
๑ 

 

  

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

 

๑. ทุนพระปิยทัสสี   วัดอมรินทราราม ราชบุรี   เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี   
    พระปิยทัสสี วัดอมรินทราราม ราชบุรี   เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน
๓,๐๐๐ บาท   จ านวน  ๑ ทุน  ได้แก่                                                                                                                  
 เด็กชายสรวิชญ์ อุดมกัน ๑.๓ก 

 
 

๒. ทุนนางสาวกุลวลี   นพอมรบดี  
     นางสาวกุลวล ี  นพอมรบดี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ พรรคพลังประชารัฐ  มีจิตศรัทธามอบเงิน
ทุนการศึกษา  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน   ๓  ทุน   โดยแบ่งเป็นทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  จ านวน  ๒ ทุน   
และ ทุนละ  ๔,๐๐๐ บาท  จ านวน  ๑  ทุน   ได้แก่                   
 ทุน ๓,๐๐๐ บาท   
        ๑. เด็กหญิงรัญชิดา  ช่างประดับ ๑.๖ก 
 ๒. เด็กหญิงวิลาสิณี เนียมมี ๑.๗ก   

          ทุน ๔,๐๐๐ บาท   

 ๓. นางสาวกุสุมา ปานทอง ๕.๗ข 

 
 

๓. ทุนพลโทคณิต แจ่มจันทรา ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                                     
  พลโทคณิต – คุณครูชฎารัตน์  แจ่มจันทรา    มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา  จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๑ ทุน  ได้แก่ 
 นางสาวพัชรินทร์  อาจยุทธ   ๖.๗ก 

 
 

๔. ทุนร้านค้าสวัสดิการโรงอาหารโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
      ร้านค้าสวัสดิการโรงอาหารโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท  จ านวน  ๕  ทุน ๆ ละ  ๒,๐๐๐ บาท   ได้แก่  
 ๑. เด็กหญิงเพชรไพลิน      กลิ่นชู ๑.๑๒ก 
 ๒. เด็กหญิงสโรชา กิจสกุล ๒.๘ก 
 ๓. เด็กหญิงจันทกานต์ เหตุทอง ๒.๙ก 
        ๔. เด็กหญิงปพิชญา          ราเหม ๒.๑๑ข 
 ๕. นายฐิติพันธ์ บุญมาวาสนาส่ง ๖.๗ข 

 
 
 

 



๒ 

 

  

๕. ทุนผู้อ านวยการ ดร.สุรินทร์ – คุณครูพัชรา   ส าล ี 
     ผู้อ านวยการ ดร.สุรินทร์ – คุณครูพัชรา   ส าลี   มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา  เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
จ านวน ๑ ทุน  ได้แก่                                                                                                                                             
   นางสาวฐิติศิริพรรณ    มีพัฒน์   ๕.๑๐ก 

 
 

๖. ทุนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
      สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเป็นประจ าทุกปี 
ในปีนี้มจีิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  จ านวน  ๕  ทุน ๆ ละ  ๒,๐๐๐ บาท   ได้แก่  
 ๑. เด็กชายนันทชัย          เขยีวหอม ๒.๓ก 
 ๒. เด็กหญิงพาฝัน - ๒.๑๐ข 
 ๓. เด็กหญิงธัญชนก          บนัจุน ๒.๑๐ข 
        ๔. นายธนกร                  พาฝัน ๔.๑๓ก 
 ๕. นางสาวมีนา หุ่นยนต์ ๔.๑๔ข 

 
 

๗. ทุนคุณภรมน  นรการกุมพล   นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
     คุณภรมน  นรการกุมพล   นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ มีจิตศรัทธามอบเงิน
ทุนการศึกษา เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐  บาท จ านวน  ๓ ทุน โดยแบ่งเป็นทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  จ านวน ๒  ทุน   และทุน
ละ ๔,๐๐๐  บาท  จ านวน  ๑ ทุน ได้แก่      
 ทุน ๓,๐๐๐ บาท   
 ๑. เด็กชายฐปนยศ พรชัยภัทรสิน  ๒.๑ก 
 ๒. เด็กหญิงวิภาว ี แท่นทอง  ๒.๘ก     
 ทุน ๔,๐๐๐ บาท   
 ๓. นายอภิมงคล ช่างเขียน ๖.๑๒ข 

 
 

๘. ทุนร้อยโทอดิเทพ   สขุสวัสดิ์  ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
     ร้อยโทอดิเทพ   สุขสวัสดิ์  ประธานเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๖๕   มีจิตศรัทธามอบเงิน
ทุนการศึกษา  เป็นเงิน ๓,๐๐๐  บาท จ านวน  ๑ ทุน ได้แก่ 
 นางสาววรรณพร  เชียงวรรณา ๖.๗ข 
 
๙. ทุนคุณตวงวรรณ   เกื้อเม่ง 

       นายผ่อง  เกื้อเม่ง อดีตรองผู้อ านวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาท จ านวน ๑  ทุน ได้แก่ 
         เด็กหญิงสุวัจนา สงวนวงศ ์ ๓.๓ก 



๓ 

 

  

๑๐. ทุนคุณศักดิ์ชัย   พิศาลผล   นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 
      คุณศักดิ์ชัย พิศาลผล  นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
จ านวน  ๑ ทุน   ได้แก่         
  นางสาวชลธิชา    ดวงตา ๔.๑๒ข 
 
 

๑๑. ทุนคุณจิราวุฒิ    แซ่ตั้ง 
     ทุนคุณจิราวุฒิ     แซ่ตั้ง  ผู้บริหารร้านราชบุรีรวมยาง  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน ๓,๐๐๐  
บาทจ านวน  ๑ ทุน   ได้แก่         
 เด็กหญิงสุพิชตา  ลิ้มติ้ว ๒.๓ก 

 
๑๒. ทุนคุณศิรดา    เชฐบัณฑิตย์  
        คุณศิรดา    เชฐบัณฑิตย์   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และ
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์   มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน    
๖,๐๐๐ บาท  จ านวน  ๒ ทุนๆละ  ๓,๐๐๐ บาท    ได้แก่ 
 ๑. นายชินกฤต ปราบปัญจะ ๔.๒ข 
 ๒. นางสาวสริศา  ภู่พูล ๔.๖ก 

 
 
 

๑๓. ทุนคุณอัญชลี    เชฐบัณฑิตย์     
         คุณอัญชลี  เชฐบัณฑิตย์   รองประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  ปีการศึกษา 
๒๕๖๕   มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน  ๓,๐๐๐   บาท จ านวน  ๑ ทุน  ไดแ้ก่  
 เด็กหญิงรสกร ศิวโมกษธรรม ๒.๑๑ข 

 
 

๑๔. ทุนคุณจินตนา    ชิ้นปิ่นเกลียว  
         คุณจินตนา  ชิ้นปิ่นเกลียว   ศิษย์เก่าราชโบริกานุเคราะห์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห์  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๓  ทุน   โดยแบ่งเป็นทุน
ละ ๓,๐๐๐ บาท   จ านวน  ๒ ทุน   และทุนละ  ๔,๐๐๐  บาท   จ านวน  ๑  ทุน   ได้แก่ 
 ทุน ๓,๐๐๐ บาท   
 ๑. เด็กชายพีระพัฒน์        จันทร์หอม ๑.๑๐ข 
 ๒. เด็กหญิงนิสารัตน์ ครุฑอ้น ๑.๑๒ข 

 ทุน ๔,๐๐๐ บาท   
 ๓. เด็กชายจิตติภูมิ น้อยฤทธิไกร ๑.๘ก 

 
 
 



๔ 

 

  

๑๕. ทุนคุณครกูิติมา    ชิ้นปิ่นเกลียว  
         คุณครกูิติมา  ชิ้นปิ่นเกลียว  อดีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์                 
มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา   เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๓  ทุน   โดยแบ่งเป็นทุนละ ๓,๐๐๐ บาท    
จ านวน  ๒ ทุน   และทุนละ  ๔,๐๐๐  บาท   จ านวน  ๑  ทุน   ได้แก่ 
  ทุน ๓,๐๐๐ บาท   
 ๑. เด็กหญิงสุชานันท์ แก้วประเสริฐ ๑.๑๒ก 
 ๒. เด็กหญิงมนทิรา ชื่นชม ๑.๑๒ก 

  ทุน ๔,๐๐๐ บาท   
 ๓. เด็กหญิงสวรรยา จันทร์เมฆ  ๒.๒ก 

 
 

๑๖. ทุนผู้อ านวยการนวลจันทร์  ลักษิตานนท์  
       ผู้อ านวยการนวลจันทร์   ลักษิตานนท์  อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  มีจิตศรัทธามอบเงิน
ทุนการศึกษา เป็นเงิน ๑,๐๐๐  บาท             
      ทุนคุณครูอธิตา   เสาวลักษณ ์
          คุณครูอธิตา เสาวลักษณ์ อดีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษา             
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
      ทุนคุณครูปาจรีย์     สิริปริญญา    
      คุณครูปาจรีย์ สิริปริญญา  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน ๑,๐๐๐  บาท ได้แก่   
 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทรัพย์ถนอม ๑.๖ก 

 
 

๑๗. ทุนคุณพ่อลี –คุณแม่ฉิว กิจหว่าง และคุณครูจะเด็ด  ศรีทอง 
       รองผู้อ านวยการประนอม   ศรีทอง อดีตรองผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์มีจิตศรัทธา                      
มอบทุนการศึกษา เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อลี –คุณแม่ฉิว กิจหว่าง และคุณครูจะเด็ด  ศรีทอง เป็นประจ า         
ทุกปี  เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท จ านวน ๓ ทุน ๆละ ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่   
      ๑.  เด็กหญิงกมลวรรณ ชิงชัย ๑.๑๒ก 
      ๒.  นายธนากร ค าพริ้ง ๕.๑๐ข 
      ๓.  นายภูชิสสะ     สมัครดี  ๕.๑๕ก  

 
 

๑๘. ทุนผู้อ านวยการนิวัตร - รองผู้อ านวยการสุชีรินทร์   วงศ์วิลัย  
       ผู้อ านวยการนิวัตร   วงศ์วิลัย    ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี  และรองผู้อ านวยการ             
สุชีรินทร์   วงศ์วิลัย   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  มีจิตศรัทธา                           
มอบทุนการศึกษา เป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท จ านวน   ๑ ทนุ   ได้แก่                                                                                                                
  นางสาวชลธร  จงธีระธรรม ๖.๖ข 



๕ 

 

  

๑๙. ทุนร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
      ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์   มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
จ านวน  ๕  ทุน ๆ ละ  ๓,๐๐๐ บาท   ได้แก่  
 ๑. เด็กชายธนกร              พรมมา ๑.๘ก 
 ๒. เด็กชายธาระศิลป์ เรืองยังมี ๑.๑๐ข 
 ๓. เด็กชายก้องภพ พรานมนัส ๒.๓ข 
        ๔. เด็กหญิงกริษฐา ชาญณรงค์ ๒.๑๓ก 
 ๕. นางสาวจิรภัทร์  ทับจีบ ๖.๕ข 

 
๒๐. ทุนครอบครัวศรีดารา 
       คุณครูศริิพงศ์ ศรีดารา อดีตครูกลุ่มสาระศิลปศึกษา คุณครูดุษณี ศรีดารา อดีตครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน ๓,๐๐๐  บาท จ านวน  ๑ ทุน ได้แก่ 
 นางสาวชลธิชา  อดิสรบุตร ๕.๗ข 

 
 
 

๒๑. ทุนพลเรือเอกสุรพงษ์  ชะระอ่ า  
       พลเรือเอกสุรพงษ์  ชะระอ่ า มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน ๕,๐๐๐บาท จ านวน  ๒ ทุนๆ ละ 
๒,๕๐๐ บาท   ได้แก่      
      ๑. นายเดชพนต์ ข าแสง ๔.๑๑ข  
       ๒. เด็กหญิงวีรกานต์  บุญปลูก ๓.๕ข 

