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ทุนนิธิไตรมิตร
******* * ******
ด้วยท่านผูม้ ีจิตศรัทธาบริ จาคทรัพย์สินให้เป็ นทุน เพื่อใช้จา่ ยในกิจการ ของวัดไตรมิตรวิทยา
ราม จึงเห็นสมควรดาเนิ นการจัดตั้งให้เป็ นทุนนิธิตามกุศล เจตนาของท่านผูบ้ ริ จาค โดยมีขอ้ บังคับ ดังนี้
ข้อ ๑ ทุนนิธิน้ ีชื่อว่า ทุนนิธิไตรมิตร ชื่ออักษรย่อว่า " ต.ม."
ข้อ ๒ เครื่ องหมายของทุนนิธิน้ ี คือรู ปเทวดา ๓ องค์ประดิษฐานอยูภ่ ายใน ปราสาทในวงกลม
มีอกั ษรด้านขอบบนของวงกลมว่า อติโรจติ ปญฺญาย สมฺมา สมฺพุทฺธสาวโก ขอบล่างของวงกลมมีอกั ษร
ว่าวัดไตรมิตรวิทยาราม เหมือนดวงตรา วัดไตรมิตรวิทยาราม ส่ วนวงกลมรอบนอกสุ ดนั้น มีอกั ษรด้าน
ขอบบนของวงกลมว่า ทุนนิธิไตรมิตรและขอบล่างสุ ดของวงกลมมีอกั ษรว่าการสั่ งสมบุญนาสุ ขมาให้
ข้อ ๓ สานักงานของทุนนิธิต้ งั อยูท่ ี่วดั ไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เลขที่ ๖๖๑ ถนนเจริ ญกรุ ง
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุ งเทพมหานคร
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของทุนนิธิน้ ี คือ ๔.๑ เพื่อเป็ นทุนภัตตาหาร การศึกษา และการรักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณร
๔.๒ เพื่อส่ งเสริ ม และสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๔.๓ ไม่ดาเนิ นการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
ข้อ ๕ ทรัพย์สินของทุนนิธิเริ่ มแรก คือ๕.๑ กองทุนสงเคราะห์เพื่อการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม โดยมีพล ตารวจตรี ชาญ ศรี ศุข
พร้อมด้วยครอบครัวและท่านที่มีความเคารพนับถือร่ วมบริ จาค รวมเป็ น จานวนเงิน ๑๑๕,๙๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท ถ้วน) เมื่อวันที่ ๑๖ สิ งหาคม ๒๕๓๖
๕.๒ กองทุนสงเคราะห์เพื่อการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม โดยสมาคม ภริ ยาแพทย์แห่ง
ประเทศไทยร่ วมบริ จาค รวมเป็ นจานวนเงิน ๑๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง แสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อย
บาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๖
รวมเป็ นกองทุนเริ่มแรก จานวน ๒๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนสองหมื่นแปดพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน)
ข้อ ๖ ทุนนิธิอาจได้มาซึ่ งเงินหรื อทรัพย์โดยวิธี ดังต่อไปนี้ ๖.๑ เงินหรื อทรัพย์สินที่ผมู ้ ีจิตศรัทธาบริ จาคให้
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๖.๒ รายได้อนั เกิดจากการจัดกิจกรรมของทุนนิธิ
ข้อ ๗ ทรัพย์สินของทุนนิธิจะเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเป็ นอย่างอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการที่เป็ นเจ้าของทุน โดยความเห็นชอบจาก พระกรรมการกากับทุนนิธิและอนุมตั ิ
ของเจ้าอาวาส
ทรัพย์สินของทุนนิธิให้แยกออกเป็ น ๓ ประเภท คือ๑ ต้นทุน
๒ ดอกผล
๓ ค่าใช้จ่าย
(๑) ต้นทุน ได้แก่เงินที่ต้ งั ทุนไว้เดิมหรื อเงินที่ผบู ้ ริ จาคเพิ่มทุนที่ ตั้งไว้แล้ว ห้าม
นาไปใช้จ่ายในกิจการใด ๆ
(๒) ดอกผล ได้แก่เงินที่จดั เก็บผลประโยชน์จากต้นทุน เงินดอกผล นี้ให้นาไปใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์ของทุนนิธิสืบต่อไป
(๓) เงินค่าใช้จ่าย ได้แก่เงินที่ได้กนั มาจากเงินดอกผล หรื อเงินที่ผู ้ บริ จาค ไม่เจาะจงตั้ง
เป็ นทุนเพื่อใช่จ่ายในกิจการของทุนนิธิ
และห้ามมิให้นาเงินต้นทุนของทุนนิธิน้ ีใช้จ่าย เพื่อกิจการใด ๆ จะใช้ จ่ายได้เฉพาะเงิน
ที่เป็ นดอกผลเท่านั้น
ข้อ ๘ ให้ยกย่องท่านผูบ้ ริ จาคตั้งทุน หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายหรื อทายาท ผูต้ ้ งั ทุน เป็ นกรรมการ
หรื อกรรมการที่ปรึ กษา โดยหมุนเวียนไปตามวาระ
และให้ยกย่องกรรมการสมาคมศิษย์วดั ไตรมิตรวิทยาราม เป็ นกรรมการ หรื อกรรมการ
ที่ปรึ กษาตามความเหมาะสม
ข้อ ๙ เจ้าอาวาสจะได้แต่งตั้งพระสงฆ์เป็ นผูช้ ่วยในการนี้ ให้เป็ นพระกรรม การกากับทุนนิธิ มี
จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ รู ป เพื่อ
(๑) เป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาและอนุมตั ิแก่คณะกรรมการทุนนิธิ
(๒) เป็ นที่ปรึ กษาเจ้าอาวาส และติดต่อกับผูบ้ ริ จาคหรื อผูท้ ี่เป็ น กรรมการที่ปรึ กษา
(๓) เก็บรักษาเอกสารสาคัญอันแสดงสิ ทธิ และกรรมสิ ทธิ์ ของ ทุนนิธิ
และพระกรรมการกากับทุนนิธิพน้ จากตาแหน่ง เมื่อมรณภาพ ลาสิ กขา หรื อย้ายออก
จากวัดไตรมิตรวิทยาราม หรื อเจ้าอาวาสแต่งตั้งรู ปอื่นเป็ น กรรมการผูก้ ากับแทน
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๑๐ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้ปรึ กษาพระกรรมการกากับ ทุนนิธิ เพื่อเลือก
กรรมการทุนนิธิ มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๙ คน โดยแต่งตั้งให้เป็ น ประธาน รองประธาน
เหรัญญิก และเป็ นกรรมการที่เห็นสมควร บริ หารกิจการตามวัตถุประสงค์ของทุนนิธิ
ข้อ ๑๑ กรรมการทุนนิธิตอ้ งมีคุณสมบัติดงั นี้ ๑๑.๑ มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
๑๑.๒ มีอาชีพสุ จริ ต และมีความประพฤติเรี ยบร้อย
ข้อ ๑๒ กรรมการของทุนนิธิพน้ จากตาแหน่ง เมื่อ
๑๒.๑ ออกตามวาระ
๑๒.๒ ตายหรื อลาออก
๑๒.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑
๑๒.๔ มีความประพฤติและปฏิบตั ิตนเป็ นที่เสื่ อมเสี ย
อนึ่ง วิธีดาเนินการเลือกกรรมการทุนนิธิให้ปฏิบตั ิดงั นี้ เลือกจากผูบ้ ริ จาคตั้งทุน หรื อกรรมการสมาคมศิษย์วดั ไตรมิตร วิทยาราม หรื อผูท้ ี่มี
กุศลเจตนาเห็นประโยชน์ของการจัดตั้งทุนนิธิ โดยการอนุมตั ิของ เจ้าอาวาส
ข้อ ๑๓ กรรมการทุนนิธิอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับเลือก ให้เป็ นกรรมการอีกได้
และกรรมการทุนนิธิดงั กล่าวมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริ หารงานตามปรกติหรื อตามมติที่ประชุม
(๒) การรับ การจ่าย การเก็บรักษาเงินหรื อทรัพย์สินของทุนนิธิให้มี เอกสารบัญชี
ไว้เป็ นการถูกต้อง และจัดทาสมุดทะเบียนทุนนิธิให้สมบูรณ์อยูเ่ สมอ
(๓) รายงานแสดงยอดจานวนทรัพย์สินของทุนนิธิเป็ นครั้งคราว แต่ไม่ น้อยกว่า ๓
เดือนต่อ ๑ ครั้ง และรายงานแสดงกิจการและงบดุลปี ละ ๑ ครั้ง ไปยังพระ กรรมการกากับทุนนิธิเพื่อ
เสนอเจ้าอาวาส
ข้อ ๑๔ กรรมการทุนนิธิตอ้ งจัดประชุม เพื่อพิจารณากิจการของทุนนิธิ ดังนี้
(๑) การประชุมปกติ อย่างน้อย ๓ เดือนต่อ ๑ ครั้ง และต้องมีกรรม การมาประชุมกึ่ง
หนึ่ง จึงเป็ นองค์ประชุมและถือเสี ยงข้างมากเป็ นมติที่ประชุม
(๒) ประชุมประจาปี ให้ถือว่าเป็ นการประชุมใหญ่ คณะกรรมการ จะได้แถลงกิจการ
และเสนองบดุลทุนนิธิ ให้นดั หมายกรรมการที่ปรึ กษามาประชุม ด้วย และผูเ้ ข้าประชุมมีสิทธิที่จะ
ซักถามและตั้งข้อสังเกตด้วยก็ได้ ทั้งรายงานการ ประชุมใหญ่ ให้เสนอไปยังพระกรรมการกากับทุนนิธิ
จนถึงเจ้าอาวาส
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในกรณี ที่ประธานและรองประธานไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ท้ งั ๒ คน ให้
กรรมการที่มาประชุมพิจารณาเลือกกรรมการที่เห็นสมควรเป็ น ประธาน ในที่ประชุมนั้นได้
ข้อ ๑๕ ในกรณี ที่มีปัญหาเกิดขึ้น ให้ถือคาอนุมตั ิหรื อคาสั่งของเจ้าอาวาสวัด ไตรมิตรวิทยาราม
เป็ นคาชึ้ขาดและให้ปฏิบตั ิไปตามนั้น
ข้อ ๑๖ เมื่อทุนนิธิตอ้ งเลิกล้มหรื อสิ้ นสุ ดลง ให้ทรัพย์สินของทุนนิธิตกเป็ น สมบัติของวัดไตร
มิตรวิทยาราม วรวิหาร
สมเด็จพระพุฒาจาย์
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
สานักงานทุนนิธิวดั ไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
สัมพันธวงศ์ กรุ งเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร. ๖๒๓-๑๒๘๑-๒

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๘.

รายนามคณะกรรมการทุนนิธิไตรมิตร
๒๕๔๑
******* * *******
พระราชปัญญาเมธี
ประธาน
พระราชภาวนาวิกรม
รองประธาน
พระครู ประสิ ทธิวสิ ุ ทธิคุณ
กรรมการ
พระครู กลั ยาณวิสุทธิ คุณ
กรรมการ
พระครู วมิ ลสุ ทธิคุณ
กรรมการ
พระมหาวิชา อภิปญฺ โญ
กรรมการและเลาขานุการ
พระมหามงคล โสตฺ ถิมงฺ คโล
กรรมการ
คุณแม่อุ่นใจ บุญเสริ มแท้
กรรมการ
นายเชวง ศรี สินทรา
กรรมการ
******* * *******
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กรรมการทีป่ รึกษา
เจ้ าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
๑.
๒.
๓.

พระครู สุทธิธรรมานุวตั ร
พระครู ปลัดณัฐกร สุ ภทฺโท
พระมหาประวัติ

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา

******* * *******

รายชื่ อทุนนิธิการศึกษาทีท่ ่ านผู้มกี ศุ ลเจตนาจัดตั้งไว้
เพื่อนาดอกผลบารุงการศึกษาพระปริยตั ิธรรม
ใน
สานักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
เขตสั มพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
******* * ******

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่ อทุน
ทุนนิธิ ท่านท้าวมหาพรหม
ทุนนิธิ หลวงพ่อพระวิสุทธาธิ บดี
ทุนนิธิ พล.ต.ต. ชาญ ศรี ศุขและคณะ
ทุนนิธิ สมาคมภริ ยาแพทย์แห่งประเทศไทย
ทุนนิธิ คุณแม่ละมูล วงศ์เจริ ญรัตน์
ทุนนิธิ คุณพ่อเล่งจือ แซ่ซ้ื อ
ทุนนิธิ คุณแม่อุ่นใจ บุญเสริ มแท้
ทุนนิธิ ประเสริ ฐ - ศิริเวช

จานวนเงิน
1,904,565.51
3,0440,242.32
557,810.35
478,985.77
258,776.49
17,757.20
584,530.24
2,280,191.71
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ทุนนิธิ ร.ต.อ. สถาพร ถาวรวุฒิ
16,459.00
10 ทุนนิธิ คุณแม่ซิ่วเฮียง แซ่โง้ว
95,657.04
11 ทุนนิธิ คุณพ่อเช็งกัง แซ่ล้ ี
119,513.06
12 ทุนนิธิ กิ่งกาญจน์ - บุญยัง
313,420.01
13 ทุนนิธิ คุณพ่อปลิว คุณแม่ซุย้ ง้อ แซ่เฮ้ง
28,075.94
14 ทุนนิธิ คุณแม่ฮอ้ เชี่ยวจวง
10,832.66
15 ทุนนิธิ นิพนธ์ วัฒนานนท์
55,243.61
16 ทุนนิธิ บริ ษทั VMP จากัด
54,368.59
17 ทุนนิธิ เจือ-จันทวรรณ รอดปาน
51,470.45
18 ทุนนิธิ วิชยั กุละปาลานนท์
87,162.64
19 ทุนนิธิ คุณพ่อเชื้ อ คุณแม่ทองคา มัน่ คงเจริ ญ
26,830.40
20 ทุนนิธิ รังสรรค์-ยินดี ต่อสุ วรรณ
135,426.18
21 ทุนนิธิ พระมหาพยุง ถาวรธมฺ โม
411,324.52
22 ทุนนิธิ คุณแม่สุรินทร์ หนูเจริ ญ
32,691.94
23 ทุนนิธิ คุณภวา บุญรังษี
7,345.39
24 ทุนนิธิ คุณสุ พิชฌา (ประภัสร) ลิ่วศรี วไิ ล
7,343.43
25 ทุนนิธิ คุณสมศักดิ์ สายหยุด
11,173.91
26 ทุนนิธิ พระนวกะ ปี ๒๕๓๗
28,466.70
27 ทุนนิธิ คงศักดิ์ เชื้อเหรี ยญทอง
36,296.61
28 ทุนนิธิ คุณพ่อตุ๋ย แม่บุญช่วย ประพานสุ ข
7,267.88
29 ทุนนิธิ คุณแม่ทองคา สุ ขวัฒน์
317,800.65
30 ทุนนิธิ คุณพ่อชาญ แม่พุม สายสุ วรรณ
12,237.44
31 ทุนนิธิ คุณพ่อวิเชียร แม่สารอง วันพิรัตน์
131,372.69
32 ทุนนิธิ สุ ชาดา สมบูรณ์กิจชัย
48,382.23
33 ทุนนิธิ คุณพ่อศิริ คุณแม่ประพิณ เวคะวากยานนท์
105,334.37
34 ทุนนิธิ ร้านป้ าช่วย โกมลบุตร
162,507.33
35 ทุนนิธิ หลวงชวดทินกร สญฺ ญจิตฺโต
22,017.72
36 ทุนนิธิ กัญญา เมตตาวรคุณ
92,064.93
37 ทุนนิธิ คุณพ่อประสงค์ พวงแก้ว
12,449.93

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 ทุนนิธิ ธนาคารกรุ งไทย สาขาเพชรบุรี B
25,773.60
39 ทุนนิธิ คุณพ่อธเนศ จันทร์ ผาติ
52,911.21
40 ทุนนิธิ คุณแม่เย็นจิต จันทร์ ผาติ
52,911.21
41 ทุนนิธิ นริ ศ-จีรพร จันทร์ผาติ
52,911.21
42 ทุนนิธิ คุณแม่สุคนธ์ นันทวาณิ ชย์
76,352.80
43 ทุนนิธิ คุณแม่ไล่อิม แซ่โง้ว
27,032.39
44 ทุนนิธิ คุณพ่อเฉี่ ยงมั้ว แซ่โค้ว แม่เฮียง แซ่ต้ งั
93,449.87
45 ทุนนิธิ ตระกูลจิตต์สุกใส
4,507.03
46 ทุนนิธิ สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๓๘
37,522.21
47 ทุนนิธิ คุณพ่อกอง แม่ทองกาย ดวงจิตต์
11,948.25
48 ทุนนิธิ พระสุ ธรรมธีราภรณ์
11,948.25
49 ทุนนิธิ ตระกูลจิราณิ ชไพศาล
7,715.47
50 ทุนนิธิ คุณพ่ออุทยั วิบูลย์ลกั ษณากุล
24,073.82
51 ทุนนิธิ คุณแม่ไซ่เตียว แซ่ ต้ งั
12,987.87
52 ทุนนิธิ คุณณรงค์-วรรัตน์ วงศ์สถิตย์พร
49,294.39
53 ทุนนิธิ สมศักดิ์-สุ กญั ญา วิสุทธิ์ สัตย์
24,147.16
54 ทุนนิธิ พระวันชัย ถิรสทฺโท วงศ์สถิตย์พร
24,100.83
55 ทุนนิธิ สุ นนั ทา-สิ น บริ สุทธิ์ สวัสดิ์
32,409.55
56 ทุนนิธิ คุณพ่อกังเคิย้ ง แซ่ต้ งั แม่อี่ตี แซ่เล้า
24,152.05
57 ทุนนิธิ คุณแม่ประไพ ทีปตรัตน์
74,546.54
58 ทุนนิธิ เอก อนวัช
16,772.96
59 ทุนนิธิ ร้านปึ งเลียกฮงสโตร์
16,730.42
60 ทุนนิธิ ถวายเทียนจานาพรรษา ปี ๒๕๓๘
17,039.27
61 ทุนนิธิ สุ ธน ศรี เจริ ญจิตร
28,738.69
62 ทุนนิธิ ตระกูลจังไพบูลย์
322,429.15
63 ทุนนิธิ ทิพวรรณ สถิรอังกูร
42,298.43
64 ทุนนิธิ คุณแม่บุปผา (ขม) แสงชูวงศ์
195,542.91
65 ทุนนิธิ นิวตั (ตื้ด) นิกรพิบูลย์
23,686.12
66 ทุนนิธิ ตระกูลสุ กรี ภิรมย์
11,592.99

