
 
ประกาศ   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จำกัด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 

**************************** 
           ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด  ได้ประกาศให้สมาชิกขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ 
ประจำปี 2564 ตามประกาศลงวันที่  10 กรกฎาคม 2564 และรับสมัครขอรับทุนตั้งแต่วันที่  13 กรกฎาคม  2564                        
ถึงวันที่ 28 สิงหาคม  2564 นั้น บัดนี้สิ้นสุดการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุรินทร์  จำกัด  กำหนดให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  ระดับชั้นดังนี้     

 1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     ทุนละ 2,500        บาท 
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ทุนละ 3,500        บาท  

  3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ทุนละ 4,500        บาท 
  4. ระดับอนุปริญญา /ระดับปริญญาตรี ปีที ่1 หรือเทียบเท่า  ทุนละ 5,500        บาท 

          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  
ประจำปี 2564 ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้  ให้สมาชิกที่มีรายชื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์                  
จากกรรมการประจำเขต ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564  เป็นต้นไป  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

    ประกาศ  ณ  วันที่  18  กันยายน  พ.ศ. 2564   
                                         
 

 
(นายคำปุ่น  บุญเชิญ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 



ล ำดับที่ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล เบอร์โทร โรงเรียน ช่ือบุตร สถำนศึกษำ จ ำนวน อ ำเภอ หมำยเหตุ
1 7627 นำยทินกร วงศฉ์ลำด 093-3399729 บ ำนำญเขต 2 ทำ่ตูม เด็กชำยทีรวสั  วงศฉ์ลำด โรงเรียนพิพฒัน์รำษฎร์บ ำรุง 2,500 ทำ่ตูม
2 18733 นำยด ำรัส ตุม้ทอง 084-9203086 ร.ร.บำ้นโชกใต้ เด็กชำยพนัธวธัน์  ตุม้ทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2,500 ล ำดวน
3 19001 นำยอุทยั เผำ่พนัธ์ 084-8263005 ร.ร.บำ้นโคกเพชร เด็กชำยทินภทัร  เผำ่พนัธ์ุ โรงเรียนบำ้นโคกเพชร 2,500 เมืองสุรินทร์1
4 19648 นำยกิตติพงษ ์สืบเพง็ 081-7257114 บ ำนำญเขต 1 เมือง เด็กหญิงชญำนิค  สืบเพง็ โรงเรียนบำ้นดินแดง 2,500 เมืองสุรินทร์1
5 20721 นำยธรรม ดีสุข 092-5014702 ร.ร.บำ้นโนนระเวียง เด็กชำยมนตธ์วชั  ดีสุข โรงเรียนบำ้นโนนระเวียง 2,500 ทำ่ตูม
6 21255 นำยจ ำเนียร เพำะเจริญ 085-6821903 ร.ร.บำ้นจตุรมิตรวิทยำ เด็กหญิงญำณดำ  เพำะเจริญ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 ศีขรภูมิ
7 22057 นำงณิชำกร ฉตัรทอง 089-8459319 ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดัสุรินทร์ เด็กหญิงอุรัสยำ  ฉตัรทอง โรงเรียนพระกุมำรสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
8 22428 นำยมำนพ วิภำคะ 081-9992484 ร.ร.เรืองเจริญพฒันำ เด็กหญิงณฐัปภสัร์  วิภำคะ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 กำบเชิง
9 23587 นำงเพชรนภำ บตุรดี 086-2293775 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ เด็กหญิงขวญัวำรี  บตุรดี โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์
10 24478 นำยประมวล ชยัพร 089-5737890 ร.ร.บำ้นค ำผง เด็กหญิงรรัฐฐำ  ชยัพร โรงเรียนอนุบำลทองอุ่น 2,500 โนนนำรำยณ์
11 24850 นำงสำวภทัรำภรณ์ แกว้กูล 088-5951853 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เด็กหญิงณฐมน  นิลผ้ึง โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั

12 25114 นำงอรพินท ์ชอบธรรม 089-9456226 ร.ร.บำ้นหนองสนิท เด็กหญิงธีรสุดำ  ชอบธรรม โรงเรียนบำ้นหนองกบั 2,500 จอมพระ
13 25118 นำยพิภพ แสงเพชร 090-2490725 ร.ร.บำ้นน ้ำค  ำ เด็กชำยพิพฒันชำติ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบำลรัตนบรีุ 2,500 รัตนบรีุ
14 25345 นำงหิรัญรัตน์ ตวัสะอำด 091-8283797 ร.ร.บำ้นจรัส เด็กชำยยศกร  อบอุ่น โรงเรียนบำ้นอำโพน 2,500 บวัเชด
15 25379 นำงพนูทรัพย ์ประดบัศรี 087-4525885 ร.ร.บำ้นลุ่มระวีวิทยำ เด็กชำยณฐัพงศ ์ ประดบัศรี โรงเรียนบำ้นจอมพระ 2,500 จอมพระ
16 25623 นำงสำวศิริพรรณ ไหมทอง 081-0746306 ร.ร.บำ้นกนัจำรย์ เด็กชำยทินภทัร  ไหมทอง โรงเรียนอนุบำลศรีขรภูมิ 2,500 ศีขรภูมิ
17 25878 นำงณฐัยำ ชิตบณัฑิตย์ 089-2862744 ร.ร.เมืองแกพิทยำสรรค์ เด็กชำยปณต  ชิตบณัฑิตย์ โรงเรียนอนุบำลทองอุ่น 2,500 ทำ่ตูม
18 26239 นำงสุปรำณี โสมกูล 089-5827654 โรงเรียนชึมชนบำ้นซำด เด็กชำยถิรวิทย ์ โสมกูล โรงเรียนพระกุมำรศึกษำ 2,500 ชุมพลบรีุ
19 26265 นำยชยัวิชิต ข  ำคม 098-2611951 โรงเรียนบำ้นโคกยำง เด็กหญิงชญำนิศ  ข  ำคม โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์
20 26344 นำงปณิดำ แกว้หอม 089-4234547 ร.ร.สงัขะ เด็กชำยธนภทัร  แกว้หอม โรงเรียนสงัขะวิทยำคม 2,500 สงัขะ
21 26360 นำงลีลำ สำลีโภชน์ 087-9650404 ร.ร.บำ้นโคกจ ำเริญ เด็กชำยเตชินท ์ สำลีโภชน์ โรงเรียนบำ้นโคกจ ำเริญ 2,500 ปรำสำท
22 26364 นำงวนัเพญ็ ตนัทะอธิพำนิช 084-6060066 ร.ร.สุรวิทยำคำร เด็กชำยศรัญภคั  ตนัทะอธิพำนิช โรงเรียนวำณิชยนุ์กูล 2,500 จงัหวดั
23 26455 นำงศศิธร เลิศมณีพงศ์ 089-7971265 สถำบนัเทคโนฯ เด็กชำยวิน  จิตตป์รำณี โรงเรียนพระกุมำรสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
24 27018 นำยสุธี ทีทอง 095-6030865 ร.ร.บำ้นนำตุ่น(สหรำษฎร์วิทยำ) เด็กหญิงสุนีรัตช ์ ทีทอง โรงเรียนอนุบำลรัตนบรีุ 2,500 รัตนบรีุ
25 27216 นำยชยัณรงค ์ลอยประโคน 084-4162525 ร.ร.เกษตรอีสำรสำมคัคี เด็กหญิงปญุยำนุช  ลอยประโคน โรงเรียนวำณิชยนุ์กูล 2,500 กำบเชิง
26 27824 นำงรินรดำภำ สุวรรณเสวก 081-6003000 ร.ร.สุรวิทยำคำร เด็กหญิงรวินทร์วรกำนต ์ สุวรรณเสวก โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
27 27941 นำงจินตนำ ชยัทอง 087-2472851 ร.ร.รัตนบรีุ เด็กหญิงปญุญำพร  ชยัทอง โรงเรียนเทศบำลรัตนบรีุ 2,500 รัตนบรีุ
28 28001 นำงลนำวรรณ ดีแก่ 087-8751141 ร.ร.บำ้นจบก เด็กหญิงธญัชนก  ดีแก่ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 ปรำสำท
29 28025 นำงศิริพร ลิมป์เวชรักษ์ 089-4250757 ร.ร.บำ้นส ำโรงโคกเพชร เด็กหญิงพชัรพรรณ  ลิมป์เวชรักษ์ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์
30 28035 นำยภูมิพิทกัษ ์เจริญไว 096-8959964 ทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ เด็กชำยพิชญพงศพ์นัธ์  เจริญไว โรงเรียนเทศบำลทำ่ตูม 2,500 ทำ่ตูม
31 28237 นำยธนทตั นำมวฒัน์ 083-9364566 สงัขะวิทยำคม เด็กหญิงพชัร์ชิสำ  นำมวฒัน์ โรงเรียนสงัขะวิทยำคม 2,500 สงัขะ
32 28238 นำยชชัวำล ประสำนสุข 089-7194346 สอ. ครูสุรินทร์ เด็กชำยกุมุท  ประสำนสุข โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
33 28242 นำงดำรำวรรณ ฉตัรทนั 093-5537052 ร.ร.บำ้นโคกเพชร เด็กชำยสง่ำพล  ฉตัรทนั โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 ปรำสำท
34 28344 นำงวนดัดำ เทำ้ไมส้น 088-4740370 ร.ร.บำ้นระเวียง เด็กชำยจนัทร์วิทย ์ เทำ้ไมส้น โรงเรียนบำ้นระเวียง "รัตนกิจวิทยำ" 2,500 โนนนำรำยณ์
35 28356 นำยพงษศ์กัด์ิ เพ่ิมพนู 094-5423982 ร.ร.บำ้นหวัตะพำน เด็กชำยณชัพล  เพ่ิมพนู โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์1
36 28428 นำงอุไรวรรณ์ จนัทำ 093-5405443 ร.ร.บำ้นหวังวั เด็กชำยพสุธำ  จนัทำ โรงเรียนอนุบำลศรีขรภูมิ 2,500 สนม

37 28442 นำยอ ำนวย ประไวย์ 083-6842449 ร.ร.สงัขะ เด็กหญิงณฐัวรำ  ประไวย์ โรงเรียนสงัขะวิทยำคม 2,500 สงัขะ
38 28565 นำงวีรำกำนต ์อุดมค ำ 087-3316020 ร.ร.บำ้นหนองคูใหญ่ เด็กชำยวิชญะ  อุดมค ำ โรงเรียนเทศบำลทำ่ตูม 2,500 ทำ่ตูม
39 28677 นำยอภิสิทธ์ิ สิงหนำท 089-2853523 ร.ร.บำ้นโคกกลำง เด็กชำยยทุธภูมิ  สิงหนำท โรงเรียนบำ้นโคกกลำง 2,500 พนมดงรัก
40 28708 นำงวลยัลกัษณ์ พวงค ำ 081-7601146 ร.ร.เมืองสุรินทร์ เด็กชำยณฐักิตต์ิ  พวงค ำ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์
41 28749 นำยสงครำม ร่ืนรมย์ 089-2805643 ร.ร.บำ้นภูมินิยมพฒันำ เด็กหญิงพทุธสุดำ  ร่ืนรมย์ โรงเรียนสงัขะวิทยำคม 2,500 สงัขะ
42 28763 นำงสมพร สำธร 097-3542829 ร.ร.ยำงวิทยำคำร เด็กหญิงชนนิกสนต ์ พงศชิ์นภทัร โรงเรียนอนุบำลศีขรภูมิ 2,500 ศีขรภูมิ
43 28796 นำงสุกญัญำ คงอ่อน 087-2263949 ร.ร.บำ้นตูม(อนุกูล) เด็กชำยณฐวฒัน์  คงอ่อน โรงเรียนเทศบำลทำ่ตูม 2,500 ทำ่ตูม
44 28946 นำยวชิรุธ พลชยั 089-9471479 ร.ร.บำ้นดินแดง เด็กหญิงลลัรลิล  พลชยั โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จอมพระ
45 28976 นำงจิรัชยำ แสวงชอบ 086-4283626 ร.ร.บำ้นหนองเหล็ก เด็กชำยภูรินทร์  ศิริรจน์ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 ศีขรภูมิ
46 28988 นำงจิรำวรรณ บญุยงค์ 084-7281587 ร.ร.แดลศิริวิทยำ เด็กหญิงจิรัชยำ  บญุยงค์ โรงเรียนบำ้นประทนุอำยอง 2,500 ศีขรภูมิ
47 29006 นำยนิวติั จำรัตน์ 086-2509830 ร.ร.บำ้นชุมแสง เด็กชำยชวนำกร  จำรัตน์ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จอมพระ
48 29019 นำยธรำพงษ ์สุกแสก 089-8479336 ร.ร.บำ้นโคกทม เด็กชำยโชติวิชช ์ สุกแสก โรงเรียนอนุบำลกนัทรำรมย์ 2,500 ปรำสำท
49 29026 นำยจิรกิตต์ิ โสมะมี 065-7435548 ร.ร.บำ้นตำกูก เด็กหญิงสุวิชำ  โสมะมี โรงเรียนวำณิชยนุ์กูล 2,500 เขวำสินรินทร์

50 29050 นำยมงคลชยั ศรีหิรัณยส์กุล 087-2416833 ร.ร.ปอยเดิน เด็กชำยปวรปรัชญ ์ ศรีหิรัณยส์กุล โรงเรียนบำ้นสวำย 2,500 เมืองสุรินทร์1

รำยช่ือสมำชิกผู้มสิีทธ์ิรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ช้ัน ประถมศึกษำปีที่ 4



ล ำดับที่ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล เบอร์โทร โรงเรียน ช่ือบุตร สถำนศึกษำ จ ำนวน อ ำเภอ หมำยเหตุ
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51 29064 นำยเกรียงศกัด์ิ อนุทลู 081-3219096 ร.ร.บำ้นละลมระไซ เด็กชำยเกียรติศกัด์ิ  อนุทลู โรงเรียนบำ้นละลมระไซร์ 2,500 ปรำสำท
52 29123 นำงทศันีย ์สุทธิยำนุช 088-9652505 ร.ร.บำ้นกระแสร์อุดมฯ เด็กหญิงศุภำพิชญ ์ สุทธิยำนุช โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 ศีขรภูมิ
53 29137 นำยประสงค ์ตอนศรี 087-2601215 ร.ร.สงัขะ เด็กชำยปวินท ์ ตอนศรี โรงเรียนเทศบำลสงัขะ 2,500 สงัขะ
54 29191 นำยชำญวิทย ์กรวยทอง 081-3897903 ร.ร.บำ้นหนองผือโนนแคน เด็กหญิงวรรณวริน  กรวยทอง โรงเรียนอนุบำลศีขรภูมิ 2,500 ศีขรภูมิ
55 29219 นำงเอรวณั ทองสิน 090-6515204 ร.ร.บำ้นปวงตึก เด็กชำยนรำธิป  ทองสิน โรงเรียนบำ้นปวงตึก 2,500 สงัขะ
56 29323 นำงพชัรี จนัทร์ทอง 081-0538626 ร.ร.บำ้นปอหมนั เด็กหญิงปริชญำ  จนัทร์ทอง โรงเรียนอนุบำลทองอุ่น 2,500 ทำ่ตูม
57 29342 นำงสมทรง สุจริต 086-0579694 ร.ร.บำ้นนำดี เด็กหญิงชนำภทัร  สุจริต โรงเรียนสนมศึกษำคำร 2,500 สนม
58 29360 นำงเพญ็นภำ ผำสุข 082-8723273 ร.ร.บำ้นกะเลงเวก เด็กชำยชินทชั  ผำสุก โรงเรียนบำ้นกะเลงเวกทบัทิมสยำม 2,500 สงัขะ
59 29414 นำงกมลชนก โรจนกุศล 086-6525025 สอ. ครูสุรินทร์ เด็กชำยคุณพฒัน์  โรจนกุศล โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
60 29460 นำงรัชนีวรรณ แสนกลำ้ 090-2963941 ร.ร.บำ้นยำง เด็กหญิงเบลญำวรรณ  แสนกลำ้ โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 ปรำสำท
61 29483 นำยรำเชนทร์ หวงัมัน่ 063-9519454 ร.ร.บำ้นจกัจรูก เด็กหญิงณิชชำพณัณ์  หวงัมัน่ โรงเรียนบำ้นสงัขะ 2,500 เมืองสุรินทร์

62 29499 นำยสุรินทร์ ภูมิพตัร 087-2597789 ร.ร.บำ้นเสรียง เด็กชำยภูมิทรัพย ์ ภูมิพตัร โรงเรียนบำ้นเสรียง 2,500 สงัขะ
63 29517 นำงสำวชลิญญำ ศรียะนยั 089-2780461 บำ้นขอนแก่น เด็กหญิงเขมิหำ  ศรียะนยั โรงเรียนบำ้นขอนแก่น 2,500 ส ำโรงทำบ
64 29535 นำยอคัรเดช แกว้ใส 093-5382878 ร.ร.บำ้นตำทิตย์ เด็กชำยศรีสวสัด์ิ  แกว้ใส โรงเรียนบำ้นกระโพ 2,500 ทำ่ตูม
65 29536 นำงสำวิตรี พระไวย์ 085-6571550 ร.ร.บำ้นละลมระไซ เด็กชำยสรวิชญ ์ พระไวย์ โรงเรียนบำ้นละลมระไซร์ 2,500 ปรำสำท
66 29570 นำงรวิษฎำ ชำญเช่ียว 095-6691282 ร.ร.บำ้นลนัแต้ เด็กชำยกรวิชญ ์ ชำญเช่ียว โรงเรียนบำ้นสนบ 2,500 สงัขะ
67 29619 นำยนครินทร์  บรูณะประสิทธ์ิ 084-6644616 ทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ เด็กหญิงศิริพรรษำ  บรูณะประสิทธ์ิ โรงเรียนอนุบำลทองอุ่น 2,500 ทำ่ตูม
68 29633 นำยปฏิภำณ ขบวนงำม 091-4993996 วิทยำลยักำรอำชีพปรำสำท เด็กชำยเทพทตั  ขบวนงำม โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 ปรำสำท
69 29667 นำยธวชัชยั งำมศิริ 081-2662529 ร.ร.บำ้นขำมระกำ เด็กหญิงเบญญำภำ  งำมศิริ โรงเรียนวำณิชยนุ์กูล 2,500 เมืองสุรินทร์1
70 29714 นำงสำวภทัรินทร์ อะสงค์ 087-9630341 วิทยำลยักำรอำชีพทำ่ตูม เด็กหญิงพรวรินทร์  หมำนมำ โรงเรียนอนุบำลทองอุ่น 2,500 ทำ่ตูม
71 29766 นำยสญัญำ สุขยนื 081-5483482 ร.ร.บำ้นโคกเพชร เด็กชำยชรัณกร  สุขยนื โรงเรียนบำ้นสวำย 2,500 เมืองสุรินทร์1
72 29801 นำงสุพตัรำ รัตนกำญจน์ 080-7287455 ร.ร.บำ้นสวำยซอ เด็กหญิงณภทัร์วรัญญ ์ รัตนกำญจน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2,500 ปรำสำท
73 29810 นำยอรุณ อุไร 089-5833097 บำ้นสะโน เด็กหญิงปษุำบลุ  อุไร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2,500 ส ำโรงทำบ
74 29864 นำงวิภำวรรณ สำมสี 087-0409436 บำ้นขนวน เด็กหญิงธญัพิชชำ  สำมสี โรงเรียนพระกุมำร 2,500 ส ำโรงทำบ
75 29871 นำงปิยำพร คงนำค 086-2538174 ลำนทรำยพิทยำคม เด็กหญิวธนพร  คงนำค โรงเรียนอนุบำลจอมพระ 2,500 ทำ่ตูม
76 29879 นำงเสำวนีย ์จนัทร์แจ่ม 094-0144833 ร.ร.บำ้นตะกุย(ค ้ำคูณบ ำรุง) เด็กหญิงธนภรณ์  จนัทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบำลศรีขรภูมิ 2,500 ศีขรภูมิ
77 29915 นำยนฤดล คงนุรัตน์ 085-0241089 ร.ร.วีรวฒัน์โยธิน เด็กหญิงอชิรญำณ์  คงนุรัตน์ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
78 29919 นำงสำวสุพิมล บูรณ์เจริญ 088-3593853 ร.ร.บำ้นตำนี เด็กชำยปรัชญำ  มีโชค โรงเรียนบำ้นตำนี 2,500 ปรำสำท
79 29976 นำงรัศมีแข เกตุวงค์ 093-7595264 ร.ร.บำ้นสะเอิง เด็กชำยณวิญ  เกตุวงค์ โรงเรียนอนุบำลทองอุ่น 2,500 ทำ่ตูม
80 29997 นำงทศัวรรณ วงศใ์หญ่ 086-8893359 ร.ร.บำ้นเสกกอง เด็กหญิงกำนตธี์รำ  วงศใ์หญ่ โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 ปรำสำท
81 30007 นำงปำจรีย ์ดนเสมอ 087-8789423 ร.ร.บำ้นยำง เด็กหญิงอำจรีย ์ ดนเสมอ โรงเรียนบำ้นโพธ์ิกอง 2,500 ปรำสำท
82 30011 นำยพรเพชร จนัทะแจ่ม 087-2538783 ร.ร.บำ้นทำ่สว่ำง เด็กหญิงณฐัชำกำนต ์ จนัทะแจ่ม โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์
83 30101 นำยค ำพฒุ เสำใย 088-7088595 ร.ร.บำ้นรันเดง เด็กหญิงญำณิศำ  เสำใย โรงเรียนบำ้นทนง 2,500 ปรำสำท
84 30109 นำงสำวอญัชลี บญุขนัธ์ 095-6129901 ร.ร.บำ้นบฤุำษี เด็กชำยกิตติกวิน  กลว้ยทอง โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์
85 30131 นำงปฏิณญำ เกษรบวั 081-0661364 ร.ร.บำ้นโคกมะเมียน เด็กชำยสุเมธี  เกษรบวั โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์1
86 30178 นำงวิมล ชวนเปล่งสกุล 082-8680083 ร.ร.บำ้นสระแกว้ เด็กหญิงขวญัขำ้ว  ชวนเปล่งสกุล โรงเรียนบำ้นสระแกว้ 2,500 พนมดงรัก

87 30202 นำงธิดำรัตน์ โสภำ 084-4784242 ร.ร.บำ้นโพนดวน เด็กหญิงธนญัชนก  โสภำ โรงเรียนสนมศึกษำคำร 2,500 สนม
88 30208 นำงอรประภำ ศรีพรม 086-7195199 ร.ร.ปทมุมำศวิทยำ เด็กชำยปญุญำนนัท ์ ศรีพรม โรงเรียนอนุบำลรัตนบรีุ 2,500 รัตนบรีุ
89 30251 นำงสำลิน อุม้ทรัพย์ 084-9608356 ร.ร.บำ้นตำพรำม เด็กชำยศิรสิทธ์ิ  อุม้ทรัพย์ โรงเรียนเทศบำลสงัขะ 2,500 สงัขะ
90 30285 นำงศุภำพิชญ ์มำลีหวล 084-6077304 ร.ร.บำ้นพระแกว้ เด็กหญิงกำนตธี์รำ  มำลีหวล โรงเรียนสงัขะวิทยำคม 2,500 สงัขะ
91 30367 นำงสำวพินวดี ล้ิมวชัรำกูล 063-0363912 ร.ร.บำ้นหนองเหล็กประชำพฒัน์ เด็กหญิงลกัษิกำ  ล้ิมวชัรำกูล โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จอมพระ
92 30368 นำงปริศนำ ชำญศรี 085-6821535 ร.ร.บำ้นนำนวน เด็กชำยพิชญุตม ์ ชำญศรี โรงเรียนบำ้นบะ 2,500 สนม
93 30411 นำงสุวรรณำ สนัทำลุนยั 085-2004973 ร.ร.บำ้นทิพยน์วด เด็กหญิงสุพิชญำ  สนัทำลุนยั โรงเรียนบำ้นดู่นำหนองไผ่ 2,500 ชุมพลบรีุ
94 30460 นำงรวิฐำ ทวีพร้อม 090-2498727 สถำบนัเทคโนฯ เด็กชำยพงศพศั  รัตนะวีระจิต โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
95 30525 นำงสำวพลอยชมพ ูเกิดเพ่ิมดี 093-3601285 ร.ร.บำ้นหนองเหล็ก เด็กชำยศุภกร  เกิดเพ่ิมดี โรงเรียนบำ้นกระดำน 2,500 ศีขรภูมิ
96 30541 นำงปิยะพชัร์ สุมทมุ 063-1945924 ร.ร.นิคมสร้ำงตนเองปรำสำท เด็กชำยชนะชยั  สุมทมุ โรงเรียนปรำสำท 2,500 ปรำสำท
97 30590 นำยสุรกิตต์ิ บญุมำ 095-7917853 ร.ร.บำ้นโนนสูง เด็กหญิงกวินทิพย ์ บญุมำ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 ทำ่ตูม
98 30597 นำงวิภำรัตน์ ค  ำเลิศ 085-4699073 ร.ร.บำ้นอ ำปึล เด็กชำยธนรัตน์  ค  ำเลิศ โรงเรียนบำ้นอ ำปึล 2,500 พนมดงรัก
99 30605 นำงสำวณัทณลลัน์ เจือจนัทร์ 088-2882878 ร.ร.สิรินธร เด็กหญิงภคัวลญัชน์  เจือจนัทร์ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั

100 30608 นำยไพโรจน์ วฒันำเกียรติกลุ 065-9823147 ร.ร.อนุบำลศีขรภูมิ เด็กชำยปรเมศวร์  วฒันำเกียรติกุล โรงเรียนอนุบำลศรีขรภูมิ 2,500 ศีขรภูมิ
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101 30625 นำงนภสัวรรณ กิมำวะหำ 063-6292945 ร.ร.บำ้นส ำโรงโคกเพชร เด็กหญิงชนิดำภำ  บญุโสดำกร โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์
102 30732 นำงสมจิต ยีรั่มย์ 063-0385459 ร.ร.บำ้นโพธ์ิหว้ย เด็กหญิงปทิตตำ  ยีรั่มย์ โรงเรียนบำ้นออ้ตล่ิงชนั 2,500 ชุมพลบรีุ
103 30743 นำงกมลรส สุริโย 065-5435935 ร.ร.บำ้นซำด เด็กหญิงปริูดำ  สุริโย โรงเรียนบำ้นซำด (มงคลวิทยำ) 2,500 โนนนำรำยณ์
104 30758 นำงเยำวพร ค  ำฝอย 062-7767625 ร.ร.บำ้นละมงค์ เด็กชำยอิทธิเชษฐ์  ค  ำฝอย โรงเรียนสงัขะวิทยำคม 2,500 ศรีณรงค์
105 30787 นำงกุสุมำ งำมเลิศ 065-5022275 ร.ร.บำ้นอุโลก เด็กชำยพณศธร  งำมเลิศ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 พนมดงรัก
106 30888 นำงวิภำรัตน์ สุจินพรัหม 084-5152859 ร.ร.บำ้นโสน เด็กชำยตรัสวตัต ์ สุจินพรัหม โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์
107 30921 นำงชนิสำ จนัทำ 088-1125199 ร.ร.บำ้นขยงุทอง เด็กชำยอภิวิชณ์ิ  จนัทำ โรงเรียนเทศบำลสงัขะ 2,500 ศรีณรงค์
108 30964 นำงสำวนนัทิกำนต ์พนัธเ์จริญ 093-4184228 ร.ร.บำ้นสะเดำ เด็กชำยรชต  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบำลบวัเชด(บำ้นระมำดคอ้) 2,500 บวัเชด
109 30983 นำยอภิเชษฐ แกว้ใส 065-3012617 ร.ร.บำ้นโนนสบำย เด็กหญิงกฤษณำ  แกว้ใส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2,500 สงัขะ
110 31015 นำยจตุภูมิ ปัญญำเอก 085-4150386 วิทยำลยัเทคนิค เด็กชำยภำคภูมิ  ปัญญำเอก โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
111 31018 นำยสุพร วุฒิยำ 087-9217739 ร.ร.บำ้นจรัส เด็กชำยภำคภูมิ  วุฒิยำ โรงเรียนบำ้นสะแร 2,500 บวัเชด

112 31019 นำงรสสุคนธ์ เงำงำม 097-1750677 ร.ร.บำ้นโนนทอง เด็กชำยสนัติภำพ  เงำงำม โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 กำบเชิง
113 31023 นำงสำวศรีสุดำ อินทร์ชู 091-4699533 ทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ เด็กชำบปกป้อง  อินทร์ชู โรงเรียนเทศบำลทำ่ตูม 2,500 ทำ่ตูม
114 31038 นำยปภงักร นิลทยั 083-2563946 ร.ร.บำ้นอ ำปึลกง เด็กหญิงนภสักร  นิลทยั โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 ปรำสำท
115 31054 นำงทิพวรรณ ปัญญำเหลือ 098-0976272 ร.ร.บำ้นสวำย เด็กหญิงปัญญทิพำ  ปัญญำเหลือ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์1
116 31094 นำงนิภำรำ สมำนมิตร 095-2328428 ร.ร.บำ้นลุ่มระวีวิทยำ เด็กชำยภำคิน  สมำนมิตร โรงเรียนบำ้นจอมพระ 2,500 จอมพระ
117 31118 นำงกณิษฐำ แสงเพช็ร 098-8739625 ร.ร.บำ้นภูดินหนองตะครอง เด็กชำยชยักร  แสงเพช็ร โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เขวำสินรินทร์
118 31160 นำงพิกุล เสริมผล 087-2543476 ร.ร.บำ้นระกำสงัแก เด็กชำยธิติวุฒิ  ชมพู โรงเรียนบำ้นจอมพระ 2,500 เมืองสุรินทร์1
119 31173 นำงศิริวรรณ แจ่มใสย์ 065-0926554 ร.ร.อนุบำลจอมพระ เด็กชำยณภทัร  แจ่มใสย์ โรงเรียนอนุบำลจอมพระ 2,500 จอมพระ
120 31192 นำงวรำนิษฐำ รัตนพนัธ์ 094-0473495 ร.ร.พระแกว้วิทยำ เด็กหญิงพิชญธิดำ  รัตนพนัธ์ โรงเรียนบำ้นกนัโทรกประชำสรรค์ 2,500 สงัขะ
121 31212 นำงพนัเงิน ทองเปลว 085-4122123 ร.ร.หนองโตง เด็กชำยธีรเกียรติ ทองเปลว โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์
122 31233 นำงพชัรี หวงัผล 061-6313700 ร.ร.บำ้นหนองจอก เด็กชำยพชัรพล  หวงัผล โรงเรียนบำ้นหนองจอก 2,500 ศีขรภูมิ
123 31258 นำยอภิศกัด์ิ ยำงงำม 096-0872846 ร.ร.บำ้นยำงชุม เด็กหญิงอภิสรำ  ยำงงำม โรงเรียนสนวนโคกเมก็ 2,500 ชุมพลบรีุ
124 31321 นำงมะลิวลัย ์สืบโสดำ 063-5914229 บำ้นดู่โศก เด็กหญิงชำลิสำ  สืบโสดำ โรงเรียนบำ้นดู่โศกโคกสะอำด 2,500 ส ำโรงทำบ
125 31337 นำงรัชนีกร คงเสมอ 083-4653664 ร.ร.โสตศึกษำพิเศษ เด็กชำยสิงหรัตน์  นำดี โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 ปรำสำท
126 31342 นำงสำวนุชสิรินทร์ คงนุรัตน์ 082-7478426 ร.ร.ดอนแรดวิทยำ เด็กหญิงมีนำ  ภูผำลำด โรงเรียนบำ้นนำงเขม็ 2,500 รัตนบรีุ
127 31347 นำยชวลิต พลประเสริฐ 088-1094313 ร.ร.เทศบำล 2 เด็กหญิงรัฐณำ พลประเสริฐ โรงเรียนเทศบำล 2 "วิภชัศึกษำ" 2,500 จงัหวดั
128 31379 นำงปฏิมำกร ยอแซ 085-7579308 ร.ร.บำ้นไตรคำม เด็กหญิงพทุธพร  ยอแซ โรงเรียนบำ้นบวัโคก 2,500 ทำ่ตูม
129 31422 นำงธญัญลกัษณ์ ปัญญำเอก 087-2518282 ร.ร.บำ้นระเวียง เด็กหญิงศุภกำนต ์ ปัญยำเอก โรงเรียนบำ้นส ำโรง-โคกเพชร 2,500 ศีขรภูมิ
130 31430 นำงสำวศุภรัตน์ ศิริมำก 063-9136434 ร.ร.บำ้นหนองเหล็ก  เด็กหญิงนภสร  ค  ำแพงศรี โรงเรียนหนองเหล็ก 2,500 ศีขรภูมิ
131 31461 นำงพชัรำ ศิลำเลิศ 081-3435309 ร.ร.บำ้นแสลงพนัธ์ เด็กหญิงจิรัศม์ิ  ศิลำเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์
132 31481 นำงสำวพสัวีพิชญ ์ 098-7932962 ร.ร.พรหมประสำทฯ เด็กหญิงณมณ  ภกัดีรัตนำงกูร โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์1
133 31512 นำงสสินำ ป๊ิบกลำง 091-8275483 บวัเชดวิทยำ เด็กหญิงพิมพช์นก  ป๊ิบกลำง โรงเรียนอนุบำลบวัเชด(บำ้นระมำดคอ้) 2,500 บวัเชด
134 31515 นำยปรีชำ พรมแกว้ 087-2599840 ทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ เด็กชำยปกรณ์พรรษ  พรมแกว้ โรงเรียนอนุบำลทองอุ่น 2,500 ทำ่ตูม
135 31542 ส.ต.ท.หญิงอรทยั พฒัน์ธีรสิริ 086-0016073 ร.ร.บำ้นโพนครก เด็กหญิงศรัณดำภทัร์  พฒัน์ธีรสิริ โรงเรียนเทศบำลทำ่ตูม 2,500 ทำ่ตูม
136 31558 นำยสุรเชษฐ์ นอ้ยม่ิง 084-4302522 ร.ร.บำ้นโนนสบำย เด็กชำยอภิวิชญ ์ นอ้ยม่ิง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2,500 สงัขะ

