 นางสาว พลอยวรินทร์ ชนิดสอน 4200550689 น.ส.พลอยวรินทร์ ชนิดสอน ไทยพาณิชย์ 400.00        

158 64302140023 นางสาว แพรทิพย ์ออ่นสวัสด์ิ 4230309707 น.ส.แพรทิพย ์ออ่นสวัสด์ิ ไทยพาณิชย์ 400.00        

159 64302140024 นางสาว ภทัรวดี  สุดประเสริฐ 4200331344 น.ส.ภทัรวดี  สุดประเสริฐ  ไทยพาณิชย์ 400.00        

160 64201040026 นาย ชนาธิป ตัญ กาญจน์  8352444445 น.ส.ฉัตรดาว ซื อตรง ไทยพาณิชย์ 400.00        
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161 63307010011 นางสาว ดลชนก จนัทร์พว่ง 8142908421 น.ส.ดลชนก จนัทร์พว่ง ไทยพาณิชย์ 300.00        

162 62201020050 นาย วรยศ ฉิมวิเศษ 020302946577 นายวรยศ ฉิมวิเศษ ออมสิน 400.00        

163 62201020053 นาย วุฒิพงศ์ สิงหน์ันท์ 020302878960 นายวุฒิพงศ์ สิงหน์ันท์ ออมสิน 400.00        

164 62201030004 นาย ชนชน จกัษุสุวรรณ 020173015395 นายชนชน จกัษุสุวรรณ ออมสิน 400.00        

165 62202010073 นางสาว อภชิญา วงษ์พจิติร 020214740969 นางถวิล วงษ์พจิติร ออมสิน 400.00        

166 62202040059 นาย นิตินันท์ สุดจนัทึก 020295455081 นายนิตินันท์ สุดจนัทึก ออมสิน 400.00        

167 62207010061 นางสาว วรรณิศา รัศมี 020296486002 น.ส.วรรณิศา รัศมี ออมสิน 400.00        

168 62207020018 นางสาว สุภาวดี ฐานโพธิ์ 020184325189 น.ส.สุภาวดี ฐานโพธิ์ ออมสิน 400.00        

169 63201010008 นาย ธนัท หลิวเซงกลุ 020237421522 นางบงัอร ภญิโยขวัญ ออมสิน 400.00        

170 63201020057 นาย พงษ์พสุิทธิ ์พลเภา 020297987685 นายพงศ์พนัธ์ พลเภา ออมสิน 400.00        

171 63201020064 นาย วรโชติ คมข้า 020361485103 นายวรโชติ คมข้า ออมสิน 400.00        

172 63201030014 นาย ภริูนทร์ สืบเพง็ 200034926198 นางสกลรัชต์ สืบเพง็ ออมสิน 400.00        

173 63201040083 นาย อทิธิ ปญัญา  ระวังวงค์  020334172101 นายอทิธิ ปญัญา  ระวังวงค์  ออมสิน 400.00        

174 63201050058 นาย นิธิพฒัน์ อู่ทอง 020309202727 นายนิธิพฒัน์ อู่ทอง ออมสิน 400.00        

175 63301010031 นาย กฤษณะ ทวีร่าง 020059578532 นายกฤษณะ ทวีร่าง ออมสิน 400.00        

176 64201010063 นาย ปญัญา ร้อยเเกว้ 020212294134 น.ส.หนูเเดง โสภาค้า ออมสิน 400.00        

177 64201010069 นาย สินธนา ทานะขันธ์ 20340580792 นายสินธนา ทานะขันธ์ ออมสิน 400.00        

178 64201010156 นาย ชัยนันท์ พงษ์ก้าภชุ 020160698567 นายชัยนันท์ พงษ์ก้าภชุ ออมสิน 400.00        

179 64201040010 นาย ธีรเมธ สวายลม 051801124242 นางมณี สวายลม ออมสิน 400.00        

180 64201040043 นาย อภรัิกษ์  พรมโยธา 020358630893 นายอภรัิกษ์  พรมโยธา ออมสิน 400.00        