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------67 ทุนนิธิ บุญสม-อารี ย ์ วีรธรรมานุศาสก์
56,786.35
68 ทุนนิธิ ไพฑูรย์-พิมพ์ ฉายสิ ว
60,724.92
69 ทุนนิธิ ธนิยนันท์-ธนวุฒิ สิ ริธโนทัย
48,288.49
70 ทุนนิธิ ดาเนิน-ฉวี มุ่งซ่อนกลาง
60,090.06
71 ทุนนิธิ เวช-เวียง เตียงชัย
64,740.06
72 ทุนนิธิ ทองสิ น-ผัดดี อาษาภักดิ์
54,565.06
73 ทุนนิธิ พระนวกะภิกษุ ปี ๒๕๓๘
11,566.20
74 ทุนนิธิ ตระกูลกิจพานิช - พฤฒิโฆสิ ต
23,550.78
75 ทุนนิธิ สมชาย-วิไล กนกโชติกุล
12,113.51
76 ทุนนิธิ คุณพ่องัก๊ ซ้ง แซ่เฮ้ง แม่เลี่ยงคิ้ม แซ่นา้
6,266.90
77 ทุนนิธิ สุ วรรณี -ปัญญา สละทองตรง
108,047.23
78 ทุนนิธิ วิสิฐ-อารี วรรณ-มยุรี อรุ ณสกุล
11,503.45
79 ทุนนิธิ ไพรัช ตรัยวรกุล
8,483.11
80 ทุนนิธิ นพชัย ธนวัฒน์กุล
22,704.27
81 ทุนนิธิ สุ ภาพรรณ-สันทะนา แจ่มจารัส
4,162.73
82 ทุนนิธิ นางซวง แซ่เบ๊
1,582.49
83 ทุนนิธิ รัชดา คงรัตนประเสริ ฐ
4,165.12
84 ทุนนิธิ สุ ภาวดี-บุญส่ ง เปี่ ยมโอภาส
10,864.70
85 ทุนนิธิ ตระกูลถิรไตรทิพย์
4,943.37
86 ทุนนิธิ อาจารย์สิวลี พลายงาม
46,603.62
87 ทุนนิธิ พระอุปัชฌาย์ ปี ๒๕๓๙
32,400.96
88 ทุนนิธิ ห้างทองทงเซ่งเฮงและครอบครัว
19,450.22
89 ทุนนิธิ สุ ณี สุ พรรณวิบูล
4,072.98
90 ทุนนิธิ บริ ษทั ที เอส เอ็ม โลหะภัณฑ์ จากัด
10,364.09
91 ทุนนิธิ พระสงฆ์อุปสมบทถวายพระบรมศพ
22,400.78
92 ทุนนิธิ โอฮิกาซิ โยอุโก
10,120.08
93 ทุนนิธิ ตระกูลพัฒนาฤดี
85,020.89
94 ทุนนิธิ พัชจวง-อัมร เดชธีรชัย
10,696.40
95 ทุนนิธิ บักนัง แซ่ลิ้ม ด.ญ.วรันธร นันทสิ ทธิกุล

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด.ช.ธีรดา เดชธีรชัย
22,393.01
96 ทุนนิธิ โรงเรี ยนไตรมิตรวิทยาลัย
223,242.02
97 ทุนนิธิ คุณแม่เฉลียว นุ ตตโร
10,527.84
98 ทุนนิธิ ตระกูลงามเกตุวิรุฬห์
10,658.69
99 ทุนนิธิ สามเณรณรงค์ศกั ดิ์ เลาหทวีโชค
7,477.81
100 ทุนนิธิ เมี้ยวจู แซ่พวั อิม สัทธานุภาพ
30,667.71
101 ทุนนิธิ สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๓๙
20,662.94
102 ทุนนิธิ อนุชรักษ์ มหาอัมพรพฤกษ์
23,352.67
103 ทุนนิธิ สมเกียรติ สิ ริเอกศาสตร์
1,522.32
104 ทุนนิธิ นักศึกษาวิทยาลัยเอแบค
7,100.86
105 ทุนนิธิ นางไซกิม แซ่ลิ้ม
4,009.13
106 ทุนนิธิ ชาญ บัวพิพฒั น์วงศ์
6,067.12
107 ทุนนิธิ อมรศรี - ไตรรัตน์ รัตนมงคลถาวร
10,507.60
108 ทุนนิธิ คุณแม่อวย แซ่อ้ือ
10,481.41
109 ทุนนิธิ คุณพ่ออาจ๊ง ทิมสุ เรส
44,544.92
110 ทุนนิธิ พระศักดิ์ชยั กนฺ ตสี โล
13,004.09
111 ทุนนิธิ คุณพ่อทวี แม่สุวรรณี ตันติพงศ์อนันต์
43,315.33
112 ทุนนิธิ สน.พลับพลาไชย เขต ๒ ฝ่ ายจราจร
13,373.66
113 ทุนนิธิ สุ กิจ-มาลี ตั้งมโนสุ จริ ต
3,493.26
114 ทุนนิธิ ดารงค์-อุษา ลิมปิ เรขะ (ช่างปิ ดทอง)
10,479.44
115 ทุนนิธิ คุณพ่อตีรสิ ทธิ์ สุ ทธาชีวะ
679,117.42
116 ทุนนิธิ รัชดา - สุ นา (หล่อ) อินนอก
21,308.89
117 ทุนนิธิ สถาพร หอมจันทนากุล
3,935.17
118 ทุนนิธิ วรพจน์ สุ ระวีรธรม
21,766.14
119 ทุนนิธิ พระวริ นทร์ ธี รวโร สุ ขเจริ ญ
10,438.38
120 ทุนนิธิ พระมหาไพโรจน์ ภทฺรธมฺ โม คาศิลป์
12,780.05
121 ทุนนิธิ พระครู วิจารณ์โกศล วัดชานิหตั ถการ
10,604.89
122 ทุนนิธิ คุณแม่ศิริพร จีระแพทย์
21,642.01
123 ทุนนิธิ คุณแม่ลิ้มสี ชัยเจริ ญสุ ขเกษม
21,330.15

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------124 ทุนนิธิ เหนือเกล้า
299,588.23
125 ทุนนิธิ พระครู กลั ยาณวิสุทธิ คุณ
226,354.20
126 ทุนนิธิ ขนิษฐา แซ่ต้ งั
3,947.10
127 ทุนนิธิ คุณพ่อทองสุ ข แม่บุญไทย วิรุณราช
43,964.87
128 ทุนนิธิ อนงค์ หลิมรัตน์ และครอบครัว
5,845.38
129 ทุนนิธิ คุณพ่ออาเกว แซ่ลู่
21,576.72
130 ทุนนิธิ ชาวตาบลดงน้อย ราชสาส์น
137,967.55
131 ทุนนิธิ ธนวรรธน์-โสภา ตันนะไพบูรณ์
3,436.35
132 ทุนนิธิ คุณพ่อส่ งกัง แซ่ต้ งั
10,323.83
133 ทุนนิธิ เสริ มสุ ข - นิรันดร์ ปั๋ นแก้ว
5,894.31
134 ทุนนิธิ อรพิมล-โสรยา จึงเกรี ยงไกร
5,894.31
135 ทุนนิธิ คุณแม่แสงสุ นี บุญญฐิติพนั ธ์
141,346.35
136 ทุนนิธิ พลโท มนตรี -ชูศรี คงอุไร
38,837.67
137 ทุนนิธิ คุณพ่อแช แม่พยอม วงษ์ศรี กุล
5,883.41
138 ทุนนิธิ พระนวกะภิกษุ ปี ๒๕๓๙
18,445.43
139 ทุนนิธิ สุ รัตน์-ธวัช พงษ์ศิริ
2,444.81
140 ทุนนิธิ วิชยั -นฤมล สมบูรณ์กุลวุฒิ
1,437.59
141 ทุนนิธิ คุณแม่วไิ ล เทภาสิ ต
25,614.23
142 ทุนนิธิ คุณณี รนุช (ติ๋ม) ดาวกริ ด
47,486.80
143 ทุนนิธิ สมคิด งามพิมล
148,713.99
144 ทุนนิธิ ส่ องศรี -ประพันธ์ สุ คนธชาติ
20,815.87
145 ทุนนิธิ สุ เมธี สมบุญ พิษณุโลก
3,349.26
146 ทุนนิธิ คุณแม่อุ่น ระสาชีวนิ
20,649.92
147 ทุนนิธิ คุณพ่อเม่งฮี แม่เง็กเซี ยว แซ่ลิ้ม
5,749.50
148 ทุนนิธิ ศิริอร-ธงชัย อัชวรานนท์
46,898.10
149 ทุนนิธิ คุณพ่อกี่ แซ่หว่อง
5,670.83
150 ทุนนิธิ คุณแม่อารี ย ์ เหมเชษฐ
8,199.99
151 ทุนนิธิ มัทนา ตรัยวรกุล
3,301.68
152 ทุนนิธิ คุณพ่ออนันต์ แม่สมพร เดชธี รชัย
44,401.54

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------153 ทุนนิธิ คุณแม่ยง วิเศษจา
14,410.95
154 ทุนนิธิ คุณพ่อสุ ขมุ แม่สุภาพ จึงเกรี ยงไกร
5,667.13
155 ทุนนิธิ ตระกูลเหลืองวิไล
1,861,081.01
156 ทุนนิธิ คุณแม่จิรพร วรรณจิรวิไล
31,329.91
157 ทุนนิธิ ตระกูลช้างบุญชู
3,260.81
158 ทุนนิธิ มนตรี -มนต์ชยั ธาดาอานวยชัย
3,254.15
159 ทุนนิธิ พระวรพจน์ วีรวฑฺฒโน
3,254.15
160 ทุนนิธิ เพ็ญ-ประยูร-ด.ช.วีระ สุ พรรณวิบูล
3,660.52
161 ทุนนิธิ สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๐
16,456.29
162 ทุนนิธิ สามเณรสานุ งามพิมล
2,528.99
163 ทุนนิธิ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
5,630.68
164 ทุนนิธิ พระสุ รศักดิ์ จิรสุ โภ
2,540.41
165 ทุนนิธิ พระขวัญชัย วงษ์กระจ่าง
1,360.26
166 ทุนนิธิ สามเณรเทพกุล สิ ริมหาไชยกุล
1,359.44
167 ทุนนิธิ พระเอกราช ปภาโส
1,501.49
168 ทุนนิธิ บริ ษทั จี เอส กรุ๊ ป ประเทศไทย
9,325.11
169 ทุนนิธิ พงศ์กิจ - ชนัญญา แก้วพานิชย์เจริ ญ
18,729.45
170 ทุนนิธิ พลเอกชวลิต - พันธ์เครื อ ยงใจยุทธ
121,558.62
171 ทุนนิธิ คุณพ่อฉลอง สิ ริกุลสิ งห์
19,662.56
172 ทุนนิธิ เพิ่มพูน อร่ ามทอง
19,641.75
173 ทุนนิธิ ตระกูลปิ ตุวงศ์
15,328.18
174 ทุนนิธิ คุณหมออรุ ณ อมาตยกุล
1,353.50
175 ทุนนิธิ ตระกูลศันสนียเกียรติ
19,810.32
176 ทุนนิธิ ร.ต.อ. อดิศร ศรี สจินต์
5,560.54
177 ทุนนิธิ ตระกูลเอี่ยมศุภโชค
9,567.56
178 ทุนนิธิ ตระกูลจันทร์วภิ าสวงศ์
10,475.68
179 ทุนนิธิ พระครู ปลัดโสภณวัฒน์ วัดมหาบุศย์
30,898.85
180 ทุนนิธิ คุณพ่อกิมกัว คุณแม่ใช้ง้ ึน อัชวรานนท์
26,046.04
181 ทุนนิธิ ตระกูลวงศ์ไชยวณิ ชย์
3,485.36

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------182 ทุนนิธิ สุ รวุฒิ-ศศิรักษ์ แช่มช้อย
5,136.24
183 ทุนนิธิ ส.ต.อ.ชยุตพล-กงแก้ว รังกาแกม
8,065.08
184 ทุนนิธิ พ.ต.ท.ชูชาติ - วรรณา วงศ์ศรี กุล
18,458.64
185 ทุนนิธิ คุณพ่อฉอ้อน แก้วทิง้
9,150.58
186 ทุนนิธิ เตี่ยน้อย แม่เลื่อน นพเกตุ
11,117.54
187 ทุนนิธิ พิพฒั จลาพงษ์
11,434.25
188 ทุนนิธิ ปริ ฉตั ร คงอุไร
11,768.04
189 ทุนนิธิ สุ เทพ เกษมเจริ ญสุ ข น.ส.สมพร รักเดช
7,204.44
190 ทุนนิธิ คุณแม่เฮงสี แซ่เฮ้ง
52,676.38
191 ทุนนิธิ คุณแม่สมร ล้ าเลิศกิจ
28,670.86
192 ทุนนิธิ พระสุ นทรธรรมธาดา หนองคาย
190,169.75
193 ทุนนิธิ นุจรี ย ์ วิกยั นภากุล บางวัว
3,421.13
194 ทุนนิธิ โต๊ะกิ้มเซ็ง
9,286.79
195 ทุนนิธิ วุฒิ-รัตนา ธาราธิคุณ
1,941.74
196 ทุนนิธิไข่แก้ว ตันสุ วรรณ
1,294.50
197 ทุนนิธิ บุญยิง่ จริ ยะเวช
8,972.56
198 ทุนนิธิ พระนวกะภิกษุ ปี ๒๕๔๐
11,877.76
199 ทุนนิธิ พระพงศ์ชยั กนฺ ตวณฺ โณ
18,445.15
200 ทุนนิธิ พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน
18,015.22
201 ทุนนิธิ คุณแม่อรพิน สุ ทธิ สาแดง
88,650.79
202 ทุนนิธิ ชินวัฒน์ ขาปัญญาวรพงษ์
2,882.80
203 ทุนนิธิ ลินดา หลุย ฮ่องกง
73,375.84
204 ทุนนิธิ ตระกูลดาวเรื อง
4,850.79
205 ทุนนิธิ บุญชัย ธนกาญจน์กุล
1,925.38
206 ทุนนิธิ เอกรัตน์ - สุ มนา
6,966.11
207 ทุนนิธิ ม.ล.ปิ ยพงศ์ นวรัตน์
3,081.12
208 ทุนนิธิ น้ าใจคณะครู โรงเรี ยนไตรมิตรวิทยาลัย
718,272.10
209 ทุนนิธิ คุณแม่ซุ่ยเฮียบ แซ่ก่ยุ
18,072.09
210 ทุนนิธิ คุณอุดม อุดมกิจธนกุล คุณสุ ณีพร บุพพัณชาตินานนท์

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------และตระกูลอุดมกิจธนกุล
146,827.96
211 ทุนนิธิ วิชยั ภู่เจริ ญศิลป์
27,633.00
212 ทุนนิธิ คุณเพียร - จานงค์
10,620.66
213 ทุนนิธิ ผัน ต่ออ่อน
211,271.75
214 ทุนนิธิ คุณแม่บวั จีน ยาวิชยั
1,905.16
215 ทุนนิธิ คุณประกอบ - คุณจันทร์ทิพย์
3,048.15
216 ทุนนิธิ คุณแม่บุญเหลือ ยิม้ เนียม
4,737.61
217 ทุนนิธิ คุณศุภางค์ คงอุไร
6,255.47
218 ทุนนิธิ มัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยว
7,432.11
219 ทุนนิธิ คุณปวีณา คงอุไร
9,406.23
220 ทุนนิธิ คณะตระกูลมีวนั ดี
25,258.73
221 ทุนนิธิ คุณพ่อกิมฮง คุณแม่แสวง ธรรมเกษร
3,001.85
222 ทุนนิธิ นายฤกษ์ดี ถาวรวุฒิและครอบครัว
6,483.26
223 ทุนนิธิ ตระกูลกานตานันทะ
52,110.40
224 ทุนนิธิ คณะตระกูลถาวรวุฒิ
6,483.26
225 ทุนนิธิ คณะผ้าป่ านนทบุรี-บางซื่อ-ตลาดปี นัง
23,571.03
226 ทุนนิธิ King Jeremy (คิง เจเรมี่) ฮ่องกง
70,500.03
227 ทุนนิธิ คุณแม่เฮี้ยว แซ่ต้ งั (สกุลจรัสเดชวิริยะ)
6,943.94
228 ทุนนิธิ คุณประภาส - วันทนา โอสถาภิรัตน์
6,943.94
229 ทุนนิธิ พระครู สุทธิธรรมานุวตั ร (จรู ญ ปั้ นนิยม)
355,564.65
230 ทุนนิธิ Lin Ching Cheng ไต้หวัน
12,419.96
231 ทุนนิธิ Ming-Der Lin ไต้หวัน
12,619.96
232 ทุนนิธิ คุณธีรา อัศวเมฆี
1,247.74
233 ทุนนิธิ สิ บโท พิศ สุ ทธิสาแดง
36,939.18
234 ทุนนิธิ ตระกูลนาศิริววิ ฒั น์
17,939.15
235 ทุนนิธิ คุณแม่สมบุญ รุ่ งเรื องพานิช
17,923.75
236 ทุนนิธิ คุณวิกรม เดชธีรชัย
23,703.20
237 ทุนนิธิ ร.ต.ต.จิรวัฒน์ (สนิท) วีระพันธุ์
12,114.77
238 ทุนนิธิ ธนาคารกรุ งไทย สาขาตลาดน้อย
2,987.85

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------239 ทุนนิธิ บจ. ไทยพีล่อนและอุตสาหกรรม
10,686.03
240 ทุนนิธิ คุณสมบุญ เศรษฐวัฒกุล
1,237.20
241 ทุนนิธิ สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๑
8,984.25
242 ทุนนิธิ คุณแม่มยุรี ล้ าเลิศกิจ
8,617.22
243 ทุนนิธิ แสงแข สุ คนธชาติ
16,489.97
244 ทุนนิธิ คณะชมรมหัวลาโพง
24,916.16
245 ทุนนิธิ คุณพ่อสุ พฒั น์ ลี้ภยั เจริ ญ
17,630.07
246 ทุนนิธิ คณะศรัทธาวัดชัยเขต เด่นชัย แพร่
20,130.71
247 ทุนนิธิ หจก. เฉลิมเกียรติการก่อสร้าง
8,359.53
248 ทุนนิธิ ตระกูลชวาลวิวฒั น์
37,957.36
249 ทุนนิธิ นางไฉบ๊วย ง่วนสกุล
4,817.74
250 ทุนนิธิ พงษ์สิทธิ์ งามวงศ์งาน
13,059.72
251 ทุนนิธิ คุณแม่ศรี สุดา ไทยเจริ ญ
1,189.27
252 ทุนนิธิ ชูศรี มัน่ คงเจริ ญ
1,189.27
253 ทุนนิธิ อ. ขันธะชวนะ
8,509.43
254 ทุนนิธิ ตระกูลทวีวงศ์ไพศาล
2,905.23
255 ทุนนิธิ คุณแม่จินตนา ยุทธนากรกุล
6,281.78
256 ทุนนิธิ มัลลินี ไพบูลย์สมบูลย์
1,431.00
257 ทุนนิธิ นางเซี ยมฮวย แซ่โต๊ะ
2,780.56
258 ทุนนิธิ คณะมัคคุเทศก์
2,815.73
259 ทุนนิธิ นายประภัศร์ (ฮง) สุ ขวัฒน์
13,663.84
260 ทุนนิธิ คุณพ่อวิแดง วงศ์วาสิ ฏฐ์
10,646.17
261 ทุนนิธิ พระครู สุนทรพิพฒั นาภรณ์ วัดบางนาใน
7,786.95
262 ทุนนิธิ สมศักดิ์ ซึ งตระกูล
16,612.73
263 ทุนนิธิ สุ ขศรี อนุโลมสมบัติ
85,957.87
264 ทุนนิธิ Gomyo Toru ประเทศญี่ปุ่น
55,327.43
265 ทุนนิธิ บริ ษทั สถาปนิก เค.เจ.เอ็ม. จากัด
2,818.32
266 ทุนนิธิ บริ ษทั ใบชาตรากระต่าย (อ๋ องหลีชุน) จากัด
7,778.09
267 ทุนนิธิ คุณเภาลีนา บุญญาภิภทั ร
31,626.66

