
ค่าเชา่อินเตอร์เน็ต งบประมาณ ปี 2565 ระยะเวลา 5 เดอืน (พฤษภาคม - กันยายน 2565)

ที่ โรงเรียน ชื่อผู้ส ารองจ่าย รวมโอนรอบ 1

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา
1 โรงเรียนประชาสามัคคี นางนิตยา  ยะก๊บ 1,893.75          
2 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนหมู่ 2 นางสาวลักขณา  กระโห้ทอง 19,267.50        
3 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว นางสาวภาวินี  หาวัตร 4,494.00          
4 โรงเรียนวัดพนัญเชิง นางสาวสุภาพร  กล่อมมะโน 10,396.50        
5 โรงเรียนประตูชัย นางสาวสุชา  อ่วมศรี 26,750.00        
6 โรงเรียนอนุบาลฯ ว่าที ่ร.ต.หญิง สุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล 14,739.00        
7 โรงเรียนวัดไผ่ -                 
8 โรงเรียนวัดพระงาม นางศศิธร  ปลดเปล้ือง 2,546.50          
9 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช -                 
10 โรงเรียนวัดไก่เต้ีย -                 
11 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร นายวิหาร  กุลโกวิท 5,830.98          
12 โรงเรียนวัดกุฎีลาย -                 
13 โรงเรียนวัดท าใหม่ -                 
14 โรงเรียนวัดกลาง นางสาวสาธนี  สิงห์โตข า 3,819.75          
15 โรงเรียนวัดช้าง นางสมบัติ  หาญประสพ 6,291.25          
16 โรงเรียนวัดปากกราน -                 
17 โรงเรียนวัดพระญาติการาม นางสาวณัฐรวี  อินทรทัด 11,154.85        
18 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม นายกอปรบุญ  มาสี 5,885.00          
19 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล นางสาวอรชนก  ขาวอุบล 22,470.00        
20 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ นายอภิเชษฐ์  อยู่เทศ 9,522.50          
21 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ นางชนิดา  แสวงศิริทรัพย์ 13,482.00        
22 โรงเรียนวัดช้างใหญ่ นางสาวพิทยารัตน์  จิตต์สุทธิผล 3,745.00          
23 โรงเรียนวัดตูม -                 
24 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นางสาวปนัดดา  ปานาพุฒ 1,262.50          
25 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร นางสาวสมสมร  ลายพิกุน 6,500.00          
26 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ นายเอกพงศ์  ศรีแสนยงค์ 9,603.25          
27 โรงเรียนวัดหันตรา นางสาวอมาวตี  ประไพพงษ์ 19,241.30        

198,895.63      
อ าเภอท่าเรือ

28 โรงเรียนวัดบัวงาม -                 

รวม



29 โรงเรียนวัดจ าปา นายเวณุ  ศรีรัตนกูล 6,312.50          
30 โรงเรียนวัดจงกลณี นางสาวณัฐิยาพร  ศรีทองสาย 6,500.00          
31 โรงเรียนวัดสฎางค์ นางสาวณัฐธิดา  ด ามณี 6,500.00          
32 โรงเรียนวัดไก่จ้น -                 
33 โรงเรียนวัดหัวหิน นางสาววันทิตรี  เขียวสังข์ 9,469.50          
34 โรงเรียนวัดสะตือ นางสาวศิริรัตน์  ค าเพิม่ 9,041.25          
35 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม นางประภัสสร  มะณีพันธ์ 5,745.75          
36 โรงเรียนวัดแค นายวีระชัย  ทองปล่ัง 6,500.00          
37 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม นายวัชรพงษ์  ดียิ่ง 6,500.00          
38 โรงเรียนวัดสามเรือน -                 
39 โรงเรียนวัดโพธิเ์อน นายบ ารุง  เดชขจร 3,900.00          
40 โรงเรียนวัดบึง -                 
41 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ นางสาวกรรณิการ์  ยิ้มละม้าย 9,576.25          
42 โรงเรียนวัดศาลาลอย นางสาวสุรีย์รักษ์  หิรัญแย้ม 10,000.00        
43 โรงเรียนวัดนางคุ่ม นางรัตดา  บรุสุทธิธ์รรม 7,436.25          
44 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ -                 
45 โรงเรียนบ่อแร่ -                 
46 โรงเรียนวัดทุง่มน นายสมชาย  พูลเจริญ 6,500.00          
47 โรงเรียนวัดบ้านแถว นางสาววิรารินทร์  สายบุตร 6,500.00          

