
ที่ ช่ือ - สกุล ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดบัช้ัน ช่ือสกุล บิดา/มารดา ทะเบียน จ านวน (บาท) หมายเหตุ

1 เด็กหญิงอยัยาวีร์  พนูเกษม อ.3 นางสาวพิมพม์าดา  พนูเกษม 29348 1,000.00        

2 เด็กชายเกียรติภูมิ  ชาญณรงค์ อ.3 นายภาณุวจัน์  ชาญณรงค์ 31270 1,000.00        

3 เด็กหญิงนุชทราทิพย ์ ประสมทรัพย์ อ.3 นายบรรเจิด  ประสมทรัพย์ 31568 1,000.00        

4 เด็กหญิงชาลิสา  ไวยาประโคน อ.3 นางสาวนุชนารถ  แสงจิตร 36162 1,000.00        

5 เด็กชายวรัชญ ์ ยนิดี อ.3 นางวิชชุดา  ยนิดี 31901 1,000.00        

6 เด็กชายปรัชญา  เช้ือเมืองพาน อ.3 นางสาวกิตติญา  ก่องนอก 33284 1,000.00        

7 เด็กหญิงญาณิศา  จอมสันเทียะ อ.3 นางสาวรจนา  ดาบภูเขียว 36050 1,000.00        

8 เด็กชายธนทศัน์  สิงห์ลา อ.3 นางสาวโศจิภา  เรียนก่ิง 33192 1,000.00        

9 เด็กหญิงปุณยนุช  นาทบรรลือ อ.3 นางสุวิชา  นาทบรรลือ 33887 1,000.00        

10 เด็กหญิงภทัร์ญาดา  พดัพาน อ.3 นายจกัร์กริช  พดัพาน 34735 1,000.00        

11 เด็กชายคุณานนท ์ พิรักษา อ.3 นางสาวลดัดาวรรณ์  ภกัด์ิสูงเนิน 36704 1,000.00        

12 เด็กชายชวลิต  จ  ารูญจิตร อ.3 นายวีระพล  จ  ารูญจิตร 36394 1,000.00        

13 เด็กหญิงเพญ็พิชญา  กั้วมาลา อ.3 นางอมรา  ศึกขนุทด 36797 1,000.00        

14 เด็กหญิงธิติวรดา  วงษส์า อ.3 นางสาวธิตยารัตน์  วงษส์า 34509 1,000.00        

15 เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญจวง อ.3 นางสาวพนัณพสัราภรณ์  ศรีพิทกัษ์ 33644 1,000.00        

16 เด็กชายศุภวฒัน์  ยอดจนัทึก อ.3 นางยพุาภรณ์  ยอดจนัทึก 33270 1,000.00        

17 เด็กชายศุภโชค  สุวสิงห์ อ.3 นางสาวณฐภทัร  สุดาบุตร 34673 1,000.00        

18 เด็กหญิงอนันา  ศรียะ อ.3 นางสาววนิดา  ศรียะ 34425 1,000.00        

19 เด็กชายพชรพล  นามโคตร อ.3 นางสาวพุ่มพวง  ยา้ยถ่ิน 34265 1,000.00        

20 เด็กหญิงกุลณดา  อุเทนสุต อ.3 นางณฏัฐ์พชัร์  อุเทนสุต 34674 1,000.00        

21 เด็กหญิงพิชญาพร  จีระออน อ.3 นายสดุดี  จีระออน 33239 1,000.00        

22 เด็กหญิงขวญัขา้ว  ฐิติธนานนท์ อ.3 นางนฤมล  ฐิติธนานนท์ 22867 1,000.00        

23 เด็กหญิงวรกมล  บ ารุงนา อ.3 นางสาวเนตรนภา  บ  ารุง 36221 1,000.00        

24 เด็กหญิงกษมา  ไกรใหญ่ อ.3 นางดวงเดือน  ศรีบุญ  36781 1,000.00        

25 เด็กหญิงภทัรธิดา  มาโคตร อ.3 นางแพรวนภา  มาโคตร 31574 1,000.00        

26 เด็กชายพรน าชยั  นนทรักษ์ อ.3 นางพรพรรณ  นนทรักษ์ 33947 1,000.00        

27 เด็กหญิงณฐัชญานนัท ์ มนชะอุ่ม อ.3 นางจนัทร์เพญ็  มนชะอุ่ม 36860 1,000.00        

28 เด็กชายธนภทัร  เคลา้โนนคร้อ อ.3 นางปริญญา  เคลา้โนนคร้อ 32047 1,000.00        

บัญชีรายช่ือบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา  ประจ าปีทางบัญชี  2563
สาขาจัตุรัส



29 เด็กหญิงธีนิดา  จนัเหนือ อ.3 นางรัชดาภรณ์  จนัเหนือ 36811 1,000.00        

30 เด็กชายอรวินท ์ พกุอูด อ.3 นายด ารงค ์ พกุอูด 35651 1,000.00        

31 เด็กหญิงพิชญากร  เชิดชูณรงค์ ป.3 นางสาวกญัญานทั  เชิดชูณรงค์ 31992 1,000.00        

32 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เพง่ผล ป.3 นางส าเนียง  เพง่ผล 36890 1,000.00        

33 เด็กชายธนกร  แสนโสภา ป.3 นายชินกร  แสนโสภา 34965 1,000.00        

34 เด็กหญิงบณัฑิตา  มิตรภูษาภรณ์ ป.3 นางเกศสุดา  มิตรภูษาภรณ์ 30861 1,000.00        

35 เด็กหญิงณฐัรินีย ์ โตคา้งพลู ป.3 นางสาวร่ืนฤดี  โตคา้งพลู 28837 1,000.00        

36 เด็กชายประสพสุข  ชยัพนัธุ์ ป.3 นายมหนัต ์ ชยัพนัธุ์ 19000 1,000.00        

37 เด็กชายรัชพล  โสพิลา ป.3 นายเวชพิสิฐ  โสพิลา 31713 1,000.00        

38 เด็กชายกวีบุริศร์  ภกัด์ิดิศรณ์ ป.3 นางสาวพิพน์ารา  ภกัด์ิศรณ์ 35279 1,000.00        

39 เด็กชายปัญญพฒัน์  จองค า ป.3 นางกนกวรรณ  จองค า 32946 1,000.00        

40 เด็กหญิงสิริสกุล  วิเศษคร้อ ป.3 นายสรวฒิุ  วิเศษคร้อ 36803 1,000.00        

41 เด็กชายพรหมนรินทร์  ไชยโย ป.3 นางปรมาภรณ์  ไชยโย 34511 1,000.00        

42 เด็กหญิงชณิชา  ตวงวิไล ป.3 นายนิพนธ์  ตวงวิไล 23909 1,000.00        

43 เด็กชายสุภคัวี  ก่ิงชา้ง ป.3 นางสุเพญ็พกัตร์  ก่ิงชา้ง 34549 1,000.00        

44 เด็กชายเตวิช  ม่วงราม ป.3 นายภูธเนศ  ม่วงราม 34995 1,000.00        

45 เด็กหญิงขวญัเกลา้  ขอพนัดุง ป.3 นายสายณัห์  ขอพนัดุง 34365 1,000.00        

46 เด็กชายกรวิชญ ์ คงคลงั ป.3 นางวิลิมล  คงคลงั 28304 1,000.00        

47 เด็กชายอิทธิพทัธ์  พิพฒัน์ก่อตระกูล ป.3 นางสุพิชฌาย ์ พิพฒัน์ก่อตระกูล 25862 1,000.00        

48 เด็กชายพรปวีณ์  ประจวง ป.3 นางสาววิไลวรรณ  ประสิทธ์ินอก 35404 1,000.00        

49 เด็กชายพชรดล  ฟากวิลยั ป.6 นายวีรยทุธ  ฟากวิลยั 23628 1,000.00        

50 เด็กชายปัญญากร  ยมิุมยั ป.6 นายวิชิต  ยมิุมยั 31690 1,000.00        

51 เด็กหญิงสุจิณณา  วรรณกุล ป.6 ส.อ.เริงชยั  วรรณกุล 30790 1,000.00        

52 เด็กชายจิรวฒัน์  จูหม่ืนไวย์ ป.6 นางนภสันนัท ์ จูหม่ืนไวย์ 32876 1,000.00        

53 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ  เจริญพล ป.6 นางเรียม  เจริญพล 34299 1,000.00        

