
 
 

พิธีมอบทุนการศึกษา 

เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 

 

 
 

 

 



วันศุกร  ที่ ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

คํานํา 

 

 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ไดระดมทุนการศึกษาใหแกนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังอยางตอเนื่อง

มาทุกป  โดยไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากมูลนิธิ  สมาคม    วัด  และหนวยงานตาง ๆ  ตลอดจน

ทานผูมีจิตศรัทธา  เชน  ศิษยเกา  ผูปกครอง  ครู-อาจารย  และบุคคลในชุมชน  เปนผูบริจาค

ทุนการศึกษาใหแกนักเรียน  สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  จัดหาทุนการศึกษา

ใหแกนักเรียนท้ังสิ้น ๓๒๘ ทุน  เปนเงิน ๗๐๕,๐๐๐ บาท  แบงเปน ๒ ประเภท  คือ 

 ประเภทท่ี ๑  ทุนเรียนดี  ใหแกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนยอดเยี่ยมของปการศึกษา ๒๕๕๕  

เพ่ือเปนขวัญ  กําลังใจ  และเปนตัวอยางท่ีดีแกนักเรียนในโรงเรียน  โดยจัดสรรเปนทุนเรียนดีใหแก

นักเรียนท้ังสิ้น  จํานวน ๒๒ ทุน  เปนเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท 

 ประเภทท่ี ๒  ทุนขัดสน  ใหแกนักเรียนท่ีมีความประพฤติเรียบรอย  ตั้งใจเรียน  แตขัดสน

ทุนทรัพยในการเรียน  เพ่ือเปนกําลังใจ  และใหนักเรียนมีโอกาสไดเรียนเต็มตามศักยภาพของตนเอง  

โดยโรงเรียนจัดหาทุนใหแกนักเรียนไดท้ังสิ้น ๓๐๖ ทุน  เปนเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท  ซ่ึงแบงเปน ๒ 

ลักษณะ  คือ 

 ๒.๑ ทุนขัดสนท่ีมอบภายในโรงเรียน  โดยสตรีวัดระฆังสมาคม  มูลนิธิโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  

และผูมีจิตศรัทธามอบเงินทุน  พิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนตามความเหมาะสม  

 ๒.๒ ทุนขัดสนจากภายนอกโรงเรียน  โดยหนวยงานตาง ๆ  พิจารณาคัดเลือกสงนักเรียนเขา

รับทุนตามคุณสมบัติท่ีหนวยงานนั้น ๆ กําหนด 

 

 

                                                                                   งานแนะแนว 

                                                                                        ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 



รายนามผูบริจาคทุนการศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

ลําดับท่ี ชื่อทุน/นามผูบริจาค จํานวนเงิน (บาท) จํานวนทุน 

๑ มูลนิธิโรงเรียนสตรีวัดระฆัง   

         ทุนเรียนดี 

         ทุนขัดสน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐ 

 ๑๓ 

๒ สตรีวัดระฆังสมาคม 

         ทุนเรียนด ี

         ทุนขัดสน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

๓ 

๙ 

๓ คุณครูนารีรัตน  กองแดง ๒,๕๐๐ ๑ 

๔ ผูมีจิตศรัทธา  ทุนเรียนดี ๒๕,๐๐๐ ๙ 

๕ ทุนปจจัยพ้ืนฐาน (สพฐ.) ๓๑๙,๕๐๐ ๒๑๓ 

๖ มูลนิธิกลุมอีซูซุ ๑๕,๐๐๐ ๓ 

๗ วัดระฆังโฆสิตาราม ๑๒๕,๐๐๐ ๕๐ 

๘ มูลนิธิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  

(ฟน  ชุตินธโร)  วัดสามพระยา 

๘,๐๐๐ ๔ 

๙ มูลนิธิผูมีเมตตา (ประเทศไทย) ๕๐,๐๐๐ ๒ 

๑๐ บริษัท  สยามซิตี้ประกันภัย ๑๒,๐๐๐ ๕ 

๑๑ ทุนพระราชทานชวยเหลือการศึกษาเด็ก

ยากจน ป ๒๕๕๖ 

๓,๐๐๐ ๑ 

๑๒ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ๓๕,๐๐๐ ๕ 

๑๓ พระมหาสมคิด ปยวณโณ ๓,๐๐๐ ๑ 

 รวม ๗๐๘,๐๐๐ ๓๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนรับทุนการศึกษา 

ประเภททุนเรียนดี 

 

 มอบแกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนยอดเยี่ยมของปการศึกษา ๒๕๕๕    เพ่ือเปนเกียรติและเปน

ตัวอยางท่ีดี  จํานวน ๒๒ ทุน  เปนเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท  โดยไดรับความอนุเคราะหจากมูลนิธิโรงเรียน

สตรีวัดระฆัง  สตรีวัดระฆังสมาคม  และผูมีจิตศรัทธา  ดังนี้ 

 

ประเภทท่ี ๑ ทุนคะแนนสะสมยอดเย่ียม   

 สตรีวัดระฆังสมาคม จัดสรรเงินทุนแกนักเรียนท่ีสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีมีผลคะแนน

เฉลี่ยสะสมยอดเยี่ยม และศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ท่ีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  และรักษาระดับผล

การเรียนไมต่ํากวา ๓.๐๐ จนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  จํานวน ๓ ทุน  เปน

เงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท 

นักเรียนรับทุน ไดแก 

๑. เด็กหญิงพรรณทิพา     สายมัญ    ม. ๔/๒  ๓.๙๒ 

๒.  นางสาวอติญา  มณีวาส    ม. ๕/๑  ๔.๐๐ 

 3. นางสาวกนกวรรณ   อินทรรักษ   ม. ๖/๑  ๓.๔๔  

     และนางสาวณรัฐวรรณ  พสุการัชตชัย  ม.๖/๑  ๓.๙๔  

 

