
ครูที่ปรึกษา ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หอง หมายเหตุ จํานวนเงินที่ไดรับ

นางสาวสุฆลธา อินทเจริญ, นางสาวพิชญสินี นิจสุข 1 นางสาวฐิตพิรรณ     ยงยทุธ ม.4/1 ทุนกองทุนการศึกษาศิษยเการุน 2497(คาบํารุงการศึกษา) 5550

2 นางสาวภูลดา     ชอมวง ม.4/1 ทุนสมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนศรียานุสรณ   2000

3 นางสาวปพัชญา     อินทร ม.4/1 ทุนคณุอุดม  ปะญาติ และงานแนะแนว 2000

4 นางสาวปภาวรินทร     ไพรอุทิศ ม.4/1 รับทุน รองฯ ธิติ สวนแกว 2000

5 นางสาววรัญญา     สมพงษ ม.4/1 รับทุน คุณสุดใจ  ตันติวาณิช 2000

นางสินีพรรณ  วานิชเจริญธรรม, นายชัยวฒัน  สุขวังไทร 1 นางสาวสุภัสสร เชิดชู ม.4/2 รับทุนคณุครูสมควร สิทธบิุศย 2000

2 นายอชิรวชิญ บุญมานะ ม.4/2 ทุนคณุครูสุนันทา  โภชเจริญ 2000

3 นางสาววิริญาภรณ พัทศร ม.4/2 ทุนคณุนิเวศน  คณุาวิศรุต 2000

4 นางสาววัลวิภา สายสืบดี ม.4/2 ทุนคณุณภาภัช ภิญญสาสน 2000

นายฉัตรชัย สิงหคราญ, นางกชกร มิ่มกระโทก 1 นายปภังกร     รสช่ืน ม.4/3 ทุนกองทุนการศึกษาศิษยเการุน 2497(คาบํารุงการศึกษา) 5550

2 นางสาวสุคิม     แปน ม.4/3 ทุน คุณอมรพันธ จันมณี 2000

3 นางสาวนฤมล     ภูโพธิ์ ม.4/3 ทุน คุณทรงศักดิ์-คุณครูกชกร มิ่มกระโทก 2000

4 นางสาวพฤศศริิ     หัตถสาร ม.4/3 ทุน คุณทรงศักดิ์-คุณครูกชกร มิ่มกระโทก 2000

5 นางสาวนฤชยา     บุญธรรม ม.4/3 ทุน คุณทรงศักดิ์-คุณครูกชกร มิ่มกระโทก 2000

นางสาวปวีณา อยูสวัสดิ์, นางสาวชลธิชา เฉลมิบุญ 1 นางสาวนิภาภรณ ชมดี ม.4/4 ทุนคณุธารทิพย  ครอบทอง 2000

2 นางสาวณัฐรัตน พลอยเอี่ยม ม.4/4 ทุนคณุครูสุนันทา  โภชเจริญ 2000

3 นางสาวเยาวรัตน จิตรชัยนานุกูล ม.4/4 ทุน คุณสุณี  จีระสมบูรณยิ่ง 3000

4 นายพงศพัศ คงเปลี่ยน ม.4/4 ทุนคณุณภาภัช ภิญญสาสน 2000

คุณครูทิวาร ศรนรินทร, ครคํูาสิงห ทองประ 1 นางสาวหนึ่งฤทัย ภาคาเพียร ม.4/5 รับทุนคณุครูสมควร สิทธบิุศย 2000

2 นาวรวชิ แซเหลา ม.4/5 ทุนวัดสระบาป+ศิษยเกา+ทุนคณุชุติมา 2000

3 นางสาววัชราภรณ ดีบุรี ม.4/5 ทุนคณุครูพวงนอย  โภคพิบูลย 2000

4 นางสาววศนิี สุนทรสวัสดิ์ ม.4/5 ทุนคณุณภาภัช ภิญญสาสน 2000

6 นางสาวเยาวเรศ จิตรชัยนานุกูล ม.4/5 ทุน คุณสุณี  จีระสมบูรณยิ่ง 3000

นายพุทธชาติ บัวจันทร, นางปาณิศา เสียงหาญ 1 นางสาวรัชฎากร     พูนสมบัติ ม.4/6 รับทุนคณุครูสมควร สิทธบิุศย 2000

