
ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า
จ่ายวันที ่ 27 มิถุนายน 2565

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ช่ือบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดับช้ัน ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
1 นางสาวแคทลียา รุมรัตนะ ด.ช.ดิน สุพรรณมี วัดพุทไธศวรรย์ 2,670.00     ป.1 1/65 -             1,530.00       
2 นายพิจิตร ตันสุวรรณ ด.ช.ณชกร ตันสุวรรณ วัดพุทไธศวรรย์ 2,500.00     ป.1 1/65 -             1,500.00       
3 นางสาวจริยาภรณ์ พรหมมิ ด.ญ.ปวันรัตน์ โชติชัย บ้านคลองตะเคียนหมู่ 2 2,671.75     ป.2 1/65 -             1,528.25       

ด.ช.ปุญญพัฒน์ โชติชัย บ้านคลองตะเคียนหมู่ 2 2,756.75     อ.3 1/65 -             2,043.25       
4 บุญปลูก ประกอบมี นายจุฑาปกรณ์ ประกอบมี วัดใหญ่ชัยมงคล 3,500.00     ป1ี 2/64 7,000.00      -              
5 นางรุ่งฤดี อาด า นายวาริก อาด า พรพินิตพิทยาคาร 1,435.00     ม.5 1/65 -             1,765.00       

ด.ญ.อักรีมา อาด า พรพินิตพิทยาคาร 1,435.00     ม.4 1/65 -             1,765.00       
6 นางเนาวรัตน์ สุนทรประสาทพร ด.ญ.สู่ขวัญ สุนทรประสาทพร วัดกลางคลองสระบัว 4,760.00     ม.3 2/64 -             -              

ด.ช.ปิยวัชร สุนทรประสาทพร วัดกลางคลองสระบัว 1,050.00     ป.5 2/64 -             -              
7 นางสาวรชตวรรณ สุขวิญญา ด.ญ.สิราวรรณ สุขวิญญา วัดพนัญเชิง 2,671.75     ป.5 1/2565 -             1,528.25       
8 นางวริยาพัชร วรภัสร์สรกุล ด.ญ.พิชญานารี วรภัสร์สรกุล วัดสว่างอารมณ์ 1,480.00     ม.3 1/64 -             -              

ด.ญ.พิชญานารี วรภัสร์สรกุล วัดสว่างอารมณ์ 1,480.00     ม.3 2/64 -             -              
ด.ช.ปัณณวิชญ์ วรภัสร์สรกุล วัดสว่างอารมณ์ 2,400.00     ป.5 1/64 -             -              
ด.ช.ปัณณวิชญ์ วรภัสร์สรกุล วัดสว่างอารมณ์ 1,600.00     ป.5 2/64 -             -              

9 นางหรรษกานต์ ภาโนมัย ด.ญ. นวพรรษวรรณ ภาโนมัย วัดสว่างอารมณ์ 1,050.00     ป.6 1/64 -             -              
ด.ญ. นวพรรษวรรณ ภาโนมัย วัดสว่างอารมณ์ 1,050.00     ป.6 2/64 -             -              
ด.ช. สมุนไพร ภาโนมัย วัดสว่างอารมณ์ 1,050.00     ป.4 1/64 -             -              
ด.ช. สมุนไพร ภาโนมัย วัดสว่างอารมณ์ 1,050.00     ป.4 2/64 -             -              

10 นางสาวรามณี อุปนิ ด.ญ.กัญญารัตน์ บุญเชิด วัดสว่างอารมณ์ 2,400.00     ป.5 1/64 -             -              



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ช่ือบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดับช้ัน ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
ด.ญ.กัญญารัตน์ บุญเชิด วัดสว่างอารมณ์ 1,600.00     ป.5 2/64 -             -              

11 นางสาว จุฑาพร แสงแก้ว ด.ช. ณัฐพสิษฐ์ ล าใยผล วัดสว่างอารมณ์ 1,050.00     ป.3 2/64 -             -              
12 นางอรณต พยัคฆสิ์งห์ นายนันทณัฐ โพธ์ิทอง วัดท าใหม่ 1,600.00     ม.6 1/65 -             3,000.00       
13 นางสาวกนกพร คงสมบูรณ์ ด.ช.กิติพงษ์ คงสมบูรณ์ วัดท าใหม่ 1,800.00     ม.3 1/65 -             3,000.00       
14 นางรัญญาภัทร์ กุลจิราภัทร์ฐากูร น.ส.รินทร์ลภัส กุลจิราภัทร์ฐากูรประตูชัย 8,000.00     ป4ี 2/64 4,000.00      -              
15 นางกิ่งกาญจน์  ฤทธิสาร ด.ช.กันตภณ ฤทธิสาร ประตูชัย 2,400.00     ป.3 1/65 -             1,600.00       
16 นายอัคคพล น้อยโสภณ ด.ช.ธนโชติ น้อยโสภณ ประตูชัย 2,400.00     ป.3 1/65 -             1,600.00       
17 นายวุฒิดล เดชเสถียร ด.ญ.พัชรดล เดชเสถียร ประตูชัย 2,130.00     อ.1 1/65 -             2,670.00       
18 นางสาวกนกวลี  ขุมทรัพย์ ด.ช.ทีปพัฒน์  ขุมทรัพย์ ประตูชัย 2,671.75     ป.5 1/65 -             1,528.25       
19 นาง ธนภร ประเสริฐสุข ด.ช. ณัฏฐธนกฤต มีนาม ประตูชัย 1,600.00     ม.4 1/65 -             3,200.00       

