
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางนิตย ์ ผุดมี 168.85                       xxxxxx6822 รายการโอนเงิน กบข.คืน (เงินสมทบและเงินชดเชย)

นายปรีดา  จนัทวี 16,830.00                  xxxxxx9542 คา่ตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณคา่แห่งแผน่ดิน ประจ าเดือน ก.ค. 64 

นางเพียงจนัทร์  คงหนู 16,830.00                  xxxxxx7990 คา่ตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณคา่แห่งแผน่ดิน ประจ าเดือน ก.ค. 64 

นางวนิดา  จนัทรักษ์ 16,830.00                  xxxxxx4203 คา่ตอบแทนจา้งครูผูท้รงคุณคา่แห่งแผน่ดิน ประจ าเดือน ก.ค. 64 

เบญจมราชูทิศ 3,366,199.00             xxxxxx8947 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ปากพูน 252,431.00                xxxxxx2258 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

โยธินบ ารุง 2,250,621.00             xxxxxx4413 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ตรีนิมิตรวิทยา 187,970.00                xxxxxx9027 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 694,698.00                xxxxxx1651 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ขนุทะเลวิทยาคม 558,798.00                xxxxxx0151 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

เฉลิมราชประชาอุทิศ 389,392.00                xxxxxx0369 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1,757,555.00             xxxxxx5987 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

พระพรหมพิทยานุสรณ์ 201,574.00                xxxxxx2343 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ทางพูนวิทยาคาร 614,203.00                xxxxxx1012 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช1,510,204.00             xxxxxx6740 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ละอายพิทยานุสรณ์ 296,163.00                xxxxxx8346 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

พิปูนสงัฆรักษป์ระชาอุทิศ 713,214.00                xxxxxx8150 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

นางเอ้ือยวิทยา 45,543.00                  xxxxxx3850 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ทุ่งสงวิทยา 1,678,051.00             xxxxxx1048 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 245,274.00                xxxxxx0892 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

กา้งปลาวิทยาคม 923,596.00                xxxxxx2311 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

นาบอน 1,116,824.00             xxxxxx4905 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ทุ่งใหญ่วิทยาคม 1,903,694.00             xxxxxx3530 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

กรุงหยนัวิทยาคาร 415,606.00                xxxxxx5454 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมงัคลาภิเษก 1,188,646.00             xxxxxx9787 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

เสมด็จวนวิทยาคม 470,863.00                xxxxxx0511 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ทุ่งสงัพิทยาคม 178,480.00                xxxxxx6185 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

บางขนัวิทยา 1,663,843.00             xxxxxx4004 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

วงัหินวิทยาคม 175,289.00                xxxxxx3040 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 333,258.00                xxxxxx9825 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ชา้งกลางประชานุกูล 498,596.00                xxxxxx7138 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

รายการโอนเงิน กบข.คนื (เงินสมทบและเงินชดเชย), ค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดนิ ประจ าเดอืน ก.ค. 64 , เงิน

อุดหนุนภาคเรียนที่ 1/ปีการศึกษา  2564 (30%)



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
เชียรใหญ่ 1,480,716.00             xxxxxx0193 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

วิเชียรประชาสรรค์ 63,137.00                  xxxxxx0549 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

เชียรใหญ่สามคัคีวิทยา 120,327.00                xxxxxx6897 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ธญัญาวดีศึกษา 68,447.00                  xxxxxx2652 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ชะอวด 2,091,281.00             xxxxxx4864 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ชะอวดวิทยาคาร 1,670,580.00             xxxxxx4878 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

เกาะขนัธ์ประชาภิบาล 149,415.00                xxxxxx2116 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ขอนหาดประชาสรรค์ 205,065.00                xxxxxx1078 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 161,900.00                xxxxxx0481 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

โศภนคณาภรณ์ 149,876.00                xxxxxx9976 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

อินทร์ธานีวิทยาคม 12,013.00                  xxxxxx9541 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนธราภิวฒัก์ 1,785,291.00             xxxxxx6928 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