 
 
 

๒๒. ทุนคุณแม่เสงี่ยม แย้มสรวล   
   คุณครูนิตยา   เจริญศิริ  อดีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา       
เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่เสงี่ยม แย้มสรวล เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ ทุนๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท ได้แก่ 
      ๑.  นางสาวสุภัสสรา น้อยเจริญถาวร ๔.๒ก  
     ๒.  นางสาวฐิติมา ชื่นในจิตร ๔.๑๓ข 

 
 

๒๓. ทุนคุณครูศรีพันธ ์  ตัณฑสุวรรณ  
    คุณครูศรีพันธ์  ตัณฑสุวรรณ   อดีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม   มีจิตศรัทธา
มอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑ ทุน ได้แก่ 
 นางสาวสุพิชฌาย์             รอดขาว  ๔.๑๐ก  

 
 
 



๖ 

 

  

๒๔. ทุนคุณครบูุญส่ง   ประเสริฐสม 
       คุณครบูุญส่ง   ประเสริฐสม  อดีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีจิตศรัทธามอบเงิน
ทุนการศึกษา เป็นเงิน  ๔,๐๐๐   บาท จ านวน ๒ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐  บาท  ได้แก่  
         ๑. นายญาณภัทร โพธิวัต ๓.๒ก 
         ๒. เด็กหญิงณัฐนันท์ จูเง็ก ๓.๑๒ข  

 
 
 

๒๕. ทุนกลุ่มเพ่ือนราชโบริกาฯ ๓๑๘ ๕๒๐  
       กลุ่มเพ่ือนราชโบริกาฯ ๓๑๘ ๕๒๐ มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐ บาท จ านวน                               
๕  ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท   ได้แก่          
        ๑. เด็กหญิงรุจิกร หมื่นวิลาศ ๑.๑๒ก 
        ๒. นางสาวศิวนาถ แสงอรุณ ๕.๖ข  
 ๓. นางสาวสุปรียา สุขเสงี่ยม ๕.๑๐ก   
        ๔. นางสาวอรุณรัตน์  จันทร์แพง ๕.๑๑ก 
 ๕. นางสาวไพลิน               ค าดิบเหมาะ ๖.๙ข 
 
 
 

 ๒๖. ทุนคุณพัชรา  สุขบงกช  
           คุณพัชรา  สุขบงกช   ศิษย์เก่าโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  รุ่น ๓๑๔ ๕๒๐  มีจิตศรัทธามอบเงิน
ทุนการศึกษา เป็นเงิน  ๕,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑  ทุน   ไดแ้ก่ 
   นางสาวอุ้มบุญ      คัจฉพันธุ์  ๔.๑๑ก 

 
 
 

๒๗. ทุนเด็กชายณัฐดนัย  เงินเจือทอง  
       คุณครูสถิตย์   เงินเจือทอง   อดีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   มีจิตศรัทธามอบเงิน
ทุนการศึกษาเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้เด็กชายณัฐดนัย  เงินเจือทอง เป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑ ทุน ได้แก่ 
 นางสาวพีรยา ทองมี ๕.๑๕ก    

 
 
 

๒๘. คุณครูอภิญญา    ธาระชัย  
       คุณครูอภิญญา  ธาระชัย  อดีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มีจิตศรัทธามอบเงิน
ทุนการศึกษา  เป็นเงิน ๕,๐๐๐  บาท จ านวน  ๒ ทุนๆละ  ๒,๕๐๐  บาท   ได้แก่   

๑. นางสาวชญานิน   บุญจันทร์ ๖.๑๑ก 
       ๒. เด็กหญิงนารีรัตน์  รวดเร็ว ๒.๑ข 
 
 



๗ 

 

  

 

๒๙. ทุนคุณครูสริรญา  จันทร์มูล  
       คุณครูสริรญา   จันทร์มูล   อดีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มีจิตศรัทธามอบเงิน
ทุนการศึกษา  เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑  ทุน  ได้แก่ 
         เด็กหญิงนันทนัช  พวงทอง ๒.๑ข 

