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รวมเป็นเงิน

ทัง้สิ้น

(บาท)

 กระบี่ 63,000 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 25,200 

อปท.1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กรุงไทย 812-0-38932-8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 25,200 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 37,800 

อปท.2 โรงเรียนบ้านช่องพลี กรุงไทย 969-0-02095-1 เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านช่องพลี 37,800 

กาญจนบุรี 88,050 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 12,450 

อปท.3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดกาญจนบุรี (บ้านเกา่วิทยา) กรุงไทย 713-0-45485-7 โรงเรียนอบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 12,450 

เทศบาลเมอืงกาญจนบุรี 75,600 

อปท.4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทวสังฆาราม กรุงไทย 960-0-07957-9 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) 37,800 

อปท.5 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านบ่อ กรุงไทย 960-0-08029-1 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 37,800 

กาฬสินธุ์ 58,500 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 20,700 

อปท.6 โรงเรียนบัวขาว กรุงไทย 416-0-24852-7 โรงเรียนบัวขาวเงินอุดหนุนทัว่ไป 20,700 

เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ์ 37,800 

อปท.7 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพ์ิทยาสิทธิ์ กรุงไทย 404-0-89160-0 โรงเรียนเทศบาล1กาฬสินธุพ์ิทยาสิทธิ์ 37,800 

รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณส าหรับศูนยก์ารอบรมครูทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด / อปท. / โรงเรียน ชื่อธนาคาร เลขทีบ่ัญชี ชื่อบัญชี
ล าดบัที่

ศูนย์อบรม
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ก าแพงเพชร 103,800 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 24,000 

อปท.8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร กรุงไทย 620-0-41514-5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 24,000 

เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร 79,800 

อปท.156 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภ)์ กรุงไทย 620-0-40041-5 เงินรายได้ รร.เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ)์ 18,900 

อปท.157 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุง่สวน) กรุงไทย 347-0-20890-5 รายได้โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุง่สวน) 18,900 

อปท.9 โรงเรียนชากังราววิทยา กรุงไทย 620-0-40964-1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ)์ 42,000 

ขอนแก่น 118,800 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 44,100 

อปท.10 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรุงไทย 422-0-19776-1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (เงินอุดหนุน) 44,100 

เทศบาลนครขอนแก่น 74,700 

อปท.11 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กรุงไทย 445-0-13815-5 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 74,700 

จันทบุรี 94,500 

เทศบาลเมอืงจันทบุรี 56,700 

อปท.12 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 กรุงไทย 204-0-26141-9 เงินรายได้ โรงเรียนเทศบาล 1 56,700 

เทศบาลเมอืงขลุง 37,800 

อปท.13 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 กรุงไทย 205-0-07825-0 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 37,800 

ฉะเชงิเทรา 30,750 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชงิเทรา 30,750 

อปท.14 โรงเรียนช าป่างามวิทยาคม กรุงไทย 238-0-18170-5 โรงเรียนช าป่างามวิทยาคม 30,750 
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ชลบุรี 137,400 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 80,700 

อปท.15 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี กรุงไทย 464-0-06279-6 เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 37,800 

อปท.16 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม กรุงไทย 209-0-17379-3 รายได้สถานศึกษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 42,900 

เทศบาลเมอืงชลบุรี 56,700 

อปท.17 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส กรุงไทย 207-0-26574-9 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เงินรายได้สถานศึกษา 56,700 

ชยันาท 21,000 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชยันาท 21,000 

อปท.18 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรุงไทย 106-0-24566-3 เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยนาท 21,000 

ชยัภูมิ 123,900 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชยัภูมิ 86,100 

อปท.19 โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม กรุงไทย 318-0-36618-4 โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม 44,100 

อปท.20 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรุงไทย 285-1-05331-0 อุดหนุนทัว่ไป โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 42,000 

เทศบาลเมอืงชยัภูมิ 37,800 

อปท.21 โรงเรียนเทศบาล 1 วิทยานารี กรุงไทย 342-0-18505-7 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา15 (เทศบาล1) 37,800 

เชยีงราย 71,100 

เทศบาลนครเชยีงราย 71,100 

อปท.24 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กรุงไทย 539-0-29533-1 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 27,000 

