
ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า
จ่ายวันที ่ 28  มีนาคม 2565

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ช่ือบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดับช้ัน ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
1 นายสนธยา ร่ืนภาคเพ็ชร นางสาวณัฐนพิน ร่ืนภาคเพ็ชร วัดพุทไธศวรรย์ 2,900.00     ป2ี 2/2564 22,100.00    -                
2 นายพิจิตร ตันสุวรรณ ด.ช.ณชกร ตันสุวรรณ วัดพุทไธศวรรย์ 1,800.00     อ.3 2/2564 2,200.00      -                
3 นางรัสรินทร์ ธนาวัฒนเ์ดชานนท์ นางสาวปุณยวีร์ ธนาวัฒน์เดชานนท์ วัดพระญาติการาม 11,500.00    ป5ี 2/2564 13,500.00    -                
4 นายเรืองชัย สุทธิจันทร์ ด.ญ.ปภาวรินทร์ สุทธิจันทร์ วัดพระญาติการาม 1,529.00     ป.6 2/2564 2,671.00      -                
5 นางสาวเจติยา เข็มอนุสุข ด.ญ.ภัทรธิดา ตรีทอง อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,506.25     ม.2 2/2564 ยังไม่เบิก1/64 1,793.75         

ด.ช.คณาธิป ตรีทอง อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 3,066.75     ป.6 2/2564 ยังไม่เบิก1/64 1,133.25         
6 นางสมสิริ พึง่วร นางสาวเบญริสา พึง่วร อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,300.00     ม.6 2/2564 1,300.00      -                
7 นางสาวภัสรา สงวนผิว นายณภัทร ส่งศักด์ิชัย อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 2,250.00     ปวช.1 1/2564 -             

นายณภัทร ส่งศักด์ิชัย อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,750.00     ปวช.1 2/2564 -             
8 นางประนอม คล้ายรักษ์ นายเฏชณัฐ คล้ายรักษ์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 13,840.00    ป3ี 2/2564 8,650.00      

นางสาวญาดาพฒัน์ คล้ายรักษ์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา -             ม.4 2/2564 4,800.00      เต็มสิทธ์ิ
9 นางกนกรัตน์ ราตรีโชติ นางสาวจิดาภา ราตรีโชติ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,300.00     ม.6 2/2564 1,450.00      -                
10 นายภิญโญ วรรณสุข นางสาววิชยา วรรณสุข อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 14,500.00    ป2ี 2/2564 10,500.00    
11 นางสาวจิตรา วิชยุทธ์ ด.ญ.จันทร์พักตร์ ศรีแป้น อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,760.00     ม.1 2/2564 1,450.00      

ด.ช.กฤษณ์ ศรีแป้น อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,050.00     ป.2 2/2564 1,050.00      
12 นางจันทร์จิรา อิ่มสุวรรณ นายศุภมงคล อิ่มสุวรรณ ประตูชัย 4,600.00     ปวส.1 2/2564 2,400.00      
13 นางพีรญา บ ารุงจิตต์ นายตรีชารุจน์ ศรีธวัช ณ อยุธยา ประตูชัย 12,000.00    ป3ี 2/2564 8,900.00      

ด.ญ.อาคีรา ศรีธวัช ณ อยุธยา ประตูชัย 1,600.00     ป.4 2/2564 2,400.00      
14 นายกัมพล อยู่จุ้ย ด.ช.นพัฐกรณ์ อยู่จุ้ย ประตูชัย 2,043.25     อ.1 2/2564 2,756.75      



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ช่ือบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดับช้ัน ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
15 นายไสว แววเพ็ชร นายสยามรัฐ แววเพ็ชร พรพินิตพิทยาคาร 10,200.00    ป2ี 2/2564 14,800.00    
16 สิบเอกหญิงจารุวรรณ เสมา ด.ญ.รสิตา เสมา บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1,650.00     ม.2 1/2564 -             

ด.ญ.รสิตา เสมา บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1,650.00     ม.2 2/2564 -             
17 นางบุญปลูก ประกอบมี นายจุฑาปกรณ์ ประกอบมี วัดใหญ่ชัยมงคล 3,500.00     ป1ี 2/2564 3,500.00      
18 นางสาวณัฐวดี ฝอยศาลา นายศิกวิชญ์ สีสดเขียว วัดใหญ่ชัยมงคล 5,500.00     ป.ตรี 2/2564 19,500.00    
19 นางพักตร์วิภา ตะเพียนทอง น.ส.พชรพรรณ ตะเพียนทอง วัดกลางคลองสระบัว 1,300.00     ม.4 2/2564 1,450.00      
20 นางศศิธร ปลดเปล้ือง นายจิรพัฒน์ จานโอ วัดพระงาม 10,000.00    ป2ี 2/2564
21 นางสาวลษิกา เอี่ยมสะอาด ด.ญ.พชัรพรรณ สุวรรณประทีป วัดพระงาม 1,500.00     ม.2 2/2564 1,500.00      
22 นางสาวเพียงขวัญ สาทสินธ์ุ นายภูริช สาทสินธ์ุ สุดินสหราษฎร์ 1,500.00     ม.3 2/2564 1,500.00      
23 นางภานุมาศ สังวาล ด.ช.ฉัตรมงคล เกตุฤกษ์ วัดไก่เต้ีย 1,750.00     ม.2 1/2564 -             

ด.ช.ฉัตรมงคล เกตุฤกษ์ วัดไก่เต้ีย 1,600.00     ม.2 2/2564 -             
24 นายสินธร ค าเหมือน นายนครินทร์ อัศวเดชาชาญยุทธ์ วัดบึง 12,500.00    ป3ี 1/2564 -             

นายนครินทร์ อัศวเดชาชาญยุทธ์ วัดบึง 12,500.00    ป3ี 2/2564 -             
25 นายวีระชัย ทองปล่ัง ด.ญ.จังคนิภา ทองปล่ัง วัดแค 1,760.00     ม.1 2/2564 1,450.00      
26 นางสุภาวรรณ มะสีพันธ์ุ นางสาวระพีพรรณ มะสีพันธ์ุ ชุมชนวัดบ้านร่อม 12,500.00    ป4ี 2/2564 12,500.00    
27 นางศิวัตรา พลรักษ์ ด.ช.ปัญณวิชฬ์ พลรักษ์ นครหลวง 1,300.00     ม.4 2/2564 1,300.00      

ด.ช.ปกศกร พลรักษ์ นครหลวง 1,050.00     ป.4 2/2564 1,050.00      
28 นางนงนุช ไทยสงคราม นายเกียรติศักด์ิ ไทยสงคราม ชุมชนวัดเสด็จ 3,100.00     ปวส.1 2/2564 4,300.00      
29 นางอัมพา พันงา ด.ช.ณัฐภูมิ พันงา วัดน้อย 2,400.00     ม.3 2/2564 2,400.00      
30 นางนาฏยา ศรีโพธ์ิทอง ด.ช.ณัฏฐชัย ศรีโพธ์ิทอง วัดละมุด 2,400.00     อ.2 2/2564 2,400.00      
31 นางสาวฟารีดา การีซอ นายทัฐชวิน วันเอเลาะ วัดราษฎร์บ าเพ็ญ 1,435.00     ม.6 2/2564 ยังไม่เบิก1/64
32 นางสาวฉวีวรรณ ส้มแก้ว ด.ญ.กัญญาพัชญ์ ส้มแก้ว วัดเรือแข่ง 900.00        ป.4 2/2564 1,540.00      

ด.ญ.กัญญาภรณ์ ส้มแก้ว วัดเรือแข่ง 1,950.00     อ.1 2/2564 2,290.00      



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ช่ือบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดับช้ัน ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
33 นางสาวจุฑาทิพย์ นภาดล ด.ช.ชนันธร ทองโอภาส วัดนาค 2,300.00     ม.3 2/2564 2,200.00      
34 นางชานิดา พันธ์แตง นางสาวเมทิกา พันธ์แตง ชุมชนวัดโขดเขมาราม 3,500.00     ป1ี 2/2564 3,500.00      
35 นางกวินทิพย์ รุ่งเรืองพรพงศ์ น.ส.กวินลดา รุ่งเรืองพรพงศ์ วัดพระงาม 2,044.00     อ.2 2/2564 2,756.00      
36 นางนพพร แก้วเฉลิมทอง นายเมธัส เทียมใหม่ วัดโตนด 2,000.00     ปวช.2 2/2564 ยังไม่เบิก1/64

ด.ช.เมธาสิทธ์ิ เทียมใหม่ วัดโตนด 2,200.00     ม.1 1/2564 -             
ด.ช.เมธาสิทธ์ิ เทียมใหม่ วัดโตนด 2,200.00     ม.1 2/2564 -             

37 นางพิชชาภา โฉมมิตร นางสาวธนพร หาเรือนธรรม วัดค่าย 9,400.00     ป2ี 2/2564 4,700.00      
38 นายพะโยม สุขส าอางค์ นางสาววาสิตา สุขส าอางค์ วัดค่าย 1,000.00     ม.4 2/2564 3,800.00      
39 นางขนิษฐา สถิตย์ นายธนกร ชุมย้ิม วัดโพธ์ิทอง 2,850.00     ปวช.1 1/2564 -             