2 นางสาววริศรา     ไสวย ม.4/6 ทุนวัดสระบาป+ศิษยเกา+ทุนคณุชุติมา 2000

3 นางสาวพัทธธีรา     ลอดสุโข ม.4/6 ทุนคณุครูพวงผกา  ธรรมฉัตร 2000

4 นางสาวสโรชา เครือแวงมล ม.4/6 ทุนคณุณภาภัช ภิญญสาสน 2000

11 นางสาวสุธาสินี     สมงาม ม.4/6 ทุนสมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนศรียานุสรณ   2000

12 นางสาวธริศรา     เจริญนาน ม.4/6 ทุนสมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนศรียานุสรณ   2000

13 นางสาวนัชชา     สุรกิาร ม.4/6 ทุนสมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนศรียานุสรณ   2000

นางอภิญญา จันขยาย, นายภัทรพงษ โรจนสวัสดิ์สุข 1 นางสาวศุภาภรณ     กสิวตัร ม.4/7 รับทุนคณุครูสมควร สิทธบิุศย 2000

2 นางสาวธีราภรณ     เจริญชาติ ม.4/7 ทุนวัดสระบาป+ศิษยเกา+ทุนคณุชุติมา 2000

3 นางสาวอนัญญา     ภัครกุลพานิช ม.4/7 ทุนคณุครูสมจิตต  ธรรมฉัตร 2000

4 นางสาวศิริวรรณ     เจรญิกัลป ม.4/7 ทุนคณุณภาภัช ภิญญสาสน 2000

9 นางสาวภัฏชภรณ     อยูพิทักษ ม.4/7 ทุนสมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนศรียานุสรณ   2000

10 นางสาวรวิภัทร     ประทุม ม.4/7 ทุนสมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนศรียานุสรณ   2000

ครจูารุวรรณ ณีระจันทร, ครขูวัญเรือน ปริ่มกมล 1 นางสาวโยษิตา     กิมทรง ม.4/8 ทุนสมาคมศิษยเกาศรยีานุสรณ 2000

2 นางสาวปริณดา     กอบศลิป ม.4/8 ทุนวัดสระบาป+ศิษยเกา+ทุนคณุชุติมา 2000

3 นางสาวสุดารัตน     หลุนบูชา ม.4/8 ทุนคณุครูปราณี อิ่มสุขศิลป 2000

4 นางสาวภัคพร     ชอบดู ม.4/8 ทุนคณุวิลาวัณย วีระสมบูรณศิลป 2000

นางสาวปาจรีย  แกวเจรญิ, นายสุรศกัดิ์  ปกการะโถ 1 นางสาวสิวพร   งามกิจ      ม.4/9 ทุนสมาคมศิษยเกาศรยีานุสรณ 2000

2 นางสาววิชญาดา  พานุพันธ     ม.4/9 ทุนคณุบุญชุ  เอื้อพงษ    2000

3 นางสาวณัฐชา พินผล ม.4/9 ทุนคณุครูพรทิพย  สุขมงคลรัตน 2000

4 นางสาวอารยา สีจําปา ม.4/9 ทุนคณุจิรพรรณ อุนุศาสนอมรกุล 2000

นายอนิรุทธ จันทร, นางดวงพร วรรณพยัญ 1 นางสาวชาลิสา     เสนะวัต ม.4/10 ทุน คุณอมรพันธ จันมณี 2000

2 นางสาวพิมพสุชา     อาชีพโกศลกุล ม.4/10 ทุนคณุบุญชุ  เอื้อพงษ    2000

3 นางสาวปยธิดา     แสงฉาย ม.4/10 ทุนกองทุนพอชม-แมสงวน  พรอมเพราะ 2000

4 นางสาวพิจิตรา     ทองสวัสดิ์ ม.4/10 ทุนคณุจิรพรรณ อุนุศาสนอมรกุล 2000

5 นางสาววิสา     ปดตานัง ม.4/10 ทุนสมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนศรียานุสรณ   2000