อปท.25 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรุงไทย 539-0-42194-9 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 44,100 
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เชยีงใหม่ 54,000 

เทศบาลนครเชยีงใหม่ 54,000 

อปท.26 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย กรุงไทย 502-0-11574-6 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย (เงินรายได้ของสถานศึกษา) 36,000 

อปท.27 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง กรุงไทย 554-0-16181-5 เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 18,000 

ตรัง 52,200 

เทศบาลนครตรัง 52,200 

อปท.28 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ กรุงไทย 903-0-47280-4 โครงการเรียนฟรี 15 ปี (โรงเรียนเทศบาล 4  วัดมัชฌิมภูม)ิ 33,300 

อปท.29 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ กรุงไทย 903-0-47311-1 โครงการเรียนฟรี 15 ปี (โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 18,900 

ตราด 56,700 

เทศบาลเมอืงตราด 56,700 

อปท.30 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กรุงไทย 206-0-25184-2 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา (เงินรายได้) 56,700 

ตาก 69,300 

เทศบาลเมอืงตาก 44,100 

อปท.31 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร กรุงไทย 603-0-34528-1 โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร 44,100 

เทศบาลนครแมส่อด 25,200 

อปท.32 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ กรุงไทย 604-047379-7 เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 25,200 

นครนายก 27,000 

เทศบาลเมอืงนครนายก 27,000 

อปท.33 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง กรุงไทย 211-0-21010-9 เงินรายได้ของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง 27,000 
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นครปฐม 72,450 

เทศบาลนครนครปฐม 72,450 

อปท.34 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม กรุงไทย 719-0-28682-9 รายได้ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 22,500 

อปท.35 โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม กรุงไทย 719-0-27679-3 รายได้ของโรงเรียนเทศบาล 3 ( สระกระเทียม) 49,950 

นครพนม 81,900 

เทศบาลเมอืงนครพนม 81,900 

อปท.36 โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ กรุงไทย 985-8-40078-0 โรงเรียน ชุมชนเทศบาล 3( พนิิจพทิยานุสรณ์) โครงการบรูณาการ สะเต็มศึกษา 44,100 

อปท.37 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี กรุงไทย 408-0-39642-2 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ป)ี 37,800 

นครราชสีมา 126,000 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 44,100 

อปท.38 โรงเรียนสีค้ิวสวัสด์ิผดุงวิทยา กรุงไทย 327-0-22828-7 เงินทอดผ่าป่ามหากุศล โรงเรียนสีค้ิว "สวัสด์ิผดุงวิทยา" 44,100 

เทศบาลนครนครราชสีมา 81,900 

อปท.39 โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร กรุงไทย 301-028089-1 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 81,900 

นครศรีธรรมราช 111,600 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 37,800 

อปท.40 โรงเรียนบ้านส านักไม้เรียบ ธกส. 019152831613 โรงเรียนบ้านส านักไม้เรียบ 37,800 

เทศบาลเมอืงทุง่สง 36,000 

อปท.41 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กรุงไทย 820-0-25489-5 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 36,000 

เทศบาลเมอืงปากพนัง 37,800 

อปท.42 โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ กรุงไทย 802-0-12884-0 รายได้โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 37,800 
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นครสวรรค์ 72,450 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 25,200 

อปท.43 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงไทย 628-1-36138-5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 25,200 

เทศบาลนครนครสวรรค์ 47,250 

อปท.44 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต กรุงไทย 633-0-26782-0 รายได้สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 47,250 

นนทบุรี 56,700 

เทศบาลนครนนทบุรี 56,700 

อปท.45 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ กรุงไทย 108-047851-5 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ 37,800 

อปท.46 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ กรุงไทย 130-0-14319-3 รายได้โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 18,900 

นราธิวาส 94,950 

เทศบาลเมอืงนราธิวาส 56,700 

อปท.47 โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี ธกส. 010552858182 บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1 (ถ. ภูผาภักดี) 56,700 

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 38,250 

อปท.48 โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา กรุงไทย 914-0-67190-9 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) STEM 38,250 

น่าน 56,700 

เทศบาลเมอืงน่าน 56,700 

อปท.49 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร กรุงไทย 507-3-13663-2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 56,700 

บึงกาฬ 37,800 

เทศบาลต าบลพรเจริญ 37,800 

อปท.51 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ ออมสิน 053150671328 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ 37,800 
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บุรีรัมย์ 81,900 
เทศบาลเมอืงบุรีรัมย์ 44,100 

อปท.52 โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา กรุงไทย 308-0-26509-2 เงินรายได้ของโรงเรียนเทศบาล1บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 44,100 
เทศบาลเมอืงนางรอง 37,800 

อปท.53 โรงเรียนเทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา กรุงไทย 373-0-75215-4 โรงเรียน ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 37,800 
ปทุมธานี 100,800 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 44,100 

อปท.54 โรงเรียนสามโคก กรุงไทย 134-0-19039-7 โรงเรียนสามโคก (เงินสวัสดิการ) 44,100 
เทศบาลเมอืงท่าโขลง 56,700 

อปท.55 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 กรุงไทย 152-0-24520-3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 (รายได้สถานศึกษา) 56,700 
ประจวบคีรีขนัธ์ 37,800 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 18,000 

อปท.56 โรงเรียนรัชตวิทยาคม กรุงไทย 716-0-15855-5 โรงเรียนรัชตวิทยาคม 18,000 
เทศบาลเมอืงประจวบคีรีขนัธ์ 19,800 

อปท.57 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว กรุงไทย 715-0-21507-6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว 19,800 
ปราจีนบุรี 44,100 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 44,100 

อปท.59 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กรุงไทย 233-0-63038-7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบนิทร์บรีุ (โครงการบรูณาการสเต็มศึกษา) 44,100 
ปัตตานี 48,600 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 48,600 

อปท.61 โรงเรียนบ้านเขาตูม กรุงไทย 925-0-16823-3 โรงเรียนบ้านเขาตูม 13,500 
อปท.62 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม กรุงไทย 907-0-47903-6 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม (เงินรายได้) 35,100 
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พระนครศรีอยุธยา 85,500 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 54,000 

อปท.63 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน กรุงไทย 101-0-41930-7 เงินรายได้ของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 54,000 

เทศบาลต าบลสามกอ 31,500 

อปท.64 โรงเรียนวัดสามกอ กรุงไทย 104-0-27667-9 โรงเรียนวัดสามกอ 31,500 

พังงา 106,200 

เทศบาลเมอืงพังงา 106,200 

อปท.65 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง กรุงไทย 809-0-19601-2 เงินรายได้ของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 56,700 

อปท.66 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว กรุงไทย 980-0-59398-5 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 49,500 

พัทลุง 81,900 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 44,100 

อปท.67 โรงเรียนอุบลรัตนกัญญาราชวิทยาลัย กรุงไทย 908-1-00914-1 เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนอบุลรัตนกญัญาราชวทิยาลัยพทัลุง 44,100 

เทศบาลเมอืงพัทลุง 37,800 

อปท.68 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ กรุงไทย 908-0-66691-2 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 37,800 

พิจิตร 81,900 

เทศบาลเมอืงพิจิตร 81,900 

อทป.69 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรุงไทย 610-0-25389-5 เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 81,900 

พิษณุโลก 56,700 

เทศบาลนครพิษณุโลก 56,700 

อปท.70 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี กรุงไทย 601-0-67174-4 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันป)ี 56,700 
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เพชรบุรี 78,300 
เทศบาลเมอืงเพชรบุรี 37,800 

อปท.72 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส กรุงไทย 703-0-22526-0 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 37,800 

เทศบาลเมอืงชะอ า 40,500 

อปท.73 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอ า กรุงไทย 717-6-01873-1 บัญชีกระแสรายวันโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอ า 40,500 
เพชรบูรณ์ 44,100 
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ 44,100 

อปท.74 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) กรุงไทย 614-0-46845-0 เงินรายได้ของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 44,100 
แพร่ 73,500 
เทศบาลเมอืงแพร่ 73,500 

อปท.75 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน กรุงไทย 506-0-45283-2 เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 42,000 

อทป.76 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง กรุงไทย 506-0-66832-0 รายได้สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 31,500 
พะเยา 84,150 
เทศบาลเมอืงพะเยา 49,050 

อปท.77 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ กรุงไทย 612-0-37627-4 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ 49,050 

เทศบาลต าบลงิม 35,100 

อทป.78 โรงเรียนเทศบาลต าบลงิม ธกส. 014722629821 โรงเรียนเทศบาลต าบลงิม (คือเวียง จ่ า) 35,100 
ภูเก็ต 90,450 
เทศบาลนครภูเก็ต 90,450 

อปท.79 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ธกส. 015602410673 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 33,750 

อทป.80 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ออมสิน 050202234246 โรงเรียนเทศบาลบางเหนียว 56,700 
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มหาสารคาม 93,450 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 36,750 

อปท.81 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม กรุงไทย 417-0-21095-6 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 36,750 

เทศบาลเมอืงมหาสารคาม 56,700 

อปท.82 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย กรุงไทย 409-3-07225-6 เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 56,700 

มกุดาหาร 91,800 

เทศบาลเมอืงมกุดาหาร 56,700 

อปท.83 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต กรุงไทย 420-6-03277-7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) 56,700 

เทศบาลต าบลดงเย็น 35,100 

อปท.84 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น กรุงไทย 985-1-61824-1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 35,100 

แมฮ่่องสอน 72,600 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแมฮ่่องสอน 30,600 

อทป.85 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองค า กรุงไทย 508-0-13021-0 เงินรายได้โรงเรียน อบจ.บ้านจองค า 30,600 

เทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน 42,000 

อทป.86 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรุงไทย 508-0-15285-0 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 42,000 

ยะลา 36,450 

เทศบาลนครยะลา 36,450 

อปท.87 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก กรุงไทย 909-0-35049-7 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 22,950 

อปท.88 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า กรุงไทย 909-0-34858-1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า 13,500 



11

รวมเป็นเงิน

ทัง้สิ้น

(บาท)

จังหวัด / อปท. / โรงเรียน ชื่อธนาคาร เลขทีบ่ัญชี ชื่อบัญชี
ล าดบัที่

ศูนย์อบรม

ยโสธร 37,800 

เทศบาลต าบลเลิงนกทา 37,800 

อปท.90 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา กรุงไทย 325-1-17319-7 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา (เงินรายได้สถานศึกษา) 37,800 

ระนอง 70,200 

เทศบาลเมอืงระนอง 70,200 

อปท.93 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม กรุงไทย 806-0-25102-3 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 43,200 

อปท.94 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ กรุงไทย 806-0-25100-7 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 27,000 

ระยอง 80,100 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 36,000 

อปท.95 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง กรุงไทย 218-0-38294-4 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง (รายได้สถานศึกษา) 36,000 

เทศบาลนครระยอง 44,100 

อปท.96 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม กรุงไทย 235-0-23697-8 เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม 44,100 

ราชบุรี 118,350 

เทศบาลเมอืงราชบุรี 63,000 

อปท.97 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลสงเคราะห์ กรุงไทย 705-1-52238-8 เงินรายได้ของสถานศึกษาโรงเรียน เทศบาล 3 เทศบาลสงเคราะห์ 37,800 

อปท.98 โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี กรุงไทย 736-0-21038-0 เงินรายได้ของสถานศึกษาของ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธนิรามินทรภักดี) 25,200 

เทศบาลเมอืงโพธาราม 37,800 

อปท.99 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค กรุงไทย 708-0-23346-1 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค 37,800 

เทศบาลเมอืงบ้านโป่ง 17,550 

อปท.100 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา กรุงไทย 706-0-30583-1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 17,550 
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ล าปาง 110,250 

เทศบาลนครล าปาง 110,250 

อปท.102 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย กรุงไทย 503-0-46420-4 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จังหวัดล าปาง 56,700 

อปท.103 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง กรุงไทย 503-0-46410-7 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 53,550 

ล าพูน 113,400 

เทศบาลเมอืงล าพูน 56,700 

อปท.104 โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี กรุงไทย 511-0-56269-5 โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 56,700 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 56,700 

อปท.105 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง กรุงไทย 542-0-20691-9 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 56,700 

เลย 89,100 

เทศบาลเมอืงเลย 89,100 

อปท.106 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด กรุงไทย 403-0-43686-2 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) 45,000 

อปท.107 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม กรุงไทย 403-0-43297-2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม 44,100 

