
ประกาศโรงเรียนธนาคารแปลงยาวพิทยาคม 
 
 ตามท่ีโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนธนาคารแปลงยาวพิทยาคม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทีวินัยรักการออม และเพ่ือเป็นรากฐานที่ดีของนักเรียน ให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 บัดนี้มีนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิก และได้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม หรือถึงแก่กรรม 
(ถ้ามี) ที่ยังไม่ได้ปิดบัญชี รับเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยกลับคืนไป ทางโรงเรียนธนาคารฯ จึงขอประกาศให้ทราบ ดังนี้ 

๑. ให้นักเรียนมาติดรับเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย โดยน าบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดง 
๒. ถ้าไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง ให้ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีของนักเรียน แต่

นักเรียนจะต้องถูกหักค่าโอนจากเงินของนักเรียนเอง 
๓. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว (บัญชีแนบท้าย)  ติดต่อยืนยันการที่จะมารับเงินดังกล่าว ถ้าไม่สะดวก

ในการเดินทางสามารถมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมารับแทนได้ 
๔. โรงเรียนธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยยอดเงินของสมาชิก เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
๕. ถ้าประกาศฉบับนี้ลงทางเว็บโรงเรียนฯ และปิดประกาศท่ีป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนแปลงยาวพิทยา

คม ในการนี้โรงเรียนธนาคารฯ ก าหนดวันเวลาที่มารับเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ลงประกาศ จนถึง   
๓๑  ธันวาคม  ๒๕๗๓  ถ้าเจ้าของบัญชีไม่ได้ติดต่อด าเนินการรับเงินดังกล่าว ทางโรงเรียนธนาคารฯ 
จะโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีทุนการศึกษา และสวัสดิการของโรงเรียนธนาคารฯ  โดยที่มิต้องมีการลง
ลายมือชื่อของเจ้าของบัญชี 

๖. ถ้ามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนธนาคารแปลงยาวพิทยาคม  โทร 
๐๘๖-๕๕๒-๑๒-๙๒  โดยตรง 

 
โรงเรียนธนาคารแปลงยาวพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายชื่อสมาชิกโรงเรียนธนาคาร ที่ออกไปแล้ว แตย่ังไม่ปดิบัญช ี
 

รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ 
1. นริศรา  จริยา 
2. ทอฝัน  วงศ์ธนุรเวท 
3. ศิริลักษณ์  แสงนวล 
4. อภัสรา  เซี่ยงหว่อง 
5. กนกวรรณ  พูลสวัสดิ์ 
6. ภัทรา  โฉมสะอาด 
7. สถาพร  สมร 
8. กมลทิพย์  เชยจันทร์ 
9. รัตนากร  สวัสดี 
10. สุทาวี  ละใบยซูบ 
11. จันทิมา  เดชศักดา 
12. สหรัฐ  เสียงฉ่ า 
13. ลินจง  จันตะเคียน 
14. นภาพร  เนียมพิทักษ์ 
15. ชุติมาพร  ปะนามะทัง 
16. วรรณิสา  สุจริต 
17. สุกัญญา  พนารักษ์ 
18. เบญจมาศ  วรรณจันทร์ 
19. เจษฎา  แสงสุด 
20. นิลาวัลย์  ศรีบุญเรือง 
21. อนุรักษ์  อเนก 
22. สิรินทรา  พลเยี่ยม 
23. นวพร  กลัดพงษ์ 
24. นริศรา  จันทบาล 
25. พัสกร  สว่างย่ิง 
26. เกษม  โบบาง 
27. ภูพาน  สุขพิพัฒน์ 
28. สหัสวรรษ  พันธ์อุดม 
29. ธงชัย  ค าโพล้ง 
30. ภากร  พรามกูล 

31. สุนิพล  สุขเจริญ 
32. ธนพล  วัสศิริ 
33. กฤตนัย  สัตย์ซื่อ 
34. กุนกัลยา  พวงทอง 
35. สาวิตรี  พิรุณร่วง 
36. ปรายฟ้า  เสาเหือ 
37. เจษฎา  ทองกลม 
38. เตวิช  สมบูรณ์ 
39. รังสรรค์  อุ่นสวัสดิ์ 
40. กุลชาติ  ส้มจีน 
41. ศราวุฒิ  ช่างเงิน 
42. นันทิตา  แก้วกาหลง 
43. นันทกร  พลทองหลาง 
44. จิรวัฒน์  นพโสภณ์ 
45. ณัฐวุฒิ  บุญธุรัตน์ 
46. วุฒินันท์  ส้มเกล้ียง 
47. ประพจน์  ทับเจริญ 
48. ศุภวัฒน์  บุญญา 
49. ธนากร  เฟ่ืองย้อย 
50. กิตติภณ  บัวตัน 
51. สุธิมนต์  ปลอดทอด 
52. ธนธรณ์  พุทธา 
53. พรรษวุฒิ  ใจเจริญ 
54. พีรพล  นาคเกษม 
55. อลิษา  ป่ีแก้ว 
56. โสภาพรรณ  โพธิศิริ 
57. เจนจิรา  กลิ่นเข้ม 
58. ยุวดี  ลาวิลาศ 
59. จักรินทร์  ศรีสวัสดิ์ 
60. ธนวัฒน์  บุญนาม 

61. วรายุทธ  พวงทอง 
62. วิชยุตม์  สิงซอม 
63. รัฐภูมิ  พัดทาบ 
64. อดิวรรณ  อเนก 
65. ภานุวัฒน์  เพ็งรัตน์ 
66. ทวีศักดิ์  เนียมพิทักษ์ 
67. กิตติกร  พิกุลทอง 
68. ธารารัตน์  นานัน 
69. เอกนรินทร์  พรมนัส 
70. สมศักดิ์  ตันไล้ 
71. ณัฐพร  ชูเจริญ 
72. จิรัชดา เชือนรัมย์ 
73. สุคนทิพย์  จรรยาขาม 
74. ภาณุวิชญ์  โสมรัตน์ 
75. นรินทร์  พรามกูล 
76. อานุวัฒน์  ทองอินทร์ 
77. วรุตม์  เกตุสุวรรณ 
78. เกียรติศักดิ์  ทองคง 
79. โชคชัย  คุณมูล 
80. กฤษณะ  จุมจันทร์ 
81. สิริวัฒน์  เหมือนวอน 
82. อนุรักษ์  ภิรมย์ดี 
83. ประกร  วรรณจันทร์ 
84. นภัสสร  พาสดา 
85. ยศวดี  บุญนิติตระกูล 
86. ดวงสมา  วิเศษสัตย์ 
87. วันวิสาข์  นกชัยภูมิ 
88. หนึ่งฤทัย  สุขสวัสดิ์ 
89. จุฑาทิพย์  นุมทองค า 
90. กชมน  ประมวล 



 

รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ 
91. พณิดา  เพิ่มพูน 
92. ธิดารัตน์  สวัสดี 
93. เกริกไกร  อยู่สี 
94. ปิยะฉัตร   ใจหาญ 
95. ปาริชาติ  รอดยิ้ม 
96. ปิยวรรณ  พูลสวัสดิ์ 
97. ปกรณ์  แขกเทศ 
98. นิภาพร  วันหลั่ง 
99. ศิวกร  สวนมาลา 
100. อรรถวุฒิ  อยู่ดอนไพร 
101. ธนภัทร  สุขสมบัต ิ

102. วิชยุตม์  เข็มกลัด 
103. กษิดิ์เดช  พรามกูล 
104. ธิวานนท์  อ่อนเจริญ 
105. ธนโชค  ไพจิตร 
106. สุกริด  สุขสวัสดิ์ 
107. ถาวรีย์  นกบิน 
108. ภานุวัฒน์  เพียรชนะ 
109. ปนัดดา  อินกล่ า 
110. อธิฐาน  รินรักษา 
111. ปัญญา  วงษ์เจริญ 
112. ณัฐวุฒิ  เทียมด ารง 

113. สุกัญญา  โสภา 
114. คงชนะ  ไชยโคตร 
115. ณัฐวัตร  สังฆะรัตน์ 
116. สุทธิดา  จ าปาเลิศ 
117. ศุภณัฐ  จันทรา 
118. โชติกา  จ้อยเจริญ 
119. สุรีย์พร  ชินสีห์ 
120. เสริมชาติ  ค าดา 
121. ปวริศรา  ศิสี 
122. พรนภา จุลกิ่ง 
123. ธนวุธ  ชื่นภิรมย์ 

 

 
 


