ที่
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ทาเนียบกองทุนในมูลนิธิเพือ่ การศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2561)
ชือ่ กองทุน
จานวนเงินทุน *ผูจ้ ัดตั้ง/**ผูป้ ระสานงาน
กองทุน”ไพบูลย์ ฉิ่งทองคา-สุนันทา ตันติวณิชย์
31,000
*คุณไพบูลย์ ฉิ่งทองคา
- เพิ่มเงินในกองทุน เมื่อ 24 มิถุนายน 2558
10,000
- เพิ่มเงินในกองทุน เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559
5,000
กองทุน “บรรพต เที่ยงพูลวงศ์”
10,000
*พ.อ.บรรพต เที่ยงพูลวงศ์
กองทุน “แสวง เบญจสัตย์กุล”
10,000
*คุณแสวง เบญจสัตย์กุล
กองทุน “ เจือ หยูทองอินทร์”
25,000
*คุณเจือ หยูทองอินทร์
กองทุน “ ไพบูลย์-สมลักษณ์ สุภาพ”
10,000
*คุณไพบูลย์ สุภาพ
กองทุน “สาราญ รอดบุญธรรม”
15,000
*คุณสาราญ รอดบุญธรรม
กองทุน “พิชัย อุปถัมเกียรติ”
25,000
*คุณพิชัย อุปถัมเกียรติ
กองทุน “กรุงแก้ ว”
20,000
*คุณจรูญ กรุงแก้ ว
กองทุน “ อุบล เจริญศิริ”
10,000
**คุณเจือ หยูทองอินทร์
กองทุน “บุญช่วย กาญจนอักษร”
10,000
**คุณเจือ หยูทองอินทร์
กองทุน “เทพขุน-ไชยเศรษฐ์ ”
10,000
*คุณรื่นฤดี เทพขุน
กองทุน “คุณพ่อเฉลิมชัย แก้ ววชิราภรณ์”
30,000
*คุณฉลองพร แก้ ววชิราภรณ์
-เพิ่มเงินในกองทุน เมื่อ 4 พฤษภาคม 2560
10,000
กองทุน “คุณพ่อสังเวียน เส็งหลวง”
10,000
*คุณสมศรี เส็งหลวง
กองทุน “สังเวียน-บุญมี มณีจันทร์”
10,000
*คุณสังเวียน มณีจันทร์
กองทุน “อนงค์ คงมั่น และธิดา”
10,000
*คุณอนงค์ คงมั่น
กองทุน “จงพิศ สิทธิพงศ์ และบุตร”
10,000
*คุณจงพิศ สิทธิพงศ์
กองทุน “ละมัย หอมโกศล”
10,000
*คุณธีรชิต หอมโกศล
กองทุน “วันเพ็ญ จ้ างประเสริฐ
35,000
*คุณวันเพ็ญ จ้ างประเสริฐ”
-เพิ่มเงินในกองทุน เมื่อ 24 มิถุนายน 2558
10,000
กองทุน “คุณพ่อทองหล่อ- คุณแม่ทองบาง พุกกะโชติ”
20,000
*คุณลักขณา แจ่มจารัส
กองทุน “คุณพ่อไคไล้ คุณแม่กมิ ไห้ แซ่เลี้ยง”
15,000
*คุณสมศรี สนั่นเอื้อ
กองทุน “พวงจันทร์ อัศวเทศามงคล”
20,000
*คุณพวงจันทร์ อัศวเทศามงคล
กองทุน “สุบิน มาสุข”
10,000
*คุณสุบิน มาสุข
กองทุน “เนื่อง อุณเอกลาภ”
10,000
*คุณจุฑามาศ อุณเอกลาภ
กองทุน “รังสรรค์-จินตนา ธรรมวิจิตรกุล”
10,000
*คุณจินตนา ธรรมวิจิตรกุล
กองทุน “พาณี วิจิตรปัญญารักษ์”
20,000
**คุณวันเพ็ญ จ้ างประเสริฐ
-เพิ่มเงินในกองทุน เมื่อ 17 มกราคม 2560
10,000
กองทุน “สุชาติ ถมยางกูร”
10,000
*คุณสุชาติ ถมยางกูร
กองทุน “สัมฤทธิ์ ไม้ ทอง”
5,000
**คุณเจือ หยูทองอินทร์
กองทุน “หวั่น จุลมุน”
10,000
*คุณหวั่น จุลมุน

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
38.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

