
 

 
ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 

ท่ี 57/2565 
เรื่อง รายช่ือสมาชิกผูมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ  

ประจำป 2566 -2567 
**************************** 

                อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด พ.ศ. 2565 ขอ 67 (ก) (2) 
และระเบียบวาดวย การสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสหกรณ พ.ศ. 2550  (แกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66 คราวประชุมครั้งที่ 16/2565  เมื่อวันท่ี     
16 กันยายน พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบใหกำหนดรายชื่อสมาชิกผูมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการดำเนินการสหกรณ ประจำป 2566 – 2567 รายชื่อตามเขตเลือกตั้ง จำนวน 7 เขต ขอมูล ณ วันท่ี            
30 กันยายน พ.ศ. 2565 มีสมาชิกสามัญ จำนวน 15,328 คน เพื่อลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ และ
กรรมการดำเนินการสหกรณ ประจำป 2566 – 2567 รายชื่อสมาชิกตามรายละเอียดทายประกาศนี้ 
 
                 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
                          ประกาศ ณ วันท่ี  23  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 

 
(นายคำปุน บุญเชิญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 
 
 



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

1 35 นางแกนจันทร นามวัฒน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2 131 นายเลิศ กุลัตถนาม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

3 151 นางสมพร จันทินมาธร โรงเรียนบานสําโรงนาดี

4 521 นายมอง จับใจเหมาะ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

5 597 นางอรุณี ภิญโญเทพประทาน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

6 621 นางแผวพรรณ ทองดาประดิษฐ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

7 1154 นางสําเภา เพียรมี โรงเรียนเมืองสุรินทร

8 1347 นางระพีพรรณ โคตรชารี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

9 1589 นางสมพงศ จันทรโสภา โรงเรียนเมืองสุรินทร

10 1663 นายนิกร อินทยุง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

11 1826 นางพยอม หวลระลึก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

12 1875 นายธนูศักดิ์ สิงคเสลิต โรงเรียนบานตะตึงไถง

13 1896 นางยุพาภรณ พาชื่น โรงเรียนเมืองสุรินทร

14 1908 นางสุนทรี หวลระลึก โรงเรียนบานนาบัว

15 1978 นางสาวนิศากร พัดทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

16 1984 นางลําไย พวงคํา โรงเรียนเมืองสุรินทร

17 2018 นางสาวบุหงา ระดมสุข โรงเรียนบานตะตึงไถง

18 2041 นางภาณุมาศ สุขวาสนะ โรงเรียนบานตะตึงไถง

19 2107 นางสมศักดิ์ ศรีสรสิทธิ์ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

20 2138 นางมนัย ประวรรณรัมย โรงเรียนบานตะตึงไถง

21 2231 นางบุญล้ํา ดวงดี โรงเรียนบานนาบัว

22 2346 นางสมโภชน สกุลวัฒนา โรงเรียนเมืองสุรินทร

23 2348 นางนารี สิงคเสลิต โรงเรียนบานตะตึงไถง

24 2352 นายไพ เจริญศิริ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

25 2454 นายดิเรก ถือกลา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

26 2569 นายวิจักขณ หวังมั่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

27 2585 นางรื่น สุนทร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

28 2677 นางสมบูรณ รอยศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร

29 2686 นางเกษร แกวปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

30 2708 นางประกอบ กองสุข โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

31 2711 นางอัมพร เสียงสนั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร

32 2782 นางบุญพริ้ม พยอมหอม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 1 อําเภอเมืองสุรินทร

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 1 อําเภอเมืองสุรินทร

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

33 2808 นางระทวย สติมั่น โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

34 2847 นางสาวอารีย ดลเสมอ โรงเรียนเมืองสุรินทร

35 2850 นายประทีป เสางาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

36 2862 นายพินิจ สิริมารัตน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

37 2864 นางสุพิศ แกวปลั่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร

38 2885 นายเฉียบ อุดมทวี โรงเรียนเมืองสุรินทร

39 2891 นางพิรุณ ชิงชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร

40 2929 นางสุพิมพ แยมศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร

41 2957 นางพวงเพ็ญ มูลศาสตร โรงเรียนเมืองสุรินทร

42 2991 นางประหยัด จันทวี โรงเรียนบานนาบัว

43 2999 นางสงวนศรี เหมาะหมาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

44 3000 นางละเมียด ทวีคูณ โรงเรียนเมืองสุรินทร

45 3002 นางมาลีรัตน ทองสุข โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

