
 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๓,๐๐๐ บาท ( สามพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางโสพิศ   เทศสลุด 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนุกูล   อ่ าอ่วม 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิไล   อ่อนตานา 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสันติพร   ภู่พงษ์ 
ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๓,๐๐๐ บาท ( สามพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางชลธิชา   วรภ ู

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุพรรณ์   วงศาโรจน์ 
ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๗,๐๐๐ บาท ( เจ็ดพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวารุณี   สอนคงค า 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๖,๐๐๐ บาท ( หกพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุดาภรณ์   ศิรสิุวรรณ 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางนุศรา   จันทรส์ละ 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๔,๐๐๐ บาท ( สี่พันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางกาญจนา   จันทร์สุคนธ ์

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสาคร   อยู่นุ้ย 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางธิติมา   พรามพิทักษ์ 
ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธราธร   สุขะอาคม 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสมจิต   ทองเมือง 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางดวงพร   เพ็ชรบัว 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๓,๐๐๐ บาท ( สามพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุธิดา   เพช็รเอม 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุภาพ   อมรประภา 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสินีนาฏ   คชนิล 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวแววมยุรา   จันทร์ส่ง 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวธรรมรัตน์   ราชรองเมือง 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายปฏิวัติ   วิจารณ์ปรีชา 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวยุพิน   คงคอน 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวรรณเพ็ญ   เชื้อสิงห์ 
ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๔,๐๐๐ บาท ( สี่พันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสายหยุด   ภัทรรังษ ี

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุรสิทธิ์   คัมภรีทัศน ์

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

พอ.นภดล   ยงพาณิชย์ 
ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางจุฑาทิพย์   ยงพาณิชย์ 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายดิเรก   ทองหนัก 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นพ.ณรงค์ฤทธิ์   เรอืนก้อน 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอัญชลีลักษณ์   ผลประเสริฐ 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางจินดา   คันธัพ 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสมพร   ศรีพูล 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางบุษราภรณ์   บุญวังแร ่

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสมศรี   แซ่เล้า 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๓,๐๐๐ บาท ( สามพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจารุวรรณ   ขันธพิน 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายฉัตรชัย   คงรอด 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสมรักษ์   คงรอด 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางจารุวรรณ   คงรอด 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุรภา   จันทรเ์ปล่ง 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางดารารัตน์   มะอิ 
ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนงลักษณ์   ไทยน้อย 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวภัทรรินทร ์  สังข์ทอง 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอ าพร   สินมา 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางนาตฤดี   สุขสินธารานนท ์

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวิไลลักษณ์   งานสลุง 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางแววตา   ไกรสีห์กาจ 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเชน   กาญจนา 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑๓,๕๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางนงคราญ   เอีย่มบาง 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางทวีสุข   บัวทอง 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุรีย์   ศิริรัตน ์

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุปราณี   สุรวด ี

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๓,๐๐๐ บาท ( สามพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางรุ่งรวี   อภิชาตธ ารง 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกัลยา   พ่ึงพาณิชย์กุล 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๘,๐๐๐ บาท ( แปดพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

บริษัทสร้างการด ี

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

งาน "ของหายได้คืน" 
ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ( สองพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

น้ าดื่มเพื่อการศึกษา 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๒๔,๐๐๐ บาท ( สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



 

 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

ได้มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ทิธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรใหท้่านและครอบครัว 

ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 