ศรีสะเกษ 126,000 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 126,000 

อปท.108 โรงเรียนราษีไศล กรุงไทย 982-8-35176-5 โรงเรียนราษีไศล 44,100 

อปท.110 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ กรุงไทย 326-1-21915-7 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ (เงินอุดหนุนอื่น) 37,800 

อปท.158 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรุงไทย 326-0-16658-0 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 44,100 
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สกลนคร 64,350 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 44,100 

อทป.111 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรุงไทย 444-0-20834-7 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา (เงินรายได้สถานศึกษา) 44,100 

เทศบาลนครสกลนคร 20,250 

อปท.112 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา กรุงไทย 442-0-17181-2 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 20,250 

สงขลา 157,500 

เทศบาลนครสงขลา 37,800 

อปท.113 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย กรุงไทย 901-0-96896.0 เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 37,800 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 119,700 

อปท.114 โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี กรุงไทย 936-0-10953-3 โรงเรียนเทศบาล 1 เงินรายได้ของสถานศึกษา 81,900 

อปท.115 โรงเรียนเทศบาล 3 โศภณพิทยาคุณานุสรณ์ กรุงไทย 911-0-37178-8 เงินรายได้ของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) 37,800 

สตลู 56,700 

เทศบาลเมอืงสตลู 56,700 

อปท.117 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม กรุงไทย 910-0-33013-2 โรงเรียนเทศบาล 2(วัดชนาธิปเฉลิม)เงินรายได้ 56,700 

สมทุรปราการ 63,000 

เทศบาลนครสมทุรปราการ 18,900 

อปท.118 โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์ กรุงไทย 219-0-23757-2 เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4(สิทธิไชยอุปถัมภ)์ 18,900 

เทศบาลเมอืงปากน้ าสมทุรปราการ 44,100 

อปท.119 โรงเรียนเทศบาลปากน้ าศิริวิทยานุสรณ์ กรุงไทย 219-0-33532-9 เทศบาลปากน้ าศิริวิทยานุสรณ์(ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง) 44,100 
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สมทุรสงคราม 64,800 
เทศบาลเมอืงสมทุรสงคราม 27,000 

อปท.120 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส กรุงไทย 709-0-12515-7 โรงเรียน เทศบาล 4 วัดประทุมคณวาส 27,000 

เทศบาลต าบลอัมพวา 37,800 

อปท.121 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม ธกส. 016542049328 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม ฯ 37,800 
สมทุรสาคร 63,000 

เทศบาลนครอ้อมน้อย 63,000 

อปท.123 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย กรุงไทย 732-0-19940-8 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 63,000 
สระแก้ว 81,900 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 44,100 

อปท.124 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา กรุงไทย 236-1-19427-9 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา (เงินอุดหนุน) 44,100 
เทศบาลเมอืงวังน้ าเย็น 37,800 

อปท.125 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ธกส. 012782728631 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 37,800 
สระบุรี 76,200 
เทศบาลเมอืงสระบุรี 38,400 

อปท.126 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุม่พวง กรุงไทย 264-0-17711-7 บัญชีรายได้ของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1(วัดทองพุม่พวง) 38,400 

เทศบาลต าบลหนองแค 37,800 

อปท.127 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเร่ิงราษฎร์บ ารุง กรุงไทย 125-0-166-438 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเร่ิงราษฎร์บ ารุง 37,800 
สิงห์บุรี 28,350 
เทศบาลเมอืงสิงห์บุรี 28,350 

อปท.128 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4 กรุงไทย 116-0-23209-1 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4 28,350 
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สุโขทัย 159,900 

เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี 78,000 

อปท.130 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล กรุงไทย 616-0-23230-4 เงินรายได้สถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ) 78,000 

เทศบาลเมอืงสวรรคโลก 81,900 

อปท.131 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรุงไทย 617-1-01541-5 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 81,900 

สุพรรณบุรี 100,800 

เทศบาลเมอืงสุพรรณบุรี 44,100 

อปท.132 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส กรุงไทย 710-0-28669-7 รายได้สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 44,100 