ประเภทท่ี ๒ ทุนคะแนนยอดเย่ียมระดับช้ัน 

 มูลนิธิโรงเรียนสตรีวัดระฆัง และผูมีจิตศรัทธา  จัดสรรเงินทุนแกนักเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ย

สูงสุดของแตละระดับชั้น และแตละแผนการเรียน  

ผูมีจิตศรัทธา 

จัดสรรเงินทุนมอบใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน ๔ ทุน  ทุนละ ๒,๔๐๐ 

บาท  และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน ๕  ทุน  ทุนละ  ๓,๐๐๐  บาท  รวม ๙ ทุน  เปนเงิน  

๒๕,๐๐๐ บาท 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

๑.  เด็กหญิงบุศรินทร  ใจบุญ    ม. ๒/๓  ๔.๐๐  

๒. เด็กหญิงสุดาสิริ  หวง   ม.๒/๓  ๔.๐๐  

 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

๓.  เด็กหญิงณัฐกานต  อ่ิมสมโภชน  ม. ๓/๑  ๓.๙๕  

 

 



 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

๔.  เด็กหญิงธัญพร  แชมประสิทธิ์  ม.๔/๒  ๓.๙๑   

 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

แผนวิทย-คณิต 

๕.  นางสาวกนกพร   สุคนธบารมี  ม. ๕/๑  ๔.๐๐  

 

แผนอังกฤษ-คณิต 

๖.  นางสาวเจนจิรา  วงษนุช   ม.๕/๔  ๓.๘๘  

แผนอังกฤษ-จีน 

๗. นางสาววรดา           กาญจนเวทิน   ม. ๔/๗  ๓.๗๐ 

แผนอังกฤษ-ฝรั่งเศส 

๘. นางสาวโมชยาว ี ธรรมปรีชา  ม. ๔/๘  ๓.๐๘ 

แผนอังกฤษ-สังคม-ไทย  

๙. นางสาวกัญญาพัชร  ชะโนภาศ  ม. ๔/๙  ๓.๒๒  

 

ทุนมูลนิธิโรงเรียนสตรีวัดระฆัง จัดสรรเงินทุนดังตอไปนี้  

๑. กองทุนสมเด็จพระสังฆราช (วาสนะมหาเถระ)  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

๒. กองทุนวัดระฆังโฆสิตาราม (แหเทียนพรรษา) 

๓. กองทุนคุณครูอรทัย  สุคนธโอสถ  โดยคุณศรีวิภา  จรูญโรจน ณ อยุธยา 

๔. กองทุนผูอํานวยการภาณี  การุณยะวนิช 

๕. กองทุนผูอํานวยการเฟองฟา  ประดิษฐพจน 

๖. กองทุนผูอํานวยการมณีพันธ  ศรีสุพรรณดิฐ 

๗. กองทุนผูอํานวยการสุมนมาศ  วุฒิสงาธรรม 

๘. กองทุนอาจารยอารีรัตน  ประดิษฐพจน 

๙. กองทุนบุษบง  มุงการดี 

๑๐. กองทุนอาจารยดวงพร  นรพัลลภ 

มอบใหแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน ๑๐ ทุน  ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  

รวม  ๓๐,๐๐๐  บาท  

 

 

 



มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

แผนวิทย-คณิต 

๑.  นางสาวศุภิสรา  บุญลัญชัยกุล  ม. ๖/๒  ๓.๙๗ 

แผนอังกฤษ-คณิต 

๒.  นางสาวกานตธีรา  ภูริวิกรัย   ม. ๖/๕  ๓.๘๕  

แผนอังกฤษ-จีน 

๓. นางสาวธนศร ี  เกิดเกตุปน   ม. ๖/๗  ๓.๔๕  

แผนอังกฤษ-ฝรั่งเศส 

๔.  นางสาวอรนลิน    อินทิรานนท   ม. ๖/๘  ๓.๕๑  

แผนอังกฤษ-สังคม-ไทย 

๕. นางสาวรุจีรําไพ  อวมสน   ม. ๖/๙  ๓.๐๗  

 

 

 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

แผนวิทย-คณิต 

๖. นางสาวอาภากร  ผาสุข      ๓.๙๔  

ปจจุบันกําลังศึกษาชั้นปท่ี ๑  คณะวิทยาศาสตร  สาขาเคมี  (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

แผนอังกฤษ-คณิต 

๗. นางสาวธิดารัตน  หอมชื่น     ๓.๗๔ 

ปจจุบันกําลังศึกษาชั้นปท่ี ๑  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

แผนอังกฤษ-จีน 

๘. นางสาวธนพร   ศรีวัฒนดิลก     ๓.๙๐ 

ปจจุบันกําลังศึกษาชั้นปท่ี ๑   คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส 

๙. นางสาวณิชาภา  แกวประวัติงาม    ๓.๔๗  

ปจจุบันกําลังศึกษาชั้นปท่ี ๑    คณะศิลปะศาสตร  เอเชียตะวันออกเฉียงใต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

แผนอังกฤษ- สังคม-ไทย 

๑๐. นางสาวอภิชญา  ภัทราภรณไพบูลย   ๓.๕๕ 

ปจจุบันกําลังศึกษาชั้นปท่ี ๑   ทุนคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 



รายช่ือนักเรียนรับทุนการศึกษา 

ประเภททุนขัดสน 

 ใหแกนักเรียนท่ีมีความประพฤติเรียบรอย  ขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียน  เพ่ือ

เปนขวัญ  กําลังใจ  และมีโอกาสไดเรียนเต็มศักยภาพ  สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๖  นักเรียนไดรับทุน

ขัดสนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนท้ังสิ้น  ๓๐๖ ทุน  เปนเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท  ดังนี ้

 

 ๑. ทุนมูลนิธิโรงเรียนสตรีวัดระฆัง   จํานวน ๑๓ ทุน  เปนทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

จํานวน ๕ ทุน  ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท    และทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน ๘ ทุน  ทุน