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------268 ทุนนิธิ คุณสรสิ ทธิ์ เฉลิมปกรณ์ชยั
5,282.36
269 ทุนนิธิ พระนวกะภิกษุ ปี ๒๕๔๑
7,637.62
270 ทุนนิธิ คุณพ่อเทศ แม่นกแก้ว ตรี ยสู ตร
48,228.89
271 ทุนนิธิ อานวย ศรี กฤษณพล และครอบครัว
16,493.87
272 ทุนนิธิ สมชาย นพพวง
122,057.17
273 ทุนนิธิ เจ้าหน้าที่ตารวจนครบาลพลับพลาไขย เขต ๒
8,936.58
274 ทุนนิธิ พระครู ธรรมธรกิจจา สุ เมโธ วัดกระทุ่มแพ้ว
37,962.62
275 ทุนนิธิ คุณธีระ จีรพัฒนากุล
7,743.36
276 ทุนนิธิ คุณแม่อ้ งั ตันสี แซ่อ้ งั
2,797.36
277 ทุนนิธิ คณะผ้าป่ าสามัคคี ปี ๒๕๔๑
8,809.87
278 ทุนนิธิ ตระกูลพงศ์วฒั นกิจกุล
9,213.61
279 ทุนนิธิ พระกิตตินนั ท์ ชินวโส
7,481.87
280 ทุนนิธิ ประพนธ์ เวณุ จนั ทร์
7,665.53
281 ทุนนิธิ กังวาลย์-ลี่เค็ง มาตุเรศ
6,013.28
282 ทุนนิธิ รังสรรค์ สิ ริมหาไชยกุล
7,628.41
283 ทุนนิธิ คุณพ่อวิวฒั น์ อินทะศิริสกุล
4,377.01
284 ทุนนิธิ บริ ษทั กราฟิ คอาร์ ตพริ้ นติ่ง ๒๘ จากัด
24,074.33
285 ทุนนิธิ ตระกูลเอกวาริ น
7,617.57
286 ทุนนิธิ จิตต์อารี ย ์ ทีปะนาถ และเพื่อน
6,012.24
287 ทุนนิธิ สวัสดดิ์-เซี่ ยมลั้ง ห้วยชะนาง และครอบครัว
6,313.40
288 ทุนนิธิ วราภรณ์ สุ ระวีระธรรม ร้านโรมแฟชัน่
6,012.24
289 ทุนนิธิ คุณพ่อกิ้มเส็ ง-คุณแม่สื่อลั้ง
7,636.80
290 ทุนนิธิ คุณวีรชัย ภู่เจริ ญศิลป์
17,862.39
291 ทุนนิธิ นายนพพร เตียงธวัช
49,567.43
292 ทุนนิธิ เทพอมรรัตน์ ชัยรัตน์ ปิ่ นวิเศษ
19,561.26
293 ทุนนิธิ บุณยนุช บุญญาภิภทั ร
9,856.76
294 ทุนนิธิ สายฤดี-ภาสธร พนมไชย
1,102.48
295 ทุนนิธิ นายสาโรจน์ ธนาพงษ์ศกั ดิ์
7,825.76
296 ทุนนิธิ สุ นนั ทาลัย
16,201.53

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------297 ทุนนิธิ นายอรรถ แซ่ลี่
6,160.61
298 ทุนนิธิ คุณแม่ซุย แซ่ฮอ้
16,201.53
299 ทุนนิธิ ตระกูลเมธีวรพจน์-อมรจิรพร
4,329.55
300 ทุนนิธิ เจ้าพ่อมังกรเขียว แชเล่งเอี้ะ
4,495.44
301 ทุนนิธิ ตระกูลดาโลดม
16,194.69
302 ทุนนิธิ คุณพ่อจือกุ่ย แซ่แต้
7,822.33
303 ทุนนิธิ คุณแม่ซิวอิม แซ่ต้ งั
13,422.33
304 ทุนนิธิ พระมหาเก่ง อนาลโย
5,512.09
305 ทุนนิธิ คุณแม่มุกดา ธาราทิพย์อนันต์
16,116.17
306 ทุนนิธิ ครอบครัวสิ ทธิวนกุล
6,143.70
307 ทุนนิธิ ชมรมชาวท่าพระสามัคคีธรรม
8,660.06
308 ทุนนิธิ คุณแม่อุไร จิโรจจาตุรนต์และครอบครัว
34,859.48
309 ทุนนิธิ ไกรวิทย์ ธีรวณิ ชย์กุลและครอบครัว
2,110.92
310 ทุนนิธิ บรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๔๒
38,833.58
311 ทุนนิธิ ตระกูลดาเนินชาญวนิชย์
8,270.54
312 ทุนนิธิ ตระกูลทรงเมตตา
6.116.47
313 ทุนนิธิ ชัยณรงค์-สุ ลี จิโรจจาตุรนต์
23,211.43
314 ทุนนิธิ คุณพ่อพวง สถาปนุกูล
8,263.85
315 ทุนนิธิ คุณแม่เง็กม่วย แซ่ล้ ี
49,038.17
316 ทุนนิธิ คุณแม่อาที แซ่ซ้ื อ
82,063.63
317 ทุนนิธิ คณะครู อาวุโสโรงเรี ยนไตรมิตรวิทยาลัย
4,303.80
318 ทุนนิธิ พระสุ รศักย์ ปญฺ ญาธโร
16,012.72
319 ทุนนิธิ โปสเตอร์พระพุทธรู ปทองคา
38,731.44
320 ทุนนิธิ ตระกูลสนทอง
81,379.94
321 ทุนนิธิ คุณเกษมโชติ-ดวงพร ทองสดเจริ ญดี
7,506.35
322 ทุนนิธิ ตระกูลจิรเมธ
84,775.30
323 ทุนนิธิ อารี ยา อรุ ณรุ่ งมงคล และครอบครัว
5,891.72
324 ทุนนิธิ ตระกูลจิระสิ งห์
16,056.37
325 ทุนนิธิ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน กทม. ๒
7,455.63
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------326 ทุนนิธิ ถวายเทียนจานาพรรษา ปี ๒๕๔๒
35,663.02
327 ทุนนิธิ ร้านมาลีพืชผล
7,455.63
328 ทุนนิธิ พระครู สังฆรักษ์สาราญ ญาณทีโป วัดศรี เอี่ยม
30,340.41
329 ทุนนิธิ คุณชนะ-บัวชื่น อุดมกิจชัยบุญ
2,085.77
330 ทุนนิธิ ครอบครัวสุ รัตน์กุลชัยและ น.ส. สุ ภาพร สนธิสิริ
2,682.26
331 ทุนนิธิ พระณัฐกร สนฺ ตจิตฺโต เปรมบุตร
22,580.11
332 ทุนนิธิ ปรี ดา กิจธุ กานนทศักดิ์
7,438.54
333 ทุนนิธิ อรพินท์ บุญสนอง
7,438.54
334 ทุนนิธิ คุณสุ วรรณา วีรเวทสกุล
2,676.73
335 ทุนนิธิ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบตั ิการพิเศษ 191 15,375.66
336 ทุนนิธิ ตระกูลบารุ งวงศ์
80,764.44
337 ทุนนิธิ จรัล-ร.ต.ต. วีรชาญ บารุ งวงศ์
80,764.44
338 ทุนนิธิ สัมพันธ์ ธรรมเจริ ญ
1,075.48
339 ทุนนิธิ ร้านรุ่ งเรื องโฟโต้
6,176.45
340 ทุนนิธิ บริ ษทั อนุจนั ทร์ ก่อสร้าง จากัด
22,155.35
341 ทุนนิธิ หจก. สหสิ นอีควิปเม้นท์
203,977.65
342 ทุนนิธิ Patrick Juillon
4,037.84
343 ทุนนิธิ ชมรมชาวดงน้อย กรุ งเทพ-สมุทรปราการ
128,480.40
344 ทุนนิธิ นางสาวสุ ปราณี วรรณสุ นทร
4,254.82
345 ทุนนิธิ นางสาวจิตสุ ภา วรรณสุ นทร
4,254.82
346 ทุนนิธิ นายชัยวัฒน์ นางสุ นีย ์ ตลับมุข
19,009.64
347 ทุนนิธิ คุณแม่ผานิ ต วิกานนท์
403,302.83
348 ทุนนิธิ สง่า เจริ ญถาวร
1,083.59
349 ทุนนิธิ พระนวกะภิกษุ ปี ๒๕๔๒
2,667.18
350 ทุนนิธิ น.ส. อารี ย ์ เรื องเอี่ยม-นางนพพร สุ ธญ
ั ญ์วงศ์
160,550.80
351 ทุนนิธิ นายประสิ ทธิ์ -นางเม่งเฮง แซ่ซ้ื อ
4,234.42
352 ทุนนิธิ คุณพ่อสมบุญ ตันสถิตย์คุณ
31,347.78
353 ทุนนิธิ คุณแม่ฮุ่ยเค็ง แซ่ปึง
15,261.60
354 ทุนนิธิ เพชรา ภาสุ รกุล
22,380.80

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------355 ทุนนิธิ นางสาวสุ ภญา เหล็กเพชร
7,847.71
356 ทุนนิธิ พระวรพงศ์ ปญฺ ญาสิ ริ
2,652.33
357 ทุนนิธิ ตระกูลผดุงเกียรติกุล
7,377.54
358 ทุนนิธิ คุณแม่สุนีรัตน์ ผดุงเกียรติกุล
7,377.54
359 ทุนนิธิ คุณประพันธ์ ผดุงเกียรติกุล
5,802.05
360 ทุนนิธิ นายยิง่ ศักดิ์ จุฑะพุทธิ
172,763.21
361 ทุนนิธิ คณะครู โรงเรี ยนมหาวีรานุวตั ร รุ่ นแรก
8,172.01
362 ทุนนิธิ คุณพ่อชั้น วิเศษจา
7,331.28
363 ทุนนิธิ คุณประพันธ์ คุณสิ นินาฏ ภัทธธีรานนท์
4,645.96
364 ทุนนิธิ คุณสุ นทร ตระกูลรังสี
7,969.02
365 ทุนนิธิ พระมหาสมบูรณ์ ปญฺ ญาสมฺ ปนฺ โน
47,765.01
366 ทุนนิธิ คุณยายราไพ สวัสดิสรรพ์
3,166.75
367 ทุนนิธิ คุณยายเตี๊ยก แซ่กิม
3,166.60
368 ทุนนิธิ คุณอิทธิพฒั น์ ลีวฒั นานุกูล
54,163.80
369 ทุนนิธิ มหามงคลสมัย ๗๒ พระพรรษา
16,485.25
370 ทุนนิธิ พระในดวงใจ (อิ่ม-ตุย้ ฉ่ าวงศ์)
16,485.25
371 ทุนนิธิ พระนิกรมมุนี ๒๕๔๒
16,485.25
372 ทุนนิธิ นายบุญชัย มัน่ คงเจริ ญและครอบครัว
7,377.50
373 ทุนนิธิ สุ รินทร์ รัตนเวคิน
4,197.94
374 ทุนนิธิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยพุทธสมาคม ฯ
10,675.30
375 ทุนนิธิ โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
8,895.87
376 ทุนนิธิ ธนาคารกรุ งไทย สาขาเสาชิงช้า
14,448.23
377 ทุนนิธิ ดวงพร ศรี ธนานันต์และครอบครัว
5,751.66
378 ทุนนิธิ นายวิญญา สิ นเจิมสิ ริ
7,367.24
379 ทุนนิธิ คุณพ่อบ๊วย คุณแม่ล้ งั แซ่ลิ้ม
4,220.32
380 ทุนนิธิ Arnold Susan chan
124,533.85
381 ทุนนิธิ อาจารย์พูลทรัพย์ -เสาวลักษณ์ พุฒินาถธนบูลย์ 133,436.16
382 ทุนนิธิ คุณโสภา โปตระนันทน์
2,612.92
383 ทุนนิธิ Andy Li (แอนดี่ลาย)
5,553.54
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------384 ทุนนิธิ ลิยนี แมน แอนดี้ เคลลี่ แมคเคนซี่
60,035.46
385 ทุนนิธิ ลู่ฟู้ฮอง
60,035.46
386 ทุนนิธิ เจอรี่ มีคิง ไคฟ เอเซีย
60,035.46
387 ทุนนิธิ บัญญัติ-จิตติมา บรรทัดฐาน
10,458.04
388 ทุนนิธิ พระราชธรรมสุ นทร วัดมหาธาตุ
40,626.57
389 ทุนนิธิ ศรี พนั ธ์
7,287.96
390 ทุนนิธิ อดีตผูส้ ร้างวัดสามจีน-ไตรมิตร
58,672.44
391 ทุนนิธิ อัมพร แสงนาค
2,615.38
392 ทุนนิธิ คุณพ่อแกะ คุณแม่ขนั ทอง ทองรัศมี
46,899.68
393 ทุนนิธิ พระอดิสันต์ สาตฺ ถิโก นานากุล
14,483.72
394 ทุนนิธิ คณะศิษย์หลวงพ่อมหาพันธ์ วัดป่ าเนรมิต
41,978.42
395 ทุนนิธิ คณะธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8,598.03
396 ทุนนิธิ มนูคุปตส์
50,762.41
397 ทุนนิธิ พระชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล
15,135.27
398 ทุนนิธิ พระนันท์ สุ เมธโส อัญชลิสังกาส
2,622.36
399 ทุนนิธิ Chen xi hua
27,111.78
400 ทุนนิธิ Zhang zai jian
27,111.78
401 ทุนนิธิ Chen li Zhen
27,111.78
402 ทุนนิธิ Wong lear Cha
27,111.78
403 ทุนนิธิ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๓
39,636.06
404 ทุนนิธิ Chen shad Tan
2,612.68
405 ทุนนิธิ ห้างง่วนไช่หลี
5,699.32
406 ทุนนิธิ พระอดิศกั ดิ์ ฉนฺ ทสุ โภ
3,413.50
407 ทุนนิธิ กาญจนนิมมานนท์
2,611.23
408 ทุนนิธิ ชาวกิ่งอาเภอบางเสาธง สมุทรปราการ
21,430.33
409 ทุนนิธิ คุณมงคล คุณโชะเคง สวัสดิ์วภิ าชัย
4,141.41
410 ทุนนิธิ คุณอรรถชัย ตันตราวงศ์
1,834.69
411 ทุนนิธิ Ong Eng Chye
4,137.31
412 ทุนนิธิ Goh Boon Pheng
9,321.54

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------413 ทุนนิธิ นางสาวบังอร ชื่นชม
4,658.06
414 ทุนนิธิ ตระกูลงามจิตสุ ขศรี
2,590.32
415 ทุนนิธิ พระจารัส ปุญฺญธโร วัดกลางวรวิหาร
214,499.26
416 ทุนนิธิ คุณภิญโญ-อุษา วิเศษจา
20,985.44
417 ทุนนิธิ อุบาสก-อุบาสิ กา วัดกระทุ่มแพ้ว ปราจีนบุรี
15,475.46
418 ทุนนิธิ เมธา-จุฑาทิพย์ เลิศปรี ชาภักดี
44,025.79
419 ทุนนิธิ ยรรยงค์-พิมพา สุ ขดารงค์
14,686.27
420 ทุนนิธิ พระมหาคา นนฺ ทโก คิ้วชูศรี ๒๕๑๙
923,546.65
421 ทุนนิธิ พระนวกะภิกษุ ปี ๒๕๔๓
6,093.48
422 ทุนนิธิ คุณวิโรจน์-นลพร รงคโสภณ และครอบครัว
15,432.37
423 ทุนนิธิ พระญาณสุ นทร วัดปทุมคงคา
14,951.61
424 ทุนนิธิ คุณแม่มาลัย เชี่ยวชาญ
46,081.49
425 ทุนนิธิ พระครู สุธรรมานุศาสก์ วัดปุรณาวาส
2,576.06
426 ทุนนิธิ ชมรมมิตรภาพพาชื่น
16,409.63
427 ทุนนิธิ Mr. Wang Zhao Jin ประชาชนจีน
76,543.01
428 ทุนนิธิ บุณฑริ กา นาคนิศร และตระกูลนาคนิศร
1,037.34
429 ทุนนิธิ คุณพูนธวัช คาจันทร์ คุณนรี รัตน์ ธรรมวรพล
14,815.57
430 ทุนนิธิ สารวย ลี้ภยั เจริ ญ และครอบครัว
2,564.21
431 ทุนนิธิ คุณพ่อห่ อ คุณแม่เกิด ฉุ ยฉาย และตระกูลฉุ ยฉาย 23,982.64
432 ทุนนิธิ คุณกัลยาณี (ตุก๊ ตา) เวชสุ ทศั น์
7,154.30
433 ทุนนิธิ คุณสุ รชัย-กาญจนี ติยะมณี โรจน์
13,911.64
434 ทุนนิธิ คุณวสันต์-สุ ดารัตน์ อารักษ์กุล
2,561.72
435 ทุนนิธิ ผูร้ ่ วมถวายภัตตาหารภิกษุสามเณรสอบบาลี
6,138.87
436 ทุนนิธิ คณะครู นกั เรี ยนโรงเรี ยนไตรมิตรวิทยาลัย
3,283.33
437 ทุนนิธิ คุณแม่ฮุย๊ ลั้ง แซ่เบ้ และบุตรธิ ดา
3,283.33
438 ทุนนิธิ สุ รีรัตน์ อิทธิกมลเลิศ และครอบครัว
1,030.40
439 ทุนนิธิ Agron Goh - Kheng Hong
6,608.79
440 ทุนนิธิ สมยศ โรจน์ประสิ ทธิ์ พร
4,089.31
441 ทุนนิธิ คุณพ่อเปลื้อง คุณแม่โปน วงศ์กาภู
36,577.82
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------442 ทุนนิธิ นายหลิน อัครดารงเวช
10,195.24
443 ทุนนิธิ คุณหทัยภรณ์ กสิ กิจนาชัย
7,148.57
444 ทุนนิธิ เด็กชายศุภวิชญ์ อัครดารงเวช
7,148.57
445 ทุนนิธิ เด็กชายพงศกร อัครดารงเวช
7,148.57
446 ทุนนิธิ นางสาวสุ เฮี้ยง แซ่ไหล
7,148.57
447 ทุนนิธิ ตระกูลหนูเจริ ญ
23,349.15
448 ทุนนิธิ คุณพินิจ จิระแพทย์
7,148.57
449 ทุนนิธิ นายบุญชู นางกัลยา วิยาภรณ์
13,665.38
450 ทุนนิธิ คุณเปงติก แซ่โซว
5,598.45
451 ทุนนิธิ บรรพาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๔
69,446.60
452 ทุนนิธิ คุณแสงตะวัน ท้ายสนิท
4,089.33
453 ทุนนิธิ คุณวิโรจน์ ภิญโญบริ สุทธิ์
7,123.08
454 ทุนนิธิ พระเชิดศักดิ์ (หมู) สนฺ ติกโร
193,649.22
455 ทุนนิธิ Tomas Wong and Friend
5,595.70
456 ทุนนิธิ นางกาญจนา ภาสุ ภทั ร
14,739.51
457 ทุนนิธิ นายบุญชู สนทอง
45,199.71
458 ทุนนิธิ นางสาวจงถวิล พานิช
14,733.24
459 ทุนนิธิ ครอบครัวเวชชัยโย
2,546.65
460 ทุนนิธิ พ.ต.ท. อัมพร คุณแม่สุพรรณ ไชยลาโภ
152,832.41
461 ทุนนิธิ คุณณัฐวัชร จันทสิ งห์
2,546.65
462 ทุนนิธิ คุณอรรณพ เวชชัยโย
2,546.67
463 ทุนนิธิ คุณอากรรณทิพย์ พราหมณี ย ์
14,733.37
464 ทุนนิธิ ถวายเทียนจานาพรรษา ปี ๔๕๔๔
32,861.99
465 ทุนนิธิ คุณพ่อดารง กสิ กิจนาชัย (กิมล้ง แซ่เอี๊ย)
7,116.70
466 ทุนนิธิ คุณแม่เช็ง กสิ กิจนาชัย (เช็ง แซ่ฉวั่ )
11,686.70
467 ทุนนิธิ Mr. Joseph B.P. 449 Nissan
4,070.00
468 ทุนนิธิ พระนวกะภิกษุ ปี ๒๕๔๔
7,593.12
469 ทุนนิธิ กรุ งเทพ-นนทบุรี โดยคุณสุ รศักดิ์ นนท์พยอม
18,448.58
470 ทุนนิธิ คุณพ่อซื อ แซ่ ตนั คุณแม่ซุน แซ่ซิ้ม
29,224.16