46 3030 นายวีรพงษ กิ่งแกว โรงเรียนเมืองสุรินทร

47 3031 นายบุญชู กระจายศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

48 3076 นายจํารัส บุญสมพงศ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

49 3096 นางทองคํา ตรองจิตต โรงเรียนเมืองสุรินทร

50 3116 นางพูนสวัสดิ์ พรหมแกว โรงเรียนเมืองสุรินทร

51 3136 นางบุญเพ็ญ คลองแคลว โรงเรียนเมืองสุรินทร

52 3168 นายสุรวิทย รับงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

53 3170 นางสุธีรา สุภิมารส โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

54 3189 นางละออง นิยมทอง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

55 3207 นางประมวลสุข สวยรูป โรงเรียนเมืองสุรินทร

56 3233 นางนิรมล จันทเขต โรงเรียนเมืองสุรินทร

57 3282 นางอรวรรณ กิมานันทน โรงเรียนเมืองสุรินทร

58 3294 นายทวีศักดิ์ แกนดี โรงเรียนบานนาบัว

59 3308 นางเสาวนีย ศรีทับทิม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

60 3374 นางอินถวา บุญประสิทธิ์ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

61 3398 นายประภาส ดีเสมอ โรงเรียนเมืองสุรินทร

62 3437 นายนพรัตน ครึ่งมี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

63 3498 นายผาด พละการ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

64 3515 นายเฉลียว อุดมทวี โรงเรียนเมืองสุรินทร
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65 3523 นางอําพัน ศรีเมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร

66 3563 นางระเบียบ สายกระสุน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

67 3567 นางเสาวภา กิมาวะหา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

68 3573 นายเพิ่ม เติมกลา โรงเรียนบานตะตึงไถง

69 3587 นางมยุรี จันทวลัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

70 3600 นางวนิดา สายแกว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

71 3605 นางสายใจ สุดเสนงา โรงเรียนเมืองสุรินทร

72 3612 นางผองศรี อุดมทว2ี โรงเรียนเมืองสุรินทร

73 3615 นางรําพรรณ บรรจุงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

74 3616 นางคําพุด เต็มเอี่ยม โรงเรียนบานนาบัว

75 3621 นางวัฒนา วัฒนชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร

76 3622 นางพรเพ็ญ เทพเนาว โรงเรียนบานนาบัว

77 3658 นางสมนึก แขงขัน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

78 3680 นายประดุจ ประทุมทอง โรงเรียนบานนาบัว

79 3685 นางสาวจําเนียร ธนาบูรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร

80 3700 นางจุฑา กาญจนรุจิวงศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