100,481.50      
อ าเภอนครหลวง

48 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ 18,724.95        
49 โรงเรียนวัดมเหยงค์ -                 
50 โรงเรียนวัดน้อย นางโฉมฉาย  ฉิมสง่า 7,490.00          
51 โรงเรียนนครหลวง นางสาวจันทร์ธิมา  จิตสกุลชัย 24,711.25        
52 โรงเรียนวัดโพธิท์อง นางสาวกนกรัตน์  ฤทธิไชยกูล 3,745.00          
53 โรงเรียนวัดราษฎร์บ าเพ็ญ -                 
54 โรงเรียนวัดบ้านดาบ -                 
55 โรงเรียนวัดลาย -                 
56 โรงเรียนวัดเรือแข่ง นางสาวนภาลัย  ค ากาละ 9,469.50          
57 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง นางสาวชาลินี  ทองใบ 9,041.25          
58 โรงเรียนวัดละมุด -                 
59 โรงเรียนวัดทอง นางสาวจริยา  พิณเสนาะ 6,312.50          
60 โรงเรียนวัดส ามะกัน นายอนุชา  วุน่ดอนไพร 3,745.00          

รวม



61 โรงเรียนวัดปรีดาราม นางสาวทิพาพร  ปานบุญ 6,312.50          
62 โรงเรียนวัดใหญ่ สามไถ นางสุกัญญา  บุญรอด 6,312.50          
63 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ นางสาวราไหม  ด่านเท่ง 9,468.75          

105,333.20      
อ าเภอบางปะหัน

64 โรงเรียนวัดจอมเกษ -                 
65 โรงเรียนวัดค่าย นางสาวพัชราภรณ์  วันศิริสุข 6,000.00          
66 โรงเรียนวัดตาลเอน นางสาวจิราวรรณ  แก้วงามสอง 2,525.00          
67 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ -                 
68 โรงเรียนวัดผ่ึงแดด นางกิตติยา  นัยพร 9,470.00          
69 โรงเรียนวัดทางกลาง นางสิริวิชญา  พรมมี 9,468.75          
70 โรงเรียนวัดพระงาม นางกวินทิพย์  รุ่งเรืองพรพงศ์ 6,312.50          
71 โรงเรียนวัดบางเด่ือ -                 
72 โรงเรียนวัดโตนด -                 
73 โรงเรียรนวัดเทพอุปการาม -                 
74 โรงเรียนวัดเกาะเล่ิง นางมณฑา  ผลมะพลับ 6,312.50          
75 โรงเรียนวัดนาค ว่าที ่ร.ต.หญิง น้ าทิพย์  จ านงค์วุฒิ 11,700.00        
76 โรงเรียนวัดบางเพลิง นางสาวธวัลหทัย  ศิริมงคล 6,312.50          
77 โรงเรียนวัดแก้วตา -                 
78 โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม -                 
79 โรงเรียนบ้านม้า นางสาวสมใจ  ผดุงสุข 3,787.50          
80 โรงเรียนวัดโพธิท์อง นายอดิศร  ระนาด 7,490.00          
81 โรงเรียนวัดอินกัลยา นางสาวสาวิตรี  กิจสุวรรณ์ 3,156.25          
82 โรงเรียนวัดประมุง -                 
83 โรงเรียนวัดนนทรีย์ -                 
84 โรงเรียนวัดโคก นางสาวเบญจา  เสถียรโชค 6,312.50          
85 โรงเรียนวัดโพธิห์อม นางสาวสาวิตรี  สมรูป 3,787.50          
86 โรงเรียนวัดดาวคะนอง นายธนันท์  กาญจนประภา 9,469.50          
87 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า นางสาวอภิษฎา  พรหมสถิตย์ 6,312.50          
88 โรงเรียนวัดดอกไม้ นางสาวส าอางค์  ต่อสติ 6,500.00          
89 โรงเรียนวัดไก่ นางสาวศิริรัตน์  สีเหลือง 6,500.00          

111,417.00      
อ าเภอภาชี

90 โรงเรียนวัดพระแก้ว นางสาวจิตติมา  สามิภักด์ิ 7,490.00          

รวม

รวม



91 โรงเรียนชุมชนโคกม่วง -                 
92 โรงเรียนวัดโคกกรวด -                 
93 โรงเรียนวัดโคกสังข์ -                 
94 โรงเรียนบ้านดอนข่อย นางสาวณิชนันท์  ต้ังวิทยานุกูล 9,630.00          
95 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง -                 
96 โรงเรียนวัดภาชี -                 
97 โรงเรียนวัดนาอุ่น นางชลาไล  ไชยชมภู 6,312.50          
98 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง -                 
99 โรงเรียนวัดหนองบัว นางสาวเสาวคนธ์  เจริญมังษา 6,901.25          
100 โรงเรียนวัดอุทการาม นางสาวชนันญา  แย้มมั่งมี 6,312.50          
101 โรงเรียนวัดเจริญธรรม นางสาวธมนวรรณ  นนทปัญญา 18,511.00        
102 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม -                 
103 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ -                 
104 โรงเรียนวัดผดุงธรรม -                 
105 โรงเรียนวัดหนองนาง -                 
106 โรงเรียนวัดหนองเป้า นางสาวสุวจี  ศรีค ามูล 9,522.50          

64,679.75       
อ าเภอวังน้อย

107 โรงเรียนวัดธรรมจริยา นางสาวนภาพร  วรภาณุนันท์ 9,576.25          
108 โรงเรียนวัดศรีประชา นางอรฤทัย  สุมาลุย์ 14,980.00        
109 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ นางสาวน้ าผ่ึง  เมฆฉาย 2,546.50          
110 โรงเรียนกลางคลอง 27 -                 
111 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม -                 
112 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา -                 
113 โรงเรียนวัดสุคันธาราม -                 
114 โรงเรียนบ้านสร้าง นางบุบผา  วอตามพิรัตน์ 3,644.50          
115 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ นายคณิต  ไผ่พูล 10,000.00        
116 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ นางสาวชลดา  ไวยสุภี 3,156.50          
117 โรงเรียนมุสลิมบ ารุง นางสาวกิติมา  มากเลาะเลย์ 4,536.50          
118 โรงเรียนวัดศิวาราม -                 
119 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา -                 
120 โรงรัยนวัดพะยอม นายอ าพล  สุขสังข์ 9,576.25          
121 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ นางนภาวรรณ  สุขดี 8,631.69          
122 โรงเรียนวัดบ้านช้าง -                 

รวม



123 โรงเรียนบ้านกะทุม่ลาย นางสาวพรเพ็ญ  อิ่มเอิบ 5,681.70          
124 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ -                 
125 โรงเรียนจรูญกิมล้ีกิจจาทรอนุสรณ์ นางสาววรรณวิศา  สมสอาด 10,000.00        
126 โรงเรียนวัดลาดทราย นางอุทัยรัตน์  ศรีอนันต์ 8,399.50          
127 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ นางนภัสมนฑน์  ชวดรัมย์ 3,210.00          
128 โรงเรียนวัดล าพระยา นายวุฒินันท์  คงหิรัญ 10,000.00        
129 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นางสาวภาวิณี  ขันธและ 6,741.00          
130 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ -                 
131 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ -                 
132 โรงเรียนคอตันคลอง 27 -                 
133 โรงเรียนบ้านล าแดง -                 