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------471 ทุนนิธิ คุณพ่อประสิ ทธิ์ คุณแม่ทองสุ ข พราหมณี ย ์
14,669.30
472 ทุนนิธิ คุณเลิศ-สุ วรรณี คุณเฉลิมขวัญ พงษ์เกียรติศกั ดิ์
2,533.86
473 ทุนนิธิ คุณพรทิพย์ คารวานนท์
2,533.86
474 ทุนนิธิ พระวิโรจน์ (จิรสุ โภ) เลาหทวีโชค
7,079.87
475 ทุนนิธิ รุ่ งอรุ ณฟาร์ ม ฉะเชิงเทรา
15,725.31
476 ทุนนิธิ คุณแม่มุ่ยซก แซ่ต้ งั
155,692.30
477 ทุนนิธิ คุณพ่ออุเทน หนูเจริ ญ
9,299.11
478 ทุนนิธิ คุณพ่อเจี๊ยบ พวงสาลี
1,011.23
479 ทุนนิธิ คุณนงนุช อมัติรัตน์ คุณอนันต์ จินาวรกุล
10,074.32
480 ทุนนิธิ คุณไพศาล อัศวภูรีกรณ์ และครอบครัว
5,542.25
481 ทุนนิธิ คุณพันธุ์เทพ บรรเจิดไพบูลย์ (ถิรสทฺโท)
2,521.13
482 ทุนนิธิ พระทศพลญาณ (หลวงพ่อโต) วัดสามจีน
316,833.76
483 ทุนนิธิ พระอิทฺธิเตโช ภิกฺขุ
2,510.08
484 ทุนนิธิ เพื่อการศึกษาพระริ ยตั ิธรรม
23,044.88
485 ทุนนิธิ นายสุ รพล-อารี ย ์ เตชะหรู วจิ ิตร
2,509.97
486 ทุนนิธิ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๕
49,915.11
487 ทุนนิธิ สามเณรเมธัส เลิศปรี ชาภักดี
7,360.00
488 ทุนนิธิ สามเณรอภิวฒั น์ เลาหทวีโชค
1,270.00
489 ทุนนิธิ คุณแม่เบ๊งว้ ยง้อ แซ่โง้ว
7,652.00
490 ทุนนิธิ คุณแม่วลั ลภา สันธยาติ
7,000.00
491 ทุนนิธิ คุณแม่เง็กคิ้ม แซ่เฮ้ง
2,600.00
492 ทุนนิธิ พระพิชยั ชินวโส
1,500.00
493 ทุนนิธิ พระอภิชยั จนฺ ทสาโร
2,600.00
494 ทุนนิธิ คุณแม่ขากี แซ่ลิ้ม
29,500.00
495 ทุนนิธิ พระวิชยั โชติวโร
8,500.00
496 ทุนนิธิ ตระกูลพฤกษ์มหาดารง
1,000.00
497 ทุนนิธิ พระปกรณ์ (บอน) ฐิตสุ โภ (ปิ ตุวงศ์)
5,500.00
498 ทุนนิธิ คุณพ่อกี แซ่ยี
14,500.00
499 ทุนนิธิ ถวายเทียนจานาพรรษา ปี ๒๕๔๕
10,060.00
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 ทุนนิธิ ตระกูลหิรัญสาโรจน์
7,000.00
501 ทุนนิธิ ชมรมคลายเครี ยด สวนลุมพินี
9,990.00
502 ทุนนิธิ คุณตี๋ใหญ่ แซ่โค้ว
4,770.00
503 ทุนนิธิ คุณกอบสิ น ภักดีรักษ์ คุณนุชปวีณ์ เทียนทอง
2,122.00
504 ทุนนิธิ Mr. Wang kul Lin
41,915.06
505 ทุนนิธิ Mr. Zhang Gang
10,030.01
506 ทุนนิธิ คุณสมยศ-เบ็ญรี่ ปั่ นสี
5,967.51
507 ทุนนิธิ คุณคุณประยุทธ ลายนอก
3,967.51
508 ทุนนิธิ คุณบุญธง-ทองมัน เตียงชัย
5,967.51
509 ทุนนิธิ ชัพวิชญ์ บุญญาภิภทั ร
11,999.78
510 ทุนนิธิ ณพล บุญญาภิภทั ร
12,607.54
511 ทุนนิธิ ปภาพินท์ บุญญาภิภทั ร
12,607.54
512 ทุนนิธิ พระนวกะภิกษุ ปี ๒๕๔๕
5,265.29
513 ทุนนิธิ Mr.Chan Fuk Lung Ms.Tao Lai No
13,011.79
514 ทุนนิธิ พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม
2,534.06
515 ทุนนิธิ คุณพ่อปั กช่อ แซ่อ้ ึง
6,211.97
516 ทุนนิธิ นางซาง
2,528.33
517 ทุนนิธิ คุณสงวน คุณเอง นิลเปล่งแสง
2,528.33
518 ทุนนิธิ พระครู วิจิตรสรคุณ วัดกลางวรวิหาร
1,809,258.55
519 ทุนนิธิ พระครู ประสิ ทธิ์ วสิ ุ ทธิ คุณ
27,027.41
520 ทุนนิธิ สมชาย ทรัพย์จรรยา
1,000.00
521 ทุนนิธิ Group O,A,T,
1,500.00
522 ทุนนิธิ คุณง้วน-ศรี สุข แซ่โง้ว
1,000.00
523 ทุนนิธิ คุณธนภูมิ เบญจรุ ราวงศ์
1,000.00
524 ทุนนิธิ คุณสุ นนั ทา หยิบพฤกษ์ทอง
1,000.00
525 ทุนนิธิ คูป๋อจัว๋ เตียอยูเ่ ค็ง
1,000.00
526 ทุนนิธิ คุณสมใจ พริ้ งพร้อม
1,000.00
527 ทุนนิธิ Ng Kok Heng Singpore
6,280.00
528 ทุนนิธิ Mr. Song Yeow Choy
1,220.00
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------529 ทุนนิธิ คุณพ่อวิศิษฐ์ คุณแม่กิมเหรี ยญ วัฒนะมงคล
18,690.00
530 ทุนนิธิ บรรจุพระผงหลวงพ่อสุ โขทัยไตรมิตร
241,756.22
531 ทุนนิธิ Hou Shu Wen
1,660.00
532 ทุนนิธิ คุณวิภา เยาวกุลพัฒนา
1,000.00
533 ทุนนิธิ มล.ภัทรจันท์
5,229.62
534 ทุนนิธิ ผูบ้ รรพชาอุปสมบทวัดไตรมิตรวิทยาราม
18,860.00
535 ทุนนิธิ สมชายการช่าง ตลาดพลู
37,840.00
536 ทุนนิธิ หมู่บา้ นวราธรวิลล์
2,580.00
537 ทุนนิธิ คุณพ่อจือฟ้ง คุณแม่เช่ยม้วย แซ่ลิ้ม
2,240.00
538 ทุนนิธิ คุณนิภาวรรณ์ คุณเจริ ญชัย มงคลเรื องแสง
2,240.00
539 ทุนนิธิ ด.ต. บุญชอบ หวังพงษ์ คุณกุลวีณ์ ธีวารี เจริ ญ
2,240.00
540 ทุนนิธิ พลโท นายแพทย์อานาจ พันตรี หญิง มล.กนกลดา บาลี
2,240.00
541 ทุนนิธิ คุณวิรัช น้อยใจบุญ และบุตรธิดา
28,382.00
542 ทุนนิธิ คุณยายเคน อักษร
1,200.00
543 ทุนนิธิ เทศกาลตรุ ษจีน ปี ๒๕๔๖
169,659.19
544 ทุนนิธิ T. C. Tan
5,960.00
545 ทุนนิธิ คุณอรนาถ หริ รัตน์
1,000.00
546 ทุนนิธิ ฉนฺ ทสุ โภ ภิกขุ
3,480.00
547 ทุนนิธิ คุณพนิดา อัศวกิจวิรี
53,992.11
548 ทุนนิธิ นงลักษณ์-บารุ ง ธัญญเจริ ญ
49,360.00
549 ทุนนิธิ บารุ งพระนพเคราะห์ท้ งั ๙ ดวง
840,886.04
550 ทุนนิธิ ร.ต.ต.เงิน-ละออง คงปราโมทย์
4,865.60
551 ทุนนิธิ นักการภารโรงโรงเรี ยนไตรมิตรวิทยาลัย
3,611.00
552 ทุนนิธิ พระธรรมศักดิ์ ธมฺ มวโร
3,480.00
553 ทุนนิธิ Mr. Edwin Neg Soon Teck
8,284.00
554 ทุนนิธิ คุณพ่อชัยยะ คุณแม่พนั ทิพา จูฑะพุทธิ
146,596.19
555 ทุนนิธิ พระอุดมคุณาภรณ์ (ประมวล อุตฺตโร)
204,490.01
556 ทุนนิธิ คุณแม่เซี้ ยม แซ่เตียว (กิตติวฒั โนคุณ)
12,379.61
557 ทุนนิธิ คุณจเร อานวยวัฒนา อดีตประธานศาลฎี กา
5,960.00
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------558 ทุนนิธิ ถวายภัตตาหารภิกษุสามเณรศูนย์การศึกษา
53,958.45
559 ทุนนิธิ สหบาล-สมาคมศิษย์วดั ไตรมิตรวิทยาราม
16,016.72
560 ทุนนิธิ พระสมทบ (โจ้) กตปุญฺโญ (ตันยุวรรธนะ)
3,845.85
561 ทุนนิธิ พระณัฐวัฒน์ อธิวฑฺฒโน
1,000.00
562 ทุนนิธิ พ.ต.ท. จีรวัฒน์ แนวจาปา (จิรวฑฺฒโน)
3,840.00
563 ทุนนิธิ สามเณรพุทธพงศ์ ศิริกุลชยานนท์
3,840.00
564 ทุนนิธิ พระธีรพล ธีรวโส
13,619.35
565 ทุนนิธิ พระรัฐพล ธีรวโร
13,619.35
566 ทุนนิธิิ คุณสุเทพ ลวสุตานนท์ (แป๊ ะ) หจก.ดีเซนเตอร์ เทรเวล 53,985.56
567 ทุนนิธิ พระคณิ น เมธาสวัสดิ์ (สุ เมโธ)
1,000.00
568 ทุนนิธิ พระสุ เมธ งามพาณิ ชย์ (สุ เมโธ)
1,000.00
569 ทุนนิธิ พระณัฐวัฒน์ เรื องธนเกียรติ (ชุตินฺธโร)
1,000.00
570 ทุนนิธิ พระอุชาติ อุดมกิจชัยบุญ (ชาตชโย)
1,000.00
571 ทุนนิธิ สามเณรสุ ทธิ เกียรติ แซ่เจ็ง
3,840.00
572 ทุนนิธิ หลวงพ่อพระพุทธมหาสุ วรรณปฏิมากร
1,781,199.25
573 ทุนนิธิ ระฆังทองสมโภชหลวงพ่อทองคา
356,622.64
574 ทุนนิธิ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๖
19,151.48
575 ทุนนิธิ พระเอกชิต อัชวรานนท์ (เอกชิโต)
1,701.00
576 ทุนนิธิ พระบุรินทร์ ภูสังข์ (ธมฺ มทีโป)
1,000.00
577 ทุนนิธิ พระบวรศักดิ์ พรหมอินทร์ (คุณปวโร)
1,000.00
578 ทุนนิธิ พระวสุ ทรรศน์ หิ รัญญาศาสตร์ (วราสโย)
1,000.00
579 ทุนนิธิ คุณทัศนีย ์ ชาญวีรกูล
1,000.00
580 ทุนนิธิ สามเณรสุ ทธนา เกยุราพันธ์
1,000.00
581 ทุนนิธิ สามเณรกิติวรรธน์ เดชธี รชัย
1,000.00
582 ทุนนิธิ คุณแม่อ่อนศรี คุณพ่อสอิ้ง โอสถานนท์
3,540.00
583 ทุนนิธิ คุณเมตตา คุณสุ ทศั น์ นาคขา และครอบครัว
12,160.00
584 ทุนนิธิ หม่อมเจ้า การวิก จักรพันธุ์
18,360.00
585 ทุนนิธิ พระนพดล เตชธนวัฒน์ (โชติวโร)
1,000.00
586 ทุนนิธิ คุณกรี ธา เตชะรัตนไชย
1,000.00
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------587 ทุนนิธิ คุณลาภู ศรี ภคากร
217,503.81
588 ทุนนิธิ วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๔๖
229,452.64
589 ทุนนิธิ พระครู ศรี สุตาภิรม วัดผาสุ การาม ชลบุรี
2,240.00
590 ทุนนิธิ พระประวิทย์ พิมพ์ศรทอง (ปภสฺ สโร)
1,000.00
591 ทุนนิธิ พระวัลลภ จิรายุภาพงศ์ (สุ จิณฺโณ)
1,011.00
592 ทุนนิธิ พระภาคภูมิ ธัญญเจริ ญ (ภูมิสโม)
5,960.00
593 ทุนนิธิ นายชวลิต ชวสันต์ และตระกูลชวสันต์
12,344.37
594 ทุนนิธิ พระชาญยุทธ แซ่ต้ งั (สุ ชาโต)
1,111.00
595 ทุนนิธิ พระสุ รศักดิ์ อังกุลานนท์ (ธมฺ มวโร)
1,000.00
596 ทุนนิธิ ร้าน Boy Chirt หจก.
11,059.85
597 ทุนนิธิ พระสุ พจน์ วรรณนิยม (สุ เมธโส)
1,300.00
598 ทุนนิธิ คุณแม่อนงค์ นฤปกรณ์
2,240.00
599 ทุนนิธิ พระนพพล กัลยาธุ วานนท์ (กตปุญฺโญ)
1,500.00
600 ทุนนิธิ พระมหาสิ ทธิพร เมธงฺ กโร วัดพุทธประทีป อเมริ กา 145,670.00
601 ทุนนิธิ Mr. Jay Chagnon U.S.A.
10,120.00
602 ทุนนิธิ คุณพ่อสุ พจน์ คุณแม่เพ็ญแข ไชยเชษฐ์
36,960.00
603 ทุนนิธิ พระสุ รชัย แซ่ลิ้ม (วรชโย)
1,000.00
604 ทุนนิธิ ถวายเทียนจานาพรรษา ปี ๒๕๔๖
23,180.00
605 ทุนนิธิ วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๔๖
183,311.89
606 ทุนนิธิ คุณพินิจ กาญจนชูศกั ดิ์
9,276.00
607 ทุนนิธิ สุ ทธิ วรรณ เลิศอรุ ณรุ่ ง และครอบครัว
5,960.00
608 ทุนนิธิ นายอภิสิทธิ์ รัตนวีณาวาที
5,960.00
609 ทุนนิธิ สมาคมช่างภาพและผูส้ ื่ อข่าวโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
5,960.00
610 ทุนนิธิ สมใจ-สมชาย ศรี ชยั นาท
1,000.00
611 ทุนนิธิ พระธนสุ ทธิ์ ธนสุ ทฺโธ แซ่จิว
7,200.00
612 ทุนนิธิ คุณพ่อปราโมทย์ เหมพรรณไพเราะ
12,160.00
613 ทุนนิธิ คุณบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
1,000.00
614 ทุนนิธิ เด็กชายชุณห์สกล (น้องต๊ะ) เดชธีรชัย
1,000.00
615 ทุนนิธิ พระนวกะภิกษุ ปี ๒๕๔๖
5,960.00
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------616 ทุนนิธิ คณะกฐินผ้าป่ าสามัคคี ปี ๒๕๔๖
4,720.00
617 ทุนนิธิ โรงเรี ยนสกุลศึกษา อาเภอปากช่อง
1,000.00
618 ทุนนิธิ พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม
423,090.00
619 ทุนนิธิ คุณสุ วนันท์ เปรื่ องปั ญญานนท์
5,960.00
620 ทุนนิธิ พระพิชยั ภัคปฤงคพ (วิชโย)
2,710.00
621 ทุนนิธิ David Gossack
1,000.00
622 ทุนนิธิ คุณแม่ประทุม ชวาลวิวฒั น์
63,920.00
623 ทุนนิธิ คณะทัวร์จากประเทศไต้หวัน
10,740.00
624 ทุนนิธิ คุณบักเจียง แซ่เตียว
11,890.00
625 ทุนนิธิ วันมาฆบูชา ปี ๒๕๔๖
254,452.77
626 ทุนนิธิ พระพงษ์พฒั น์ ลิขิตชลธาร (ณฏฺฐิโก)
2,210.00
627 ทุนนิธิ น้ าพระพุทธมนต์หลวงพ่อทองคาสุ โขทัย
155,310.00
628 ทุนนิธิ พระศรายุทธ พุทธิอมรกุล (โชติวโร)
2,710.00
629 ทุนนิธิ โรงพยาบาลเทียนฟ้า
11,945.00
630 ทุนนิธิ บริ ษทั ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จากัด
2,250.00
631 ทุนนิธิ พระณรงค์ จันผาติ (คุณวีโร)
3,483.00
632 ทุนนิธิ พระอนุสรณ์ หล่อใจ (จิตฺตสวโร)
2,252.00
633 ทุนนิธิ พระสมนึก บุญกล่อม (เตชธมฺ โม)
2,252.00
634 ทุนนิธิ นายเฉลิม หตให้คุณ
25,652.00
635 ทุนนิธิ คุณพ่องี่เซี่ ย คุณแม่หย่วน แซ่เฮง
12,100.00
636 ทุนนิธิ พระทักษพล เวียงแก้ว (ชยพโล)
12,100.00
637 ทุนนิธิ พระธนพัฒน์ เตชะรัตนวงศ์ (สุ คนฺ โธ)
2,250.00
638 ทุนนิธิ คุณแม่บุญรอด คุณพ่อสัจจา มิลินทสู ต
12,100.00
639 ทุนนิธิ Tztsuo-Toshiko-Kazuaki
1,000.00
640 ทุนนิธิ สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๗
10,264.00
641 ทุนนิธิ คุณพ่อธนัท คุณแม่ทศั นีย ์ เจริ ญธัญสกุล
3,384.00
642 ทุนนิธิ สามเณรกีรติ ฐิติพงศกร
5,945.00
643 ทุนนิธิ คุณสุ รศักดิ์ สุ ขเจริ ญไกรศรี คุณวันทณี อังคษร
88,120.00
644 ทุนนิธิ คุณพ่อสุ เมธ หลายสุ ขสถิต
2,252.00
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------645 ทุนนิธิ ทิพาพร สนทอง
5,945.00
646 ทุนนิธิ คุณพ่อสมศักดิ์ คุณแม่ฮุน้ ศรี เจิมทอง
5,945.00
647 ทุนนิธิ พระณัฐพงษ์ สุ ขเจริ ญไกรศรี
2,252.00
648 ทุนนิธิ พระมงคล วงศ์สิริพิทกั ษ์ (ฐิตมงฺ คโล)
2,252.00
649 ทุนนิธิ พระภาสกร เดชาวิวฒั น์ (ปภาโส)
2,252.00
650 ทุนนิธิ พระอดิธชั ชุณหชัย (โชติธมฺ โม)
5,945.00
651 ทุนนิธิ เด็กชายสิ งห์ชยั โกษีกุล
2,252.00
652 ทุนนิธิ พระเอกชัย แซ่ต่อ (สุ เมโธ)
1,000.00
653 ทุนนิธิ พระณรงค์วทิ ย์ มัน่ คงเจริ ญ (วิสุทฺโธ)
1,620.00
654 ทุนนิธิ พิชยั -กมลา สุ วรรณมาศ
5,945.00
655 ทุนนิธิ วันชัย กิตติวฒั โนคุณ
36,720.00
656 ทุนนิธิ คุณพ่อซื อเตี๊ย แซ่อ้ือ คุณแม่สุรีย ์ เอื้อมหเจริ ญ
16,130.00
657 ทุนนิธิ พระกฤษณ์ เทพชนะกุล (สุ ทฺธาโภ)
24,410.00
658 ทุนนิธิ พระมหาสรัชญ์นนท์ บุณยวิริยานนท์
1,000.00
659 ทุนนิธิ พระชัชวาล ชั้นไพบูลย์ (ธมฺ มวโร)
5,945.00
660 ทุนนิธิ Ren-Yan (เยิน-คิม)
18,150.00
661 ทุนนิธิ พระกุลพัฒน์ ตันนะไพบูรณ์ (กุลวฑฺฒโน)
12,310.00
662 ทุนนิธิ นายแพทย์ปภาพ โขวิฑูรกิจ
42,419.37
663 ทุนนิธิ พระณัฐพล โชคบุญมงคล (คุณวีโร)
2,252.00
664 ทุนนิธิ คุณแม่เคงฮง แซ่จิว และครอบครัว
17,940.00
665 ทุนนิธิ ตระกูลมีประเสริ ฐ
9,638.00
666 ทุนนิธิ คุณพ่ออั้งเจีย คุณแม่ก่ยุ ลั้ง จิรกัญจนะ
5,945.00
667 ทุนนิธิ พระพิบูลย์ อมรจิรพร
2,252.00
668 ทุนนิธิ พระกิตติพงษ์ (อาภากโร) จารุ นิเวศน์
5,945.00
669 ทุนนิธิ พระชวาลวงศ์ (ปภากโร) จารุ นิเวศน์
5,945.00
670 ทุนนิธิ นักศึกษาโปรแกรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สกลนคร1,280.00
671 ทุนนิธิ พระกระแส (ธีรวโร) ยุวะยงดี
3,483.00
672 ทุนนิธิ คุณอนงค์ นฤปกรณ์ และครอบครัว
5,945.00
673 ทุนนิธิ ตระกูลพระกระแส
3,483.00
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------674 ทุนนิธิ คุณพ่อพิชยั กันตถาวร
5,945.00
675 ทุนนิธิ พระณัฐวุฒิ ชวนะเบญจวุฒิ (ณฏฺฐิโก)
3,483.00
676 ทุนนิธิ คุณแม่ระเบียบ วีระชัย
5,945.00
677 ทุนนิธิ พระชยพล ฤทธิ์ ฉ่ า (ชยพโล)
2,252.00
678 ทุนนิธิ คุณพ่อฮั้งเพียว แซ่โง้ย คุณแม่มะลิ กลิ่นแก้ว
16,264.00
679 ทุนนิธิ พระราชประสิ ทธิคุณ วัดแจ้งแสงอรุ ณ สกลนคร
12,100.00
680 ทุนนิธิ นางพัชริ นทร์ หงส์วุฒิโชติ
5,945.00
681 ทุนนิธิ นงลักษณ์ พรรณรังษี
1,000.00
682 ทุนนิธิ พระนวกะภิกษุ ปี ๒๕๔๗
5,945.00
683 ทุนนิธิ คุณพ่อพรเทพ คุณแม่ทองดี อุไรประเสริ ฐ
3,483.00
684 ทุนนิธิ พระปิ ยเดช ศุภการ (ปิ ยเตโช)
2,252.00
685 ทุนนิธิ พระวีรวิทย์ เดชธีระพงษ์ (ถาวโร)
1,000.00
686 ทุนนิธิ กฐินสามัคคีเขาแม่ชี 2547 ปากช่อง นครราชสี มา 10,147.00
687 ทุนนิธิ ครอบครัวเจริ ญชัยยิง่
11,050.00
688 ทุนนิธิ พระฉัตรชัย แสงชูวงศ์ (อุตฺตโม)
1,000.00
689 ทุนนิธิ ครอบครัวแท่นรัตนสุ วรรณ
3,483.00
690 ทุนนิธิ ครอบครัวโพธิ์ สุภาพ
9,083.00
691 ทุนนิธิ พระพรชัย จิโรจจาตุรนต์ (ชยวโร)
1,800.00
692 ทุนนิธิ รองศาสตาจารย์ ดร.สุ จิตรา อ่อนค้อม
10,848.00
693 ทุนนิธิ นางสาวเจ็ง แซ่เต็ง (พิสุทธิ์ ธนะไพโรจน์)
33,582.00
694 ทุนนิธิ พระครู สุภาจารพิพฒั น์
2,252.00
695 ทุนนิธิ ตระกูลเสริ มประภาศิลป์
24,585.00
696 ทุนนิธิ ท่านประธานธนินท์-คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์
11,782.00
697 ทุนนิธิ พระพิชิต รุ่ งวิทยานันท์ (ปภสฺ สโร)
8,188.00
698 ทุนนิธิ พระประวิทย์ เจริ ญวุฒิวงษา (สุ วชิ โย)
4,594.00
699 ทุนนิธิ ร้านจัดดอกไม้ (จิตราฟลอริ ส)
182,264.00
700 ทุนนิธิ พระวุฒิกร โชติชวลิตกุล (ฐิตเมโธ)
2,180.00
701 ทุนนิธิ พระจีรยุทธ สุ จิตรวัฒนะสุ ข (ขนฺ ติโก)
2,180.00
702 ทุนนิธิ พระครู โอภาสปัญญาวรคุณ วัดเกาะไม้แดง
4,594.00
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------703 ทุนนิธิ อาจารย์อรุ ณี รัตติมาสกล
5,792.00
704 ทุนนิธิ อาจารย์ลกั ษณ์ เรขานิเทศ และคณะศิษย์
115,072.00
705 ทุนนิธิ พระธาริ น แสงทองติยกุล
3,360.00
706 ทุนนิธิ คุณภาสกร กิตติกุลธนโชติ
76,520.00
707 ทุนนิธิ พระอรรคพล อาภาจิรกุล (ปญฺ ญาวชิโร)
1,000.00
708 ทุนนิธิ คุณซิ่ วเตียง แซ่แต้ คุณหย่งฮี่ แซ่ฟัว
17,520.00
709 ทุนนิธิ นายจักร พราหมณี ย ์
11,620.00
710 ทุนนิธิ พระครู วมิ ลสุ ทธิคุณ (ทวี แจ้งจิตร)
102,080.00
711 ทุนนิธิ พระณัฐพล ทิพย์โสติกุล (โชติวโร)
3,360.00
712 ทุนนิธิ พระรัตนพล สิ รินนั ทโชติ (ฐิตธมฺ โม)
3,360.00
713 ทุนนิธิ พระณัฐสันต์ สุ ธีโสภณ (ชิตินฺธโร)
1,500.00
714 ทุนนิธิ พระกฤตพล โทวรรธนะ
2,180.00
715 ทุนนิธิ สามเณพศจีร์ จิรเมธ
11,620.00
716 ทุนนิธิ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๘
35,220.00
717 ทุนนิธิ ตระกูลมีอุโฆษ
5,720.00
718 ทุนนิธิ คุณทรงพล คุณชุติมา ตันเจริ ญ
1,000.00
719 ทุนนิธิ พระจักรรัตน์ ศรี รักษ์ (อภินนฺ โท)
2,180.00
720 ทุนนิธิ สามเณรธีรภัทร์ เลิศวิวฒั นพงษ์
2,180.00
721 ทุนนิธิ พระธฤทธิ์ พรหมนารถ (สุ ขิโต)
2,900.00
722 ทุนนิธิ คุณบุญช่วย-สุ นารี เตชะวิทย์วฒั น์
8,360.00
723 ทุนนิธิ สามเณรสุ พิชญ์ เมธีวรพจน์
2,180.00
724 ทุนนิธิ นางสาวชุติณภรณ์ งามจริ ยางกูร
5,720.00
725 ทุนนิธิ นางตวงรัตน์ แนวจาปา
11,320.00
726 ทุนนิธิ คุณพ่อณรงค์ คุณแม่พยอม มัง่ ศิลป์
11,620.00
727 ทุนนิธิ พระประพันธ์ วัชรี ฤทัย (ฐิตเมโธ)
2,180.00
728 ทุนนิธิ พระชญานิน สกุลวัฒนา (อภโย)
2,180.00
729 ทุนนิธิ พระอรรถพล ชวนะเบญจกุล (คุณวีโร)
2,180.00
730 ทุนนิธิ วีรภัทร์ -ศรี รัตน์ ชัยศรี วบิ ูลย์ และครอบครัว
2,680.00
731 ทุนนิธิ พระวุฒิศกั ดิ์ เตชวิทย์วฒั น์ (จนฺ ทาโภ)
1,400.00
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------732 ทุนนิธิ พระสุ วรรณ ปิ นวงศ์อนันต์ (อตฺ ตทนฺ โต)