ละ ๒,๕๐๐ บาท  รวมเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

 นักเรียนรับทุนไดแก 

   ๑. เด็กหญิงนงนภัส  จันทาพูน   ม.๑/๖ 

   ๒. เด็กหญิงพิชญา  เกษศิริ   ม.๒/๕ 

   ๓. เด็กหญิงถิรดา  สุขเจริญ    ม.๑/๔ 

   ๔. เด็กหญิงสุทธิดา  เจะเด็ง   ม.๓/๗ 

   ๕. เด็กหญิงณัฐนันท  ลิมนภาพวัลย   ม.๓/๗ 

   ๖. นางสาวอทิตญา  ตันติเจริญวิโรจน   ม.๕/๕ 

   ๗. นางสาวจิรนันท  ยางงาม   ม.๔/๓ 

   ๘. นางสาวพิชญา  เวชจันทร   ม.๔/๒ 

   ๙. นางสาวดวงหทัย  บางกุลธรรม   ม. ๔/๕ 

  ๑๐. นางสาวณัฐณิชา  ฉายะรถี   ม.๕/๒  

  ๑๑.  นางสาวปรัชญาพร  ภาคอารีย  ม.๕/๒  

  ๑๒. นางสาวชุติกาญจน  เงินใบออน  ม.๕/๕  

  ๑๓. นางสาวชุติกาญจน  เกียรติพันธุสดใส  ม.๕/๔  

    

 ๒. ทุนสตรีวัดระฆังสมาคม  จํานวน  ๙ ทุน  เปนทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 

๕ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท  และทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน ๔ ทุน  ทุนละ ๒,๕๐๐ 

บาท    รวมเปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  นักเรียนรับทุนไดแก 

  ๑. เด็กหญิงอชิรญาณ  เอ่ียมสําอางค   ม. ๑/๖ 

  ๒. เด็กหญิงชุติกาญจน  ไตรธนาภัทร   ม. ๑/๖ 

  ๓. เด็กหญิงกัญจนา  จงทอง   ม.๑ /๔ 

  ๔. เด็กหญิงรัชตจิตา  โชคสุรวิบูลย   ม.๑/๗ 

  ๕. เด็กหญิงรัตติกาล  จุฑารัตน   ม.๑/๖ 

  ๖. นางสาวนภัสนันท  กันมาธนวิชย   ม.๕/๙ 



  ๗. นางสาวณัฐนุช  พูนปาน   ม.๕/๓ 

  ๘. นางสาวเบญจมา  ตรีวิริยกิจจา   ม.๕/๓ 

  ๙. นางสาวณัฐวดี  มีพงษ   ม.๕/๘ 

  

 ๓. ทุนบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย  จํานวน ๕ ทุน  เปนทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ตน ๑ 

ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท  และทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท  จํานวน ๔ 

ทุน  รวมเปนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท  นักเรียนรับทุนไดแก 

   ๑. เด็กหญิงกิตติญา  จิตภา   ม.๑/๔ 

   ๒. นางสาวภูสุดา  ยาไทย   ม.๕/๔ 

   ๓. นางสาวสิรินทร  ชวยกลาง   ม.๕/๘ 

   ๔. นางสาวศิวรักษ  สงเสียง    ม.๕/๘ 

   ๕. นางสาวเอริน   พิมพทอง   ม. ๕/๑ 

   

 ๔. ทุนคุณครูนารีรัตน  กองแดง   จํานวน ๑ ทุน   เปนทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    

ทุนละ 2,500 บาท  นักเรียนรับทุน ไดแก 

  ๑.  นางสาวชนันธร  นอยวงษ   ม.๕/๙   

 

 ๕. ทุนปจจัยพ้ืนฐาน (สพฐ.)   จํานวน ๒๑๓ ทุน  เปนทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ทุน

ละ ๑,๕๐๐ บาท  รวมเปนเงิน ๓๑๙,๕๐๐ บาท  นักเรียนรับทุน  ไดแก 

   ๑. เด็กหญิงพิมพิกา  เผื่อนอารีย  ม. ๓/๕ 

   ๒. เด็กหญิงแพรว  วัฒนปรีดี  ม. ๓/๕ 

   ๓. เด็กหญิงวราลี  สินธุเดช   ม. ๓/๕ 

   ๔. เด็กหญิงยุพา   งามพักตร  ม. ๓/๖ 

   ๕. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีเมือง   ม. ๓/๗ 

   ๖. เด็กหญิงวราลี  พ่ึงภูมิ   ม. ๒/๔ 

   ๗. เด็กหญิงสุรภา  กลิ่นเกษร  ม. ๒/๖ 

   ๘. เด็กหญิงกวินนาถ  เริ่มฤกษ   ม. ๒/๖ 

   ๙. เด็กหญิงเจนจิรา  พลแสน   ม. ๒/๖ 

  ๑๐. เด็กหญิงพรปวีร  จิตโกศลวณิชย  ม. ๒/๔ 

  ๑๑. เด็กหญิงชนัสถนันท  เหมฤดี   ม. ๒/๔ 

  ๑๒. เด็กหญิงชนัญธิดา  นนทรี   ม. ๒/๔ 

  ๑๓. เด็กหญิงไอยลดา  โกกะพันธ  ม. ๒/๔ 

  ๑๔. เด็กหญิงจิดาภา  ออเขายอย  ม. ๒/๔ 



  ๑๕. เด็กหญิงนัฐธิญา  จันดา   ม. ๒/๔ 

  ๑๖. เด็กหญิงน้ําฝน  นอยประชา  ม. ๒/๔ 

  ๑๗. เด็กหญิงปญญพัฒน  หาญทนงค  ม. ๒/๔ 

  ๑๘. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขขี   ม. ๒/๔ 

  ๑๙. เด็กหญิงจารุวรรณ  นรการ   ม. ๒/๕ 

  ๒๐. เด็กหญิงชวัลญา  ยินดีทวีทรัพย  ม. ๒/๕ 

  ๒๑. เด็กหญิงธิติพร  คําสาลิกา   ม. ๒/๕ 

  ๒๒. เด็กหญิงนัษฐพัชรกร  รอดดี   ม. ๒/๕ 

  ๒๓. เด็กหญิงวิภาวี  ชวาเขต   ม.๒/๕ 

  ๒๔. เด็กหญิงจารุภา  จงประจักษสกุล  ม. ๒/๕ 

  ๒๕. เด็กหญิงชุติมา  บุญพรหม  ม. ๒/๕ 

  ๒๖. เด็กหญิงธนภรณ  ณ บางชาง  ม. ๒/๕ 

  ๒๗. เด็กหญิงธนสุกาญจน  นวลสังข   ม. ๒/๕ 

  ๒๘. เด็กหญิงนพวัลย  จงเกษมวงษ  ม. ๒/๕ 

  ๒๙. เด็กหญิงนุชจรีย  แกวมณี   ม. ๒/๕ 

  ๓๐. เด็กหญิงภัทราภรณ  แซโก   ม. ๒/๕ 

  ๓๑. เด็กหญิงรินรดา  รอดจากไร  ม. ๒/๕ 

  ๓๒. เด็กหญิงศรสวรรค  หนักแนน  ม. ๒/๕ 

  ๓๓. เด็กหญิงศศิมา  ศรีรอด   ม. ๒/๕ 

  ๓๔. เด็กหญิงกนกนันท  ศิลานนท  ม. ๒/๖ 

  ๓๕. เด็กหญิงกชกร  นวลทอง  ม. ๒/๖ 

  ๓๖. เด็กหญิงกัลยรัตน  จิตตแจม  ม. ๒/๖ 

  ๓๗. เด็กหญิงกิตติวรรณ  เริงศักดิ์   ม. ๒/๖ 

  ๓๘. เด็กหญิงชัญญานุช  พรผล   ม. ๒/๖ 

  ๓๙. เด็กหญิงชุลิตา  ชิงชนะ   ม. ๒/๖ 

  ๔๐. เด็กหญิงณัฐนรี  กรีชานนท  ม. ๒/๖ 

  ๔๑. เด็กหญิงธนัญญา  สุขสกุลรัตน  ม. ๒/๖ 

  ๔๒. เด็กหญิงธนัญธรณ  อนเงิน   ม. ๒/๖ 

  ๔๓. เด็กหญิงธาวิตา  บุญตา   ม. ๒/๖ 

  ๔๔. เด็กหญิงนันทวดี  ชาคริยานุกูล  ม. ๒/๖ 

  ๔๕. เด็กหญิงบัวชมพู  พุฒซอน   ม. ๒/๖ 

  ๔๖. เด็กหญิงบุญปรียา  ดัดเดช   ม. ๒/๖ 

  ๔๗. เด็กหญิงประภาพร  นิยมทอง  ม. 2/๖ 



  ๔๘. เด็กหญิงพลอยทิวา  ภูสมศรี   ม. ๒/๖ 

  ๔๙. เด็กหญิงฟา   สารวงษ   ม. ๒/๖ 

  ๕๐. เด็กหญิงภัณฑิรา  กิจวาส   ม. ๒/๖ 

  ๕๑. เด็กหญิงมุกดา  ชัยสาร   ม. ๒/๖ 

  ๕๒. เด็กหญิงเยาวลักษณ  คงใหญ   ม. ๒/๖ 

  ๕๓. เด็กหญิงวรัญญา  สุสุนทร   ม. ๒/๖ 

  ๕๔. เด็กหญิงวันวิวาห  เอ่ียววิเชียร  ม. ๒/๖ 

  ๕๕. เด็กหญิงศศิธร  ดวงสุธา   ม. ๒/๖ 

  ๕๖. เด็กหญิงศุภวรรณ  สิทธิลักษณ  ม. ๒/๖ 

  ๕๗. เด็กหญิงสุชาดา  อยูศูนยตรง  ม. ๒/๖ 

  ๕๘. เด็กหญิงณัฐนิชา  เหลาไพบูลย  ม. ๒/๗ 

  ๕๙. เด็กหญิงพาฝน  คนารักษ  ม. ๒/๗ 

  ๖๐. เด็กหญิงวรรณกานต  เล็กเขียน  ม. ๒/๗ 

  ๖๑. เด็กหญิงศุภธวดี  หนูดวง   ม.๒/๗ 

  ๖๒. เด็กหญิงยุคนธร  ยืนนาน   ม. ๓/๓ 

  ๖๓. เด็กหญิงศิรินญา  แดงจิ๋ว   ม. ๓/๓ 

  ๖๔. เด็กหญิงสิริยากร  ชื่นใจ   ม. ๓/๓ 

  ๖๕. เด็กหญิงสุธิพร  พิลา   ม. ๓/๓ 

  ๖๖. เด็กหญิงสุมนา  พงษเผาทอง  ม. ๓/๓ 

  ๖๗. เด็กหญิงกชกร  เจียมสงา  ม. ๓/๓ 

  ๖๘. เด็กหญิงฐิติรัตน  แสงบรรเจิดศิลป  ม. ๓/๓ 

  ๖๙. เด็กหญิงอภิญญา  สุทธิเรืองวงศ  ม. ๓/๓ 

  ๗๐. เด็กหญิงไขศขจีภัค  พุกะทรัพย  ม. ๓/๓ 

  ๗๑. เด็กหญิงจุฬาลักษณ  ขอจิตต   ม. ๓/๓ 

  ๗๒. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองสวัสดิ์  ม. ๓/๓ 

  ๗๓. เด็กหญิงธนารีย  เบ็ญจกรีฑา  ม. ๓/๓ 

  ๗๔. เด็กหญิงบุศรินทร  ชาติอุดมเดช  ม. ๓/๓ 

  ๗๕. เด็กหญิงปาณิศา  คําเพ็งอาจ  ม. ๓/๓ 

  ๗๖. เด็กหญิงพรชนก  ขําคมกุล  ม. ๓/๓ 

  ๗๗. เด็กหญิงพิมพลภัส  เถามานกูล  ม. ๓/๓ 

  ๗๘. เด็กหญิงรรรรร  แกวมณี   ม. ๓/๓ 

  ๗๙. เด็กหญิงรัตนสิน  พิมพระเบียบ  ม. ๓/๓ 

  ๘๐. เด็กหญิงรามาวดี  ปานเนตร  ม. ๓/๓ 



  ๘๑. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  ภักดีเตล็บ  ม. ๓/๓ 

  ๘๒. เด็กหญิงวาสิตา  สิงหกลม  ม. ๓/๓ 

  ๘๓. เด็กหญิงศวิพร  สุนารัตน  ม. ๓/๓ 

  ๘๔. เด็กหญิงสายธาร  กิติกุล   ม. ๓/๓ 

  ๘๕. เด็กหญิงสาวิกา  บุญขันตินาถ  ม. ๓/๓ 

  ๘๖. เด็กหญิงสินีรัตน  ฮอบุตร   ม. ๓/๓ 

  ๘๗. เด็กหญิงสิรินญา  แดงจิ๋ว   ม. ๓/๓ 

  ๘๘. เด็กหญิงหทัยชนก  เทศแกว   ม. ๓/๓ 

  ๘๙. เด็กหญิงอณุธิดา  ดานเนาลา  ม. ๓/๓ 

  ๙๐. เด็กหญิงอภิชญา  ทับทอง   ม. ๓/๓ 

  ๙๑. เด็กหญิงอภิญญา  สุทิเรืองวงศ  ม. ๓/๓ 

  ๙๒. เด็กหญิงเอกนารี  ยิ้มรักญาติ  ม. ๓/๓ 

  ๙๓. เด็กหญิงจิตรลดา  มูลทา   ม. ๓/๓ 

  ๙๔. เด็กหญิงจิรภิญญา  ชมถนอม  ม. ๓/๓ 

  ๙๕. เด็กหญิงณัชชา  เจริญทิพย  ม. ๓/๓ 

  ๙๖. เด็กหญิงณัฐชยา  ประเสริฐวิริยะ  ม. ๓/๓ 

  ๙๗. เด็กหญิงณัฐวดี  โสตะพราหมณ  ม. ๓/๓ 

  ๙๘. เด็กหญิงแตงกวา  ออนโพธิ์   ม. ๓/๓ 

  ๙๙. เด็กหญิงธันยชนก  มีทัง   ม. ๓/๓ 

  ๑๐๐. เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนสุภาพรศักดิ์  ม. ๓/๓ 

  ๑๐๑. เด็กหญิงน้ําฟา  ฉิมวัย   ม. ๓/๓ 

  ๑๐๒. เด็กหญิงเนตรนภา  กกมาก   ม.๓/๓ 

  ๑๐๓. เด็กหญิงกัลยา  อธิปญญาศิลป  ม. ๓/๔ 

  ๑๐๔. เด็กหญิงเกตุมณี  แสงจันทรเรือง  ม. ๓/๔ 

  ๑๐๕. เด็กหญิงชนิกานต  คงเนียม   ม. ๓/๔ 

  ๑๐๖. เด็กหญิงณหทัย  เตชะวิบูลยผล  ม. ๓/๕ 

  ๑๐๗. เด็กหญิงฐิตา  รอดเรือง  ม. ๓/๔ 

  ๑๐๘. เด็กหญิงฐิตินันท  แซจาง   ม.๓/๔ 

  ๑๐๙. เด็กหญิงณัชชา  ทิพยเลิศชัย  ม. ๓/๔ 

  ๑๑๐. เด็กหญิงณัฐกานต  พัลลับโพธิ์  ม. ๓/๔ 

  ๑๑๑. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัชตารมย  ม. ๓/๔ 

  ๑๑๒. เด็กหญิงพิชญา  เกษศิริ   ม.๒/๕ 

  ๑๑๓. เด็กหญิงตุลยา  พลวงศ   ม. ๓/๔ 