 
 
 

๓๐. ทุนคุณธีรวุฒิ    ตีวกุล  

           คุณธีรวุฒิ    ตีวกุล   ผู้ปกครองนักเรียนห้อง ม.๕/๕ก  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน ๕,๐๐๐ 
บาท จ านวน  ๑ ทุน ได้แก่                                         
       นางสาวธิดารัตน์ แสงสกล ๕.๕ก 

 
 

๓๑. ทุนพันเอกวิฑูรย์  - ครูสมยา  ทาเกตุ 
         พันเอกวิฑูรย์ – คุณครสูมยา ทาเกต ุมีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ ทุน 
ได้แก่ 
         นางสาวอรพิมล ด้วงงาม ๕.๕ก 

 
๓๒. ทุนบ้านฟิสิกสิ์ ดร.ปนูา 
      ดร.ทักษ์กมนต์ วิจักษณ์ธนาวุฒิ และเภสัชกรหญิงปวีตา ลิมป์บุญส่ง ศิษย์เก่าโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์             
มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา  เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐  บาท จ านวน  ๗  ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  ได้แก่ 
 ๑.  นายจีรวัฒน ์ กาญจนอ่ิมทรัพย์ ๖.๑ก 
      ๒.  นางสาวกฤษณา แย้มรัศมี ๖.๒ข 
        ๓.  นางสาวณัฐรินทร ์ นิระมิตร์ ๖.๓ก  
     ๔.  นางสาวชัญญา อ่ิมเอิบ ๖.๕ข 
  ๕.  นายสุรศักดิ์ พลศรีราช ๖.๘ข 
  ๖.  นายภูวเดช สุวภาพกุล ๖.๑๑ข 
 ๗.  นางสาววรรณพร         ศรีสาคร ๖.๑๑ข 

 
 

๓๓. ทุนแพทย์หญิงนิธินนัท์     สร้อยอากาศ    
       แพทย์หญิงนิธินันท์ สร้อยอากาศ ศิษย์เก่าราชโบริกานุเคราะห์ปีการศึกษา ๒๕๔๐  มีจิตศรัทธามอบเงิน
ทุนการศึกษา  เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ ทุนๆละ ๒,๕๐๐ บาท ได้แก่ 
        ๑.  นางสาวชลลดา จันทร์ฉาย ๔.๑๓ก 
        ๒. นางสาวธัญญเรศ เงินประดับ   ๔.๑๓ก 

 



๘ 

 

  

๓๔. ทุนคุณปิยะปาน ตรียานันท์  
       นางสาวปิยะปาน ตรียานันท์  อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด ศิษย์เก่าราชโบริกานุเคราะห์ปีการศึกษา 
๒๕๔๐  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา  เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑ ทุน ได้แก่ 
       นางสาวบัณฑิตา  แก้วควนชุม ๔.๕ข 

 
 
 

๓๕. ทุน พ.ต.ท.จิรโรจน์ ภูภัทรจินดา  
       พ.ต.ท.จิรโรจน์ ภูภัทรจนิดา ศิษย์เก่าราชโบริกานุเคราะห์ปีการศึกษา ๒๕๔๓  มีจิตศรัทธามอบเงิน
ทุนการศึกษา  เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑ ทุน ได้แก่ 
       นางสาวกฤษณา  สุขสวัสดิ์  ๕.๓ข 

 
 
 

๓๖. ทุนคุณนงนุช  แก้วกฤติยานุกูร 
       คุณนงนุช  แก้วกฤติยานุกูร ศิษย์เก่าราชโบริกานุเคราะห์ปีการศึกษา ๒๕๔๓  มีจิตศรัทธามอบเงิน
ทุนการศึกษา  เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑ ทุน ได้แก่ 
       นายธนกร  พาสุวรรณ  ๔.๑๓ก 

 
 
 