ทาเนียบกองทุนในมูลนิธิเพือ่ การศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2561)
กองทุน “ธวัชชัยและคณะ”
35,000
*คุณธวัชชัย อานทิพย์สวุ รรณ
กองทุน “สถาบันกวดวิชาเดอะเบรน”
30,000
**คุณธวัชชัย อานทิพย์สุวรรณ
กองทุน “ประจวบ-ลัดดา วัจนะรัตน์”
10,000
*คุณลัดดา วัจนรัตน์
กองทุน “ชมพูนุช-ชมชนัท
15,569
*คุณทองสุข ทับเจริญ
กองทุน “สมพล ริบรวมทรัพย์”
5,000
**คุณเจือ หยูทองอินทร์
กองทุน “ขุนกิตติ –นางบุญชู มุสกิ านนท์”
10,000
**คุณเจือ หยูทองอินทร์
กองทุน “คุณปราโมทย์-พรทิพย์ จันแต้ ”
20,000
*คุณปราโมทย์ จันแต้
กองทุน “คุณวิไลวรรณ สุนทรเกตุ”
7,600
*คุณวิไลวรรณ สุนทรเกตุ
กองทุน “สมปอง-บุญส่ง ดนตรี”
7,500
*คุณบุญส่ง ดนตรี
-เพิ่มเงินในกองทุน เมื่อ 16 มกราคม 2560
12,500
กองทุน “อภัย-อุษณีย์ ยุชยะทัต”
15,000
*คุณอภัย ยุชยะทัต
กองทุน “สนไชย – สุมาลี ฤทธิโชติ”
5,550
*คุณสุมาลี ฤทธิโชติ
กองทุน “ดิสถาพร – สุทธิเทพ”
15,000
*คุณสุวิทย์ สุทธิเทพ
กองทุน “ชูศักดิ์ แสงพิทกั ษ์และเพื่อน”
10,000
**คุณชูศักดิ์ แสงพิทกั ษ์
กองทุน “สุปราณี จุลละศร”
20,000
*คุณสุปราณี จุลละศร
กองทุน “รัชนี จันทรมณี”
5,100
*คุณรัชนี จันทรมณี
10,000
**คุณจินตนา วนะวนานนท์
กองทุน “งานแนะแนว’39”
กองทุน “วิศาลสมพงษ์”
15,000
*คุณเครือวัลย์ วิศาลสมพงษ์
-เพิ่มเงินในกองทุน เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559
10,000
*คุณฤหัส-คุณวรพจน์ จอกแก้ว
กองทุน “ไสว-สังวาล จอกแก้ ว”
16,000
กองทุน “คุณพ่อเชื้อ-คุณแม่เกิด วัฒนาธร”
20,000
*คุณบรรจง สนเลม็ด
กองทุน “ปราณี สาตารมย์และบุตรี
10,000
*คุณปราณี สาตารมย์
กองทุน “เหรียญ ทองเกิด”
10,000
*คุณเหรียญ ทองเกิด
กองทุน “พัทธิยา วังกังวาน”
10,000
*คุณนิตยา วังกังวาน
กองทุน “ประยูร –ดาวพร พุกกะรัตน์”
5,000
*คุณประยูร พุกกะรัตน์
กองทุน “พ.ท.ประยุทธ-อภิวรรณ เกตุผุดผ่อง”
5,000
*คุณอภิวรรณ เกตุผุดผ่อง
กองทุน “สุรีย์ เจนอักษร”
17,000
* คุณสุรีย์ เจนอักษร
กองทุน “คุณแม่เกตุ แดงสุภา”
20,000
* คุณพิชญา แดงสุภา
กองทุน “คุณแม่บุญล้ น ทรัพย์พันแสน”
10,000
**คุณวันเพ็ญ จ้ างประเสริฐ
**คุณสุวรรณ ศรีระษาและคณะ
กองทุน “คณะสีชมพู-เหลือง 33-37”
10,300
กองทุน “คุณจานง –ปราณี ฉายเชิด”
10,000
*คุณจานง ฉายเชิด
กองทุน “ประยูร บุญมาคงเจริญ”
20,000
*คุณประยูร บุญมาคงเจริญ
*คุณมรกต โชติประกานเกียรติ
กองทุน “มรกต โชติประกายเกียรติ”
5,000
กองทุน “สหะชัยเฟอร์นิเจอร์”
25,000
**คุณไพบูลย์ ฉิ่งทองคา

