
ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า
จ่ายวันที ่ 27  กันยายน 2565

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ช่ือบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดับช้ัน ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
1 บุญปลูก ประกอบมี นายจุฑาปกรณ์ ประกอบมี วัดใหญ่ชัยมงคล 7,000.00     ป2ี 1/65 -             18,000.00      
2 นางกนกวรรณ  สระรักษ์ นายจิรันธนิน สระรักษ์ วัดใหญ่ชัยมงคล 25,000.00    ป2ี 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
3 นางพนิดา สุขสมแดน ด.ช. ณัฐภูมินทร์ สุขสมแดน อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 4,000.00     ป.4 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
4 นางสาวธนภรณ์ หารคง ด.ช. ณพปวร โพธ์ิศรีมา อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,800.00     ม.1 1/65 -             3,000.00        

ด.ญ. ปวริศา โพธ์ิศรีมา อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,350.00     ป.5 1/65 -             2,650.00        
5 นางณัทญา เดชเพิม่สุข ด.ช.วรพล เดชเพิม่สุข อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 4,000.00     ป.5 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ

ด.ช.ปัถย์ เดชเพิม่สุข อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 4,000.00     ป.1 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
6 นาง วรารัตน์ โคตรสมบัติ ด.ญ. บุญญารัศมิ์ โคตรสมบัติ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 4,000.00     ป.6 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ

ด.ช. ปุญชรัศมิ์ โคตรสมบัติ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 4,000.00     ป.3 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
7 นางสาว จิตรา วิชยุทธ์ ด.ญ. จันทร์พักตร์ ศรีแป้น อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,820.00     ม.2 1/65 -             2,980.00        

ด.ช. กฤษณ์ ศรีแป้น อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,350.00     ป.3 1/65 -             2,650.00        
8 นางชลิดา สุขเกษม นายพชร สุขเกษม อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 4,800.00     ม.5 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
9 นางนิจจารีย์ ลักษณะโยธิน นายณภัทร ลักษณะโยธิน อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 25,000.00    ป2ี 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ

นายภัครพงศ์ ลักษณะโยธิน อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 4,800.00     ม.5 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
10 นางสาวภัสรา สงวนผิว ด.ช. ณภัทร ส่งศักด์ิฃัย อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 2,050.00     ปวช.2 1/65 -             2,750.00        
11 ว่าทีร้่อยตรีหญิงสุคณางค์ อารยพัฒน์มงคลด.ช.ณัฐวรรธน์ อารนพัฒน์มงคลอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 2,900.00     อ.3 1/65 -             2,900.00        
12 นายเทอดศักด์ิ บุบผา นางสาวธนิยฉัตร บุบผา อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 17,000.00    ป5ี 1/65 -             8,000.00        
13 นางกนกรัตน์ ราตรีโชติ นางสาวจิดาภา ราตรีโชติ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 20,000.00    ป1ี 1/65 -             5,000.00        
14 นางบุศรินทร์ รังศรัณย์ ด.ญ.ปุณยาภา รังศรัณย์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 4,800.00     ม.3 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
15 นางนิสากร บุญเสริม นางสาวณัฐพิชฌา บุญเสริม วัดท าใหม่ 24,350.00    ป3ี 1/65 -             650.00          



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ช่ือบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดับช้ัน ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
16 นางจันทร์จิรา อิ่มสุวรรณ นายศุภมงคล อิ่มสุวรรณ ประตูชัย 3,100.00     ปวส.2 1/65 -             10,600.00      
17 นางสาวพีรญา บ ารุงจิตต์ นายตรีชารุจน์ ศรีธวัช ณ อยุธยา ประตูชัย 6,000.00     ป4ี 1/65 -             19,000.00      
18 นายกัมพล อยู่จุ้ย ด.ช.นพัฐกรณ์ อยู่จุ้ย ประตูชัย 4,800.00     อ.2 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
19 นางพรม แก้วเล้ียง ด.ช.วรพล แก้วเล้ียง ประตูชัย 4,000.00     ป.4 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ

ด.ช.วรพล แก้วเล้ียง ประตูชัย 4,000.00     ป.3 2/64 -             -               
20 นางศศิธร ปลดเปล้ือง นางสาวนภสร จานโอ วัดพระงาม 7,000.00     ป4ี 1/65 -             18,000.00      

นายจิรพัฒน์ จานโอ วัดพระงาม 10,000.00    ป3ี 1/65 -             15,000.00      
21 นาง ศิริรัตน์ ทรงทับทิม ด.ช. กนกสิริ ทรงทับทิม วัดพนัญเชิง 4,800.00     ม.4 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ

ด.ญ. จิรัชญา ทรงทับทิม วัดพนัญเชิง 4,000.00     ป.2 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
22 นางสาวศิริจันทร์ ศรีเมือง ด.ญ.อลิสา คุณาบุตร ลุมพลีชนูปถัมภ์ 2,756.75     อ.2 1/65 -             2,043.25        
23 นายนรินทร์ รัมมะบุตร นายนฤบดี รัมมะบุตร ประชาสามัคคี 7,000.00     ป.ี1 1/65 -             18,000.00      
24 นายสนธยา ร่ืนภาคเพ็ชร น.ส.ณัฐนพิน ร่ืนภาคเพชร วัดพุทไธศวรรย์ 25,000.00    ป3ี 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
25 นางวรรณมาศ พรหมมา นายกาญจน์ พรหมมา บ่อแร่ 21,100.00    ป2ี 1/65 -             3,900.00        
26 นายสินธร ค าเหมือน นายนครินทร์ อัศวเดชาชาญยุทธ์วัดบึง 25,000.00    ป4ี 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
27 นางปิยฉัตร พิมพาพรหม นายศรัณ พิมพาพรหม วัดบัวงาม 9,400.00     ป4ี 1/65 -             15,600.00      

นางสาวนฤสรณ์ พิมพาพรหม วัดบัวงาม 8,000.00     ป1ี 1/65 -             17,000.00      
28 นายสายัณห์ ส่งกล่ิน นายอนุชา ส่งกล่ิน วัดราษฎร์บ าเพ็ญ 2,200.00     ป1ี 2/64 -             -               

นายอนุชา ส่งกล่ิน วัดราษฎร์บ าเพ็ญ 19,800.00    ป1ี 2/64 -             -               
นายอนุชา ส่งกล่ิน วัดราษฎร์บ าเพ็ญ 21,200.00    ป2ี 1/65 -             3,800.00        

29 นางสาวฟารีดา การีซอ นายพีรณัฐ วันเอเลาะ วัดราษฎร์บ าเพ็ญ 25,000.00    ป3ี 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
30 นางนาฏยา   ศรีโพธ์ิทอง ด.ช.ณัฎฐชัย  ศรีโพธ์ิทอง วัดละมุด 2,400.00     อ.3 1/65 -             2,400.00        
31 นายวิชาญ อินทะโชติ นายนราวิชญ์ อินทะโชติ วัดอินกัลยา 6,000.00     ป3ี 1/65 -             19,000.00      
32 นางมนัสวี เข็มเงิน ด.ญ.พรธีรา เข็มเงิน ชุมชนวัดโขดเขมาราม 4,800.00     ม.2 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ช่ือบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดับช้ัน ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
33 นางชานิดา พันธ์แตง นางสาวเมทิกา พันธ์แตง ชุมชนวัดโขดเขมาราม 7,000.00     ป.ตรี 1/65 -             18,000.00      
34 นาง พิชชาภา โฉมมิตร นางสาวธนพร หาเรือนธรรม วัดค่าย 9,400.00     ป3ี 1/65 -             15,600.00      
35 นาง พัชรินทร์ สีสด ด.ญ. พิมมาดา สีสด วัดบางเด่ือ 17,500.00    ป1ี 1/65 -             7,500.00        
36 นาง เบญจมาศ กองสุดใจ นางสาวเบญจมาภรณ์ กองสุดใจวัดหัวคุ้ง 14,150.00    ป3ี 1/65 -             10,850.00      
37 นางเกศินี พืชจันทร์ นายวศิน พืชจันทร์ วัดภาชี 7,000.00     ป2ี 1/65 -             18,000.00      
38 นางสุมณฑา ต้ังทรัพย์ นางสาววัลลภา ต้ังทรัพย์ บ้านดอนข่อย 25,000.00    ป4ี 1,2/65 -             เต็มสิทธ์ิ