137 31566 นำยปิยะ ฉลำดเลิศ 083-0646589 ร.ร.บำ้นโนนสวรรค์ เด็กหญิงกณัฑธิ์ดำ  ฉลำดเลิศ โรงเรียนอนุบำลกำบเชิง 2,500 กำบเชิง
138 31576 นำงสำยใจ เขม็ทอง 098-1056919 ร.ร.บำ้นโพนโก เด็กหญิงพิมพพิ์ชชำ  เขม็ทอง โรงเรียนบำ้นหนองบวัแดง 2,500 สนม
139 31609 นำงล ำพรรณ เหยยีดรัมย์ 087-2463297 ร.ร.บำ้นโคกไทร เด็กชำยเศวตฉตัร  เหยยีดรัมย์ โรงเรียนสงัขะวิทยำคม 2,500 สงัขะ
140 31623 นำงพิกุล นวลพดุซำ 083-7393088 ร.ร.บำ้นวงัปลดั เด็กชำยทินภทัร  นวลพดุซำ โรงเรียนบำ้นเลิศอรุณ 2,500 สงัขะ
141 31628 นำงยพิุน สร้อยจิตร 087-8300197 ชำ้งบญวิทยำ เด็กหญิงฟ้ำลดำ  สร้อยจิตร โรงเรียนบำ้นบะ 2,500 ทำ่ตูม
142 31637 นำงวำนิตร เสริมแสง 088-3777172 ร.ร.บำ้นสร้ำง - นำงเภำ เด็กชำยวรปรัชญ ์ เสริมแสง โรงเรียนบำ้นน ้ำค  ำ 2,500 รัตนบรีุ
143 31653 นำงชะบำ ระบือนำม 082-8683929 ร.ร.บำ้นโชค เด็กชำยไตรรัตน์  ระบือนำม โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 ปรำสำท
144 31680 นำยฏิวตัต ์สนัทำลุนยั 088-5941563 บำ้นหนองพญำ เด็กหญิงวตัตธ์นภำดำ  สนัทำลุนยั โรงเรียนบำ้นหนองดุม 2,500 ส ำโรงทำบ
145 31697 นำงกุลจิรำ พรหมบตุร 087-2481136 ร.ร.บำ้นนำนวล เด็กชำยพศิน  พรหมบตุร โรงเรียนเทศบำลทำ่ตูม 2,500 ทำ่ตูม
146 31710 นำงสำยทอง ขนัธสอน 083-4696127 ร.ร.บำ้นนำดี เด็กหญิงอุรัสยำ  ขนัธสอน โรงเรียนบำ้นหนองอียอ 2,500 สนม
147 31725 นำยธงศกัด์ิ พดุมี 081-7177125 บำ้นหนองฮะ เด็กหญิงพรนภสั พดุมี โรงเรียนบำ้นหนองคูสะแบะ 2,500 ส ำโรงทำบ
148 31729 นำยพทัธดณย ์เจริญศิริ 085-8266919 ทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ เด็กชำยภีมมพ์ฒัน์  เจริญศิริ โรงเรียนเทศบำลทำ่ตูม 2,500 ทำ่ตูม
149 31752 นำงพฤกษชำติ แสวงสุข 081-9963607 ร.ร.บำ้นโพธ์ิกอง เดก้ชำยพทุธำงกูร  แสวงสุข โรงเรียนบำ้นโพธ์ิกอง 2,500 ปรำสำท

150 31814 นำยสุพจน์ เกวียนทอง 083-2880690 ร.ร.บำ้นโคกกรวด เด็กหญิงสุวพิชญ ์ เกวียนทอง โรงเรียนอนุบำลจอมพระ 2,500 เขวำสินรินทร์



ล ำดับที่ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล เบอร์โทร โรงเรียน ช่ือบุตร สถำนศึกษำ จ ำนวน อ ำเภอ หมำยเหตุ
รำยช่ือสมำชิกผู้มสิีทธ์ิรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ช้ัน ประถมศึกษำปีที่ 4

151 31836 นำงสำวณฐัชุดำ มะคุม้ใจ 095-5616929 ร.ร.บำ้นพนม เด็กหญิงอุไรภสัร์  เจริญพนัธ์ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 ปรำสำท
152 31886 นำยสุทธิรักษเ์ขตร์ สงัขส์ำลี 082-1303853 ร.ร.ทุ่งกุลำพิทยำคม เด็กชำยวิษณุกร  สงัขส์ำลี โรงเรียนเทศบำลทำ่ตูม 2,500 ทำ่ตูม
153 31904 นำยศิริชยั สำยยศ 094-5278568 ร.ร.สุรวิทยำคำร เด็กชำยปกป้อง  สำยยศ โรงเรียนอนุบำลจอมพระ 2,500 จงัหวดั
154 31964 นำงเนตรนรินทร์ วงศพ์นัธ์ 087-1074282 ร.ร.บำ้นหนองบวังำม เด็กชำยณฐัวฒัน์  วงศพ์นัธ์ โรงเรียนอนุบำลรัตนบรีุ 2,500 โนนนำรำยณ์
155 31970 นำงสุภตัตรำ แสนคม 086-2498367 ร.ร.บำ้นแกสระใหญ่ เด็กหญิงคมน์นภสั  แสนคม โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 ศีขรภูมิ
156 31975 นำงกำนดำ เผำ่ศิริ 083-7389139 ร.ร.บำ้นโคกเมือง เด็กหญิงพรธีรำ  เผำ่ศิริ โรงเรียนบำ้นสวำย 2,500 เมืองสุรินทร์1
157 31976 นำยตฤณ สุขนวล 091-0196385 ร.ร.ศรีรำมประชำสรรค์ เด็กหญิงณภษร  สุขนวล โรงเรียนวำณิชยนุ์กูล 2,500 เมืองสุรินทร์
158 31983 นำยชำญณรงค ์จนัทร์แดง 089-5322410 ร.ร.บำ้นหนองบวัมิตรภำพ เด็กหญิงวีรยำ  จนัทร์แดง โรงเรียนเทศบำลทำ่ตูม 2,500 ทำ่ตูม
159 31991 นำงณฐัณิชำ เหลือดี 062-2545552 ร.ร.อนุบำลกำบเชิง เด็กชำยณฐักฤต  โลกนิยม โรงเรียนอนุบำลกำบเชิง 2,500 กำบเชิง
160 31996 นำงชนิภำ ส ำรำญสุข 085-7778743 ร.ร.บแุกรงวิทยำคม เด็กหญิงพรหมโสภำ  ส ำรำญสุข โรงเรียนบำ้นจอมพระ 2,500 จอมพระ
161 31998 นำงสำวขวญัตำ สุทิพยป์ระเสริฐ 093-5517919 ร.ร.บำ้นหนองคนันำ เด็กชำยณฐันนัท ์ นิวำส โรงเรียนบำ้นสระแกว้ 2,500 พนมดงรัก

162 32000 นำงปัณฑิกำ ทองแผน่ 088-9949942 ร.ร.บำ้นลงัโกม เด็กชำยกิตติภพ  ทองแผน่ โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 ปรำสำท
163 32000 นำงปัณฑิกำ ทองแผน่ 088-9949942 ร.ร.บำ้นลงัโกม เด็กชำยกิตติพต  ทองแผน่ โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 ปรำสำท
164 32017 นำงสำวอรสำ ยวนจิต 082-1359919 ร.ร.บำ้นร่มเยน็ เด็กชำยเอ้ือองักูร  ยอดเกษ โรงเรียนสงัขะวิทยำคม 2,500 สงัขะ
165 32045 นำยสุนธพร กระจ่ำงจิตร 061-2395591 ร.ร.บำ้นอ ำปึลกง เด็กชำยธีรภทัร  กระจ่ำงจิตร โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 ปรำสำท
166 32193 นำยธนชยั สร้ำงกำรนอก 090-3698854 ร.ร.บำ้นพรมเทพ เด็กชำยวุฒิไกร  สร้ำงกำรนอก โรงเรียนบำ้นพรมเทพรำษฏร์บ ำรุง 2,500 ทำ่ตูม
167 32226 นำงสำวนุชรี จนัทร์เทศ 085-7681981 ร.ร.อมรินทร์รำษฎร์วิทยำ เด็กหญิงกญัญำวีร์  ลุนลำว โรงเรียนบำ้นโคกล ำดวน 2,500 ล ำดวน
168 32285 นำยศรำวุฒิ คงเพชร 097-3355408 ร.ร.บำ้นกระโพ เด็กชำยโชติพฒัน์  คงเพชร โรงเรียนอนุบำลทองอุ่น 2,500 ทำ่ตูม
169 32297 นำงปฐมำพร สวสัดี 086-2549454 ร.ร.บำ้นอำจญำ เด็กชำยกิตติวฒัน์  สวสัดี โรงเรียนบำ้นอำจญำ 2,500 รัตนบรีุ
170 32299 นำงศิริวรรณ ทองศรี 063-0055527 ร.ร.บำ้นหนองกบั เด็กชำยศิริพงศ ์ ปำนทอง โรงเรียนบำ้นหนองกบั 2,500 จอมพระ
171 32310 นำงสำวจีรภทัร์ จอดนอก 081-9555265 สถำบนัเทคโนฯ เด็กหญิงทิพจุฑำ  พำนิกุล โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
172 32339 นำงพนิดำ สมคัรสมำน 064-7513495 ร.ร.บำ้นผือ(ประชำพฒันำ) เด็กชำยวรกนัต ์ สมคัรสมำน โรงเรียนอนุบำลรัตนบรีุ 2,500 รัตนบรีุ
173 32403 นำยเจษฎำ นำกดี 082-3198127 ร.ร.แร่วิทยำ เด็กชำยวุฒิภทัร  นำกดี โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เขวำสินรินทร์
174 32412 นำยส ำรำญ สุดหนองบวั 089-0579568 ร.ร.บำ้นน ้ำค  ำ เด็กชำยคุณำกร  สุดหนองบวั โรงเรียนบำ้นน ้ำค  ำ 2,500 รัตนบรีุ
175 32459 นำงประภสัสร เพชรอินทร์ 093-4945341 ร.ร.บำ้นตรวจ เด็กหญิงปภำวรินทร์  ศรรัตน์ โรงเรียนอนุบำลศรีประชำนุกูล 2,500 ศรีณรงค์
176 32466 นำยสมศกัด์ิ ภกัดีธ ำรงเกียรต์ิ 081-2663584 วิทยำลยัเทคนิค เด็กชำยพศิน  ภกัดีธ ำรงเกียรต์ิ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
177 32545 นำงศิริรัตน์ บญุอุ่น 089-2801972 ร.ร.บำ้นตรึม เด็กชำย  ชยัเฉลิมพล  บญุอุ่น โรงเรียนแววกวง 2,500 ศีขรภูมิ
178 32558 นำงจินดำพร บญุหมัน่ 083-3323028 ร.ร.สงัขะ เด็กชำยเศฏฐวุฒิ  บญุหมัน่ โรงเรียนสุรินทร์ศึกษำ 2,500 สงัขะ
179 32565 นำงวนิดำ  ผลเจริญ 085-7661810 วิทยำลยัเทคโนโลยแีละกำรรัตนบุรี เด็กหญิงบญุนดำ  ผลเจริญ โรงเรียนบำ้นยำงกระจบั 2,500 รัตนบรีุ
180 32570 นำงเสำวลกัษณ์ บวับำน 084-6620557 ร.ร.สงัขะ เด็กชำยศตคุณ  จำรัตน์ โรงเรียนสงัขะวิทยำคม 2,500 สงัขะ
181 32603 นำงศิริพร กลำ้พร้อม 089-9455598 ร.ร.บำ้นจรวย เด็กหญิงณฐักฤตำ  กลำ้พร้อม โรงเรียนศิริรำษฏร์วิทยำ 2,500 ล ำดวน
182 32616 นำงนิภำพร สุนทรสวสัด์ิ 084-4797932 ร.ร.บำ้นโคกเกำะ เด็กหญิงชิณพร  สุนทรสวสัด์ิ โรงเรียนบำ้นจอมพระ 2,500 ล ำดวน
183 32633 นำงสำวเกสรำ สร้อยจิตร 062-5911556 ร.ร.อนุบำลกำบเชิง เด็กชำยกนัตวิชญ ์ สร้อยจิตร โรงเรียนอนุบำลกำบเชิง 2,500 กำบเชิง
184 32648 นำงสำวธิติมำ เสำเวียง 092-4218038 ร.ร.บำ้นอ ำปึล เด็กหญิงธนชัพร  เสำเวียง โรงเรียนบำ้นอ ำปึล 2,500 พนมดงรัก
185 32666 นำงสำวศรวณีย ์ปรำกฏช่ือ 088-7933281 ร.ร.บำ้นเลิศอรุณ เด็กหญิงนรภทัร  กองรับ โรงเรียนบำ้นศรีณรงค์ 2,500 สงัขะ
186 32674 นำงอมรรัตน์ สมบติั 064-2912784 ร.ร.บำ้นดอนแรด(จินดำวิทยำคำร) เด็กหญิงภูริญำ  สมบตัร โรงเรียนบำ้นดอนแรด (จินดำวิทยำคำร) 2,500 รัตนบรีุ

187 32771 นำยภคนนัท ์กญัญำศรี 096-9796256 ร.ร.บำ้นหนองหร่ี เด็กหญิงจีระภิญญำ  กญัญำศรี โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 ปรำสำท
188 32858 นำงสำวนงลกัษณ์ แท่นแกว้ 085-0830114 สถำบนัเทคโนฯ เด็กชำยจตุรภทัร  บญุศรี โรงเรียนหนองโตง  สุรวิทยำคม 2,500 จงัหวดั
189 32859 นำงปริญดำ วีระพนัธ์ 081-2591877 ร.ร.บำ้นบอน เด็หญิงพลอยรัตน  วีระพนัธ์ โรงเรียนอนุบำลทองอุ่น 2,500 รัตนบรีุ
190 32952 นำยนพพร กำแกว้ 089-4526619 ร.ร.เมืองแกพิทยำสรรค์ เด็กหญิงภทัรมล  กำแกว้ โรงเรียนเทศบำลทำ่ตูม 2,500 ทำ่ตูม
191 33015 นำงจุไล โฉมงำม 091-8285770 ร.ร.หนองโตง เด็กหญิงศุภรินทร์ โฉมงำม โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์
192 33046 นำงสำวสุนนัทำ ศิลปวิเศษ 098-1433984 ร.ร.บำ้นกำ้นเหลืองวิทยำ นำยนิธิ  กรรณ์สนธ์ โรงเรียนบำ้นข้ีเหล็ก 2,500 โนนนำรำยณ์
193 33125 นำงสำวฐิดำภำ ครุฑสุวรรณ์ 087-2458874 ร.ร.บำ้นขะยงู เด็กหญิงดรัญพร  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนบำ้นธำตุ "ธำตุศึกษำวิทยำคำร" 2,500 รัตนบรีุ
194 33157 นำงจนัทร์เพญ็ ตอนสุข 095-6198528 ร.ร.ส ำโรงทำบวิทยำคม เด็กหญิงพชัรกญัญ ์ ตอนสุข โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 ส ำโรงทำบ
195 33178 นำงสำวลดัดำ สกุลทอง 090-3621071 ร.ร.ขนำดมอญพิทยำคม เด็กชำยเจียระไน  สกุลทอง โรงเรียนอนุบำลจอมพระ 2,500 สงัขะ
196 33256 นำยตะวนั พรมสีใหม่ 044-515785 ร.ร.บำ้นคอโค นำยกรรตธีร์  พรมสีใหม่ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์1
197 33334 นำงสมคิด ศรีวงศ์ 092-6414628 ร.ร.เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงกฤตชญำวีร์  ศรีวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์
198 33344 นำงสำวปรียำภรณ์ สีสนังำม 084-8262053 อนุบำลส ำโรงทำบ เด็กชำยทคัพล  ศิริด ำ โรงเรียนอนุบำลส ำโรงทำบ 2,500 ส ำโรงทำบ
199 33355 นำงชำลิสำ ซ่อมทอง 094-7362395 ร.ร.อนุบำลล ำดวน(สุรพินทร์ำษฎร์นุสรณ์) เด็กชำยนพกร  ซ่อมทอง โรงเรียนหนองโตง  สุรวิทยำคม 2,500 ล ำดวน

200 33426 นำงสำวเอรำวณั แกว้ตะวนั 082-6549261 ร.ร.ตำคงวิทยำรัชมงัคลำภิเษก เด็กหญิงภทัรำนุช  ปำนทอง โรงเรียนบำ้นละลม 2,500 สงัขะ



ล ำดับที่ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล เบอร์โทร โรงเรียน ช่ือบุตร สถำนศึกษำ จ ำนวน อ ำเภอ หมำยเหตุ
รำยช่ือสมำชิกผู้มสิีทธ์ิรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ช้ัน ประถมศึกษำปีที่ 4

201 33427 นำยธนกร พร้ิงเพรำะ 086-3318842 สถำบนัเทคโนฯ เด็กชำยภทัรกร  พร้ิงเพรำะ โรงเรียนพะแนงวิทยำ 2,500 จงัหวดั
202 33490 นำงนำรีเกตุ สุรพล 086-8747127 ร.ร.วนัเจริญสำมคัคี เด็กหญิงณฐัธิดำ  สุรพล โรงเรียนบำ้นกระเทียม (รำษฎร์วิทยำคม) 2,500 ปรำสำท
203 33504 นำยบญุทนั สนัน่น ้ำหนกั 083-3753528 สถำบนัเทคโนฯ เด็กชำยธญัเทพ  สนัน่น ้ำหนกั โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
204 33505 นำยกิตติศกัด์ิ ร่วมพฒันำ 091-6006006 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เด็กชำยกฤตพณ  ร่วมพฒันำ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
205 33534 นำงจีรภำวีร์ เป็นมงคล 081-5854939 ร.ร.บำ้นตรึม เด็กชำยโชติพิสิฐ  เป็นมงคล โรงเรียนบำ้นหนองแสง 2,500 ศีขรภูมิ
206 33536 นำงสำวกมลรัตน์ นวลงำม 065-1195892 ร.ร.บำ้นสลกัได เด็กหญิงปำนิตำ  นุศลศำลำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์1
207 33676 นำยวรพล วรธงไชย 081-4702692 ร.ร.บำ้นตั้งใจ เด็กหญิงวิศลัยศ์ยำ  วรธงไชย โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์1
208 33761 นำงสำวลดัดำวลัย ์บูรณ์เจริญ 095-4164926 ร.ร.บำ้นตระแสง เด็กชำยกฤษมงักร  อุดมทวี โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์1
209 33777 นำยค ำปุ่ น บญุเชิญ 084-4845095 เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสุรินทร์ 1 เด็กหญิงธนณิชญ ์ บญุเชิญ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์
210 33954 นำงสำวสุปรำณี จนัทร์ล ้ำ 093-1136779 ร.ร.บำ้นตำทิตย์ เด็กหญิงกวินทิพย ์ บญุมำก โรงเรียนบำ้นหนองอียอ 2,500 ทำ่ตูม
211 33963 นำงสำววิจิตรำ จนัทร์นวม 065-3348827 ร.ร.อนุบำลศีขรภูมิ เด็กหญิงอภิญญำ  ปิยะไพร โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 ศีขรภูมิ

212 34049 นำงสำวเพียงหทยั บุญเตม็ 081-2756039 ร.ร.บำ้นนอ้ย เด็กชำยภทัรดล  ภูขนัซำ้ย โรงเรียนอนุบำลด ำรงรำชำนุสรณ์ 2,500 ศรีณรงค์
213 34133 นำงกมลมำศ กรวยทอง 080-7242420 หม่ืนศรีประชำสรรค์ เด็กชำยภำสกร  กรวยทอง โรงเรียนหม่ืนศรีประชำสรรค์ 2,500 ส ำโรงทำบ
214 34142 นำงสำววรรณำ ตอ้งถือดี 098-2097352 ร.ร.บำ้นทุ่งมน เด็กหญิงปวีณ์ลดำ  น ้ำใจดี โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 ปรำสำท
215 34142 นำงสำววรรณำ ตอ้งถือดี 098-2097352 ร.ร.บำ้นทุ่งมน เด็กหญิงปวีณ์ธิดำ  น ้ำใจดี โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 ปรำสำท
216 34258 นำงสำวรัตติยำ ทองเทียม 062-7536744 ร.ร.บำ้นภูมินิยมพฒันำ เด็กชำยกนัตด์นยั  ทิโน โรงเรียนสงัขะวิทยำคม 2,500 สงัขะ
217 34265 นำงสำวอญัชลี ศรีใหญ่ 098-2157057 ร.ร.บำ้นแขด่้อน เด็กชำยศิวศกัด์ิ  ค  ำวนั โรงเรียนบำ้นดอนแรด (จินดำวิทยำคำร) 2,500 รัตนบรีุ
218 34285 นำงสำวแพรวพรรณ มณีโชติ 082-7497399 บำ้นจงัเอิด เด็กหญิงนฤมล  สงวนช่ือ โรงเรียนอนุบำลศีขรภูมิ 2,500 ส ำโรงทำบ
219 34351 นำงวิมล สุระเสน 083-3722946 ร.ร.อนุบำลศรีณรงค์ เด็กชำยปริญญำ  พำกเพียร โรงเรียนบำ้นแกง้โตน 2,500 ศรีณรงค์
220 34384 นำงสุกญัญำ แคนจำ 087-9024082 ร.ร.สิรินธร เด็กชำยเตชินท ์ แคนจำ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
221 34457 นำงวนัดี สุขดี 082-3180622 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ เด็กชำยเตชพฒัน์  สุขดี โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์
222 34482 นำงภสัชำกำญจน์ 086-2443254 ร.ร.เมืองบวัวิทยำ เด็กหญิงพิชญสิ์ชำ  เป่ียมเจริญวรำกูร โรงเรียนอนุบำลจอมพระ 2,500 ชุมพลบรีุ
223 34599 นำงสำวศรินทร์ทิพย ์ขมุทอง 083-8286153 ร.ร.บำ้นนำบวั เด็กหญิงฐิตำรีย ์ แซ่จง โรงเรียนหนองโตง  สุรวิทยำคม 2,500 เมืองสุรินทร์1
224 34604 นำงสำวอำรียรั์ตน์ เกตุศรี 065-0011057 ร.ร.บำ้นแดง เด็กชำยรชต  สุธีร์ โรงเรียนสงัขะวิทยำคม 2,500 ศรีณรงค์
225 34612 นำงรัตนำ เล่ียมดี 084-9624074 ร.ร.บำ้นตำเตียว เด็กหญิงพิชชำภำ  เล่ียมดี โรงเรียนบำ้นตำเตียว 2,500 ปรำสำท
226 34648 นำงศรีสุดำ สมภำค 089-5808130 ร.ร.บำ้นนอ้ย เด็กหญิงณฐัชำกร  สมภำค โรงเรียนบำ้นตำวร 2,500 ศรีณรงค์
227 34679 นำงรัชดำ โสรถำวร 087-6053611 ร.ร.บำ้นชุมแสง เด็กชำยกิติปกรณ์  โสรถำวร โรงเรียนบำ้นหวัพี 2,500 จอมพระ
228 34751 นำงนวลอนงค ์เอ่ียมสำ 098-0964936 ร.ร.บำ้นขนำดมอญ เด็กชำยกำริน  เอ่ียมสำ โรงเรียนสงัขะวิทยำคม 2,500 สงัขะ
229 34782 นำงสุวรรณำ ปำนงั 084-4292895 ร.ร.บำ้นหนองโสนวิทยำ เด็กชำยญำณีรัตน์  ปำนงั โรงเรียนบำ้นสนบ 2,500 สงัขะ
230 34912 นำงสำวธญัญลกัษณ์ วรรณพฒัน์ 096-51945492 ร.ร.บำ้นประปืด เด็กกญิงธนิดำ  ขมสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 เมืองสุรินทร์
231 34929 นำงรัตนำ พิมพร 087-1462534 ร.ร.บำ้นหวันำค ำ เด็กหญิงปภำวรินทร์  พิมพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2,500 ชุมพลบรีุ
232 34957 นำงสำวขวญัเรือน ปุรำสะกงั 097-3325014 ร.ร.บำ้นโคกกลำง เด็กหญิงพำขวญั  โคตรพลูชยั โรงเรียนอนุบำลกลัยำประสิทธ์ิ 2,500 พนมดงรัก
233 35075 นำงสำวจิติมำ สุขตำม 081-2661796 ร.ร.ประชำสำมคัคี เด็กชำยชนินทร์ธร  สุขตำม โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 กำบเชิง
234 35139 นำงนิตินดัดำ อินทร์นุช 080-4747191 ร.ร.บำ้นช ำสมิง เด็กชำยนิพพิชฌน์  อินทร์นุช โรงเรียนสงัขะวิทยำคม 2,500 สงัขะ
235 35155 นำงสำวสุเพียบ กูลรัตน์ 099-4750619 ร.ร.บำ้นไทร ธนกฤต  เนียมหอม โรงเรียนบำ้นไทร 2,500 ปรำสำท
236 35165 นำงสำวสุพรรณี เสำทอง 080-6391572 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเขต 2 เด็กหญิงกุลนิดำ  เสำทอง โรงเรียนบำ้นปร่ิง 2,500 รัตนบรีุ

237 35453 นำงสุจิตรำ กะกำรดี 089-0038541 ร.ร.บำ้นส ำโรงประชำรัฐ เด็กชำย ชิตธำริณทร์  กะกำรดี โรงเรียนบำ้นส ำโรงประชำรัฐ 2,500 สนม
238 35479 นำงสำวปำจรีย ์ทำมำศ 087-2445498 ร.ร.บำ้นหนองคนันำ เด็กชำยวรเมธ  โรจนวนั โรงเรียนเทศบำลต ำบลโนนดินแดง 2,500 พนมดงรัก
239 800033 นำยชรินทร์ ทองน ำ 095-6165018 พรก. รร.บำ้นอ ำปึลดำวรุ่งรัฐ เด็กหญิงกนกภทัร  ทองน ำ โรงเรียนบำ้นอ ำปึลสนวน 2,500 เขวำสินรินทร์
240 800059 นำงปิยมำภรณ์ หวงัมัน่ 083-7215600 พรก. รร.ไตรมิตรวิทยำสรรค์ เด็กหญิงกษมำภรณ์  รัตนำพูนเพ่ิม โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จอมพระ
241 800065 นำงสำวชญัญำนุช ปรึกษำดี 081-4017621 พรก. ร.ร. บำ้นหนองหร่ี เด็กหญิงชนำพร  รัสมิงแกว้ โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 ปรำสำท
242 800099 นำงอนนัตญำ สุขดี 081-0643127 พรก. ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เด็กชำยเตชินท ์ สุขดี โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
243 800170 นำงสำวอริวรรณ์ ชมสุข 080-7395060 พรก. รร.ประชำสำมคัคี เด็กชำยณฐกร  ยำรัมย์ โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร 2,500 กำบเชิง
244 800227 นำงกนกพิชญ ์จิตหนกัแน่น 093-4653183 พรก. ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เด็กชำยปัญญำวิทย ์ จิตหนกัแน่น โรงเรียนสนมศึกษำคำร 2,500 จงัหวดั
245 800232 นำงพิชยำภรณ์ อ่อนบำ้นแดง 086-2486838 พรก. ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เด็กชำยต่อเพชร  อ่อนบำ้นแดง โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
246 800260 นำงสำววนัทนี รัศมีสุกใส 085-6342139 พรก. ร.ร.บำ้นบึงวิทยำคำร เด็กหญิงธนพร  ภิญโญ โรงเรียนอนุบำลศรีขรภูมิ 2,500 ศีขรภูมิ
247 800285 นำงสำวสหทัยำ อินทรำรักษ์ 082-1274329 พรก. รร.บำ้นเตำแตก เด็กชำยกฤติเมธำ  อินทรำรักษ์ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 ศรีณรงค์
248 800297 นำงขวญัจิต วิเศษชำติ 086-2494812 พรก. รร.บำ้นนอ้ย เด็กชำยอภิสิทธ์ิ  วิเศษชำติ โรงเรียนบำ้นนอ้ย 2,500 ศรีณรงค์
249 800301 นำยบญุลือ ดีทัว่ 093-5738355 พรก. ร.ร.ศีขรภูมิพิสยั เด็กชำยวนัใหม่  ดีทัว่ โรงเรียนอนุบำลศรีขรภูมิ 2,500 ศีขรภูมิ

250 800306 นำยเกรียงไกร บำนสดช่ืน 084-5892942 พรก. ร.ร.หนองขนุศรีวิทยำ เด็กชำยธำรำดล  บำนสดช่ืน โรงเรียนบำ้นเปือยทำนตะวนัพิทยำสรรพ์ 2,500 สนม



ล ำดับที่ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล เบอร์โทร โรงเรียน ช่ือบุตร สถำนศึกษำ จ ำนวน อ ำเภอ หมำยเหตุ
รำยช่ือสมำชิกผู้มสิีทธ์ิรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ช้ัน ประถมศึกษำปีที่ 4