  ๑๑๔. เด็กหญิงธนภรณ  สุขปราณี  ม. ๓/๔ 

  ๑๑๕. เด็กหญิงนิศาชล  คําแสน   ม. ๓/๔ 

  ๑๑๖. เด็กหญิงนุชวรา  ลิ้มธนา   ม. ๓/๔ 

  ๑๑๗. เด็กหญิงปวีรธิดา  พันธุเพ่ิมพูล  ม. ๓/๔ 

  ๑๑๘. เด็กหญิงปยมาศ  สฤษดิวุฒิ  ม. ๓/๔ 

  ๑๑๙. เด็กหญิงพนาวรรณ  พานสุวรรณ  ม. ๓/๔ 

  ๑๒๐. เด็กหญิงพรพิมล  แตงออน  ม. ๓/๔ 

  ๑๒๑. เด็กหญิงพัชราภรณ  มิคราม   ม. ๓/๔ 

  ๑๒๒. เด็กหญิงภลดา  ฤกษถนอม   ม. ๓/๔ 

  ๑๒๓. เด็กหญิงภัทรสุดา  มีพงษ   ม. ๓/๔ 

  ๑๒๔. เด็กหญิงชญาดา  ลักษณะวิริยะกุล  ม. ๓/๕ 

  ๑๒๕. เด็กหญิงมหัศจรรย  ขวัญพงษ  ม. ๓/๔ 

  ๑๒๖. เด็กหญิงสุทธิดา  เจะเด็ง   ม. ๓/๗ 

  ๑๒๗. เด็กหญิงวรนุช  โชติวิสุทธิ ์ ม. ๓/๔ 

  ๑๒๘. เด็กหญิงวิริญญา  การุณชาติ  ม. ๓/๔ 

  ๑๒๙. เด็กหญิงศรุตยา  คุนเลิศดี   ม. ๓/๔ 

  ๑๓๐. เด็กหญิงศศิธร  หอมลออ  ม. ๓/๔ 

  ๑๓๑. เด็กหญิงศศิภา  อํ่าปรีดา   ม. ๓/๔ 

  ๑๓๒. เด็กหญิงศินวัล  ขาวโพธิเอน  ม. ๓/๔ 

  ๑๓๓. เด็กหญิงศิริวรรณ  หากลิ่นดี  ม. ๓/๔ 

  ๑๓๔. เด็กหญิงสุปราณี  นาคะวงศ  ม. ๓/๔ 

  ๑๓๕. เด็กหญิงสุภาว ี มะณีวัน   ม. ๓/๔ 

  ๑๓๖. เด็กหญิงสุภิญญา  ศรีสังข   ม. ๓/๔ 

  ๑๓๗. เด็กหญิงอติกานต  พิทักษสินเกษม  ม. ๓/๔ 

  ๑๓๘. เด็กหญิงอติภา  กระตืองาน  ม. ๓/๔ 

  ๑๓๙. เด็กหญิงอริสา  วันสวาง   ม. ๓/๔ 

  ๑๔๐. เด็กหญิงอารยา  หนูรี   ม. ๓/๔ 

  ๑๔๑ เด็กหญิงกฤติยาภรณ นามไพร   ม. ๓/๕ 

  ๑๔๒. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มณีโชติ   ม. ๓/๕ 

  ๑๔๓. เด็กหญิงกันตรัตน  วงษสม   ม. ๓/๕ 

  ๑๔๔. เด็กหญิงกัลยกร  ประเสริฐวิริยะ  ม. ๓/๕ 

  ๑๔๕. เด็กหญิงเกศกนก  เกตุวารี   ม. ๓/๕ 

  ๑๔๖. เด็กหญิงฉัตรลดา  เตียเปน   ม. ๓/๕ 



  ๑๔๗. เด็กหญิงชยาภรณ  ศรีสะเกศ  ม. ๓/๕ 

  ๑๔๘. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยนา   ม. ๓/๕ 

  ๑๔๙. เด็กหญิงชาลิสา  ลีฬหาล้ําเลิศ  ม. ๓/๕ 

  ๑๕๐. เด็กหญิงชิดชนก  ทองสุข   ม. ๓/๕ 

  ๑๕๑. เด็กหญิงไชยาพร  ภักดีมาตุภูมิ  ม. ๓/๕ 

  ๑๕๒. เด็กหญิงญาณิศา  อัคพิน   ม. ๓/๕ 

  ๑๕๓. เด็กหญิงณัฐชยาพร  อินบางยาง  ม. ๓/๕ 

  ๑๕๔. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อิสระพงษ  ม. ๓/๕ 

  ๑๕๕. เด็กหญิงณิช  ศรียาภัย   ม. ๓/๕ 

  ๑๕๖. เด็กหญิงณิชากร  กลับสกุล  ม. ๓/๕ 

  ๑๕๗. เด็กหญิงธาริณี  จันทรดวง  ม. ๓/๕ 

  ๑๕๘. เด็กหญิงนวพร  บุญจันทร  ม. ๓/๕ 

  ๑๕๙. เด็กหญิงนัมมาวี  กาวาลา   ม. ๓/๕ 

  ๑๖๐. เด็กหญิงปุณยวีร  ศรีลิ้มพงษ  ม. ๓/๕ 

  ๑๖๑. เด็กหญิงพรสินี  กล่ําพลบ  ม. ๓/๕ 

  ๑๖๒. เด็กหญิงศศินันท  ปานดวงแกว  ม. ๓/๕ 

  ๑๖๓. เด็กหญิงปรียากร  เอ้ือวิไลเลิศ  ม. ๓/๕ 

  ๑๖๔. เด็กหญิงภัคจิรา  นิยม   ม. ๓/๕ 

  ๑๖๕. เด็กหญิงมนัสนันท  ขุนเหร   ม. ๓/๕ 

  ๑๖๖. เด็กหญิงฤทธิกา  พลายพูล  ม. ๓/๕ 

  ๑๖๗. เด็กหญิงวรรณรัตน  โสภา   ม. ๓/๕ 

  ๑๖๘. เด็กหญิงวรรษมล  สังวรินทะ  ม. ๓/๕ 

  ๑๖๙. เด็กหญิงวาสนา  สิมดิษฐ   ม. ๓/๕ 

  ๑๗๐. เด็กหญิงศิรประภา  มีบุญ   ม. ๓/๕ 