๓๗. ทุนคุณครนูที      คงประพันธ์ 
       คุณครนูที   คงประพันธ์  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน  ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ ทุน ได้แก่  
 นายพงศกร มั่นการ ๔.๑๖ข 
 
 

๓๘. ทุนคุณครยูุพา     แก้วกอง   
       คุณครยูุพา  แก้วกอง   มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา  เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐ บาท จ านวน  ๖  ทุนๆ ละ 
๒,๐๐๐  บาท   ได้แก่         
       ๑.  นางสาวพิมพ์นิภา จันทร์สอน ๖.๑๔ข 
       ๒.  นางสาวกุลสตร ี นุชประเสริฐ ๖.๑๔ข 
       ๓.  นางสาวณฐพร ศรีตระกลูไพศาล ๖.๑๔ข 
        ๔.  นายฐิติพงศ ์ บุญมาวาสนาส่ง ๖.๑๔ข        
 ๕.  นางสาวสุพิชชา  ช านาญ ๖.๑๔ข 
       ๖.  นายชโยดม สาระกูล ๖.๑๔ก 
 
 
 



๙ 

 

  

๓๙. ทุนคุณแม่น้อย บุญโต  
       คุณครูสุนันทา บุญโต  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษาเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่น้อย บุญโต เป็นเงิน 
๖,๐๐๐  บาท  จ านวน   ๒  ทุนๆละ ๓,๐๐๐ บาท ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 ๑. นางสาวพรวลัย เมฆปั้น ๖.๗ก 

 ๒. นางสาวสิริภัค ฤทธิ์อร่าม ๖.๑๑ข 

 
 

๔๐. ทุนคุณมาณพ   -  คุณครูอาริยา   ฮังกาสี  
       คุณมาณพ - คุณครูอาริยา   ฮังกาสี  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท จ านวน                  
๔  ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท  ได้แก่                                 
  ๑. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ราเหม ๑.๗ข 
 ๒. นางสาวดาราวรรณ บุญผ่องศิริชัย ๕.๑๒ 
 ๓. นางสาวฌัชชิมาภรณ์    เอ่ียมงาม ๖.๓ก 
 ๔. นางสาวปัณฑิตา พิทักษ์โรจนานนท์ ๖.๗ก 

 
 

๔๑. ทุนคุณครูพวงแก้ว กิ่งแก้ว  
       คุณครูพวงแก้ว กิ่งแก้ว มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑ ทุน ได้แก่                 
       เด็กชายภูพิพัฒน์ เทพวารินทร์ ๓.๓ก 

 
 
 

๔๒. ทุนคุณครจิูดาภา  พูลม ี
       คุณครจูิดาภา  พูลมี  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษาเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑  ทุน ได้แก่ 
         เด็กหญิงเอมนิกา  พระวิชัย ๑.๑๒ก 

 

 

๔๓. ทุนคุณครูอมรรัตน์    ลัทธศักดิ์ศิริ 
       คุณครูอมรรัตน์  ลัทธศักดิ์ศิริ  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษาเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑  ทุน ได้แก่ 
         นางสาวปิ่นแก้ว  ค าโม ๕.๖ข 

 
 
 

๔๔. ทุนคุณครูสินารา    ตระกูลโชคดี  
       คุณครูสินารา  ตระกูลโชคดี   มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อประชา -        
คุณแม่อุดม  เพียรเสมอ  และคุณแม่หนิง  ตระกูลโชคดี  เป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาท จ านวน  ๑   ทุน ได้แก่ 
        นางสาวกรกมล งามแก้ว ๖.๘ก    



๑๐ 

 

  

๔๕. ทุนคุณพ่อบัญชา   ลิ้มจ าลอง   และคุณพ่อเที่ยง   บุญมาก  
       คุณครูชุติมา ปานบุษราคัม  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อบัญชา ลิ้มจ าลอง 
และคุณพ่อเที่ยง บุญมาก เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑  ทุน   ได้แก่ 
        นางสาวจุฑามาศ เปลี่ยนอร่าม ๕.๑๔ก 
   

 

