
ค่าการศึกษาบตุร ขา้ราชการครูและลูกจ้างประจ า
จ่ายวันที ่ 26 เมษายน 2565

ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดบัชั้น ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
1 นางจันทิมา แสงจินดา ด.ญ. คณสรณ์ แสงจินดา ร.ร.ลุมพลีชนูปถัมภ์ 1,050.00     ป.2 2/64 1,050.00      

นาง จันทิมา แสงจินดา ด.ช. วุฒิภัทร แสงจินดา ร.ร.ลุมพลีชนูปถัมภ์ 1,600.00     อ.3 2/64 1,600.00      
2 นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์ ด.ช. ณัฐกร เนคมานุรักษ์ ร.ร.วัดพระญาติการาม 1,050.00     ป.3 2/64 1,050.00      
3 นายกอเซ็ม เสมสายัณห์ นายอับดุลลอฮ์ เสมสายัณห์ ร.ร.บ้านคลองตะเคียนหมู่ 2 7,000.00     ป4ี 2/64 18,000.00    
4 นางสาวจริยาภรณ์ พรหมมิ ด.ญ.ปวันรัตน์ โชติชัย ร.ร.บ้านคลองตะเคียนหมู่ 2 1,528.25     ป.1 2/64 2,671.75      

นางสาวจริยาภรณ์ พรหมมิ ด.ช.ปุญญพัฒน์ โชติชัย ร.ร.บ้านคลองตะเคียนหมู่ 2 2,043.25     อ.1 2/64 2,756.75      
5 นางสาวศุภรัตน์ ผลทับทิม ด.ญ.ศุภิสรา ยอดมะลิ ร.ร.ประตูชัย 2,100.00     ป.1 2/64 2,100.00      -              
6 นางกนกวรรณ วงศ์เกษม ด.ช. วรวัฒน์ วงศ์เกษม ร.ร.ประตูชัย 2,000.00     ป.4 1/64 -             

นางกนกวรรณ วงศ์เกษม ด.ช. วรวัฒน์ วงศ์เกษม ร.ร.ประตูชัย 2,000.00     ป.4 2/64 -             
นางกนกวรรณ วงศ์เกษม ด.ญ. อรกัญญา วงศ์เกษม ร.ร.ประตูชัย -             อ.2 2/64 5,800.00      เต็มสิทธิ์

7 นางธนภร ประเสริฐสุข ด.ช. ณัฏฐธนกฤต มีนาม ร.ร.ประตูชัย 1,500.00     ม.3 1/64 -             
นางธนภร ประเสริฐสุข ด.ช. ณัฏฐธนกฤต มีนาม ร.ร.ประตูชัย 1,500.00     ม.3 2/64 -             

8 นางสาวเกศริน ทาดาริน ด.ญ. รวิชา กาตะโล ร.ร.ประตูชัย 1,480.00     ม.1 2/64 1,480.00      
9 ว่าทีร้่อยตรีหญิงสุคณางค์ อารยพัฒน์มงคลด.ช.ณัฐวรรธน์ อารนพัฒน์มงคลร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,600.00     อ.2 2/64 1,600.00      
10 นางสาววันดี ฤทธิเ์รืองรอง ด.ญ.กัญญาวิร์ พรรณรัตน์ ร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,300.00     ม.1 2/64 1,500.00      
11 นางเจติยา เข็มอนุสุข ด.ญ.ภัทรธิดา ตรีทอง ร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 981.25        ม.2 1/64 1,506.25      2/64 เบิกแล้ว

นางเจติยา เข็มอนุสุข ด.ช.คณาธิป ตรีทอง ร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,133.25     ป.6 1/64 3,066.75      2/64 เบิกแล้ว
12 นางสาวธนภรณ์ หารคง ด.ช. ณพปวร โพธิศ์รีมา ร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,050.00     ป.6 2/64 1,050.00      

นางสาวธนภรณ์ หารคง ด.ญ. ปวริศา โพธิศ์รีมา ร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,050.00     ป.4 2/64 1,050.00      



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดบัชั้น ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
13 นางภาณุมาศ  สังวาลย์ นางสาวพิจิตรา เกตุฤกษ์ ร.ร.วัดไก่เต้ีย 8,500.00     ป1ี 2/64 16,500.00    
14 นายนรินทร์ รัมมะบุตร์ นายนฤบดี รัมมะบุตร ร.ร.ประชาสามัคคี 1,300.00     ม.6 1/64 -             

