
ค่าการศึกษาบตุร ขา้ราชการครูและลูกจ้างประจ า
จ่ายวันที ่ 27  ธันวาคม 2565

ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดบัชั้น ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
1 นางมิรันตี รุ่งศรี  ด.ญ.นะดา รุ่งศรี ลุมพลีชนูปถัมภ์ 1,435.00     ม.5 2/65 1,435.00      -               

 ด.ช.นะบีร รุ่งศรี ลุมพลีชนูปถัมภ์ 1,765.00     ม.4 2/65 1,435.00      -               
2 นางสาว ขวัญใจ บุญสมบัติ น.ส.ภัทรนันท์ สุขสาลี ลุมพลีชนูปถัมภ์ 12,100.00    ปี 2 2/65 12,900.00    -               
3 นางสาวเรณู ทรงเต๊ะ  ด.ช.รุชดาล ทรงเต๊ะ ลุมพลีชนูปถัมภ์ 1,870.00     ป.4 2/65 1,870.00      -               

 ด.ญ.อัมบารีน ทรงเต๊ะ ลุมพลีชนูปถัมภ์ 6,600.00     อ3 2/65 7,000.00      -               
 ด.ญ.ดานีน ทรงเต๊ะ ลุมพลีชนูปถัมภ์ 6,600.00     อ1 2/65 7,000.00      -               

4 นางสุไกยมา มาสธรรม  ด.ญ.อธิชา มาสธรรม ลุมพลีชนูปถัมภ์ 1,435.00     ม.4 2/65 1,435.00      -               
 ด.ช.อธิวัฒน์ มาสธรรม ลุมพลีชนูปถัมภ์ 1,450.00     ม.1 2/65 1,450.00      -               

5 นางสาวเพียงขวัญ สาทสินธุ์ นาย.ภูริช สาทสินธุ์ สุดินสหราษฎร์ 1,600.00     ม.4 2/65 1,600.00      -               
 ด.ช. พศิน สาทสินธุ์ สุดินสหราษฎร์ 1,800.00     ม.1 2/65 1,600.00      -               

6 นางสาวแคทลียา รุมรัตนะ  ด.ช.ดิน สุพรรณมี วัดพุทไธศวรรย์ 1,530.00     ป.1 2/65 2,670.00      -               
7 นางสาวรชตวรรณ สุขวิญญา  ด.ญ.สิราวรรณ สุขวิญญา วัดพนัญเชิง 1,528.25     ป.5 2/65 2,671.75      -               
8 นางบังอร อินทรา  ด.ญ.กิตติญา อินทรา วัดพนัญเชิง 1,050.00     ป.1 2/65 2,050.00      -               
9 นางกมลทิพย์ วงษ์วัฒนะ ด.ช.ชย พึง่เคหา วัดพนัญเชิง 2,050.00     อ.1 2/65 2,300.00      
10 นางสาวชนิดาภา เพชรชโลบล นางสาววัชรนารี ร่ืนภาคบุตร บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1,300.00     ม.4 1/64 -             -               

นางสาววัชรนารี ร่ืนภาคบุตร บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1,760.00     ม.4 2/64 -             -               
นางสาววัชรนารี ร่ืนภาคบุตร บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1,820.00     ม.5 1/65 -             -               
นางสาววัชรนารี ร่ืนภาคบุตร บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1,820.00     ม.5 2/65 -             -               
 ด.ช. วีระศิลป์ ร่ืนภาคบุตร บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 1,528.25     ป.3 2/65 2,671.75      -               

11 ว่าทีร้่อยตรีหญิงสุคณางค์ อารยพัฒน์มงคล ด.ช.ณัฐวรรธน์ อารนพัฒน์มงคลอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 2,600.00     อ.3 2/65 2,900.00      -               
12 นางสาวธนภรณ์ หารคง  ด.ช. ณพปวร โพธิศ์รีมา อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,600.00     ม.1 2/65 1,800.00      

 ด.ญ. ปวริศา โพธิศ์รีมา อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,050.00     ป.5 2/65 1,350.00      



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดบัชั้น ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
13 นางสาววันดี ฤทธิเ์รืองรอง  ด.ญ. กัญญาวีร์ พรรณรัตน์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,800.00     ม.2 2/65 1,800.00      
14 นางสาวทัศรินทร์ มหาพราหมณ์  ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ มหาพราหมณ์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 2,600.00     อ.2 2/65 2,900.00      
15 นางภัทรสุภา ทิพยะพร ด.ญ.ปวันรัตน์ ทิพยะพร อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 2,900.00     อ.2 1/65 -             -               