ครสุูทธิลักษณ ฉัตรเงนิ, ครคูมขํา ชมพูคํา 1 นางสาวสุธิดา อินทรจันทร ม.4/11 ทุน ครูคมขํา-คุณอรรณพ ชมพูคํา 2000

2 นางสาวนภัสสร เวียงธรรม ม.4/11 ทุนสมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนศรียานุสรณ   2000

3 นางสาวพิจิตรา สาทะโพน ม.4/11 ทุนสมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนศรียานุสรณ   2000

นางสาวเกศินี ริมราง, นางสาวกิติมา ใจปลื้ม 1 นางสาวมณีนพรัตน แกวเกษ ม.4/12 ทุนสมาคมศิษยเกาศรยีานุสรณ 2000

2 นางสาวอมลวรรณ สมบูรณดี ม.4/12 ทุนคณุบุญชุ  เอื้อพงษ    2000

นางสุนันท ชวาลารัตน, นางสาววไลพร สุกใส 1 นางสาวจิลาวัลย     ทรัพยเจรญิ ม.4/14 ทุนสมาคมศิษยเกาศรยีานุสรณ 2000

2 นางสาวเเพรวพรรณ     ปานจันดี ม.4/14 ทุน นพ.ประภัสสร–คุณอังสุน–ีคุณเปมิกา-คุณปพิชญา  โกษาคาร 2000

3 นางสาวกชกมล     บานเนิน ม.4/14 ทุนคณุครูวรางคณา สุขอําไพจิตร 2000

5 นางสาวมนัสยา     สํารวมจิต ม.4/14 ทุน พญ.รัชนี วิวัฒนกุล 2000

นางสาววรัทยา มณีรตัน, นางจรีรตัน เจริญสรรพพืช 1 นางสาวณัฐวดี    พิมพทอง ม.4/15 ทุนคณุปาลวุฒิ  พัวเวฬ    2000

2 นางสาวศิริญญา    รอดอําพันธ ม.4/15 ทุนคณุปาลวุฒิ  พัวเวฬ    2000

3 นางสาวปภัทรสรญ    ยมยิ่ง ม.4/15 ทุนคณุปาลวุฒิ  พัวเวฬ    2000

รายชื่อนกัเรียนขอทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย



นางสาวบุษยา  จันทรขจร 1 นางสาววาสนา    นาดอนดู ม.5/1 ทุนคณุกุลนภา  หอมเจริญ 2000

2 นางสาวบุญศติา    รัตนเชิดชูวงศ ม.5/1 ทุน นพ.ประภัสสร–คุณอังสุน–ีคุณเปมิกา-คุณปพิชญา  โกษาคาร 2000

3 นางสาวนงนภัส    เซงฮวด ม.5/1 ทุนคณุครูจิราภรณ พุมชลิต 2000

4 นางสาวสุดปรารถนา    นาทรัพย ม.5/1 ทุนคณุอุดมพร วิชาเวช 2000

13 นางสาวสริตา    โพธิพัฒน ม.5/1 ทุนสมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนศรียานุสรณ   2000

นางสาวณิชชากร  สรอยระยา, นางสาวไพเราะ  คณะพูล 1 นางสาวชุติกาญจน เพ็งพืช ม.5/2 ทุน ทานรองสมหมาย โอภาษี 2000

2 นางสาวณัฐรัชต จําปาทอง ม.5/2 ทุน คุณครูณิชชากร สรอยระยา 2000

3 นางสาวฐิตมินต รุงตวันธนาวัฒน ม.5/2 ทุน คุณครูณิชชากร สรอยระยา 2000

4 นางสาวชาลิสา แสวงผล ม.5/2 ทุน ทานรองสมหมาย โอภาษี 2000

5 นางสาวปยพร ประพรต ม.5/2 ทุนมูลนิธิสําเหนียก-เพ่ิมศรี มุสกิสุต 2000

6 นายปญญพนต หมูมาก ม.5/2 ทุนคณุครูไพเราะ คณะพูล 2000

7 นางสาวจุฑามาส คําเพชร ม.5/2 ทุน ศน.นันทยา เศรษฐจิตต 2000

8 นางสาวปาลินี เลาหพันธพงศ ม.5/2 ทุน ทานรองสมหมาย โอภาษี 2000

 นายอภิเดช  แสงหงษ 1 นางสาวรัตติญากร    เคยพุดซา ม.5/3 ทุนคณุกุลนภา  หอมเจริญ 2000

2 นางสาววิมลศิริ    ภูกําเหนิด ม.5/3 ทุน นพ.ประภัสสร–คุณอังสุน–ีคุณเปมิกา-คุณปพิชญา  โกษาคาร 2000

3 นางสาวฟาใส    นิยมสตัย ม.5/3 ทุนคณุนราวรรณ  สุขอําไพจิตร 2000

4 นางสาวชวาลา    ปะอาจ ม.5/3 ทุนคณุปรัศนี สรรพกิจ 2000

9 นางสาวณิชา    คําโคตรสูน ม.5/3 ทุนสมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนศรียานุสรณ   2000

นางสาวรัชนี แสนสุข, นางวิชุดา ชางแกวมณี 1 นางสาวเพชรรัตน เชื้อสอน ม.5/4 รับทุน คุณครูธนาวิชญ  สุขวัฒนะ 2000

2 นางสาวพัชราภรณ  จันทรสมบัติ ม.5/4 ทุนคณุสมพร  สินธุนาวา    2000

3 นางสาวกฤษณา ขาวทรงธรรม ม.5/4 ทุนคณุครูอมรรัตน  จันวัน 2000

4 นางสาวลักษิกา สรอยพรมารถ ม.5/4 ทุนคณุครูปาจรีย แกวเจริญ 2000

นางศวิพร  สุขวังไทร, นายธีรยุทธ  นิจสุข 1 นางสาวธัณทิกา    สมีาก ม.5/5 ทุนสมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนศรียานุสรณ   2000

2 นางสาวจิรนันท    ปะสังคะเต ม.5/5 ทุนคณุสมพร  สินธุนาวา    2000

3 นางสาวกมลรส    แทนเจริญ ม.5/5 ทุนคณุครูยุพา  ศรีสมพงษ 2000

4 นางสาวภัทรีญา พรตเจรญิ ม.5/5 รับทุน หางหุนสวนจํากัด ๙ หมื่นโชค คุณภัทรชัย โชคกุลศรี 2000

5 นางสาวอรวรรณ    พันวอ ม.5/5 รับทุน หางหุนสวนจํากัด ๙ หมื่นโชค คุณภัทรชัย โชคกุลศรี 2000

นางสาวนาถยา  คงขาว, นายศรีศักดิ์  พูลสมบัติ 1 นายปวเรศ    บํารุงกิจ ม.5/6 ทุนคณุกุลนภา  หอมเจริญ 2000

2 นางสาวณัฐณชิา    เพ่ิมมงคล ม.5/6 ทุนคณุสมพร  สินธุนาวา    2000

3 นายอิสระ    มีปน ม.5/6 ทุนคณุครูสําราญ-คุณครูสรีุยวรรณ  นิลทอง 2000

4 นางสาวปุญญิศา    จงมีชัยชนะ ม.5/6 รับทุน หางหุนสวนจํากัด ๙ หมื่นโชค คุณภัทรชัย โชคกุลศรี 2000

5 นางสาวภัทราวรรณ    ชูดอกไม ม.5/6 ทุน คุณครูศิริพงษ  โคกมณี 2000

6 นางสาวญาณิศา    ฉัตรธนโชติ ม.5/6 ทุน คุณครูศรีศกัดิ์ พูลสมบัติ 2000

นางสาวอําพร  ศรีครินทร, นายวฒิุนันท  สัจจวาที 1 นางสาวสิราวรรณ    ขุนปาน ม.5/7 ทุนคณุกุลนภา  หอมเจริญ 2000

2 นางสาวภัทรสุดา    บุญปาน ม.5/7 ทุนชมรมอดีตครศูรียานุสรณ 2000

3 นางสาวนิญาดา    บุตรจันทร ม.5/7 ทุนคณุครูชลอ-คุณครูมณี  พูลทรัพย 2000

4 นางสาวปริยากร    ปะสงัคะเต ม.5/7 รับทุนหางหุนสวนจํากัด ๙ หมื่นโชค คุณภัทรชัย โชคกุลศรี 2000