181 64201050016 นางสาว ปนัดดา สารัมย์ 020339019083 น.ส.ปนัดดา สารัมย์ ออมสิน 400.00        

182 64201270010 นาย ธนาธิป เนื องน้อย 020047547961 นางอริยา เนื องน้อย ออมสิน 400.00        

183 64202010048 นางสาว ปยิธิดา ขอนบกลาง 020207679588 น.ส.ปยิธิดา ขอนบกลาง ออมสิน 400.00        

184 64202020045 นางสาว เอย๋ วงศ์พระจนัทร์ 020295833568 นายวุฒิพล สังเกตกจิ ออมสิน 400.00        

185 64202040041 นางสาว อาทิตยา ทองทะเล 0241598705 น.ส.อาทิตยา ทองทะเล ออมสิน 400.00        

186 64202040043 นาย อศัวิน วิษณุทันต์ 020364798619 น.ส.อรพรรณ เเกว้สมบรูณ์ ออมสิน 400.00        

187 64301010004 นาย กณิศพงศ์ เจยีมใจ 020294783137 นายกณิศพงศ์ เจยีมใจ ออมสิน 400.00        

188 64301110003 นาย ชนายทุธ คชา 020302934813 นายชนายทุธ คชา ออมสิน 400.00        

189 64301110007 นาย ธนกร ดวงศรี 020245884075 นายธนกร ดวงศรี ออมสิน 400.00        

190 64301270010 นาย ณัฐภาคย ์กิ งเกษ 020160624589 นายณัฐภาคย ์กิ งเกษ ออมสิน 400.00        

191 64301270014 นาย ธาดา สุขสวัสด์ิ 020139334484 นายธาดา สุขสวัสด์ิ ออมสิน 400.00        

192 64207010034 นางสาว อนันตญา  อสิพงษ์ 020354998047 นางวงษ์เดือน  อสิพงษ์ ออมสิน 400.00        

193 62201040075 นาย อนุเดช สารพฒัน์ 6390487897 นายอนุเดช สารพฒัน์ กรุงเทพ 400.00        

194 62207010037 นาย กรวิชญ์ รังหอม 6760115417 นางภชัรีย ์รังหอม กรุงเทพ 400.00        

195 62207010053 นาย พงศกร บา้งวรกลุ 0440555100 ศิริลักษณ์ บา้งวรกลุ กรุงเทพ 400.00        

196 63201050018 นางสาว มัญชุสา กนัสาด 4794411100 น.ส.จไุรรัตน์ จนัทศรี กรุงเทพ 400.00        

197 63201280001 นาย กฤตเมธ แสงทอง 3424112799 นายรุ่งโรฒ แสงทอง กรุงเทพ 400.00        

198 63202140026 นาย ภริูภทัร ร่วมวงค์ 5400043286 น.ส.ลูกนก เหี ยวขุนทด กรุงเทพ 400.00        

199 63301110006 นาย ธนชล สวยดี 4795048620 นายธนชล สวยดี กรุงเทพ 400.00        

200 64201020011 นาย ธันว์ชนก เยน็ใจ 4794375776 นางพรจนัทร์ จงอยูเ่ยน็ กรุงเทพ 400.00        



ที่ รหัสนักเรียน เลขที่บญัชี ชื่อบญัชี ธนาคาร จ านวนเงิน

รายชื่อนักเรยีน/นักศึกษา ขอรบัเงินคืน 1/2564 ( โอนเข้าบญัชีวันที่ 2 กันยายน 2564 ) รอบ 6
ชื่อ - นามสกุล

201 64201040038 นาย ฤคเวท สุขเกษม 4840752390 นางจนัทิพย ์สกลุมณีมาลา กรุงเทพ 400.00        