นายกิตติธัช ต้ังทรัพย์ บ้านดอนข่อย 13,800.00    ป.ตรี 1/65 -             11,200.00      
39 นางพัชชา ลาภสิทธ์ิ ด.ญ.อรชพร ลาภสิทธ์ิ บ้านดอนข่อย 2,100.00     ป.3 1/65 -             2,100.00        
40 นายวิโรจน์ มะโนแจ่ม ด.ญ.นารีรัตน์ มะโนแจ่ม ตะโกดอนหญ้านาง 4,800.00     ม.2 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
41 นางชนิฎา สร้อยไข ด.ญ.อัจฉริยาพร สร้อยไข ตะโกดอนหญ้านาง 2,671.75     ป.5 1/65 -             1,528.25        

ด.ช.ณัฐวีร์ชากร สร้อยทอง ตะโกดอนหญ้านาง 2,671.75     ป.4 1/65 -             1,528.25        
42 นางกนกพร มีสมศักด์ิ นายชัยทัศน์ มีสมศักด์ิ วัดเจริญธรรม 25,000.00    ป1ี 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
43 นายบัญชา กันยาประสิทธ์ิ ด.ญ.ศุภนิดา กันยาประสิทธ์ิ วัดศรีประชา 4,200.00     ป.6 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
44 นางธนัญญา โพธ์ิศรี นางสาวภัทราพร โพธ์ิศรี วัดศรีประชา 21,000.00    ป3ี 1/65 -             4,000.00        
45 นายวีระพงษ์ ภู่เงิน นางสาวพร้อมพลอย ภู่เงิน วัดลาดทราย 25,000.00    ป1ี 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
46 นาย สายัณห์ พันธ์ไม้ นางสาวดาราพร พันธ์ไม้ วัดบ้านช้าง 13,000.00    ปี 3 1/65 12,000.00    เต็มสิทธ์ิ
47 นางกาญจนา เนติธรรมรัตน์ ด.ญ.ฐิติกาญจน์ เนติธรรมรัตน์ วัดบ้านช้าง 1,820.00     ม.3 1/65 -             2,980.00        

ด.ช.ธีรเจตต์ เนติธรรมรัตน์ วัดบ้านช้าง 2,400.00     ป.3 1/65 -             1,600.00        
48 นาสาวสุภมาส ผลเกิด ด.ช.กวินพสิษฐ์ แจ่มประเสริฐ วัดบ้านช้าง 4,200.00     ป.1 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
49 นางสาวตาล บุญมา ด.ญ.สุจิวรรณ ไชยหงษ์ วังน้อยวิทยาภูมิ 2,620.00     ม.5 1/65 -             2,180.00        

ด.ญ.สุพิชญา ไชยหงษ์ วังน้อยวิทยาภูมิ 2,620.00     ม.5 1/65 -             2,180.00        
50 นาง รตนพร ศรีประทุม ด.ช.ฐณรัช ศรีประทุม พระอินทร์ศึกษา 4,800.00     ม.2 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
51 นางธัญนันท์ ชุมกิด นางสาวพิมลรัตน์ ชุมเกิด พระอินทร์ศึกษา 8,000.00     ป1ี 1/65 -             17,000.00      