ทาเนียบกองทุนในมูลนิธิเพือ่ การศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2561)
61. กองทุน “อัมพร-ยุพาณี ตั้งตรงจิตร”
10,000
**พ.อ.บรรพต เที่ยงพูลวงศ์
62. กองทุน “สหภูมิภาคทักษิณ”
10,000
**คุณเจือ หยูทองอินทร์
63. กองทุน “คุณแม่เมี้ยน แก้ วอินชัย”
5,000
*คุณสายัณต์ พณิชยกุล”
64. กองทุน “ครอบครัวเฉลิมชัยชาญ”
7,000
**คุณไพบูลย์ ฉิ่งทองคา
65. กองทุน “กานต์ บุญชัวชมสุข”
9,500
*คุณกานต์ บุญชัวชมสุข
66. กองทุน “ธนยศ –ธันยเอินท์ ศรีรัตน์”
35,000
*คุณธันยเอินท์ ศรีรัตน์
67. กองทุน “สมพร อิทธิเวชชัย”
8,500
*คุณสมพร อิทธิเวชชัย
68. กองทุน “ไทยอุดม”
5,000
*คุณนิตยา วังกังวาน
69. กองทุน “จตุพร สฤษดิพันธ์”
6,000
*คุณจตุพร สฤษดิพันธ์
70. กองทุน “ม.6 จ ‘01”
10,000
*
71. กองทุน “ชิโนรสสัมพันธ์’39”
11,650
**นอ.นิพนธ์ หรั่งมี”
72. กองทุน “อาวุธ พร้ อมจรรยากุล”
10,000
*คุณอาวุธ พร้ อมจรรยากุล
73. กองทุน “จรูญ กรุงแก้ ว”
20,000
*คุณจรูญ กรุงแก้ ว
74. กองทุน “Mar Kus W Meler@ Family”
10,000
*
75. กองทุน “อนุสรณ์คุณพ่อบุญชัย ชุติมาเทวินทร์”
10,000
*ดร.วิเชียร ชุติมาเทวินทร์
76. กองทุน “คุณแม่ปรุงศรี ไชยเศรษฐ์ ”
15,000
**คุณรื่นฤดี เทพขุน
77. กองทุน “พิชญะ ฉิ่งทองคา”
10,000
*คุณไพบูลย์ ฉิ่งทองคา
78. กองทุน “เทวินทร์-ทศพร บุญช่วยช้ อย”
10,000
*คุณพงษ์ศรี บุญช่วยช้ อย
79. กองทุน “พระชิณวงศ์พิพัฒน์”
10,000
*พระชิณวงศ์พิพัฒน์
80. กองทุน “ทัศนีย์ เดชบุญญาภิชาติ”
5,000
*คุณทัศนีย์ เดชบุญญาภิชาติ
81. กองทุน “กิตติ-สุกาญจนา ไชยชนะ”
10,000
**คุณปิ ยาใจ ไชยชนะ
82. กองทุน “ประดิษฐ์ -สมศรี สนั่นเอื้อ”
25,000
*คุณสมศรี สนั่นเอื้อ
83. กองทุนรวมในมูลนิธิ “ อนุสรณ์หลวงพ่อเปิ่ น”
26,323
**มูลนิธริ ับเงินรายย่อย
84. กองทุน “100 ปี อาจารย์เจษฎา บุญพูน”
20,500
**คุณพิสฐิ ฐิ ติวัจน์และคณะ
85. กองทุน “อนุสรณ์ นายฤชา สายบัว ม.6/2491”
20,000
*คุณลาวัณย์ แพทยานนท์
86. กองทุน “พูนสิน จึงประภา”
10,00
**คุณพิสฐิ ฐิ ติวัจน์
- เพิ่มเงินในกองทุน เมื่อ 15 มิถุนายน 2551
10,000
**คุณพิสฐิ ฐิ ติวัจน์
บุตร-ธิดามอบให้ ในงาน 90 ปี อ.พูนสิน
- เพิ่มเงินในกองทุน เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2557
10,000
- เพิ่มเงินในกองทุน เมื่อ 11 ธันวาคม 2557
5,800
**คุณพิสฐิ ฐิ ติวัจน์
**คุณพิสิฐ ฐิติวัจน์(คุณไพฑูรย์ ศราคณี)
87. กองทุน “อนุสรณ์ ขุนดรุณกูลวิเทศ(จวน สมิตะเกษตริน”
10,000
88. กองทุน “นิพนธ์ หรั่งมี”
10,000
*นอ.นิพนธ์ หรั่งมี
89. กองทุน “อนุสรณ์ 116 ปี
10,000
*คุณพิสฐิ -นางพรพิศ ฐิ ติวัจน์
รองเสวกตรี ขุนพรหมสุรศักดิ์ (จอน ฐิ ติวัจน์)
และพี่น้อง-ลูก หลาน

90.

ทาเนียบกองทุนในมูลนิธิเพือ่ การศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
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กองทุน “อนุสรณ์ 99 ปี คุณครูเปรม สว่างดี”
10,000
**คุณพิสฐิ ฐิ ติวัจน์
(คุณมณฑาวดี สว่างดี และน้ องๆ)

91.