202 64201050026 นาย ศิวกร มโนสงค์ 6760278140 น.ส.กลุธิดา มโนสงค์ กรุงเทพ 400.00        

203 64201050039 นาย ธนพงษ์ พาหา 5407247765 นางทองมี พาหา กรุงเทพ 400.00        

204 64201050055 นาย ศุภกติต์ิ โพสุดตา 6190373271 น.ส.น ้าฝน แกว้ใจรัก กรุงเทพ 400.00        

205 64201280016 นาย รุ่งเรือง น้อมในธรรม 6190330263 นางอรอนงค์ น้อมในธรรม กรุงเทพ 400.00        

206 64202040060 นางสาว นพรดา ทองดี 7287160399 น.ส.นพรดา ทองดี กรุงเทพ 400.00        

207 64207010010 นางสาว ณัฐมนต์  รุ่งแสงชล 3424669343 น.ส.ณิชภา รุ่งเเสงชล กรุงเทพ 400.00        

208 64207010011 นางสาว ทิพประภา ฉายาชวลิต 3294563469 น.ส.ทิพประภา ฉายาชวลิต กรุงเทพ 400.00        

209 64207010031 นางสาว สุภญิญา ชุมภู 3990595369 นางเรียบ ชุมภู กรุงเทพ 400.00        

210 64301010042 นาย พนัธ์ศักด์ิ เข็มทอง 6280426880 นายพนัธ์ศักด์ิ เข็มทอง กรุงเทพ 400.00        

211 64301110031 นาย แสนหวี หตัถชู 5400185319 นายทิพย ์หตัถชู กรุงเทพ 400.00        

212 64301270018 นาย เบญจรงค์ แตงเจริญ 6280450815 นายเบญจรงค์ แตงเจริญ กรุงเทพ 400.00        

213 64302140001 นางสาว ธิดาภา จ้าปาลา 4844623159 น.ส.ธิดาภา จ้าปาลา กรุงเทพ 400.00        

214 64302140010 นาย ณัฐพล พรชัยนิพนัธ์ 4844620965 นายณัฐพล พรชัยนิพนัธ์ กรุงเทพ 400.00        

215 6121040105 นาย อนันต์ อาบสุวรรณ 7931031488 นายอนันต์ อาบสุวรรณ กรุงศรี 400.00        

216 62201020039 นางสาว ณัฐนันท์ กลิ นสุคนธ์ 7774141376 น.ส.ณัฐนันท์ กลิ นสุคนธ์ กรุงศรี 400.00        

217 63201040040 นาย อนุวัฒน์ แหวนฉิมพลี 5041073782 นางอารีย ์แหวนฉิมพลี กรุงศรี 400.00        

218 63202020028 นางสาว พมิพศุิทธิ ์แกว้เกษ 1831416059 น.ส.พมิพศุิทธิ ์แกว้เกษ กรุงศรี 400.00        

219 64201010072 นาย กฤษณพฒัน์ บวัคลี 1941529829 นายกฤษณพฒัน์ บวัคลี กรุงศรี 400.00        

220 64201040006 นาย ณัฐวุฒิ กอ้วงค์ 2541826297 นางสุพดั มาโยธา กรุงศรี 400.00        

221 62201020034 นาย กติติศักด์ิ สรสิทธิ์ 3392749952 นางนวลจนัทร์ หอมบญุมี TMB 400.00        

222 63201040107 นาย อภสิิทธิ ์กลิ นชาวนา 4867031405 น.ส.ทัศนีย ์เพช็รแกว้ TMB 400.00        

223 62201040010 นาย ศุภ วิชญ  ์ ชาวสวน 3392319822 นายศุภ วิชญ  ์ ชาวสวน TMB 400.00        

224 64201030020 นาย เศรษฐพงศ์ ปลอดนาค 6262608836 นายเศรษฐพงศ์ ปลอดนาค TMB 400.00        

225 64301110010 นาย ปกรณ์ สังข์เพช็ร์ 0640479271 นายปกรณ์ สังข์เพช็ร์ พร้อมเพย์ 400.00        

หากเปน็บญัชีธนาคารต่างจงัหวัด อาจมีค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินหมายเหตุ


