
ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด รายการ ยอดโอน หมายเหตุ
1 นางสาวพงษ์พิรุณ  วดีศิริศักด์ิ ร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา ค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ 3,000.00     

นางสาวอัญชลี  ชาวบ้านกร่าง ร.ร.พระอินทร์ศึกษา ค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ 3,000.00     
นางน ้าอ้อย  เมืองนาคิน ร.ร.กลางคลอง 27 ค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ 3,000.00     
นางสาวทิพวรรณ  ภาควิหค ร.ร.วัดพยอม ค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ 3,000.00     
นางสาวปาริษา  มากมี ร.ร.วัดคานหาม ค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ 3,000.00     
นายนิจจเร  มูลหิรัญ ร.ร.วัดเรือแข่ง ค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ 3,000.00     
นายยุทธนา  มันช่อ ร.ร.ตะโกดอนหญ้านาง ค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ 3,000.00     
นางสาวเอมอร  ผาสุขพันธ์ ร.ร.วัดดอนพุดซา ค่าพาหนะนักเรียน ภาค 1/2565 (พ.ค.) 6,600.00     
นายยุทธนา  มันช่อ ร.ร.ตะโกดอนหญ้านาง ค่าพาหนะนักเรียน ภาค 1/2565 (พ.ค.) 13,035.00    
นายวิหาร  กุลโกวิท ร.ร.ปฐมวิทยาคาร ค่าพาหนะนักเรียน ภาค 1/2565 (พ.ค.) 110.00        
นางสาวชาลินี  ทองใบ ร.ร.วัดบ้านชุ้ง ค่าพาหนะนักเรียน ภาค 1/2565 (พ.ค.) 1,650.00     
นางสาวสุภาพร  กลุ่มมะโน ร.ร.วัดพนัญเชิง ค่าพาหนะนักเรียน ภาค 1/2565 (พ.ค.) 1,540.00     
นางสาวกันทิมา  ยิ มละม้าย ร.ร.วัดโคกช้าง ค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ 3,000.00     
นางนิตยา  ยะก๊บ โรงเรียนประชาสามัคคี ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 1,262.50     
นางสาวภาวินี  หาวัตร โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 2,996.00     
นางสาวสุภาพร  กล่อมมะโน โรงเรียนวัดพนัญเชิง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,931.25     
ว่าที ่ร.ต.หญิง สุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล โรงเรียนอนุบาลฯ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,826.00     
นางกัญญารัตน์  เมืองมั่น โรงเรียนวัดไผ่ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,312.50     
นางศศิธร  ปลดเปลื อง โรงเรียนวัดพระงาม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 3,819.75     

โอนเงินเขา้บัญช ีวันที ่ 28  กันยายน  2565



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด รายการ ยอดโอน หมายเหตุ
นางสาวศิริรัตน์  พงษ์อ้อ โรงเรียนวัดกษัตราธิราช ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,366.40     
นางยุพิน  ตันสุวรรณ โรงเรียนวัดไก่เตี ย ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 3,745.00     
นายวิหาร  กุลโกวิท โรงเรียนปฐมวิทยาคาร ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 3,887.32     
นายเฉลิมศักด์ิ  ศรีลุวัตร โรงเรียนวัดกุฎีลาย ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,366.25     
นางอภิญญา  อ่อนจริง โรงเรียนวัดท้าใหม่ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 8,452.50     
นางสาวสาธนี  สิงห์โตข้า โรงเรียนวัดกลาง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 2,546.50     
นางสายสุนีย์  ข้าดี โรงเรียนวัดปากกราน ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 4,815.00     
นายกอปรบุญ  มาสี โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,420.00     
นางชนิดา  แสวงศิริทรัพย์ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 8,988.00     
นางละอองศรี  สุวินัย โรงเรียนวัดตูม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,500.00     
นางสาวจุรินทร์ทิพย์  นันทะสิงห์ โรงเรียนวัดบัวงาม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,500.00     
นางสาวสุรัสวดี  สาดบางเคียน โรงเรียนวัดไก่จ้น ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,500.00     
นางประภัสสร  มะณีพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 3,830.50     
นางแววตา  พุม่แย้ม โรงเรียนวัดสามเรือน ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,500.00     
นายบ้ารุง  เดชขจร โรงเรียนวัดโพธิเ์อน ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 2,600.00     
นางสาวหทัยรัตน์  นิลคูหา โรงเรียนวัดบึง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,500.00     
นางสาวสุรีพร  สว่างอารมณ์ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 7,490.00     
นางสาวอัจฉรา  ปล้องสอง โรงเรียนบ่อแร่ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,081.56     
นางนพรัตน์  สุภัคคะ โรงเรียนวัดมเหยงค์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,041.25     
นางสาวฟารีดา  การีซอ โรงเรียนวัดราษฎร์บ้าเพ็ญ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 7,490.00     
นางวงศ์รวี  มีศิริ โรงเรียนวัดบ้านดาบ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,784.42     