๔๖. ทุนคุณครูศิริวรรณ     โกฏเพชร  
       คุณครูศิริวรรณ   โกฏเพชร มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน ๓,๐๐๐  บาท จ านวน  ๑  ทุน ได้แก่ 
         นางสาวนพรรณพ พันศรี ๕.๗ก 

 
 

๔๗. ทุนคุณครจีูรภา    แสงแก้ว 

      คุณครจูีรภา    แสงแก้ว  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษาเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ฉวีวรรณ  แสงแก้ว    
เป็นเงิน ๕,๐๐๐  บาท จ านวน  ๑ ทุน   ได้แก่ 
 นางสาวอภัสรา  ช่างเขียน ๕.๑๒ก 

 
 

๔๘. ทุนคุณครูณรรชกร  เอี่ยมข า  
       คุณครูณรรชกร  เอี่ยมข า มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา จ านวน   ๑  ทุน  เป็นเงิน   ๓,๐๐๐  บาท 
 นางสาวพัณณิตา  แก้วมะลัง ๖.๕ข 

 
 

๔๙. ทุนคุณครพูวงทอง    แก่นนาค า  
       คุณครพูวงทอง แก่นนาค า มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน ๒,๐๐๐  บาท จ านวน  ๑ ทุน ได้แก่ 
 เด็กชายศักดิ์ชัย จิรวัฒนานุกูล ๒.๙ก 

 
 

๕๐. ทุนคุณครเูมธาวี     อินทร์ฉาย 
       คุณครเูมธาวี    อินทร์ฉาย  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน ๓,๐๐๐  บาทจ านวน  ๑ ทุน ได้แก่ 
 นายจักรินทร์  เนตรบุตร  ๕.๖ข 
 
 

๕๑. ทุนคุณณภัทร   กล่อมสมร  ศิษย์เก่ารุ่น ๔๔ 
       คุณณภัทร   กล่อมสมร  ศิษย์เก่าราชโบริกานุเคราะห์รุ่น ๒๕๔๔ มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน  
๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ ทุนๆ ละ ๒,๕๐๐  บาท ได้แก่               
        ๑. เด็กชายรัชพล ชินกุลกิจนิวัฒน์ ๒.๒ก 
        ๒. นางสาวหนึ่งฤทัย   ไพรพฤกษ์ ๕.๑๑ก 

 



๑๑ 

 

  

๕๒. ทุนคุณยายเล็ก  ชูใจ และ ทุนคุณแม่อ าภา  นาครัชตะอมร 
        คุณครกูนกรัตน์ นาครัชตะอมร มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษาเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้คุณยายเล็ก ชูใจ และ
คุณแม่อ าภา  นาครัชตะอมร เป็นเงิน ๔,๐๐๐  บาท จ านวน  ๒ ทุน   ได้แก่  
  ๑. นางสาวพรรณภัทร     เกตุแก้ว     ๔.๑๒ก          
 ๒. นางสาวปภาวรินทร์  ย่อมเที่ยงแท้    ๕.๑๕ข 

 

๕๓. ทุนห้างทองกิจมนตร ีจังหวัดนนทบุร ี  
       คุณมนตรี  ฐิติวงศ์ไพบูลย์ เจ้าของห้างทองกิจมนตรี จังหวัดนนทบุรี มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา                
แก่นักเรียนที่ท ากิจกรรมให้กับโรงเรียน เป็นเงิน ๕,๐๐๐  บาท จ านวน  ๑ ทุน ได้แก่ 
 นายศิวัจน์  วงศ์วัชระสิริ ๕.๖ข 

 

๕๔. ทุนคุณครปูระทุม     มะลิทอง 
       คุณครปูระทุม    มะลิทอง   มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา จ านวน  ๑ ทุน เป็นเงิน ๓,๐๐๐  บาท 
  นางสาวพรกนก   กลีบเมฆ ๖.๒ข 

 

