
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ

ทางพูนวิทยาคาร 2,000.00                    8261230244 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (เพ่ิมเติม) นครศรีธรรมราช

พิปูนสงัฆรักษป์ระชาอุทิศ 34,000.00                  8141388150 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (เพ่ิมเติม) นครศรีธรรมราช

ทุ่งสงวิทยา 4,000.00                    8151701048 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (เพ่ิมเติม) นครศรีธรรมราช

ทุ่งใหญ่วิทยาคม 2,000.00                    6727793530 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (เพ่ิมเติม) นครศรีธรรมราช

นพคุณประชาสรรค์ 2,000.00                    9842072541 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (เพ่ิมเติม) นครศรีธรรมราช

ทรายขาววิทยา 2,000.00                    9853151375 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (เพ่ิมเติม) นครศรีธรรมราช

ชา้งกลางประชานุกูล 4,000.00                    8350437138 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (เพ่ิมเติม) นครศรีธรรมราช

เบญจมราชูทิศ 2,000.00                    8011418947 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

โยธินบ ารุง 4,000.00                    8010004413 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

พรหมคีรีพิทยาคม 8,000.00                    8011369849 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

บา้นเกาะวิทยา 2,000.00                    8161450072 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

ขนุทะเลวิทยาคม 8,000.00                    8161410151 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

นางเอ้ือยวิทยา 2,000.00                    8141293850 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

เชียรใหญ่ 8,000.00                    8261240193 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

ชะอวด 18,000.00                  8221244864 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

ชะอวดวิทยาคาร 4,000.00                    8221254878 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

ขอนหาดประชาสรรค์ 2,000.00                    8221301078 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

โมคลานประชาสรรค์ 4,000.00                    8281189541 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

สระแกว้รัตนวิทย์ 4,000.00                    8281227311 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

ทุ่งสงวิทยา 16,000.00                  8151701048 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

กา้งปลาวิทยาคม 4,000.00                    8151482311 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

นาบอน 2,000.00                    8150684905 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

ทุ่งใหญ่วิทยาคม 36,000.00                  6727793530 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

เสมด็จวนวิทยาคม 8,000.00                    6746230511 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

โศภนคณาภรณ์ 2,000.00                    8021319976 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

อินทร์ธานีวิทยาคม 4,000.00                    8026009541 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

ร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนธราภิวฒัก์ 2,000.00                    9860516928 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

คีรีราษฎร์พฒันา 2,000.00                    9866306445 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

เสาธงวิทยา 10,000.00                  9854991148 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

สิชลคุณาธารวิทยา 4,000.00                    6776739099 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

สิชลประชาสรรค์ 6,000.00                    6744940600 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

เทพราชพิทยาสรรค์ 2,000.00                    9872872767 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

นกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (เพิ่มเตมิ),  เงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของ

โรคโคโรนา 2019 คร้ังที่ 2



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
ขนอมพิทยา 4,000.00                    8131194728 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

ทอ้งเนียนคณาภิบาล 2,000.00                    8131173496 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

หวัไทรบ ารุงราษฎร์ 6,000.00                    8260061368 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

นพคุณประชาสรรค์ 2,000.00                    9842072541 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

ทรายขาววิทยา 2,000.00                    9853151375 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

เขาพงัไกร 2,000.00                    8261462153 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

บางขนัวิทยา 8,000.00                    8151484004 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

วงัหินวิทยาคม 4,000.00                    8151483040 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 4,000.00                    6777690689 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

เฉลิมราชประชาอุทิศ 2,000.00                    9865440369 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

นบพิต าวิทยา 2,000.00                    8011415247 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

ชา้งกลางประชานุกูล 16,000.00                  8350437138 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

ทางพูนวิทยาคาร 2,000.00                    6604031012 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช12,000.00                  8261276740 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการพทัลุง 12,000.00                  9086027482 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง

พรหมพินิตชยับุรี 6,000.00                    9080012521 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง

กงหราพิชากร 2,000.00                    9086032265 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง

เขาชยัสน 2,000.00                    9216000198 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง

ตะโหมด 2,000.00                    9131334792 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง

ประชาบ ารุง 4,000.00                    9136003565 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง

ควนขนุน 2,000.00                    9080453331 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง

พนางตุง 2,000.00                    9086031013 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง

อุดมวิทยายน 2,000.00                    9806516729 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง

ดอนศาลาน าวิทยา 2,000.00                    9807710138 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง

หารเทารังสีประชาสรรค์ 2,000.00                    9261154468 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง

ศรีบรรพตพิทยาคม 4,000.00                    9829277968 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง

ตะแพนพิทยา 4,000.00                    9081999761 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง

ป่าบอนพิทยาคม 2,000.00                    9136001309 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง

ป่าพะยอมพิทยาคม 4,000.00                    9802291560 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง

นิคมควนขนุนวิทยา 8,000.00                    9845123953 เงินกูเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เยยีวยาฯ การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 พทัลุง


