
ค่าการศึกษาบตุร ขา้ราชการครูและลูกจ้างประจ า
จ่ายวันที ่ 26  มกราคม  2566

ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดบัชั้น ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
1 นางสาววิรินนิภา อินตะ  ด.ญ.ภัณฑิลา เทพกัน วัดพนัญเชิง 1,500.00     ป.1 2/65 2,500.00      -               
2 นางพิชามญชุ์ สระสันเทียะ  ด.ญ.ณณัฏฐณิชา สระสันเทียะ วัดใหญ่ชัยมงคล 1,820.00     ม.3 2/65 1,820.00      -               

 ด.ช.ณพัฒนพงศ์ สระสันเทียะ วัดใหญ่ชัยมงคล 1,528.50     ป.6 2/65 2,671.50      -               
3 นางสาวดาวรุ่ง  บุญเสนา ด.ญ.ณนิดา  สุวรรณไพรัตน์ วัดใหญ่ชัยมงคล 980.00        ม.2 2/65 3,820.00      -               

ด.ช.พีรชา สุวรรณไพรัตน์ วัดใหญ่ชัยมงคล 1,050.00     ป.6 2/65 1,050.00      -               
4 นาง หรรษกานต์ ภาโนมัย   ด.ญ. นวพรรษวรรณ ภาโนมัย วัดสว่างอารมณ์ 480.00        ม.1 2/65 4,320.00      -               

  ด.ช. สมุนไพร ภาโนมัย วัดสว่างอารมณ์ 1,050.00     ป.5 2/65 1,350.00      -               
5 นาง จันทิมา แสงจินดา  ด.ญ. คณสรณ์ แสงจินดา ลุมพลี 1,050.00     ป.3 2/65 1,350.00      -               

ด.ช. วุฒิภัทร แสงจินดา ลุมพลี 1,050.00     ป.1 2/65 1,350.00      -               
6 นางอรณต พยัคฆสิ์งห์  นายนันทณัฐ โพธิท์อง วัดท าใหม่ 1,600.00     ม.6 2/65 1,600.00      -               
7 นางสาวกนกพร คงสมบูรณ์  ด.ช.กิติพงษ์ คงสมบูรณ์ วัดท าใหม่ 1,800.00     ม.3 2/65 1,800.00      -               
8 นายเรืองชัย สุทธิจันทร์  ด.ญ.ปภาวรินทร์ สุทธิจันทร์ วัดพระญาติการาม 2,040.00     ม.1 2/65 2,040.00      -               
9 นางสมสิริ พึง่วร  นางสาวเบญริสา พึง่วร อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 10,000.00    ป1ี 2/65 15,000.00    -               
10 นางสาว จิตรา วิชยุทธ์  ด.ญ. จันทร์พักตร์ ศรีแป้น อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,820.00     ม.2 2/65 1,820.00      -               

 ด.ช. กฤษณ์ ศรีแป้น อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,050.00     ป.3 2/65 1,350.00      -               
11 นางประนอม คล้ายรักษ์  นายเฏชณัฐ คล้ายรักษ์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 7,700.00     ป4ี 2/65 17,300.00    -               

 นางสาวญาดาพัฒน์ คล้ายรักษ์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา  เต็มสิทธิ์ ม.5 2/65 4,800.00      -               
12 นาง ธนภร ประเสริฐสุข  ด.ช. ณัฏฐธนกฤต มีนาม ประตูชัย 1,600.00     ม.4 2/65 1,600.00      -               

 ด.ช.ณัฐท์พงศ์ ประเสริฐสุข ประตูชัย 2,043.25     อ.2 2/65 2,756.75      -               
13 นางสาวกนกวลี  ขุมทรัพย์  ด.ช.ทีปพัฒน์  ขุมทรัพย์ ประตูชัย 1,528.25      ป.5 2/65 2,671.75      -               
14 นางสาวพีรญา บ ารุงจิตต์  ด.ญ.อาคีรา ศรีธวัช ณ อยุธยา ประตูชัย 1,600.00     ป.5 2/65 2,400.00      -               

 นายตรีชารุจน์ ศรีธวัช ณ อยุธยา ประตูชัย 12,000.00    ป4ี 2/65 6,000.00      -               



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดบัชั้น ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
15 นายธีระพล ผดุงทรัพย์    พรปวีณ์ ผดุงทรัพย์ ประตูชัย 1,820.00     ม.2 2/65 1,820.00      -               
16 นายพิจิตร  ตันสุวรรณ ด.ช.ณชกร  ตันสุวรรณ วัดพุทไธศวรรย์ 1,500.00     ป.4 2/65 2,500.00      -               
17 นายณัฐพงศ์ สุภสุข ด.ช.ปกรณ์เกียรติ สุภสุข วัดกลางคลองสระบัว 2,600.00     อ.2 2/65 ยังไม่ได้ส่ง 3,200.00        
18 นางสาวสมใจ สุวัจวงษ์  ด.ช.ณัฐกรณ์ สุวัจวงษ์ วัดวังแดงเหนือ 630.00        ม.2 2/65 630.00        -               
19 นางรัตดา บริสุทธิธ์รรม  ด.ช.จิรพจน์ บริสุทธิธ์รรม วัดนางคุ่ม 1,920.00     ม.1 2/65 2,880.00      -               
20 นางสาวธัญญรัตน์ ประดิษฐเขียน  ด.ญ.ธีมาพร ประดิษฐเขียน วัดโพธิท์อง 1,600.00     ม.1 2/65 1,800.00      -               
21 นางนาฏยา   ศรีโพธิท์อง ด.ช.ณัฎฐชัย  ศรีโพธิท์อง วัดละมุด 2,400.00     อ.3 2/65 2,400.00      -               
22 นายจรูญ บุญยืนมั่น  นายเจษฎา บุญยืนมั่น นครหลวง 3,100.00     ปวส.ทวิ 1/65 -             -               

 นายเจษฎา บุญยืนมั่น นครหลวง 2,800.00     ปวส.ทวิ 2/65 -             -               
23 นางศิวัตรา พลรักษ์  ด.ช.ปัญณวิชฬ์ พลรักษ์ นครหลวง 1,600.00     ม.5 2/65 1,600.00      -               

 ด.ช.ปกศกร พลรักษ์ นครหลวง 1,050.00     ป.5 2/65 1,350.00      -               
24 นางสาวโสภา  ทรัพย์เจริญ  ดช.จิรายุ  แก้วเรือง วัดมาบพระจันทร์ 1,600.00     ป.5 2/65 2,400.00      -               
25 นาง พิชชาภา โฉมมิตร  นางสาวธนพร หาเรือนธรรม วัดค่าย 9,400.00     ป3ี 2/65 9,400.00      -               
26 นางเพ็ญนภาพร กันสีเวียง  ด.ช.ชนาธิป กันสีเวียง วัดค่าย 2,050.00     อ.3 2/65 2,300.00      -               
27 นางสาวทองม้วน เงินถม  ด.ญ.ปรียากร ปัญญา วัดค่าย 2,605.00     ม.4 2/65 2,195.00      -               

 ด.ช.ชวนามกรณ์ ชูเกื้อ วัดค่าย 1,500.00     ป.1 2/65 2,500.00      -               
28 นางรุ่งนภา ขยัน  นายบุญฤทธิ ์ขยัน วัดนาค 9,500.00     ป1ี 2/65 12,900.00    -               
29 นางสาวปะราลี ล้ีประเสริฐ  ด.ญ.พณิตพิชา ปิน่ทอง วัดนาค 2,671.75     ป.1 1/65 -             -               

 ด.ญ.พณิตพิชา ปิน่ทอง วัดนาค 1,528.25     ป.1 2/65 -             
30 นางสาววรางคณา พุม่มาลา  ด.ช.วชิรวิชญ์ อยู่เจียม วัดพระงาม 2,050.00     ม.2 2/65 2,750.00      -               
31 นายวิชาญ อินทะโชติ  นายนราวิชญ์ อินทะโชติ วัดอินกัลยา 6,000.00     ป3ี 2/65 6,000.00      -               
32 นางสาววีรยา กองสนธิ์   ด.ช.ธีร์ธวัช แสงจันทร์ โพธ์ราษฎร์บ ารุง 800.00        อ.2 2/65 ยังไม่ได้ส่ง -               
33 นายวิทวัส ปูว่รรณธิ  ด.ช.ปุณณวิช ปูว่รรณธิ โพธ์ราษฎร์บ ารุง 1,940.00     ป.3 1/65 1,700.00      -               
34 นางสาวสุภาพร รัมมะเนตร ด.ญ.มัลลีล รัมมะเนตร วัดโพธิ์ 1,800.00     ม.3 2/65 1,800.00      -               
35 นางสาวโชคสิริ พันธ์ศิริ  ด.ช.จิรพัฒน์ ทองนาค ชุมชนวัดสุเมธ 2,050.00     ม.1 2/65 2,750.00      -               



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดบัชั้น ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
36 นาง วันเพ็ญ กุศลสุข  ด.ญ. กวินธิดา กุศลสุข วัดโพธิป์ระสิทธิ์ 1,300.00     ป.5 2/65 1,540.00      

 ด.ญ. วรรณรดา กุศลสุข วัดโพธิป์ระสิทธิ์ เต็มสิทธิ์ ป.1 2/65 4,000.00      
37 นางอัญชลี เจริญมั่นคง  นางสาวกิตติยาพร เจริญมั่นคง วัดปากคลอง 7,000.00     ป3ี 2/65 7,000.00      -               
38 นางสาว กันยุมา กสิกิจ ด.ญ. อชิรญา กสิกิจ วัดพระแก้ว 1,050.00     ป.6 2/65 1,350.00      -               
39 นางนวรัตน์ คงดีเพียร   ด.ช.ณัฐวุฒิ คงดีเพียร ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีฯ 1,600.00     ม.6 2/65 1,600.00      -               
40 นาง นภาวรรณ สุขดี  ด.ช. ญาโณทัย สุขดี ชลประทานอนุเคราะห์ เต็มสิทธิ์ ม.2 2/65 4,800.00      -               

 ด.ญ. ญาณินท์ สุขดี ชลประทานอนุเคราะห์ 1,050.00     ป.3 2/65 1,350.00      -               
41 นางสาวเกสรา กิจสอาด  ด.ช.ภูริชญา กิจสอาด ชลประทานอนุเคราะห์ 1,050.00     ป.1 2/65 1,350.00      -               
42 นางสายฝน ลบบ ารุง  ด.ช.โสภณวิชญ์ ลบบ ารุง วัดกุฎีประสิทธิ์ 2,100.00     ป.4 2/65 2,100.00      -               
43 นายจิรพันธ์ ประดิษฐขวัญ  ด.ช.บุณยกร ประดิษฐขวัญ บ้านสร้าง 1,500.00     ป.4 2/65 2,500.00      -               
44 นางสาวอธิพร ผาสุขถิน  ด.ญ.กีรติกันต์ ผาสุขกิน วัดสุคันธาราม 2,100.00     ป.5 2/65 2,100.00      -               

 ด.ญ.ธนันรดา ผาสุขกิน วัดสุคันธาราม 2,400.00     อ.2 2/65 2,400.00      -               
45 นายวรวิทย์ ล้ีเจริญ  นางสาวปิยะวดี ล้ีเจริญ วัดสว่างอารมณ์ 7,000.00     ป3ี 2/65 7,000.00      -               

 นายกษิดิศ ล้ีเจริญ วัดสว่างอารมณ์ 7,000.00     ป2ี 2/65 7,000.00      -               
46 นายศิริชัย พูนสุวรรณ  นายประภากร พูนสุวรรณ วัดศรีประชา 10,000.00    ป1ี 2/65 15,000.00    -               
47 นางมลิวรรณ ใจซ่ือ ด.ญ.รุ่งอรุโนทัย ใจซ่ือ วังน้อยวิทยาภูมิ 2,040.00     ม.5 2/65 2,040.00      -               
48 นางกาญจนา เนติธรรมรัตน์  ด.ญ.ฐิติกาญจน์ เนติธรรมรัตน์ วัดบ้านช้าง 1,820.00     ม.3 2/65 1,820.00      -               

 ด.ช.ธีรเจตต์ เนติธรรมรัตน์ วัดบ้านช้าง 1,600.00     ป.3 2/65 2,400.00      -               
49 นาง จิรกานต์ สุขเพ็ชร  ด.ช.ภูผา สุขเพ็ชร บ้านคู้คด 2,040.00     ม.3 2/65 2,040.00      -               
50 นางคนึง จุลส าลี  นางสาวญาณิศา จุลส าลี วัดไทรงาม 9,000.00     ป.ตรี 2 2/65 16,000.00    -               
51 นางคนึง จุลส าลี  ด.ช.ปริชญ์ จุลส าลี วัดไทรงาม 1,600.00     ม.4 2/65 1,600.00      -               
52 นางสาวกาญจนา ดีท ามา  นางสาวศุภธิดา ดาแก้ว วัดโคกมะยม 1,600.00     ม.5 2/65 1,600.00      -               
53 น.ส.ชุติมา โชคสมบัติ  ด.ญ.ปุณณิชา ศิริยศ วัดคานหาม 1,528.25     ป.5 2/65 2,671.75      -               

 ด.ช.ปัญญาโชติ ศิริยศ วัดคานหาม 1,528.25     ป.3 2/65 2,671.75      -               
54 นางสาวซุติมา ชูแก้ว  ด.ญ.อภิรตา อเนกวณิช วัดหนองไม้ซุง เต็มสิทธิ์ ป.1 2/65 4,200.00      -               



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ชื่อบุตร โรงเรียน จ านวนเงิน ระดบัชั้น ภาคการเรียน เบิกแล้ว สิทธิ์เบิกคงเหลือ
55 นางสาวสุพรรณี กงคูค า ด.ญ.นฤมล กงคูค า วัดหนองไม้ซุง 1,650.00     ม.2 2/65 ยังไม่ได้ส่ง 3,150.00        
56 นายจักรพงษ์ สิทธิน์้อย ด.ญ.จิดาภา สิทธิน์้อย วัดหนองไม้ซุง 2,040.00     ม.1 1/65 -             -               

ด.ญ.จิดาภา สิทธิน์้อย วัดหนองไม้ซุง 2,040.00     ม.1 2/65 -             -               
57 นางสาวพรเพ็ญ ใจศิริ  ด.ญ.ม่านไหมแก้ว เหล่าหว้าน วัดอุทัย 1,600.00     ม.1 2/65 1,800.00      -               

รวมทัง้สิ้น 197,041.50 