นายธนกร ชุมย้ิม วัดโพธ์ิทอง 1,950.00     ปวช.1 2/2564 -             
40 นายวิชาญ ทับสิงคลา นายรพีวิชญ์ ทับสิงคลา โพธ์ิราษฎร์บ ารุง 900.00        ม.6 1/2564 3,900.00         
41 นางอัญชลี เจริญมั่นคง นางสาวกติติยาพร เจริญมั่นคง วัดปากคลอง 7,000.00     ป2ี 2/2564 3,500.00      
42 นางสาวอบุลรัตน์ ชลศาลาสินธ์ุ ด.ญ.สมฤทัย จารุผดุง วัดอุโลม 1,050.00     ป.2 2/2564 1,050.00      
43 นางวันเพ็ญ กุศลสุข ด.ญ.กวินธิดา กุศลสุข วัดโพธ์ิประสิทธ์ิ 900.00        ป.4 2/2564 900.00        

ด.ญ.วรรณรดา กุศลสุข วัดโพธ์ิประสิทธ์ิ -             อ.3 2/2564 5,800.00      เต็มสิทธ์ิ
44 นายกิตติศักด์ิ มีพ่วง ด.ญ.ประภาวรินทร์ มีพ่วง วัดโพธ์ิประสิทธ์ิ 800.00        ป.1 2/2564 1,040.00      
45 นางวนาลี สุกไม่งอม ด.ช.วชิรวิชญ์ สุกไม่งอม วัดตะบอง 1,600.00     อ.2 2/2564 1,600.00      
46 นางสาวคนึงนิตย์ เมฆดี ด.ช.รัชพล มงคลกาย ชุมชนวัดสุเมธ 1,050.00     ป.4 2/2564 1,050.00      
47 นางนวรัตน์ คงดีเพียร น.ส.ณัฐหทัย คงดีเพียร ชุมชนวัดโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมป์ -             ป3ี 2/2564 25,000.00    เต็มสิทธ์ิ

ด.ช.ณัฐวุฒิ คงดีเพียร ชุมชนวัดโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมป์ 1,300.00     ม.5 2/2564 1,300.00      
48 นายธนสาร ศุภพันธ์ ด.ญ.ธัญวรินทร์ ศุภพันธ์ วัดหนองนาง 2,400.00     อ.2 2/2564 2,400.00      
49 นางเกศินี พืชจันทร์ นายวศิน พืชจันทร์ วัดภาชี 7,000.00     ป1ี 2/2564 3,500.00      
50 นางสาวภาวินีย์ พังภักดี ด.ญ.กนกกาญจน์ พังภักดี วัดล าพระยา 2,044.00     อ.1 2/2564 2,756.00      



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ช่ือบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดับช้ัน ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
51 นางสาวกนกวรรณ ทุมจันทึก ด.ช.ธนโชติ ทุมจันทึก วัดล าพระยา 1,750.00     ม.1 2/2564 1,950.00      
52 ว่าที ่ร.ต.บุญเลิศ เพชรมณี นายสหัสวัต เพชรมณี วังน้อยวิทยาภูมิ 10,600.00    ป.ตรี 2/2564 14,400.00    
53 นายศิริชัย พูนสุวรรณ นายประภากร พูนสุวรรณ วัดศรีประชา 1,850.00     ม.6 2/2564 2,950.00      
54 นางอรฤทัย สุมาลุย์ นายเอกนเรศ บุญรักษา วัดศรีประชา 1,300.00     ม.4 2/2564 2,800.00      
55 นางสาวปทิตตา เล็กวิกรม ด.ญ.ณันทิกาญจน์ ไก่แก้ว พระอินทร์ศึกษา 2,400.00     อ.1 1/2564 -             

ด.ญ.ณันทิกาญจน์ ไก่แก้ว พระอินทร์ศึกษา 2,400.00     อ.1 2/2564 -             
56 นางธัญนันท์ ชุมเกิด นางสาวพิมลรัตน์ ชุมเกิด พระอินทร์ศึกษา 1,760.00     ม.6 2/2564 1,650.00      
57 นางสิริกร ปิน่แหลม ด.ช.พลภัทร ปิน่แหลม พระอินทร์ศึกษา 2,100.00     ป.2 1/2564 -             

ด.ช.พลภัทร ปิน่แหลม พระอินทร์ศึกษา 2,100.00     ป.2 2/2564 -             
58 นางรตนพร ศรีประทุม ด.ช.ฐณรัช ศรีประทุม พระอินทร์ศึกษา 2,400.00     ม.3 1/2564 -             

ด.ช.ฐณรัช ศรีประทุม พระอินทร์ศึกษา 2,400.00     ม.3 2/2564 -             
ด.ช.อธิภัทร ศรีประทุม พระอินทร์ศึกษา 2,400.00     ม.1 2/2564 2,400.00      