251 800404 นำงสุธำดำ บญุเศษ 084-8233842 พรก. รร.บำ้นทุ่งนำค เด็กหญิงญำณิศำ  บญุเศษ โรงเรียนอนุบำลจอมพระ 2,500 จอมพระ
252 800416 นำงศิริรัตน์ เกิดครบ 087-5023043 พรก. ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เด็กชำยจิรำย ุ เกิดครบ โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ 2,500 จงัหวดั
253 800581 นำงวิลำวลัย ์ร้ำนจนัทร์ 096-3943638 พรก. ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เด็กชำยอภิชยั  ร้ำนจนัทร์ โรงเรียนสุรินทร์ศึกษำ 2,500 จงัหวดั



ล ำดบัท่ี เลขทีส่มาชิก ช่ือ - สกุล เบอร์โทร โรงเรียน ช่ือบุตร สถานศึกษา จ านวน อ ำเภอ หมำยเหตุ
1 3929 นำยมงคล บรูณ์เจริญ - บ ำนำญเขต 1 เขวำสินรินทร์ เด็กหญิงมุกดำ  บรูณ์เจริญ โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน 3,500 เขวำสินรินทร์
2 8818 นำยปัญญำ เทียมทอง 065-8247754 บ ำนำญเขต 2 รัตนบรีุ เด็กหญิงปำนทิพย ์ เทียมทอง โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 รัตนบรีุ
3 10947 นำยศกัด์ิชยั ส ำเร็จดี 093-0692379 บ ำนำญเขต 3 บวัเชด เด็กหญิงศศิกำนต ์ ส ำเร็จดี โรงเรียนบวัเชดวิทยำ 3,500 บวัเชด
4 15785 นำยกิตติพงศ ์มงักร 087-9577052 ร.ร.บำ้นอุปัชฌำยพ์วนอุทิศ เด็กชำยณฐัพงศ ์ มงักร โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 เมืองสุรินทร์1
5 17505 นำยทวีป บรูณ์เจริญ 080-4791742 ร.ร.ลุมพกุหนองกุง เด็กชำยเลิศพิพฒัน์  บรูณ์เจริญ โรงเรียนสุรพินทพิ์ทยำ 3,500 ศีขรภูมิ
6 18526 นำยประทีป สมดอก 093-0283059 ร.ร.อนุบำลกำบเชิง เด็กชำยดนยั  สมดอก โรงเรียนกำบเชิงวิทยำ 3,500 กำบเชิง
7 19431 นำยลำภ คงสุข 085-7666015 บ ำนำญเขต 3 ปรำสำท เด็กชำยกิตติภพ  คงสุข โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
8 19735 นำยบญุยงค ์มีแกว้ 086-2606337 ร.ร.บำ้นกำพระ เด็กหญิงปริชญำ  มีแกว้ โรงเรียนสิรินธร 3,500 สนม
9 20402 นำยสุพรรณ ทรงพระ 080-7962678 ร.ร.บำ้นหนองพิมำน เด็กชำยสิทธิพล  ทรงพระ โรงเรียนสตึก 3,500 ชุมพลบรีุ
10 21090 นำงกนกลกัษณ์ เกษรบวั 061-0198489 ร.ร.วดัประสพ เด็กหญิงพชัรพร  เกษรบวั โรงเรียนสิรินธร 3,500 เมืองสุรินทร์
11 21149 นำยบญุลือ เอ่ียมสะอำด 087-5998504 ร.ร.บำ้นหนองจอก เด็กหญิงวชัรินทร์  เอ่ียมสะอำด โรงเรียนหว้ยจริงวิทยำ 3,500 ศีขรภูมิ

12 21159 นำยเสมอ มีแกว้ 093-2702488 ร.ร.บำ้นกู่ เด็กชำยจตุพร  มีแกว้ โรงเรียนพญำรำมวิทยำ 3,500 เมืองสุรินทร์1
13 21451 นำงนฤมล ดีนำน 064-4141662 ร.ร.บำ้นพนัษี เด็กชำยณฐัพงศ ์ ดีนำน โรงเรียนศีขรภูมิพิสยั 3,500 ศีขรภูมิ
14 21459 นำงกญัญำรัตน์ สมทิพย์ 081-0752201 ร.ร.บำ้นเบิด เด็กชำยธำมธำวิน  สมทิพย์ โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 รัตนบรีุ
15 21795 นำงชุติมำ ค  ำนึงคง 085-7630552 ร.ร.อมรินทรำวำรี เด็กชำยชณวษัก ์ ค  ำนึงคง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
16 21856 นำงอรพิมพ ์ดวงงำม 091-0174208 เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสุรินทร์ 1 เด็กชำยชวลัวิทย ์ ดวงงำม โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 เมืองสุรินทร์
17 21866 นำงสุจิรำ ทะเรรัมย์ 093-4425885 ร.ร.บำ้นกำเกำะระโยง เด็กหญิงภทัรวรรณ  ทะเรรัมย์ โรงเรียนสิรินธร 3,500 เมืองสุรินทร์
18 21965 นำยเยน็ เพ่ิมทอง 080-7381478 ร.ร.บำ้นขำม เด็กชำยจตุรวิชญ ์ เพ่ิมทอง โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 รัตนบรีุ
19 22563 นำยสุธี ศรีเครือด ำ 091-3486349 ร.ร.บำ้นเช้ือเพลิง เด็กหญิงนิพิฐพนธ์  ศรีเครือด ำ โรงเรียนสิรินธร 3,500 ปรำสำท
20 23026 นำยประดุจ พยงุเกษม 091-3418400 ร.ร.โสตศึกษำพิเศษ เด็กชำยชนกนัต ์ พยงุเกษม โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยำคม 3,500 ปรำสำท
21 23199 นำงพนม สุวงศ์ 089-2807182 ทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ เด็กชำยปองพล  เช้ือหงษ์ โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 3,500 ทำ่ตูม
22 23248 นำยทวี ไตรล ้ำ 081-7258768 ร.ร.หนองโตง เด็กหญิงพรนภสั  ไตรล ้ำ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 เมืองสุรินทร์
23 23380 นำงผกำวดี สุวงศ์ 081-9994289 ทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ เด็กหญิงปณิสรำ  สุวงศ์ โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 3,500 ทำ่ตูม
24 24092 นำยวีระวฒัน์ วิทยอุดม 080-7357852 ร.ร.ศีขรภูมิพิสยั เด็กชำยศุภณฐั  วิทยอุดม โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 ศีขรภูมิ
25 24139 นำยทวีศกัด์ิ แป้นแกว้ 094-2673998 ร.ร.บำ้นตรึม เด็กชำยฐิติศกัด์ิ  แป้นแกว้ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 ศีขรภูมิ
26 24205 นำงชญำภำ สำรจนัทร์ 088-3755224 ร.ร.บำ้นหนองยำง เด็กชำยติณณ์  สำรจนัทร์ โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลยั 3,500 ทำ่ตูม
27 24220 นำยวุฒิชยั สิทธิวงษ์ 086-5842004 สถำบนัเทคโนฯ เด็กชำยพลพล  สิทธิวงษ์ โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน 3,500 จงัหวดั
28 24232 นำงทศันีย ์เพง่เล็งดี 089-9494611 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ เด็กชำยธ ำมรงครั์ก  เพง่เล็งดี โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 เมืองสุรินทร์
29 24235 นำงวริศรำ ทมะนนัต์ 093-3259326 ร.ร.อนุบำลศีขรภูมิ เด็กชำยธนกฤต  ทมะนนัต์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 ศีขรภูมิ
30 24558 นำงอมรรัตน์ นิวฒัน์บรรหำร 089-9493064 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ เด็กหญิงปวีณ์พร  นิวฒัน์บรรหำร โรงเรียนสิรินธร 3,500 เมืองสุรินทร์
31 24571 นำยมำนะ จนัทรำคำ 086-2401568 บำ้นกระออม เด็กหญิงณฐัณิชำ  จนัทรำค ำ โรงเรียนสตรีศึกษำ 3,500 ส ำโรงทำบ
32 24639 นำยสงัคม ทคู  ำมี 083-3766109 ร.ร.บำ้นกำงของ เด็กชำยณฐกร  ทคู  ำมี โรงเรียนบำ้นกุดหวำย 3,500 ศีขรภูมิ
33 24678 นำยสมชำย หอมมำลำ 093-0575441 ร.ร.บำ้นดู่นำหนองไผ่ เด็กหญิงขวญัมุก  หอมมำลำ โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 3,500 ชุมพลบรีุ
34 24836 นำยนิติพฒัน์ พฒันฉตัรชยั 083-9654470 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เด็กหญิงชชัชญำ  พฒันฉตัรชยั โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จงัหวดั
35 24850 นำงสำวภทัรำภรณ์ แกว้กลู 088-5951853 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เด็กชำยธิติ  นิลผ้ึง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จงัหวดั
36 25059 นำงบญุณดำ สุกใส 083-3824822 ร.ร.ทำ่ตูม(สนิทรำษฎร์) เด็กหญิงณฐักนิษฐ์  สุกใส โรงเรียนสิรินธร 3,500 ทำ่ตูม

37 25131 นำงปัทมำ เขียวเจริญ 084-4175775 สพป.สุรินทร์ เขต 3 เด็กหญิงอำรยำ  เขียวเจริญ โรงเรียนสิรินธร 3,500 ปรำสำท
38 25133 นำงอรวรรณ จนัทร์แทน่ 063-8714141 ร.ร.บำ้นแยงมิตรภำพท่ี146 เด็กชำยชนินทร์  จนัทร์แทน่ โรงเรียนสงัขะ 3,500 สงัขะ
39 25135 นำยสมเกียรต์ิ บญุลอ้ม 098-9509845 ร.ร.บำ้นโพนครก เด็กชำยภูริชกิตต์ิ  บญุลอ้ม โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 3,500 ทำ่ตูม
40 25256 นำงกญัญำรัตน์ พรมแตง 083-3693935 ร.ร.อนุบำลจอมพระ เด็กหญิงฐิติวรฏำ  พรมแตง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จอมพระ
41 25264 นำงทศันีย ์ใจน่ำน 091-8284890 ร.ร.บำ้นโคกจ ำเริญ เด็กชำยกิตตินนัท ์ ใจน่ำน โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
42 25337 นำงสมคิด สุดสงัข์ 096-0484580 ร.ร.บำ้นโพธ์ิหว้ย เด็กชำยพนัธะวิศ  สุดสงัข์ โรงเรียนบำ้นออ้ตล่ิงชนั 3,500 ชุมพลบรีุ
43 25410 นำยยทุธชำญชยั คงนำค 096-2278929 ร.ร.บำ้นโคกเมือง เด็กหญิงพชัรมณี  คงนำค โรงเรียนสิรินธร 3,500 เมืองสุรินทร์1
44 25421 นำงดลพทัร สปัเสริฐ 080-1532869 ร.ร.บำ้นส ำโรง เด็กชำยปภำวชัญ ์ สปัเสริฐ โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ 3,500 ชุมพลบรีุ
45 25537 นำงส ำลี ทวีสำร 089-7229059 ร.ร.บำ้นหวังวั เด็กชำยอภินนัท ์ ทวีสำร โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 สนม
46 25573 นำงจงกล ศุภรัตน์ 083-8018917 ร.ร.หนองโตง เด็กหญิงนวลนลิน  อินทนิล โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 เมืองสุรินทร์
47 25713 นำงปณุยวีร์ เจริญสวสัด์ิ 093-4687367 ร.ร.บำ้นโคกล ำดวน เด็กชำยยศพนธ์  แสนกลำ้ โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน 3,500 ศีขรภูมิ
48 25816 นำงกีรติญำ มะลิซอ้น 094-5144469 ร.ร.บำ้นโคกวดั เด็กหญิงกำนตธิ์ดำ  มะลิซอ้น โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 เมืองสุรินทร์1
49 25825 นำยธนภทัร ทะเกิงลำภ 064-4465360 ร.ร.บำ้นหนองขนำด เด็กหญิงธีมำภทั  ทะเกิงลำภ โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลยั 3,500 ศีขรภูมิ

50 25878 นำงณฐัยำ ชิตบณัฑิตย์ 089-2862744 ร.ร.เมืองแกพิทยำสรรค์ เด็กชำยปรำชญ ์ ชิตบณัฑิตย์ โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 3,500 ทำ่ตูม
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51 25928 นำงไฉทยำ เสำร์ทอย 086-2492828 ร.ร.บำ้นก็วล เด็กชำยวรินทร  เสำร์ทอย โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
52 26137 นำยถนอม สมหวงั 085-0261682 ร.ร.บำ้นถนน เด็กหญิงผไทมำศ  สมหวงั โรงเรียนสิรินธร 3,500 สงัขะ
53 26340 นำงวิลยัลกัษ ์ภูเขียว 092-2560620 ร.ร.บำ้นตำเมำะ เด็กหญิงกลัยำ  ภูเขียว โรงเรียนสิรินธร 3,500 ล ำดวน
54 26358 นำงบษุรำคมั กะกำรดี 098-1027456 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ เด็กชำยทศัน์พล  กะกำรดี โรงเรียนสิรินธร 3,500 เมืองสุรินทร์
55 26482 นำยประจวบ ค  ำใจ 095-6056228 ร.ร.แดลศิริวิทยำ เด็กหญิงศุภรัตน์  ค  ำใจ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 ศีขรภูมิ
56 26532 นำยกิตติศกัด์ิ รำชธรรมมำ 087-9566514 บ ำนำญเขต 2 ชุมพลบรีุ เด็กหญิงศรุดำ  รำชธรรมมำ โรงเรียนบรีุรัมยพิ์ทยำคม 3,500 ชุมพลบรีุ
57 26573 นำงจนัทรำ ล่อดงบงั 099-2037788 ร.ร.บำ้นระหำร  เด็กชำยปิยวฒัน์  ล่อดงบงั โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ 3,500 ชุมพลบรีุ
58 26575 นำยคงกฤษ จนัทร์ไทย 080-8305071 วิทยำลยัเทคนิค เด็กหญิงพิชญำ  จนัทร์ไทย โรงเรียนสิรินธร 3,500 จงัหวดั
59 26879 นำงดวงใจ อินทชยั 098-1043623 ชุมพลวิทยำสรรค์ เด็กหญิงพิชชำภำ  อินทชยั โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ 3,500 ชุมพลบรีุ
60 26960 นำงทิวำภรณ์ ชยัศรีษะ 085-6132032 ร.ร.บำ้นจำรย์ เด็กชำยศุภวิชญ ์ ชยัศรีษะ โรงเรียนสงัขะ 3,500 สงัขะ
61 27005 วำ่ท่ีร้อยตรีสนอง พรหนองแสน 064-4451621 ร.ร.กำบเชิงวิทยำ เด็กชำยธนภทัร  พรหนองแสน โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 3,500 กำบเชิง

62 27058 นำงพงศรั์ตน์ ถำวจตุัรัส 098-9939446 ร.ร.บำ้นนำบวั เด็กชำยเตชินท ์ ถำวจตุัรัส โรงเรียนสิรินธร 3,500 เมืองสุรินทร์1
63 27061 นำงรัตนำ เหล่ำจูม 088-4797517 ร.ร.บำ้นโพนดวน เด็กหญิงพรปวีณ์  เหล่ำจูม โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลยั 3,500 สนม
64 27136 นำยอุดมศกัด์ิ กระแสโสม 080-7243184 ร.ร.บำ้นตระเบียงเตีย เด็กหญิงสิริวิมล  กระแสโสม โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 ล ำดวน
65 27204 นำงศศิธร คงวนั 088-7138885 ร.ร.บำ้นหนองพลวง เด็กหญิงปพิขญำ  คงวนั โรงเรียนสิรินธร 3,500 จอมพระ
66 27253 นำงปริยำภทัร กะกำรดี 080-7406329 ประสำทวิทยำคำร เด็กชำยฐิติวสัส์  กะกำรดี โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
67 27262 นำงโสภำ1 ทองเอ่ียม 086-4624065 ร.ร.โสตศึกษำพิเศษ เด็กหญิงเพียงขวญั  ทองเอ่ียม โรงเรียนสิรินธร 3,500 ปรำสำท
68 27406 นำยกมล รัมพณีนิล 091-0129193 ร.ร.เทศบำล 1 นำงสำวสุพิชชำ  รัมพณีนิล โรงเรียนสิรินธร 3,500 จงัหวดั
69 27498 นำงเกวลิน แสงเหมำะ 086-2391252 ร.ร.บำ้นโคกเมก็ เด็กหญิงพิมพก์ำนต ์ แสงเหมำะ โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ 3,500 ชุมพลบรีุ
70 27507 นำงเขมรัศมี สุบนันำรถ 081-0758387 ประสำทวิทยำคำร เด็กชำยชิณกวินป์  สุบนันำรถ โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
71 27666 นำงนิตยำ บญุเลิศ 098-5645163 ร.ร.บแุกรงวิทยำคม เด็กหญิงหยกเพชรพลอย  บญุเลิศ โรงเรียนสิรินธร 3,500 จอมพระ
72 27717 นำยศุภทัรพนัธุ์ จนัพทุซำ 087-2395033 ร.ร.สิรินธร เด็กหญิงศำพิชญ ์ จนัพทุซำ โรงเรียนสิรินธร 3,500 จงัหวดั
73 27813 นำยณรงค ์พนูเสง่ียมศิลป์ 094-3938465 ร.ร.บำ้นล ำหำด เด็กชำยธนำธิป พนูเสง่ียมศิลป์ โรงเรียนสงัขะ 3,500 สงัขะ
74 27888 นำยวฒันำ งอกงำม 098-2539269 บำ้นจงัเกำ เด็กชำยสกลวรรธน์  งอกงำม โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 ส ำโรงทำบ
75 27959 นำงระพีพฒัน์ สุขมณีใส 086-4596514 ร.ร.บำ้นศรีนวล เด็กหญิงสุพทัรำ  สุขมณีใส โรงเรียนสิรินธร 3,500 สงัขะ
76 28001 นำงลนำวรรณ ดีแก่ 087-8751141 ร.ร.บำ้นจบก เด็กหญิงสิรขวญั  ดีแก่ โรงเรียนสิรินธร 3,500 ปรำสำท
77 28070 นำยชำญยทุธ แกว้ปลัง่ 091-8297554 ร.ร.บำ้นหวัแรตนำโพธ์ิ เด็กหญิงชนำกำนต ์ แกว้ปลัง่ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 ศีขรภูมิ
78 28088 นำงทองสุข ใสแจ่ม 061-0802592 ร.ร.บำ้นโคกบุ เด็กชำยสิรวิชญ ์ ใสแจ่ม ศนูยก์ำรศึกษำพิเศษประจ ำจงัหวดัสุรินทร์ 3,500 ปรำสำท
79 28168 นำงพนำรัตน์ หำญมำนพ 082-1586043 ร.ร.บำ้นโคกเมือง เด็กหญิงพิมพม์ำดำ  หำญมำนพ โรงเรียนสิรินธร 3,500 เมืองสุรินทร์1
80 28216 นำงลินจง สุนทรชยั 081-2664493 ร.ร.บำ้นกำพระ เด็กชำยชนำธิป  สุนทรชยั โรงเรียนศีขรภูมิพิสยั 3,500 สนม
81 28265 นำยสำยนัต ์ค  ำมะณี 093-3852354 ร.ร.บำ้นโสมน เด็กชำยสุเมธ  ค  ำมะณี โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 3,500 ทำ่ตูม
82 28266 นำงปนดัดำ ประสำนสุข 098-2380679 ร.ร.บำ้นนำบวั เด็กหญิงครองขวญั  แหวนหล่อ โรงเรียนสิรินธร 3,500 เมืองสุรินทร์1
83 28273 นำยชำชีวฒัน์ พรหมลิ 085-6331959 ร.ร.บำ้นโคกอำรักษ์ เด็กพชัรพร  พรหมลิ โรงเรียนสิรินธร 3,500 เมืองสุรินทร์1
84 28274 นำงอรพิน วงัสนัต์ 081-8775036 ร.ร.บำ้นหนองหิน เด็กหญิงธนชัพร  วงัสนัต์ โรงเรียนสิรินธร 3,500 ศีขรภูมิ
85 28305 นำยกิตติชยั แผน่จนัทร์ 094-8042994 บวัเชดวิทยำ เด็กชำยชยัภทัร  แผน่จนัทร์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 บวัเชด
86 28378 นำงนิจวรรณ ชินวงษ์ 086-8765664 ร.ร.กนัทรำรำม เด็กหญิงอิงดรัด  ชินวงษ์ โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท

87 28445 นำงฐิติรัตน์ ไตรรัตน์ 098-8565654 ร.ร.สงัขะ นำยรักแผน่ดิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนสงัขะ 3,500 สงัขะ
88 28454 นำงภูษณิศำ จงมี 098-5651454 ร.ร.ปอยเดิน เด็กหญิงวริษำ  จงมี โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 เมืองสุรินทร์1
89 28659 นำงธญัญำรัตน์ เจริญศิริ 084-4713330 ร.ร.วีรวฒัน์โยธิน เด็กชำยดนพภทัร  เจริญศิริ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จงัหวดั
90 28699 นำงปิยะดำ นรสำร 085-6821071 ร.ร.อมรินทรำวำรี เด็กหญิงปวีณ์ธิดำ  นรสำร โรงเรียนสิรินธร 3,500 ปรำสำท
91 28770 นำงนฤมล แสงทอง 086-2432985 สงัขะวิทยำคม เด็กชำยศุกนภทั  แสงทอง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 สงัขะ
92 28780 นำงอมรทิพย ์เกษรอินทร์ 098-6979722 ร.ร.บำ้นกำ้นเหลือง เด็กชำยจิรเมธ  เกษรอินทร์ โรงเรียนสิรินธร 3,500 ศีขรภูมิ
93 28780 นำงอมรทิพย ์เกษรอินทร์ 098-6979722 ร.ร.บำ้นกำ้นเหลือง เด็กหญิงจีรณำ  เกษรอินทร์ โรงเรียนสิรินธร 3,500 ศีขรภูมิ
94 28793 นำยจกัรำวุธ ถือคุณ 080-0139949 ร.ร.อนุบำลปรำสำทศึกษำคำร เด็กชำยนภสินธ์ุ  ถือคุณ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
95 28821 นำงอนินำฑ ภิชำเศวตว์ 065-0465528 ร.ร.บำ้นทมอ เด็กชำยธำมนั  ภิชำเศวตว ์ (พิเศษ) โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยำคม 3,500 ปรำสำท
96 28841 นำงไกรวลั วุฒิยำสำร 084-4714411 ร.ร.ไตรคำมวิทยำ เด็กชำยภำณุวิชญ ์ วุฒิยำสำร โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 รัตนบรีุ
97 28987 นำงชนภรำ บญุกลำ้ 088-7968500 ร.ร.บำ้นเกำะแจนแวน เด็กหญิงธีรดำ  บญุกลำ้ โรงเรียนสิรินธร 3,500 ศรีณรงค์
98 28991 นำงสำวนภสมน ธนปฐมพงศ์ 091-6245351 ร.ร.สุรวิทยำคำร เด็กชำยภูริ  ธนปฐมพงศ์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จงัหวดั
99 29011 นำงนนัทนิ์ศำกนัต ์นนัทสิงห์ 098-9959982 ร.ร.แสงทรัพย์ เด็กหญิงวิชญำนีย ์ มีปะทงั โรงเรียนสิรินธร 3,500 เมืองสุรินทร์

100 29074 นำยศกัด์ิชยั พิศวงค์ 065-1239959 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ เด็กชำยเอ้ือกำรย ์ พิศวงค์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 เมืองสุรินทร์
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101 29131 นำยชินณปพทัน์ วิริยะธนำชยั 081-9971878 บ ำนำญเขต 1 เมือง เด็กหญิงกณันรีภทัธ์  วิริยะธนำชยั โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 เมืองสุรินทร์1
102 29144 นำยวชัระ พิสำดรัมย์ 086-2509034 ร.ร.บำ้นตระแสง เด็กชำยชำนนท ์ พิสำดรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 เมืองสุรินทร์1
103 29170 นำยบญุชู ก่ิงจนัทร์ 098-0143191 ร.ร.บำ้นสดอ เด็กหญิงบณุยวีร์  ก่ิงจนัทร์ โรงเรียนสิรินธร 3,500 เขวำสินรินทร์
104 29208 นำงสุภคัร์ สุขกฤต 095-8099185 ร.ร.บำ้นท ำนบ เด็กหญิงสุวภทัร  สุขกฤต โรงเรียนสิรินธร 3,500 ปรำสำท
105 29230 นำยธนวิชญ ์ดำทอง 081-0629647 ร.ร.บำ้นเตำแตก เด็กหญิงธนชัชำ  ดำทอง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 ศรีณรงค์
106 29249 นำงศรีชล ลบัโกษำ 085-8569112 ร.ร.บำ้นโคกทม เด็กหญิงพชัริญำ  ลบัโกษำ โรงเรียนสิรินธร 3,500 ปรำสำท
107 29262 นำงพรมริน ดวงเด่นฉำย 093-3232678 ร.ร.บำ้นลงัโกม นำยหฤษฎ  ดวงเด่นฉำย โรงเรียนบำ้นลงัโกม 3,500 ปรำสำท
108 29272 นำงสำวสิริกำนต ์เรืองจิต 085-6821521 ร.ร.บำ้นจกัจรูก เด็กหญิงกำนตธี์รำ  สำลี โรงเรียนสิรินธร 3,500 เมืองสุรินทร์
109 29317 นำงสุภำดำ เพง่เล็งดี 082-1335776 ร.ร.บำ้นขำมระกำ เด็กชำยเขมพีระพร  เพง่เล็งดี โรงเรียนสำธิตรำชภฏัสุรินทร์ 3,500 เมืองสุรินทร์1
110 29319 นำงปัทมกำญจน์ ปัญญำเหลือ 080-8249519 ร.ร.บำ้นเลำ้ขำ้ว เด็กชำยนครำ  ปัญญำเหลือ โรงเรียนรำมวิทยำ รัชมงัคลำภิเษก 3,500 เมืองสุรินทร์
111 29343 นำงอจัฉรำลกัษณ์ นำมพนู 098-6584419 ร.ร.บำ้นไทยเดิม เด็กชำยธีรวิชญ ์ นำมพนู โรงเรียนบวัเชดวิทยำ 3,500 บวัเชด

112 29350 นำงธิภำภรณ์ ชำญเช่ียว 086-2432782 ร.ร.บำ้นลนัแต้ เด็กชำยจิรวฒัน์  ชำญเช่ียว โรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล 3,500 สงัขะ
113 29360 นำงเพญ็นภำ ผำสุข 082-8723273 ร.ร.บำ้นกะเลงเวก เด็กชำยสิทธิกร  ผำสุก โรงเรียนมธัยมทบัทิมสยำม 3,500 สงัขะ
114 29375 นำงวลยัพร แอกทอง 080-7962538 ร.ร.ศีขรภูมิพิสยั เด็กหญิงณฐัชนนัทพ์ร  แอกทอง โรงเรียนสิรินธร 3,500 ศีขรภูมิ
115 29414 นำงกมลชนก โรจนกุศล 086-6525025 สอ. ครูสุรินทร์ เด็กชำยฐณกฤค  โรจนกุศล โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จงัหวดั
116 29422 นำยชชัวำลย ์กองสุข 093-3781565 ร.ร.ดอนแรดวิทยำ เด็กชำยวรำกร  กองสุข โรงเรียนเบญ็จะมะมหำรำช 3,500 รัตนบรีุ
117 29427 นำยชชัวำล มัน่คง 081-3699912 ร.ร.นำรำยณ์ค ำผงวิทยำ เด็กชำยชิติพนัธ์  มัน่คง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลยั 3,500 โนนนำรำยณ์
118 29475 นำยจกัรกฤษณ์ ชิดนอก 065-1237639 ร.ร.บำ้นทุ่งโก เด็กชำยภทัรพงศ ์ ชิดนอก โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 3,500 ทำ่ตูม
119 29493 นำงพชัรินทร์ สมนิยำม 085-2022292 ร.ร.บำ้นหนองปรือ นำงสำวณฐัวลญัช ์ สมนิยำม โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
120 29499 นำยสุรินทร์ ภูมิพตัร 087-2597789 ร.ร.บำ้นเสรียง เด็กชำยกฤษฎำ  ภูมิพตัร โรงเรียนสงัขะ 3,500 สงัขะ
121 29521 นำงจนัทร์ฉำย จวงจนัทร์ 089-9475676 ร.ร.โนนเทพ เด็กหญิงฟ้ำใส  จวงจนัทร์ โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 3,500 โนนนำรำยณ์
122 29557 นำยธวชัชยั ไชยสนำม 080-2656651 ร.ร.บำ้นทุ่งมน เด็กหญิงธีรดำ  ไชยสนำม โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 ปรำสำท
123 29619 นำยนครินทร์  บูรณะประสิทธ์ิ 084-6644616 ทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ เด็กชำยศิรวิชญ ์ บรูณะประสิทธ์ิ โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 ทำ่ตูม
124 29673 นำงอนงคว์ลัย ์ดีด่ำนคอ้ 089-7474425 ร.ร.บำ้นหนองโจงโลง เด็กหญิงพำขวญั  ดีด่ำนคอ้ โรงเรียนบวัเชดวิทยำ 3,500 บวัเชด
125 29694 นำยพิชยะสิทธ์ิ เขม็เพชร 098-5856372 ร.ร.หนองกวั เด็กชำยสพลดนยั  เขม็เพชร โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 เมืองสุรินทร์
126 29716 นำงอำนนัทป์ภำ ฉลำดเอ้ือ 097-1600946 สพป.สุรินทร์ เขต 3 เด็กหญิงบญุรักษำ  ฉลำดเอ้ือ โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
127 29731 นำยวชัระ โกติรัมย์ 098-1459245 ร.ร.สุรวิทยำคำร เด็กหญิงปวริศำ  โกติรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จงัหวดั
128 29772 นำงอรสำ บญุยำพงษ์ 098-1841637 ร.ร.ศีขรภูมิพิสยั เด็กหญิงธมลวรรณ  บญุยำพงษ์ โรงเรียนสิรินธร 3,500 ศีขรภูมิ
129 29832 นำงนิยม แสงทอง 087-1292991 ร.ร.บำ้นผำแดงวิทยำ เด็กชำยนิพิชฌน์  แสงทอง โรงเรียนสนมวิทยำคำร 3,500 สนม
130 30192 นำยวชิรวิชญ ์ทองอุดม 090-2856351 ร.ร.ปรำสำทเบงวิทยำ เด็กชำยกนัตพฒัน์  ทองอุดม โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ 3,500 กำบเชิง
131 30193 นำงฐำนิตำ ศรีทองสุข 092-8951535 ร.ร.บำ้นท ำนบ เด็กหญิงปริยำภทัร  ศรีทองสุข โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
132 30295 นำงอำภรณ์ ลอ้มสุข 098-2267935 ร.ร.บำ้นกำ้นเหลืองวิทยำ เด็กชำยฉตัรมงคล  ลอ้มสุข โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 โนนนำรำยณ์
133 30305 นำยอธิปัตย ์ฤทธิรณ 091-0167981 สถำบนัเทคโนฯ เด็กหญิงจุติณฏัฐ์  ฤทธิรณ โรงเรียนสิรินธร 3,500 จงัหวดั
134 30307 นำงสำยใหม พรมเก่ำ 098-10416645 ร.ร.บำ้นน ้ำเขียว เด็กหญิงขวญัขำ้ว  พรมเก่ำ โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 รัตนบรีุ
135 30329 นำงร ำยวน ฤทธิบำล 081-3216207 ร.ร.บำ้นไพรขลำ เด็กหญิงชญัญำนุช  ฤทธิบำล โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ 3,500 ชุมพลบรีุ
136 30379 นำยอิศรำ เคนโยธำ 085-7718850 ร.ร.บำ้นแสรออ เด็กหญิงธญัญภรณ์  เคนโยธำ โรงเรียนสิรินธร 3,500 เขวำสินรินทร์

137 30425 นำยจุมพล ครองศิลป์ 088-5008424 ร.ร.บำ้นส ำโรงโคกเพชร เด็กชำยจิรัฏฐ์ติกำนต ์ ครองศิลป์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 เมืองสุรินทร์
138 30430 นำงเรณู กระจำยศรี 089-5785103 ร.ร.บำ้นลุ่มระวีวิทยำ เด็กชำยธนภทัร  กระจำยศรี โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จอมพระ
139 30431 นำงอุรำ สงัเกตกิจ 081-7003867 ร.ร.บำ้นโคกกรม เด็กชำยกฤตเมธ  บญุอนนัต์ โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 3,500 พนมดงรัก
140 30460 นำงรวิฐำ ทวีพร้อม 090-2498727 สถำบนัเทคโนฯ เด็กหญิงลภสัรดำ  จนัไธสง โรงเรียนสิรินธร 3,500 จงัหวดั
141 30488 นำงธญัญลกัษณ์ บญุยอม 081-1498505 ร.ร.บำ้นตรวจ เด็กหญิงนนัทน์ภสั  บญุยอม โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 ศรีณรงค์
142 30661 นำงสุชำดำ สิงคเสลิต 086-2643548 ร.ร.เทศบำล 1 เด็กหญิงปำลิดำ  สิงคเสลิต โรงเรียนสิรินธร 3,500 จงัหวดั
143 30690 นำงสรัลดำ พรจินดำสกุล 084-2843962 ร.ร.แสงทรัพย์ เด็ฏหญิงปลำยฟ้ำ  พรจินดำสกุล โรงเรียนสิรินธร 3,500 เมืองสุรินทร์
144 30735 นำงเกษรำภรณ์ มุ่งดี 080-1544626 ร.ร.บำ้นโดง เด็กชำยวสุธร  มุ่งดี โรงเรียนสงัขะ 3,500 สงัขะ
145 30758 นำงเยำวพร ค  ำฝอย 062-7767625 ร.ร.บำ้นละมงค์ เด็กชำยโสภณวิชญ ์ ค  ำฝอย โรงเรียนสงัขะ 3,500 ศรีณรงค์
146 30763 นำงวิมล เสียงหวำน 081-1587395 ร.ร.เบิดพิทยำสรรค์ เด็กหญิงชนญัธิดำ  เสียงหวำน โรงเรียนเบิดพิทยำสรรค์ 3,500 รัตนบรีุ
147 30777 นำงธนัยำภทัร์ บญุสุยำ 099-0741941 ร.ร.บำ้นหนองคนันำ เด็กชำยปรัชญำ  บญุสุยำ โรงเรียนบำ้นกรวดวิทยำคำร 3,500 พนมดงรัก
148 30780 นำยอมร ก่ิงมณี 092-8241325 ร.ร.บำ้นอำพืด เด็กชำยจตุรภทัร  ก่ิงมณี โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 โนนนำรำยณ์
149 30802 นำงรัชดำ มุมทอง 081-1377806 ร.ร.บำ้นสดอ เด็กชำยพิตนพิบลู  มุมทอง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 เขวำสินรินทร์

150 30885 นำยนิวฒัน์ บญุมำ 087-9565657 ร.ร.มหำรำช4 เด็กชำยนิพวฒัน์  บญุมำ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
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151 30951 นำงสำวทิพวรรณ เจือจนัทร์ 098-6197299 ร.ร.บำ้นประทดับอุำลอ เด็กหญิงธนสันี  ดียิง่ โรงเรียนสิรินธร 3,500 เมืองสุรินทร์1
152 30989 นำงสุภำพ พลภกัดี 088-7413389 ลำนทรำยพิทยำคม เด็กหญิงกตญัชลี  พลภกัดี โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 3,500 ทำ่ตูม
153 30995 นำยสมพร หมำนมำ 089-9493543 วิทยำลยักำรอำชีพทำ่ตูม เด็กชำยสมินทร์  หมำนมำ โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 3,500 ทำ่ตูม
154 31021 นำงลคันำ จนัทร์ศิริ 092-6735226 วิทยำลยัอำชีวศึกษำ เด็กหญิงนรินทร์ภรณ์  จนัทร์ศิริ โรงเรียนสิรินธร 3,500 จงัหวดั
155 31038 นำยปภงักร นิลทยั 083-2563946 ร.ร.บำ้นอ ำปึลกง เด็กชำยภคิน  นิลทยั โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
156 31054 นำงทิพวรรณ ปัญญำเหลือ 098-0976272 ร.ร.บำ้นสวำย เด็กหญิงปัญญธิดำ  ปัญญำเหลือ โรงเรียนสิรินธร 3,500 เมืองสุรินทร์1
157 31212 นำงพนัเงิน ทองเปลว 085-4122123 ร.ร.หนองโตง เด็กหญิงพวงชมพ ู ทองเปลว โรงเรียนสิรินธร 3,500 เมืองสุรินทร์
158 31262 นำงณิชำภทัร สมสุข 086-2477876 ร.ร.บำ้นผกัไหม เด็กหญิงจิรปรียำ  สมสุข โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ 3,500 โนนนำรำยณ์
159 31302 นำงสำระภำ เนียมทอง 084-5502916 ร.ร.ขนำดมอญพิทยำคม เด็กหญิงกิตติกำนต ์ เนียมทอง โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม 3,500 สงัขะ
160 31349 นำงเกศนีย ์สุจินพรัหม 093-3385547 ร.ร.อนุบำลจอมพระ เด็กชำยปิติภทัร  สุจินพรัหม โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จอมพระ
161 31378 นำงจิรมน รักควำมดี 062-3658965 ร.ร.ส ำโรงทำบวิทยำคม เด็กหญิงกุลจิรำ  รักควำมดี โรงเรียนสิรินธร 3,500 ส ำโรงทำบ

162 31381 นำยสำธิต อ่อนสลวย 087-8747118 ร.ร.บำ้นสระทอง เด็กหญิงทิวำวลัค ์ก่อนสลวย โรงเรียนบำ้นสระทอง 3,500 กำบเชิง
163 31408 นำยสุทศัน์ ทองเอ่ียม 080-1538059 ร.ร.โสตศึกษำพิเศษ เด็กหญิงแกว้ฟ้ำ  ทองเอ่ียม โรงเรียนสิรินธร 3,500 ปรำสำท
164 31466 นำยทิวำกร ธนะมูล 081-7702340 ชุมพลวิทยำสรรค์ เด็กชำยบทยำกร  ธนะมูล โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ 3,500 ชุมพลบรีุ
165 31474 นำยสมปอง อินทร์งำม 084-3788968 ร.ร.บำ้นโพนครก เด็กหญิงปำริชญำ  อินทร์งำม โรงเรียนสิรินธร 3,500 ทำ่ตูม
166 31523 นำงวรรภำ กฤติยำวรรณ 092-5354266 ลำนทรำยพิทยำคม เด็กหญิงเกพชรนภำ  กฤติยำวรรณ โรงเรียนสิรินธร 3,500 ทำ่ตูม
167 31525 นำงสำวฐิติรัตน์ จินพละ 095-1619977 ร.ร.บำ้นทุ่งรำม เด็กหญิงอนญัญำ  ดอกจนัทร์ โรงเรียนสิรินธร 3,500 ศีขรภูมิ
168 31615 นำงสำวสุเนตรำ ทองจนัทร์ 082-1638233 สถำบนัเทคโนฯ เด็กชำยนภสัรพี  แพงเจริญ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จงัหวดั
169 31623 นำงพิกุล นวลพดุซำ 083-7393088 ร.ร.บำ้นวงัปลดั เด็กหญิงทิพรดำ  นวลพดุซำ โรงเรียนบำ้นเลิศอรุณ 3,500 สงัขะ
170 31695 นำงชมพนุูท ประยรูชำญ 093-4541696 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ เด็กหญิงชนมณี  ประยรูชำญ โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลยั 3,500 เมืองสุรินทร์
171 31702 นำงสำวอษัฎำพร ลำสนำม 085-7596031 ร.ร.บำ้นรัตนะ เด็กชำยอนพชั  กมลบรูณ์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 เมืองสุรินทร์
172 31807 นำยยทุธภูมิ โพธ์ิศรี 089-2457960 ร.ร.อนุบำลศรีณรงค์ เด็กชำยศุภวิชญ ์ โพธ์ิศรี โรงเรียนสงัขะ 3,500 ศรีณรงค์
173 31838 นำงอมรรัตน์ พรโสภณ 095-2726668 ร.ร.บำ้นปร่ิง เด็กหญิงสู่ขวญั  พรโสภณ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 ทำ่ตูม
174 31941 นำงสำวจิตรำภำ ชยัหมก 098-2057545 ร.ร.บำ้นตำนี เด็กหญิงธีร์วรำ  สดใส โรงเรียนประโคนชยัพิทยำคม 3,500 ปรำสำท
175 31993 นำงสุวรรณี เพง็วิชยั 089-5816382 ร.ร.บำ้นขมิ้นเรืองรำษฎร์ฯ เด็กชำยธรกฤต  เพง็วิชยั โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จอมพระ
176 32022 นำยครองสุข หำรไชย 083-3070308 ร.ร.ศีขรภูมิพิสยั เด็กหญิงพิรญำณ์  หำรไชย โรงเรียนสิรินธร 3,500 ศีขรภูมิ
177 32132 นำงอุมำพร สมนึกตน 062-1016338 ร.ร.บำ้นบกัดอก เด็กหญิงวลยัขวญั  สมนึกตน โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
178 32198 นำงสำววนัทนำ สระแกว้ 089-5822202 ร.ร.บำ้นขวำวโคง้ เด็กชำยชิษณุพงศ ์ ทองดี โรงเรียนรัตนวิทยำคม 3,500 ชุมพลบรีุ
179 32232 นำงสำวอุธร ผิวทวี 095-7210883 ร.ร.บำ้นกระเบ้ือง เด็กหญิงสุพิชฌำย ์ แหล่งสุข โรงเรียนบำ้นดู่นำหนองไผ่ 3,500 ชุมพลบรีุ
180 32250 นำงสำวประภำพนัธ์ บุญยงั 086-2581519 ร.ร.บำ้นตรวจ เด็กหญิงญำณิชำ  จนัทร์หำ โรงเรียนสงัขะ 3,500 ศรีณรงค์
181 32265 นำงศศิธร นำกกระแสร์ 093-3375982 ร.ร.บำ้นส ำโรง เด็กหญิงเมธำพร  นำกกระแสร์ โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 3,500 ทำ่ตูม
182 32351 นำงกนกทิพย ์ส ำนกั 082-8615824 ร.ร.บำ้นตรมไพร เด็กชำยธีระ  พำนวงศ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสยั 3,500 ศีขรภูมิ
183 32441 นำยอเนตร ดงัคนึก 064-4570729 ร.ร.เช้ือเพลิงวิทยำ เด็กชำยธนภทัร  ดงัคนึง โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
184 32480 นำงสำวอภิญญำ   สงัขท์องรัมย์ 087-1701204 ร.ร.บำ้นโคกกรม เด็กหญิงวรัทยำ  นิยมพลอย โรงเรียนล ำปลำยมำศ 3,500 พนมดงรัก
185 32597 นำงสำวทิพยป์ระภำ เหลำคม 098-1028523 ร.ร.บำ้นหนองเหล็กประชำพฒัน์ เด็กหญิงชำลิสำ  เหลำคม โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 3,500 จอมพระ
186 32648 นำงสำวธิติมำ เสำเวียง 092-4218038 ร.ร.บำ้นอ ำปึล เด็กชำยธญัพิสิษฐ์  เสำเวียง โรงเรียนบำ้นอ ำปึล 3,500 พนมดงรัก

187 32655 นำยสุรำชนัย ์สุรำช 061-9614142 สมำคมฌำปนกิจ สอ. เด็กหญิงสุภำวดี  สุรำช โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน 3,500 จงัหวดั
188 32661 นำงวำระรัตน์ พลภูเมือง 092-8427433 ร.ร.บำ้นทุ่งรุง เด็กหญิงกนกพร  จินดำศรี โรงเรียนศีขรภูมิพิสยั 3,500 ศีขรภูมิ
189 32696 นำงวชิรญำณ์ ทพัพนัธ์ชยั 081-2658410 ร.ร.อนุบำลจอมพระ เด็กชำยวรปรัชญ ์ ทพัพนัธ์ชยั โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จอมพระ
190 32750 นำงสำวนุชจรีย ์มีพนัธ์ 065-8455756 ร.ร.บำ้นโนนโพ เด็กชำยจำรุวฒัน์  มีพนัธ์ โรงเรียนชำ้งบญุวิทยำ 3,500 ทำ่ตูม
191 32792 นำงอจัฉรำวดี บญุแสน 081-8189346 ร.ร.ทุ่งมนวิทยำคำร เด็กชำยอฐัพล  บญุแสน โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
192 32859 นำงปริญดำ วีระพนัธ์ 081-2591877 ร.ร.บำ้นบอน เด็กชำยปภงักร  วีระพนัธ์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 รัตนบรีุ
193 32892 นำงจุฬำรัตน์ แบง้กลำง 081-2042277 ร.ร.บำ้นณรงค์ เด็กชำยกษิเดช  แบง้กลำง โรงเรียนสงัขะ 3,500 ศรีณรงค์
194 32897 นำยชวำล นอ้ยด ำเนิน 082-2935130 ร.ร.บำ้นดงเปือย เด็กชนญัธิดำ  นอ้ยด ำเนิน โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 รัตนบรีุ
195 32905 นำงสำวพรสวรรค ์มำกมี 090-2989889 ร.ร.รัตนวิทยำคม เด็กชำยโชติพฒัน์  ค  ้ำคูณ โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 รัตนบรีุ
196 32928 นำยสุวรรณ์ วงศเ์จริญ 086-2154744 วิทยำลยักำรอำชีพทำ่ตูม เด็กชำยฉตัรดนยั  วงศเ์จริญ โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 3,500 ทำ่ตูม
197 32952 นำยนพพร กำแกว้ 089-4526619 ร.ร.เมืองแกพิทยำสรรค์ เด็กหญิงณฐมน  กำแกว้ โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 3,500 ทำ่ตูม
198 33037 นำยกฤษฎำ ดงัคนึก 096-5716875 ร.ร.เทศบำล 3 เด็กหญิงกญัญำณฐั  ดงัคนีก โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จงัหวดั
199 33079 นำงสำวอรดำ ธรรมเท่ียง 097-0793986 ร.ร.บำ้นหวังวั เด็กชำยสิรภูมิ ภูมิสุวรรณ์ โรงเรียนบำ้นหินดำตรำษฎร์บ ำรุง 3,500 สนม

200 33088 นำงสำวพรทิพย ์ขมุเงิน 082-7025681 ร.ร.บำ้นแสนกำง เด็กชำยพชัรพล  เขินไทย โรงเรียนบำ้นปรำสำท 3,500 สงัขะ
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201 33090 นำยสุทธิเกียรติ นกพรม 088-7174791 ร.ร.บำ้นเกษตรถำวร เด็กหญิงพิมพช์นก  นกพรม โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 กำบเชิง
202 33100 นำงสำวสุภำดำ สุรสอน 093-1028220 ร.ร.บำ้นสนบ เด็กหญิงรินรดำ  ผดุงเมือง โรงเรียนตำนีวิทยำ 3,500 สงัขะ
203 33176 นำงสำววรรณวิศำ วงศศ์กัด์ิ 087-9644238 บวัเชดวิทยำ เด็กชำยกิตติกำนต ์ วงศศ์กัด์ิ โรงเรียนบวัเชดวิทยำ 3,500 บวัเชด
204 33204 นำยบญุศรี สวนเกตุ 088-3124621 ร.ร.บำ้นสระขดุ เด็กชำยสุทธวีร์  ศรีมงคล โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 ชุมพลบรีุ
205 33237 นำงสุพิน มสำธำนงั 096-6253974 ร.ร.บำ้นชุมแสง เด็กชำยธีรเมธ  มสำธำนงั โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 3,500 จอมพระ
206 33244 นำงสำวกนัยำรัตน์ ศำลำงำม 089-5831035 ร.ร.บำ้นตำกลำง เด็กชำย  ชิษณุพงศ ์ สุขบรรเทิง โรงเรียนทศพรวิทยำ 3,500 ทำ่ตูม
207 33285 นำงสำวทิชำกร สมร 093-0549512 ร.ร.รัตนบรีุ เด็กหญิงพิมพป์พิชญ ์ สมร โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 รัตนบรีุ
208 33344 นำงสำวปรียำภรณ์ สีสนังำม 084-8262053 อนุบำลส ำโรงทำบ เด็กชำยยคุลรัฐ  ศิริค  ำ โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม 3,500 ส ำโรงทำบ
209 33373 นำยสมคิด สืบสนัต์ 092-5523635 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เด็กชำยกฤษณพล  สืบสนัต์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จงัหวดั
210 33416 นำงศิวพร บรูณะ 093-5765109 ร.ร.บำ้นโนนโพ เด็กหญิงภสัรสำ  บรูณะ โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 3,500 ทำ่ตูม
211 33464 นำงสำวอุมำพร สิงห์คร 097-1808109 ร.ร.เทศบำล 1 เด็กชำยกิตติธชั  ค  ำแกว้ โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน 3,500 จงัหวดั

212 33510 นำงพชัรำวลยั แกว้ดวงดี 093-4217318 บำ้นโนนสวรรค์ เด็กชำยพงศพ์ชัรำ  หำค ำ โรงเรียนลือค ำหำญวำรินช ำรำบ 3,500 ส ำโรงทำบ
213 33513 นำยเอกภพ ภูบำ้นหมอ้ 097-0504187 ร.ร.บำ้นกนัเตร๊ียง เด็กหญิงจำรุพร  ภูบำ้นหมอ้ โรงเรียนสิรินธร 3,500 เขวำสินรินทร์
214 33530 นำงพรรณภสสร บญุปก 080-7768317 ร.ร.บำ้นตั้งใจ เด็กชำย  ภทัรยทุธ  บญุปก โรงเรียนพยคัฆภูมิวิทยำคำร 3,500 ชุมพลบรีุ
215 33534 นำงจีรภำวีร์ เป็นมงคล 081-5854939 ร.ร.บำ้นตรึม เด็กชำยศสิวฒัน์  เป็นมงคล โรงเรียนเดชอุดม 3,500 ศีขรภูมิ
216 33574 นำงสำวธนัญำรัตน์ วิวำสุข 085-2018785 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เด็กชำยธนัยธรณ์  แสนกลำ้ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จงัหวดั
217 33621 นำงสำวจุรี สุวรรณศรี 083-7423454 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เด็กหญิงอชิรญำ  อุดมศกัด์ิ โรงเรียนสิรินธร 3,500 จงัหวดั
218 33642 นำงสำวอรุณรัตน์ จนัทร์สระคู 085-7545945 ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษสุรินทร์ เด็กชำยธนกนร  โหประยรู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลยั 3,500 จงัหวดั
219 33725 นำงอมรลกัษณ์ สำมใจ 080-4718626 ร.ร.บำ้นกระสงั เด็กชำยนภนต ์ สำมใจ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 สงัขะ
220 33778 นำยสญัญำ แอ่งสุข - ร.ร.วนัเจริญสำมคัคี เด็กหญิงณิชกำนต ์ แอ่งสุข โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยำ 3,500 ปรำสำท
221 33802 นำยศิริศกัด์ิ ศรีวรรณ 089-5854749 ร.ร.บำ้นวงัปลดั เด็กชำยเศรษฐำนำวี  ศรีวรรณ โรงเรียนปรำงคก์ู่ 3,500 สงัขะ
222 33930 นำงเนติมำ เหล่ียมดี 081-0686528 วิทยำลยัอำชีวศึกษำ เด็กชำยม่ิงมงคล  เหล่ียมดี โรงเรียนสิรินธร 3,500 จงัหวดั
223 33962 นำงสำวชนิดำ จำรัตน์ 091-8297015 ร.ร.บำ้นโจรก เด็กหญิงพชัริดำ  สำลีแดง โรงเรียนบำ้นกระเทียมวิทยำ 3,500 กำบเชิง
224 33970 นำงสำวพรริน เมียสพรม 094-2914453 บำ้นหนองฮะ เด็กวิชญำพร  กีฬำ โรงเรียนสงัขะ 3,500 ส ำโรงทำบ
225 34048 นำงจุฑำรัตน์ ก  ่ำเกล้ียง 080-7240949 ร.ร.บำ้นนอ้ย เด็กชำยปำณทัพงษ ์ ก ่ำเกล้ียง โรงเรียนไตรมิตร 3,500 ศรีณรงค์
226 34083 นำยณรงคพ์ร วชัรจรัสพงศ์ 087-6415451 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ เด็กหญิงกญัจนรัชต ์ วชัรจรัสพงศ์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 เมืองสุรินทร์
227 34104 นำงสำวบุษบง ทรำจำรวตัร 085-7787958 ร.ร.บำ้นจำรย์ เด็กชำยกิตติธชั  ตรงแกว้ โรงเรียนศีขรภูมิพิสยั 3,500 ศีขรภูมิ
228 34533 นำงสำววรรลยำ โพธ์ิแกว้ 087-0640091 ร.ร.บำ้นลงัโกม เด็กหญิงวำนิษรำ  โพธ์ิแกว้ โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
229 34571 นำงส ำเรียม คุมโสระ 086-2514783 สถำบนัเทคโนฯ เด็กชำยกิตติพคั  คุมโสระ โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน 3,500 จงัหวดั
230 34675 นำงสำวศรีประไพ ศรีเลิศ 092-5282372 ร.ร.บำ้นไกลเสนียด เด็กชำยปัณวฒัน์  ถ่อแกว้ โรงเรียนบำ้นไพรขลำ 3,500 ทำ่ตูม
231 34751 นำงนวลอนงค ์เอ่ียมสำ 098-0964936 ร.ร.บำ้นขนำดมอญ เด็กหญิงนิชำ  เอ่ียมสำ โรงเรียนสงัขะ 3,500 สงัขะ
232 34780 นำงสำวณฐันิชำ นิลจนัทร์ 081-1203479 ร.ร.บำ้นแคนนอ้ย เด็กหญิงณิชกำนต ์ โคตรภกัดี โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 3,500 สนม
233 35048 นำงวิไลวรรณ เจียดรัมย์ 087-0136092 ร.ร.บำ้นส ำเภำลูน เด็กหญิงธญัญำเนตต ์ เจียดรัมย์ โรงเรียนบวัเชดวิทยำ 3,500 บวัเชด
234 35050 นำงวีนำ ผะกำทอง 085-6561858 ร.ร.บำ้นแนงมุด เด็กหญิงเกลียวผกำ  ผะกำทอง โรงเรียนแนงมุดวิทยำ 3,500 กำบเชิง
235 35084 นำงวนิดำ ในพรมรำช 085-6384664 ร.ร.บำ้นหนองหวำ้ เด็กหญิงกฤษติยำ  ในพรมรำช โรงเรียนสงัขะ 3,500 ศรีณรงค์
236 35169 นำงกรินทิพย ์ทองก ่ำ 085-4987962 ร.ร.บำ้นอนนัต์ เด็กชำยพิรภพ  ทองก ่ำ โรงเรียนปรำงคก์ู่ 3,500 ศีขรภูมิ

237 35312 นำยกฤษฎ ์กุลกรวยทอง 080-3935155 ร.ร.ตำนีวิทยำ เด็กหญิงสุญำดำ  กุลกรวยทอง โรงเรียนสิรินธร 3,500 ปรำสำท
238 35459 นำงรัชนี ทองห่อ 088-0835221 ร.ร.บำ้นโคกกลำง เด็กชำยธีรภทัร  ทองห่อ โรงเรียนศรีไผทสมนัต์ 3,500 พนมดงรัก
239 35576 นำงธญัชนก มำนะที 089-2798723 ร.ร.บำ้นทบัโพธ์ิวิทยำ เด็กหญิงณฐัชนก  มำนะที โรงเรียนเสลภูมิพิทยำคม 3,500 รัตนบรีุ
240 800122 นำงยพุำ คงคำพนัธ์ 082-8734783 พรก. ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เด็กหญิงพตัร์พิมล  คงคำพนัธ์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จงัหวดั
241 800132 นำงเอ้ือมพร มีเจริญ 093-4177096 พรก. ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เด็กหญิงญำณิศำ  มีเจริญ โรงเรียนสงัขะ 3,500 จงัหวดั
242 800205 นำงสำวอุษำ บษุบำ 085-1672862 พรก. รร.บำ้นทพัทนั เด็กชำยธนำธร  บษุบำ โรงเรียนบวัเชดวิทยำ 3,500 สงัขะ
243 800246 นำยจ ำลอง แหวนวงษ์ 044-571372 พรก. ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เด็กชำยญำณวฒัน์  แหวนวงษ์ โรงเรียนบำ้นดู่ 3,500 จงัหวดั
244 800264 นำยสมำน จ ำปำทอง 064-1372698 พรก. ร.ร. วนัเจริญสำมคัคี เด็กชำยวชิรวิทย ์ โพธ์ิทอง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 ปรำสำท
245 800289 นำยปรัชญำ สุวรรณบลูย์ 090-2484046 พรก. รร.บำ้นสร้ำงบก เด็กชำยวรวิชน์  สุวรรณบลูย์ โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 รัตนบรีุ
246 800297 นำงขวญัจิต วิเศษชำติ 086-2494812 พรก. รร.บำ้นนอ้ย เด็กหญิงปริญญำกร  วิเศษชำติ โรงเรียนปรำงคก์ู่ 3,500 ศรีณรงค์
247 800309 นำงสุภชัญำ กอสำลี 089-0754796 พรก. ร.ร.สนมวิทยำคำร เด็กชำยณฐัวฒัน์  กอสำลี โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 สนม
248 800337 นำยอดิศกัด์ิ เทียนทอง 083-8406299 พรก. ร.ร.พนำสนวิทยำ เด็กชำยณฏัฐนนท ์ เทียนทอง โรงเรียนสงัขะวิทยำคม 3,500 ล ำดวน
249 800415 นำยจ ำรัส แกว้กอง 095-4527597 พรก. ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เด็กชำยวีรวิชญ ์ แกว้ทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสยั 3,500 จงัหวดั

250 800557 นำงประจงจิตร แสงใส 098-1398911 พรก. ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เด็กหญิงกญัจนพร  แสงใส โรงเรียนรัตนบรีุ 3,500 จงัหวดั



ล ำดบัท่ี เลขทีส่มาชิก ช่ือ - สกุล เบอร์โทร โรงเรียน ช่ือบุตร สถานศึกษา จ านวน อ ำเภอ หมำยเหตุ
รายช่ือสมาชิกผู้มสิีทธ์ิรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  ช้ัน มธัยมศึกษาปีที่ 1

251 800569 นำยสญัชยั ครองสุข 044-512136 พรก. ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เด็กชำยอชิระ  ครองสุข โรงเรียนสุรวิทยำคำร 3,500 จงัหวดั



ล ำดบั เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล เบอร์โทร โรงเรียน ช่ือบุตร สถำนศึกษำ จ ำนวน อ ำเภอ หมำยเหตุ
1 6921 นำยวิฑูรย ์สอนภู่ 087-7767364 บ ำนำญเขต 1 เมือง นำยฐิติพงศ ์ สอนภู่ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์1
2 6952 นำยสุนนัท ์ศรีเพง็ 081-7900522 บ ำนำญเขต 2 ชุมพลบรีุ นำยสุรินทร์  ศรีเพง็ โรงเรียนพยคัฆภูมิวิทยำคำร 4,500         ชุมพลบรีุ
3 10947 นำยศกัด์ิชยั ส ำเร็จดี 093-0692379 บ ำนำญเขต 3 บวัเชด นำงสำวญำใจ  ส ำเร็จดี โรงเรียนรำมวิทยำ  รัชมงัคลำภิเษก 4,500         บวัเชด
4 13592 นำยสุทศัน์ ส ำรำญดี 091-3495504 บ ำนำญเขต 3 ปรำสำท นำยนพพร  ส ำรำญดี โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 4,500         ปรำสำท
5 14822 นำงจินตนำ สุขรอบ 098-9503202 บ ำนำญเขต 3 สงัขะ นำยชยัพฒัน์  พรมสวรรค์ โรงเรียนสงัขะ 4,500         สงัขะ
6 14855 นำยพรหมพฒัน สิรภทัรชยัวงศ์087-4425194 บ ำนำญมธัยม 33 ปรำสำท นำยบรรณวฒัน์  สิรภทัรชยัวงศ์โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 4,500         ปรำสำท
7 16071 นำยเอกนรินทร์ หำดี 098-0406057 ร.ร.บำ้นตั้งใจ นำงสำวจุฑำนรินทร์  หำดี โรงเรียนพทุไธสง  จงัหวดับรีุรัมย์ 4,500         ชุมพลบรีุ
8 17413 นำยสมบติั ร่วมดี 087-2500269 ร.ร.บำ้นโพนโก นำงสำวรัตนำพรณ์  สำงำม โรงเรียนสนมวิทยำคำร 4,500         สนม
9 18586 นำยปัญญำ พว่งงำมพนัธ์ 098-0969833 ประสำทวิทยำคำร นำยปฐวี  พว่งงำมพนัธ์ โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 4,500         ปรำสำท
10 19001 นำยอุทยั เผำ่พนัธ์ 084-8263005 ร.ร.บำ้นโคกเพชร นำยณฐัวฒัน์  เผำ่พนัธ์ุ วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 4,500         เมืองสุรินทร์1
11 19368 นำยคงชำติ วรำงกูร 098-6177152 บ ำนำญเขต 3 บวัเชด นำงสำวพชัรำภำ  วรำงกูร วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 4,500         บวัเชด

