การโอนเงินเพื่อแก้ ไขปัญหา เยียวยาฯ การแพร่ ระบาดของโรคโคโรนา 2019
โรงเรียน
จานวนเงิน
เลขที่บัญชี
หมายเหตุ
เบญจมราชูทิศ
5,652,000.00
xxxxxx8947
ปากพูน
410,000.00
xxxxxx2258
โยธิ นบารุ ง
4,030,000.00
xxxxxx4413
ตรี นิมิตรวิทยา
314,000.00
xxxxxx9027
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
1,028,000.00
xxxxxx1651
ขุนทะเลวิทยาคม
414,000.00
xxxxxx0151
เฉลิมราชประชาอุทิศ
548,000.00
xxxxxx0369
เตรี ยมอุดมศึกษาภาคใต้
2,546,000.00
xxxxxx5987
พระพรหมพิทยานุสรณ์
614,000.00
xxxxxx2343
ทางพูนวิทยาคาร
1,048,000.00
xxxxxx1012
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ นครศรี ธรรมราช
2,174,000.00
xxxxxx6740
ละอายพิทยานุสรณ์
528,000.00
xxxxxx8346
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
1,180,000.00
xxxxxx8150
นางเอื้อยวิทยา
188,000.00
xxxxxx3850
ทุ่งสงวิทยา
2,580,000.00
xxxxxx1048
ทุ่งสงสหประชาสรรค์
458,000.00
xxxxxx0892
ก้างปลาวิทยาคม
1,630,000.00
xxxxxx2311
นาบอน
1,854,000.00
xxxxxx4905
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
2,832,000.00
xxxxxx3530
กรุ งหยันวิทยาคาร
804,000.00
xxxxxx5454
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
1,636,000.00
xxxxxx9787
เสม็ดจวนวิทยาคม
786,000.00
xxxxxx0511
ทุ่งสังพิทยาคม
266,000.00
xxxxxx6185
บางขันวิทยา
2,650,000.00
xxxxxx4004
วังหิ นวิทยาคม
312,000.00
xxxxxx3040
ประสาธน์ราษฎร์ บารุ ง
366,000.00
xxxxxx9825
ช้างกลางประชานุกูล
928,000.00
xxxxxx7138
เชียรใหญ่
2,344,000.00
xxxxxx0193
วิเชียรประชาสรรค์
144,000.00
xxxxxx0549
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
250,000.00
xxxxxx6897
ธัญญาวดีศึกษา
108,000.00
xxxxxx2652
ชะอวด
3,164,000.00
xxxxxx4864
ชะอวดวิทยาคาร
3,046,000.00
xxxxxx4878

โรงเรียน
เกาะขันธ์ประชาภิบาล
ขอนหาดประชาสรรค์
ชะอวดเคร่ งธรรมวิทยา
โศภนคณาภรณ์
อินทร์ ธานี วิทยาคม
ร่ อนพิบูลย์เกียรติวสุ นธราภิวฒั ก์
คีรีราษฎร์ พฒั นา
ควนเกยสุ ทธิ วิทยา
เสาธงวิทยา
ตระพังพิทยาคม
หัวไทรบารุ งราษฎร์
แหลมราษฎร์ บารุ ง
นพคุณประชาสรรค์
ทรายขาววิทยา
เขาพังไกร
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
พรหมคีรีพิทยาคม
บ้านเกาะวิทยา
โมคลานประชาสรรค์
สระแก้วรัตนวิทย์
สิ ชลคุณาธารวิทยา
ฉลองรัฐราษฎร์ อุทิศ
สิ ชลประชาสรรค์
เทพราชพิทยาสรรค์
ขนอมพิทยา
ท้องเนี ยนคณาภิบาล
คงคาประชารักษ์
นบพิตาวิทยา
สตรี ทุ่งสง
เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการพัทลุง
พรหมพินิตชัยบุรี
ประภัสสรรังสิ ต
วชิรธรรมสถิต
สตรี พทั ลุง

จานวนเงิน
202,000.00
354,000.00
332,000.00
282,000.00
166,000.00
2,954,000.00
594,000.00
340,000.00
658,000.00
440,000.00
2,992,000.00
570,000.00
310,000.00
484,000.00
394,000.00
728,000.00
2,544,000.00
156,000.00
424,000.00
810,000.00
3,122,000.00
762,000.00
1,690,000.00
104,000.00
1,822,000.00
248,000.00
556,000.00
1,094,000.00
4,222,000.00
2,032,000.00
402,000.00
862,000.00
284,000.00
5,472,000.00

เลขที่บัญชี
xxxxxx2116
xxxxxx1078
xxxxxx0481
xxxxxx9976
xxxxxx9541
xxxxxx6928
xxxxxx6445
xxxxxx8442
xxxxxx1148
xxxxxx1383
xxxxxx1368
xxxxxx9158
xxxxxx2541
xxxxxx1375
xxxxxx2153
xxxxxx0689
xxxxxx9849
xxxxxx0072
xxxxxx9541
xxxxxx7311
xxxxxx9099
xxxxxx7079
xxxxxx0600
xxxxxx2767
xxxxxx4728
xxxxxx3496
xxxxxx2190
xxxxxx5247
xxxxxx3783
xxxxxx7482
xxxxxx2521
xxxxxx0223
xxxxxx3439
xxxxxx1148

หมายเหตุ

โรงเรียน
กงหราพิชากร
ชะรัดชนูปถัมภ์
หานโพธิ์ พิทยาคม
ประชาบารุ ง
ตะโหมด
ควนขนุน
พนางตุง
ดอนศาลานาวิทยา
ปั ญญาวุธ
ควนพระสาคริ นทร์
ปากพะยูนพิทยาคาร
หารเทารังสี ประชาสรรค์
ศรี บรรพตพิทยาคม
ตะแพนพิทยา
ป่ าบอนพิทยาคม
บางแก้วพิทยาคม
ป่ าพะยอมพิทยาคม
นิ คมควนขนุนวิทยา
เขาชัยสน
นาขยาดวิทยาคาร
อุดมวิทยายน
สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรี ธรรมราช

จานวนเงิน
1,074,000.00
376,000.00
278,000.00
518,000.00
3,628,000.00
1,956,000.00
398,000.00
310,000.00
276,000.00
430,000.00
1,162,000.00
2,208,000.00
590,000.00
178,000.00
426,000.00
1,134,000.00
1,840,000.00
652,000.00
1,658,000.00
136,000.00
388,000.00
2,224,000.00

เลขที่บัญชี
xxxxxx2265
xxxxxx5221
xxxxxx1453
xxxxxx3565
xxxxxx4792
xxxxxx3331
xxxxxx1013
xxxxxx0138
xxxxxx7930
xxxxxx3662
xxxxxx0345
xxxxxx4468
xxxxxx7968
xxxxxx9761
xxxxxx1309
xxxxxx4957
xxxxxx1560
xxxxxx3953
xxxxxx0198
xxxxxx8942
xxxxxx6729
รับเช็ค

หมายเหตุ