59 นางทัศนีย์ ปักเหนือ ด.ญ.อรปวีณ์ ปักเหนือ พระอินทร์ศึกษา 1,760.00     ม.3 2/2564 1,450.00      
60 นางกรพินธ์ุ รัตน์เย่ียม ด.ญ.ณัฐณิชา รัตน์เย่ียม พระอินทร์ศึกษา 2,100.00     ป.3 1/2564 -             

ด.ญ.ณัฐณิชา รัตน์เย่ียม พระอินทร์ศึกษา 2,100.00     ป.3 2/2564 -             
นางสาวจิณณพัต รัตน์เย่ียม พระอินทร์ศึกษา 1,435.00     ม.4 2/2564 1,435.00      

61 นางนภาวรรณ สุขดี ด.ญ.ญาณินท์ สุขดี ชลประทานอนุเคราะห์ 1,050.00     ป.2 2/2564 1,050.00      
62 นายพัลลภ บัวอาจ นายปุณภพ บัวอาจ สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 960.00        ม.3 1/2564 -             

นายพัลลภ บัวอาจ นายปุณภพ บัวอาจ สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 930.00        ม.3 2/2564 -             
63 นางสายฝน ลบบ ารุง ด.ญ.สุพิชญาดา ลบบ ารุง วัดกุฎีประสิทธ์ิ 2,100.00     ป.6 2/2564 2,100.00      

ด.ช.โสภณวิชญ์ ลบบ ารุง วัดกุฎีประสิทธ์ิ 2,100.00     ป.3 2/2564 2,100.00      
64 นางศศวัน ชินนาทศิริกุล นายรชต ชินนาทศิริกุล จรูญกิมล้ีกิจจาทรอนุสรณ์ -             ม.2 2/2564 4,800.00      เต็มสิทธ์ิ

นายรัชนาท ชินนาทศิริกุล จรูญกิมล้ีกิจจาทรอนุสรณ์ 1,500.00     ม.1 2/2564 1,300.00      



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ช่ือบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดับช้ัน ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
65 นางวรรณวิสา เลิศไกรอริยกลุ ด.ญ.ริญญารัตน์ เลิศไกรอริยกลุ วัดศรีประชา 2,100.00     ป.1 2/2564 2,100.00      

ด.ช.รวีวัชร์ เลิศไกรอริยกุล วัดศรีประชา 2,400.00     อ.1 2/2564 2,400.00      
66 นางสาวศิริขวัญ ใจบุญ ด.ญ.ณัฐณิชา แก้วมา วัดสว่างอารมณ์ 1,800.00     อ.3 2/2564 4,000.00      
67 นางธิดาวรรณ สุนิมิตร นางสาววชิราภรณ์ สุนิมิตร วัดสว่างอารมณ์ 12,500.00    ป2ี  1/2564 -             

นางสาววชิราภรณ์ สุนิมิตร วัดสว่างอารมณ์ 12,500.00    ป2ี 2/2564 -             
68 นางศตพร บูรณ์เจริญ ด.ช.วชิรวุฒิ บูรณ์เจริญ วัดพรานนก 930.00        ม.1 2/2564 960.00        
69 นางสุกัญญา พพิฒัน์สว่างโอฬาร ด.ช.ฐิติวิชญ์ พิพัฒน์สว่างโอฬาร วัดพรานนก 1,300.00     ม.5 2/2564 1,300.00      
70 นางสาวชลริสา โค้วศิริ นางสาวนะชาลีติ พลูประดิษฐ วัดอุทัย 1,750.00     ม.4 2/2564 2,050.00      
71 นางสาวศิริเพ็ญ จนัทรวิบลูย์ ด.ญ.พรนภา จิตต์สามารถ บ้านคู้คด 1,500.00     ม.3 2/2564 1,500.00      

ด.ช.วิรภัทร จิตต์สามารถ บ้านคู้คด 1,228.25     ป.3 2/2564 2,971.75      
72 นายเสริมพงศ์ เมืองมั่น ด.ช.ณภัทร์ เมืองมั่น วัดโคกมะยม 1,300.00     ม.1 2/2564 1,500.00      
73 นายภูวดล การจนารักพงค์ ด.ญ.สโรชา การจนารักพงค์ วัดโคกมะยม 1,500.00     ม.2 1/2564 -             3,300.00         

นายภัควัฒน์ การจนารักพงค์ วัดโคกมะยม 1,300.00     ม.4 1/2564 -             3,500.00         
74 นางสาวกาญจนา ดีท ามา ศุภธิดา ดีท ามา วัดโคกมะยม 1,300.00     ม.4 2/2564 1,300.00      

รวมทัง้สิ้น 322,631.50 