๕๕. ทุนคุณครวูรศิสรัล     อธิการวงศ์เลิศ 

       คุณครวูริศสรัล  อธิการวงศ์เลิศ มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษาเป็นเงิน ๒,๐๐๐  บาท จ านวน ๑ ทุนได้แก่ 
 เด็กชายภัทรภณ สุขใจ ๒.๓ข 
 

๕๖. ทุนกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
      หวัหน้ากิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยคุณครูอัชฌ์พร จันทร์เนตร   มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา    
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑   ทุน   ได้แก่ 
    เด็กหญิงณฐมน มีเย็น ๒.๓ก 
 

๕๗. ทุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้อง ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ห้อง ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย คุณครูวรรณภัทร  ไกรทอง  มีจิตศรัทธา             
มอบเงินทุนการศึกษา เป็นเงิน ๒,๐๐๐  บาท จ านวน  ๑ ทุน ได้แก ่ 
 นางสาวสุนิษา จันทร์โฉม ๕.๑๑ข 

 

๕๘. ทุนร้านคลังวิทยา 
        ร้านคลังวิทยา  มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา  เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท โดยแบ่งเป็น  ๒  ทุน  ทุนละ   
๒,๐๐๐  บาท  จ านวน ๑ ทุน  และทุนละ ๑,๐๐๐ บาท   จ านวน ๑ ทุน  ได้แก่ 
 ทุน   ๒,๐๐๐  บาท   
  ๑. นางสาวฐิติศิริพรรณ       มีพัฒน์  ๕.๑๐ก 
  ทุน  ๑,๐๐๐ บาท    
 ๒. นางสาวปิ่นแก้ว  ค าโม ๕.๖ข 



๑๒ 

 

  

ทุนหน่วยงาน / องค์กร / มูลนิธ ิ
 

๑. ทุนในพระราชานุเคราะห์ 
     ทุนในพระราชานุเคราะห์ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้ทุนนักเรียนต่อเนื่อง จ านวน ๑ ทุน เป็นเงิน  ๒๔,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา 
        นางสาวพรรณนภา  มะกาว   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖.๘ 
 
๒. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปภัมภ์ 
     ทุนพระราชทาน มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปภัมภ์    ให้ทุนนักเรียนต่อเนื่อง จ านวน ๑ ทุน  
   เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา 
        นางสาวพวงผกา  อุ่นเรือน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕.๑๖ 
 
๓. ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน 
    ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน (พลเอกสิงหา พลตรีคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ) ให้ทุนนักเรียน
ต่อเนื่อง จ านวน ๑ ทุน เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท/ปีการศึกษา 
      นายพัฒน์ธารา  จีนตุ้ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔.๒ 
 
๔. ทุนมูลนิธิฉือจี้ 
    มูลนิธิฉืจี้มอบทุนการศึกษาเด็กยากจน ให้ทุนนักเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี จ านวน ๑ ทุน                 
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท/ปีการศึกษา 
      นายพัฒน์ธารา  จีนตุ้ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔.๒ 
 
๕. ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ 
     ทุนมูลนิธิยุวพัฒน ์ ให้ทุนนักเรียนต่อเนื่อง จ านวน ๑ ทุน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา 
 นางสาวพรธีรา เชื้อชีลอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕.๓ 
 
 

๖. ทุนบริษัท ปตท.จ ากัด มหาชน  
     ให้ทุนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท และ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๑ ทุน ทุนละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท 
      ๑. เด็กหญิงวรรณรส นิจฉาย      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒.๕ 
       ๒. นางสาวบุญยาพร    แสงอุทัย            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕.๗ 
 
 



๑๓ 

 

  

๗. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
   กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่
ครอบครัวมีรายได้ตามเกณฑ์ของ สพฐ. โดยครูที่ปรึกษารายงานข้อมูลนักเรียนที่สมควรได้รับทุนให้โรงเรียนเพ่ือ
บันทึกในระบบ DMC และครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน บันทึกข้อมูลนักเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแบบ 
นร.๐๑ ในเว็บไซด์ระบบปัจจัยพื้นฐาน http://cct.thaieduforall.org/  
 

 

http://cct.thaieduforall.org/

