
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
เบญจมราชูทิศ 133,769.00                        xxxxxx8947

ปากพนู 11,358.00                          xxxxxx2258

โยธินบ ารุง 93,107.00                          xxxxxx4413

ตรีนิมิตรวิทยา 6,881.00                            xxxxxx9027

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 22,546.00                          xxxxxx1651

พรหมคีรีพิทยาคม 59,194.00                          xxxxxx9849

บา้นเกาะวิทยา 4,877.00                            xxxxxx0072

ขนุทะเลวิทยาคม 5,154.00                            xxxxxx0151

ละอายพิทยานุสรณ์ 10,887.00                          xxxxxx8346

พิปูนสังฆรักษป์ระชาอุทิศ 23,616.00                          xxxxxx8150

นางเอ้ือยวิทยา 4,536.00                            xxxxxx3850

เชียรใหญ่ 55,919.00                          xxxxxx0193

วิเชียรประชาสรรค์ 4,162.00                            xxxxxx0549

เชียรใหญ่สามคัคีวิทยา 5,673.00                            xxxxxx6897

ธญัญาวดีศึกษา 1,936.00                            xxxxxx2652

ชะอวด 64,259.00                          xxxxxx4864

ชะอวดวิทยาคาร 66,741.00                          xxxxxx4878

เกาะขนัธ์ประชาภิบาล 3,825.00                            xxxxxx2116

ขอนหาดประชาสรรค์ 4,925.00                            xxxxxx1078

ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 9,500.00                            xxxxxx0481

โมคลานประชาสรรค์ 12,482.00                          xxxxxx9541

สระแกว้รัตนวิทย์ 18,382.00                          xxxxxx7311

ทุ่งสงวิทยา 44,630.00                          xxxxxx1048

ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 9,917.00                            xxxxxx0892

กา้งปลาวิทยาคม 36,740.00                          xxxxxx2311

นาบอน 41,763.00                          xxxxxx4905

ทุ่งใหญ่วิทยาคม 53,208.00                          xxxxxx3530

กรุงหยนัวิทยาคาร 18,729.00                          xxxxxx1097

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมงัคลาภิเษก 34,709.00                          xxxxxx9787

เสมด็จวนวิทยาคม 18,015.00                          xxxxxx0511

ทุ่งสังพิทยาคม 4,986.00                            xxxxxx6185

โศภนคณาภรณ์ 4,893.00                            xxxxxx9976

อินทร์ธานีวิทยาคม 1,923.00                            xxxxxx9541

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 1/2563(70%) กรณจีัดสรรไม่ครบถ้วน



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
ร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนธราภิวฒัก์ 65,689.00                          xxxxxx6928

คีรีราษฎร์พฒันา 10,078.00                          xxxxxx6445

ควนเกยสุทธิวิทยา 6,980.00                            xxxxxx8442

เสาธงวิทยา 13,016.00                          xxxxxx1148

ตระพงัพิทยาคม 9,292.00                            xxxxxx1383

สิชลคุณาธารวิทยา 65,716.00                          xxxxxx9099

ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 16,988.00                          xxxxxx7079

สิชลประชาสรรค์ 41,112.00                          xxxxxx0600

เทพราชพิทยาสรรค์ 3,338.00                            xxxxxx2767

ขนอมพิทยา 36,585.00                          xxxxxx4728

ทอ้งเนียนคณาภิบาล 6,313.00                            xxxxxx3496

หวัไทรบ ารุงราษฎร์ 66,488.00                          xxxxxx1368

แหลมราษฎร์บ ารุง 13,168.00                          xxxxxx0517

นพคุณประชาสรรค์ 7,760.00                            xxxxxx2541

ทรายขาววิทยา 12,929.00                          xxxxxx1375

เขาพงัไกร 7,938.00                            xxxxxx2153

บางขนัวิทยา 54,272.00                          xxxxxx4004

วงัหินวิทยาคม 7,457.00                            xxxxxx3040

ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 8,905.00                            xxxxxx9825

มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 17,959.00                          xxxxxx0689

เฉลิมราชประชาอุทิศ 11,703.00                          xxxxxx0369

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 64,578.00                          xxxxxx5987

พระพรหมพิทยานุสรณ์ 13,557.00                          xxxxxx2343

คงคาประชารักษ์ 16,642.00                          xxxxxx2190

นบพิต าวิทยา 24,037.00                          xxxxxx5247

ชา้งกลางประชานุกูล 16,276.00                          xxxxxx7138

ทางพนูวิทยาคาร 21,042.00                          xxxxxx0244

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช51,593.00                          xxxxxx6740

สตรีพทัลุง 129,337.00                        xxxxxx1148

พทัลุงพิทยาคม 47,343.00                          xxxxxx7482

พรหมพินิตชยับุรี 5,581.00                            xxxxxx2521

ประภสัสรรังสิต 24,787.00                          xxxxxx0223

วชิรธรรมสถิต 7,282.00                            xxxxxx3439

กงหราพิชากร 23,756.00                          xxxxxx2265



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ
ชะรัดชนูปถมัภ์ 6,433.00                            xxxxxx5221

เขาชยัสน 39,168.00                          xxxxxx0198

หานโพธ์ิพิทยาคม 6,568.00                            xxxxxx1453

ตะโหมด 82,918.00                          xxxxxx4792

ประชาบ ารุง 11,564.00                          xxxxxx3565

ควนขนุน 49,381.00                          xxxxxx3331

พนางตุง 10,799.00                          xxxxxx1013

อุดมวิทยายน 11,261.00                          xxxxxx6729

นาขยาดวิทยาคาร 3,809.00                            xxxxxx8942

ดอนศาลาน าวิทยา 6,817.00                            xxxxxx0138

ปัญญาวธุ 6,384.00                            xxxxxx7930

หารเทารังสีประชาสรรค์ 50,075.00                          xxxxxx0744

ปากพะยนูพิทยาคาร 28,377.00                          xxxxxx0345

ควนพระสาครินทร์ 9,867.00                            xxxxxx3662

ศรีบรรพตพิทยาคม 13,996.00                          xxxxxx7968

ตะแพนพิทยา 3,576.00                            xxxxxx9761

ป่าบอนพิทยาคม 10,755.00                          xxxxxx1309

บางแกว้พิทยาคม 28,026.00                          xxxxxx4957

ป่าพะยอมพิทยาคม 41,809.00                          xxxxxx1560

นิคมควนขนุนวิทยา 13,776.00                          xxxxxx3953

สวนกุหลาบวิทยาลยั นครศรีธรรมราช 45,286.00                          xxxxxx631682 เขา้บญัชีวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563

สตรีทุ่งสง 100,290.00                        xxxxxx560746 เขา้บญัชีวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563