5 นางสาวภานุรัตน    จีนงเูหลือม ม.5/7 ทุนมูลนิธิศรยีานุสรณ 2000

6 นางสาววรางคณา    อินธิจักร ม.5/7 ทุนมูลนิธิศรยีานุสรณ 2000

นางสาวดวงกมล  เอี่ยมสกุล, นางวรรลา  ศรีศรทอง 1 นางสาวกัญญาภัค    ถนอมวัฒน ม.5/8 ทุนคณุกุลนภา  หอมเจริญ 2000

2 นางสาวสุกฤตา    ใหญชุก ม.5/8 ทุนชมรมอดีตครศูรียานุสรณ 2000

3 นางสาวไหมฟา    ฉันทจุลสินธุ ม.5/8 ทุนคณุครูกําไล  เรืองจรูญ 2000

4 นางสาวนร ี   คํามูล ม.5/8 รับทุน หางหุนสวนจํากัด ๙ หมื่นโชค คุณภัทรชัย โชคกุลศรี 2000

8 นางสาวชิชา    บุตรบานเขวา ม.5/8 ทุนมูลนิธิสําเหนียก 2000

11 นางสาวนภัสนันท    พานิชอัตรา ม.5/8 ทุนมูลนิธิศรยีานุสรณ 2000

นางวาสนา  จ่ันทรัพย, นางสาวจารุวรรณ  สิทธิโชค 1 นางสาวมัญชุภา จนะอินทร ม.5/9 ทุนกองทุนการศึกษาศิษยเการุน 2497(คาบํารุงการศึกษา) 4550

2 นางสาวศศิธร ชางศรี ม.5/9 ทุนชมรมอดีตครศูรียานุสรณ 2000

3 นางสาวพิมนิศา อุยอิ่มทรัพย ม.5/9 ทุนคณุครูวิไลรัตน  เสนารักษ 2000

4 นางสาวจิณหณพัจน อนันตกฤษณ ม.5/9 ทุนบริษัท ซีเอ็นเอส สเตชันเนอรี่ จํากัด 2000

5 นางสาวรัชนีกร    เพียรอดวงษ ม.5/9 ทุนมูลนิธิศรยีานุสรณ 2000

นส.จิติภัสร  โชตินิธิธานันทร, นางนิตยา  สุวจิตตานนท 1 นางสาวหนึ่งฤทัย    นวนแยม ม.5/10 ทุนคณุกุลนภา  หอมเจริญ 2000

2 นางสาวจีระนันท    ประนันโต ม.5/10 ทุนคณุครูนิตยา สุวจิตตานนท 2000

3 นางสาววรรณภา    ปญบูรณ ม.5/10 ทุนคณุศิริพงศ  ผดุงศาสตร 2000

4 นางสาวอนุสรา    งามเลิศ ม.5/10 ทุนบริษัท ซีเอ็นเอส สเตชันเนอรี่ จํากัด 2000

6 นางสาวฐานิตา    สุวรรณรังรอง ม.5/10 ทุนมูลนิธิศรยีานุสรณ 2000

นายประสพ  สขุสบาย, นางสาวบุศรินทร  สุขพัฒน 1 นางสาววราภรณ   ผลดี ม.5/11 ทุนคณุกุลนภา  หอมเจริญ 2000

2 นางสาววรัญญา  บรรจงการ ม.5/11 ทุน พญ.ณัฐนัยนา  อนันตศิริภัณฑ+ทุนคณุบุญจันทร  กุลพานิช2000

3 นางสาวอมลวรรณ  ปดตาทะสา ม.5/11 ทุนคณุคณิสร  มณีรัตน 2000

4 นางสาวกมลวร  จิตเจริญ ม.5/11 ทุนบริษัท ซีเอ็นเอส สเตชันเนอรี่ จํากัด 2000

12 นางสาวภัทรภรณ    รางเจริญ ม.5/11 ทุนมูลนิธิศรยีานุสรณ 2000

นส.ปานวาด แมนมาศวหิค,นส.ปยะชนก  นามทอน 1 นางสาวมณีมณฑ ดีสา ม.5/12 ทุนคณุกุลนภา  หอมเจริญ 2000

