
ครูที่ปรึกษา ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หอง หมายเหตุ จํานวนเงินที่ไดรับ

นางสาวสุภาพร เพิ่มพูล, นางวรรณา เพิ่มผล 1 เด็กหญิงกัณธิมา ขันทอง ม.1/1 รับทุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 1500

2 เด็กหญิงนัชชา เพ็ชรประเสรฐิ ม.1/1 ทุนคณุนันทยา ทรพัยชาตอนันต 2000

3 เด็กหญิงพิชญา ศรีฟา ม.1/1 ทุนคณุครูโกสุมภ  ช่ืนชูผล 2000

4 เด็กหญิงอัญมณี พินิจวงษ ม.1/1 ทุนคณุสําเนา  กาญจนกิตติ์ 2000

นางสาวรุจิลักษณ  ปทมนาวิน, นายพรศักดิ์  สิทธิฤทธิ์ 1 เด็กหญิงธัญวรตัน     โพธิจาด ม.1/3 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงชนิภรณ     สุทธิสร ม.1/3 ทุน คุณนันทยา ทรัพยชาตอนันต 2000

3 เด็กหญิงธันยธรณ ภิบาลวงษ ม.1/3 ทุนคณุครูสุนิษฐา  สิตาธรรม 2000

4 เด็กหญิงจิรภิญญา เจริญวงค ม.1/3 ทุนคณุพัชร ีเมืองนอย 2000

นางสาวจิราพรรณ  แกวตาด, นายสมพร  พอเพียโคตร 1 เด็กหญิงนภสร     เขียวพยัพ ม.1/4 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงรสริน     ชูจิตร ม.1/4 ทุน คุณนันทยา ทรัพยชาตอนันต 2000

3 เด็กหญิงรุจิรา     สกุลเช้ือ ม.1/4 รับทุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 1500

นายโชคพิสิทธิ์ สุดแท, นางทองใบ ทองจันทร 1 เด็กหญิงกัลยา บุญศริิ ม.1/5 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงปุณยาภา ภณเชษฐ ม.1/5 ทุนคณุวราภรณ แกลวเกษตรกรณ 2000

3 เด็กหญิงนันทนภัทร ธรรมอินทอง ม.1/5 รับทุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 1500

นางสาวศศิธร เพชรนิล, นายวัฒนา หงษาพล 1 เด็กหญิงละอองดาว เคนลํา ม.1/6 ทุนกองทุนการศึกษาศิษยเการุน 2497(คาบํารุงการศึกษา) 5550

2 เด็กหญิงธนัญญา ทองทิพย ม.1/6 ทุนคณุวราภรณ แกลวเกษตรกรณ 2000

3 เด็กหญิงพรชรนิทร จิตเจริญ ม.1/6 ทุนคณุครูสุนิษฐา  สิตาธรรม 2000

นางสาวปารภา  ยุระพันธ, นายอดิศักดิ์  มุงคณุแสน 1 เด็กหญิงชนิตา แกวทองเพ็ชร ม.1/7 ทุนกองทุนการศึกษาศิษยเการุน 2497(คาบํารุงการศึกษา) 5550

2 เด็กหญิงวิภาวดี คาํศรี ม.1/7 ทุนคณุวราภรณ แกลวเกษตรกรณ 2000

3 เด็กหญิงณัฐนัน สรอยศรี ม.1/7 ทุนคณุจรรยาภรณ  อรรฆยจินดา 2000

4 เด็กหญิงกวินธิดา ลอยลิ่ว ม.1/7 ทุนคณุแสงจันทร สุขโข, คณุพวงทอง นิยมสิทธิ์ 2000

นายอลงกต  หรี่จินดา, นางสาวบุษยา  บําเพ็ญทาน 1 เด็กหญิงภาวิดา     บึงกะเชียง ม.1/10 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงณิชกานต     สุติยาภรณ ม.1/10 ทุนคณุวราภรณ แกลวเกษตรกรณ 2000

3 เด็กหญิงธนพร     ทบดาน ม.1/10 ทุนคณุจรรยาภรณ  อรรฆยจินดา 2000

4 เด็กหญิงชุติมา     ใจเที่ยง ม.1/10 ทุนคณุภารดี วรอรรถธนกุล 2000

นายศริิมงคล  สิทธิกาล, นางสาวธันยภรณ  วงษษา 1 เด็กหญิงกัญญาณี    สีหาบุตร ม.2/1 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงณัฐวดี    ทนุผล ม.2/1 ทุนคณุวราภรณ แกลวเกษตรกรณ 2000