81 3774 นางเยาวภา รักษคิด โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

82 3778 นางประดิษฐ ใจนวล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

83 3787 นายพิมพา นามวงษา โรงเรียนบานนาบัว

84 3789 นางอมรรัตน ศักดานุกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

85 3795 นางอุธรณ ทิพารัตน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

86 3810 นางสาววารี สุรินทราบูรณ โรงเรียนบานนาบัว

87 3818 นางแสงจันทร บุญสุยา โรงเรียนบานนาบัว

88 3835 นายธีรวัฒน แกนอินทร โรงเรียนเมืองสุรินทร

89 3845 นายวิสุทธิ์ สุจินพรัหม โรงเรียนเมืองสุรินทร

90 3851 นางวีรวรรณ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร

91 3863 นางพรศักดิ์ มูลศาสตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

92 3883 นางสุคนธ เนื้อทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร

93 3888 นางทองพูน ยิ่งมีมา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

94 3916 นางถนอมจิตร ชอบมี โรงเรียนเมืองสุรินทร

95 3919 นายสัมฤทธิ์ มั่นหมาย โรงเรียนบานสําโรงนาดี

96 3926 นางจันทรฉาย เดชรัตน โรงเรียนเมืองสุรินทร



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 1 อําเภอเมืองสุรินทร

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

97 3937 นายวิชิต นพเกา โรงเรียนเมืองสุรินทร

98 3938 นางสาวนิรมล อยูมี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

99 3977 นายสหัสชัย มูลศาสตร โรงเรียนเมืองสุรินทร

100 3978 นายดิลก ฉัตรทอง โรงเรียนบานตะตึงไถง

101 3989 นายสมภพ เข็มเพชร โรงเรียนเมืองสุรินทร

102 4005 นายประถม วรรณตรง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

103 4008 นางสวางรัตน เจริญศิริ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

104 4010 นางบุญเลิศ ทองสุข โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

105 4012 นางจริยา ทองคํา โรงเรียนเมืองสุรินทร

106 4013 นายพีระ สีเขมงาม โรงเรียนบานตะตึงไถง

107 4014 นางคําเย็น มะลิงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

108 4060 นางวิไล พูนผล โรงเรียนเมืองสุรินทร

109 4065 นางทัศนีย คงสัตยกุล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

110 4093 นางปานใจ พวงศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

111 4129 นางบุปผา บูรณเจริญ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

112 4145 นางจรรยา จีนาคม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

113 4164 นายดํารง คงสัตยกุล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

114 4195 นางสาวประไพศรี ศรีเมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร

115 4210 นางสมทรง แวงวาสิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

116 4223 นางมณีรัตน ตุลาธร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

117 4230 นายเสริม ทุนดี โรงเรียนบานนาบัว

118 4248 นายสุนทร ศิริ โรงเรียนบานตะตึงไถง

119 4250 นางบุปผาผอง สุขชีพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

120 4251 นางเพ็ญศรี ใจภักดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

121 4260 นายณรงค บํารุง โรงเรียนเมืองสุรินทร

122 4316 นางสิรินันท เกษรแกว โรงเรียนเมืองสุรินทร

123 4320 นางสมศรี ดีเสมอ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

124 4328 นายสมบัติ เจริญผล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

125 4330 นายประดิษฐ ค้ําคูณ โรงเรียนเมืองสุรินทร

126 4354 นายประเสริฐ ธุรานุช โรงเรียนเมืองสุรินทร

127 4367 นางละเอียด เหมือนจิต โรงเรียนบานตะตึงไถง

128 4370 นางอรุณรัตน ประวาสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร
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129 4389 นางเพ็ญศรี เหลือลน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

130 4401 นายวิจิตร เพิ่มเพียร โรงเรียนเมืองสุรินทร

131 4404 นายบุญธรรม บุญเปลง โรงเรียนเมืองสุรินทร

132 4429 นางสาวกรรณิการ สายแสง โรงเรียนบานตะตึงไถง

133 4485 นางบัวเลียน ผลคา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

134 4486 นายไพริน ควรอาจ โรงเรียนเมืองสุรินทร

135 4527 นายเสนอชัย ดลเสมอ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

136 4539 นางจิราภรณ ผลวา โรงเรียนเมืองสุรินทร

137 4579 นางรําไพ ทองนํา โรงเรียนเมืองสุรินทร

138 4613 นายบรรพต สายแกว โรงเรียนบานสําโรงนาดี

139 4635 นายสงา พวงมาลัย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

140 4639 นางสาวมนทิรา รับงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

141 4644 นางจีรวรรณ เพิ่มเพียร โรงเรียนเมืองสุรินทร

142 4647 นางสมใจ ชนะทะเล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

143 4650 นางนงลักษณ กระจายศรี โรงเรียนบานตะตึงไถง

144 4660 นางอติภรณ ลิขสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

145 4668 นางจินตนา ค้ําคูณ โรงเรียนเมืองสุรินทร

146 4674 นางสุพร นามวัฒน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

147 4685 นางสุมิตรา ฉายาพร โรงเรียนเมืองสุรินทร

148 4689 นางนิตยา ประทุมทอง โรงเรียนบานนาบัว

149 4692 นางนภาพรรณ มวงอราม โรงเรียนเมืองสุรินทร

150 4695 นายสุชีพ พฤฒิพันธพิศุทธ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