2 นางสาวจารุวรรณ    ลักขษร ม.5/12 ทุนมูลนิธิศรยีานุสรณ 2000

3 นางสาวอักษร    สระขาม ม.5/12 ทุนมูลนิธิศรยีานุสรณ 2000



นายวัชระพงษ  ธนวนกุล,นส.สุกัญญา  หอมเจรญิ 1 นางสาวทิพยวารี    อุตรชน ม.5/14 ทุนคณุกุลนภา  หอมเจริญ 2000

2 นางสาวณัฐกานต    โซเงนิ ม.5/14 ทุน พญ.ณัฐนัยนา  อนันตศิริภัณฑ+ทุนคณุบุญจันทร  กุลพานิช2000

3 นางสาวมลิสา    ปดตานัง ม.5/14 ทุนคณุสุวด ี ชาญดวยกิจ 2000

4 นางสาวจิณัฐสิกา    มนตชัยสิงห ม.5/14 ทุนบริษัท ซีเอ็นเอส สเตชันเนอรี่ จํากัด 2000

นส.อุบลวรรณ  สัจจาลัย,นางนฤมล  ปกการะโถ 1 นางสาวกานตทิชา    หนูคาํ ม.5/15 ทุนกองทุนการศึกษาศิษยเการุน 2497(คาบํารุงการศึกษา) 16250

2 นางสาววรางคณา    บุญเรือง ม.5/15 ทุน พญ.ณัฐนัยนา  อนันตศิริภัณฑ+ทุนคณุบุญจันทร  กุลพานิช2000

3 นางสาวจิรัชญา    เจริญวงค ม.5/15 ทุนคณุเทียนศรี  อาฌาศัย 2000

4 นางสาวสาวิณี    แสงทอง ม.5/15 ทุนบริษัท ซีเอ็นเอส สเตชันเนอรี่ จํากัด 2000

นส.วราลักษณ  จังอินทร,นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม 1 นางสาวศศิธร    หลิน ม.6/1 ทุนคณุกุลนภา  หอมเจริญ 2000

2 นายณฏัฐกิตติ์    ทองรตัน ม.6/1 ทุนคณุวราพร  วัฒนกรุณา    2000

3 นายธนภัช    พันตู ม.6/1 ทุนคณุยุพดี  เทอดไทย 2000

4 นางสาวพรนัชชา    สุขสงิห ม.6/1 ทุนคณุมณีรตัน ฟูเฟอง 2000

นางสาวสุภาภรณ  รุงโรจน, นายสุเทพ  เอกปจชา 1 นางสาววิภารัตน ไกรเลศิ ม.6/2 ทุนพันตํารวจเอกบํารุง ผลพูล – คุณครูศิรลัิกษณ ญาณสังวรชัย 2000

2 นางสาวณัฎฐณภิา กองเวหน ม.6/2 ทุนคณุวราพร  วัฒนกรุณา    2000

3 นางสาวปพิชญา ใตไธสง ม.6/2 ทุนคณุประศรี  เลปนานนท 2000

4 นางสาวปยพัชน ธญัญสิทธิ์ ม.6/2 ทุนคณุมณีรตัน ฟูเฟอง 2000

นายยุทธนา  โคตทิพย ,นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค 1 นางสาวกัญญารัตน วงษรัตน ม.6/3 ทุนพันตํารวจเอกบํารุง ผลพูล – คุณครูศิรลัิกษณ ญาณสังวรชัย 2000

2 นางสาวพรนิฎฐา เจริญงามวงศวาน ม.6/3 ทุนคณุวรษา  สวาสดิ์    2000

3 นางสาวธวัลรัตน สินสุวรรณ ม.6/3 ทุนคณุคนิต  เนตินานนท 2000

4 นางสาวณัฐณชิา งามสุข ม.6/3 ทุนคณุเพ็ญศิริ ปารสุิทโธ 2000

วาที่ร.ต.หญิงจิดาภา  เมธากุล,นายประสิทธิ์  สุนา 1 นางสาวสุภนิดา    เกตุดี ม.6/4 ทุนพันตํารวจเอกบํารุง ผลพูล – คุณครูศิรลัิกษณ ญาณสังวรชัย 2000