12 19739 นำยสมศรี หลงชิน 084-4757271 ร.ร.บำ้นดอนแรด นำงสำวจิรำวรรณ  หลงชิน โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         รัตนบรีุ
13 20095 นำยสงวน ค  ำลอย 084-4796214 ร.ร.บำ้นสะเดำ นำงสำวเมษยำ  ค  ำลอย โรงเรียนบวัเชดวิทยำ 4,500         บวัเชด
14 20180 นำยสุชำติ เอ่ียมสะอำด 085-7646598 ร.ร.บำ้นยำงเต้ีย นำยกษิดิศ  เอ่ียมสะอำด โรงเรียนสุรวิวฒัน์ 4,500         ศีขรภูมิ
15 20257 นำงเอ้ืออำรี สมำนุหตัถ์ 089-7175408 ร.ร.บำ้นแกนอ้ย นำงสำวสุชำนำถ  สมำนุหตัถโ์รงเรียนสิรินธร 4,500         เมืองสุรินทร์
16 20837 นำยสมภำร ใยวนั 091-8285385 ร.ร.บำ้นโนนจ ำปำ นำยหำญเพชร  ใยวนั โรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         รัตนบรีุ
17 21159 นำยเสมอ มีแกว้ 093-2702488 ร.ร.บำ้นกู่ เด็กหญิงภำสินี  มีแกว้ โรงเรียนพญำรำมวิทยำ 4,500         เมืองสุรินทร์1
18 21379 นำยวิชชชำติ ยิง่ยงยทุธ 063-2987914 ร.ร.บำ้นหนองยำง เด็กหญิงณฐอร  ยิง่ยงยทุธ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ล ำดวน
19 21468 นำงเสำวนำ กลีบแกว้ 098-5843679 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ นำงสำวสิริพรรณำ  กลีบแกว้โรงเรียนสิรินธร 4,500         เมืองสุรินทร์
20 21744 นำยประจิตร บรูณ์เจริญ 087-2543041 ร.ร.สุรวิทยำคำร นำยรำชวตัร  บรูณ์เจริญ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         จงัหวดั
21 21997 นำยยนัต ์ภำงำม 082-2263661 บำ้นจงัเกำ นำงสำวสิริรัตน์  ภำงำม โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม 4,500         ส ำโรงทำบ
22 22502 นำยสมชำติ ขอร่ม 087-2474900 ร.ร.บำ้นแกใหญ่ นำยนวพล  ขอร่ม โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์
23 22717 นำยอำดุลย ์ดวงรำษี 085-3165994 ร.ร.บำ้นลุ่มระวีวิทยำ นำยจิรภทัร  ดวงรำษี โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         จอมพระ
24 22783 นำงเกษรำภรณ์ ทำมแกว้ 089-8449372 ร.ร.ไทยรัฐวิทยำ 15 บำ้นโกส้ม นำยธนกร  ทำมแกว้ โรงเรียนวิทยำลยัวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลยับรีุรัมย์ 4,500 รัตนบรีุ
25 22824 นำยประสิทธ์ิ หนุนชู 065-0958959 ร.ร.บำ้นม่วงทรัพยโ์กฏ์ิ นำยพรินทำน  หนุนชู โรงเรียนสิรินธร 4,500         ศีขรภูมิ
26 22829 นำงนุชนำถ นำคแสง 089-5790156 ร.ร.พรมเทพพิทยำคม นำงสำวนนัทน์ภสั  นำคแสงโรงเรียนสิรินธร 4,500         ทำ่ตูม
27 22843 นำงฉณัแข รัตตญัญู 081-8770110 ร.ร.สิรินธร นำยศรัณยว์ุฒิ  รัตตญัญู โรงเรียนสิรินธร 4,500         จงัหวดั
28 23051 นำงจิตติมำ เกษีสงัข์ 091-0176429 ร.ร.กดผไทประชำสรรค์ นำงสำวณฐัพชัร์  เกษีสงัข์ โรงเรียนสิรินธร 4,500         ศีขรภูมิ
29 23169 นำยเกษม สนัทอง 086-0698771 บ ำนำญเขต 1 ส ำโรงทำบ นำยภทัรศิลป์  สนัทอง โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม 4,500         ส ำโรงทำบ
30 23199 นำงพนม สุวงศ์ 089-2807182 ทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ นำงสำวพรหมพร  เช้ือหงษ์ โรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         ทำ่ตูม
31 23212 นำงจุไรวรรณ หนุนชู 083-3853072 ร.ร.โคกตะเคียนวิทยำ นำยหฤษฏ ์ หนุนชู โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         กำบเชิง
32 23254 นำยสุชำติ ศรีเพชร 062-1107371 ร.ร.บำ้นโชกเหนือ นำงสำวปำริชำติ  ศรีเพชร โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม 4,500         ล ำดวน
33 23488 นำยวีรภทัร ผลเกิด 089-6264055 ร.ร.สินรินทร์วิทยำ นำงสำวจีรณำ  ผลเกิด โรงเรียนสิรินธร 4,500         เขวำสินรินทร์
34 23496 นำงสำวรัชดำ ธนูศิลป์ 061-6509159 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ นำยรัฐพงศ ์ ธนูศิลป์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         จงัหวดั
35 23626 นำงสำธุกำนต ์โสสุข 085-6822825 ร.ร.บำ้นดินแดง นำยเขมภฏั  โสสุข วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 4,500         รัตนบรีุ
36 23723 นำงศุจิกำ ทรงพระ 089-6290504 ร.ร.เมืองสุรินทร์ นำยปัญญำวุฒิ  ทรงพระ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์

37 23736 นำยประเวส ธนภทัรดิลก 061-4032498 ร.ร.บำ้นจอมพระ นำยธีรภทัร  ธนภทัรดิลก โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         จอมพระ
38 23933 นำงใขสี สมำนสวน 085-0176247 ร.ร.บำ้นจนัรม นำยกฤตภำส  สมำนสวน โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์
39 24227 นำงอรทยั แก่นจนัทร์ 062-3487651 ร.ร.เทศบำล 2 นำยธฤต  แก่นจนัทร์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         จงัหวดั
40 24232 นำงทศันีย ์เพง่เล็งดี 089-9494611 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ นำยทองเรืองรุ่ง  เพง่เล็งดี โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์
41 24235 นำงวริศรำ ทมะนนัต์ 093-3259326 ร.ร.อนุบำลศีขรภูมิ นำงสำวธีรำพร  ทมะนนัต์ โรงเรียนสิรินธร 4,500         ศีขรภูมิ
42 24269 นำงรุ่งทิวำ บรูณ์เจริญ 081-6514208 ร.ร.รุ่งรัฐวิทยำ นำงสำวฉตัรียำ  บรูณ์เจริญ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลยัขอนแก่น 4,500         เมืองสุรินทร์1
43 24378 นำยธวชัชยั เศรษฐนนัท์ 087-2524409 ร.ร.อนุบำลจอมพระ นำงสำวสุพิชชำ  เศรษฐนนัทโ์รงเรียนสิรินธร 4,500         จอมพระ
44 24381 นำยพลำ สะอำดเอ่ียม 089-2804756 ร.ร.บำ้นแกนอ้ย นำงสำวธญัทิพ  สะอำดเอ่ียมโรงเรียนรำชสีมำวิทยำลยั 4,500         เมืองสุรินทร์
45 24428 นำยนนัทพล ใจกลำ้ 081-0702206 ร.ร.จอมพระประชำสรรค์ นำงสำวอรวรำ  ใจกลำ้ โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 4,500         จอมพระ
46 24497 นำยสุประกิจ สิงจำนุสงค์ 093-0803880 บำ้นหนองอีเลิง นำงสำวรัตตมณี  สิงจำนุสงคโ์รงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ส ำโรงทำบ
47 24538 นำงลลิตภทัร ตรงใจ 089-5826658 ร.ร.บำ้นทนง นำงสำวเบญญำภำ  ตรงใจ โรงเรียนสิรินธร 4,500         ปรำสำท
48 24543 นำงอรุณศรี พนัธุ์ศกัดำนนท์089-7180978 ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดั นำงสำวนนัทน์ภสั  พนัธ์ุศกัดำนนท์โรงเรียนสิรินธร 4,500         จงัหวดั
49 24574 นำยบญุเพ่ิม หวงัผล 086-2636111 ร.ร.บำ้นปรำสำทเบง เด็กชำยพนูสิน  หวงัผล โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         กำบเชิง

50 24686 นำยบญัญติั ธุรำนุช 081-7186539 วิทยำลยักำรอำชีพทำ่ตูม เด็กชำยวรภทัร ธุรำนุช โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 4,500         ทำ่ตูม

รำยช่ือสมำชิกผู้มสิีทธ์ิรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ช้ัน มธัยมศึกษำปีที ่4  หรือเทยีบเท่ำ



ล ำดบั เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล เบอร์โทร โรงเรียน ช่ือบุตร สถำนศึกษำ จ ำนวน อ ำเภอ หมำยเหตุ

รำยช่ือสมำชิกผู้มสิีทธ์ิรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ช้ัน มธัยมศึกษำปีที ่4  หรือเทยีบเท่ำ

51 24706 นำงเรืองรอง พิพฒันรักไทย 089-8645426 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ นำงสำวลลิตำ  พิพฒันรักไทยโรงเรียนสิรินธร 4,500         เมืองสุรินทร์
52 24742 นำยพินิจ บญุมำโนน 093-3259509 ร.ร.เมืองสุรินทร์ นำงสำวกำนตธี์รำ  บญุมำโนนโรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์
53 24761 นำยไพสำร สูตรตนัติ 062-9841315 ร.ร.บำ้นหนองสนิท นำงสำวปรำณขวญั  สูตรตนัติโรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         จอมพระ
54 24836 นำยนิติพฒัน์ พฒันฉตัรชยั 083-9654470 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เด็กหญิงฐิตำรีย ์ พฒันฉตัรชยัโรงเรียนสิรินธร 4,500         จงัหวดั
55 24930 นำยพฒันจกัษ ์ค  ำเภำ 085-3036513 ร.ร.บำ้นยำงบอ่ภิรมย์ เด็กหญิงชนกนนัท ์ ค  ำเภำ โรงเรียนทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ 4,500         ชุมพลบรีุ
56 24998 นำยพลกฤต เสพสุข 098-1035699 ร.ร.บำ้นหนองบวับำน นำยสุชญำ  เสพสุข โรงเรียนสิรินธร 4,500         รัตนบรีุ
57 25011 นำยประสิทธ์ิ ฉำยสนัต์ 093-3206613 ร.ร.บำ้นชำยทุ่ง นำยกิตติมศกัด์ิ  ฉำยสนัต์ิ โรงเรียนทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ 4,500         ทำ่ตูม
58 25074 นำงละเมียด ม่วงอ่อน 087-2399643 ร.ร.บำ้นสงัขะ นำงสำวพชัรพร  ม่วงอ่อน โรงเรียนบำงบอ่วิทยำคม 4,500         สงัขะ
59 25133 นำงอรวรรณ จนัทร์แทน่ 063-8714141 ร.ร.บำ้นแยงมิตรภำพท่ี146 เด็กชำยชลมัพ ์ จั้นทร์แทน่ โรงเรียนสงัขะ 4,500         สงัขะ
60 25135 นำยสมเกียรต์ิ บญุลอ้ม 098-9509845 ร.ร.บำ้นโพนครก นำงสำวกิตตรำมำศ  บญุลอ้มโรงเรียนสิรินธร 4,500         ทำ่ตูม
61 25157 นำงรุ่งนภำ ขอพรกลำง 087-8711484 หม่ืนศรีประชำสรรค์ นำยปตินญำ  ขอพรกลำง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ส ำโรงทำบ

62 25225 นำงธญัญำ แอบศรีหำด 087-2428366 ร.ร.บำ้นผำแดงวิทยำ นำยธญัวิชญ ์ แอบศรีหำด โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         สนม
63 25226 นำงนนัทนำ สมพร้อม 089-5161940 ร.ร.อนุบำลรัตนบรีุ นำงสำวนนัทิญำ  สมพร้อม โรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         รัตนบรีุ
64 25373 นำงอุไรวรรณ คชัมำ 086-8793446 ร.ร.บำ้นร่มเยน็ นำงสำวอญัญำดำ  คชัมำ โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน 4,500         สงัขะ
65 25439 นำงกฤษณำ เขม็พดุซำ 092-3175148 ร.ร.บำ้นหนองบวัแดง นำยธนภูมิ  เขม็พดุซำ วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 4,500         สนม
66 25445 นำยอุทยั ศรีเจริญ 088-3785195 ร.ร.บำ้นช ำเบง นำยธรรมปพน  ศรีเจริญ โรงเรียนสงัขะ 4,500         สงัขะ
67 25480 นำยชยันะรินทร์ ทบัมะเริง 095-2961544 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ นำงสำวนิชำภำ  ทบัมะเริง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         จงัหวดั
68 25489 นำงจ ำเนียร ท ำมีภกัด์ิ 088-5818265 ร.ร.บำ้นตำคง นำยทติุยภูมิ  ท  ำมีภกัด์ิ โรงเรียนตำคงวิทยำ 4,500         สงัขะ
69 25496 นำงวนัทนำ มะลิซอ้น 084-1710617 ร.ร.บำ้นกรูดหนองซ ำ นำงสำวรฐำ  มะลิซอ้น วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 4,500         จอมพระ
70 25537 นำงส ำลี ทวีสำร 089-7229059 ร.ร.บำ้นหวังวั นำงสำวชญัญำ  ทวีสำร โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         สนม
71 25570 นำงพชัรี พฒุซอ้น 081-0708296 ชุมพลวิทยำสรรค์ นำงสำวเบญญำภำ  พฒุซอ้นโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 4,500         ชุมพลบรีุ
72 25590 นำงสุทธิวรรณ โกสีย์ 083-6825514 ร.ร.บำ้นสะแร นำงสำวณฐัพร  โกสีย์ โรงเรียนปักธงชยัประชำนิรมิต 4,500         บวัเชด
73 25627 นำงสมบรูณ์ เกล้ียงพร้อม 085-6792689 ร.ร.บำ้นนำนวล นำยณฐัพล  เกล้ียงพร้อม โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ทำ่ตูม
74 25660 นำยศรัทธำ แทน่ดี 093-4099119 ร.ร.บำ้นอู่โลก นำยสิริภูมิ  แทน่ดี โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ล ำดวน
75 25713 นำงปณุยวีร์ เจริญสวสัด์ิ 093-4687367 ร.ร.บำ้นโคกล ำดวน นำงสำวกญัญำวีร์  แสนกลำ้โรงเรียนสิรินธร 4,500         ศีขรภูมิ
76 25716 นำงแสงจนัทร์ แขค้  ำ 089-7191891 ร.ร.บำ้นกระสงั นำยพีรพชัร  แขค้  ำ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         สงัขะ
77 25738 นำงสำคร เสริมแกว้ 086-0205125 ร.ร.บำ้นข้ีเหล็ก นำยสุชำนนท ์ เสริมแกว้ โรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         โนนนำรำยณ์
78 25822 นำงชูติภรณ์ เหงำ้แกว้ 098-1019871 ร.ร.บำ้นบึง-ยำงประชำสรรค์ นำยคคนำนต ์ เหงำ้แกว้ โรงเรียนดอนแรดวิทยำ 4,500         รัตนบรีุ
79 25844 นำงสรัญญำ เรียบร้อย 095-6013809 ร.ร.เทศบำล 3 นำยพนัชำติ เรียบร้อย โรงเรียนสำมคัคีวิทยำคม 2 เชียงรำย 4,500         จงัหวดั
80 25883 นำงวิไลวรรณ์ แกว้หอม 064-0806464 ร.ร.บำ้นหนองเรือ นำงสำวกรรฏิมำภรณ์  แกว้หอมโรงเรียนวิทยำลยัวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลยับรีุรัม์4,500         ชุมพลบรีุ
81 25969 นำงสุภรศรี ศรีสุรักษ์ 086-2615378 ร.ร.บำ้นตำอ็อง นำยศิรวิชญ ์ ศรีสุรักษ์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์
82 26054 นำงกนกอร กระจ่ำง 063-0069986 ร.ร.บำ้นนอ้ย นำงสำวณฐัณิชำ  กระจ่ำง โรงเรียนศีขรภูมิพิสยั 4,500         ศรีณรงค์
83 26075 นำงชลจิรำ มหทัธนศกัด์ิ 089-4249030 ร.ร.อนุบำลล ำดวน นำยปรินทร์  มหทัธนศกัด์ิ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ล ำดวน
84 26087 นำยสุดสำคร สุขสวสัด์ิ 090-2892676 ร.ร.เมืองบวัวิทยำ นำงสำวกชพร  สุขสวสัด์ิ โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ 4,500         ชุมพลบรีุ
85 26137 นำยถนอม สมหวงั 085-0261682 ร.ร.บำ้นถนน นำงสำวศิริขวญั  สมหวงั โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         สงัขะ
86 26145 นำงนวลจนัทร์ ทองอุดม 094-3896596 ร.ร.บำ้นลุ่มระวีวิทยำ นำยธรวฒัน์  ทองอุดม โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 4,500         จอมพระ

87 26157 นำงอ ำนวยพร ดวงใจ 087-8778862 ร.ร.เมืองสุรินทร์ นำงสำวปิยภรณ์  ดวงใจ โรงเรียนสิรินธร 4,500         เมืองสุรินทร์
88 26169 นำงมลัลิกำ วงศพ์รหม 083-7950158 ร.ร.สุรินทร์ศึกษำ นำยธนกฤต  วงศพ์รหม โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         จงัหวดั
89 26177 นำยสุรพล เสียงเพรำะ 086-2538270 ร.ร.เรืองเจริญพฒันำ นำยชิษณุพงศ ์ เสียงเพรำะ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         กำบเชิง
90 26215 นำยสมำน นำคนวล 081-0748063 ร.ร.บำ้นโจรก นำยคณำธิป  นำคนวล โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         กำบเชิง
91 26247 นำงบวัเนตร พลศรี 094-2105547 ร.ร.บำ้นศำลำสำมคัคี นำงสำวกุลนนัท ์ พลศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ4,500         สงัขะ
92 26256 นำยอิทธิชยั สิงห์ธีร์ 088-5833291 ร.ร.อนุบำลเทศบำลต ำบลกระหำด นำงสำวบญุญฉตัร  สิงห์ธีร์ โรงเรียนสิรินธร 4,500 จอมพระ
93 26265 นำยชยัวิชิต ข  ำคม 098-2611951 ร.ร.บำ้นโคกยำง นำงสำวฐิติอำภำ  ข  ำคม โรงเรียนสุรวิวฒัน์ 4,500         เมืองสุรินทร์
94 26546 นำงวิภำวดี ดีนำน 082-9565922 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ นำยภำณุรัศม์ิ  ดีนำน โรงเรียนสุรวิวฒัน์ 4,500         เมืองสุรินทร์
95 26680 นำงทรรศน์พร เฉลียวฉลำด 087-2605438 ร.ร.บำ้นหนองขนุศรี นำงสำวมธุรดำ  เฉลียวฉลำดโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลยั4,500         สนม
96 26685 นำยจิรำย ุสุขกุล 086-7244535 วิทยำลยัเทคนิค นำยปณุณเมธ  สุขกุล โรงเรียนสิรินธร 4,500         จงัหวดั
97 26717 นำงบษุกร น่ิมกระโทก 098-6195553 ร.ร.บำ้นโนนสูง นำยชนะเกียรติ  น่ิมกระโทกโรงเรียนลำนทรำยพิทยำคม 4,500         ทำ่ตูม
98 26764 นำงสุวรรณี พิมลี 091-8284860 ร.ร.กำบเชิงวิทยำ นำงสำวภำวินี  พิมลี โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 4,500         กำบเชิง
99 26901 นำยสมยศ บญุร่วม 089-2857926 ร.ร.บำ้นตรวจ นำยวรโชติ  บญุร่วม โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ศรีณรงค์

100 26981 นำงสุกญัญำ สมรูป 081-7257368 ร.ร.บำ้นปร่ิง นำยปันเปรม  สมรูป โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ทำ่ตูม
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รำยช่ือสมำชิกผู้มสิีทธ์ิรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์  ช้ัน มธัยมศึกษำปีที ่4  หรือเทยีบเท่ำ

101 27004 นำยพรสนัต ์โมคศิริ 089-2853219 ร.ร.แสงทองสมบรูณ์วิทยำ เด็กหญิงภูริตำ  โมคศิริ โรงเรียนสิรินธร 4,500         กำบเชิง
102 27018 นำยสุธี ทีทอง 095-6030865 ร.ร.บำ้นนำตุ่น นำงสำวนพวรรณ  ทีทอง โรงเรียนวิทยำลยัวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลยับรีุรัม์4,500         รัตนบรีุ
103 27075 นำงวนรัตน์ รุ่งพิสิฐไชย 063-1767188 ร.ร.พระแกว้วิทยำ นำยปิยพนธ์  รุ่งพิสิฐไชย โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         สงัขะ
104 27193 นำงนวลจิรำ สินทรำ 091-8284067 ร.ร.บำ้นตำโมม นำงสำวพชัณิชำ  ลินทรำ โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลยั4,500         สงัขะ
105 27214 นำงสุภำวดี ต่ำงประโคน 061-9178666 ร.ร.โคกยำงวิทยำ นำยภูผำ  ต่ำงประโคน โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ปรำสำท
106 27274 นำงอุมำ โมรำ 088-0781679 ร.ร.บำ้นผกัไหม เด็กชำยทวีชยั  โมรำ โรงเรียนศีขรภูมิพิสยั 4,500         ศีขรภูมิ
107 27321 นำยจ ำรัส เสียงเพรำะ 089-8451831 ร.ร.บำ้นตำเตียว นำงสำวฉตัรติยำ  เสียงเพรำะโรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ปรำสำท
108 27324 นำงสุภำพร สุริยะสุขประเสริฐ089-1336136 ทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ นำงสำวกำนตร์วี  สุริยะสุขประเสริฐโรงเรียนทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ 4,500         ทำ่ตูม
109 27399 นำงสมพิศ แตม้ทอง 095-6624374 ร.ร.ศีขรภูมิพิสยั นำยธรธรณ์  แตม้ทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสยั 4,500         ศีขรภูมิ
110 27504 นำงศุภทัร สุขยำ 086-0526823 ร.ร.บำ้นชุมแสง นำงสำวมนสัวี  สุขยำ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         จอมพระ
111 27644 นำยประเสริฐ พิศสมยั 081-0621540 ร.ร.สิรินธร นำยอชิตพล  พิศสมยั โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         จงัหวดั

112 27657 นำยสิงห์ชยั พฒันพิเชษฐพงศ0์89-2811319 ร.ร.ทุ่งมนวิทยำคำร นำงชินำธิป  พฒันพิเชษฐพงศ์โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 4,500         ปรำสำท
113 27749 นำยศุภชำติ ฟังวฒันำ 088-3699699 สงัขะวิทยำคม นำยศิวโชค  ฟังวฒันำ โรงเรียนดรุณสิกขำลยั 4,500         สงัขะ
114 27846 นำยชยัวฒัน์ โลหะจินดำ 089-2839285 ร.ร.บำ้นโจรก นำยณฐัปคลัภ ์ โลหะจินดำ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         กำบเชิง
115 27847 นำงอ ำนวย นำมมุงคุณ 081-1852691 ร.ร.ปอยเดิน นำงสำวม่ิงกมล  นำมมุงคุณโรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์1
116 27865 นำงสุภำพร บญุสิงห์ 085-2010355 ร.ร.บำ้นโสมน นำยธเนศวร  บญุสิงห์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลยั 4,500         ทำ่ตูม
117 27926 นำงกรรณิกำร์ นิแพง 085-4918363 ร.ร.บำ้นขนุไชยทอง นำยสิรวิชญ ์ นิอพง โรงเรียนสิรินธร 4,500         ชุมพลบรีุ
118 28068 นำงประภำพร หูทอง 099-8676268 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ นำยธนดล  หูทอง โรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         รัตนบรีุ
119 28070 นำยชำญยทุธ แกว้ปลัง่ 091-8297554 ร.ร.บำ้นหวัแรตนำโพธ์ิ นำยกิตติพศ  แกว้ป่ัง โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 4,500         ศีขรภูมิ
120 28122 นำยสยำม ระโส 089-8445332 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เด็กชำยภทัรพล  ระโส โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 4,500         จงัหวดั
121 28147 นำยสิทธิศกัด์ิ สำยยศ 083-1287017 ร.ร.บำ้นบวัขนุจงฯ นำยประกำศิต  สำยยศ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         บวัเชด
122 28186 นำยวินิจต ์หว่ำงแสง 098-3071068 ร.ร.บำ้นด่ำน นำงสำววริศรำ  หว่ำงแสง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         กำบเชิง
123 28187 นำงพรทิพย ์ยีส่ำรพฒัน์ 088-5946827 ร.ร.บำ้นหวันำค ำ นำงสำวคริษฐำ  ยีส่ำรพฒัน์ โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ 4,500         ชุมพลบรีุ
124 28226 นำงณิฐิกำนต ์แสงสุข 086-2495295 ร.ร.บำ้นบอุนัโนง นำงสำวเมลำนี  ดงัคนึก โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 4,500         ปรำสำท
125 28265 นำยสำยนัต ์ค  ำมะณี 093-3852354 ร.ร.บำ้นโสมน นำงสำวธรรญธร  ค  ำมะณี โรงเรียนทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ 4,500         ทำ่ตูม
126 28326 นำงโนรี ศิลำทิพย์ 087-9583443 ร.ร.บำ้นเปรียง นำงสำวป่ินพงษศ์ำ  ศิลำทิพยโ์รงเรียนสิรินธร 4,500         ศีขรภูมิ
127 28350 นำงอญัชรำ นิตุธร 061-0698183 ร.ร.บำ้นระกำสงัแก นำงสำวณฐัพร  นิตุธร โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 4,500         เมืองสุรินทร์1
128 28372 นำยประณต ชุบสุวรรณ 084-8318709 สุรพินพิทยำ นำยปัญญพฒั  ชุบสุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ล ำดวน
129 28401 นำงอรพินท ์เอกวงษำ 087-2543715 ร.ร.หนองโตง นำยกนกพงศ ์ เอกวงษำ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์
130 28431 นำงมยรีุย ์ศรีทอง 088-5924562 ร.ร.นำรำยณ์ค ำผงวิทยำ นำงสำวสิริธิดำ  ศรีทอง โรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         โนนนำรำยณ์
131 28447 นำยปธิกร เฟ้ืองทอง 089-9483319 วิทยำลยัเทคนิค นำงสำวปณิชำ  เฟ้ืองทอง โรงเรียนสิรินธร 4,500         จงัหวดั
132 28447 นำยปธิกร เฟ้ืองทอง 089-9483319 วิทยำลยัเทคนิค นำงสำวณปภชั  เฟ้ืองทอง โรงเรียนสิรินธร 4,500         จงัหวดั
133 28451 นำยวิทยำ กำรสนธ์ิ 083-3683562 ร.ร.บำ้นหนองเทพ นำยชลธำร  กำรสนธ์ิ โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล 4,500         โนนนำรำยณ์
134 28458 นำงสิริยำกร พทุธำนุ 089-9149835 ร.ร.บำ้นเกำะตรวจ นำงสำวพนชักร  พทุธำนุ โรงเรียนสิรินธร 4,500         ศรีณรงค์
135 28484 นำงจนัธิรำ อุตทนู 094-3722128 ร.ร.อนุบำลล ำดวน นำงปวีณ์ธิดำ  อุตทนู โรงเรียนสิรินธร 4,500         ล ำดวน
136 28575 นำงวรำงคณำ พิมพท์อง 085-7685039 ร.ร.บำ้นตำพรำม นำงสำวชญัญำนุช  พิมพท์องโรงเรียนสิรินธร 4,500         สงัขะ

137 28590 นำงวีรยำ สกุลทอง 083-3826604 ร.ร.บำ้นกระทม(ร่วนฯ) นำงสำวกุลชำ  สกุลทอง โรงเรียนสิรินธร 4,500         เมืองสุรินทร์1
138 28608 นำงปำนหทยั บญุเสริม 080-7962972 ร.ร.เมืองสุรินทร์ นำยธนธรณ์  บญุเสริม โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์
139 28734 นำงวรรณกร เล้ียววำนิชย์ 085-7758729 ร.ร.เทศบำล 1 นำยวิภูษิต  เล้ียววำนิชย์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         จงัหวดั
140 28750 นำยวิรชชั บญุรับ 091-0204745 ร.ร.บำ้นร่มเยน็ นำงสำวบญุพรรษำ  บญุรับ โรงเรียนสิรินธร 4,500         สงัขะ
141 28771 นำยสุพจน์ บญุแยม้ 082-1051577 ร.ร.บำ้นหนองเหล็ก นำงสำวจิรำรัตน์  บญุแยม้ โรงเรียนสิรินธร 4,500         บวัเชด
142 28795 นำยศุภกร เขม็ทอง 088-3445465 ร.ร.บำ้นน ้ำค  ำ นำงสำวกฤติยำนี  เขม็ทอง โรงเรียนสิรินธร 4,500         ทำ่ตูม
143 28853 นำงอุมำพร พทุธลำ 098-5845288 ร.ร.บำ้นขมุดิน นำงสำวปรำณปรียำ  พทุธลำโรงเรียนสิรินธร 4,500         โนนนำรำยณ์
144 28855 นำยถำวร หอมหวล 094-3055101 ร.ร.นำดีวิทยำ นำยรชต  หอมหวน โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์1
145 28873 นำยอนุรักษ ์พิศวงค์ 064-8652668 ร.ร.บำ้นพะเนำว์ นำยศุภณฐั  พิศวงศ์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ศรีณรงค์
146 28893 นำยเกษม โปร่งจิต 087-2390119 ร.ร.สวำยวิทยำคำร นำยชยพทัธ์  โปร่งจิต โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์1
147 28909 นำงวรำภรณ์ ศิลปสิทธ์ิ 084-4179659 ร.ร.บำ้นจกัจรูก นำงสำวสุพิชชำ  ศิลปสิทธ์ิ โรงเรียนสิรินธร 4,500         เมืองสุรินทร์
148 29005 นำยวิรพงษ ์สงคพิ์มพ์ 094-2637738 ร.ร.บำ้นหว้ยปนู นำงสำวธนพรน  สงคพิ์มพ์ โรงเรียนสงัขะ 4,500         สงัขะ
149 29011 นำงนนัทนิ์ศำกนัต ์นนัทสิงห์098-9959982 ร.ร.แสงทรัพย์ นำยธนำวิชช ์ มีปะทงั โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์

150 29015 นำยนิรันดร์ ลวดเงิน 080-0637947 บ ำนำญเขต 1 เขวำสินรินทร์ นำยอคัรวิชญ ์ ลวดเงิน โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เขวำสินรินทร์
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151 29023 นำยวิโรชน์ สมำนวนั 089-7203849 ร.ร.บำ้นตระแบก นำยนิติพฒัน์  สมำนวนั โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์1
152 29127 นำงชชัฎำภรณ์ นอ้ยถนอม 061-1092864 ร.ร.บำ้นขนุไชยทอง นำยณฐัวฒัน์  นอ้ยถนอม โรงเรียนทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ 4,500         ชุมพลบรีุ
153 29132 นำยยงยทุธ กำรชญักำศ 085-7780064 ร.ร.นำดีวิทยำ นำงสำวธมนวรรณ  กำรชญักำศโรงเรียนนำดีวิทยำ 4,500         เมืองสุรินทร์1
154 29208 นำงสุภคัร์ สุขกฤต 095-8099185 ร.ร.บำ้นท ำนบ นำยวีรำกร  สุขกฤต โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ปรำสำท
155 29226 นำงปรำณี เชิดกล่ิน 082-1285506 ร.ร.บำ้นส ำโรงนำดี นำยปัญจณำกร  เชิดกล่ิน โรงเรียนสินรินทร์วิทยำ 4,500         เมืองสุรินทร์1
156 29307 นำงพิมล ใจเยน็ 088-0779320 ร.ร.นำดีวิทยำ นำงสำสภูริชญำ  ใจเยน็ โรงเรียนสิรินธร 4,500         เมืองสุรินทร์1
157 29350 นำงธิภำภรณ์ ชำญเช่ียว 086-2432782 ร.ร.บำ้นลนัแต้ นำยจิรภทัร  ชำญเช่ียว โรงเรียนบวัเชดวิทยำ 4,500         สงัขะ
158 29406 นำงกอบกุล แปะทอง 063-0120016 ร.ร.บำ้นระเวียง นำยเกียรติภูมิ  แปะทอง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ศีขรภูมิ
159 29411 นำงกชนิภำ วนัทะนีย์ 089-5813596 ร.ร.บำ้นศรีณรงค์ นำงณฐัดนยั  วนัทะนีย์ โรงเรียนสตึก 4,500         ชุมพลบรีุ
160 29418 นำงพีรญำ ก ำจดัภยั 085-7711844 ร.ร.อนุบำลปรำสำทศึกษำคำร นำยณฐัวุฒิ  ก  ำจดัภยั โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 4,500 ปรำสำท
161 29496 นำงณหทยั สุขอุม้ 087-6364442 ร.ร.ดมวิทยำคำร นำยชินภทัธ์  สุขอุม้ โรงเรียนบวัเชดวิทยำ 4,500         สงัขะ