ด.ญ.ปวันรัตน์ ทิพยะพร อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 2,600.00     อ.2 2/65 -             -               
16 นางสาวเจติยา เข็มอนุสุข ด.ญ.ภัทรธิดา ตรีทอง อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,418.75     ม.3 2/65 1,881.25      

ด.ช.คณาธิป ตรีทอง อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 105.75        ม.1 2/65 3,194.25      
17 นางสาวภัทรญา อธิภัทรวาทิน ด.ญ.ลฎาภา ประสพผล ประตูชัย 2,050.00     อ.1 2/65 2,300.00      
18 นางจันทร์จิรา อิ่มสุวรรณ  นายศุภมงคล อิ่มสุวรรณ ประตูชัย 4,100.00     ปวส.2 2/65 3,100.00      
19 นางสาว เกศริน ทาดาริน  ด.ญ. รวิชา กาตะโล ประตูชัย 2,040.00     ม.2 2/65 -             2,760.00        
20 นางสาวศุภรัตน์ ผลทับทิม  ด.ญ.ศุภิสรา ยอดมะลิ ประตูชัย 1,528.25     ป.2 2/65 2,671.75      -               
21 นางกิ่งกาญจน์  ฤทธิสาร  ด.ช.กันตภณ ฤทธิสาร ประตูชัย 1,600.00     ป.3 2/65 2,400.00      -               
22 นายอัคคพล น้อยโสภณ  ด.ช.ธนโชติ น้อยโสภณ ประตูชัย 1,600.00     ป.3 2/65 2,400.00      -               
23 นางสาววรรณวิมล ชูวงษ์  ด.ช.นันทิวรรธน์  อินทร์ทอง ประตูชัย 2,050.00     อ.2 2/65 2,200.00      -               
24 นางยุพิน ขันธฤกษ์  ด.ญ.อินทิรา ภาพยนต วัดท าใหม่ 480.00        ม.4 2/65 4,320.00      -               

 ด.ญ.ธาริณี ภาพยนต วัดท าใหม่ 1,528.25     ป.6 2/65 2,671.75      -               
25 นาง วริยาพัชร วรภัสร์สรกุล  ด.ญ.พิชญานารี วรภัสร์สรกุล วัดสว่างอารมณ์ 2,840.00     ม.4 1/65 -             -               

 ด.ญ.พิชญานารี วรภัสร์สรกุล วัดสว่างอารมณ์ 1,960.00     ม.4 2/65 -             -               
 ด.ช.ปัณณวิชญ์ วรภัสร์สรกุล วัดสว่างอารมณ์ 2,400.00     ป.6 1/65 -             -               
 ด.ช.ปัณณวิชญ์ วรภัสร์สรกุล วัดสว่างอารมณ์ 1,600.00     ป.6 2/65 -             -               

26 นางสาว จุฑาพร แสงแก้ว   ด.ช. ณัฐพสิษฐ์ ล าใยผล วัดสว่างอารมณ์ 1,050.00     ป.4 2/65 1,350.00      -               
27 นางสาวรามณี อุปนิ  ด.ญ.กัญญารัตน์ บุญเชิด วัดสว่างอารมณ์ 2,400.00     ป.6 1/65 -             -               

 ด.ญ.กัญญารัตน์ บุญเชิด วัดสว่างอารมณ์ 1,600.00     ป.6 2/65 -             -               
28 นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์  ด.ช.ชยุตม์ เนคมานุรักษ์ วัดพระญาติการาม 1,600.00     ม.4 2/65 1,600.00      -               

ด.ช. ณัฐกร เนคมานุรักษ์ วัดพระญาติการาม 1,050.00     ป.4 2/65 1,350.00      -               
29 นางสาวสุนารี โสภารักษ์  ด.ช.ปฏิพัทธิ ์  แย้มผิว สุดินสหราษฎรร์ 1,600.00     ป.2 2/65 2,400.00      -               



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดบัชั้น ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
 ด.ญ.ธมลวรรณ แย้มผิว สุดินสหราษฎรร์ 1,600.00     ป.3 2/65 2,400.00      -               

30 นางชินณเพ็ญ ศรีขวัญ  ด.ญ.มุทิตา ศรีขวัญ บ่อแร่ 4,800.00     ม.5 1/65 -             เต็มสิทธิ์
 ด.ช.ภูธิป ศรีขวัญ บ่อแร่ 4,800.00     ม.1 1/65 -             เต็มสิทธิ์