นายนรินทร์ รัมมะบุตร์ นายนฤบดี รัมมะบุตร ร.ร.ประชาสามัคคี 1,300.00     ม.6 2/64 -             
นายนรินทร์ รัมมะบุตร์ ด.ญ.นันท์นภัส รัมมะบุตร ร.ร.ประชาสามัคคี 1,050.00     ป.6 1/64 -             
นายนรินทร์ รัมมะบุตร์ ด.ญ.นันท์นภัส รัมมะบุตร ร.ร.ประชาสามัคคี 1,050.00     ป.6 2/64 -             

15 นางพิชามญชุ์ สระสันเทียะ ด.ญ.ณณัฏฐณิชา สระสันเทียะ ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล 1,760.00     ม.2 2/64 1,450.00      
นางพิชามญชุ์ สระสันเทียะ ด.ช.ณพัฒนพงศ์ สระสันเทียะ ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล 1,528.25     ป.5 2/64 2,671.75      

16 นางสาวดาวรุ่ง  บุญเสนา ด.ญ.ณนิดา  สุวรรณไพรัตน์ ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล 1,760.00     ม.1 2/64 1,450.00      
นางสาวดาวรุ่ง  บุญเสนา ด.ช.พีรชา สุวรรณไพรัตน์ ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล 1,050.00     ป.5 2/64 1,050.00      

17 นายพสิษฐ์ รติสกุลดิลก ด.ญ.ณฐมน รติสกุลดิลก ร.ร.วัดบ้านดาบ 1,050.00     ป.4 2/64 ยังไม่ส่ง
18 นางกาญจนา จิตตสุโภ นางสาวกัลยกร จิตตสุโภ ร.ร.วัดปรีดาราม 7,000.00     ป.ตรี 2/64 3,500.00      
19 นายวรวุฒิ วีระวัฒนานนท์ ด.ช.พีรพัฒน์ วีรวัฒนานนท์ ร.ร.วัดดอกไม้ 1,300.00     ม.5 1/64 -             

นายวรวุฒิ วีระวัฒนานนท์ ด.ช.พีรพัฒน์ วีรวัฒนานนท์ ร.ร.วัดดอกไม้ 1,300.00     ม.5 2/64 -             
20 ว่าทีร้่อยตรีธนันท์ กาญจนประภา ด.ช.ธนลภย์ กาญจนประภา ร.ร.วัดดาวคะนอง 1,050.00     ป.4 2/64 1,050.00      

นางสาว ศิริภร เฉลยชล ด.ญ. ชลพรรษ เหมือนแม้น ร.ร.วัดดาวคะนอง 900.00        ม.3 2/64 1,050.00      
21 นางชานิดา พันธ์แตง ด.ช.ดิษยทัศน์ พันธ์แตง ร.ร.วัดโขดเขมาราม 1,600.00     ม.3 2/64 1,750.00      
22 นางนพพร แก้วเฉลิมทอง นายเมธัส เทียมใหม่ ร.ร.วัดโตนด 2,650.00     ปวช.2 1/64 2,000.00      2/64 เบิกแล้ว
23 นาง นงเยาว์ วงษ์เสน นายนันทิพัฒน์ วงษ์เสน ร.ร.ชุมชนวัดสุเมธ 15,000.00    ปวส.2 1/64 -             

นาง นงเยาว์ วงษ์เสน นายนันทิพัฒน์ วงษ์เสน ร.ร.ชุมชนวัดสุเมธ 15,000.00    ปวส.2 2/64 -             
24 นายไชยา เมรัตน์ ด.ช.กฤษณปกรณ์ เมรัตน์ ร.ร.วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 2,400.00     ม.5 2/64 2,400.00      
25 นางสาว กันยุมา กสิกิจ ด.ญ. อชิรญา กสิกิจ ร.ร.วัดพระแก้ว 1,050.00     ป.5 1/64 -             2,950.00       
26 นางสมลักษณ์ แรงกสิวิทย์ นายธนวิชญ์ แรงกสิวิทย์ ร.ร.วัดเจริญธรรม 25,000.00    ปี 3 1/64 -             เต็มสิทธิ์

นางสมลักษณ์ แรงกสิวิทย์ ด.ญ. ธวัลรัตน์ แรงกสิวิทย์ ร.ร.วัดเจริญธรรม 2,080.00     ม.4 1/64 -             2,720.00       