3 เด็กหญิงพีรญา    พวงบุญชู ม.2/1 ทุน ห.จ.ก.เจริญเคหะ 2000

4 เด็กหญิงลักขณา    สารทรัพย ม.2/1 ทุนคณุสุนิสา บุบผาสุวรรณ 2000

นายทรงศักดิ์  คําพะแย, นางสาวจุฑารัตน  ไกรยราช 1 เด็กหญิงศศิธร    ปองแกว ม.2/2 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงพิชชา    แสงภักดี ม.2/2 ทุนคณุครูมาลินี  เพ็ชรมณี 2000

3 เด็กหญิงกวิสรา    รัตนสุวรรณ ม.2/2 ทุน ห.จ.ก.เจริญเคหะ 2000

4 เด็กหญิงกวินธิดา    บุญเลิศ ม.2/2 ทุนคณุวันด ีโพธิเจริญ 2000

นางสาวเรณุกา  ประสงคดี , นางสาวศริิลักษณ  ญานสังวรชัย  1 เด็กหญิงสุทธิดา    สน่ันวงค ม.2/3 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงอัญชิสา    แสงสวาง ม.2/3 ทุนคณุครูมาลินี  เพ็ชรมณี 2000

3 เด็กหญิงณัฎฐา    บุญเอ่ียม ม.2/3 ทุน ครคูมขํา-คณุอรรณพ ชมพูคํา 2000

4 เด็กหญิงกัญญาพัชร    ชัยนาพฤกษ ม.2/3 ทุนคณุละเอียด วิญญาภาพ 2000

นางสาวสุภาวดี  หนูชู, นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์ 1 เด็กหญิงเบญจรตัน จันทรเทพ ม.2/4 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงพชรพร ชนะมาร ม.2/4 ทุนคณุครูมาลินี  เพ็ชรมณี 2000

นางสาวกัลยารัตน  สุทธ,ิ นายสุริยนั  นุกูลกิจ 1 เด็กหญิงนิภาพรรณ    คําลือเมือง ม.2/5 ทุนกองทุนการศึกษาศิษยเการุน 2497(คาบํารุงการศึกษา) 4550

2 เด็กหญิงอรชพร    แพงศรี ม.2/5 ทุนคณุครูมาลินี  เพ็ชรมณี 2000

3 เด็กหญิงปณิชา    มงคลกิจ ม.2/5 ทุนกองทุนการศึกษาศิษยเการุน 2497(คาบํารุงการศึกษา) 4550

4 เด็กหญิงปภัสสร    ฑีฆายุ ม.2/5 รับทุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 1500

นางสาวสุภาภรณ กุฎีพันธ, นางสาวเบญจมาส เข็มพงษ 1 เด็กหญิงจิรประภา ธรรมจิตต ม.2/6 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงหทัยชนก นาคแกมทอง ม.2/6 ทุนคณุครูมาลินี  เพ็ชรมณี 2000

ครูอรัญญา ผลจิตต 1 เด็กหญิงบุษมารี ไวโอเล็ต กอรดอน ม.2/7 รับทุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 1500

นางวิลาวัลย  ศุภพร 1 เด็กหญิงรักษณีย    ทรัพยจันทร ม.2/8 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงนภัสวรรณ    พรรณราย ม.2/8 ทุนคณุประธาน  คําพระ                         2000

3 เด็กหญิงพอเพียง    อินทรประเสริฐ ม.2/8 ทุนคณุอุดม  ปะญาติ และงานแนะแนว 2000

4 เด็กหญิงสุพัชญา    ฝางมาลา ม.2/8 ทุนมูลนิธิวันทนา 2000

นางสาวปรียานุช  นิยมชาติ 1 เด็กหญิงพัณณชิตา    ประวัติวงค ม.2/10 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงอมลวรรณ    โอภาพ ม.2/10 ทุนคณุประธาน  คําพระ                         2000

3 เด็กหญิงสิริยากร    ประดบั ม.2/10 ทุนอดีตผอ.สุมิตรา  เจริญสุข 2000

4 เด็กหญิงณัฐฌา    ปริญโญกุล ม.2/10 ทุนคณุครูสุทธลิักษณ  ฉัตรเงนิ 2000

นางจิรรัชช  แสงสวาง, นายอาดุน  ชางแกวมณี 1 เด็กหญิงศศิณา    ปจจัยโก ม.3/1 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงอรกมล    หลายกนก ม.3/1 ทุนคณุประธาน  คําพระ                         2000

3 เด็กหญิงภัทรภร    ปตตาทานัง ม.3/1 ทุนอดีตผอ.กัญหา  วรรณทอง 2000

นางสุจิตรา  เมฆเวียน 1 เด็กหญิงจุฑารัตน    ตุพิลา ม.3/2 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงเพ็ญพรรณ    เยาวพงศประยูร ม.3/2 ทุนสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนศรียานุสรณ   2000