2 นางสาวมินตยา    อาลีรงัประเสรฐิ ม.6/4 ทุนคณุวรษา  สวาสดิ์    2000

3 นางสาวอัลดา    อวยพรสวสัดิ์ ม.6/4 ทุนมูลนิธิสําเหนียก-เพ่ิมศรี มุสกิสุต 2000

4 นายรัชชานนท    พิมพศร ม.6/4 ทุนคณุธัญญษร ไชยราช 2000

นางอรอนงค  มกระธัช 1 นางสาววัณวรี    โขมงครีี ม.6/5 ทุนพันตํารวจเอกบํารุง ผลพูล – คุณครูศิรลัิกษณ ญาณสังวรชัย 2000

2 นางสาวชลธิชา    กระตายจันทร ม.6/5 ทุนคณุนวรัตน  ภัทรกุล 2000

3 นางสาวนันทิกานต    มาตยนอก ม.6/5 ทุนคณุอรวรรณ  จาดทอง 2000

4 นางสาวหนึ่งฤทัย    คํามีรัตน ม.6/5 ทุนคณุครูเบญจมาส เข็มพงษ 2000

นางสาวอัมรา  แดงตนุ,นางกรวิกรานต  เจรญิพวก 1 นางสาวน้ําทิพย    สุขปลั่ง ม.6/6 ทุนพันตํารวจเอกบํารุง ผลพูล – คุณครูศิรลัิกษณ ญาณสังวรชัย 2000

2 นางสาวจันทรจิรา    มูลมงคล ม.6/6 ทุนคณุนวรัตน  ภัทรกุล 2000

3 นางสาวทักษพร    มงคลสงวน ม.6/6 ทุนคณุนิธิ  จันทสุคนธ 2000

4 นางสาวเบญจพร    อัคราช ม.6/6 ทุนคณุครูเบญจมาส เข็มพงษ 2000

12 นางสาวชนัญญา  วันละดา  ม.6/6 ทุนกองทุนการศึกษาศิษยเการุน 2497(คาบํารุงการศึกษา) 4550

นายจักรกฤษณ  วรรณพยัญ,นส.สายชล  พิพัฒนกุลกิจ 1 นางสาวอรปรียา รัตนะ ม.6/7 ทุนคณุครูนลินทิพย  เพชรวงษดี 2000

2 นางสาวปนัดดา บุญเจริญ ม.6/7 รับทุน คุณสุดใจ  ตันติวาณิช 2000

3 บุญฑติา แสงสุวรรณ ม.6/7 ทุนคณุวารินทร  คําพรม 2000

4 นางสาวจิรนันท กิจสําเร็จ ม.6/7 ทุนสถาบันการจัดการปญญาภิวฒัน 2000

6 นางสาวกมลทิพย    พ่ึงทองคาํ ม.6/7 ทุนมูลนิธิศรยีานุสรณ 2000

นายวรายุทธ  บุญโยประการ 1 นางสาววรัญญา ไชยโชติ ม.6/8 ทุนคณุครูนลินทิพย  เพชรวงษดี 2000

2 นางสาวสินิทา เรอืงโรจน ม.6/8 ทุนอาจารยปญญ  ยวนแหล 2000

3 นางสาวอารียา ประสพเนตร ม.6/8 ทุน ทพญ.นราวัลลภ เชี่ยววทิย 2000

4 นางสาววราลี คงเจริญ ม.6/8 ทุน ระบุไมประสงคออกนาม 2000

5 นางสาวฐิตวิรรณ    คําเพ็ชร ม.6/8 ทุนมูลนิธิศรยีานุสรณ 2000

6 นางสาวณัฎฐธดิา งามสลัก ม.6/8 ทุนสมาคมศิษยเกาศรยีานุสรณ 2000

นายสุรเชษฐ  ประมงศลิปเจริญ,นางพเยีย  โพธิเกษม 1 นางสาวรสิตา    สีมาก *** ม.6/9 ทุนสมาคมศิษยเกาศรยีานุสรณ+มูลนิธิสําเหนียก 4000