  ๑๗๑. เด็กหญิงศิริมาศ  ภูติชาญชัย  ม. ๓/๕ 

  ๑๗๒. เด็กหญิงมนัสพร  ทรัพยจิตร  ม. ๓/๕ 

  ๑๗๓. เด็กหญิงสุธีมนต  รอบคอบ  ม. ๓/๕ 

  ๑๗๔. เด็กหญิงอันดา  วัชรพิสุทธิ์  ม. ๓/๕ 

  ๑๗๕. เด็กหญิงธันยมัย  ธรรมโกศล  ม.๓/๓ 

  ๑๗๖. เด็กหญิงจันทรนภา  คลายละม่ัง  ม. ๓/๖ 

  ๑๗๗. เด็กหญิงจิตรลดาพร อัศวภูมิ   ม. ๓/๖ 

  ๑๗๘. เด็กหญิงชวัลลักษณ ประสพบุญ  ม. ๓/๖ 

  ๑๗๙. เด็กหญิงชวิศา  สุจารีย   ม. ๓/๖ 



  ๑๘๐. เด็กหญิงฐิตารีย  อางทอง   ม. ๓/๖ 

  ๑๘๑. เด็กหญิงณัฏฐณิดา  ลดาวัลย ณ อยุธยา ม. ๓/๖ 

  ๑๘๒. เด็กหญิงธนัญญา  เลิศธรรมธีรกุล  ม. ๓/๖ 

  ๑๘๓. เด็กหญิงธนิสร  แสงพล   ม. ๓/๖ 

  ๑๘๔. เด็กหญิงธมน  ประณต   ม. ๓/๖ 

  ๑๘๕. เด็กหญิงธัญธร  ทองประสูตร  ม. ๓/๖ 

  ๑๘๖. เด็กหญิงน้ําหวาน  ธรรมานวัตร  ม. ๓/๖ 

  ๑๘๗. เด็กหญิงนุชจิรา  จารุจินดา  ม. ๓/๖ 

  ๑๘๘. เด็กหญิงบรรจพร  ซุมเสียง   ม. ๓/๖ 

  ๑๘๙. เด็กหญิงปพิชญา  ตระการจันทร  ม. ๓/๖ 

  ๑๙๐. เด็กหญิงปวีรกร  หลอดเงิน  ม. ๓/๖ 

  ๑๙๑. เด็กหญิงปยวรรณ  ใจคง   ม. ๓/๖ 

  ๑๙๒. เด็กหญิงปุณญดา  วชิรเรืองกุล  ม. ๓/๖ 

  ๑๙๓. เด็กหญิงพรรณิตา  รูปเหมาะ  ม. ๓/๖ 

  ๑๙๔. เด็กหญิงกฤติยาณี  อุณาโลม  ม. ๓/๖ 

  ๑๙๕. เด็กหญิงภัทรพร  ฐานันตรสฤษดิ์  ม. ๓/๖ 

  ๑๙๖. เด็กหญิงเมธาวี  เมฆพัฒน  ม.๓/๖ 

  ๑๙๗. เด็กหญิงรพีพรรณ  ขําสุวรรณ  ม. ๓/๖ 

  ๑๙๘. เด็กหญิงวรรณวดี  สาสิงห   ม. ๓/๖ 

  ๑๙๙. เด็กหญิงวลัยลักษณ สุขศิริกุล   ม. ๓/๖ 

  ๒๐๐. เด็กหญิงวาทินี  บุญมา   ม. ๓/๖ 

  ๒๐๑. เด็กหญิงวีรินทร  เจี๊ยบหยู   ม. ๓/๖ 

  ๒๐๒. เด็กหญิงศิริรัตน  พูลทรัพย  ม. ๓/๖ 

  ๒๐๓. เด็กหญิงสโรชา  สงวนสุข   ม. ๓/๖ 

  ๒๐๔. เด็กหญิงสุภัคดี  สนเปยม   ม.๓/๖ 

  ๒๐๕. เด็กหญิงอนัญลักษณ วงษพัฒน  ม. ๓/๖ 

  ๒๐๖. เด็กหญิงอภัสนันท  ศิริสาลีโภชน  ม. ๓/๖ 

  ๒๐๗. เด็กหญิงอภิภาวดี  ฤกษสุนทรี  ม. ๓/๖ 

  ๒๐๘. เด็กหญิงจุฑาทิพย  บุญหนา   ม. ๓/๗ 

  ๒๐๙. เด็กหญิงธัญญลักษณ ปญญาทีโป  ม.๓/๗ 

  ๒๑๐. เด็กหญิงบุญธิดา  แตงเอียม  ม. ๓/๗ 

  ๒๑๑. เด็กหญิงวราลัย  ฉวีวรรณ   ม. ๓/๗ 

  ๒๑๒. เด็กหญิงวารี  สิงหรอ   ม. ๓/๗ 



  ๒๑๓. เด็กหญิงสิริกัญญา  พวงแสง   ม. ๓/๗ 

 ๖. ทุนมูลนิธิกลุมอีซูซุ  จํานวน ๓ ทุน  เปนทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทุนละ 

๕,๐๐๐ บาท  เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท  นักเรียนรับทุน  ไดแก 

  ๑. นางสาวนพวรรณ  อยูพวง   ม.๕/๒ 

  ๒. นางสาวพลอยไพลิน  ศิริสม   ม. ๕/๑ 

  ๓. นางสาวปภัศนันน  ตันพานิช  ม. ๕/๒ 

  

 ๗. ทุนการศึกษาสงเคราะหนักเรียน  เขตบางกอกนอย  โดยวัดระฆังโฆสิตาราม  เปน

ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน ๒๕ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท  และ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน ๒๕ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  รวม  ๕๐ ทุน  เปนเงิน ๑๒๕,๐๐๐ 