162 29532 นำงพลอยปภสั ทองทำ 081-8992688 ร.ร.บำ้นเสรียง นำงสำวพรธิรำ  มหำนำม โรงเรียนสิรินธร 4,500         สงัขะ
163 29759 นำยวิทวสั สำยบตุร 090-2592507 ร.ร.ทวีคำมวิทยำ นำงสำวชนำธินำถ  สำยบตุรโรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 4,500         จอมพระ
164 29771 นำงประดบั สอดศรีจนัทร์ 063-2416169 ร.ร.บำ้นท ำนบ นำงสำวสุวรินทร์  สอดศรีจนัทร์โรงเรียนสิรินธร 4,500         ปรำสำท
165 29844 นำงสำวรตนพร โพธิสำร 064-4497982 ร.ร.บำ้นอำแวะ นำยสกลภทัร  โพธิสำร วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 4,500         จอมพระ
166 29852 นำงสุภำนนั ธนำธนัยภทัร 063-7852495 ร.ร.บำ้นหนองขนำด นำงสำวอธิภทัร  ธนำธนัยภทัรกศน.อ ำเภอศรีขรภูมิ - ศีขรภูมิ ขำดคุณสมบติั
167 29865 นำงจุลณี ชำวะหำ 063-0417819 ร.ร.บำ้นส ำโรง เด็กหญิงพิมพรี์  ชำวะหำ โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 4,500         จอมพระ
168 29871 นำงปิยำพร คงนำค 086-2538174 ลำนทรำยพิทยำคม นำยปญุญพฒัน์  คงนำค โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ทำ่ตูม
169 29954 นำงจนัทร์จิรำ สำแกว้ 098-2898853 ร.ร.บำ้นไกลเสนียด นำยสุกฤษฏ์ิ  สำแกว้ โรงเรียนทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ 4,500         ทำ่ตูม
170 30087 นำงโสภำ ทองพลำ 082-1939649 ร.ร.บำ้นสวำยซอ นำงสำวสิริโสภำ  เรืองชยัภูมิโรงเรียนสิรินธร 4,500         ปรำสำท
171 30170 นำงพวงศรี แกว้หอม 086-2447917 ร.ร.สตรีวิทยำสมำคม นำยกนัตธีร์  แกว้หอม โรงเรียนบวัเชดวิทยำ 4,500         สงัขะ
172 30223 นำงศศิมำภรณ์ ดีเลิศ 081-2662893 ร.ร.บำ้นอำโพน นำยนนัทรัฐ  ดีเลิศ โรงเรียนบวัเชดวิทยำ 4,500         บวัเชด
173 30255 นำงบงัอร ทองมำ 091-8277525 ร.ร.ดอนแรดวิทยำ นำงสำวกชพรรณ  ทองมำ โรงเรียนฮัว่เฉียวอุบล 4,500         รัตนบรีุ
174 30273 นำงอมรรัตน์ ศรีวิเศษ 083-9454451 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ นำงสำวอญั๙ษฐำ  เบำ้นำค โรงเรียนสิรินธร 4,500         รัตนบรีุ
175 30367 นำงสำวพินวดี ล้ิมวชัรำกูล 063-0363912 ร.ร.บำ้นหนองเหลก็ประชำพฒัน์ นำยจิรโชติ ล้ิมวชัรำกูล โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500 จอมพระ
176 30373 นำงมลฤดี หล่อทอง 081-9669089 ร.ร.บำ้นสว่ำง เด็กชำยชูเกียรติ  หล่อทอง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ศีขรภูมิ
177 30382 นำงสมัมนำ นำมวฒัน์ 080-4824079 ร.ร.สหมิตรวิทยำ นำยวศินระพี  ขอชนะ โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน 4,500         สงัขะ
178 30532 นำงสุเพียร ทนัวนั 095-7018696 ร.ร.บำ้นหว้ยสิงห์ นำยนุภำวฒัน์  ทนัวนั วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 4,500         สงัขะ
179 30655 นำงดำเรศร์ บญุสวสัด์ิ 090-8618469 ร.ร.บำ้นกำ้นเหลืองวิทยำ นำยถิรคุณ  บญุสวสัด์ิ โรงเรียนประดู่แกว้ประชำสรรค์ 4,500         โนนนำรำยณ์
180 30659 นำงกญัญภสั นนธิจนัทร์ 090-9637595 ร.ร.บำ้นเกษตรถำวร นำงสำวกชนิภำ  นำคประดำโรงเรียนประสำทวิทยำคำร 4,500         กำบเชิง
181 30673 นำยพงษศ์กัด์ิ รุ่งเรือง 087-4481022 ร.ร.บำ้นโชค นำงสำววิภำดำ  รุ่งเร่ือง โรงเรียนสิรินธร 4,500         เขวำสินรินทร์
182 30712 นำงพรรณทิพำ สำสนำนนท์ 081-5728804 ร.ร.บำ้นกระสงั นำงสำวพำทินธิดำ  สำสนำนนท์โรงเรียนพระแกว้วิทยำ 4,500         สงัขะ
183 30766 นำงกรรณิกำร์ รัตนวงกต 091-8327264 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ นำงสำวกนัตำ  ปำทำยฃน สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้คุณทหำรลำดกระบงั4,500         รัตนบรีุ
184 30777 นำงธนัยำภทัร์ บญุสุยำ 099-0741941 ร.ร.บำ้นหนองคนันำ นำยปณิธำน  บญุสุยำ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         พนมดงรัก
185 30804 นำงอจัฉรำภรณ์ นำคเจือ 095-6171306 บวัเชดวิทยำ นำยธนกฤต  นำคเจือ โรงเรียนบวัเชดวิทยำ 4,500         บวัเชด
186 30958 นำยเรืองวิทย ์สุดดี 089-5806158 ร.ร.บำ้นโนนเปือย นำยวชิรวิทย ์ สุดดี โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         สนม

187 30978 นำงผกำมำศ กนัสำ 082-8610863 ร.ร.อนุบำลปรำสำทศึกษำคำร นำงสำวปัณฑิตำ  กนัสำ โรงเรียนสิรินธร 4,500 ปรำสำท
188 31007 นำงคุณญัญำ โพธ์ิศรี 065-1195535 ร.ร.บำ้นผกัไหม นำยพีรภำส  โพธ์ิศรี โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ 4,500         โนนนำรำยณ์
189 31010 นำงทศันนนัท ์คงศรี 085-6346399 ร.ร.อนุบำลรัตนบรีุ นำยมนพทัธ์  คงศรี โรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         รัตนบรีุ
190 31077 นำงสำวปัฐฑิมำภรณ์ แป้นแกว้085-4924941 ร.ร.บำ้นหนองโยโคกปืด นำงสำวภทัรฑิรำภรณ์  แป้นแกว้โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         กำบเชิง
191 31134 นำยภทัรพงศ ์ใยชวด 090-1865355 ร.ร.หนองแวงวิทยำคม นำงสำวภทัรภรณ์  ใยชวด โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม 4,500         ศีขรภูมิ
192 31183 นำยฐำนิฏฐ์ ศิลำงำม 080-1704825 ร.ร.บำ้นลนัแต้ นำยพีรณฐั  ศิลำงำม โรงเรียนสงัขะ 4,500         สงัขะ
193 31225 นำงสำววริศรำ บญุศรี 087-4551439 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ นำยพสิษฐ์ิ  บญุศรี โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์
194 31238 นำยสมยง จุปะมตัตงั 091-8309242 ร.ร.บำ้นทิพยน์วด นำยเทียนชยั  จุปะมตัตงั วิทยำลยันำฎศิลปร้อยเอ็ด 4,500         ชุมพลบรีุ
195 31299 นำงนิตยำ ตอ้งถือดี 080-1621638 ร.ร.กำบเชิงวิทยำ นำงสำวปัจจยัณำ  ตอ้งถือดี โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 4,500         กำบเชิง
196 31393 นำงสุภำพร เรียงเงิน 061-0301099 ร.ร.บำ้นระเวียง เด็กชำยปภงักร  เรียงเงิน โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ศีขรภูมิ
197 31492 นำยประยรู แสงรำม 083-3646569 ร.ร.บำ้นหนองบวับำน นำยพงศิรวิชญ ์ แสงรำม โรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         รัตนบรีุ
198 31530 นำงปริยชำต ทวีวุฒิ 093-0577599 ร.ร.บำ้นกำ้นเหลืองวิทยำ นำงสำวณฏัฐำภรณ์  ทวีวุฒิ โรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         โนนนำรำยณ์
199 31566 นำยปิยะ ฉลำดเลิศ 083-0646589 ร.ร.บำ้นโนนสวรรค์ นำยกณัฑร์พี  ฉลำดเลิศ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         กำบเชิง

200 31576 นำงสำยใจ เขม็ทอง 098-1056919 ร.ร.บำ้นโพนโก นำยธวินวิชญ ์เขม็ทอง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         สนม
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201 31576 นำงสำยใจ เขม็ทอง 098-1056919 ร.ร.บำ้นโพนโก นำยธวินกฤษฏ ์ เขม็ทอง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         สนม
202 31593 นำยสนอง ยอดชรูด 088-1811999 สอ. ครูสุรินทร์ นำยธีรนยั  ยอดชรูด วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 4,500         จงัหวดั
203 31616 นำยสรวุฒิ วุฑฒิชยัพนัธุ์ 080-0088300 ร.ร.บำ้นพรหมสะอำด นำงสำวอชิรญำ  วุฑฒิชยัพนัธ์โรงเรียนพทุไธสง  จงัหวดับรีุรัมย์ 4,500         สงัขะ
204 31626 นำงอรวรรณ ทมธิแสง 089-2269525 ร.ร.บำ้นโคกไทร เด็กชำยณฐัพล  ทมธิแสง โรงเรียนสงัขะ 4,500         สงัขะ
205 31627 นำงกวิสรำ แป้นจนัทร์ 090-2627542 ร.ร.บำ้นโคกสมอง นำยสมภพ  แป้นจนัทร์ สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้คุณทหำรลำดกระบงั4,500         บวัเชด
206 31635 นำงทิพยำภรณ์ สมปอง 099-4628219 ร.ร.เทศบำล 3 นำงสำวภำณิศำ  สมปอง โรงเรียนสิรินธร 4,500         จงัหวดั
207 31663 นำยปรีชำ สตัยซ่ื์อ 098-2488720 ร.ร.วนัเจริญสำมคัคี นำงสำวสุทดัตำ  สตัยซ่ื์อ โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 4,500         ปรำสำท
208 31732 นำยธนกร แกว้พินึก 094-8749619 สุรพินพิทยำ นำยธนกฤต  แกว้พินึก โรงเรียนสิรินธร 4,500         ล ำดวน
209 31886 นำยสุทธิรักษเ์ขตร์ สงัขส์ำลี 082-1303853 ร.ร.ทุ่งกุลำพิทยำคม นำงสำวกวินทรำ  สงัขส์ำลี โรงเรียนทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ 4,500         ทำ่ตูม
210 31909 นำงวำสนำ ธีระวงศ์ 089-7187737 เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสุรินทร์ 1 นำยวรพงศ ์ ธีระวงศ์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์
211 31909 นำงวำสนำ ธีระวงศ์ 089-7187737 เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสุรินทร์ 1 นำยวงศธร  ธีระวงศ์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์

212 31984 นำยเกียรติธนพฒัน์ หิมหงษ์ 098-0976073 ร.ร.บำ้นตรมไพร นำยธีรภทัร์  หิมหงษ์ โรงเรียนก ำแพง 4,500         ศีขรภูมิ
213 31991 นำงณฐัณิชำ เหลือดี 062-2545552 ร.ร.อนุบำลกำบเชิง นำยนุกูลกิจ  โลกนิยม โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน 4,500         กำบเชิง
214 32033 นำงรัตนำภรณ์ สุภำลกัษณ์ 081-0702595 ร.ร.บำ้นดอนแรด นำงสำวพรรณภทัร  สุภำลกัษณ์โรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         รัตนบรีุ
215 32311 นำงรุ่งทิพย ์พทุธผำ่ย 087-2433770 ร.ร.บำ้นปรำสำทเบง นำงสำวรัฐพร  พทุธผำ่ย โรงเรียนสิรินธร 4,500         กำบเชิง
216 32320 นำยสนัติ สำแกว้ 081-3935070 สถำบนัเทคโนฯ นำงสำวปิติยำพร  แกว้ปลัง่ โรงเรียนสิรินธร 4,500         จงัหวดั
217 32385 นำงสุจิรำ สว่ำงพ้ืน 085-7805553 ร.ร.บำ้นโดนออง นำงสำวกฤษมล  สว่ำงพ้ืน โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์1
218 32405 นำงอจัฉรำกรณ์ คุณนำม 097-3414959 ร.ร.รัตนวิทยำคม นำงสำวอจัฉริยำ  คุณนำม โรงเรียนสิรินธร 4,500         รัตนบรีุ
219 32432 นำยบญุมำ ปัญญำดี 061-1124024 ร.ร.บำ้นหนองคู นำงสำวสิริกญัญำ  ปัญญำดี โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลยั4,500         รัตนบรีุ
220 32442 นำงสำววิยะดำ สติมัน่ 093-0899765 ร.ร.บำ้นสวำยไตรภูมิ นำยวิระยทุธ  อินจนำ โรงเรียนศีขรภูมิพิสยั 4,500         ศีขรภูมิ
221 32486 นำยสมคิด ศรีจ ำปำ 089-2868194 ร.ร.ศรีสุขวิทยำ เด็กหญิงคณิตำ  ศรีจ  ำปำ โรงเรียนจนัทรุเบกษำอนุสรณ์ 4,500         ส ำโรงทำบ
222 32487 นำยสุทธิชยั จิตรปรีดำ 082-1964184 ร.ร.บำ้นกลว้ย นำงสำวปรำมำภรณ์  จิตปรีดำโรงเรียนสงัขะ 4,500         ศรีณรงค์
223 32487 นำยสุทธิชยั จิตรปรีดำ 082-1964184 ร.ร.บำ้นกลว้ย นำงสำวปริยำกร  จิตรปรีดำ โรงเรียนสงัขะ 4,500         ศรีณรงค์
224 32545 นำงศิริรัตน์ บญุอุ่น 089-2801972 ร.ร.บำ้นตรึม นำงสำวฐิติรัตน์  บญุอุ่น โรงเรียนสิรินธร 4,500         ศีขรภูมิ
225 32551 นำงออมทรัพย ์สว่ำงเนตร 063-1491964 วิทยำลยักำรอำชีพสงัขะ เด็กชำยปฐวี  สว่ำงเนตร วิทยำลยัเทคนิคบรีุรัมย์ 4,500         สงัขะ
226 32564 นำงสุมำลี มีสอำด 082-9716514 ร.ร.บำ้นส ำโรงประชำรัฐ นำงสำวนรำภรณ์  กะกำรดี โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 4,500         สนม
227 32566 นำงอรสำ บวัพนั 093-498093 ชำ้งบญวิทยำ นำยศิริพงษ ์ สุขเหลือง โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 4,500         ทำ่ตูม
228 32578 นำงพรทิพย ์เสริมผล 090-3745549 ร.ร.บำ้นระกำสงัแก นำยทินภทัร  แกว้เมียน วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 4,500         เมืองสุรินทร์1
229 32584 นำงสำวชนิดำ เสำทอง 089-7138657 ร.ร.บำ้นหมำกหม่ี นำยปฎิภำณ  ภำสวสัด์ิ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลยั 4,500         ทำ่ตูม
230 32623 ว่ำท่ีร้อยตรีศกัด์ิณรงค ์วงศว์ำน086-7881679 ร.ร.เบิดพิทยำสรรค์ นำยภูริณฐั  วงศว์ำน โรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         รัตนบรีุ
231 32696 นำงวชิรญำณ์ ทพัพนัธ์ชยั 081-2658410 ร.ร.อนุบำลจอมพระ เด็กชำยณชัพล  ทพัพนัธ์ชยั โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         จอมพระ
232 32717 นำงอำรีลกัขณ์ ภำคพรม 093-2565896 ร.ร.บำ้นคูตนั นำงสำวธนภรณ์  ภำคพรม โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 4,500         กำบเชิง
233 32751 นำงเกียรติสุดำ ค  ำนึงคง 093-0065147 ร.ร.อนุบำลปรำสำทศึกษำคำร นำยศุภณฐั  จำรัตน์ โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล 4,500 ปรำสำท
234 32784 นำงสำววิจิตรตรำ อุดมครบ 080-1653645 ร.ร.บำ้นรุน นำงสำวศศิประภำ  วิถุนดั โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ 4,500         พนมดงรัก
235 32848 นำงพนิดำ ประสงคสุ์ข 086-2638885 ร.ร.เมืองสุรินทร์ นำยชิษณุพงศ ์ แกว้ผสม โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์
236 32904 นำงปัญญดำ ลอ้ดงบงั 093-3237553 ร.ร.บำ้นจำน นำยปญุญพฒัน์  ลอ้ดงบงั โรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         รัตนบรีุ

237 32969 นำงณิชำ สมยิง่ 095-6026110 ร.ร.บำ้นจำรย์ นำงสำวจุฑำมำศ  สมยิง่ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         สงัขะ
238 33015 นำงจุไล โฉมงำม 091-8285770 ร.ร.หนองโตง นำยศุภกิจ  โฉมงำม โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์
239 33019 นำงศสุธร ยนืยิง่ 081-8644543 บำ้นดู่โศก นำยนิพิฐพนธ์  มำแสง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ส ำโรงทำบ
240 33022 นำงสุพนิดำ ตลบัทอง 081-7896051 ร.ร.บำ้นกำเกำะ(แหลมฯ) นำงสำวชญำนิศสินี  ตลบัทองโรงเรียนสิรินธร 4,500         เมืองสุรินทร์1
241 33167 นำยปฏิวติั ไชยชนะ 086-4474246 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นำงสำวโยษิตำ  ไชยชนะ โรงเรียนนำรีนุกูล 4,500         ปรำสำท
242 33200 นำงสำวมยรุำ จนัทร์ประดบั 093-5527056 ร.ร. เทศบำลทำ่ตูม นำงสำวอำรียำ  บริสุทธ์ิ โรงเรียนทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ 4,500         ทำ่ตูม
243 33245 นำงหงษท์อง จงัอินทร์ 082-7502953 ร.ร.บำ้นกระโดนคอ้ นำงสำวหทยักำนต ์ จงัอินทร์โรงเรียนสิรินธร 4,500         ศีขรภูมิ
244 33433 นำงวนันำ สุวรรณพนัธ์ 082-4887569 ร.ร.บำ้นแก "แกศึกษำวิทยำ" นำยวนัชนะ สุวรรณพนัธ์ โรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         รัตนบรีุ
245 33458 นำงธีรตำ อุตมำน 082-3596568 ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เด็กชำยกองกลำง  อุตมำน โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 4,500         จงัหวดั
246 33494 นำงกญัชริญำ ตรงค ำนึง 086-3194294 ร.ร.บำ้นโคกวดั เด็กชำยณฐัธฤต  แกว้กลำ้ มหำวิทยำลยัเทคยนิคสุรินทร์ 4,500         เมืองสุรินทร์1
247 33605 นำงพิรำนุช ไหวดี 095-2313665 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ นำงสำวพิรัชฌำ  ไหวดี โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน 4,500         จงัหวดั
248 33611 นำงสมใจ จิตสิริไพบลูย์ 086-4609010 ร.ร.นำรำยณ์ค ำผงวิทยำ นำยภูวฤธ  จิตสิริไพบลูย์ วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 4,500         โนนนำรำยณ์
249 33640 นำงสงวน เล่ืองลือ 086-0160030 ร.ร.บำ้นโนน" นำงสำวฐิตำพร  สีลกนัตสูติ โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ 4,500         โนนนำรำยณ์

250 33654 นำงนนัทรัตน์ สมบรูณ์ 088-7238962 ร.ร.หนองขนุศรีวิทยำ นำงสำวนนัทิกำนต ์ สมบรูณ์โรงเรียนบรีุรัมยพิ์ทยำคม 4,500         สนม
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251 33681 นำงนงศรี หงษท์อง 093-9943626 ร.ร.บำ้นหนองเหลก็ประชำพฒัน์ นำงสำวยวุดี  หงษท์อง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500 จอมพระ
252 33793 นำงสำวจินตนำ สมหงษ์ 090-3645358 ร.ร.บำ้นปลดั นำยธนกร  มะโนศรี วิทยำลยักำรอำชพัสงัขะ 4,500         ปรำสำท
253 33841 นำงสำวสุภิญญำ นครวงษ์ 084-1856795 ร.ร.บำ้นเมืองแก นำยอินทรำยธุ  บญุมะยำ โรงเรียนสิรินธร 4,500         ทำ่ตูม
254 33927 นำยกิตติศกัด์ิ เพง่เล็งดี 087-8661589 ร.ร.บำ้นเสกกอง นำงสำวอุษณียำภรณ์  เห่งเล็งดีโรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         ปรำสำท
255 33930 นำงเนติมำ เหล่ียมดี 081-0686528 วิทยำลยัอำชีวศึกษำ นำยมัน่มโน  เหล่ียมดี โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 4,500         จงัหวดั
256 33971 นำงยทิุน ดอกค ำ 081-0734537 ร.ร.บำ้นโชกใต้ นำงสำวพลอยลอ้มเพชร  ดอกค ำโรงเรียนสิรินธร 4,500         ล ำดวน
257 33977 นำงสำวทิพยนิ์ดำ ช่วยรัมย์ 090-4485912 ร.ร.บำ้นอ ำปึล นำยวชัรทรัพย ์ ช่อมลิ โรงเรียนบำ้นกรวดวิทยำคำร 4,500         พนมดงรัก
258 33991 นำยนฤพนธ์ พิเนตรบรูณะ 091-8303032 ร.ร.บำ้นด่ำน นำยพงศพ์นธ์  พิเนตรบรูณะโรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         กำบเชิง
259 33993 นำงรัตนำ บญุธนำสิริ 094-9895939 ร.ร.ยำงวิทยำคำร นำยธำดำ  สุภำวหำ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ศีขรภูมิ
260 34131 นำงเกษรำภรณ์ สุพรรณฝ่ำย 080-9393941 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ นำยอภิรเดช  สุพรรณฝ่ำย โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         จงัหวดั
261 34228 นำงกรรณิกำร์ จนัทะเสน 080-1631363 ร.ร.บำ้นโคกรัมย์ นำยพนัธกำนต ์ จนัทะเสน โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         สงัขะ

262 34237 นำงสำวภทัธิรำ เจือจนัทร์ 083-3118482 ร.ร.บำ้นตำโมม นำยพรพิพฒัน์  พรมพิลำ วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 4,500         สงัขะ
263 34259 นำงสำววสัลิกำ สงวนดี 084-0375608 ร.ร.บำ้นภูมินิยมพฒันำ นำงสำวพรรณทิพำ  ธรรมสุขโรงเรียนสงัขะ 4,500         สงัขะ
264 34334 นำงสำวพิมพม์ณี ภกัดีธ ำรงเกียรต์ิ092-4060090 วิทยำลยัอำชีวศึกษำ นำงสำวพิมพช์นก  ภกัดีธ ำรงเกีนรต์ิโรงเรียนสิรินธร 4,500         จงัหวดั
265 34383 นำยนพสิทธ์ิ เสำวดำน 090-2419851 ร.ร.บำ้นรุน นำยพงศภ์รณ์  เสำดำน โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         พนมดงรัก
266 34619 นำงสำวดมิสำ ศรีสงัข์ 063-4968595 ร.ร.บำ้นระกำ(สลำกฯ) นำงสำวศิรินนัท ์ ทนัแกว้ โรงเรียนกีฬำจงัหวดัเชียงใหม่ 4,500         เมืองสุรินทร์1
267 34657 นำงนิภำพร จนัทะสี 064-0718743 ร.ร.บำ้นผือนอ้ย เด็กหญิงธำรธำรำ  จนัทะสี โรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         รัตนบรีุ
268 34693 นำงนิติยำ จิตเยน็ 085-3135632 ร.ร.บำ้นพระจนัทร์ศรีสุข เด็กหญิงกนิษฐนำฏ  จิตเยน็ โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน 4,500         ศรีณรงค์
269 34777 นำงสำวรุ่งศรี วิเศษ - ร.ร.ไตรมิตรวิทยำสรรค์ นำงสำวอริสรำ  จนัทร์สว่ำงโรงเรียนบแุกรงวิทยำคม 4,500         จอมพระ
270 34803 นำงบญุญำ บตุรสวน 081-7259738 ร.ร.บำ้นนำนวน นำงสำวปณุณญำ  บตุรสวน โรงเรียนสิรินธร 4,500         สนม
271 34848 นำงเสำวลกัษณ์ สร้อยสนเทศ064-4423615 ร.ร.บำ้นอ ำปึล(ปอเกียฯ) นำยสุวิจกัขณ์  สร้อยสนเทศโรงเรียนประสำทวิทยำคำร 4,500         เมืองสุรินทร์
272 35015 นำงลดัดำ ชำร์เรอตง 093-4535772 ร.ร.บำ้นตรึม นำยปพน  ไสยโยธำ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500         ศีขรภูมิ
273 35020 นำยพิศิษฐ์ ชูตำลดั 081-3604899 วิทยำลยัเทคนิค นำงสำวพิชชำภำ  ชูตำลดั โรงเรียนสิรินธร 4,500         จงัหวดั
274 35146 นำงปวนัรัตน์ สุนทรสวสัด์ิ 088-4716359 ร.ร.บำ้นอู่โลก นำงสำวรินรดำ  โตกระโทกโรงเรียนสุรพินพิทยำ 4,500         ล ำดวน
275 35232 นำงสำวธิติยำ สอนพรม 089-0506726 ร.ร.บำ้นซำด นำยศุภณฐั  สมจิตมูล โรงเรียนรัตนบรีุ 4,500         โนนนำรำยณ์
276 35312 นำยกฤษฎ ์กุลกรวยทอง 080-3935155 ร.ร.ตำนีวิทยำ นำงสำวภทัรภร  กุลกรวยทองโรงเรียนสิรินธร 4,500         ปรำสำท
277 35470 นำงวำฤณี บญุเลิศ 094-2699163 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ เด็กหญิงศตพร  บญุเลิศ โรงเรียนสิรินธร 4,500         รัตนบรีุ
278 35587 นำงสำวภทพร ศรีโกตะเพชร087-7765823 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ นำงสำวดนุดำ  ศรีโกตะเพชรโรงเรียนสิรินธร 4,500         จงัหวดั
279 800057 นำงฤดีวรรณ หมำยกลำ้ 084-4789333 พรก. รร.ไตรมิตรวิทยำสรรค์ เด็กชำยวีรภทัร  หมำยกลำ้ โรงเรียนตั้งใจวิทยำคม 4,500         จอมพระ
280 800082 นำงกวิสรำ พงษช์ำติ 088-4807985 พรก. รร.บำ้นหนองโจงโลง นำยรชต  พงษช์ำติ โรงเรียนบวัเชดวิทยำ 4,500         บวัเชด
281 800093 นำงอุมำ พรมบตุร 091-7978820 พรก. ศนูยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน นำยกอ้งเกียรติ  พรหมบตุร โรงเรียนทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ 4,500 จงัหวดั
282 800101 นำงมณฑำทิพย ์อินทนูจิตร 044-589189 พรก. ศนูยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน นำยปวีร์  อินทนูจิตร โรงเรียนสิรินธร 4,500 จงัหวดั
283 800105 นำงป่ินประภำ เลิศงำม 095-0569044 พรก. ศนูยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน นำยธชัพล  เลิศงำม โรงเรียนสุรวิทยำคำร 4,500 จงัหวดั
284 800182 นำงปภำวี แรงหำญ 098-6519065 พรก. รร.บำ้นบวัขนุจงฯ เด็กชำยเอกลกัษณ์  แรงหำญโรงเรียนบวัเชดวิทยำ 4,500         บวัเชด
285 800232 นำงพิชยำภรณ์ อ่อนบำ้นแดง 086-2486838 พรก. ศนูยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน นำยชโยดม  อ่อนบำ้นแดง โรงเรียนศีขรภูมิพิสยั 4,500 จงัหวดั
286 800244 นำยวีระศกัด์ิ รักษำวงษ์ 088-7063674 พรก. ศนูยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน นำงสำวจอมพธู  รักษำวงษ์ โรงเรียนสงัขะ 4,500 จงัหวดั

287 800301 นำยบญุลือ ดีทัว่ 093-5738355 พรก. ร.ร.ศีขรภูมิพิสยั นำยดิถี  ดีทัว่ โรงเรียนศีขรภูมิพิสยั 4,500         ศีขรภูมิ
288 800337 นำยอดิศกัด์ิ เทียนทอง 083-8406299 พรก. ร.ร.พนำสนวิทยำ นำงสำวศศิวิมล  เทียนทอง โรงเรียนสงัขะ 4,500         ล ำดวน
289 800420 นำงสำวอรพิน ดำศรี 093-5281683 พรก. ศนูยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน นำงสำวนิรัชพร  ดำศรี โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 4,500 จงัหวดั
290 800442 นำงนิตยำ โจมสติ 062-7735598 พรก. รร.บำ้นเกำะตรวจ นำงสำวภทัรวดี  โจมสติ โรงเรียนสิรินธร 4,500         ศรีณรงค์



ล ำดับ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกลุ เบอร์โทร โรงเรียน ช่ือบุตร สถำนศึกษำ จ ำนวน อ ำเภอ หมำยเหตุ
1 8024 นำยสมเพชร วงศว์ำน 098-1046993 บ ำนำญเขต 2 รัตนบุรี นำยออ้มบุญ  วงศว์ำน มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 รัตนบุรี
2 10913 นำยประเสริฐ บุญเศษ 095-6019363 ร.ร.บำ้นขำมเด่ือ นำงสำวปัทมำพร  บุญเศษ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 5,500 จอมพระ
3 10947 นำยศกัด์ิชยั ส ำเร็จดี 093-0692379 บ ำนำญเขต 3 บวัเชด นำยปริญญ ์ ส ำเร็จดี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 5,500 บวัเชด
4 11334 นำงวิไล โพธิสำร 081-7257094 ร.ร.ปอยเดิน นำยวรำนนท ์ โพธ์ิสำร มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ วิทยำเขตระยอง - เมืองสุรินทร์1 ขำดคุณสมบติั
5 12351 นำยจ ำนงค ์ดวงรัตน์ 093-4681459 บำ้นหม่ืนศรีนอ้ย นำยภฎัพนธ์  ดวงรัตน์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 ส ำโรงทำบ
6 13989 นำยสนิท ดีพร้อม 093-3790184 บ ำนำญเขต 1 ศีขรภูมิ นำยเจษฏำ  ดีพร้อม มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 5,500 ศีขรภูมิ
7 14248 นำยสมหมำย บุญปก 093-3296389 ร.ร.บำ้นไกลเสนียด นำงสำวสิรีมำส  บุญปก มหำวิทยำลยักรุงเทพ 5,500 ท่ำตูม
8 14696 นำงอรุณวดี ชูศรี 089-0764377 ร.ร.บำ้นประทดับุอำลอ เด็กชำยปวีณ  ชูศรี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 5,500 เมืองสุรินทร์1

9 14775 นำยสุพิชยั สมศรี 080-1751539 ร.ร.บำ้นหนองหลวง นำงสำวศุภิสรำ  สมศรี มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุบลรำชธำนี 5,500 โนนนำรำยณ์

