
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายสุธี  พนัธุ์พิพฒัน์ 21,000.00                  8221209376 คา่การศึกษาบุตรขา้ราชการบ านาญ สงักดั สพม .นศ

นางสาลินี  ชูศรี 4,000.00                    4870129949 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นายสนัติกร  รักสองหม่ืน 4,700.00                    8161697906 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางสมจิตร คงทองเอียด 12,800.00                  8220261404 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางขนิษฐา  ใจดี 28,800.00                  8221174467 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นายไพศาล  องัคณานนท์ 15,000.00                  8131111458 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นายปราโมทย ์ ไชยสินธ์ุ 4,756.00                    8281205822 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางวิลาด  พรหมเกิด 9,400.00                    8141324713 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางก้ิมจ้ิว  รัตนานุกูล 12,700.00                  8141166689 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางบุษรา  ทองมณี 25,000.00                  8151406348 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางเจียมจิตร์  เกียรติวทนะ 16,700.00                  8010691127 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นายอมรินทร์  สุประดิษฐ์ 50,000.00                  8221397059 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางโสภา  ชูสม 12,500.00                  8010770760 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางพรทิพย ์ มโนเลิศ 5,350.00                    4870096102 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นายสมศกัด์ิ  ทองค า 13,850.00                  8221416509 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางณัฐวดี  แสงป้อม 2,400.00                    9520474072 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางลมยั  รัตนมณี 5,350.00                    8201372093 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางสุวิไล  กนัตงักุล 4,800.00                    8151536101 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางศุภธิดา  จนัทร์เกิด 4,800.00                    8070638583 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
วา่ท่ีร.ต.สมพงศ ์ เล่งวงศ์ 9,400.00                    8151372494 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
น.ส.สกาวทิพย ์ สงัคปาล 4,000.00                    9858647700 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นายด ารงคช์ยั  แกว้นพรัตน์ 12,500.00                  8261166007 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นายจรูญ  บุญลอ้ม 11,200.00                  8261345882 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางนพคุณ  พูลสวสัด์ิ 25,000.00                  8261168107 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางสุนิสา  เชาวลิต 18,800.00                  8261240894 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางสายใจ  พลเดช 12,000.00                  8261451895 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางอรอุมา  เกษรสิทธ์ิ 1,850.00                    8280061614 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นายสมพล  บริสุทธ์ 2,000.00                    9833859771 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางพิมพกานต ์ รัชทูล 25,000.00                  8161565228 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางกนัตยา    กระจาย 25,000.00                  8010425540 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นายพงศธร  ทุมสุวรรณ 2,400.00                    8160414048 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางพนัธิตรา  เช้ือพลพิชยั 12,500.00                  8141182536 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
น.ส.จิราพร  บุญมาก 4,500.00                    8350145420 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
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ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายจารุพนัธ์  บุญฤทธ์ 9,400.00                    8010012947 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางกฤษณา  เก้ินโนนกอก 4,620.00                    8011067540 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นายพงศสิทธ์ิ  สิริกาญจน์ 15,000.00                  8151281111 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางจตุพร  จุลภกัด์ิ 15,000.00                  8220118431 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นายกรุงทอง  มามาก 8,400.00                    8220357924 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
น.ส.จุรีรัตน์  เทพสง 500.00                       8220218320 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางทิวาดี  บวัจนัทร์ 20,000.00                  8220044306 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางจุรีย ์ ช่ืนบาน 8,000.00                    8160309902 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
น.ส.บุปผาพรรณ  ทองนวล 2,400.00                    8150479430 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
น.ส.วรรณวิโรจน์  ศรีพุฒ 2,400.00                    9841206390 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
น.ส.ชนิดาภา  จนัทร์มีศรี 2,500.00                    9816636743 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นายจ าเริญ  สมจิต 3,300.00                    8150363521 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางวิสาขะ  บุญปถมัภ์ 16,800.00                  8150041907 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางเจนจิรา  ไวกิจการณ์ 5,330.00                    8151554673 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางร าไพ  ทรัพยมี์ 25,000.00                  8261286088 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางอุบล  ศิริพงศป์ระพนัธ์ 10,350.00                  8261456919 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นายเกษมสุข  สงัขอุ่์น 12,500.00                  8261460371 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นางพณาวรรณ  สิริกาญจน์ 2,000.00                    8010673846 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.นศ 
นายเฉลิมเกียรติ  อุ่นสุข 25,000.00                  8261345432 คา่การศึกษาบุตรขา้ราชการบ านาญ สงักดั สพม .นศ

นายสุนทร  เทพรักษ์ 37,500.00                  9839725149 คา่การศึกษาบุตรขา้ราชการบ านาญ สงักดั สพม .นศ

นายศรายธุ  ศรีสุวรรณ 8,360.00                    9081364642 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.พท
นางวชัลี  ชูสกุล 7,471.75                    9850005076 ค่าการศึกษาบุตรขา้ราชการ สพม.พท