คีรีราษฎร์พฒันา 311,277.00                xxxxxx6445 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ควนเกยสุทธิวิทยา 271,018.00                xxxxxx8442 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

เสาธงวิทยา 359,712.00                xxxxxx1148 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ตระพงัพิทยาคม 314,656.00                xxxxxx1383 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

หวัไทรบ ารุงราษฎร์ 1,722,772.00             xxxxxx1368 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

แหลมราษฎร์บ ารุง 416,327.00                xxxxxx9158 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

นพคุณประชาสรรค์ 75,569.00                  xxxxxx2541 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ทรายขาววิทยา 248,912.00                xxxxxx1375 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

เขาพงัไกร 229,718.00                xxxxxx2153 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 512,155.00                xxxxxx0689 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

พรหมคีรีพิทยาคม 1,514,712.00             xxxxxx9849 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

บา้นเกาะวิทยา 51,433.00                  xxxxxx0072 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

โมคลานประชาสรรค์ 226,024.00                xxxxxx9541 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

สระแกว้รัตนวิทย์ 433,974.00                xxxxxx7311 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

สิชลคุณาธารวิทยา 1,980,223.00             xxxxxx9099 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 372,940.00                xxxxxx7079 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

สิชลประชาสรรค์ 877,078.00                xxxxxx0600 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

เทพราชพิทยาสรรค์ 11,886.00                  xxxxxx2767 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ขนอมพิทยา 1,140,369.00             xxxxxx4728 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

ทอ้งเนียนคณาภิบาล 218,464.00                xxxxxx3496 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

คงคาประชารักษ์ 372,559.00                xxxxxx2190 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช

นบพิต าวิทยา 659,852.00                xxxxxx5247 เงินอุดหนุนภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) นครศรีธรรมราช



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
พทัลุงพิทยาคม 1,428,560.00             xxxxxx7482 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

พรหมพินิตชยับุรี 384,906.00                xxxxxx2521 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

ประภสัสรรังสิต 509,944.00                xxxxxx0223 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

วชิรธรรมสถิต 123,051.00                xxxxxx3439 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

สตรีพทัลุง 3,424,036.00             xxxxxx1148 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

กงหราพิชากร 639,393.00                xxxxxx2265 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

ชะรัดชนูปถมัภ์ 144,545.00                xxxxxx5221 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

หานโพธ์ิพิทยาคม 159,535.00                xxxxxx1453 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

ประชาบ ารุง 308,858.00                xxxxxx3565 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

ตะโหมด 2,141,980.00             xxxxxx4792 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

ควนขนุน 998,178.00                xxxxxx3331 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

พนางตุง 151,144.00                xxxxxx1013 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

ดอนศาลาน าวิทยา 181,302.00                xxxxxx0138 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

ปัญญาวธุ 134,138.00                xxxxxx7930 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

ควนพระสาครินทร์ 171,115.00                xxxxxx3662 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

ปากพะยนูพิทยาคาร 804,969.00                xxxxxx0345 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

หารเทารังสีประชาสรรค์ 1,331,421.00             xxxxxx4468 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

ศรีบรรพตพิทยาคม 347,155.00                xxxxxx7968 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

ตะแพนพิทยา 87,335.00                  xxxxxx9761 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

ป่าบอนพิทยาคม 357,238.00                xxxxxx1309 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

บางแกว้พิทยาคม 716,776.00                xxxxxx4957 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

ป่าพะยอมพิทยาคม 1,141,302.00             xxxxxx1560 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

นิคมควนขนุนวิทยา 187,034.00                xxxxxx3953 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

เขาชยัสน 1,080,814.00             xxxxxx0198 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

นาขยาดวิทยาคาร 65,118.00                  xxxxxx8942 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง

อุดมวิทยายน 183,905.00                xxxxxx6729 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/ปีการศึกษา  2564 (30%) พทัลุง