54 เด็กชายพิชาภพ  ตาปราบ ป.6 นางพิไลลกัษณ์  ตาปราบ 32614 1,000.00        

55 เด็กชายวชร  ธนูศร ป.6 นางสาววชัรี  วิจิตร์วงษ์ 32063 1,000.00        

56 เด็กชายณฐักฤต  อินทะโส ป.6 นายประสาร  อินทะโส 16021 1,000.00        

57 เด็กหญิงรสิตา  สากุล ป.6 นางรังษิยา  สากุล 26207 1,000.00        

58 เด็กหญิงทิพยคีตา  เคนชมภู ป.6 นางมะลิ  เคนชมภู 31878 1,000.00        

59 เด็กชายอคัเรศ  เพียรประจ า ป.6 นางสาวออ้มสุดา  วรรณโคตร์ 35099 1,000.00        

60 เด็กหญิงปริยากร  ทองหลาง ป.6 นางสาวสุดารัตน์  กองเพชร 34377 1,000.00        



61 เด็กชายกฤติพงศ ์ ค  าอู ป.6 นายสนธยา  ค  าอู 30925 1,000.00        

62 เด็กหญิงจรัญพร  แกว้ดอนรี ป.6 นายบุญส่ง  แกว้ดอนรี 24427 1,000.00        

63 เด็กชายกิตต์ิกวิน  เดือนกลาง ป.6 นางณิธิมา  เดือนกลาง 32830 1,000.00        

64 เด็กชายธีระพฒัน์  สร้อยสูงเนิน ป.6 นางจงจิตร  สร้อยสูงเนิน 35007 1,000.00        

65 เด็กชายอคัรพิพฒัน์  ประภาสโนบล ป.6 นายเขตร  ประภาสโนบล 34795 1,000.00        

66 เด็กชายปุญญพฒัน์  ระโยธี ป.6 นายล าดวน ระโยธี 35009 1,000.00        

67 เด็กชายพนมกร  วงศรั์ตนชยั ม.3 นายชยัพนม  วงศรั์ตนชยั 30663 1,500.00        

68 เด็กชายธนกร  สามผ่องบุญ ม.3 นายภวตั  สามผ่องบุญ 31410 1,500.00        

69 เด็กชายคณาธิป  ประวะเสนงั ม.3 เนายเสกสันต ์ ประวะเสนงั 27033 1,500.00        

70 เด็กชายพิสิฐ  จ๋ายเจริญ ม.3 นางพจณี  จ๋ายเจริญ 24860 1,500.00        

71 เด็กหญิงสุชานาฎ  ศรีสม ม.3 นางสุนตัตา  ศรีสม 29262 1,500.00        

72 เด็กชายนพณฐั  กุมขนุทด ม.3 นายคนอง  กุมขนุทด 19209 1,500.00        

73 เด็กหญิงณฐัวิภา  อุระเพญ็ ม.3 นายมนตรี  อุระเพญ็ 25849 1,500.00        

74 เด็กชายศิริพงษ ์ ผงผานอก ม.3 นายนิรุทธ์  ผงผานอก 35426 1,500.00        

75 เด็กชายพชรพล  ดนตรี ม.3 นายสัญญา  ดนตรี 29591 1,500.00        

76 นางสาวอชิรญา  ตั้งไพโรจน์วงศ์ ม.3 นายวฒิุพงศ ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 23706 1,500.00        