110,680.39      
อ าเภออุทัย

134 โรงเรียนวัดสะแก -                 
135 โรงเรียนวัดโตนด -                 
136 โรงเรียนบ้านเป็ด นางสุณัฏฐา  ภักดีวงษ์ 6,366.25          
137 โรงเรียนวัดคานหาม -                 
138 โรงเรียนวัดโคกมะยม -                 
139 โรงเรียนเชาวน์วัศ -                 
140 โรงเรียนวัดกะสังข์ นางพรรัตน์  เวียงพลออม 6,359.00          
141 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ นางจินตนา  ชาติบัวหลวง 3,786.00          
142 โรงเรียนบ้านช้าง -                 
143 โรงเรียนวัดบ้านหีบ -                 
144 โรงเรียนวัดนางชี นางสาวสุมาลี  ค าภาพักตร์ 2,600.00          
145 โรงเรียนวัดไทรงาม นางคนึง  จุส าลี 6,000.00          
146 โรงเรียนวัดพรานนก นางสาวสุทธิกานต์  แผลงศร 3,755.70          
147 โรงเรียนวัดโพธิส์าวหาญ นายประสิทธิชัย  จับฟัน่ 3,466.50          
148 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ นายประสิทธิชัย  จับฟัน่ 1,893.75          
149 โรงเรียนวัดดอนพุดซา -                 
150 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ -                 
151 โรงเรียนวัดอุทัย นายมานพ  ทับเงิน 9,575.80          
152 โรงเรียนบ้านข่อยโทน นางสาวน้ าอ้อย  สุนทรพฤกษ์ 6,312.50          
153 โรงเรียนวัดหนองน้ าส้ม -                 
154 โรงเรียนบ้านคู้คด -                 

รวม



155 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง -                 
156 โรงเรียนวัดสนามทองที ่180 นางสาวกรณิศ  สุวรรณไตรย์ 6,500.00          
157 โรงเรียนวัดโคกช้าง นางสาวกันทิมา  ยิ้มละม้าย 14,980.00        
158 โรงเรียนวัดจ าปา นางสาวศิริวรรณ  สังข์ประไพ 10,914.00        
159 โรงเรียนวัดโตนดเต้ีย -                 

82,509.50       
อ าเภอมหาราช

160 โรงเรียนวัดตะบอง นางวนาลี  สุกไม่งอม 6,500.00          
161 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูล -                 
162 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก นางสาวรุ่งทิพย์  ผดุงโภชน์ 6,500.00          
163 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศฯ -                 
164 โรงเรียนวัดบางสงบ นางสาวจรรยา  มิ่งจันทร์ 9,576.25          
165 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์ฯ นางสาวนัทธ์ชนัน  ปกป้อง 2,600.00          
166 โรงเรียนวัดโพธิป์ระสิทธิ ์ นางกรรณิการ์  มีพ่วง 9,586.25          
167 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ -                 
168 โรงเรียนวัดอุโลม -                 
169 โรงเรียนวัดโพธิ์ -                 
170 โรงเรียนวัดปากคลอง นางสาวปัทมา  โพธิย์ั่งยืน 9,576.25          

44,338.75       
อ าเภอบ้านแพรก

171 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ -                 
172 โรงเรียนวัดไก่เต้ีย นางสาวธิดารัตน์  ชัยพิพัฒน์ 3,900.00          
173 โรงเรียนวัดโบสถ์ นางสาวพิชชาพร  ค ากังวาฬ 3,900.00          
174 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง -                 
175 โรงเรียนโพธิร์าษฎร์บ ารุง นายวิทวัส  ปูว่รรณธิ 6,190.42          
176 โรงเรียนชุมชนวัดส าพะเนียง นายลภัส  กองแสวง 3,900.00          

17,890.42       
836,226.14      

#REF!

รวม

รวม

รวม
รวม 3 เดอืน