10 14778 นำยประไพ โหมฮึก 081-0733776 ร.ร.บำ้นมะเมียง นำยพำนทองแท ้ โหมฮึก มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 ปรำสำท
11 14792 นำยนววิธ นิลแกว้ 084-4721434 ร.ร.บำ้นโคกเกำะ นำงสำวเบญจวรรณ  นิลแกว้ มหำวิทยำลยักรุงเทพธนบุรี 5,500 ล ำดวน
12 15562 นำยสมศกัด์ิ ศรีมำรักษ์ 087-8733452 ร.ร.บำ้นตำทิตย์ นำยปรำบดำ  ศรีมำรักษ์ มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 ท่ำตูม
13 15784 นำงพเยำว ์ประดุจชนม์ 087-2593364 ร.ร.บำ้นสงัขะ นำยพิสิฐ  ประดุจชนม์ มหำวิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนียะลำ 5,500 สงัขะ
14 16204 นำงสถำพร กิตติขจร 083-3872011 บวัเชดวิทยำ เด็กหญิงณฐักมล  กิตติขจร มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 5,500 บวัเชด
15 16553 นำยสงบ เหมือนลือ 085-99298332 บ ำนำญเขต 1 เมือง นำงสำวหทัยำ  เหมือนลือ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 เมืองสุรินทร์1

16 17040 นำยอนุโรจน์ รุจิยำปนนท์ 081-8763010 ร.ร.บำ้นละมงค์ นำงสำวภทัรำนิษฐ์  รุจิยำปนนท์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 5,500 ศรีณรงค์
17 17530 นำยจีรศกัด์ิ สุดำปัน 081-9772931 ร.ร.บำ้นหนองเรือ นำงสำวเบญจวรรณ  สุดำปัน มหำวิทยำลยัรังสิต 5,500 ชุมพลบุรี
18 17671 นำยชำญ จิรัฐติกำลกลุเวท 063-9654593 ร.ร.สิรินธร นำยพสิษฐ์  จิรัฐติกำลกุลเวท มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 5,500 จงัหวดั
19 17688 นำยภูมรินทร์ อินทนิจ 093-3254918 ร.ร.บำ้นหนองบวันอ้ย นำยภูริพฒัน์  อินทนิจ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 รัตนบุรี
20 18522 นำยประดิษฐ์ แผ่นทอง 088-7036403 ร.ร.นิคมสร้ำงตนเองปรำสำท 2 นำงสำวขวญักองทุน  แผ่นทอง มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 กำบเชิง
21 18879 นำยวินยั บวัศรี 081-5794741 ร.ร.บำ้นตำกลำง นำงสำววิลำสินี  บวัศรี มหำวิทยำลยัรังสิต 5,500 ท่ำตูม
22 19001 นำยอุทยั เผ่ำพนัธ์ 084-8263005 ร.ร.บำ้นโคกเพชร นำงสำวศุภิสรำ  เผ่ำพนัธุ์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 เมืองสุรินทร์1

23 19246 นำยบุญเลิศ ชะตำถนอม 093-4829783 ร.ร.บำ้นคอนสวรรค์ นำงสำวณฐัทริกำ  ชะตำถนอม มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 5,500 รัตนบุรี
24 19271 นำยสุริยนั นำมบุตร 087-2518949 ร.ร.บำ้นกุง นำยนพณฐั  นำมบุตร มหำวิทยำลยัรำชภฎับุรีรัมย ์ 5,500 ศรีณรงค์
25 19278 นำยสมศกัด์ิ ศรีสุริยงค์ 064-7761074 ร.ร.ไพลอ ำนวยวิทย์ นำงสำวพรนภำ  ศรีสุริยงค์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 ศรีณรงค์
26 19735 นำยบุญยงค ์มีแกว้ 086-2606337 ร.ร.บำ้นกำพระ นำยปรีเวชญ ์ มีแกว้ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 สนม
27 20034 นำยถวลัย ์สำรภี 063-6305931 ร.ร.สหมิตรวิทยำ นำงสำวอริศรำ  สำรภี วิทยำลยัอำชีวศึกษำสุรินทร์ 5,500 สงัขะ
28 20095 นำยสงวน ค  ำลอย 084-4796214 ร.ร.บำ้นสะเดำ นำงสำวพิมพร  ค  ำลอย มหำวิทยำลยัสำรคำม 5,500 บวัเชด
29 20101 นำยนิคม เจริญรักษ์ 080-7209340 ร.ร.บำ้นโสน นำยเจษฏำ  เจริญรัตน์ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 ศรีณรงค์
30 20256 นำยจุฬำ มนัธุภำ 097-9985989 ร.ร.บำ้นโคกพระ นำงสำวภทัรำพร  มนัธุภำ มหำวิทยำลยัรำชภฎัอุบลรำชธำนี 5,500 เมืองสุรินทร์1

31 20272 นำงนริศรำ สำแกว้ 083-3646593 ร.ร.บำ้นโคกพระ นำยปักษชนม ์ สำแกว้ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 เมืองสุรินทร์1

32 20390 นำยสมชยั นำรัมย์ 090-2514009 ร.ร.บำ้นนำตงัตระแบก นำยญำณภทัร  นำรัมย์ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 เขวำสินรินทร์

33 20515 นำยสมปอง ชูวงค์ 089-6253679 วิทยำลยัเทคนิค นำยศุภชล  ชูวงศ์ มหำวิทยำลยัพะเยำ 5,500 จงัหวดั
34 20770 นำงเพียงพิมพ ์สำขนินท์ 098-1122975 ร.ร.บำ้นกูน นำยศรุชพงศ ์ สำขนินท์ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 5,500 ปรำสำท
35 21067 นำงจรัส พิลำจนัทร์ 084-9580195 ร.ร.บำ้นน ้ำเขียว นำงตอ้งครรลอง  พิลำจนัทร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏันครรำชสีมำ 5,500 รัตนบุรี
36 21079 นำยเอกพจน์ หวัเขำ 081-7185498 ร.ร.บำ้นโคกเมือง นำงสำวอริสำ  หวัเขำ มหำวิทยำลยับูรพำ 5,500 เมืองสุรินทร์1

37 21134 นำงอจัฉรำพร ผิวเอ่ียม 081-0645314 ร.ร.บำ้นกนัเตร๊ียง นำงสำวกุลกนก  ผิวเอ่ียม มหำวิทยำลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 5,500 เขวำสินรินทร์

38 21137 นำงศรีเงิน จกัรค ำ 081-2652314 ร.ร.บำ้นจำน นำยณฐัภทัร  จกัรค  ำ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 5,500 รัตนบุรี
39 21139 นำยมนสั ค  ำมุลนำ 091-8352396 ร.ร.บำ้นทิพยน์วด นำงสำวกมลรัตน์  ค  ำมุลนำ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 ชุมพลบุรี
40 21300 นำงชลีพนัธ์ ลดัดำหอม 086-2644978 สงัขะวิทยำคม เด็กชำยชนำธิป  ลดัดำหอม มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 สงัขะ
41 21468 นำงเสำวนำ กลีบแกว้ 098-5843679 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ นำงสำวสิริไพฑูรย ์ กลีบแกว้ มหำวิทยำลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 5,500 เมืองสุรินทร์
42 21814 นำงชริตำ ภำวสิทธ์ิ 086-3936198 ร.ร.สุรวิทยำคำร นำงสำวชนญัธิดำ  ภำวสิทธ์ิ มหำวิทยำลยัสวนดุสิต 5,500 จงัหวดั
43 22381 นำยพอย สุดจ ำนง 081-9776633 ร.ร.สิรินธร นำยนพวฒัน์  สุดจ ำนง มหำวิทยำลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 5,500 จงัหวดั
44 22413 นำยอนนท ์คุณุรัตน์ 093-4206990 บำ้นขอนแก่น นำงสำวเสำวภรณ์  คุณุรัตน์ มหำวิทยำลยัรำชภฎัศรีสะเกษ 5,500 ส ำโรงทำบ
45 22428 นำยมำนพ วิภำคะ 081-9992484 ร.ร.เรืองเจริญพฒันำ นำยนพนรินทร์  วิภำคะ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 กำบเชิง
46 22433 นำงประยรู ชลธี 087-8775090 ร.ร.บำ้นโนนทอง นำยแทนไท  ชลธี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 5,500 กำบเชิง

รำยช่ือสมำชิกผู้มสิีทธ์ิรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์ ช้ัน ปริญญำตรีปี 1 หรือเทยีบเท่ำ
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47 22506 นำงชนำนนัต ์จ  ำปำเทศ 061-5453541 ร.ร.บำ้นระเวียง นำยปุระชยั  จ  ำปำเทศ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 ศีขรภูมิ
48 22636 นำงธมนวรรณ ศรีโยยำ 097-3566391 ร.ร.อนุบำลรัตนบุรี นำงสำวสกุลยำ  ศรีโยยำ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 รัตนบุรี
49 22640 นำยสหภำพ พฒันศิริวงศ์ 093-6259191 บำ้นดู่ นำยสนัติภำพ  พฒันศิริวงค์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 5,500 ส ำโรงทำบ
50 22681 นำงปุณณภำ ทิตำธนชัพร 098-6282653 วิทยำลยักำรอำชีพท่ำตูม นำงสำวกำญจนรัตน์  สุขสนิท วิทยำลยัอำชีวศึกษำสุรินทร์ 5,500 ท่ำตูม
51 22724 นำยพิชยั จินดำศรี 094-7710350 ร.ร.อนุบำลล ำดวน นำยชินทตั  จินดำศรี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 ล ำดวน
52 22797 นำยมงักร พิมพพ์อก 081-8772834 ร.ร.บำ้นผำง นำยตน้กลำ้  พิมพพ์อก มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 จอมพระ
53 22824 นำยประสิทธ์ิ หนุนชู 065-0958959 ร.ร.บำ้นม่วงทรัพยโ์กฏ์ิ นำงสำววิชญำ  หนุนชู มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 5,500 ศีขรภูมิ
54 22900 นำยชำตรี ร ำจวน 091-8319277 เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสุรินทร์ 1 นำยมณฑล  ร ำจวน มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระนครเหนือ 5,500 เมืองสุรินทร์
55 22953 นำงพะเยำว ์เหมือนคิด 089-4256342 ร.ร.บำ้นกนัแสง นำยวศัพล  เหมือนคิด มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 5,500 เมืองสุรินทร์1

56 22995 นำงสมหมำย บุญลอย 086-2603124 บำ้นกะเลำ นำยอิษฏำ  บุญลอย มหำวิทยำลยักำรกีฬำแห่งชำติ 5,500 ส ำโรงทำบ
57 23000 นำยอภิวฒัน์ พวงบุญ 086-2471763 ร.ร.หนองโตง นำยณฐัดนยั  พวงบุญ มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 เมืองสุรินทร์
58 23003 นำงปำนรวี มัน่ยนื 088-5829649 บวัเชดวิทยำ นำงสำวพิมพิดำ  มัน่ยนื มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 บวัเชด
59 23090 นำงพรแกว้ จนัทร์เพญ็ 086-2590926 ร.ร.เทศบำล 2 นำยกิตติวฒัน์  จนัทร์เพญ็ เทคโนโลยพีระจอมเกลำ้คุณทหำรลำดกระบงั 5,500 จงัหวดั
60 23166 นำยณรงค ์ค  ำชำย 085-6825132 ร.ร.บำ้นตระแบก นำยรัชพล  ค  ำชำย มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 5,500 เมืองสุรินทร์1

61 23184 นำยบุญจนัทร์ พิมพป์ระเสริฐ 090-2511778 ร.ร.วีรวฒัน์โยธิน นำงสำวปุญญิกำ  พิมพป์ระเสริฐ มหำวิทยำลยัรำชภฎัอุบลรำชธำนี 5,500 จงัหวดั
62 23443 นำงบุญเฟ่ือง เคำ้กลำ้ 044-598895 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ นำงสำวธญัชนก  เคำ้กลำ้ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 รัตนบุรี
63 23603 นำงวิมลพรรณ กลุตัถน์ำม 089-8646054 ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน นำยพีรวิชญ ์ กุลตัถน์ำม โรงเรียนนำยเรืออำกำศ 5,500 จงัหวดั
64 23613 นำยอิสรภำพ เอ็นดู 087-4494949 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ นำงสำวอิสริยำภรณ์  เอ็นดู มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 จงัหวดั
65 23766 นำยเดชำ บุตรดำ 081-7906903 ร.ร.บำ้นกระทมคุณรส นำงสำวจิตรำพร  บุตรดำ มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 เมืองสุรินทร์1

66 23875 ส.ต.ต.เรืองศกัด์ิ เปรียบนำน 087-2554036 ร.ร.บำ้นโคกเพชร นำยภูวมินทร์  เปรียบนำน มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ - ปรำสำท ขำดคุณสมบติั
67 23933 นำงใขสี สมำนสวน 085-0176247 ร.ร.บำ้นจนัรม นำงสำวธมกร  สมำนสวน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 5,500 เมืองสุรินทร์
68 24004 นำยวีระศกัด์ิ วงศเ์จริญ 088-3277518 ชุมพลวิทยำสรรค์ นำงสำวฑิตญำ  วงเจริญ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 ชุมพลบุรี
69 24042 นำยจรัญ ศรีสวำ่งจิตร 085-7591926 ร.ร.บำ้นออ้ตล่ิงชนั นำงสำวศรำรัตน์  ศรีสวำ่งจิตร มหำวิทยำลยัรำชภฎัมหำสำรคำม 5,500 ชุมพลบุรี
70 24087 นำงวรวลญัช์ แสงภกัดี 089-8454614 ร.ร.บำ้นทพักระบือ นำงสำวพิมพช์นก  มูลทอง มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 เมืองสุรินทร์
71 24147 นำยสุรศกัด์ิ เทอดสุวรรณ 084-7741135 สุรินทร์รำชมงคล นำยหรัณย ์ เทอดสุวรรณ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 5,500 จงัหวดั
72 24203 นำงอวยพร ถำมูลเลศ 061-1528187 ร.ร.บำ้นกะทะ นำงสำวคณิศร  ถำมูลเลศ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบรีุ 5,500 ชุมพลบุรี
73 24204 นำงภฐัรดำ กูลรัตน์ 094-5144596 ร.ร.บำ้นอู่โลก นำงสำวพณัณิตำ  ปัญญำเอก มหำวิทยำลยัศิลปกร 5,500 ล ำดวน
74 24246 นำยวิวฒัน์ชยั นิลวรรณ 088-5958237 ร.ร.นำบวัวิทยำ นำงสำวภูษณิศำ  นิลวรรณ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 เมืองสุรินทร์1

75 24281 นำงวนันำ ค  ำบุญฐิติสกุล 868704464 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นำยกษมำ  ค  ำบุญฐิติสกุล มหำวิทยำลยักรุงเทพธนบุรี 5,500 ปรำสำท
76 24328 นำงมณฑำ ปำนแปลง 089-9457554 ร.ร.บำ้นโชค นำงสำวสุวพิชญ ์ ปำนแปลง มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 ปรำสำท
77 24400 นำยไพศำล กลำ้แข็ง 093-3257115 ประสำทวิทยำคำร นำยเสกสรรค ์ กลำ้แข็ง มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 ปรำสำท
78 24405 นำงสำวปองจิตร์ บุรำคร 089-8457212 บำ้นขอนแก่น นำยคธำศกัด์ิ  ทองทำ มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ - ส ำโรงทำบ ขำดคุณสมบติั
79 24519 นำยสมพงษ ์เกล้ียงพร้อม 098-1172600 ร.ร.บำ้นหนองผือ นำงสำวอภิชญส  เกล้ียงพร้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 5,500 รัตนบุรี
80 24544 นำยสุริยนั จำรัตน์ 097-3299513 ร.ร.บำ้นแกใหญ่ นำยรวีโรจน์  จำรัตน์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 5,500 เมืองสุรินทร์
81 24587 นำยสุทิน สอนสุระ 084-4799845 ร.ร.บำ้นม่วงมูล นำงสำวสิริกร  สอนสุระ มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 5,500 ท่ำตูม
82 24612 นำงศุภมำส ทำทอง 063-4519551 ร.ร.บำ้นเฉนียง นำงสำววำรัตดำ  ทำทอง มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 ท่ำตูม
83 24706 นำงเรืองรอง พิพฒันรักไทย 089-8645426 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ นำยภทัรวิน  พิพฒันรักไทย มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ - เมืองสุรินทร์ ขำดคุณสมบติั
84 24773 นำยสุข บวัพรม 096-8757894 ร.ร.บำ้นแสนกำง นำยเฉลิมพงศ ์ บวัพรม มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 สงัขะ
85 24793 นำงอ ำไพ พทุธกรณ์ 093-3282569 ร.ร.บำ้นสะแร นำยภำศกร  พทุธกรณ์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 บวัเชด
86 24867 นำงภำวนำ เสนำะกลำง 091-8346030 ร.ร.บำ้นด่ำน นำงสำวนำวิกำ  เสนำะกลำง วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนีสุรินทร์ 5,500 กำบเชิง
87 24995 นำงอุไร จนัทมตัตุกำร 084-2847898 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ นำยจตุรพร  จนัทมตุักำร วิทยำลยัเทคนิคสุรนำรี 5,500 จงัหวดั
88 25031 นำยดนยพ์ฒันภูมิ สมบรูณ์กำร 089-2868113 ร.ร.บำ้นโคกมะเมียน นำยกรณ์นรำพงศ ์ สมบูรณ์กำร วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 5,500 เมืองสุรินทร์1

89 25141 นำงศศิธร ศรีธีรประเสริฐ 080-4813309 เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสุรินทร์ 1 นำงสำวจรรยำรักษ ์ ศรีธีรประเสริฐ มหำวิทยำลยับูรพำ 5,500 เมืองสุรินทร์
90 25143 นำงสีนวล จนัทร์ด ำ 089-2801794 ร.ร.บำ้นสวำ่ง นำงสำวปริญญำพร  จนัทด ำ มหำวิทยำลยัรำชภฎับุรีรัมย ์ 5,500 ศีขรภูมิ
91 25153 นำงอรพินท ์สมใจชนะ 080-5494654 ร.ร.อนุบำลล ำดวน นำงสำวศิริภทัร์  สมใจชนะ มหำวิทยำลยัรำชภฎัสวนสุนนัทำ 5,500 ล ำดวน
92 25157 นำงรุ่งนภำ ขอพรกลำง 087-8711484 หม่ืนศรีประชำสรรค์ นำยธรำเทพ  ขอพรกลำง มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 ส ำโรงทำบ
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93 25231 นำงวิไลวรรณ รักษำวงษ์ 095-6138329 ร.ร.บำ้นกลว้ย นำยหำญณรงค ์ รักษำวงษ์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 ศรีณรงค์
94 25261 นำงลกัษมี เงำงำม 081-4703901 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ นำยจิรัฏฐ์  เงำงำม มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 เมืองสุรินทร์
95 25272 นำงสำยสนีย ์มีมำก 095-6596351 ร.ร.สุขพรหมมี นำยไกรวิชญ ์ มีมำก มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 สงัขะ
96 25279 นำยปรีชำ ดำศรี 062-1239262 ร.ร.บำ้นศรีนวล นำยธนชำต  ดำศรี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 5,500 สงัขะ
97 25285 นำงวำสนำ ไหมทอง 084-7092314 ร.ร.บำ้นเปรียง นำยชนินทร์  ไหมทอง มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 ศีขรภูมิ
98 25345 นำงหิรัญรัตน์ ตวัสะอำด 091-8283797 ร.ร.บำ้นจรัส นำยรัตนรำช  อบอุ่น มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 บวัเชด
99 25354 นำงสุณิชำ อำภำอมร 089-2802876 ร.ร.โชคเพชรพิทยำ นำยปัณณวฒัน์  อำภำอมร มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 เมืองสุรินทร์1

100 25358 นำงธำริณี นิยมเหมำะ 098-1014961 ร.ร.บำ้นกรวดนำฮงั นำงสำวกวินนำ  นิยมเหมำะ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 ศีขรภูมิ
101 25364 นำงสุภำมำศ ดีใหญ่ 086-0233950 ร.ร.บำ้นตรมไพร นำยภูมินทร์  ดีใหญ่ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 ศีขรภูมิ
102 25366 นำยอภยั ทองทำ 087-2515928 บำ้นขอนแก่น นำงสำวอำริยำ  ทองทำ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 ส ำโรงทำบ
103 25380 นำงชลทิพย ์พละเสน 081-8788586 เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสุรินทร์ 1 นำยชลชำต  โชติช่วง มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 5,500 เมืองสุรินทร์
104 25404 นำยวิษณุกร สดมสุข 084-4753473 ร.ร.บำ้นโคกเมือง นำงสำวกุลนำถ  สดมสุข มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี - เมืองสุรินทร์1 ขำดคุณสมบติั
105 25425 นำงสมทบ โสภำ 089-2275648 ร.ร.บำ้นโนนง้ิว นำงสำวสิริพิชญ ์ โสภำ มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 5,500 จอมพระ
106 25425 นำงสมทบ โสภำ 089-2275648 ร.ร.บำ้นโนนง้ิว นำงสำวสิริณฐั  โสภำ มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 5,500 จอมพระ
107 25457 นำงญำจิตร แกว้มีศรี 089-2831949 ร.ร.บำ้นตึกชุม นำงสำววลัยำกร  แกว้มีศรี มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 5,500 ชุมพลบุรี
108 25475 นำงวิไลพร ทำงดี 083-7274489 เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสุรินทร์ 1 นำยธีรภทัร์  ทำงดี มหำวิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 5,500 เมืองสุรินทร์
109 25480 นำยชยันะรินทร์ ทบัมะเริง 095-2961544 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ นำงสำวณฏัธลิกำ  ทยัมะเริง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 5,500 จงัหวดั
110 25480 นำยชยันะรินทร์ ทบัมะเริง 095-2961544 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ นำยกฤตพจน์  ทบัมะเริง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 5,500 จงัหวดั
111 25533 นำงกชกร ทองน ำ 093-5721851 ร.ร.ไตรมิตรวิทยำสรรค์ นำยสิงหรำช  ทองน ำ มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 จอมพระ
112 25545 นำงโสภำ คนัชัง่ทอง 061-0279964 ร.ร.อนุบำลเขวำสินรินทร์ นำยธนกฤต  คนัชัง่ทอง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 5,500 เขวำสินรินทร์

113 25563 นำงสุดำรัตน์ สิงห์สุข 091-0180126 ร.ร.บำ้นกลว้ย นำงสำวนิศำรัตน์  สิงห์สุข มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 5,500 ศรีณรงค์
114 25565 นำงวำสนำ มะลิลำ 088-3772945 ร.ร.บำ้นกะทะ นำยวรวิทย ์ มะลิลำ มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 ชุมพลบุรี
115 25590 นำงสุทธิวรรณ โกสีย์ 083-6825514 ร.ร.บำ้นสะแร นำยณฐัณฏัฐ์  โกสีย์ มหำวิทยำลยัรำชภฎับุรีรัมย ์ 5,500 บวัเชด
116 25591 นำงจิตพิสุทธ์ิ  อินทร์แกว้ จงสุข 098-1304682 ร.ร.บำ้นละมงค์ นำงสำวพรกณิศ  จงสุข มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 5,500 ศรีณรงค์
117 25624 นำงนวลระหงษ ์ศิริงำน 090-3745104 ร.ร.บำ้นดู่อำรำง นำยศุภวิชญ ์ ศิริงำน มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 ศีขรภูมิ
118 25630 ส.อ.ภำณุมำศ ศรีรำม 089-8480009 ร.ร.ปรำสำท นำงสำวช่อทิพย ์ ศรีรำม มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 ปรำสำท
119 25691 นำงวรำภรณ์ สุขเมือง 092-3898279 บำ้นสะโน นำงสำวกมลชนก  สุขเมือง มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 ส ำโรงทำบ
120 25716 นำงแสงจนัทร์ แขค้  ำ 089-7191891 ร.ร.บำ้นกระสงั นำงสำวสิริรัตน์  แขค้  ำ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบรีุ 5,500 สงัขะ
121 25719 นำงโสภำ เจริญศิริ 089-2811660 ร.ร.บำ้นหวัตะพำน นำงสำวยศวดี  เจริญศิริ มหำวิทยำลยัแม่โจ้ 5,500 เมืองสุรินทร์1

122 25729 นำยสวำสด์ิ ตีเมืองซำ้ย 089-8542602 บ ำนำญเขต 3 บวัเชด นำงสำวณกุลกำนต ์ ตีเมืองซำ้ย มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 5,500 บวัเชด
123 25758 นำงอรวรรณ เสง่ียม 089-0785250 ร.ร.บำ้นสะเอิง นำยวิชชำนนท ์ เสง่ียม มหำวิทยำลยัรำชภฏัธนบุรี 5,500 ท่ำตูม
124 25798 นำยรำชวตัร จนัทบุตร 084-9593434 ร.ร.โนนนำรำยณ์วิทยำ นำงสำวชนำภำ  จนัทบุตร มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 โนนนำรำยณ์

125 25834 นำยวฒันำ คงทน 083-9765245 ร.ร.เบิดพิทยำสรรค์ นำยจกัรำวธุ  คงทน มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 รัตนบุรี
126 25844 นำงสรัญญำ เรียบร้อย 095-6013809 ร.ร.เทศบำล 3 นำยอภิวฒัน์  เรียบร้อย มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 5,500 จงัหวดั
127 25863 นำงสุธินี แหวนแกว้ 091-8340650 ร.ร.บำ้นนำตงัตระแบก นำงสำวพชัริญำ  แหวนแกว้ มหำวิทยำลยัศิลปกร 5,500 เขวำสินรินทร์

128 25876 นำยอ ำนวย ฉิมกูล 081-9999131 ร.ร.บำ้นโคกบรรเลง นำยธนกร  ฉิมกูล มหำวิทยำลยัรำชภฎับุรีรัมย ์ 5,500 เมืองสุรินทร์
129 25960 นำงอำภำรัตน์ สระแกว้ 093-0694717 ร.ร.บำ้นไทร นำงสำวโชติกำ  สระแกว้ มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 ปรำสำท
130 25965 นำงพิณณพฒัน์ อภิวชัรำรัตน์ 081-2020144 ร.ร.เมืองสุรินทร์ นำงสำวพีรดำ  อภิวชัรำรัตน์ มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 5,500 เมืองสุรินทร์
131 25969 นำงสุภรศรี ศรีสุรักษ์ 086-2615378 ร.ร.บำ้นตำอ็อง นำงสำวพิมพช์นก  ศรีสุรักษ์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 5,500 เมืองสุรินทร์
132 25983 นำงเบญจวรรณ เปร้ียงกระโทก 062-1973155 บำ้นขอนแก่น นำยปิโยรส  เปร้ียงกระโทก มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 5,500 ส ำโรงทำบ
133 26038 วำ่ท่ีร้อยตรีบุญเกตุ อสัโย 085-7447501 ร.ร.ไทยรัฐวิทยำ 15 บำ้นโกส้ม นำงสำวปิยพชัร์  อสัดย มหำวิทยำลยัรำชภฏัศรีสะเกษ 5,500 รัตนบุรี
134 26042 นำยประยทุธ โพธ์ิเงิน 081-5931664 บ ำนำญเขต 1 เขวำสินรินทร์ นำยณฐัพงศ ์ โพธ์ิเงิน มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 5,500 เขวำสินรินทร์

135 26075 นำงชลจิรำ มหทัธนศกัด์ิ 089-4249030 ร.ร.อนุบำลล ำดวน นำงสำวรตำ  มหทัธนศกัด์ิ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 5,500 ล ำดวน
136 26108 นำยพทัยำ ห่อทรัพย์ 091-8283746 ท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ นำงสำวมลัลิยำ  ห่อทรัพย์ มหำวิทยำลยับูรพำ 5,500 ท่ำตูม
137 26169 นำงมลัลิกำ วงศพ์รหม 083-7950158 ร.ร.สุรินทร์ศึกษำ นำงสำวสรัลชนำ  วงศพ์รหม มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 จงัหวดั
138 26202 นำงบุญญรัตน์ ดีพร้อม 080-9945614 ร.ร.บำ้นหนองบวั นำยสุทธิพงษ ์ ดีพร้อม มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 ศีขรภูมิ



ล ำดับ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกลุ เบอร์โทร โรงเรียน ช่ือบุตร สถำนศึกษำ จ ำนวน อ ำเภอ หมำยเหตุ

รำยช่ือสมำชิกผู้มสิีทธ์ิรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์ ช้ัน ปริญญำตรีปี 1 หรือเทยีบเท่ำ

139 26295 นำยวชัรินทร์ ผลจนัทร์งำม 087-4736734 ร.ร.บำ้นปรำสำทตรำด นำยธนภทัร  ผลจนัทร์งำม มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 เมืองสุรินทร์
140 26340 นำงวิลยัลกัษ ์ภูเขียว 092-5260620 ร.ร.บำ้นตำเมำะ นำยภุชงค ์ ภูเขียว มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 ล ำดวน
141 26358 นำงบุษรำคมั กะกำรดี 098-1025456 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ นำยทตัพงศ ์ กะกำรดี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 เมืองสุรินทร์
142 26380 นำงศศิธร สนัทดั 087-2471174 ร.ร.บำ้นประสิทธ์ิธนู นำงสำวนิศำนำถ  สนัทดั มหำวิทยำลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 5,500 เมืองสุรินทร์
143 26403 นำงชญำญพ์ฐั ตลบัทอง 081-7900637 ร.ร.บำ้นกระโพ นำงสำวจิรัชญล์ดำ  ตลบัทอง มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 ท่ำตูม
144 26406 นำงนำรีรัตน์ นอ้ยหลุบเลำ 086-2359815 ร.ร.บำ้นอนัโนง นำงสำววิลำสินี  นอ้งหลุบเลำ มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 5,500 จอมพระ
145 26408 นำงนิศำชล ศิลำเณร 092-8943948 ร.ร.บำ้นพรมเทพ นำงสำวกวินนำฏ ศิลำเณร มหำวิทยำลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 5,500 ท่ำตูม
146 26462 นำยสอำด จรดรัมย์ 085-0283635 ร.ร.บำ้นศำลำสำมคัคี นำยสืบศิลป์  จรดรัมย์ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 สงัขะ
147 26604 นำงธญัวรัตม ์จ  ำปำจีน 081-3433032 ร.ร.บำ้นโพนโก นำงสำวชญำนิศ  จ  ำปำจีน มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 สนม
148 26685 นำยจิรำย ุสุขกุล 086-7244535 วิทยำลยัเทคนิค นำยปัณณธร  สุขกุล มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 5,500 จงัหวดั
149 26701 นำงศินรินทร์ เพง่เล็งดี 085-6827265 ร.ร.บำ้นล ำดวนพฒันำ นำยจกัรินทร์  เพง่เล็งดี วิทยำลยัเทคโนโลยยีำนยนต์ 5,500 ปรำสำท
150 26710 นำยสุริยำ ทองเพ่ิม 087-2520762 ร.ร.บำ้นเลิศอรุณ นำยภทัรวรรธน์  ทองเพ่ิม มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 สงัขะ
151 26725 นำยสมุห์ รักงำม 081-9778961 ร.ร.บำ้นกู่ นำงสำวจตุพร  รักงำม มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 5,500 กำบเชิง
152 26735 นำงนุสรำ ชยัฉลำด 089-2861175 ร.ร.บำ้นตรมไพร นำยจิรพฒัน์  ชยัฉลำด มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุบลรำชธำนี 5,500 ศีขรภูมิ
153 26739 นำยปรีชำ ภูเฉลิม 086-2547236 ร.ร.บำ้นโพนดวน นำงสำวอรัญญำ  ภูเฉลิม มหำวิทยำลยัศิลปกร 5,500 สนม
154 26762 นำยชำญชยั สุขสมำน 093-4852644 ร.ร.บำ้นตำกวน เด็กหญิงพรพิศุทธ์ิ  สุขสมำน มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 จอมพระ
155 26785 นำงกนัธิมำ ยวงแกว้ 089-4289491 ร.ร.กระเทียมวิทยำ นำยศิวกร  ยวงแกว้ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบรีุ 5,500 สงัขะ
156 26808 นำงภสันนัท ์สุภำสยั 089-0629847 ร.ร.บำ้นโคกวดั นำยรัฐกำนต ์ สุภำสยั มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 5,500 เมืองสุรินทร์1