2,180.00
733 ทุนนิธิ Zhang Yan Jun
51,740.00
734 ทุนนิธิ Samso Chung Kwong Luo Jing
1,000.00
735 ทุนนิธิ Mr. Wong Yuet Ming
2,180.00
736 ทุนนิธิ คุณพ่อซุ่ยฮ้อ แซ่ต่อ
5,720.00
737 ทุนนิธิ คุณจาปี ตงธิ
3,500.00
738 ทุนนิธิ นพรัตน์ ทองอยู่ ฉ่ าวงศ์
7,360.00
739 ทุนนิธิ คุณธวัชชัย วัชรี ภสั สร์ พจนารถ
2,846.00
740 ทุนนิธิ คุณไพฑูรย์ มาลาศรี อังมีพิษ
3,500.00
741 ทุนนิธิ คุณประหยัด ลายนอก
1,500.00
742 ทุนนิธิ คุณพ่อสาราญ วงศ์กาภู
11,620.00
743 ทุนนิธิ นัฏยา จับศรทิพย์
2,680.00
744 ทุนนิธิ พระนวกะภิกษุ ปี ๒๕๔๘
5,720.00
745 ทุนนิธิ กฐินสามัคคี ปี ๒๕๔๘
8,560.00
746 ทุนนิธิ นางสาววิภารัตน์ แท่นจันทร์
5,720.00
747 ทุนนิธิ พระเครื่ องวัดไตรมิตร
1,495,261.97
748 ทุนนิธิ พระสิ รินนั ทมุนี (อั้น ปญฺ ญาสิ ริ) วัดนางนอง
34,350.00
749 ทุนนิธิ นายพงษ์ศกั ดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมต.กระทรวงคมนาคม 368,150.00
750 ทุนนิธิ กังเอี่ยวเซี้ ยม แซ่กงั
11,350.00
751 ทุนนิธิ ลูกศิษย์หลวงพ่อฤษีลิงดา วัดศรี เอี่ยม
733,550.41
752 ทุนนิธิ คุณทรงพล ชุติมา ตันเจริ ญ
1,000.00
753 ทุนนิธิ อาจารย์สุเพ็ญ เชี่ยวชาญ
5,600.00
754 ทุนนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์
188,077.62
755 ทุนนิธิ คุณพิชิต คุณดารณี เหล่าไทย
1,500.00
756 ทุนนิธิ Wong Ying Wai
2,530.00
757 ทุนนิธิ ด.ช. ศุภเชษฐ์ ด.ช. รัชชานนท์ โรจน์สมบัติ
5,600.00
758 ทุนนิธิ พระไพบูลย์ อมรศักดากุล (มหาวีโร)
2,150.00
759 ทุนนิธิ พระไกรวิทย์ ทวีการ (ฐานวิชฺโช)
2,390.00
760 ทุนนิธิ คุณสุ หวิล วิริยะอักษรสกุล
5,600.00
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------761 ทุนนิธิ คุณชวน-รัตนา เบญญาอภิกุล
5,600.00
762 ทุนนิธิ พระจรู ญพงษ์ อินทจาร (สุ เมธโส)
1,000.00
763 ทุนนิธิ พระไพศาล แสงสุ ทธิจริ ตกุล (คุณวีโร)
1,000.0
764 ทุนนิธิ พระศุภเกียรติ ชุนหชัย (สุ ภกิจฺโจ)
1,000.00
765 ทุนนิธิ อุบาสิ กาประทวน ติ่งแตง พานทอง ชลบุรี
11,350.00
766 ทุนนิธิ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๙
7,900.00
767 ทุนนิธิ พระจรัส เกียรติคงยิ่ง (อาภาธโร)
2,150.00
768 ทุนนิธิ พระอนุรักษ์ เจริ ญชัยกรณ์ (สุ เมโธ)
1,200.00
769 ทุนนิธิ พระเชาวน์ กรุ งเกษม (โชติวโร)
1,000.00
770 ทุนนิธิ พระปัญญาพล อิงควรานุวฒั น์ (ปญฺ ญาพโล)
1,000.00
771 ทุนนิธิ พระเมธี วัฒนสิ ริสกุล (โชติวโร)
1,000.00
772 ทุนนิธิ พระสันติชยั วันพิรัตน์ (สนฺ ติชโย)
3,300.00
773 ทุนนิธิ พระธรณี งามโรจนวณิ ธย์ (ณฏฺฐิโก)
11,350.00
774 ทุนนิธิ โรงเรี ยนมหาวีรานุวตั ร
8,440.00
775 ทุนนิธิ พระสมชาย แซ่อุย้ (ฐิตเมโธ)
7,095.00
776 ทุนนิธิ พระมานพ ประสิ ทธิ์ ศิริผล (สิ ทฺธิผโล)
1,000.00
777 ทุนนิธิ พระไตรภพ พิริยตุ ะมา (วิริยตุ ฺ ตโม)
2,350.00
778 ทุนนิธิ พระทศพล ทวีพงษ์ (กตปุญฺโญ)
1,000.00
779 ทุนนิธิ ภาสกร สรไกรกิติกูล เทวราช
1,000.00
780 ทุนนิธิ ส่ งเสริ มอนุรักษ์และศึกษาศิลปวัตถุ
168,100.00
781 ทุนนิธิ พระฐิติ ฉัตรเลขวินิช (สมตฺ โถ)
1,200.00
782 ทุนนิธิ ชาน จิตเหยีย๋ น และหล่าย พุยยัน (Chan Chit Yuen- 36,850.00
783 ทุนนิธิ นายสิ งห์ ชื่นตา
12,700.00
784 ทุนนิธิ Jin Yu Gi (จินยูฉ่ ี )
1,000.00
785 ทุนนิธิ Lo Wing Kwong (โล่ววิงกว้อง)
2,150.00
786 ทุนนิธิ Tong Wai Hung (ถ่องไวห่อง)
1,800.00
787 ทุนนิธิ Yau Wing Kay (เยาเหวงเก)
1,680.00
788 ทุนนิธิ คุณณัฐพงศ์ ดีศิริ และครอบครัว
11,910.00
789 ทุนนิธิ พระไพศาล เต็มญารศิลป์ (โชติวโร)
2,150.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------790 ทุนนิธิ นางจันทนา แก้วเรี ยน
5,600.00
791 ทุนนิธิ พระไพศาล ตรี วทิ ยานุรักษ์ (ฐิตธมฺ โม)
2,150.00
792 ทุนนิธิ พระ ส.ต. กริ ชทิพย์ อิศรางกูล ณ อยุธยา (มหาวีโร) 2,150.00
793 ทุนนิธิ คณะกฐินผ้าป่ าสามัคคี ปี ๒๕๔๘
9,810.00
794 ทุนนิธิ คุณแม่ซิ้วอิม แซ่ต้ งั
4,450.00
795 ทุนนิธิ นายกิตติ อิทธิ ภากร ประธานฯ สมาคมตระกูลแซ่ ฯ 11,350.00
796 ทุนนิธิ นายสุ ธี เลิศวิลยั วิทยา
43,550.00
797 ทุนนิธิ มิสเตอร์ ซี เตอรี่ ฮ่องกง
17,100.00
798 ทุนนิธิ ชาตรี -วรัญญ์กานต์ เตชะศรี อุดม
11,350.00
799 ทุนนิธิ คุณพ่อแฉล้ม คุณแม่สุด รัตนวงษ์
7,600.00
800 ทุนนิธิ คุณณรงค์ทศั น์ เกษมกุลรัตน์ คุณณัฐจิตรี บุญยพัฒน์โภคิน 2,150.00
801 ทุนนิธิ พระพรชัย ต่อสุ ทธิ์ กนก (วรชโย)
1,000.00
802 ทุนนิธิ คุณวิริยา อ่อนสู งทรง และครอบครัว
11,550.00
803 ทุนนิธิ คุณธวัชชัย-คุณวิภาดา สี ทอง
5,480.00
804 ทุนนิธิ พระพิพฒั น์ พิมพ์ศรทอง (สุ เมโธ)
1,000.00
805 ทุนนิธิ คุณพรศักดิ์ สุ นทรมาตย์
1,000.00
806 ทุนนิธิ ชมรมพุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,240.00
807 ทุนนิธิ คุณแม่สุมล สวัสดี
16,380.00
808 ทุนนิธิ บริ ษทั ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชัน่ ส์ จากัด
16,380.00
809 ทุนนิธิ คุณพ่อเธี ยร กุลธรรม
22,280.00
810 ทุนนิธิ พระมหาบุญเรื อง ขนฺ ติสมฺ ปนฺ โน
22,280.00
811 ทุนนิธิ พระภูริปญฺ โญ ภิกขุ (ชินวิทย์)
2,120.00
812 ทุนนิธิ อ. ไพรัช
12,600.00
813 ทุนนิธิ พระชัชวาล ลีลาตระกูล (อธิปญฺ โญ)
6,380.00
814 ทุนนิธิ พระธนวรรธน์ เพชรนัยสัมฤทธิ์ (คุณวีโร)
16,060.00
815 ทุนนิธิ คุณพ่อฮกซุ ง แซ่ต้ งั
5,480.00
816 ทุนนิธิ โรงเรี ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทศั นเทพวราราม 3,240.00
817 ทุนนิธิ เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๐
16,080.00
818 ทุนนิธิ สานักงานเขตสัมพันธวงศ์
8,240.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------819 ทุนนิธิ คุณพ่อเดชา คุณแม่ศิริวรรณ เตชะรัตนวงศ์
5,770.00
820 ทุนนิธิ พระวรวิทย์ แซ่ต้ งั (วรญาโณ)
1,500.00
821 ทุนนิธิ ธนาคารทหารไทย สาขาตลาดน้อย
2,120.00
822 ทุนนิธิ พระสุ ทศั น์ งดงามจรัส (สุ ขิโต)
1,000.00
823 ทุนนิธิ สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๐
18,600.00
824 ทุนนิธิ พระครู ธรรมธรเพิ่ม วชิรธมฺ โม เพชรบุรี
11,080.00
825 ทุนนิธิ พระภาคภูมิ สิ นธพนาชัย (จนฺ ทาโภ)
5,480.00
826 ทุนนิธิ พระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามเทพ
11,080.00
827 ทุนนิธิ พ.ต.อ. โชติ ชวาลวิวฒั น์ (โชติวโร)
3,240.00
828 ทุนนิธิ พระยุทธกาล วงษ์ประสงค์
2,120.00
829 ทุนนิธิ พระวิโรจน์ สุ ขาภิวฒั น์ (ณฏฺฐิโก)
2,120.00
830 ทุนนิธิ พระสิ ทธิ ศันสนียเกียรติ (ธีรวโร)
11,080.00
831 ทุนนิธิ ตระกูลพิริยะศิริพนั ธ์
3,240.00
832 ทุนนิธิ พระศรัณย์ ศรี สมทรัพย์ (กตปุญฺโญ)
2,620.00
833 ทุนนิธิ ชมรมศิลปิ นเพื่อการกุศล โดยนายดาบตารวจวุฒิ 16,680.00
834 ทุนนิธิ ชมรมสวดพระพุทธมนต์วนั พุธ
36,251.00
835 ทุนนิธิ พระโฆสิ ต จารุ นิเวศน์ (โฆสิ ตธมฺ โม)
13,320.00
836 ทุนนิธิ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
35,720.00
837 ทุนนิธิ พระภาคภูมิ เดชรุ่ งอรุ ณ (สุ ทธมโน)
4,150.00
838 ทุนนิธิ คณะกฐินสามัคคี ปี ๒๕๕๐
5,580.00
839 ทุนนิธิ พระครู ภาวนารัตนคุณ
5,480.00
840 ทุนนิธิ พระธนวิทย์ มาตุเรศ (ฐิตเมโธ)
1,560.00
841 ทุนนิธิ พระมงคล เรื องคาวงศ์ (อุทโย)
2,120.00
842 ทุนนิธิ พระชุติพนธ์ ธนูทอง (โชติพโล)
3,180.00
843 ทุนนิธิ คุณปฐม คุณสุ นนั ท์จิรายุภาพงศ์ และญาติ ๆ
1,000.00
844 ทุนนิธิ พระณัติพล ศรวรภักดิ์ (ยโสธโร)
2,120.00
845 ทุนนิธิ พระณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์ (สุ ภโร)
3,360.00
846 ทุนนิธิ พระสุ รชัย บุญชัยสิ ริ (วชิรชโย)
2,090.00
847 ทุนนิธิ พระวรพงษ์ จิรายุภาพงศ์ (วรวโส)
2,090.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------848 ทุนนิธิ พระสิ ทธิศกั ดิ์ ภูมิโภคาวัฒน์ (สิทฺธิยโส)
4,270.00
849 ทุนนิธิ พระบรรจงศักดิ์ ผดุงเกียรติสกุล (กิตฺติวโส)
5,860.00
850 ทุนนิธิ พระครู บวรสมณวัตร วัดสุ พลศรัทธาราม บุรีรัมย์ 5,360.00
851 ทุนนิธิ พระสิ วดล พินิตความดี (มหาปุญฺโญ)
2,090.00
852 ทุนนิธิ พระชัยยุทธ์ คุม้ ครองวงศ์ (ธีรวโร)
1,000.00
853 ทุนนิธิ พระโสภณ เจริ ญชัยยิง่ (ชยโสภโณ)
1,000.00
854 ทุนนิธิ คุณแม่บงั อร ศรี ทรัพโยภาส และครอบครัว
10,810.00
855 ทุนนิธิ พระนาวิน เป้าพงศ์งาม (อคฺ ควโส)
1,200.00
856 ทุนนิธิ พระภาณุวฒั น์ ทองปาน (ฐานวุฑฺโฒ)
2,090.00
857 ทุนนิธิ สรงน้ าหลวงพ่อสร้อย วัดสามจีน วัดไตรมิตร
80,310.00
858 ทุนนิธิ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๑
15,370.00
859 ทุนนิธิ คุณพ่อสุ วทิ ย์ เตียงธวัช
10,810.00
860 ทุนนิธิ จิกงั ชางไว หวังหมิงเมย ใต้หวัน
326,910.00
861 ทุนนิธิ พระณรงศักดิ์ เลาหทวีโชค (นนฺ โท)
3,180.00
862 ทุนนิธิ พระวีระพล สิ ริกุลสิ งห์ (วีรพโล)
1,500.00
863 ทุนนิธิ พระสุ ธี พรรณนาผลากูล (ฐานวุฑฺโฒ)
2,090.00
864 ทุนนิธิ Chan Chit yoen ใต้หวัน
5,360.00
865 ทุนนิธิ พระศุภกิจ นันทเกษมสุ ข (สุ ภโร)
1,000.00
866 ทุนนิธิ พระธนาธร ษมาเพื่อสันติ (สนฺ ติธโร)
1,000.00
867 ทุนนิธิ คุณธานัท วิตตนนท์ และครอบครัว
3,180.00
868 ทุนนิธิ พระภาคภุมิ ผ่องพรรณวิบูล (ภูมิปญฺ โญ)
2,090.00
869 ทุนนิธิ พระธนิต ศรี ธิมาสถาพร (โสภณคุโณ)
3,180.00
870 ทุนนิธิ คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อญาท่าน หนองบัวลาภู 95,400.00
871 ทุนนิธิ คุณแม่ขนิษฐา แซ่ซ้ื อ
2,090.00
872 ทุนนิธิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
241,710.00
873 ทุนนิธิ คณะกฐิน-ผ้าป่ าสามัคคี ปี ๒๕๕๑
16,260.00
874 ทุนนิธิ พระพัทรนันท์ ธรรมวณิ ชย์กุล (ภทฺรธมิโม)
4,270.00
875 ทุนนิธิ คุณสมเกียรติ เกียรติก่อสิ น คุณศิริลกั ษณ์ ตั้งวิเทศจิต 25,470.00
876 ทุนนิธิ พระสมศักดิ์ ฉัตรโชติอนันต์
2,090.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------877 ทุนนิธิ คณะศิษย์พระนิกรมมุนี ประชาชนจีน
105,940.00
878 ทุนนิธิ วิสันต์พลาสติก
5,660.00
879 ทุนนิธิ นางสาวปวีณ์นุช กนกโชติกุล
6,700.00
880 ทุนนิธิ พระเอกลักษณ์ ทองคง (จารุ วโส)
3,120.00
881 ทุนนิธิ พระครู ธรรมธรสุ ทิตย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม
211,570.00
882 ทุนนิธิ พระกิติศกั ดิ์ ผดุงชัชวาล
13,940.00
883 ทุนนิธิ พระพงศ์พิเชฐ ศิริโชติชานาญ
3,120.00
884 ทุนนิธิ พระประเสริ ฐ รัตนาอัมพวัลย์
3,120.00
885 ทุนนิธิ พระอนันต์ รัชฏพันธ์ (โสภณจิตฺโต)
3,120.00
886 ทุนนิธิ พระทรงศักดิ์ ตั้งตรงวานิช (ยสธโร)
3,120.00
887 ทุนนิธิ พระสุ รพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ (สุ ภกิจฺโจ)
3,120.00
888 ทุนนิธิ พระยศยุทธ ดารกมาศ (จนฺ ทสาโร)
3,120.00
889 ทุนนิธิ พระศรี เทพ งามอัครกุล (ยสิ นฺธโร)
3,120.00
890 ทุนนิธิ ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล สาขาวังบูรพา
192,380.00
891 ทุนนิธิ สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๒
22,200.00
892 ทุนนิธิ ประชาคมเจริ ญผล
3,120.00
893 ทุนนิธิ ๑๐ เมษายน ผ้าป่ ามหากุศล
223,400.00
894 ทุนนิธิ พระธนิสร เกษมสันต์ ณ อยุธยา
3,120.00
895 ทุนนิธิ พระกฤษณ์ ขวัญบัว (สุ เมโธ)
3,120.00
896 ทุนนิธิ พระชัยยศ เพ็ญจิดาภา (ปุณฺณจนฺ โท)
3,120.00
897 ทุนนิธิ พระศรัณยู อัศวาริ ชย์ (มหิทฺธิโก)
5,360.00
898 ทุนนิธิ สว่างเอื้ออาทรธรรมสถาน
10,540.00
899 ทุนนิธิ พระกฤต จรัลนามศิริ (จิรกิตฺติ)
3,120.00
900 ทุนนิธิ พระชายชาญ อัศวชัยยง (ชยสุ โภ)
3,120.00
901 ทุนนิธิ นายเซ่ง นางเซี ยมเกียว อ่าวิจิตร
1,000.00
902 ทุนนิธิ พระพงศนาถ แสงกระจ่าง (สุ ปภาโส)
3,120.00
903 ทุนนิธิ พระทีฆรัต ชวาลวิวฒั น์ (สุ ขวฑฺฒโน)
5,360.00
904 ทุนนิธิ พระชวิน เบญญาอภิกุล (อภิวโส)
3,120.00
905 ทุนนิธิ พระณัฐพล ตั้งมหาเมฆ (ณฏฺฐพโล)
3,120.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------906 ทุนนิธิ พระวทัญญู ประทักษ์พิริยะ
3,120.00
907 ทุนนิธิ พระวิบูลย์ชยั ตัญญะปัญญาชน (ชยวิปุโล)
3,120.00
908 ทุนนิธิ พระณัฐ ปทุมาเทวาภิบาล
3,120.00
909 ทุนนิธิ พระทัศน์พล ทินกร ณ อยุธยา (ทิวากโร)
3,120.00
910 ทุนนิธิ พระอภิวชั ร์ เลิศธนศักดิ์ (วชิรปญฺ โญ)
3,120.00
911 ทุนนิธิ พระวริ ทธ์ สิ นทวีวงศ์ (พุทฺธิวโส)
3,120.00
912 ทุนนิธิ คุณพ่อกรี ฑา คุณแม่ฉลวย วงศ์ทองคา
54,140.00
913 ทุนนิธิ พระสมภพ ทวีแจ่มทรัพย์ (ภูริปญฺ โญ)
9,000.00
914 ทุนนิธิ น.พ.เกษม คุณเอื้อพันธ์ วรทรัพย์และญาติ
70,000.00
915 ทุนนิธิ ร้านฮัว่ ฮะฮวด กรุ งเทพมหานคร
40,000.00
916 ทุนนิธิ พระรัฐพล เอี่ยมโภคลาภ (ฐิตพโล)
3,000.00
917 ทุนนิธิ ครอบครัวสันตินิยม
3,000.00
918 ทุนนิธิ บริ ษทั โกลด์อินโนเวชัน่ จากัด
50,400.00
919 ทุนนิธิ นายสาเริ ง ยิง่ เจริ ญ ร.บ.ก. สาส์นสวรรค์
3,000.00
920 ทุนนิธิ พระครู ปลัดสมประสงค์ ปญฺ ญาวชิโร วัดท่าช้าง 30,000.00
921 ทุนนิธิ กฐินสามัคคี เขาแม่ชี ปี ๒๕๕๒
28,000.00
922 ทุนนิธิ พระอภิชาติ ทองอิน (อภิชาโต)
4,000.00
923 ทุนนิธิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7,500.00
924 ทุนนิธิ คุณปราณี รัตนจิตบรรจง
5,000.00
925 ทุนนิธิ พระณัฐดนย์ วงษ์ประกอบ (กวิวโส)
4,000.00
926 ทุนนิธิ พระดารง ทองคง (ธมฺ มธโร)
3,000.00
927 ทุนนิธิ พระเอกชัย พัฒนาฤดี (ชยวุฑฺโฒ)
5,000.00
928 ทุนนิธิ สามเณรสุ รธี ร์ ชัยศรี วบิ ูลย์
2,000.00
929 ทุนนิธิ สามเณรธี รศักดิ์ พงศ์ฑีฆายุ
2,400.00
930 ทุนนิธิ พระธนทร ลีลาตระกูล (ฌานรโต)
2,000.00
931 ทุนนิธิิ พระจัตุชยั อิศรางกูร ณ อยุธยา (ชยารโต)
2,000.00
932 ทุนนิธิ พระปิ ยภัทร์ ภัทรวิศิษฏ์สัณธ์ (ภทฺรธมฺ โม)
3,000.00
933 ทุนนิธิ พระสามเณรกวิศ ตั้งพูลสิ นธนา
1,560.00
934 ทุนนิธิ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธ ฯ 30,000.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------935 ทุนนิธิ พระชัยวุฒิ อาริ ยพัฒนกุล (ชยวุฑฺโฒ)
3,000.00
936 ทุนนิธิ พระสาโรจน์ อัศวาณิ ชย์ (ฐิตสุ โภ)
5,000.00
937 ทุนนิธิ พระวิสิษฏ์ ทองคา (วิสิฏฺโฐ)
3,000.00
938 ทุนนิธิ นายวีรนันทน์-อัญญาณี เพ็งจันทร์
2,000.00
939 ทุนนิธิ พระธิติรัฐ รักศรี ศกั ดิ์ (ฐิติวฑฺฒโน)
5,000.00
940 ทุนนิธิ พระอาทิตย์นนั ท์ ปาจริ ยานนท์ (อานนฺ โท)
4,000.00
941 ทุนนิธิ พระธิปตรัย พรหมนารถ (พฺรหฺ มวโส)
1,000.00
942 ทุนนิธิ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสสวลี พระวรชายา 20,400.00
943 ทุนนิธิ ผูร้ ่ วมสร้างดอกบัวประดิษฐ์ถวายหลวงพ่อทองคา
8,170.00
944 ทุนนิธิ คุณยืนยง-อารี ภัทรทรัพย์สินและครอบครัว
5,000.00
945 ทุนนิธิ พระกฤษกร เหลืองวิไล (กตสาโร)
6,000.00
946 ทุนนิธิ พระจิรัฏฐ์ ทวีรัชต์ธน (จิรสุ โภ)
2,000.00
947 ทุนนิธิ พระบดินทร์ คูวุฒิไวทย์ (สุ เมโธ)
3,000.00
948 ทุนนิธิ คุณมงคล-วัชริ นทร์ จักรนันทพล และครอบครัว 12,000.00
949 ทุนนิธิ คณะครู -ผูป้ กครองนักเรี ยน ร.ร. อัสสัมชัญคอนแวนด์30,000.00
950 ทุนนิธิ บุรพาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม
20,000.00
951 ทุนนิธิ พระพิชาญ วิชากูล (สุ เมโธ)
3,000.00
952 ทุนนิธิ พระโสภณ วจนพานิช (โสภโณ)
3,000.00
953 ทุนนิธิ พระไชยา เจตนาวีระบุตร (ชยาภิรโต)
3,000.00
954 ทุนนิธิ พระธนพล ชัยรุ่ งอนันต์ (วิโรจโน)
2,000.00
955 ทุนนิธิ นายประพันธ์ วันทนวดี
3,000.00
956 ทุนนิธิ คุณอรษา แย้มศิริ
3,000.00
957 ทุนนิธิ พระธนเทพ สัมภวะผล (เทวธมฺ โม)
3,000.00
958 ทุนนิธิ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ 10,670.00
959 ทุนนิธิ กังเฮ อึ้งตระกูล
20,000.00
960 ทุนนิธิ พระอดิเรก เอี่ยมศิริกุลมิตร (คุณากโร)
3,000.00
961 ทุนนิธิ คุณจีระศักดิ์ (พีท) สุ จิตวัฒนะสุ ข
3,000.00
962 ทุนนิธิ พระพลสักดิ์ จรัสรัศมีกุล (พลธมฺ โม)
3,000.00
963 ทุนนิธิ สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๓
25,000.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------964 ทุนนิธิ พระภูมิชาย สิ นธพนาชัย (ภูมิธมฺ โม)
1,000.00
965 ทุนนิธิ คุณไพโรจน์ ศรี ผดุงกุล
5,000.00
966 ทุนนิธิ พระนวินทร์ อัศวปัญญาวัฒน์ (นริ นฺโท)
1,000.00
967 ทุนนิธิ พระชัยวุฒิ อาริ ยพัฒนกุล (ชยวุฑฺโฒ)
3,000.00
968 ทุนนิธิ งานสมโภชพระมหามณฑป ฯ กระทรวงมหาดไทย 1,115,797.00
969 ทุนนิธิ รัฐมนตรี -ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ
50,000.00
970 ทุนนิธิ คุณสุ วทิ ย์ เลิศเมธาวี และครอบครัว
4,000.00
971 ทุนนิธิ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ จุฬา ฯ รุ่ นที่ ๑๐
7,000.00
972 ทุนนิธิ บจก. คอสเมก้า
9,000.00
973 ทุนนิธิ ผศ.ภก. ปกรณ์ ทวีโชติภทั ร์
10,000.00
974 ทุนนิธิ พระมหาอนุศกั ดิ์ โพธิ์ สุภาพ (ขนฺ ติโก)
5,000.00
975 ทุนนิธิิ พระชัยวุฒิ วงศ์รัตนดกวิท (ชยวุฑฺโฒ)
2,000.00
976 ทุนนิธิ ชมรมถ่ายภาพวิสต้าอิมเมจ
2,400.00
977 ทุนนิธิ พระวัฒนศักดิ์ เจริ ญวิภาวัตร (สุ วพฺฒโน)
1,000.00
978 ทุนนิธิ คุณกิตติรัต-ท่านผูห้ ญิงสมสุ ข ศรี วสิ ารวาจา