151 4704 นายสุริยงค สมศรี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

152 4710 นางเสมียน สุนทรเมธี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

153 4730 นางรุจิรา ชุมนุม โรงเรียนเมืองสุรินทร

154 4738 นางวรนุช วงศสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

155 4739 นางสาวชมพู แยมศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

156 4742 นายเพลย เชิดกลิ่น โรงเรียนบานสําโรงนาดี

157 4745 นางสาวชื่นจิต พูนชัย โรงเรียนบานตะตึงไถง

158 4780 นางประกอบ เริงประชากร โรงเรียนเมืองสุรินทร

159 4784 นางสาวปวลี วิจิตรโลห โรงเรียนเมืองสุรินทร

160 4796 นางรําไพ รุงเรือง โรงเรียนบานสําโรงนาดี
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161 4817 นางเติมสุข สารพัฒน โรงเรียนบานตะตึงไถง

162 4822 นางสมควร คําสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร

163 4837 นายสุรีย สาลีทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

164 4849 นางละออ เหลือดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

165 4850 นางสํารวย คชเสนา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

166 4851 นางทิวาพร ทุนดี โรงเรียนบานนาบัว

167 4856 นางประภา เพชรชาลี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

168 4894 นางเพ็ญศรี กลีบแกว โรงเรียนบานนาบัว

169 4913 นายเพิ่มศักดิ์ ทางดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

170 4941 นายสามล เห็นถูก โรงเรียนบานนาบัว

171 4975 นางผองศรี ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

172 5006 นางปราณี สมบัติ โรงเรียนเมืองสุรินทร

173 5012 นายธรรมนูญ สุนทรเมธี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

174 5015 นายปราโมทย สุจินพราหมณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

175 5032 นางบุญรวม เจริญเมือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

176 5034 นายเกียรติศักดิ์ เนื้อทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร

177 5037 นางวิไลลักษณ เห็นถูก โรงเรียนเมืองสุรินทร

178 5038 นางสํารวย โสภิณ โรงเรียนบานตะตึงไถง

179 5039 นางละเอียด สูทรงดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

180 5069 นายสมพงษ พอกกลา โรงเรียนเมืองสุรินทร

181 5077 นางพิมพทิพย ยืนยาว โรงเรียนบานตะตึงไถง

182 5113 นางสายบัว แกววินัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

183 5146 นางสุดารัตน สุขประเสริฐ โรงเรียนบานนาบัว

184 5193 นางเพ็ญศรี เงางาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

185 5194 นางบัวแกว สวนสุด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

186 5201 นางสมใจ สุขวาสนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร

187 5251 นางสุพัตรา ศรีอุทธา โรงเรียนบานตะตึงไถง

188 5259 นางมุกดา เจริญผล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

189 5281 นางเสงี่ยม พลาสูรย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

190 5305 นางจันทรฉาย ลวดเงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร

191 5309 นางสาววรรณา เจียมจิตตธรรม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

192 5351 นางพัชมณฑ แสนทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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193 5381 นายวิโรจน ผาผิวดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

194 5388 นายประสิทธิ์ พวงศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร

195 5415 นางรจิต ศรคุปต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

196 5417 นายกิตติศักดิ์ นะวะนิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