บาท  นักเรียนรับทุนไดแก 

  ๑. เด็กหญิงวิภาวี   ชวาเขต   ม. ๒/๕ 

  ๒. เด็กหญิงกชกร  เจียมสงา  ม. ๓/๓ 

  ๓. เด็กหญิงฐิติรัตน  แสงบรรเจิดศิลป  ม. ๓/๓ 

  ๔. เด็กหญิงปาณิศา  คําเพ็งอาจ  ม. ๓/๓ 

  ๕. เด็กหญิงวาสิตา  สิงหกลม  ม. ๓/๓ 

  ๖. เด็กหญิงศวิพร  สุนารัตน  ม. ๓/๓ 

  ๗. เด็กหญิงอภิญญา  สุทธิเรืองวงศ  ม. ๓/๓ 

  ๘. เด็กหญิงกัลยกร  ประเสริฐวิริยะ  ม. ๓/๕ 

  ๙. เด็กหญิงแพรว  วัฒนปรีดี  ม. ๓/๕ 

  ๑๐. เด็กหญิงวราลี  สินธุเดช   ม. ๓/๕ 

  ๑๑. เด็กหญิงจุฑาทิพย  บุญหนา   ม. ๓/๗ 

  ๑๒. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีเมือง   ม. ๓/๗ 

  ๑๓. เด็กหญิงยุพา  งามพักตร  ม. ๓/๖ 

  ๑๔. เด็กหญิงพิมพิกา  เฟอนอารีย  ม. ๓/๕ 

  ๑๕. เด็กหญิงชยาภรณ  ศรีสะเกศ  ม. ๓/๕ 

  ๑๖. เด็กหญิงจารุวรรณ  นรการ   ม. ๒/๕ 

  ๑๗. เด็กหญิงนัษฐพัชรกร  รอดดี   ม. ๒/๕ 

  ๑๘. เด็กหญิงนัมมาวี  กาวาลา   ม. ๓/๕ 

  ๑๙. เด็กหญิงธิติพร  คําสาลิกา  ม. ๒/๕ 

  ๒๐. เด็กหญิงฤทธิกา  พลายพูล  ม. ๓/๕ 

  ๒๑. เด็กหญิงชวัลญา  ยินดีทวีทรัพย  ม. ๒/๕ 

  ๒๒. เด็กหญิงพรปวีร  จิตโกศลวณิชย  ม.๒/๔ 



  ๒๓. เด็กหญิงชนัสถนันท  เหมฤดี   ม .๒/๔ 

  ๒๔. เด็กหญิงชนัญธิดา  นนทรีย   ม. ๒/๔ 

  ๒๕. เด็กหญิงวราลี  พ่ึงภูมิ   ม.๒/๔ 

  ๒๖. นางสาวนันทกานต  สายแกวเกิด  ม. ๕/๑ 

  ๒๗. นางสาวกรหทัย  พรไพรเพชร    ม. ๕/๕ 

  ๒๘. นางสาวณัฏฐณิชา  ลดาวัลย ณ อยุธยา ม. ๕/๗ 

  ๒๙. นางสาวภัทราลักษณ  ธนะพิงคพงษ  ม. ๖/๒ 

  ๓๐. นางสาววริศรา  สมุทรักษ  ม. ๖/๕ 

  ๓๑. นางสาวณัฐวรรณ  พานแกว  ม. ๖/๓ 

  ๓๒. นางสาววัชรีพร  เคหะฐาน  ม. ๖/๗ 

  ๓๓. นางสาวรพีพร  บุญประเสริฐศิริ  ม. ๖/๗ 

  ๓๔. นางสาวเกษเกลา  บํารุงศรี   ม. ๕/๗ 

  ๓๕. นางสาวพันไมล  พุกงาม   ม. ๕/๘ 

  ๓๖. นางสาววรวีร  มณีเนตร  ม. ๖/๙ 

  ๓๗. นางสาวพิมพกานต  บุญวงศ   ม.๕/๙ 

  ๓๘. นางสาวอังวรา    โพธิวงศานนท  ม. ๕/๙ 

  ๓๙. นางสาวจุฑามาส  คนดี   ม. ๖/๓ 

  ๔๐. นางสาวปริฉัตร  ภารา   ม. ๖/๓ 

  ๔๑. นางสาวเจริญลาภนฤด ี อัปรมาตย  ม. ๖/๓ 

  ๔๒. นางสาวณัฐภารัตน    พลอยขํา  ม. ๕/๑ 

  ๔๓. นางสาวสุนิตา  แซเผาะ   ม. ๕/๑ 

  ๔๔. นางสาวเบญจมาภรณ ไชยพินิจ   ม. ๖/๖ 

  ๔๕. นางสาวจุฬาลักษณ  สมบูรณ   ม. ๕/๕ 

  ๔๖. นางสาววิภาวรรณ  รอดชีวา   ม. ๕/๕ 

  ๔๗. นางสาวปยะนันท  บุญตน   ม. ๕/๗ 

  ๔๘. นางสาวนัดดา  จารุสธรรม  ม. ๕/๗ 

  ๔๙. นางสาววรดา  กาญจนเวทิน  ม. ๕/๗ 

  ๕๐. นางสาวณัชชา  ศิริเลาวัฒนธรรม  ม. ๕/๗ 

 

 ๘. ทุนมูลนิธิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ฟน  ชุตินธโร) วัดสามพระยา จํานวน ๔ 

ทุน  เปนทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  ๒  ทุน  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

จํานวน  ๒ ทุน  ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท  รวมเปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท  นักเรียนรับทุนไดแก  

  ๑. เด็กหญิงอารีญา  สกุลณา   ม.๑/๒ 



  ๒. เด็กหญิงปยธิดา  ชวยกลาง  ม. ๑/๗ 

  ๓. นางสาวอินทุอร  ญาณกิจ   ม. ๔/๖ 

  ๔. นางสาวสุชานันท  การวิชา   ม.๔/๗ 

 

 ๙. ทุนมูลนิธิผูมีเมตตา (ประเทศไทย)  จํานวน ๒ ทุน  ทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท  รวมเปนเงิน 

๕๐,๐๐๐ บาท  นักเรียนรับทุนไดแก 

  ๑. นางสาวจุฑาทิพย  เชื้อนิตย   ม. ๔/๖ 

  ๑. นางสาวแกวขวัญ  สุนทรมณี  ม. ๕/๑ 

 

 

 ๑๐. ทุนพระราชทานชวยเหลือการศึกษาเด็กยากจนป ๒๕๕๖ จํานวน ๑ ทุน  ทุนละ 

๓,๐๐๐ บาท  นักเรียนรับทุนไดแก 

  ๑. นางสาว สุรัชน ี  ชีวะเวช   ม.๕/๕  

 

 ๑๑. ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง  จํานวน ๕ ทุน  ทุนละ ๗,๐๐๐ บาท  จํานวน ๕ ทุน  รวมเปนเงิน  

๓๕,๐๐๐ บาท  นักเรียนรับทุนไดแก 

  ๑. นางสาว นุด ี  จันทรภิรมณ  ม.๖/๓  

  ๒. นางสาว สุดารัตน  กองเกิด   ม.๖/๓  

  ๓. นางสาว สุทธาทิพย  สุดยอดดี  ม.๖/๓  

  ๔. นางสาว อัจฉริกา  สินธพานินท  ม.๖/๓  

  ๕. นางสาว ปริฉัตร  ภารา   ม.๖/๓  

  

 ๑๒. ทุนพระมหาสมคิด ปยวณโณ  จํานวน ๑ ทุน  ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  จํานวน ๑ ทุน  

นักเรียนรับทุนไดแก 

  ๑. เด็กหญิงนงนภัส  จันทาพูน  ม.๑/๖  

 

   

--------------------------- 

 

   

   