20,000.00
979 ทุนนิธิ พระธีระเดช เรื องจิตทวีกุล (ธีรวโร)
5,000.00
980 ทุนนิธิ คุณพ่อผิน คุณแม่พี ลุมพิกานนท์
10,000.00
981 ทุนนิธิ คุณพ่อเนียม คุณแม่ประเทืองสุ ข หนูเจริ ญ
20,000.00
982 ทุนนิธิ สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม.
8,320.00
983 ทุนนิธิ พระอิสระ บุญประสิ ทธิ์ (อิสฺสโร)
2,000.00
984 ทุนนิธิ คุณอุปถัมภ์ กุลโชติ โดย บ.สยามยูนิค จก.
7,030.00
985 ทุนนิธิ คุณบารุ ง ตวงทอง
10,000.00
986 ทุนนิธิ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
7,030.00
987 ทุนนิธิ พระมหาอนุศกั ดิ์ โพธิ์ สุภาพ (ขนฺ ติโก)
30,000.00
988 ทุนนิธิ คุณสกุลทิพย์ คุณพิมพ์ภทั รา นาแล
27,400.00
989 ทุนนิธิ คุณแม่สุวฒั นา อุดมเกษมาลี
15,000.00
990 ทุนนิธิ ดต.ก้าน พิษเพียร และครอบครัว
2,000.00
991 ทุนนิธิ คุณสารวม คุณบานเย็น เกตุนาค และครอบครัว
10,000.00
992 ทุนนิธิ พระอภิสฤษฎิ์ นิรุชทรัพย์รดา (อภิชาโต)
3,000.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------993 ทุนนิธิ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรี ยนกงหมิงและเพื่อน
10,000.00
994 ทุนนิธิ พ.อ. ประดับ จันทพลาบูรณ์
2,000.00
995 ทุนนิธิ คุณวิฑูร คุณมณี รัตน์ คูหารัตนากร
30,000.00
996 ทุนนิธิ บริ ษทั โกลด์อินโนเวชัน่ จากัด
15,000.00
997 ทุนนิธิ พระธิติวฒ
ุ ิ จักษ์ตรี มงคล (สุ วชิ าโน)
5,000.00
998 ทุนนิธิ พระอภิสฤษฎิ์ นิรุชทรัพย์รดา (อภิชาโต)
10,000.00
999 ทุนนิธิ คุณปิ ยพันธ์ พฤกษผา
15,000.00
1000 ทุนนิธิ ชาวพนมสารคาม-ชาวตาบลดงน้อย
3,280.00
1001 ทุนนิธิ คณะครู นกั เรี ยน-ผูป้ กครอง ร.ร.มหาวีรานุวตั ร
2,840.00
1002 ทุนนิธิ คุณวุฒิชยั อรุ ณศิริประเสริ ฐ และครอบครัว
3,300.00
1003 ทุนนิธิ เจริ ญพระพุทธมนต์เย็นทุกวันจันทร์
20,300.00
1004 ทุนนิธิ ชมรมธรรมทัศน์วนั จันทร์
15,000.00
1005 ทุนนิธิ คณะชาวเขาเผ่าลั้ว แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
3,000.00
1006 ทุนนิธิ สมาชิกแม่บา้ นทหารบก กองทัพภาคที่ ๔
5,000.00
1007 ทุนนิธิ สามเณรเปรมอนันต์ วณิ ชเจริ ญชัย
1,000.00
1008 ทุนนิธิ พระสกลพัฒน์ ทองชัชวาล (คุณวุฑฺโฒ)
2,000.00
1009 ทุนนิธิ คันฉัตร-ธนารี ย-์ ศรัญสวัสดิ์ ทองสมบัติ
10,000.00
1010 ทุนนิธิ พระธีรธัช วรสิ นวัฒนา (ธีรวโส)
3,000.00
1011 ทุนนิธิ พระประกาศ งามเกษมสุ ข (เขมปญฺ โญ)
3,000.00
1012 ทุนนิธิ คุณแม่มุยเตียง แซ่ เล้า
15,000.00
1013 ทุนนิธิ พระกฤตนู ภู่ทอง (สุ ทฺธจิตฺโต)
8,000.00
1014 ทุนนิธิ พระพลตรี นิติพฒั น์ กฤติสวนสมบัติ (นิติสาโร)
3,000.00
1015 ทุนนิธิ บารุ่ งผ้าไตร-ค่าน้ า-ค่าไฟฟ้า
5,000.00
1016 ทุนนิธิ สามเณรไทยเลอร์ คาร์เตอร์
3,155.00
1017 ทุนนิธิ บริ ษทั สาทร บิสซิ เนส จากัด
2,500.00
1018 ทุนนิธิ พระจิรพงษ์ เอกปั ญญาสกุล (จิรวโส)
8,000.00
1019 ทุนนิธิ โรงหล่อธรรมรังษี โดยช่างแก้ว หนองบัว
36,000.00
1020 ทุนนิธิ คุณสุ วรรณา ศรี สินธรา และครอบครัว
5,000.00
1021 ทุนนิธิ บริ ษทั พาราวินเซอร์ จากัด โดยคุณประภัสสร์ 100,000.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1022 ทุนนิธิ คณะผูแ้ สวงบุญ อ.โจ้ง ส.ส.มนตรี ปาน้อยนนท์ 134,315.00
1023 ทุนนิธิ คุณแม่สมจิตร สังขพงษ์ และลูกหลาน
10,000.00
1024 ทุนนิธิ คุณพ่อแพง คุณแม่กิมฮวย กลิ่นอังกาบ
11,000.00
1025 ทุนนิธิ พระบุญชนะ แก้วแจ่ม (สุ ภกิจฺโจ)
3,000.00
1026 ทุนนิธิ พระธนธรณ์ ชัยรุ่ งอนันต์ (ชยาภินนฺ โท)
3,000.00
1027 ทุนนิธิ รองผูอ้ านวยการณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์
4,000.00
1028 ทุนนิธิ ห้างหุ่นส่ วนจากัด สิ นธนสาร กรุ๊ ป
10,000.00
1029 ทุนนิธิ บริ ษทั บรอดคาชท์ไทย เทเลวิชนั่ จากัด
5,000.00
1030 ทุนนิธิ ขสมก. พาทัวร์บุญไหว้พระ ๙ วัด
3,000.00
1031 ทุนนิธิ คุณวัชรานนท์ พยัคฆนันทน์
4,000.00
1032 ทุนนิธิ คุณอุดม องค์ภาภรณ์
55,000.00
1033 ทุนนิธิ คุณประวิทย์ สราวุธวัฒนากร
3,000.00
1034 ทุนนิธิ คุณอรษา แย้มศรี
3,400.00
1035 ทุนนิธิ พระสมพงษ์ วงศ์ชนะจิตต์ (จิตฺตสวโร)
2,000.00
1036 ทุนนิธิ พระสกล พลรักษ์ (พลวุฑฺโฒ)
1,500.00
1037 ทุนนิธิ Asia Watch CO., LTD (เอเซี ยวอส จากัด)
3,000.00
1038 ทุนนิธิ พระโสภณ เอี่ยมศิริกุลมิตร (โสภโณ)
5,000.00
1039 ทุนนิธิ การปฏิบตั ิธรรมเนสัชชิกะธุดงค์
10,000.00
1040 ทุนนิธิ Mr. Chow Shun Cham (จ้าวโส่ ยช์ า) ฮ่องกง
35,000.00
1041 ทุนนิธิ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๔
8,500.00
1042 ทุนนิธิ พระ ร.ต.กัมปนาท ศิริเรื อง (สิ ริวฑฺฒโน)
3,000.00
1043 ทุนนิธิ พระณัฐพล ควรพิพพัฒน์กุล กุลวุฑฺโฒ)
3,000.00
1044 ทุนนิธิ พระธาตรี พรรณสวัสดิ์ (เหมวณฺ โณ)
3,000.00
1045 ทุนนิธิ นายฟื้ น สนทอง
3,000.00
1046 ทุนนิธิ พระอัครพงษ์ ดาโลดม (อคฺ ควโส)
50,000.00
1047 ทุนนิธิ ห้างหุ่นส่ วนสามัญนิ ติบุคคล ชุมเสริ ม
50,000.00
1048 ทุนนิธิ คุณพ่อเจิม สุ จริ ตธรรม
10,000.00
1049 ทุนนิธิ องค์การขนส่ งมวลชน ข.ส.ม.ก.
13,000.00
1050 ทุนนิธิ พระวีรธรรมมุนี (วิชา อภิปญฺ โญ)
10,000.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1051 ทุนนิธิ พ่อสมบูรณ์ แม่ส้มลิ้ม มัน่ เจริ ญ และบรรพบุรุษ
31,159.00
1052 ทุนนิธิ พระศุภกร สุ่ มประดิษฐ์ (สุ ภกโร)
3,000.00
1053 ทุนนิธิ พระธนารักษ์ มรรคหิรัญ (โสภโณ)
4,000.00
1054 ทุนนิธิ ตระกูลอมรพูนผล โดยคุณทวี อมรพูนผล
3,000.00
1055 ทุนนิธิ พระศิรชัช นิวฒั น์ภูมินทร์ (ปญฺ ญาพโล)
3,000.00
1056 ทุนนิธิ พระพงษ์เศรษฐ สุ วรรณกุลชัย (ชยวโส)
4,000.00
1057 ทุนนิธิ คุณสมศักดิ์ วัฒถาภา และครอบครัว
1,000.00
1058 ทุนนิธิ พระสมิตต์ มหาทรัพย์ดารง (ฐิตลาโภ)
3,000.00
1059 ทุนนิธิ โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก
10,000.00
1060 ทุนนิธิ คุณอุดมเดช วงศ์กตัญญู
3,000.00
1061 ทุนนิธิ พระอิทธิพล มีศาสตร์ (อิทฺธิพโล)
3,000.00
1062 ทุนนิธิ ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข ๕๘ ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม 2,500.00
1063 ทุนนิธิ คุณพ่อศุลี คุณแม่มาลี ชีวานันท์
16,000.00
1064 ทุนนิธิ คุณทวีศิลป์ โปรสกาดค์
5,750.00
1065 ทุนนิธิ คุณสมบุญ คุณวิไล เลิศชัยประเสริ ฐ
3,000.00
1066 ทุนนิธิ พระภาณุวฒั น์ พันธ์ เสาร์ (ภูริวฑฺฒโน)
3,000.00
1067 ทุนนิธิ คุณสาคร คุณสมทรง พรหมวัลย์ และครอบครัว
3,000.00
1068 ทุนนิธิ พระปุริมพัฒน์ รัตนวีณาวาที (ปวโร)
2,000.00
1069 ทุนนิธิ พระวรัท วงศ์ศรี รุ่งเรื อง (วรธมฺ โม)
4,000.00
1070 ทุนนิธิ ตระกูลฉัตรเจริ ญสุ ข
10,000.00
1071 ทุนนิธิ คุณพ่อสถพัฒน์ คุณแม่อญั ชลี ชาติสัมปั นน์
10,000.00
1072 ทุนนิธิ กฐินสามัคคี ปี ๒๕๕๔
15,000.00
1073 ทุนนิธิ พระมหากวิพฒั น์ สุ ขเมธี
10,000.00
1074 ทุนนิธิ พระกิตติพงษ์ เติมวัฒนาภักดี (กิตฺติวโส)
3,000.00
1075 ทุนนิธิ ด.ต.หญิงจุฑามาศ ศรี ขจร
25,000.00
1076 ทุนนิธิ พระ ส.อ.กรัณย์ กสิ วฒั น์ (กวิวโส)
3,500.00
1077 ทุนนิธิ ตระกูลรจนาศรี ไพโรจน์
35,000.00
1078 ทุนนิธิ พระจตุโชค วิริยะพงศ์ชยั (ชยวโส)
10,000.00
1079 ทุนนิธิ พระพชร ภูมิวิจิตร (วชิรปญฺ โญ)
3,000.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1080 ทุนนิธิ พระพุทธ-สี วลีมหาลาภ
7,300.00
1081 ทุนนิธิ รุ่ งอรุ ณแห่งความสุ ข
45,000.00
1082 ทุนนิธิ คุณอุไรวรรณ มหาเทียน
5,000.00
1083 ทุนนิธิ พระชินภัทร ชินภทฺ โท
2,000.00
1084 ทุนนิธิ พระทรงกลด เลิศธนธรรม (กิตฺติธโร)
10,000.00
1085 ทุนนิธิ พระกฤษดา ลิลิตวัฒน์ (สุ วฑ
ุ ฺโฒ)
2,000.00
1086 ทุนนิธิ พระพิทยา เต็มนิธิรัตน์ (ภูริปญฺ โญ)
5,000.00
1087 ทุนนิธิ คุณโยมประไพ รัตนกุลเสรี เริ งฤทธิ์
293,049.00
1088 ทุนนิธิ U seta win aung อดีตรัฐมนตรี ศาสนาพม่า
5,000.00
1089 ทุนนิธิ นางเหวียน ถิชวาน รองประธานาธิบดีเวียดนาม
5,000.00
1090 ทุนนิธิ พลเอกหญิง ท่านผูห้ ญิงอภิรดี ยิง่ เจริ ญ
10,000.00
1091 ทุนนิธิ กฐินสามัคคีเขาแม่ชี ปี ๒๕๕๔
35,000.00
1092 ทุนนิธิ นางอรุ ณี ท่านบุญเชิ ด คิดเห็น อธิ บดีกรมที่ดิน
27,000.00
1093 ทุนนิธิ คุณแม่ศิริวรรณ เตียงธวัช
10,000.00
1094 ทุนนิธิ องค์การพิทกั ษ์สยาม
17,600.00
1095 ทุนนิธิ พระครู บาบุญชุ่ม ญาณสังวโร
10,000.00
1096 ทุนนิธิ กรมศุลกากร ครบ ๑๓๘ ปี
100,000.00
1097 ทุนนิธิ คุณพ่อมาส คุณแม่อารี ย ์ เกสวัสดิ์
54,500.00
1098 ทุนนิธิ คุณอินทิรา ณ จรัสวงษ์
1,000.00
1099 ทุนนิธิ นางสาวณัชชา ธเนศวีรภัทร
1,000.00
1100 ทุนนิธิ นางสิ ริกาญจน์ ยงกิจชัยวงศ์
1,000.00
1101 ทุนนิธิ นางวัชริ นทร์ ปั้ นทรัพย์
1,000.00
1102 ทุนนิธิ นางลดาวัลย์ คงเจริ ญทอง
1,000.00
1103 ทุนนิธิ นางสาวสิ ตา สัจจริ ตานันท์
1,000.00
1104 ทุนนิธิ นางถนอมพร ตรี กิตติชยั
1,000.00
1105 ทุนนิธิ ตระกูลลิลิตวัฒน์
10,000.00
1106 ทุนนิธิ พระชิษณุชา มังคลากร (สุ มงฺ คโล)
1,000.00
1107 ทุนนิธิ พระภูริพงศ์ มงคลหัตถี (ภูริปญฺ โญ)
1,500.00
1108 ทุนนิธิ คุณนุตประวีณ์ วรโฆษิตไพศาล
2,005.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1109 ทุนนิธิ นางสรวงรัตน์ ชัยศรี วบิ ูลย์
2,005.00
1110 ทุนนิธิ คุณแม่เฮียงกู้ แซ่เหลียว
1,000.00
1111 ทุนนิธิ คุณษมาวีร์ ชัยศรี วบิ ูลย์
1,000.00
1112 ทุนนิธิ ครอบครัวกานตานันทะ พร้อมญาติมิตร
11,335.00
1113 ทุนนิธิ ตระกูลเศรษบุตร-สุ ภาพร
20,300.00
1114 ทุนนิธิ สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๕
9,090.00
1115 ทุนนิธิ พระชาญ ศรี ธญ
ั ญา (เขมรโต)
3,030.00
1116 ทุนนิธิ อนันต์ทราเวลแอนด์เซอร์วสิ
8,080.00
1117 ทุนนิธิ พระปกรณ์ ทวีโชติภทั ร (ภทฺรญาโณ)
5,050.00
1118 ทุนนิธิ พ.ท.สมพงษ์-คุณแม่วไิ ลลักษณ์ ภาเธียรไทย
10,100.00
1119 ทุนนิธิ พระนฤพล รัตนวิบูลย์ลาภ (ลาภวิปุโล)
2,412.00
1120 ทุนนิธิ พระชัยวัฒน์ นวสิ นพงศ์สุข (ชยวุฑฺโฒ)
3,015.00
1121 ทุนนิธิ พระสิ ทธิชยั มหัตชวโรจน์ (สุ ทฺธิชโย)
4,510.00
1122 ทุนนิธิ พระอภิวฒั น์ เลาหทวีโชค (อภิวฑฺ ฒโน)
2,412.00
1123 ทุนนิธิ พระสุ ภทั ร ศวตานนท์ (ปญฺ ญาวุฑฺโฒ)
1,005.00
1124 ทุนนิธิ พระสารทา แก้วเกษม (เขมรตโน)
2,010.00
1125 ทุนนิธิ พระสุ รเดช อัศวปยุกต์กุล (เตชญาโณ)
2,010.00
1126 ทุนนิธิ พระสมชัย มหัตชวโรจน์ (ชยธีโร)
4,510.00
1127 ทุนนิธิ พระคมค์ปภัส จารุ วิสุนวงษ์ (สุ ปภาโส)
2,010.00
1128 ทุนนิธิ พระเอกชัย คุม้ ครองวงศ์ (อริ ญฺชโย)
2,010.00
1129 ทุนนิธิ พระธีศิษฎ์ สุ จริ ตธรรม (สุ ธมฺ โม)
2,010.00
1130 ทุนนิธิ พระศวนนท์ สุ วิริยะไพศาล (ชยานนฺ โท)
3,015.00
1131 ทุนนิธิ คุณพ่อศรี ธาตุ คุณแม่สา ควาญช้าง
10,050.00
1132 ทุนนิธิ นายพงศธร รัชดาภิสิทธิ์
1,005.00
1133 ทุนนิธิ พระศุภโชค ศิริกุลพิสุทธิ์ (สุ ภกิจฺโจ)
5,025.00
1134 ทุนนิธิ พระวรรณณรงค์ วงศ์คาภู (ภุมิวโส)
1,306.00
1135 ทุนนิธิ พระวรพจน์ ตรี รัตนสกุลเลิศ (วราสโภ)
1,306.00
1136 ทุนนิธิ พระวีรยุทธ ลีลาเลิศประเสริ ฐ
1,507.00
1137 ทุนนิธิ พระณัฐกมล เฮงธนโชคเจริ ญ (กมโล)
3,015.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1138 ทุนนิธิ พระแสงชัย โชติชชั วาล (ชยโอภาโส)
3,015.00
1139 ทุนนิธิ พระสุ กิต เอื้อมหเจริ ญ (กิตฺติสาโร)
2,010.00
1140 ทุนนิธิ พระสิ ทธิชยั มหัตชวโรจน์ (สุ ทฺธิชโย)
1,005.00
1141 ทุนนิธิ พระรังสรรค์ สุรเจริ ญชัย (ชยวุฑฺโฒ)
1,507.00
1142 ทุนนิธิ พระสาธิต อัศวนิมิต (อภินนฺ โท)
3,000.00
1143 ทุนนิธิ คุณชวลิต เรื องปั ญญาทิพย์ คุณวันนา แซอึ้ง
5,000.00
1144 ทุนนิธิ พระพิชา อัศวาณิ ชย์ (สุ เมโธ)
5,000.00
1145 ทุนนิธิ คุณพ่อพิชิต คุณแม่รัชนี ชวตานนท์
5,000.00
1146 ทุนนิธิ พระพงศกร ศรี บุษยธโนทัย (กิตฺติวโส)
5,000.00
1147 ทุนนิธิ คุณกุลวุธ คุณวัฒนา ฉัตรเจริ ญสุ ข
5,000.00
1148 ทุนนิธิ คุรสมบุญ คุณวิไล เลิศชัยประเสริ ฐ
3,000.00
1149 ทุนนิธิ คุณจีรศักดิ์ ปั ญญาผาติ
5,000.00
1150 ทุนนิธิ คุณธนกร ตั้งมัน่ ทศธรรม
2,000.00
1151 ทุนนิธิ ผูบ้ ริ หารและพนักงานโรงแรมซิทาดีนซ์
3,300.00
1152 ทุนนิธิ พระชวรักษ์ เรื องปัญญาทิพย์ (ชนาสโภ)
3,000.00
1153 ทุนนิธิ พระกิตติศกั ดิ์ ผดุงชัชวาล (กิตฺติวโส)
5,000.00
1154 ทุนนิธิ พระ ดร.กิตติภตั วิยาภรณ์ (กิตฺติภทฺ โท)
100,000.00
1153 ทุนนิธิ พระกิตติศกั ดิ์ ผดุงชัชวาล (กิตฺติวโส)
5,000.00
1154 ทุนนิธิ นางสุ วรรณี หนูพมุ่
5,000.00
1155 ทุนนิธิ คุณเมตตา มีศาสตร์
1,000.00
1156 ทุนนิธิ คุณพ่อกิ้มเส็ ง แซ่ลิ้ม
1,000.00
1157 ทุนนิธิ คุณแม่สื่อลั้ง แซ่แต๊
1,000.00
1158 ทุนนิธิ พระนพฤทธิ์ เขมปัญญานันท์ (เขมปญฺโญ)
3,000.00
1169 ทุนนิธิ พระวรัทวินทช์ ศรี เศรษฐิก (อริ นฺทโม)
2,000.00
1160 ทุนนิธิ พระครู เวฬุวนั กิจจานุ กิจ วัดเกาะแก้วเวฬุวนั
5,000.00
1161 ทุนนิธิ กฐิน-ผ้าป่ าสามัคคี เขาแม่ชี ปี ๒๕๕๕
15,000.00
1162 ทุนนิธิ คุณเฮนดร้า สาพุดร้า ฉาวิดจาจา
31,000.00
1163 ทุนนิธิ คุณวิญญู ศิริยากร และครอบครัว
10,000.00
1164 ทุนนิธิ พระสุ วรรณมหาพุทธาภิบาล วัดไตรมิตรวิทยาราม 69,500.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1165 ทุนนิธิ คุณมงคล คุณดวงจันทร์ วงศ์กาภู
10,000.00
1166 ทุนนิธิ พระโสภณ พินิตความดี (โสภโณ)
3,000.00
1167 ทุนนิธิ คณะของคุณวิไลลักษณ์ ภาเธียรไทย
67,000.00
1168 ทุนนิธิ พ.ต.ท. ปิ ติพร ภูมิสามพราน
3,000.00
1169 ทุนนิธิ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรี รัศมิ์ พระวรชายา 130,018.00
1170 ทุนนิธิ พระอรรถพล (ธนวิบูลย์ผล) พลสาโร
2,000.00
1171 ทุนนิธิ คุณจีรศักดิ์ ปั ญญาผาติ
8,000.00
1172 ทุนนิธิ พระฆนนัช (พระพุทธคุณ) สุ มโน
5,000.00
1173 ทุนนิธิ พระมหาอนันต์ กุสลาลงฺ กาโร วัดลาปะซิว
5,000.00
1174 ทุนนิธิ พระวิวรรธน์ (วิรัตน์ธนันท์) สุ ขิโต
10,000.00
1175 ทุนนิธิ พระฐาปนิก (สุ วรรณ) ภทฺทโก
4,000.00
1176 ทุนนิธิ พระยศ (ธัญกุลทิพย์) ยสปาโล
6,000.00
1177 ทุนนิธิ พระภานุมาศ (พันธุ์งาม) ชนาสโภ
3,000.00
1178 ทุนนิธิ พระทนันท์ชยั (ปณิธานความสาเร็จ) ชยานนฺโท
3,000.00
1179 ทุนนิธิ พระชวดล (นทีจารัส) ชวโน
3,000.00
1180 ทุนนิธิ พระเดชพล (ไตรประคอง) พลเตโช
3,000.00
1181 ทุนนิธิ คุณพลพจน์-อธิสรรค์ -อภัสนันท์ วิวศิ น์พลธร
5,000.00
1182 ทุนนิธิ พระคมสัน (ทิฆมั พรวิจิตร) สนฺ ตจิตฺโต
3,000.00
1183 ทุนนิธิ พระณรงค์เดช (ถมินมาลย์) เตชคุโณ
5,000.00
1184 ทุนนิธิ นางสาวไตรมิตร์ ชาญชัยวานิช
10,000.00
1185 ทุนนิธิ บริ ษทั ป้ าสั่งย่าสอน จากัด
10,000.00
1186 ทุนนิธิ ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
50,000.00
1187 ทุนนิธิ สมาคมแม่บา้ นทหารบก
30,000.00
1188 ทุนนิธิ สุ พรรณี กิตติวรศาสน์ และครอบครัว
10,000.00
1189 ทุนนิธิ พระสุกิตต์ จตุรเมธานนท์ (เมธานนฺโท)
2,000.00
1190 ทุนนิธิ พระมาโนชญ์ ฉิมมณี (มนุญฺโญ)
2,000.00
1191 ทุนนิธิ พระณรงค์ฤทธิ์ ญัตติอคั รวงศ์ (อคฺ ควโส)
2,000.00
1192 ทุนนิธิ พระภิญโญ มะลิทอง (เหมโก)
3,000.00
1193 ทุนนิธิ พระนราวุฒิ จันทร์ทอง (วุฒิญาโณ)
3,000.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1194 ทุนนิธิ คณะวิศวจุฬาลงกรณ วศ. ๑๐
25,160.00
1195 ทุนนิธิ นายวรรษพล นางธนิดา เอกภานุภทั ร และครอบครัว
18,000.00
1196 ทุนนิธิ พระเธียรพัฒน์ ชุปวา (สุ วฑฺฒโน)
103,000.00
1197 ทุนนิธิ คุณพ่อไล้ คุณแม่จง สุ ดประเสริ ฐ
34,000.00
1198 ทุนนิธิ นางวัศนันท์ จิระวีระวงศ์
1,000.00
1199 ทุนนิธิ พระอภิวฒั น์ ชินสกุลพงศ์ (อภิวฑฺฒโน)
3,000.00
1200 ทุนนิธิ พระชริ นทร์ เลาหประเสริ ฐ (อริ นฺทโม)
3,000.00
1201 ทุนนิธิ พระชัยรัตน์ วงษ์วศิ ิษฐ์ (ชยรตโน)
16,350.00
1202 ทุนนิธิ พระนวกะภิกษุ ปี ๒๕๕๒
10,000.00
1203 ทุนนิธิ พระพรเทพ แนวพันธอัศว (ธมฺ มวโร)
2,000.00
1204 ทุนนิธิ พระนพพล ลิขิตผลผดุง (อติพโล)
3,000.00
1205 ทุนนิธิ พระปวริ ศร์ ศิริวารี รัตน์ (อิสฺสโร)
3,000.00
1206 ทุนนิธิ พระครู บาเจ้าหน่อแก้วฟ้า และคณะศิษย์
48,700.00
1207 ทุนนิธิ คุณแม่สมสุข โกมลบุตร
200,000.00
1208 ทุนนิธิ Chow Shun Cham ฮองกง
30,000.00
1209 ทุนนิธิ พ.ต.อ. วิชยนันท์ คุณสรวงสุ ดา เตียงธวัช
12,000.00
1210 ทุนนิธิ คุณวรรษพล คุณธนิดา เอกภานุภทั ร์
2,000.00
1211 ทุนนิธิ อุบาสิ กาอธิ ชา กันหา สานักปฏิบตั ิเขาปทุมมังกร 28,031.00
1212 ทุนนิธิ คุณแม่พร สุ ตรธาดา
18,000.00
1213 ทุนนิธิ พระมหาวีรธรรม ธมฺ มวีโร วัดยานนาวา
10,000.00
1214 ทุนนิธิ คณะอุบาสิ กาวัดศรี เจริ ญธรรม ชัยภูมิ
21,800.00
1215 ทุนนิธิ นายชวลิต สี บวั เงิน และครอบครัว
10,000.00
1216 ทุนนิธิ สมพิศ น้ าจันทร์ หจก.ราชสี มา ณัฐธร
5,000.00
1217 ทุนนิธิ บายศรี บูชาหลวงพ่อทองคา
340,288.61
1218 ทุนนิธิ นายสรภัทร สิ ริเวทยากร
27,000.00
1219 ทุนนิธิ คุณสรรเสริ ญ จรรยงพันธุ์
5,000.00
1220 ทุนนิธิ รศ.ดร.เพชรพร เชากิจเจริ ญ และครอบครัว
1,008.16
1221 ทุนนิธิ นางสาวเจษฎา พันเมือง
1,004.10
1222 ทุนนิธิ พระอนุชิต พุฒิวิริยโรจน์ (อชิโต)
4,016.38