เทศบาลเมอืงสองพ่ีน้อง 56,700 

อปท.133 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางล่ี กรุงไทย 730-0-22644-2 เงินรายได้ของสถานศึกษา (ร.ร. เทศบาล 1 ตลาดบางล่ี) 56,700 

สุราษฎร์ธานี 135,900 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 54,000 

อปท.134 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ธกส. 020115891599 เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 54,000 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 81,900 

อปท.135 โรงเรียนเทศบาล 5 กรุงไทย 607-0-66896-2 โรงเรียนเทศบาล5 81,900 

สุรินทร์ 64,800 

เทศบาลเมอืงสุรินทร์ 37,800 

อปท.136 โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา กรุงไทย 310-0-49634-5 เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2 "วิภัชศึกษา" 37,800 

เทศบาลต าบลท่าตมู 27,000 

อปท.137 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ออมสิน 052640723004 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 27,000 
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หนองคาย 119,700 

เทศบาลเมอืงหนองคาย 81,900 

อปท.138 โรงเรียนเทศบาลสว่างวิทยา กรุงไทย 413-0-27673-5 โรงเรียนเทศบาล1สว่างวิทยา 81,900 

เทศบาลเมอืงท่าบ่อ 37,800 

อปท.139 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ กรุงไทย 441-0-28609-9 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบา่อ (ท.1) โครงการบรูณาการสเต็มศึกษา 37,800 

หนองบัวล าภู 75,600 

เทศบาลเมอืงหนองบัวล าภู 37,800 

อปท.140 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวล าภู กรุงไทย 402-0-37457-0 โรงเรียนเทบาล 1 หนองบัวล าภู 37,800 

เทศบาลต าบลกุดดนิจี่ 37,800 

อปท.141 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกุดดินจี่ ธกส. 011718094782 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกุดดินจี่ 37,800 

อ่างทอง 138,600 

เทศบาลเมอืงอ่างทอง 138,600 

อปท.142 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส กรุงไทย 118-0-24789-2 โรงเรียนเทศบาล2วัดโลห์สุทธาวาส 56,700 

อปท.143 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล กรุงไทย 118-0-24778-7 โรงเรียนเทศบาล3วัดชัยมงคล 81,900 

อุดรธานี 126,000 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 44,100 

อปท.144 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม กรุงไทย 418-1-67951-9 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 44,100 

เทศบาลนครอุดรธานี 81,900 

อปท.145 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี กรุงไทย 401-1-05410-0 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี(เงินรายได้ของสถานศึกษา) 37,800 

อปท.146 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี กรุงไทย 401-1-05380-5 โรงเรียนเทศบาล 6 44,100 
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อุทัยธานี 99,900 
เทศบาลเมอืงอุทัยธานี 99,900 

อปท.147 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส กรุงไทย 619-0-28486-8 รายได้สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 43,200 

อปท.148 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม กรุงไทย 619-0-28498-1 รายได้สถานศึกษาโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม 56,700 
อุตรดติถ์ 113,400 
เทศบาลเมอืงอุตรดติถ์ 56,700 

อปท.149 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรุงไทย 510-1-44710-2 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 56,700 

เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 56,700 

อปท.150 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร กรุงไทย 510-0-79429-1 เงินรายได้สถานศึกษา 56,700 
อุบลราชธานี 140,400 
เทศบาลนครอุบลราชธานี 58,500 

อปท.151 โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาอุบล กรุงไทย 322-0-66599-3 โรงเรียนเทศบาลบาลบูรพาอุบล (โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา) 31,500 

อปท.152 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กรุงไทย 321-0-29200-0 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 27,000 

เทศบาลเมอืงพิบูลมงัสาหาร 81,900 

อปท.153 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิก์ลาง ออมสิน 052561308512 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิก์ลาง) 81,900 
อ านาจเจริญ                                                                                  94,500 
เทศบาลเมอืงอ านาจเจริญ 37,800 

อปท.154 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล กรุงไทย 319-0-36063-4 เงินรายได้ โรงเรียนเทศบาล1 วัดเทพมงคล 37,800 

เทศบาลต าบลอ านาจ 56,700 

อปท.155 โรงเรียนเทศบาลอ านาจ ธกส. 020031236978 เงินรายได้โรงเรียนเทศบาลอ านาจ 56,700 
รวมเป็นเงิน 6,041,250 
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