
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขทีบั่ญชี หมายเหตุ

เบญจมราชูทิศ 2,040,213.00                     xxxxxx8947

ปากพนู 185,003.00                        xxxxxx2258

โยธินบ ารุง 1,398,788.00                     xxxxxx4413

ตรีนิมิตรวิทยา 109,379.00                        xxxxxx9027

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 330,354.00                        xxxxxx1651

พรหมคีรีพิทยาคม 884,314.00                        xxxxxx9849

บา้นเกาะวิทยา 68,567.00                          xxxxxx0072

ขนุทะเลวิทยาคม 78,575.00                          xxxxxx0151

ละอายพิทยานุสรณ์ 170,859.00                        xxxxxx8346

พิปูนสังฆรักษป์ระชาอุทิศ 344,261.00                        xxxxxx8150

นางเอ้ือยวิทยา 68,195.00                          xxxxxx3850

เชียรใหญ่ 836,795.00                        xxxxxx0193

วิเชียรประชาสรรค์ 64,278.00                          xxxxxx0549

เชียรใหญ่สามคัคีวิทยา 88,023.00                          xxxxxx6897

ธญัญาวดีศึกษา 42,925.00                          xxxxxx2652

ชะอวด 959,373.00                        xxxxxx4864

ชะอวดวิทยาคาร 996,971.00                        xxxxxx4878

เกาะขนัธ์ประชาภิบาล 62,412.00                          xxxxxx2116

ขอนหาดประชาสรรค์ 75,902.00                          xxxxxx1078

ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 161,502.00                        xxxxxx0481

โมคลานประชาสรรค์ 206,727.00                        xxxxxx9541

สระแกว้รัตนวิทย์ 267,533.00                        xxxxxx7311

ทุ่งสงวิทยา 661,110.00                        xxxxxx1048

ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 154,790.00                        xxxxxx0892

กา้งปลาวิทยาคม 539,498.00                        xxxxxx2311

นาบอน 625,503.00                        xxxxxx4905

ทุ่งใหญ่วิทยาคม 794,265.00                        xxxxxx3530

กรุงหยนัวิทยาคาร 275,336.00                        xxxxxx1097

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมงัคลาภิเษก 518,693.00                        xxxxxx9787

เสมด็จวนวิทยาคม 261,365.00                        xxxxxx0511

ทุ่งสังพิทยาคม 77,737.00                          xxxxxx6185

โศภนคณาภรณ์ 77,488.00                          xxxxxx9976

อินทร์ธานีวิทยาคม 33,786.00                          xxxxxx9541

 เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ60 ในส่วนของ 30% ทีเ่หลือของจ านวนนักเรียนช้ันเคลื่อน
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ร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนธราภิวฒัก์ 971,946.00                        xxxxxx6928

คีรีราษฎร์พฒันา 159,234.00                        xxxxxx6445

ควนเกยสุทธิวิทยา 106,613.00                        xxxxxx8442

เสาธงวิทยา 214,155.00                        xxxxxx1148

ตระพงัพิทยาคม 145,993.00                        xxxxxx1383

สิชลคุณาธารวิทยา 988,217.00                        xxxxxx9099

ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 247,214.00                        xxxxxx7079

สิชลประชาสรรค์ 614,934.00                        xxxxxx0600

เทพราชพิทยาสรรค์ 52,683.00                          xxxxxx2767

ขนอมพิทยา 547,527.00                        xxxxxx4728

ทอ้งเนียนคณาภิบาล 98,376.00                          xxxxxx3496

หวัไทรบ ารุงราษฎร์ 992,627.00                        xxxxxx1368

แหลมราษฎร์บ ารุง 211,671.00                        xxxxxx0517

นพคุณประชาสรรค์ 119,514.00                        xxxxxx2541

ทรายขาววิทยา 202,469.00                        xxxxxx1375

เขาพงัไกร 118,549.00                        xxxxxx2153

บางขนัวิทยา 810,111.00                        xxxxxx4004

วงัหินวิทยาคม 111,989.00                        xxxxxx3040

ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 147,984.00                        xxxxxx9825

มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 257,079.00                        xxxxxx0689

เฉลิมราชประชาอุทิศ 184,162.00                        xxxxxx0369

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1,011,644.00                     xxxxxx5987

พระพรหมพิทยานุสรณ์ 217,824.00                        xxxxxx2343

คงคาประชารักษ์ 241,649.00                        xxxxxx2190

นบพิต าวิทยา 352,119.00                        xxxxxx5247

ชา้งกลางประชานุกูล 238,911.00                        xxxxxx7138

ทางพนูวิทยาคาร 307,815.00                        xxxxxx0244

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช763,661.00                        xxxxxx6740

สตรีพทัลุง 1,971,310.00                     xxxxxx1148

พทัลุงพิทยาคม 707,070.00                        xxxxxx7482

พรหมพินิตชยับุรี 75,871.00                          xxxxxx2521

ประภสัสรรังสิต 363,927.00                        xxxxxx0223

วชิรธรรมสถิต 108,446.00                        xxxxxx3439

กงหราพิชากร 358,704.00                        xxxxxx2265
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ชะรัดชนูปถมัภ์ 100,986.00                        xxxxxx5221

เขาชยัสน 583,299.00                        xxxxxx0198

หานโพธ์ิพิทยาคม 98,095.00                          xxxxxx1453

ตะโหมด 1,241,049.00                     xxxxxx4792

ประชาบ ารุง 182,202.00                        xxxxxx3565

ควนขนุน 728,669.00                        xxxxxx3331

พนางตุง 171,386.00                        xxxxxx1013

อุดมวิทยายน 189,259.00                        xxxxxx6729

นาขยาดวิทยาคาร 55,730.00                          xxxxxx8942

ดอนศาลาน าวิทยา 105,711.00                        xxxxxx0138

ปัญญาวธุ 93,711.00                          xxxxxx7930

หารเทารังสีประชาสรรค์ 746,847.00                        xxxxxx0744

ปากพะยนูพิทยาคาร 416,083.00                        xxxxxx0345

ควนพระสาครินทร์ 161,037.00                        xxxxxx3662

ศรีบรรพตพิทยาคม 226,716.00                        xxxxxx7968

ตะแพนพิทยา 54,302.00                          xxxxxx9761

ป่าบอนพิทยาคม 173,096.00                        xxxxxx1309

บางแกว้พิทยาคม 412,899.00                        xxxxxx4957

ป่าพะยอมพิทยาคม 623,837.00                        xxxxxx1560

นิคมควนขนุนวิทยา 227,150.00                        xxxxxx3953