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1223 ทุนนิธิ พระปฐมรัชต์ พัฒนศาสตร์ (ปสฏฺโฐ)
4,016.38
1224 ทุนนิธิ พระปราโมทย์ หาญสี ลวัต (ปโมทิโต)
3,012.29
1225 ทุนนิธิ พระเอกวัตร ทองหลิ่ม (อติภทฺ โท)
4,016.38
1226 ทุนนิธิ โรงหล่อพระสาคร พรหมวัลย์
4,016.38
1227 ทุนนิธิ พระวีระยุทธ คูหารัตนากร (ชยาภิรโต)
21,240.96
1228 ทุนนิธิ พระครู วนิ ยั ธรสมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ วัดไตรมิตรวิทยาราม 11,155.51
1229 ทุนนิธิ พระพิสิษฐ์ ตั้งธรรมรักษ์ (สุ ภกิจฺโจ)
4,016.38
1230 ทุนนิธิ นายสรพล โกมลมรรค
2,008.19
1231 ทุนนิธิ ข้าราชการลูกจ้างเขตสัมพันธวงศ์
4,016.38
1232 ทุนนิธิ คุณธนพัฒน์ คุณสุ รางค์ เย็นสวัสดิ์
10,000.00
1233 ทุนนิธิ พระกรวุฒิ ลีบุญพงศ์ (ปุญฺญกาโม)
14,000.00
1234 ทุนนิธิ พระกิตติชยั ลีลาตระกูล (กิตฺติธโร)
2,000.00
1235 ทุนนิธิ พระวุฒิชยั ปาจริ ยานนท์ (ชยวุฑฺโฒ)
2,000.00
1236 ทุนนิธิ หจก.เง็กเซ่งฮวด และครอบครัว
10,000.00
1238 ทุนนิธิ พระชัยภัทร อโนดาต (ชยภทฺโท)
3,000.00
1239 ทุนนิธิ เพื่อแผ่นดินไทย
8,685.00
1240 ทุนนิธิ พระปริ ญญา เดชกุมภัณฑ์ (สิ ริปญฺ โญ)
2,000.00
1241 ทุนนิธิ พระณรงค์ฤทธิ์ ฐิตจิตฺโต วัดนาคนิมิตร
10,000.00
1242 ทุนนิธิ คุณสุ พรรณ สนัน่เอื้อ
2,000.00
1243 ทุนนิธิ คุณลาพูน จันชม
2,000.00
1244 ทุนนิธิ คุณภัทริ น คงพิพฒั นาการ
2,000.00
1245 ทุนนิธิ คุณจันทร์เพ็ญ สุ ดใจ
2,000.00
1246 ทุนนิธิ คุณสุ นี ยิม้ อยู่
2,000.00
1247 ทุนนิธิ คุณธนวรรณ มุ่งซ่อนกลาง
2,000.00
1248 ทุนนิธิ คุณภัสราภรณ์ กาเรี ยน
2,000.00
1249 ทุนนิธิ คุณราตรี พันเสาร์
2,000.00
1250 ทุนนิธิ คุณวิศิษฐ์ (อุย้ ) รุ่ งเรื อง
2,000.00
1251 ทุนนิธิ คุณปิ ติรัช หนูเงิน
2,000.00
1252 ทุนนิธิ คุณสุ รัติ ลอยประดิษฐ์
2,000.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1253 ทุนนิธิ คุณสุ ทธิ อินทุเศรษฐ์
2,000.00
1254 ทุนนิธิ คุณสนธยา สร้อยคีรี
2,000.00
1255 ทุนนิธิ คุณสมบัติ เจตจันทร์
2,000.00
1256 ทุนนิธิ คุณสุ วทิ ย์ (ลุงอ้วน) โสภินเทิด
2,000.00
1257 ทุนนิธิ คุณสุ ริยา (เบริ ด์) วันพิรัตน์
2,000.00
1258 ทุนนิธิ คุณศิริ วงศ์คา
2,000.00
1259 ทุนนิธิ คุณจาเนียร ใจหนักดี
2,000.00
1260 ทุนนิธิ คุณยงยุทธ สนทอง
2,000.00
1261 ทุนนิธิ คุณสัมพันธ์ คุณหลิน สุ นทรกิตติ
4,000.00
1262 ทุนนิธิ คุณอาทิตย์ คุณสุ คนธ์ กฐินทอง
4,000.00
1263 ทุนนิธิ คุณวัชรชัย พึ่งนุสา
2,000.00
1264 ทุนนิธิ คุณบุญยัง กองแก้ว
2,000.00
1265 ทุนนิธิ คุณจีรภัทร (เม้าส์) ถาวรบุตร
2,000.00
1266 ทุนนิธิ คุณสุ จิตรา (นงค์) ศรี กุณฑรี โกษิต
2,000.00
1267 ทุนนิธิ คุณพิภาดา (ดา) พวงพวาย
2,000.00
1268 ทุนนิธิ คุณยรรยง เฉลิมทรัพย์
2,000.00
1269 ทุนนิธิ คุณสมศักดิ์ รุ่ งเรื อง
2,000.00
1270 ทุนนิธิ คุณดารงค์ บุญโชคทวีทรัพย์
2,000.00
1271 ทุนนิธิ คุณพงษ์เทพ (เหน่ง) คุณเยาวรักษ์ (จุ่ม) คงปราโมทย์
4,000.00
1272 ทุนนิธิ บริ ษทั อุดมสุ ขไรซ์ จากัด
10,000.00
1273 ทุนนิธิ คุณกอบกุล ทวัวฒั นกูล
5,000.00
1274 ทุนนิธิ พระครู พิมลพนารม วัดป่ าหินลาด นครราชสี มา 5,000.00
1275 ทุนนิธิ พระครู ปลัด ดร.ธวัชชัย กิตฺติปญฺ โญ วัดเขาพนมดี 30,000.00
1276 ทุนนิธิ พระครู ไพบูลย์พชั รสุ นทร วัดซับอุดมมงคลธรรม 180,000.00
1277 ทุนนิธิ พระเทพกิตติโมลี วัดเบญจมบพิตร
150,000.00
1278 ทุนนิธิ พระญาณดิลก วัดมกุฏคีรีวนั นครราชสี มา
10,000.00
1279 ทุนนิธิ บริ ษทั โอ เค ไลฟ์ จากัด
500,000.00
1280 ทุนนิธิ ร้านเจ็กขาว เสาชิงช้า
10,514.47
1281 ทุนนิธิ Marquis Co.LTD โดยคุณประสงค์ เบญจวรวรรณ 10,000.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1282 ทุนนิธิ คุณวิไลลักษณ์ ชูบุญเลิศ และครอบครัว
3,000.00
1283 ทุนนิธิ ร.ต.โชคชัย คุณอุธาทิพย์ โตสม และครอบครัว
5,000.00
1284 ทุนนิธิ ช.สุ รศักดิ์-ลภัทลดา รัตนภิรมณ์ และครอบครัว
23,300.00
1285 ทุนนิธิ คุณกฤตภาส ปั่ นเจริ ญ และครอบครัว
2,200.00
1286 ทุนนิธิ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๗
13,300.00
1287 ทุนนิธิ สงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
5,500.00
1288 ทุนนิธิ คุณปุยไฟว์ แอชเลย์ เชง
20,000.00
1289 ทุนนิธิ พระครู วิภชั ธรรมคุณ เจ้าคณะอาเภอครบุรี
23,000.00
1290 ทุนนิธิ ธนิศร-นภาพร กฐินทอง
7,200.00
1291 ทุนนิธิ พระพิพิธพัฒนาทร (ฉนฺ ทสาโร) วัดปริ วาส
236,900.00
1292 ทุนนิธิ คุณธนกร ตั้งมัน่ ทศธรรม (ชิน)
2,513.81
1293 ทุนนิธิ พระสมหมาย ประจิตร (สมจิตฺโต)
3,720.44
1294 ทุนนิธิ คุณพ่อฐิติพงศ์ คุณแม่เรณู ทิพกนก
6,033.14
1295 ทุนนิธิ หลวงปู่ สุ ภรัตน์ สุ ทฺธิญาโณ) วัดไตรมิตรวิทยาราม 10,027.73
1296 ทุนนิธิ พระสันติพงษ์ สิ ริขจรเดช (ปญฺ ญาธโร)
5,013.86
1297 ทุนนิธิ 360 องศา เพื่อสิ่ งแวดล้อม
10,027.42
1298 ทุนนิธิ คุณสมพงษ์ คุณลัดดา ทรงวศิน
10,000.00
1299 ทุนนิธิ พระกฤต ธารงชลพิสิฐ (สุ วฑ
ุ ฺโฒ)
1,500.00
1300 ทุนนิธิ พระฐิระพงศ์ ลิ่ววิริยะกุล (โสตฺ ถิโก)
1,500.00
1301 ทุนนิธิ พระไชยทัศน์ ณัฐวรวโรตม์ (นริ นฺโท)
1,500.00
1302 ทุนนิธิ Cai Guo Hui (ไช่ กัว๋ ฮุย้ )
5,000.00
1303 ทุนนิธิ คุณกรนันท์ อัศวศิรโยธิน
2,000.00
1304 ทุนนิธิ พระสมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร (ถาวรธมฺ โม)
10,000.00
1305 ทุนนิธิ คุณวรเทพ คล้ายแสง
15,000.00
1306 ทุนนิธิ พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม
5,600.00
1307 ทุนนิธิ พระวรเมธ โอภาส (วรเมโธ)
3,000.00
1308 ทุนนิธิ พระรังสิ มนั ตุ์ นันทนาจารกุล (อาภาธโร)
5,000.00
1309 ทุนนิธิ พระเกียรติชยั เกียรติสูงส่ ง (ฐานิสฺสโร)
10,000.00
1310 ทุนนิธิ บริ ษทั โทโยชิคิไช (ไทยแลนด์) รากัด
10,000.00