2 นางสาวอาทิตตรา วธิเีจริญ ม.6/9 ทุนอาจารยปญญ  ยวนแหล 2000

3 นางสาวนอร  วงษสกุล  ม.6/9 ทุนคณุราตรี  ศรีวิรัญ 2000

4 นางสาวสโรชา  โพโต ม.6/9 ทุนสถาบันการจัดการปญญาภิวฒัน 2000

7 นางสาวนรกีานต นามเสนาะ ม.6/9 ทุนกองทุนการศึกษาศิษยเการุน 2497(คาบํารุงการศึกษา) 4550

นายชาญ  เถาวันนี,นางรัตนาวดี  ฉายวเิศษพล 1 นางสาวจิรัชญา ศรวีรมย ม.6/10 ทุนคณุครูนลินทิพย  เพชรวงษดี 2000

2 นางสาวมณีวรรณ หาเพิ่มพูล ม.6/10 ทุนคณุครูสมหญิง  พานิชเจริญ 2000

3 นางสาวศิรประภา ทองนิล ม.6/10 ทุนคณุกนกพร เหรียญประยูร 2000

4 นางสาวกฤติมา แกวขาว ม.6/10 ทุนคณุครูรัตนาวดี ฉายวิเศษพล 2000

5 นางสาวศิรภัสสร    ปตินัง ม.6/10 ทุนสมาคมศิษยเกาศรยีานุสรณ 2000

6 นางสาวฐิตภิา    มณีมัย ม.6/10 ทุนสมาคมศิษยเกาศรยีานุสรณ 2000

7 นางสาวสุภาวดี  อุทธาอาจ ม.6/10 ทุนมูลนิธิสําเหนียก-เพ่ิมศรี มุสกิสุต 2000

นายจักรินทร  บานเนิน,นางสาววาสนา  พันธษา 1 นายนิติพัฒน    บุญชู ม.6/11 ทุนคณุครูนลินทิพย  เพชรวงษดี 2000

2 นางสาวปานวาส    วงษนอก ม.6/11 ทุนคณุครูสมหญิง  พานิชเจริญ 2000

3 นางสาวสิริกร    ทองเกิด ม.6/11 ทุนคณุนรีสิรินทร  เหรียญประยูร 2000

17 นางสาวพิมพวลัญช    วงษสกุล ม.6/11 ทุนสมาคมศิษยเกาศรยีานุสรณ 2000

นายจุมพล  คํารอต,นางสาวทิพวัลย  วชัรกุลศิริศกัดิ์ 1 นางสาวเนตรทิพย เจริญพืช ม.6/12 ทุนคณุครูนลินทิพย  เพชรวงษดี 2000

2 นางสาววิรัลพัชร สุนทร ม.6/12 ทุนคณุครูดารณี  เขียวพันธุ 2000

3 นางสาววรินธร บุญสาร ม.6/12 ทุนพันเอกปฐเมศวร  ธานินทรปฐมรัฐ 2000



10 นางสาวบงกช    เพ็งสวาง ม.6/12 ทุนสมาคมศิษยเกาศรยีานุสรณ 2000

นางสาวพัชรี  แถวเนิน 1 นางสาวสายวารี    บุญสาร ม.6/14 ทุน คุณนันทยา ทรพัยชาตอนันต 2000

2 นางสาวสุนารี    รอดทับทัน ม.6/14 ทุนคณุครูดารณี  เขียวพันธุ 2000

นางสาวกวิตา  เจริญเมือง, นางสาวอุษา  ภิบาลวงษ 1 นางสาวกมลชนก จันทสิทธิ์ ม.6/15 ทุน คุณนันทยา ทรพัยชาตอนันต 2000

2 นางสาวชนินาถ อนุศรี ม.6/15 ทุนคณุครูโกสุมภ  ชื่นชูผล 2000

3 นางสาวเกณิกา รําพึงสุข ม.6/15 ทุนเรือตรหีญิงอุษณีษ  สูญญาจารย 2000

7 นางสาวพรภิมล เสนสม ม.6/15 ทุน คุณนายวิทยา-นางละอองศรี เจรญิเมือง 2000

8 นางสาวสตกมล ดิษฐขจร ม.6/15 ทุน คุณกวิตา เจรญิเมือง 2000