31 นางเนาวรัตน์ แจ่มจ ารัส  ด.ช.ภูบดินทร์ แจ่มจ ารัส วัดสฎางค์ 1,937.00     อ.3 2/65 1,937.00      -               
32 นางสาวพิมพ์พิชชา ภิญโญเจริญ ด.ช.วรายุส ภิญโญเจริญ วัดศาลาลอย 2,400.00     อ.3 2/65 2,400.00      -               
33 นายวีระชัย  ทองปล่ัง ด.ญ.จังคนิภา  ทองปล่ัง วัดแค 1,820.00     ม.2 2/65 1,820.00      -               

ด.ช.ณฐกร ทองปล่ัง วัดแค 1,600.00     ม.1 2/65 1,800.00      -               
34 นางสาวเกวลี สุคันธรส ด.ช.กีรติ สุคันธรส วัดวังแดงเหนือ 1,050.00     ม.3 2/65 1,300.00      -               

ด.ญ.กีรตา สุคันธรส วัดวังแดงเหนือ 2,044.00     อ.1 2/65 2,756.00      -               
35 นายประภาส เพ็ชรักษ์  นางสาวประภัสรา เพ็ชรักษ์ วัดวังแดงเหนือ 10,000.00    ปี 4 2/65 10,000.00    -               
36 นายอนุพนธ์ มีน้อย  ด.ญ.อรอุมา มีน้อย วัดวังแดงเหนือ 1,529.00     ป.3 2/65 2,671.00      -               
37 นางกาญจนา จิตตสุโภ  นางสาวกัลยกร จิตตสุโภ วัดปรีดาราม 7,000.00     ป.ตรี 1/65 -             18,000.00       

นางสาวพรนภัส จิตตสุโส วัดปรีดาราม -             ม.5 2/65 4,800.00      เต็มสิทธิ์
38 รุ่งโรจน์ ยุวัฒนา  นายรัฐวิทย์ ยุวัฒนา ชุมชนวัดเสด็จ 1,750.00     ปวช.2 2/65 2,050.00      -               
39 นายอติรัตน์ ด้วงประยูร  น.ส.วรรณรดา ด้วงประยูร วัดน้อย 2,000.00     ปี 5 2/65 23,000.00    -               
40 นางสาวภัทราภรณ์ แจ้งใจ ดช.วชิรวิทย์  ติภิ วัดโพธิ์ 1,528.25     ป.1 2/65 2,671.75      -               
41 นางขนิษฐา สถิตย์  นายธนกร ชุ่มยิ้ม วัดโพธิ์ 2,000.00     ปวช.2 2/65 2,300.00      -               
42 นางสาวอุบลรัตน์ ชลศาลาสินธุ์ ด.ญ.สมฤทัย จารุผดุง วัดนนทรีย์ 1,050.00     ป.3 2/65 1,350.00      -               
43 ร.ต.หญิงคันธารัตน์ อยู่สะอาด  ด.ญ.ปรัชญาภรณ์  วงศ์ค าจันทร์วัดประมุง -             ม.2 2/65 4,800.00      เต็มสิทธิ์

 ด.ช.ฐิติพงษ์ วงศ์ค าจันทร์ วัดประมุง 1,528.25     ป.2 2/65 2,671.75      -               
44 นางฐานิษตา สีหนาท  ด.ช.ต่อสกุล สีหนาท วัดไก่ 1,500.00     ม.1 2/65 2,500.00      -               
45 นายวิทวัส ปูว่รรณธิ  ด.ช.ปุณณวิช ปูว่รรณธิ วัดโพธิร์าฎษร์บ ารุง 1,700.00     ป.3 2/65 -             
46 นางสาวฐิติพร ปรอดประเสริฐ ด.ช.ฐิติณัฐ ศรีสุวรรณ วัดท้าวอู่ทอง 2,400.00     อ.1 2/65 2,400.00      -               
47 นางสาว คนึงนิตย์ เมฆดี ด.ช. รัชพล มงคลกาย ชุมชนวัดสุเมธ 1,050.00     ป.5 2/65 1,350.00      -               
48 นาง วนาลี สุกไม่งอม ด.ช. วชิรวิชญ์ สุกไม่งอม วัดตะบอง 2,600.00     อ.3 2/65 2,900.00      -               



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดบัชั้น ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
49 นายธีรพงษ์ มุขบัง  ด.ช.ธีรโชติ มุขบัง วัดบางสงบ 1,700.00     ป.2 2/65 1,940.00      -               