ด.ช.ณัฐท์พงศ์ ประเสริฐสุข ประตูชัย 2,756.75     อ.2 1/65 -             2,043.25       
ด.ช.ณัฐท์พงศ์ ประเสริฐสุข ประตูชัย 2,756.75     อ.1 2/64 -             -              

20 นายเสรี สภาพพร ด.ช.ธีรภัทร สภาพพร วัดประดู่ทรงธรรม 2,671.00     ป.3 1/65 -             1,529.00       
21 นางสาวจารุณี รัตนวิจารณ์ ด.ญ.ภัทรวดี ล้านหล้า วัดนางคุ่ม 2,756.00     อ.2 1/65 -             2,044.00       
22 นางสาวนฤมล ดวงจันทร์ ด.ช.กฤษณพัฒน์ หงษ์วิจิตร วัดนางคุ่ม 1,530.00     ป.3 2/64 2,670.00      -              

ด.ช.กฤษณพัฒน์ หงษ์วิจิตร วัดนางคุ่ม 2,670.00     ป.4 1/65 -             1,530.00       
23 นางปิยฉัตร พิมพาพรหม นายศรัณ พิมพาพรหม วัดบัวงาม 9,400.00     ป2ี 2/64 4,700.00      -              
24 นายวินัย จริตธรรม ด.ญ.นภัสนันทร์ จริตธรรม วัดศาลาลอย 2,671.00     ป.3 1/65 -             1,529.00       

ด.ญ.วรรณธนา จริตธรรม วัดศาลาลอย 2,756.00     อ.3 1/65 -             2,044.00       
25 นางชินณเพ็ญ ศรีขวัญ ด.ญ.มุทิตา ศรีขวัญ บ่อแร่ 2,400.00     ม.4 2/64 2,400.00      -              

ด.ช.ภูธิป ศรีขวัญ บ่อแร่ 2,100.00     ป.6 2/64 2,100.00      -              
26 นางเนาวรัตน์ แจ่มจ ารัส ด.ช.ภูบดินทร์ แจ่มจ ารัส วัดสฎางค์ 1,937.00     อ.2 2/64 -             -              

ด.ช.ภูบดินทร์ แจ่มจ ารัส วัดสฎางค์ 1,937.00     อ.3 1/65 -             2,863.00       



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ช่ือบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดับช้ัน ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
27 นางรุ่งรัชนี จันทะเคียน นางสาว ธัญวรัตน์ จันทะเคียน วัดบ้านชุ้ง 12,500.00    ป2ี 1/64 -             -              

นางสาว ธัญวรัตน์ จันทะเคียน วัดบ้านชุ้ง 12,500.00    ป2ี 2/64 -             -              
ด.ช. ธันยพงศ์ จันทะเคียน วัดบ้านชุ้ง 1,300.00     ม.6 1/64 -             -              
ด.ช. ธันยพงศ์ จันทะเคียน วัดบ้านชุ้ง 1,300.00     ม.6 2/64 -             -              

28 นางสาว สุภารัตน์ ส าราญจิตร น.ส. ณัฎฐ์นรีย์ ส าราญจิตร วัดเรือแข่ง 3,900.00     ม.4 1/65 -             900.00         
29 นายรุ่งโรจน์ ยุวัฒนา นายรัฐวิทย์ ยุวัฒนา ชุมชนวัดเสด็จ 2,050.00     ปวช.2 1/65 -             2,750.00       
30 นางกวินทิพย์ รุ่งเรืองพรพงศ์ ด.ญ.กวินลดา รุ่งเรืองพรพงศ์ วัดพระงาม 2,756.00     อ.3 1/65 -             2,044.00       
31 นางสาวประภาพร ยอดย้อย ด.ญ.ปภาวี ชมภูพาน วัดโคก 2,671.00     ป.3 1/64 -             1,529.00       
32 นางสาวนุจรี หุยากรณ์ ด.ช. สิปปกร เปีย่มมอญ วัดอุทการาม 1,610.00     ปวช.2 1/65 -             3,190.00       
33 นายกฤษฎา ชัยเดช ด.ญ. กิตติวรา ชัยเดช วัดเจริญธรรม 1,450.00     ม.3 1/64 -             -              