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ช่ือบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดับช้ัน ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
52 นางวันทนา แต้มสาระ นายอชิรญาณ์ แต้มสาระ สิทธิพยากรณ์ 16,000.00    ป3ี 1/65 -             9,000.00        
53 นาง สุกานดา นวนไทย นางสาวปรียาพร นวนไทย วัดล าพระยา 2,060.00     ม.4 1/65 -             2,740.00        
54 นาย ชัยวัฒน์ งามศิริ ด.ญ. ชมพูเนกข์ งามศิริ ชลประทานอนุเคราะห์ 2,750.00     อ.2 1/65 -             2,050.00        
55 นาง กมลพร ภูมิพลับ ด.ญ. สุจารี หอมสุวรรณ์ ชลประทานอนุเคราะห์ 2,670.00     ป.5 1/65 -             1,530.00        

ด.ช. จารุพิชญ์ หอมสุวรรณ์ ชลประทานอนุเคราะห์ 2,670.00     ป.3 1/65 -             1,530.00        
56 นายวรวิทย์ ล้ีเจริญ นางสาวปิยะวดี ล้ีเจริญ วัดสว่างอารมณ์ 7,000.00     ป3ี 1/65 -             18,000.00      

นายกษิดิศ ล้ีเจริญ วัดสว่างอารมณ์ 7,000.00     ป2ี 1/65 -             18,000.00      
57 นางสาวอธิพร ผาสุขกิน ด.ญ.กีรติกันต์ ผาสุขกิน วัดสุคันธาราม 2,100.00     ป.5 1/65 -             2,100.00        

ด.ญ.ธนันรดา ผาสุขกิน วัดสุคันธาราม 2,400.00     อ.2 1/65 -             2,400.00        
58 นางคนึง จุลส าลี นางสาวญาณิศา จุลส าลี วัดไทรงาม 16,000.00    ป.ตรี 2 1/65 -             9,000.00        
59 นางเพยาว์ ขยัน น.ส.วราภรณ์ ขยัน วัดดอนพุดซา 14,200.00    ป1ี 1/65 -             10,800.00      

นางเพยาว์ ขยัน น.ส.วราภรณ์ ขยัน วัดดอนพุดซา 1,480.00     ม.6 2/64 1,480.00      -               
60 นาง ลักขณาวรรณ ศรีศุภพัชร นายณัฐกมลพงศ์ ศรีศุภพัชร วัดดอนพุดซา 2,400.00     ปวส.2 1/65 -             11,300.00      
61 นางวรนุช พุฒิมณี นางสาวกชวรรณ พุฒิมณี วัดโคกช้าง 19,000.00    ป2ี 1/65 -             6,000.00        
62 นายวีรพรรณ์ บุษราค า นางสาวจิราวรรณ บุษราค า วัดโคกช้าง 4,800.00     ม.6 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
63 นางชลธิชา ฝ่ังไธสง ด.ช. ชวัลวิชญ์ ฝ่ังไธสง วัดโคกช้าง 4,800.00     อ.3 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
64 นางสาวกาญจนา ดีท ามา นางสาวศุภธิดา ดาแก้ว วัดโคกมะยม 1,600.00     ม.5 1/65 -             3,200.00        
65 นายเสริมพงศ์ เมืองมั่น ด.ช.ณภัทร เมืองมั่น วัดโคกมะยม 1,800.00     ม.2 1/65 -             3,000.00        
66 นายขจรอรรถพล งามสมเศษ ด.ญ.ฑิฆมัพร งามสมเศษ วัดนางชี 2,040.00     ม.2 1/65 -             2,760.00        
67 นาง ศตพร บูรณ์เจริญ ด.ช. วชิรวุฒิ บูรณ์เจริญ วัดพรานนก 1,210.00     ม.2 1/65 -             3,590.00        
68 นายวีระยุทธ แซ่ลี ด.ญ.กัญญลักษณ์ แช่ลี วัดหนองไม้ซุง 4,000.00     ป.2 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
69 นางสาววรรณี แสนยาเจริญกุล ด.ญ.ไทรปักษี แสนยาเจริญ วัดหนองไม้ซุง 2,100.00     ป.5 1/65 -             2,100.00        

รวมทัง้สิ้น 732,210.25 
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