ด.ญ.มินทร์ลดา มุขบัง วัดบางสงบ 2,150.00     อ.2 2/65 2,390.00      -               
50 สุปราณี ศรีพุม่ (กิจสาลี) นายคณิต กิจสาลี วัดนาอุ่น 3,000.00     ปวส.2 2/65 3,700.00      -               
51 นางสาวปิยะธิดา พระวิสัตย์  ด.ช.ปัญญวุธ ดาราน้อย บ้านดอนข่อย 1,800.00     ม.3 2/65 1,800.00      -               
52 นางพัชรินทร์ พงษ์จ าปา ด.ช.อริย์ธัช พงษ์จ าปา บ้านดอนข่อย 2,045.00     อ.3 2/65 2,755.00      -               
53 นางสาววลัยพร ไตรพรหม  ด.ญ.นันท์นภัส ไตรพรหม วัดหนองนาง 2,100.00     ป.3 2/65 2,100.00      -               
54 นายขัตติยาพล ไชยชนะ  ด.ญ.นภท์ชนก ไชยชนะ วัดหนองนาง 2,044.00     อ.1 2/65 2,756.00      -               
55 นางสาวนุจรี หุยากรณ์  นางสาว ธันยพร เปีย่มมอญ วัดอุทการาม 5,000.00     ปี 1 2/65 5,000.00      -               

 นายสิปปกร เปีย่มมอญ วัดอุทการาม 1,300.00     ปวช.2 2/65 1,610.00      -               
56 นางสาว พัชรินทร์ ทรัพย์มูล  ด.ญ. พิชญา จันทสโร วัดสว่างอารมณ์ 4,800.00     ม.6 1/65 -             เต็มสิทธิ์
57 นางสาวศิริขวัญ ใจบุญ  ด.ญ.ณัฐณิชา แก้วมา วัดสว่างอารมณ์ 1,500.00     ป.1 2/65 1,500.00      -               
58 นางอรฤทัย สุมาลุย์  ด.ช.เอกนเรศ บุญรักษา วัดศรีประชา 1,600.00     ม.5 2/65 1,600.00      -               

 ด.ช. วัฒนพงษ์ บุญรักษา วัดศรีประชา 1,800.00     ม.3 2/65 1,800.00      -               
59 นางสาวศิริพร คงสมทอง ด.ญ.กานต์พิชชา คงชาตรี บ้านล าแดง 2,400.00     อ.2 2/65 2,400.00      -               
60 สมศักด์ิ หนูเส็ง  นางสาวธัญญาพร หนูเส็ง วัดบ้านช้าง 2,584.00     ปวช3 1/65 -             616.00           
61 นางสาวเบญจมาศ สว่างอารมย์  ด.ญ.ศิวัชญา ชูชัยยะ คอตันคลอง 27 1,820.00     ม.2 1/65 -             2,980.00        
62 นางสาวภิญญาพัชร์ มารุเกล้า  ด.ช.ณรงค์ศักด์ิ อนุสิ วังน้อยวิทยาภูมิ 1,528.25     ป.5 2/65 2,671.75      -               
63 นางสาวภัทรีญา จินดาทิพย์  ด.ญ.เอธยา วังสะนา วังน้อยวิทยาภูมิ 4,200.00     ป.2 1/65 -             เต็มสิทธิ์

 ด.ญ.อชิรญา วังสะนา วังน้อยวิทยาภูมิ 4,800.00     อ.3 1/65 -             เต็มสิทธิ์
64 นางสาวนุชนาฎ ไตรพรหม  ด.ญ.ณัฎฐา บุญกาญจน์ วัดลาดทราย 2,100.00     ป.4 2/65 2,100.00      -               
65 นางสาวเปรมยุดา สุดจ า ดช.ธนกฤต  สุดจ า บ้านช้าง 1,050.00     ป.3 2/65 1,350.00      -               

ดช.รณกฤต  สุดจ า บ้านช้าง 2,600.00     อ.3 2/65 2,900.00      -               
66 นางนภาพร วงษ์สอาด ด.ญ.ปรียาพัศ วงษ์สอาด วัดขุนทิพย์ 800.00        ม.2 2/65 830.00        -               

ด.ช.วสุกิจจ์ วงษ์สอาด วัดขุนทิพย์ 800.00        ม.4 2/65 830.00        -               
67 นางสาวพรพิมล กิ่งทอง  ด.ช.ภาคิน กิ่งทอง วัดคานหาม 1,530.00     ป.3 2/65 2,670.00      -               



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดบัชั้น ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
68 นางสาวสมพร  หงษ์ทอง  น.ส.สิมิลัน ชูเรือง วัดดอนพุดซา -             ม.4 2/64 -             -               

 น.ส.สิมิลัน ชูเรือง วัดดอนพุดซา 1,820.00     ม.5 1/65 -             2,980.00        
69 นายเสริมพงศ์ เมืองมั่น  ด.ช.ณภัทร เมืองมั่น วัดหนองไม้ซุง 1,800.00     ม.2 2/65 1,800.00      -               

รวมทัง้สิ้น 223,150.25 