รายชื่อนักเรียนขอทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน



นางสาวเพชรประภาร  ชุมสาย 1 เด็กหญิงนภัสสร    อยูจาด ม.3/3 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงจิรภิญญา    บุญทะการ ม.3/3 รับทุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 1500

3 เด็กหญิงสุธิดา    สมนาม ม.3/3 ทุนอดีตผอ.มงคล  เฉลิมพงษ 2000

4 เด็กหญิงพีรยา    อริยขันติ ม.3/3 ทุนคณุครูใกลรุง  เจิมสุวรรณ 2000

เด็กหญิงศุภิสรา    เครือคํา ม.3/3 ทุนสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนศรียานุสรณ   2000

นางชอผกา บุญมี, นายณรงคชัย รอดอยู 1 เด็กหญิงบุณยานุช  ใจยะไฝ   ม.3/4 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงพิมพชนก พานศร ี  ม.3/4 ทุนคณุประธาน  คําพระ                         2000

3 เด็กหญิงกชพรรณ  แซต้ัง  ม.3/4 ทุนอดีตผอ.ดุษฎ-ีคณุครูอรพินท โทบุราณ 2000

4 เด็กหญิงอลิชานันท  ภาภิรมย ม.3/4 ทุนคณุครูปานวาด  แมนมาศวิหค 2000

เด็กหญิงปุณรภัส    หุนทอง ม.3/4 ทุนกองทุนการศึกษาศิษยเการุน 2497(คาบํารุงการศึกษา) 4550

นายณัฐวัฒน  ฉัตรศิริยิ่งยง, นางอัจจิมา  อินธรปภัสร 1 เด็กหญิงขวัญขาว    กองผาสุข ม.3/5 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงพิมพกานต    เจรญิชีพ ม.3/5 ทุนคณุประธาน  คําพระ                         2000

3 เด็กหญิงวินนี    ยัพ ม.3/5 ทุนอดีตผอ.พรต  สุภาพงษ 2000

เด็กหญิงพรอุษา คํามาก ม.3/5 ทุนกองทุนการศึกษาศิษยเการุน 2497(คาบํารุงการศึกษา) 4550

นางสาววันทนี  กุลสวสัดิ,์ นายวลัลลวร  พิสิฐกุลธรกิจ 1 เด็กหญิงอารยา มาฆะสิทธิ์ ม.3/6 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงณภัทร    สงคราม ม.3/6 ทุนสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนศรียานุสรณ   2000

3 เด็กหญิงรัตนา ทับทิม ม.3/6 รับทุน รองฯ ธิติ สวนแกว 2000

นางสาวมานิดา พูลวงษ, นายพิสุทธิ์ เฮมสกุล 1 เด็กหญิงกชพร สุทธิกิจรุงโรจน ม.3/7 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงดุลยา สิงหคําจันทร ม.3/7 ทุนคณุครูสุนันทา  โภชเจริญ 2000

3 เด็กหญิงนฤมล ทองใบบน ม.3/7 ทุนอดีตรองฯ สมบุญ  พิมพาภรณ 2000

4 เด็กหญิงวรฤทัย พุมทอง ม.3/7 ทุนคณุมัลลิกา กิจศิริรัตน 2000

นายตรรก จันทวสิูตร, นางสาวสุนันทา โภชเจริญ 1 เด็กหญิงภัทรดา บุตรทะสุ ม.3/8 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงอติพร ไตรสุทธิ์ ม.3/8 ทุน คุณทรงศักดิ-์คณุครูกชกร มิ่มกระโทก 2000

นางสาวสุทญา  อรามรัตน, นางสาวสุดารัตน  บุรีรัตน 1 เด็กหญิงศรัณญา สมัครพันธ ม.3/9 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงชนัญชิดา ทะประสพ ม.3/9 ทุนคณุครูสุนันทา  โภชเจริญ 2000

นางสาวภาริณี  จันทรแสง, นายยอดรัก  เชียงใหม 1 เด็กหญิงพัชรีรตัน กุลวงศ ม.3/10 รับทุนคุณครสูมควร สิทธิบุศย 2000

2 เด็กหญิงพรมณี กลมเกลี้ยง ม.3/10 ทุนคณุครูสุนันทา  โภชเจริญ 2000

3 เด็กหญิงจิราวดี แววดี ม.3/10 ทุนอดีตรองฯ สมเดช  พยัคฆสังข 2000

4 เด็กหญิงธนัชญา พิทักษโกศล ม.3/10 ทุนคณุกณิกา อานามพงษ 2000