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด รายการ ยอดโอน หมายเหตุ
นางสาวสถาพร  ศิลาอาสน์ โรงเรียนวัดลาย ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,041.25     
นางดวงภัทร  สุนิมิตร โรงเรียนวัดละมุด ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 7,971.25     
นายเถลิงเกียรติ  ไวกยี โรงเรียนวัดจอมเกษ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,312.50     
นางสาวจิราวรรณ  แก้วงามสอง โรงเรียนวัดตาลเอน ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 3,787.50     
นายนพคุณ  ใจดี โรงเรียนวัดศรีภวังค์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,312.50     
นางสาวสมบูรณ์  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนวัดบางเด่ือ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,469.50     
นางนพพร  แก้วเฉลิมทอง โรงเรียนวัดโตนด ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,312.50     
นางสุภาวดี  นาแกมเพชร โรงเรียรนวัดเทพอุปการาม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,312.50     
นางสาวธีราวรรณ  บุญกุศล โรงเรียนวัดแก้วตา ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,312.50     
นางสาวสุนิสา  โตสูง โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,469.50     
นางสาวสมใจ  ผดุงสุข โรงเรียนบ้านม้า ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 2,525.00     
นางวรรณพา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดประมุง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,387.50     
นางสาวยุวดี  พันธ์สุจริต โรงเรียนวัดนนทรีย์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,366.25     
นางสาวสาวิตรี  สมรูป โรงเรียนวัดโพธิห์อม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 2,525.00     
นางสาวจิตติมา  สามิภักด์ิ โรงเรียนวัดพระแก้ว ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 1,872.50     
นางสาวพรพิมล  สารพล โรงเรียนชุมชนโคกม่วง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,312.50     
นางสายสุคนธ์  สุภาพค้า โรงเรียนวัดโคกกรวด ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 5,296.25     
นางสาวอมรรัตน์  เงินสูงเนิน โรงเรียนวัดโคกสังข์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 5,617.25     
นายยุทธนา  มันช่อ โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,951.00     
นางวิภา  ผลบุญ โรงเรียนวัดภาชี ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,576.25     
นางเบญจมาศ กองสุใจ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,500.00     



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด รายการ ยอดโอน หมายเหตุ
นางสาวชัชฎาภรณ์  วินัยกิจ โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,469.50     
นายรัชชานนท์  สินด้ายด้า โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,312.50     
นางสาวสายทอง  จ้าปาทอง โรงเรียนวัดผดุงธรรม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,469.50     
นายธนสาร  ศุภพันธ์ โรงเรียนวัดหนองนาง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,312.50     
นางสาวน ้าผ่ึง  เมฆฉาย โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 3,819.75     
นางน ้าอ้อย  เมืองนาคิน โรงเรียนกลางคลอง 27 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 7,490.00     
นายพูนทรัพย์  แพทย์ผล โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,630.00     
นายปิยะ  โสตรศรีสุข โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยาค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 10,000.00    
นางสาวอธิพร  ผาสุขถิน โรงเรียนวัดสุคันธาราม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 17,012.50    
นางบุบผา  วอตามพิรัตน์ โรงเรียนบ้านสร้าง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 2,516.50     
นางสาวกิติมา  มากเลาะเลย์ โรงเรียนมุสลิมบ้ารุง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 2,525.00     
นายปยุต  ด้าเอี่ยม โรงเรียนวัดศิวาราม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,576.25     
นางนภาวรรณ  สุขดี โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 12,067.46    
นางสาวจิราพร  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านช้าง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,550.00     
นางสาวพรเพ็ญ  อิ่มเอิบ โรงเรียนบ้านกะทุม่ลาย ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 3,787.80     
นางสาวพิชญมน  รุ่งฤทธิ์ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 23,379.50    
นางนภัสมนฑน์  ชวดรัมย์ โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 2,140.00     
นางสาวภาวิณี  ขันธและ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 4,494.00     
ว่าที ่ร.ต.พอเจตร์  ค้าสักดี โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,550.00     
นางวันทนา  แต้มสาระ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 10,000.00    
นางนราภร  นิลพัฒน์ โรงเรียนคอตันคลอง 27 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,500.00     



