
ค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า
จ่ายวันที ่ 9  พฤศจิกายน 2565

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ช่ือบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดับช้ัน ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
1 นางสาวทิพยวรรณ ปุณณินท์  ด.ญ.บัวบูชา สุชีวพันธ์ ประตูชัย 1,528.25     ป.2 2/65 2,671.75      -               

 ด.ช.บารมี สุชีวพันธ์ ประตูชัย 2,043.25     อ.2 2/65 2,756.75      -               
2 นางภาณุมาศ  สังวาล นางสาวพิจิตรา เกตุฤกษ์ วัดไก่เต้ีย 9,600.00     ป.ตรี 2 1/65 -             15,400.00       

 ด.ช.ฉัตรมงคล เกตุฤกษ์ วัดไก่เต้ีย 1,900.00     ม.3 1/65 -             2,900.00        
3 นางสาวชนิดาภา เพชรชโลบล  ด.ช. วีระศิลป์ ร่ืนภาคบุตร บ้านคลองตะเคียน หมู2่ 2,671.75     ป.3 1/65 -             1,528.25        
4 นางสาวดวงกมล รักขยัน  ด.ญ.ชัญญา มหัธนพิพัฒน์ ปฐมวิทยาคาร 1,050.00     ป.4 2/64 1,050.00      -               

 ด.ญ.ชัญญา มหัธนพิพัฒน์ ปฐมวิทยาคาร 1,350.00     ป.5 1/65 -             2,650.00        
5 นางสาววัชรินทร์ ประทุมทอง ด.ช.ปาณัสม์ บุญรอด ปฐมวิทยาคาร 2,900.00     อ.2 1/65 -             2,900.00        
6 นายภิญโญ วรรณสุข  นางสาววิชยา วรรณสุข อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 21,000.00    ป.ี3 1/65 -             4,000.00        
7 นางสาวจารุณี รัตนวิจารณ์ ด.ญ.ภัทรวดี ล้านหล้า วัดนางคุ่ม 2,044.00     อ.2 2/65 2,756.00      -               
8 นายวิชาญ อินทะโชติ  นางสาววริศรา อินทะโชติ วัดอินกัลยา 7,000.00     ป1ี 2/64 6,300.00      -               
9 นายวรวุฒิ วีรวัฒนานนท์  ด.ช.พีรพัฒน์ วีรวัฒนานนท์ วัดดอกไม้ 1,600.00     ม.6 1/65 -             3,200.00        
10 นางอัญชลี เจริญมั่นคง  นางสาวกิตติยาพร เจริญมั่นคง วัดปากคลอง 7,000.00     ป3ี 1/65 -             18,000.00       
11 นางสาวนัทธ์ชนัน ปกป้อง  ด.ช.วุฒิภัทร มะลิงาม วัดสุวรรณเจดีย์ 1,529.00     ป.3 2/65 2,671.00      -               
12 นางสาวพรพิมล สารพล  ด.ญ.ธิติมา สารพล ชุมชนโคกม่วงฯ 4,200.00     ป.3 1/65 -             เต็มสิทธ์ิ
13 นางสมพิศ เรืองเกษา นางสาวธารารัตน์ เรืองเกษา วัดธรรมจริยา 7,700.00     ป3ี 1/65 -             17,300.00       
14 นางสาวตาล บุญมา  นางสาวโสภิตนภา ไชยหงษ์ วังน้อยวิทยา 11,700.00    ป1ี 1/65 -             13,300.00       
15 ทิพย์รัตน์ นันหัดทัย  ด.ช.นพรัตน์ นันหัดชัย พระอินทร์ศึกษา 3,250.00     ม.4 1/65 -             1,550.00        
16 นาง จารุณี อับดุสลาม  ด.ญ. กุลณดา อับดุสลาม สุวพรรณสนิทวงศ์วิทยา 2,100.00     ป.3 1/65 -             2,100.00        

 ด.ญ. กุลธีรา อับดุสลาม สุวพรรณสนิทวงศ์วิทยา 2,100.00     ป.3 1/65 -             2,100.00        
17 นางสาววณิดา เข็มกลัด  ด.ช.พิพัฒน์ แสงรังศรี วัดล าพระยา 330.00        ป.5 2/65 3,870.00      -               
18 นางสาวสุพัตรา หิรัญชโลธร  ด.ญ.พรสุพพัต พวงแย้ม วัดโคกช้าง 2,400.00     อ.2 2/65 2,400.00      -               



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ช่ือบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดับช้ัน ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
19 นายภูวดล การจนารักพงค์  ด.ช.ภควัฒน์ การจนารักพงค์ วัดโคกมะยม 1,300.00     ม.4 2/64 1,800.00      -               

 ด.ญ.สโรชา การจนารักพงค์ วัดโคกมะยม 1,500.00     ม.1 2/64 1,500.00      -               
 ด.ญ.สโรชา การจนารักพงค์ วัดโคกมะยม 1,800.00     ม.2 1/65 -             3,000.00        

20 นางพัชรี ผาสุขรูป  น.ส.ปวันรัตน์ ผาสุขรูป วัดจ าปา 17,000.00    ป5ี 1/65 -             8,000.00        
 ด.ช.ก้องภพ ผาสุขรูป วัดจ าปา 2,040.00     ม.3 1/65 -             2,760.00        

รวมทัง้สิ้น 120,636.25 