77 เด็กชายภีร์กรติย ์ กีรติธนวตัร ม.3 นางกิตธ์นนัท ์ กีรติธนวตัร 36475 1,500.00        

78 เด็กชายนิติภูมิ  บุญชู ม.3 นายอภิชาติ  บุญชู 24199 1,500.00        

79 เด็กหญิงบุญธิตา  วิเศษศกัด์ิ ม.3 นายทองหล่อ  วิเศษคร้อ 20438 1,500.00        

80 เด็กชายวาสุกรี  วาปีทะ ม.3 นางไพรมณี  วาปีทะ 32000 1,500.00        

81 เด็กหญิงเขมภทัร  อร่ามชยั ม.3 นางสาวสุจิตรา  โรมรัน 35336 1,500.00        

82 เด็กหญิงญาณิศา  จงกลาง ม.3 นางอุไร  จงกลาง 27551 1,500.00        

83 เด็กชายพีรศิลป์  ศรีใส ม.3 นางพรรณวดี  ศรีใส 22352 1,500.00        

84 เด็กหญิงพิชญน์าฏ  มีศกัด์ิ ม.3 นางธญัญารัตน์  มีศกัด์ิ 25049 1,500.00        

85 เด็กหญิงธนัยมยั  ศิลาด า ม.3 นางกุหลาบ  ศิลาด า 27993 1,500.00        

86 เด็กหญิงจิดาภา  สวา่งเนตร ม.3 นางสาวภทัรนนัท ์ สวา่งเนตร 33342 1,500.00        

87 เด็กหญิงศศินารีรัตน์  ดวงพรม ม.3 นายณรงค ์ ดวงพรม 32480 1,500.00        

88 เด็กหญิงดุสิตา  ต่อชีพ ม.3 นางศศิธร  ต่อชีพ 32652 1,500.00        

89 นางสาวรวงขา้ว  กุสันเทียะ ม.6 นายผ่อง  กุสันเทียะ 18454 1,500.00        

90 นายธราดล  ปอสิงห์ ม.6 นางบุญสงฆ ์ ปอสิงห์ 36604 1,500.00        

91 นายธนกร  วงศบ์ุตร ม.6 นางอรอุมา  วงศบ์ุตร 33033 1,500.00        

92 นายชยัวฒัน์  แกว้อาษา ม.6 นางเบญจวรรณ  แกว้อาษา 22779 1,500.00        



93 นางสาวณฏัฐธิดา  แถววิชา ม.6 นายเทพพร  แถววิชา 24929 1,500.00        

94 นายชยกร  นอ้ยสี ม.6 นางนนัทิชา  นอ้ยสี 37026 1,500.00        

95 นางสาวธญัพิชชา  ร่างเจริญ ม.6 นางทศันีย ์ ร่างเจริญ 31696 1,500.00        

96 นางสาวกษมา  สมขนุทด ม.6 นายทศพล  สมขนุทด 27514 1,500.00        

97 นางสาวปกิตตา  ดีขา้มป้อม ม.6 นางกชพรรณ  ดีขามป้อม 27959 1,500.00        

98 นางสาวสาวิตรี  สร้อยสูงเนิน ม.6 นายวิชยั  สร้อยสูงเนิน 25509 1,500.00        

99 นายพีรณศัก ์ บวับาง ม.6 นางละมยั  บวับาง 33341 1,500.00        

100 นางสาวบณัฑิตา  ปาปะไพ ม.6 นายนภสัรพี  ปาปะไพ 33944 1,500.00        

101 นางสาวกญัจนพชัร  ป้อมจตุัรัส ม.6 นางสุวรรณา  ป้อมจตุัรัส 32932 1,500.00        

102 นายมนสัวี  มัน่เรืองศรี ม.6 นายสมบติั  มัน่เรืองศรี 31752 1,500.00        

103 นางสาวปณิตา  สุขส าราญ ม.6 นายสมหมาย  สุขส าราญ 33507 1,500.00        

104 นายศาสตรา  นาบุญ ม.6 นางสาวศุภรัตน์  พรมมา 34928 1,500.00        

105 นายณฐัดนยั  สูงภิไลย์ ม.6 นางประไพ  สูงภิไลย์ 34653 1,500.00        

106 นายณฐันนัท ์ โสภาบุตร์ ม.6 นายณรงค ์ โสภาบุตร์ 23098 1,500.00        

107 นางสาวรัชนนัทน์  สิงขรอาสน์ ม.6 นางสุมาลี  สิงขรอาสน์ 18595 1,500.00        