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด รายการ ยอดโอน หมายเหตุ
นางสาวเอื อ  ดอกบัว โรงเรียนบ้านล้าแดง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 4,418.75     
นางสาวนุชนภา  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดสะแก ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,415.50     
นางสาวสุมนัส  กองฤกษ์ โรงเรียนวัดโตนด ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,366.25     
นางสาวปาริษา  มากมี โรงเรียนวัดคานหาม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,050.00    
นางยุพาพร  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดโคกมะยม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,699.55     
นางสาวกิราพร  เชยชัยภูมิ โรงเรียนเชาวน์วัศ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 15,523.50    
นางจินตนา  ชาติบัวหลวง โรงเรียนวัดขุนทิพย์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 2,525.00     
นางสาวจิตตานันท์  เหล่าค้า โรงเรียนบ้านช้าง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,549.75     
นายกิตติพัฒน์  จ้าแนกนิตย์ โรงเรียนวัดบ้านหีบ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,901.25     
นางสาวสุมาลี  ค้าภาพักตร์ โรงเรียนวัดนางชี ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 3,900.00     
นางคนึง  จุส้าลี โรงเรียนวัดไทรงาม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 4,000.00     
นางสาวสุทธิกานต์  แผลงศร โรงเรียนวัดพรานนก ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 2,503.80     
นายประสิทธิชัย  จับฟัน่ โรงเรียนวัดโพธิส์าวหาญ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 2,311.00     
นายประสิทธิชัย  จับฟัน่ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 2,083.64     
นางสาวเอมอร  ผาสุขพันธ์ โรงเรียนวัดดอนพุดซา ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,680.29     
นางสาวเอมอร  ผาสุขพันธ์ โรงเรียนวัดกุ่มแต้ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 5,172.17     
นายศุภฤกษ์  จันทร์วิฐี โรงเรียนบ้านข่อยโทน ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,430.55     
นางประหยัด  พวงสมบัติวนิช โรงเรียนบ้านคู้คด ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,630.00     
นายจักรพงษ์  สิงธิน์้อย โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,312.50     
นางสาวศิริวรรณ  สังข์ประไพ โรงเรียนวัดจ้าปา ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 7,276.00     
นางสาวถาวร  บ้ารุงวงษ์ โรงเรียนวัดโตนดเตี ย ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 19,500.00    



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด รายการ ยอดโอน หมายเหตุ
นางรุ่งทิพย์  เมรัตน์ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูล ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,576.25     
นางสาวทิพวรรณ  ผดุงวงษ์ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศฯ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,576.25     
นางสาวนัทธ์ชนัน  ปกป้อง โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์ฯ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 3,900.00     
นางนงเยาว์  วงษ์เสน โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,576.25     
นางสาวสุวัฒนันท์  ชาวพันธุ์ โรงเรียนวัดอุโลม ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 5,296.25     
นางสาวภัทรมน  ชาญประโคน โรงเรียนวัดโพธิ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,500.00     
นายสายรุ้ง  ปิน่ประดับ โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,500.00     
นางสาวธิดารัตน์  ชัยพิพัฒน์ โรงเรียนวัดไก่เตี ย ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 2,600.00     
นางสาวพิชชาพร  ค้ากังวาฬ โรงเรียนวัดโบสถ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 2,600.00     
นางสาวกรวรรณ  ลือวัฒนะ โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 6,500.00     
นายลภัส  กองแสวง โรงเรียนชุมชนวัดส้าพะเนียง ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 2,600.00     

745,795.96 