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดบัชั้น ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
27 นาง เบญจมาศ กองสุดใจ นางสาวเบญจมาภรณ์ กองสุดใจร.ร.วัดหัวคุ้ง 12,285.00    ป.ตรี 2/64 7,225.00      
28 นางสาวสุภมาส ผลเกิด ด.ช.กวินพสิษฐ์ แจ่มประเสริฐ ร.ร.วัดบ้านช้าง 2,129.00     อ.3 2/64 2,671.00      
29 นางกาญจนา เนติธรรมรัตน์ ด.ญ.ฐิติกาญจน์ เนติธรรมรัตน์ ร.ร.วัดบ้านช้าง 1,760.00     ม.2 2/64 1,450.00      

นางกาญจนา เนติธรรมรัตน์ ด.ช.ธีรเจตต์ เนติธรรมรัตน์ ร.ร.วัดบ้านช้าง 1,600.00     ป.2 2/64 2,400.00      
30 นางสาวชลธิชา สิทธิขวา ด.ญ. ณัชชา สิทธิขวา ร.ร.ชลประทานอนุเคราะห์ 1,650.00     ม.2 1/64 -             

นางสาวชลธิชา สิทธิขวา ด.ญ. ณัชชา สิทธิขวา ร.ร.ชลประทานอนุเคราะห์ 1,650.00     ม.2 2/64 -             
31 นายชัยวัฒน์ งามศิริ ด.ญ. ชมพูเนกข์ งามศิริ ร.ร.ชลประทานอนุเคราะห์ 2,400.00     อ.1 2/64 2,400.00      
32 นางอรฤทัย สุมาลุย์ ด.ช. วัฒนพงษ์ บุญรักษา ร.ร.วัดศรีประชา 1,500.00     ม.2 2/64 1,600.00      
33 นางธัญญาศิริ  บุญทา ด.ญ.ศิริญาพร  พวงเกษ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ 1,528.25     ป.1 2/64 2,671.75      
34 นายพงศักด์ิ พวงมณี ด.ญ.สุชัญญา พวงณี ร.ร.พระอินทร์ศึกษา 2,280.00     ม.5 1/64 -             

นายพงศักด์ิ พวงมณี ด.ญ.สุชัญญา พวงณี ร.ร.พระอินทร์ศึกษา 2,280.00     ม.5 2/64 -             
35 นางลักขณาวรรณ ศรีศุภพัชร นายณัฐกมลพงศ์ ศรีศุภพัชร ร.ร.วัดดอนพุดซา 6,050.00     ปวส.1 1/64 -             

นางลักขณาวรรณ ศรีศุภพัชร นายณัฐกมลพงศ์ ศรีศุภพัชร ร.ร.วัดดอนพุดซา 4,400.00     ปวส.1 2/64 -             
นางลักขณาวรรณ ศรีศุภพัชร ด.ช.ธรรมธัช ศรีศุภพัชร ร.ร.วัดดอนพุดซา 1,480.00     ม.2 1/64 -             
นางลักขณาวรรณ ศรีศุภพัชร ด.ช.ธรรมธัช ศรีศุภพัชร ร.ร.วัดดอนพุดซา 1,480.00     ม.2 2/64 -             

36 นางเพยาว์ ขยัน นายธนากร ขยัน ร.ร.วัดดอนพุดซา 1,600.00     ป.ตรี 3/63 17,860.00    
37 นางนภาพร วงษ์สอาด ด.ช.วสุกิจจ์ วงษ์สอาด ร.ร.วัดขุนทิพย์ 450.00        ม.3 1/64 700.00        2/64 เบิกแล้ว
38 นางวริสา พยัคฆสิ์งห์ ด.ญ.วรพรรณ พยัคฆสิ์งห์ ร.ร.วัดกะสังข์ 1,850.00     ปวส.2 2/64 1,480.00      
39 นางวรนุช พุฒิมณี นางสาวกชวรรณ พุฒิมณี ร.ร.วัดโคกช้าง 15,500.00    ป1ี 2/64 9,500.00      
40 นางสาวเมณัฐินี อะฏะวินทร์ ด.ช. ฑิตฐิณัฐ อะฏะวินทร์ ร.ร.วัดโตนดเต้ีย 1,528.25     ป.2 2/64 2,671.75      
41 นางจิรกานต์ สุขเพ็ชร ด.ช.ภูผา สุขเพ็ชร ร.ร.บ้านคู้คด 1,480.00     ม.2 2/64 1,480.00      

รวมทัง้สิ้น 195,524.75 



สิทธิ์เบิกคงเหลือ
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