- เพิ่มเงินในกองทุน เมื่อ 11 ธันวาคม 2551
- เพิ่มเงินในกองทุน เมื่อ 11 ธันวาคม 2557
กองทุน “อนุสรณ์ 85 ปี คุณครูสรุ พล ดาเด่นงาม”

5,000
5,000
10,000

**คุณพิสฐิ ฐิ ติวัจน์
(คุณมณฑาวดี สว่างดี และน้ องๆ)

**คุณพิสฐิ ฐิ ติวัจน์
(คุณนพวรรณ ดาเด่นงาม ธิดาและพี่ๆ)

92.

กองทุน “อนุสรณ์ 86 ปี คุณครูผุดผ่อง ดวงอุไร”

10,000

**คุณพิสฐิ ฐิ ติวัจน์
(พลโททวีเดช ดวงอุไร และน้ องๆ)

93.
94.
95.
96.
97.

กองทุน “คมการช่าง”
กองทุน “ดวงจิต คาวงษา”
- เพิ่มเงินในกองทุน เมื่อ 11 ธันวาคม 2560
กองทุน “อนุสรณ์ชูศักดิ์ แสงพิทกั ษ์”
กองทุน ““อนุสรณ์คุณครูราไพพรรณ สิงห์เสนี ”
กองทุน “ อนุสรณ์ คุณครูเสียง ผดุงชีวิต”

10,000
10,000
1,000
27,000
15,000
20,000

**นอ.นิพนธ์ หรั่งมี”
*ผอ.ดวงจิต คาวงษา
**คุณวันเพ็ญ จ้ างประเสริฐ
**นอ.นิพนธ์ หรั่งมี
**คุณพิสฐิ ฐิ ติวัจน์
(ชุมนุมศิษย์พูนสินสัมพันธ์ 11 ธ.ค. 51)

98. กองทุน “อนุสรณ์ คุณครูไสวศักดิ์ อยู่สาธร ”
99. กองทุน “อนุสรณ์ คุณครูรัมภา โกมุท ”
100. กองทุน “อนุสรณ์ คุณครูคุณพ่อวงศ์”
-คุณแม่ผ่อง สาตรสว่าง”
101. กองทุน “อนุสรณ์ คุณครูพรพิศ ฐิ ติวัจน์ ”
102. กองทุน “ทองปาน แวงโสธรณ์”
103. กองทุน “ วิฑรู ย์ วงศ์อนิ ”
104. กองทุน “ ธัญญา-วราลักษณ์ ศีลธร”
105. กองทุน “ อ.บุญปลีก สมจิตต์””
106. กองทุน “ คุณครูฉลวย อเนกานนท์”
107. กองทุน “ ครูจรรยา วงศ์อร่าม”
108. กองทุน “แทนคุณพระคุณครูพันทิพา ถาวรรัตน์”
109. กองทุน “ เทพนม –บังอร บัวหิรัญ”
110. กองทุน “ มานพ ชาติทองคา”
111. กองทุน “บุญดี สมธนพิพัฒน์กุล”
112. กองทุน “นิวัตต์ คิดจิตต์”
113. กองทุน “ มานิตย์ แก้ วปู่ ”

20000
20,000
20,000

**คุณพิสิฐ ฐิติวัจน์(6 ม.ค.54)
**คุณพิสิฐ ฐิติวัจน์(6 ม.ค.54)
**คุณพิสิฐ ฐิตวิ ัจน์(6 ม.ค.54)

20,000
5,000
10,000
10,000
100,000
11,000
10,000
50,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000

*คุณพิสิฐ ฐิติวัจน์(6 ม.ค.54)
*ผอ.ทองปาน แวงโสธรณ์ (24 มิ.ย.58)

*ผอ.วิฑูรย์ วงศ์อนิ (24 มิ.ย.58)
*รองฯวราลักษณ์ ศีลธร(24 มิ.ย.58)
*คุณอุไรวรรณ สมจิตต์(22 ก.ค.58)
**คุณพิสิฐ ฐิติวัจน์ (11 ธ.ค.58)
*คุณจรรยา วงศ์อร่าม(16 ม.ค.59)
*คุณพวงทอง ลลิตไพศาล (4 พ.ค.59)
*คุณบังอร บัวหิรัญ(16 ม.ค.60)
*คุณมานพ ชาติทองคา(23 เม.ย.60)
*คุณบุญดี สมธนพิพัฒน์กุล(15 มิ.ย.60)

*คุณนิวัตต์ คิดจิตต์(11 ธ.ค.60)
*คุณมานิตย์ แก้วปู่ (16 ม.ค.61)

