
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายพรรคดี  ผกากรอง 12,500.00                  8011423185 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางยพิุน  โกมล 3,900.00                    9812789227 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางสมนึก สงทิพย์ 14,000.00                  8151537094 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางเรวดี ดีกล่อม 15,480.00                  9081382047 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.พท
นางสาวธนสิตา ราชมนตรี 2,756.00                    7900355839 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.พท
นางฉลวย  หนูผุด 25,000.00                  8220064463 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางละออ  ชนกชนีกุล 14,300.00                  8141101420 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางจินตนา  วรรคจนัทร์ 25,000.00                  8010711470 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางปราณี  โมราศิลป์ 15,000.00                  8221226149 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางสุภาวดี  ปานมาศ 25,000.00                  8151563664 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นายพิพฒัน์  มารคคงคแ์กว้ 14,400.00                  8151534427 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นายสุวิทย ์ ส้มเขียวหวาน 9,600.00                    8150255923 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางวิรินทพ์ร  รัตนพนัธ์ 2,100.00                    8150566775 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
น.ส.วิภาวดี  จนัทร์ทอง 4,000.00                    8260233347 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นายสุเมธ  แกว้เนิน 4,000.00                    8221380431 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางสมศรี  โพทะโสม 10,500.00                  8220478160 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
น.ส.จุรีรัตน์  เทพสง 500.00                       8220218320 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นายราชนั  สุทธิธรรม 21,000.00                  8011240889 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางสุภนีตา  กงัเซ่ง 15,000.00                  8280362215 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นายทวีศกัด์ิ  จนัทร์หอม 10,485.00                  8141245996 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางรัตนา  วิเวกรวงทอง 9,718.00                    8141232878 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นายวิริยะ  วฒิุมานพ 6,580.00                    6788865957 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางกรกนก  บุญเนือง 1,100.00                    8280019995 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางกษมาวดี  ก าลงัเก้ือ 4,100.00                    8161293120 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางผานิต  ษรเดช 2,400.00                    8221362581 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นายอวยชยั  หิรัญกาญจน์ 27,671.75                  8151582553 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางโสภา  เส้งสุย 2,100.00                    8151406763 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางปริญญา  สุขะวิศิษฐ์ 2,400.00                    8221371297 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
น.ส.ภณัฑิรา  ชยัสุวรรณ 8,300.00                    8151299665 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางปัณวรัตน์  บุญขวญั 4,771.00                    8151719826 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นายเกษมศกัด์ิ  หนูชุม 4,500.00                    8150286993 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
น.ส.เฌอกานต ์ รัตนคช 2,400.00                    8150521364 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางวราภรณ์  ไชยรัตน์ 6,600.00                    9520345485 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
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นางณิชกมล รัตนพนัธ์ 4,500.00                    9520115781 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางจิตติมา  จูท่ิ้น 4,200.00                    8141286587 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
น.ส.สุทธินี  ทวนด า 4,500.00                    9520284389 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางมยรุฉฑัฐ์  เก้ือนุย้ 1,400.00                    8150258892 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ 4,800.00                    8141426613 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นายสุชาติ  โรวฒัน์ 1,500.00                    8200316343 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางบุษบา  สุทธิมาศ 4,200.00                    8150448756 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นายสมจิตร  ชฎากาญจน์ 1,000.00                    8011538411 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางสุภคัสรณ์  เลิศเฉลิมอธิกุล 2,810.00                    8151574895 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางอาภรณ์   ชยัสวสัด์ิ 17,700.00                  8221046450 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางจุฑาทิพย ์ ยนตโ์ต 12,900.00                  8161686890 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางจิรนนัท ์ เรืองรุก 45,900.00                  8161472130 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นายวิเชียร  บุญรัตน์ 1,400.00                    8220159995 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางศนัสนีย ์ สมสีแสง 2,100.00                    9081899686 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นายอรุณ  รอดสนัติกุล 8,500.00                    9837286296 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นางนพคุณ  พูลสวสัด์ิ 4,800.00                    8261168107 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นายพงษศิ์ริ  พวงทอง 4,800.00                    8261286207 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
นายวิวฒัน์  ศรีสงัขท์อง 12,700.00                  8260146096 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ
น.ส.รัตติยา  วงศส์วสัด์ิ 2,756.00                    7790234641 ค่าศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ