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1311 ทุนนิธิ พระนาวี เตชะรัตนวงศ์ (รตนวโส)
4,000.00
1312 ทุนนิธิ ร้านนพรัตน์ สังฆภัณฑ์
2,000.00
1313 ทุนนิธิ คุณวีระวร อริ ยขจร และครอบครัว
20,000.00
1314 ทุนนิธิ คุณกฤตภาส-ปั ญญากรปั่ นเจริ ญ คุณพรพิมล อัมพรโกศลกิจ 3,500.00
1315 ทุนนิธิ คุณอนันตา ภมรบวรพล
3,000.00
1316 ทุนนิธิ คุณ Hou Wei Sia (โฮง เหวย เจีย) ประเทศจีน
10,000.00
1317 ทุนนิธิ ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน คุณอณัศยา อานาจเกษม
3,000.00
1318 ทุนนิธิ คุณแม่พชั ชาพลอย ธรรมศานติกลุ คุณพ่อสุกิจ บุญเกียรติ 11,500.00
1319 ทุนนิธิ คณะสานักงานสรรพากร พื้นที่ 22 กรุ งเทพมหานคร 2,000.00
1320 ทุนนิธิ พระธนภัทร พจน์ธนาบันเทิง (ภทฺทวโร)
2,000.00
1321 ทุนนิธิ พระสรรเสริ ญ วชิรเกยูร (ปสฏฺโฐ)
5,000.00
1322 ทุนนิธิ ผ้าป่ าทรัพย์ระย้า วัดไตรมิตรวิทยาราม
159,999.00
1323 ทุนนิธิ พระภาคภูมิ สุ ขสราญ (สุ ขวโร)
2,000.00
1324 ทุนนิธิ เดวิด คอง และครอบครัว (David and familly)
5,000.00
1325 ทุนนิธิ พระครู สุนทรวีรวงศ์ วัดศรี บุญเรื อง
40,000.00
1326 ทุนนิธิ พระสุ รเดช รุ่ งจินดาพร (สี ลเตโช)
2,000.00
1327 ทุนนิธิ พระภูมิพฒั น์ สังขวิภาพจนพิบูล
3,000.00
1328 ทุนนิธิ พระเจตน์ รัตนปั ญญารัตน์
10,000.00
1329 ทุนนิธิ นายแพทย์ชนะ นางเยาวมาลย์ บัวขา
3,000.00
1332 ทุนนิธิ คุณพ่อสมชาย อิทธิ ยาภรณ์
10,000.00

ยอดรวมทั้งสิ้น 78,170,537.46 บาท
บุญยัง่ ยืน คือบุญ ทุนนิธิ
เป็ นดาริ คิดชอบ กอร์ ปกุศล
ใช้ ดอกผล จุนเจือ เหลือทุนเต็ม
ใครใครเห็น ต่ างภิญโญ โมทนา ...

ทุนนิ ธิไตรมิ ตร วัดไตรมิ ตรวิ ทยาราม วรวิ หาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

******* * *******