ด.ญ. กิตติวรา ชัยเดช วัดเจริญธรรม 1,760.00     ม.3 2/64 -             -              
34 นางพัชรินทร์ พงษ์จ าปา ด.ช.อริย์ธัช พงษ์จ าปา บ้านดอนข่อย 2,755.00     อ.3 1/65 -             2,045.00       
35 นางสาวนิตยา สุราราช ด.ช.กฤตชญา สุราราช บ้านกระทุม่ลาย 2,671.00     ป.4 1/65 -             1,529.00       

ด.ช.นราวิชญ์ สุราราช บ้านกระทุม่ลาย 2,756.00     อ.3 1/65 -             2,044.00       
36 นายชัยวัฒน์ งามศิริ ด.ญ. ชญานิน งามศิริ ชลประทานอนุเคราะห์ 2,750.00     อ.1 1/65 -             2,050.00       
37 นางสาวเกสรา กิจสอาด ด.ช.ภูริชญา กิจสอาด ชลประทานอนุเคราะห์ 1,350.00     ป.1 1/65 -             2,650.00       
38 นางจุฑามณี เมยมงคล ด.ญสุวภัทร เมยมงคล วัดพะยอม 4,800.00     ม.3 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
39 นางสาวอธิพร ผาสุขถิน ด.ญ.กีรติกันต์ ผาสุขกิน วัดสุคันธาราม 2,100.00     ป.4 1/64 -             -              

ด.ญ.กีรติกันต์ ผาสุขกิน วัดสุคันธาราม 2,100.00     ป.4 2/64 -             -              
ด.ญ.ธนันรดา ผาสุขกิน วัดสุคันธาราม 2,400.00     อ.1 2/64 -             -              

40 นางอัจฉรา คุ้มพันธ์ นางสาววริศรา คุ้มพันธ์ วัดสุคันธาราม 1,150.00     ม.6 1/64 -             -              
นางสาววริศรา คุ้มพันธ์ วัดสุคันธาราม 1,900.00     ม.6 2/64 -             -              
ด.ช.ญาณวิชญ์ คุ้มพันธ์ วัดสุคันธาราม 3,050.00     ม.1 1/64 -             -              



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ช่ือบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดับช้ัน ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
ด.ช.ญาณวิชญ์ คุ้มพันธ์ วัดสุคันธาราม 1,750.00     ม.1 2/64 -             -              

41 นางสาวปภัสรา เรืองฤทธ์ิ ด.ญ. ธนัญญา เรืองฤทธ์ิ วัดสุคันธาราม 2,130.00     อ.3 1/64 -             -              
ด.ญ. ธนัญญา เรืองฤทธ์ิ วัดสุคันธาราม 2,130.00     อ.3 2/64 -             -              

42 นางจารุณี อับดุสลาม ด.ญ. กุลณดา อับดุสลาม สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 2,100.00     ป.2 2/64 2,100.00      -              
ด.ญ. กุลธีรา อับดุสลาม สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 2,100.00     ป.2 2/64 2,100.00      -              

43 นางธัญญาศิริ  บุญทา ด.ญ.ศิริญาพร  พวงเกษ วัดสว่างอารมณ์ 4,200.00     ป.2 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
44 นางมณฑิรา สีมาพล ด.ช.สิริวิชญ์ สีมาพล วัดสว่างอารมณ์ 4,000.00     ป.1 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
45 นางสาวศิริขวัญ ใจบุญ ด.ญ.ณัฐณิชา แก้วมา วัดสว่างอารมณ์ 1,500.00     ป.1 1/65 -             2,500.00       
46 นางสมพิศ เรืองเกษา ด.ญ.ธัญญารัตน์ เรืองเกษา วัดธรรมจริยา 2,671.75     ป.4 1/65 -             1,528.25       
47 นายส าเริง อ่อนศรี ด.ช.สิริวิชญ์ อ่อนศรี วัดธรรมจริยา 2,671.75     ป.6 1/65 -             1,528.25       
48 นางคนึง จุลส าลี ด.ช.ปริชญ์ จุลส าลี วัดไทรงาม 1,600.00     ม.4 1/65 -             3,200.00       
49 นางสาวพรเพ็ญ ใจศิริ ด.ญ.ม่านไหมแก้ว เหล่าหว้าน วัดอุทัย 1,800.00     ม.1 1/65 -             3,000.00       
50 นางสาวสุพัตรา หิรัญชโลธร ด.ญ.พรสุพพัต พวงแย้ม วัดโคกช้าง 2,400.00     อ.2 1/65 -             2,400.00       
51 นางสาวชุติมา โชคสมบัติ ด.ญ.ปุณณิชา ศิริยศ วัดคานหาม 2,671.75     ป.5 1/65 -             1,528.25       

ด.ช.ปัญญาโชติ ศิริยศ วัดคานหาม 2,671.75     ป.3 1/65 -             1,528.25       
52 นางปรินทิพย์ สมภักดี ด.ช.ธนดล สมภักดี เชาวน์วัศ 2,130.00     อ.1 1/65 -             2,670.00       

รวมทัง้สิ้น 214,709.50 
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