108 นายจิรานุวฒัน์  สวสัดี ปวช. ปีท่ี 3นางสมพิศ  สวสัดี 33457 1,500.00        

109 นายกิตติพงศ ์ พงศสุ์วรรณ ปวช. ปีท่ี 3นางเมตตา  พงศสุ์วรรณ 34926 1,500.00        

110 นายรวิโรจน์  ไชยรวีวฒัน์ ปวช. ปีท่ี 3นายธีรวฒิุ  มิกขนุทด 15755 1,500.00        

111 นายคิมหนัต ์ แดขนุทด ปวส.ปีท่ี 2นางกญัญาลกัษณ์  แดขนุทด 29255 2,000.00        

112 นางสาวกนกวรรณ  สุภมาตร ปวส.ปีท่ี 2นายมนูญ  สุภมาตร 21174 2,000.00        

113 นางสาวปภาวรินท ์ ทองส าเริงฤทธ์ิ ป.ตรี นายโอภาส  ทองส าเริงฤทธ์ิ 21534 2,500.00        

114 นายณฐัภทัร  นพคุณ ป.ตรี นายทวีพงษ ์ นพคุณ 18718 2,500.00        

115 นายศุภณฐั  สมใส ป.ตรี นางธญัญาลกัษณ์  ศิริสวสัด์ิคุณ 32449 2,500.00        

116 นางสาวสุรัญชนา  สิงห์ลา ป.ตรี นายสมบูรณ์  สิงห์ลา 25290 2,500.00        

117 นายภคพงศ ์ เหลือมกลาง ป.ตรี นางสงบ  เหลือมกลาง 33685 2,500.00        

118 นางสาวมนตพ์รหมพร  ประทุมมี ป.ตรี นางจนัทร์หอม  ประทุมมี 30652 2,500.00        

119 นางสาววาสิตา  สิทธิวงศ์ ป.ตรี นางจุไรรัตน์  สิทธิวงศ์ 22877 2,500.00        

120 นายชยัภูมิ  ป้องจตุัรัส ป.ตรี นางศรีไพร  ป้องจตุัรัส 19137 2,500.00        

121 นายพชัรพล  สินสม ป.ตรี นางจิระพรรณ  สินสม 22742 2,500.00        

122 นายคณาธิป  สารักษ์ ป.ตรี นางสมปอง  สารักษ์ 22754 2,500.00        

123 นายวชัรพงศ ์ อาจสม ป.ตรี นายคณาพจน์  อาจสม 21853 2,500.00        

124 นางสาวนาราภทัร  แขตสันเทียะ ป.ตรี นางกนกอร  แขตสันเทียะ 32141 2,500.00        



125 นางสาวสุพิชา  จ  าเริญสุข ป.ตรี นางธนิดา  หนูทิม 23823 2,500.00        

126 นายธนภทัร  จิตรชยั ป.ตรี นายธวชั  จิตรชยั 25489 2,500.00        

127 นางสาวชุติพร  เนตรวงษ์ ป.ตรี นางณฐัวรรณ  เนตรวงษ์ 34964 2,500.00        

128 นายนิธิบดินทร์  แกว้เพชร ป.ตรี นายสมศกัด์ิ  แกว้เพชร 25426 2,500.00        

129 นางสาวณฐัพร  กิติพนัธยาพร ป.ตรี นายเกษม  กิติพนัธยาพร 20289 2,500.00        

130 นางสาวปลายฟ้า  วิชยัระหดั ป.ตรี นางวิภาพร  วิชยัระหดั 35475 2,500.00        

131 นางสาวกุลกนัยา  ลาภประเสริฐ ป.ตรี นายสุทิน  ลาภประเสริฐ 35856 2,500.00        

132 นางสาวศศิภร  คมัภีระ ป.ตรี นายอุทิศ  คมัภีระ 25893 2,500.00        

133 นายชิษณุพงศ ์ ค  าจตุัรัส ป.ตรี นางวิรัชภรณ์  ค  าจตุัรัส 27621 2,500.00        

134 นางสาวทรรศนีย ์ จ่าทนั ป.ตรี นายถนอม  จ่าทนั 34075 2,500.00        

135 นายจิตริน  วงศศ์รีจนัทร์ ป.ตรี นายพีระพงษ ์ วงศศ์รีจนัทร์ 27270 2,500.00        

136 นางสาวอภิชญา  บุญไทย ป.ตรี นางสมสมยั  บุญไทย 21075 2,500.00        

137 นายรชต  งูทิพย์ ป.ตรี นายรังสรรค ์ งูทิพย์ 33206 2,500.00        