157 26853 นำยกิตติพงศ ์มิทรำวงศ์ 098-1942942 ร.ร.บำ้นนำดี นำยวิศำสตรำ  มิทรำวงศ์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 สนม
158 26879 นำงดวงใจ อินทชยั 098-1043823 ชุมพลวิทยำสรรค์ นำยศุภณฐั  อินทชยั มหำวิทยำลยัรำชภฎับุรีรัมย ์ 5,500 ชุมพลบุรี
159 26901 นำยสมยศ บุญร่วม 089-2857326 ร.ร.บำ้นตรวจ นำงสำวนิศำนำถ  บุญร่วม มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 ศรีณรงค์
160 26920 นำงพูนทรัพย ์ประยงคห์อม 063-5813749 ร.ร.บำ้นละมงค์ นำงสำวธนภรณ์  ประยงคห์อม มหำวิทยำลยัสวนดุสิต 5,500 ศรีณรงค์
161 27070 นำงดวงรัตน์ ตำชูชำติ 094-6644419 ร.ร.เช้ือเพลิงวิทยำ นำงสำวขวญัจิรำ  ตำชูชำติ มหำวิทยำลยัมหิดล 5,500 ปรำสำท
162 27074 นำยมำนพ เสร็จพร้อม 081-0693846 ร.ร.ตั้งใจวิทยำคม นำยนพกร  เสร็จพร้อม มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 เมืองสุรินทร์1

163 27125 นำงสุภทัรำ ทำ้วไทยชนะ 084-9619187 ร.ร.บำ้นกนัแสง นำยณภทัร  ทำ้วไทยชนะ มหำวิทยำลยัรำชภฎัศรีสะเกษ 5,500 เมืองสุรินทร์1

164 27140 นำงเดือนเพญ็ ผดุงเจริญ 081-3211718 ร.ร.บำ้นหนองหิน นำงสำวเพรียวรุจี  ผดุงเจริญ มหำวิทยำลยัรำชภฎัศรีสะเกษ 5,500 รัตนบุรี
165 27157 นำงโสภำ เรียบร้อย 099-0749944 พญำรำมวิทยำ นำยสิทธิพงษ ์ เรียบร้อย มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 เมืองสุรินทร์1

166 27220 นำงยพุำพิน ช่วยวฒันะ 081-5475797 ร.ร.รัตนบุรี นำงสำววรินทร  ช่วยวฒันะ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 5,500 รัตนบุรี
167 27296 นำงพิชญำดำ จรัสใส 086-2635899 ร.ร.บำ้นอ ำปึลกง นำงสำวฐิตำรีย ์ จรัสใส วิทยำลยักำรสำธำรณสุขสิรินธร 5,500 ปรำสำท
168 27339 นำงอรัญญำ บำนเยน็ 093-5389316 ร.ร.บำ้นจนัรม นำยถิรวิทย ์ บำนเยน็ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 5,500 เมืองสุรินทร์
169 27533 นำงจนัทร์ตนำ คุณนำม 083-3773170 ร.ร.บำ้นดงเค็ง นำยภทัรพล  คุณนำม มหำวิทยำลยัรำชภฎัศรีสะเกษ 5,500 รัตนบุรี
170 27667 นำงณฐักำนต ์พวงไพบูลย์ 063-2297788 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ นำยเมธวิน  พวงไพบูลย์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 จงัหวดั
171 27724 นำงวำสนำ เกตุโสระ 086-2510458 ร.ร.บำ้นนำอุดม นำยนฤเบศร์  เกตุโสระ มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 5,500 รัตนบุรี
172 27771 นำยเขตรัฐ ชูเชิด 094-2575965 ร.ร.บำ้นตูม(อนุกูล) นำยพีรทตั  ชูเชิด มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 ท่ำตูม
173 27869 นำงฐำชุดำ   โฆษิตเดชำรัชช์ 093-3375961 ร.ร.บำ้นศำลำสำมคัคี นำยรณกร  สมกลำ้ วิทยำลยัอำชีวศึกษำสุรินทร์ 5,500 สงัขะ
174 27877 นำยชเรนทร์ จิตติพุทธำงกรู 097-3388838 ร.ร.สุรวิทยำคำร นำงสำวพินทุสร  จิตติพทุธำงกูร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 5,500 จงัหวดั
175 27891 นำงนงคค์รำญ คุณำรักษ์ 098-5868599 ร.ร.บำ้นนำงเข็ม นำยภำณุรักษ ์ คุณำรักษ์ มหำวิทยำลยัสวนดุสิต 5,500 รัตนบุรี
176 27926 นำงกรรณิกำร์ นิแพง 085-4918363 ร.ร.บำ้นขุนไชยทอง นำงสำวธญัชนก  นิแพง มหำวิทยำลยัศิลปกร 5,500 ชุมพลบุรี
177 28114 นำยปรีชำ แสงทอง1 086-2500814 ร.ร.บำ้นบรมสุข นำยพีรพฒัน์  แสงทอง มหำวิทยำลยัรำชภฎัสวนสุนนัทำ 5,500 เมืองสุรินทร์
178 28186 นำยวินิจต ์หวำ่งแสง 098-3071068 ร.ร.บำ้นด่ำน นำยอคัรวินท ์ หวำ่งแสง มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 กำบเชิง
179 28204 นำยฉลอง ยพุกำรณ์ 089-5857859 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ นำยกฤติธี  ยพุกำรณ์ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 เมืองสุรินทร์
180 28221 นำงพฒันำ แสงโพธ์ิ 082-1258961 ร.ร.บำ้นโคกจ ำเริญ นำยจิตติพนธ์  แสงโพธ์ิ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 ปรำสำท
181 28253 นำงมลัลิกำ พรมมำ 094-2905241 ร.ร.ห้วยจริงวิทยำ นำงสำวกญัญว์รำ  พรมมำ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 5,500 ศีขรภูมิ
182 28261 นำงดลใจ ล้ีตระกูล 088-5958366 สถำบนัเทคโนฯ นำยจิรำย ุ ล้ีตระกูล มหำวิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 5,500 จงัหวดั
183 28315 นำยเอกชยั บุญพอก 085-2338317 ร.ร.บำ้นกำงของ นำงสำวปัณณธร  บุญพอก มหำวิทยำลยัรำชภฏัร้อยเอ็ด 5,500 ศีขรภูมิ
184 28334 นำงประสิทธ์ิพร ชยังำม 087-9643023 ท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ นำยสิรวิชญ ์ ชยังำม มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบรีุ 5,500 ท่ำตูม
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185 28378 นำงนิจวรรณ ชินวงษ์ 086-8765664 ร.ร.กนัทรำรำม นำยธนโชค  ชินวงษ์ วิทยำลยัเทคนิคบุรีรัมย์ 5,500 ปรำสำท
186 28478 นำยอิทธิวตัร ศรีสมบติั 062-8547988 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ นำงสำวกรพินธ์  ศรีสมบติั มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 จงัหวดั
187 28479 นำงไพรินทร์ เพียรดี 081-2645858 ร.ร.บำ้นแสลงพนับุญเยงิ นำงสำวบุญธิชำ  เพียรดี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 5,500 เมืองสุรินทร์
188 28484 นำงจนัธิรำ อุตทูน 094-3722128 ร.ร.อนุบำลล ำดวน นำงสำวศลิษำ  อุตทูน มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 5,500 ล ำดวน
189 28569 นำงนยันำ อนงคช์ยั 089-8456131 ร.ร.บำ้นตำพรำม นำยพลกฤต  อนงคช์ยั มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 5,500 สงัขะ
190 28574 นำงรัตนภำ สนศรี 087-2518717 ร.ร.เพียงหลวง 8 นำงสำวพิมพพิ์มล  สนศรี มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 กำบเชิง
191 28645 นำงพจนำ กงแกว้ 063-2394514 สงัขะวิทยำคม นำงสำวภทัรวรรณ  กงแกว้ มหำวิทยำลยัศิลปกร 5,500 สงัขะ
192 28653 นำงจรินทร์ ทองน ำ 082-0731334 บ ำนำญเขต 1 ศีขรภูมิ นำยรำเชนทร์  ทองน ำ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ - ศีขรภูมิ ขำดคุณสมบติั
193 28770 นำงนฤมล แสงทอง 086-2432985 สงัขะวิทยำคม นำยอรรถกมล  แสงทอง วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 5,500 สงัขะ
194 28790 นำงสุนนัทำ ขำวแกว้ 081-7900520 ร.ร.บำ้นแสลงพนัธ์ นำงสำวธนัยธร  ขำวแกว้ มหำวิทยำลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 5,500 เมืองสุรินทร์
195 28793 นำยจกัรำวธุ ถือคุณ 080-0139949 ร.ร.อนุบำลปรำสำทศึกษำคำร นำยณฐนนท ์ ถือคุณ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 ปรำสำท
196 28806 นำงนิตยำ บุญมำ 081-2658900 ร.ร.จอมพระประชำสรรค์ นำยพีรวฒัน์  บุญมำ มหำวิทยำลยัรำชภฏับุรีรัมย์ 5,500 จอมพระ
197 29018 นำงขนิษฐำ สอนสุข 098-6381589 ร.ร.หนองโตง นำยวฒิุกร  สอนสุข มหำวิทยำลยัศิลปกร 5,500 เมืองสุรินทร์
198 29136 นำงสำวบุษบำ กรวยทอง 087-2605139 ร.ร.บำ้นตำยวัะ นำงสำวบุษยมำส  กรวยทอง มหำวิทยำลยัรำชภฎัอุบลรำชธำนี 5,500 ปรำสำท
199 29436 นำยพิพฒัน์พงศ ์อุตสำหะ 836963624 ร.ร.กระเทียมวิทยำ นำงสำวกวิตำนนท ์ อุตสำหะ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบรีุ 5,500 สงัขะ
200 29479 นำยอิทธิศกัด์ิ บุญเกษ 097-3409379 ร.ร.บำ้นรำม นำยอชิรวชัร์  บุญเกษ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 เมืองสุรินทร์
201 29635 นำงพชัรำพร ดอนเหนือ 091-3683145 ร.ร.บำ้นยำงบ่ออี นำงสำวน ้ำทิพย ์ ดอนเหนือ มหำวิทยำลยัศิลปกร 5,500 ชุมพลบุรี
202 29653 นำงกรรญำ สีดำพำลี 087-0908480 ร.ร.ธำตุศรีนคร นำงสำวจำรุวรรณ  สีดำพำลี มหำวิทยำลยัรำชภฎัอุบลรำชธำนี 5,500 รัตนบุรี
203 29674 นำยสุพิศ นิตยวนั 080-0371466 ร.ร.บำ้นทุ่งนำค นำงสำวสุพิชญำ  นิตยวนั มหำวิทยำลยัรำชภฎัอุบลรำชธำนี 5,500 จอมพระ
204 29759 นำยวิทวสั สำยบุตร 090-2592507 ร.ร.ทวีคำมวิทยำ นำยสกลเดช  สำยบุตร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 5,500 จอมพระ
205 29821 นำงประวติั ลำดดี 081-1834760 ร.ร.บำ้นนำนวล นำยธนธสั  ลำดดี มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 ท่ำตูม
206 29844 นำงสำวรตนพร โพธิสำร 064-4497982 ร.ร.บำ้นอำแวะ นำงสำววรินชุดำ  โพธิสำร มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 5,500 จอมพระ
207 29888 นำยพีรพงศ ์มัน่หมำย 082-3697021 ร.ร.สุรวิทยำคำร นำยจิรัฐพงศ ์ มัน่หมำย มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 จงัหวดั
208 29902 นำงนิทรำพร มีเจริญ 080-4730013 ร.ร.สงัขะ นำยศุภกิตต์ิ  มีเจริญ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 สงัขะ
209 29928 นำงปุญชรัสม์ิ โสภิณ 065-2536283 ร.ร.บำ้นซำด นำงสำวกวินทิพย ์ โสภิณ วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนีสุรินทร์ 5,500 โนนนำรำยณ์

210 29959 นำยธชัชยั ย ัง่ยนื 091-8308789 ร.ร.กำบเชิงวิทยำ นำงสำวปัณยตำ  พอ่คำ้ มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 5,500 กำบเชิง
211 29964 นำงจงกล มุทุกนัต์ 081-7900459 ร.ร.หนองโตง นำยวฒิุเดช  จินดำศรี มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 เมืองสุรินทร์
212 30007 นำงปำจรีย ์ดนเสมอ 087-8789423 ร.ร.บำ้นยำง นำงสำววิลำวณัย ์ ดนเสมอ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 5,500 ปรำสำท
213 30250 นำงชลิตำ วิเศษ 063-7543999 ร.ร.บำ้นหนองบวัมิตรภำพ นำงสำวณิชำภทัร  วิเศษ มหำวิทยำลยัมหิดล 5,500 ท่ำตูม
214 30281 นำยเริงชยั คิดรอบ 094-5429354 วิทยำลยักำรอำชีพศีขรภูมิ นำยภูริภทัร  คิดรอบ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 ศีขรภูมิ
215 30365 นำยกอบพงษ ์นำคประดำ 064-0935441 ร.ร.บำ้นโจรก นำงสำวกนกพรรณ  นำคประดำ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ - กำบเชิง ขำดคุณสมบติั
216 30382 นำงสมัมนำ นำมวฒัน์ 080-4824079 ร.ร.สหมิตรวิทยำ นำยศิวกร  ขอชนะ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 สงัขะ
217 30434 นำงศิริพร ยำงสำมญั 081-8782582 ร.ร.ปอยเดิน นำยพฒันพล  ยำงสำมญั มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 เมืองสุรินทร์1

218 30606 นำงดวงใจ งำมเชย 086-6046411 ร.ร.บำ้นนำสำม นำงสำวแกว้ตำ  งำมเชย มหำวิทยำลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 5,500 เมืองสุรินทร์1

219 30667 นำงจุรีรัตน์ ชีวำจร 095-5977037 ร.ร.บำ้นกระสงั นำงสำวปัณฑิตยำ  ชีวำจร มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 สงัขะ
220 30689 นำยพงศศิ์ริ ใสแจ่ม 061-0802575 ร.ร.บำ้นล ำดวน นำยเตชสิทธ์ิ  ใสแจ่ม มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนนัทำ 5,500 ปรำสำท
221 30804 นำงอจัฉรำภรณ์ นำคเจือ 095-6171306 บวัเชดวิทยำ นำยพลกฤต  นำคเจือ สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวฒัน์ 5,500 บวัเชด
222 30812 นำยหลกัเขต มุ่งสนัติ 080-0048864 ร.ร.อนุบำลศีขรภูมิ นำงสำวนำถนภำ  มุ่งสนัติ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 5,500 ศีขรภูมิ
223 30866 นำยสุพจน์ สุรเสน 089-9175433 ร.ร.บำ้นโคกวดั นำยนนทป์วิธ  สุรเสน มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 เมืองสุรินทร์1

224 30866 นำยสุพจน์ สุรเสน 089-9174533 ร.ร.บำ้นโคกวดั นำยคริสตม์ำส  สุรเสน มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 เมืองสุรินทร์1

225 30916 นำยพงศพี์ระ ดูเรืองรัมย์ 089-2867834 ร.ร.บำ้นร่มเยน็ นำงสำวณฐัธิดำ  ดูเรืองรัมย์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 สงัขะ
226 30956 นำงนริศรำ ทองมำก 086-2461759 ร.ร.บำ้นยำงบ่อภิรมย์ นำงสำวอำริยำ  ทองมำก มหำวิทยำลยัมหิดล 5,500 ชุมพลบุรี
227 30956 นำงนริศรำ ทองมำก 086-2461759 ร.ร.บำ้นยำงบ่อภิรมย์ นำยวชัรพล  ทองมำก มหำวิทยำลยัพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 5,500 ชุมพลบุรี

228 30965 นำยเฉลำ เสำวยงค์ 083-3753670 ร.ร.บำ้นตรมไพร นำยชำคริต  เสำวยงค์ มหำวิทยำลยัรำชภฎัอุบลรำชธำนี 5,500 ศีขรภูมิ
229 30972 นำงณฏัฐำ สำมำรถ 061-5474785 ร.ร.บำ้นแกใหญ่ นำงสำวปภำวี  สำมำรถ มหำวิทยำลยัรำชภฏับุรีรัมย์ 5,500 เมืองสุรินทร์
230 31004 นำงจิดำภำ จงใจงำม 087-8709502 ร.ร.บำ้นหมำกหม่ี นำยเสฏฐวฒิุ  จงใจงำม มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 ท่ำตูม
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รำยช่ือสมำชิกผู้มสิีทธ์ิรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์ ช้ัน ปริญญำตรีปี 1 หรือเทยีบเท่ำ

231 31018 นำยสุพร วฒิุยำ 087-9217739 ร.ร.บำ้นจรัส นำงสำวเพชรดำ  วฒิุยำ  มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 บวัเชด
232 31039 นำยศกัด์ิสิทธ์ิ สำพิมพำ 063-0518171 บ ำนำญเขต 3 ปรำสำท นำยสิปปวิชญ ์ สำพิมพำ มหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ 5,500 ปรำสำท
233 31102 นำยวชัระ แสนกลำ้ 086-2648445 ร.ร.บำ้นตำกลำง นำยพลพล  แสนกลำ้ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบรีุ 5,500 ท่ำตูม
234 31167 นำงนนัทิยำ เทียนแกว้ 087-2452395 ร.ร.อนุบำลปรำสำทศึกษำคำร นำยอคัรำธร  สกุลทอง มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนนัทำ 5,500 ปรำสำท
235 31307 นำยสำคเรศ เครือเนียม 091-8280948 ร.ร.บำ้นสระทอง นำงสำวปรำงคทิ์พย ์ เครือเนียม มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 กำบเชิง
236 31320 นำงทศันีย ์จำรัตน์ 083-7952155 เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสุรินทร์ 1 นำยไพบูลย ์ จำรัตน์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 5,500 เมืองสุรินทร์
237 31349 นำงเกศนีย ์สุจินพรัหม 093-3385547 ร.ร.อนุบำลจอมพระ นำยปิตกำนต ์ สุจินพรัหม วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 5,500 จอมพระ
238 31396 นำงสุกญัญำ หำประโคน 084-8275746 ร.ร.บำ้นจำรย์ นำยธนยศ  พร้ิงเพรำะ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 5,500 กำบเชิง
239 31437 นำงอมรำ วิชำชยั 089-5732693 ร.ร.จตุคำมวิทยำ นำงสำวอภิรัตน์  วิชำชยั มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 สงัขะ
240 31556 นำงสยมุพร เหล่ำหวำ้น 087-8803600 ร.ร.บำ้นศรีนวล นำงสำวกษมำ  เหล่ำหวำ่น มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 สงัขะ
241 31593 นำยสนอง ยอดชรูด 088-1811999 สอ. ครูสุรินทร์ นำยจิรภทัร  ยอดชรูด วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 5,500 จงัหวดั
242 31627 นำงกวิสรำ แป้นจนัทร์ 090-2627542 ร.ร.บำ้นโคกสมอง เด็กชำยพลกฤต  แป้นจนัทร์ วิทยำลยัเทคโนโลยีทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข  กำญจนำภิเษก 5,500 บวัเชด
243 31650 นำงเพญ็พกัตร์ โสพงั 092-2422441 ร.ร.บำ้นหำญฮี นำงสำววณิรญำณ์  โสพงั วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนีสุรินทร์ 5,500 รัตนบุรี
244 31708 นำงฉนัทนำ เคลือบฮวย 065-3417242 ร.ร.บำ้นลงัโกม นำงสำวเบญญำภำ  บุตรเทศ มหำวิทยำลยัศิลปกร 5,500 ปรำสำท
245 31731 นำงภทัร์พิชชำ พวงสด - สถำบนัเทคโนฯ นำยกณัณพงศ ์ พวงสด วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 5,500 จงัหวดั
246 31747 นำงพชัรำพรรณ ประคองดี 098-1012807 ร.ร.ศิริรำษฎร์วิทยำ นำยสิทธิชยั  ประคองดี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 5,500 ล ำดวน
247 31831 นำงอมัมณี กรองทอง 080-7974169 ร.ร.บำ้นเกำะแจนแวน นำยกรองทพั  กรองทอง มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 ศรีณรงค์
248 31901 นำยบุญเยีย่ม ใจสุข 088-5829558 ร.ร.บำ้นอ ำปึลสนวน นำยศิลปำกร  ใจสุข มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 เขวำสินรินทร์

249 31940 นำยพงษศ์กัด์ิ ส ำคญัยิง่ 063-0047055 ร.ร.บำ้นนำดี นำยศิวำเมษฐ์  ส ำคญัยิง่ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 สนม
250 32082 นำงวรัญญำ อตัวำนิช 088-1265269 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ นำยณฎัฐชยั  อตัวำนิช มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี - เมืองสุรินทร์ ขำดคุณสมบติั
251 32089 นำงณฐักำนต ์บุญสำลี 091-7714639 ร.ร.บำ้นซำด นำงสำวญญำดำ  บุญสำลี มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 โนนนำรำยณ์

252 32132 นำงอุมำพร สมนึกตน 062-1016338 ร.ร.บำ้นบกัดอก นำงสำวศุภิสรำ  สมนึกตน มหำวิทยำลยัเวสเทิร์น 5,500 ปรำสำท
253 32168 นำงสำวพนัทิวำ ผลเจริญ 095-0491297 ร.ร.บำ้นเสม็ด นำงสำวมินตำ  ผลเจริญ วิทยำลยัอำชีวศึกษำสุรินทร์ 5,500 เมืองสุรินทร์1

254 32253 นำงระเบียบ แกว้ยศ 089-9487206 ร.ร.บำ้นคำบ นำยนรวิชญ ์ แกว้ยศ วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 5,500 เมืองสุรินทร์
255 32308 นำงวนันิดำ  อินทร์งำม 098-8704044 ร.ร.เทศบำล 2 นำยจิรวฒัน์  อินทร์งำม มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 จงัหวดั
256 32432 นำยบุญมำ ปัญญำดี 061-1124024 ร.ร.บำ้นหนองคู นำงสำวธนญัชนก  ปัญญำดี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 รัตนบุรี
257 32438 นำงสุกญัญำ ทองกลำง 090-2634514 ร.ร.สุรินทร์พิทยำคม นำยธรำเทพ  ทองกลำง มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 เมืองสุรินทร์1

258 32440 นำงจนัทร์ฉำย จงใจงำม 081-2652752 ร.ร.บำ้นหนองพลวง นำงสำวพชัรนนัท ์ จงใจงำม มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 จอมพระ
259 32622 นำยวิทยำ ใจหำญ - ร.ร.บำ้นหนองจูบ นำยปรเมษฐ์  ใจหำญ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 พนมดงรัก
260 32804 นำงสำวพิชญสุ์กำนตญ์ำ กออินทร์ ร.ร.เทศบำล 1 นำยคุณำนนต ์ แระวำสุข มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 5,500 จงัหวดั
261 32953 นำงธนวดี กล่อมจิต 092-3695993 ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ นำยวรกฤต  ศิริส ำรำญ วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 5,500 เมืองสุรินทร์
262 32978 นำงกำญจนำ แกม้ทอง 087-2535774 ร.ร.เมืองสุรินทร์ นำยปุณณวิช  แกม้ทอง มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ 5,500 เมืองสุรินทร์
263 33145 นำงแววดำว ทองน ำ 088-2883005 ร.ร.บำ้นหนองจอก นำงสำทนิลนภำ  ทองน ำ วิทยำลยัอำชีวศึกษำสุรินทร์ 5,500 ศีขรภูมิ
264 33296 นำงจิรนนัท ์โสพนัธ์ 089-8486180 ร.ร. เทศบำลสงัขะ นำงสำวกชนนัท ์ ภูติยำ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 สงัขะ
265 33374 นำงคณำกร พรหนองแสน 089-9481035 ร.ร.บำ้นกระทมคุณรส นำยธนภณ  พรหนองแสน มหำวิทยำลยัรำชภฎัอุบลรำชธำนี 5,500 เมืองสุรินทร์1

266 33401 นำยรังสิต โพธ์ิศรี 081-0653400 ร.ร.บำ้นปอหมนั นำงสำวชรินรัตน์  โพธ์ิศรี มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ 5,500 ท่ำตูม
267 33504 นำยบุญทนั สนัน่น ้ำหนกั 083-3753528 สถำบนัเทคโนฯ นำงสำวภทัรพร  สนัน่น ้ำหนกั มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 5,500 จงัหวดั
268 33562 นำงสำววิลำวรรณ์ กะกำรดี 065-7175581 ร.ร.บำ้นปอหมนั นำงสำวรีติ  กะกำรดี มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 ท่ำตูม
269 33588 นำงจินตนำ เจริญรัตน์ 062-7196929 ร.ร.รัตนวิทยำคม เด็กชำยจิรวฒัน์  เจริญรัตน์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 รัตนบุรี
270 33590 นำงจิรัญญำ เชิดรัมย์ 087-1464171 ร.ร.เบิดพิทยำสรรค์ นำยพชรพล  เชิดรัมย์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัศรีสะเกษ 5,500 รัตนบุรี
271 33642 นำงสำวอรุณรัตน์ จนัทร์สระคู 085-7545945 ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษสุรินทร์ นำยกญันกร  โหประยรู มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 จงัหวดั
272 33679 นำงศศิธร อยูเ่ยน็ 082-1277246 ร.ร.บำ้นตูม(อนุกูล) นำยธีรพตัร  ขนัขำว มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 ท่ำตูม
273 33725 นำงอมรลกัษณ์ สำมใจ 080-4718626 ร.ร.บำ้นกระสงั นำงสำวนนัทน์ภสั  สำมใจ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 สงัขะ
274 33853 นำงจนัทร์เพญ็ สวนงำม 093-3255809 ร.ร.บำ้นตำเบำ นำงสำวกนกธร  สวนงำม มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 ปรำสำท
275 33989 นำยสำรี สำยจีน 064-4604926 บ ำนำญเขต 1 เมือง นำยพีรวิชญ ์ สำยจีน มหำวิทยำลยัเวสเทิร์น 5,500 เมืองสุรินทร์1

276 33991 นำยนฤพนธ์ พิเนตรบูรณะ 091-830-3032 ร.ร.บำ้นด่ำน นำงสำวธญัชนก  พิเนตรบูรณะ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 กำบเชิง
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รำยช่ือสมำชิกผู้มสิีทธ์ิรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิกสหกรณ์ ช้ัน ปริญญำตรีปี 1 หรือเทยีบเท่ำ

277 34002 นำงโชษิตำ ศรีโกตะเพชร 090-8283031 ร.ร.บำ้นบุฤำษี นำงสำวพชรกร  ศรีโกตะเพชร มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 5,500 เมืองสุรินทร์
278 34140 นำยทิคมัพร สำรพล 088-2741189 วิทยำลยักำรอำชีพสงัขะ นำงสำวปิยำพชัร  สำรพล มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 5,500 สงัขะ
279 34224 นำงวำสนำ เพญ็เดิมพนัธ์ 088-8383483 ร.ร.ยำงวิทยำคำร นำงสำวสรัลชณ  เพญ็เดิมพนัธ์ มหำวิทยำลยัรำชภฎับุรีรัมย ์ 5,500 ศีขรภูมิ
280 34228 นำงกรรณิกำร์ จนัทะเสน 080-1631363 ร.ร.บำ้นโคกรัมย์ นำงสำวธญัลกัษณ์  จนัทะเสน มหำวิทยำลยัมหิดล 5,500 สงัขะ
281 34265 นำงสำวอญัชลี ศรีใหญ่ 098-2157057 ร.ร.บำ้นแขด่้อน นำยศิริพงศ ์ ค  ำวนั มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 รัตนบุรี
282 34379 นำงสุนี เพ่ิมทอง 087-2551875 ร.ร. เทศบำลรัตนบุรี นำงสำวจนัทรัสม ์ เพ่ิมทอง มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 รัตนบุรี
283 34558 นำงพีรนนัท ์เชิดชำย 090-2597565 ร.ร.บำ้นชุมแสง นำยสุรวฒิุ  เช่ือมำก วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 5,500 จอมพระ
284 34593 นำงสำวนิยะเพชร สีตะแกะ 062-1258911 หม่ืนศรีประชำสรรค์ เด็กชำยคหบดี  สีตะแกะ มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 ส ำโรงทำบ
285 34675 นำงสำวศรีประไพ ศรีเลิศ 092-5282372 ร.ร.บำ้นไกลเสนียด นำงสำวกมลชนก  พรหมจนัทร์ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 ท่ำตูม
286 34684 นำงอจัฉรำภรณ์ หงษสุ์ขเจริญ 081-5796679 ร.ร.บำ้นสวำ่ง นำงสำวเลิศอนงค ์ หงษสุ์ขเจริญ มหำวิทยำลยัรำชภฎับุรีรัมย ์ 5,500 ศีขรภูมิ
287 34815 นำงสำวกฤติยำณี ยอดรักษ์ 063-0562722 สงัขะวิทยำคม นำยธีรพงศ ์ แสนจนัดี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 สงัขะ
288 35020 นำยพิศิษฐ์ ชูตำลดั 081-3604899 วิทยำลยัเทคนิค นำงสำวอิสรำภรณ์  ชูตำลดั มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 จงัหวดั
289 35047 นำงศิรินทรำ ศรีเพชร 098-9638256 บำ้นดู่ นำยอฑัฒวินท ์ ศรีเพชร มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ - ส ำโรงทำบ ขำดคุณสมบติั
290 35169 นำงกรินทิพย ์ทองก ่ำ 085-4987962 ร.ร.บำ้นอนนัต์ นำยกอ้งภพ  ทองก ่ำ มหำวิทยำลยัรำชภฏัศรีสะเกษ 5,500 ศีขรภูมิ
291 35459 นำงรัชนี ทองห่อ 088-0835221 ร.ร.บำ้นโคกกลำง นำงสำวกชพร  ทองห่อ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 5,500 พนมดงรัก
292 35470 นำงวำฤณี บุญเลิศ 094-2699163 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ นำงสำวมชัฌิมำ  บุญเลิศ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 5,500 รัตนบุรี
293 35471 นำงนีรชำ แป้นแกว้ - ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ นำยวรินทร  แป้นแกว้ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 5,500 รัตนบุรี
294 800181 นำงปทมรัตน์ สำยไทย 062-2618931 พรก. ร.ร.โชคเพชรพิทยำ นำยศำสตรำรัตน์  รัตนวรรณ วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ 5,500 เมืองสุรินทร์1

295 800212 นำงทิพวรรณ แสงวงศ์ 088-6986802 พรก. รร.บำ้นดู่นำหนองไผ่ นำงสำวเข็มริณ  แสงวงศ์ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 5,500 ชุมพลบุรี
296 800293 นำยทีปกร เสำะหำยิง่ 085-2025443 พรก. รร.บำ้นกระสงั นำงสำวกุลวีณำ  เสำะหำยิง่ วิทยำลยัอำชีวศึกษำสุรินทร์ 5,500 สงัขะ
297 800336 นำงสำวสำคร ไดร้อดดี 062-1812874 พรก. ร.ร.พนำสนวิทยำ นำงสำวปอรรัตน์  รำชเจริญ มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ 5,500 ล ำดวน
298 800388 นำงศิริพร เหง่ำงำม 086-1005474 พรก. รร.บำ้นละมงค์ นำงสำวนภสัวรรณ  เหง่ำงำม มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 5,500 ศรีณรงค์
299 800442 นำงนิตยำ โจมสติ 062-7735598 พรก. รร.บำ้นเกำะตรวจ นำงสำวรัตนำพร  โจมสติ มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 5,500 ศรีณรงค์