197 5419 นางฤทัย วรรณูปถัมภ โรงเรียนบานตะตึงไถง

198 5420 นายวิทยา มะลิซอน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

199 5428 นางยุพเรศ หลาวทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

200 5451 นางสาวฉวีสุข ตนทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

201 5453 นางประยงค บุญเปลง โรงเรียนเมืองสุรินทร

202 5454 นางสุขุม ชิระกุล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

203 5475 นายพิน ปรากฎชื่อ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

204 5498 นายเสรี บุญมาก โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

205 5514 นายโยธิน ยิ่งยงยุทธ โรงเรียนเมืองสุรินทร

206 5516 นายพิชัย การกระสัง โรงเรียนเมืองสุรินทร

207 5521 นายชุมพร ยินดีงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

208 5544 นางพรพรรณ แกนอินทร โรงเรียนเมืองสุรินทร

209 5552 นางอรพรรณ สมศรี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

210 5556 นายประกาศ การณรงค โรงเรียนบานนาบัว

211 5559 นางผองใส ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

212 5574 นายศานติ เติมมี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

213 5588 นางพัชนี ไกรรักษ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

214 5589 นางจินตนา ผาผิวดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

215 5604 นายงวน พูนดังหวัง โรงเรียนบานตะตึงไถง

216 5606 นางลําภู อยูคงถิ่น โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

217 5614 นายทวี ชิดชอบ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

218 5644 นายวัฒนา นิยมตรง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

219 5645 นางลาวัณย ยวงทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

220 5653 นายวิเชียร ประสงคจีน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

221 5675 นายดิ่ง สมานรส โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

222 5677 นางถนอม ฉัตรทอง โรงเรียนบานตะตึงไถง

223 5680 นางวิไล ถนอมดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

224 5682 นางทิพยเกษร สังขโกมล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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225 5686 นางโสภา แทนแกว โรงเรียนบานสําโรงนาดี

226 5690 นางพรสวรรค ชินเชษฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

227 5774 นางภาลิณี คงวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร

228 5780 นางถนอมจิตร ศิริพงศธร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

229 5783 นางสุทธิณี ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

230 5814 นางวนิดา ยวงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

231 5815 นางอนงคภัทร สังขนอย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

232 5816 นางพรทิพย ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

233 5819 นายยันต บุญศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร

234 5822 นางจันทรเพ็ญ หาญยิ่ง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

235 5828 นางสุนันทา เพียรชอบ โรงเรียนเมืองสุรินทร

236 5832 นางสุพัตรา วรรณูปถัมภ โรงเรียนบานตะตึงไถง

237 5840 นายปกรณ สุดศักดิ์กรี โรงเรียนเมืองสุรินทร

238 5865 นายสุพิศ กิ่งมณี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

239 5879 นางนิจจารีย วิจิตรวรักษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

240 5883 นายหาญณรงค ไกรรักษ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

241 5898 นางรัชนีพร ลัดดาหอม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

242 5922 นางถนอมศรี เปนเครือ โรงเรียนบานนาบัว

243 5923 นางพัชรีวรรณ สูนยแกว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

244 5926 นางสโรชา ทองสุก โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

245 5937 นางคันศักดิ์ หรรษา โรงเรียนบานนาบัว

246 5939 นางเหมือน ตะลาโส โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

247 5946 นางวัณนา เรืองเจริญ โรงเรียนบานตะตึงไถง

248 5953 นางทองรวย กระจางจิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร

249 5967 นายพีระพงศ ยิ่งยง โรงเรียนเมืองสุรินทร

250 5971 นางสาวประยงค มีแกว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

251 5987 นางธัญรัศมิ์ ธรรมถิระพัฒน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

252 5992 นายเกรียงศักดิ์ มลิทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร

253 6019 นางสาวบุบผา ชวงชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

254 6036 นางพัฒนา ชื่นโพธิ์กลาง โรงเรียนบานตะตึงไถง

255 6039 นางลําไม พิศวง โรงเรียนบานตะตึงไถง

256 6040 นางพรพิมล ไชยพรรค โรงเรียนเมืองสุรินทร
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257 6041 นางสาวสุภาพร จรจรัญ โรงเรียนบานตะตึงไถง

258 6044 นายวิลาศ เอติยัติ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

259 6091 นายทวีสุข เทศแกว โรงเรียนบานนาบัว

260 6096 นางประภัสสร จันทรพวง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

261 6116 นางวรางคณา นะเวรัมย โรงเรียนบานสําโรงนาดี

262 6121 นางสาวนวลจันทร วรรณจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

263 6127 นายบุญเหลือ สงวนศักดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร

264 6137 นางบิน เหมือนชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร

265 6144 นางบัวทิพย สงวนศักดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร

266 6150 นายปฏิวัติ พูนไชย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

267 6153 นางสมมาตร วิญูธรรม โรงเรียนบานตะตึงไถง

268 6162 นางราตรี หิรัญบริรักษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

269 6168 นางถาวรรัตน ดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

270 6173 นางสาวจันทรเพ็ญ คงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร

271 6191 นางสมบาน มณฑาทอง โรงเรียนบานนาบัว

272 6204 นายสุกิจ แผนจันทร โรงเรียนเมืองสุรินทร

273 6207 นางยุพา ศรีจันทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

274 6230 นางสาวแนงนอย สรอยนาก โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

275 6231 นางกฤติกา ยืนยาว โรงเรียนเมืองสุรินทร

276 6237 นายดุสิต นรสาร โรงเรียนเมืองสุรินทร

277 6268 นางสังวาลย ทองหนา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

278 6272 นางวาสนา เวชพันธ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

279 6312 นางประไพ รวยสูงเนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร

280 6317 นางอัจฉรา ประดิษฐพร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

281 6330 นางนวลอนงค แกนสาร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

282 6343 นายหิรัญ บุญรวม โรงเรียนบานนาบัว

283 6384 นางวาสนา เวลาเกิด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

284 6396 นางวรณี ดาราชู โรงเรียนเมืองสุรินทร

285 6397 นายสุขสันต ปญญาเอก โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

286 6398 นางสาวเบญจวรรณ เบ็ญเจิด โรงเรียนเมืองสุรินทร

287 6431 นางอัจฉราภรณ ชิดชอบ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

288 6432 นายพิชิต หอทอง โรงเรียนบานสําโรงนาดี
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289 6433 นางสาวสุรางค นิสสัยดี โรงเรียนบานนาบัว

290 6488 นางทัศนีย สามิบัติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

291 6520 นางทัศนีย เดชะชาติ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

292 6522 นายชน สามารถ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

293 6543 นางสาวกาวัลยิตกอร กาลารา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

294 6632 นายเชลงพจน เห็นถูก โรงเรียนเมืองสุรินทร

295 6633 นางเบ็ญจลักษณ เห็นไดชม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

296 6635 นางทัศนีย ปรุงเกียรติ โรงเรียนบานตะตึงไถง

297 6640 นายสมพงษ สายแกว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

298 6671 นายสรรพสิริ เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

299 6690 นายนิเรศน นับวันดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

300 6693 นางจรีวรรณ ชูตาลัด โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

301 6702 นายเรน เมืองไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร

302 6725 นายณัฐวุฒิ มีสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร

303 6763 นายประมูล มะลิซอน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

304 6781 นางกานดา เรืองวิเศษ โรงเรียนบานตะตึงไถง

305 6783 นางสุวคนธ สมนึก โรงเรียนเมืองสุรินทร

306 6798 นางสุมาลี ปรางคชัยกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร

307 6807 นางสําราญจิต เอี่ยมสนธิ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

308 6813 นางสําลี ไชยชาติ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

309 6826 นางอรสา ขอชัย โรงเรียนบานตะตึงไถง

310 6828 นางโสมศศิ ประคองใจ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

311 6841 นายเฉลิม แทนแกว โรงเรียนบานสําโรงนาดี

312 6842 นางบังอร มีชัยรัมย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

313 6863 นางวชิรา ฉายาพร โรงเรียนบานตะตึงไถง

314 6868 นางนารี สุทธิยานุช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

315 6871 นางสาวรสคนธ ดวงใจดี โรงเรียนบานนาบัว

316 6921 นายวิฑูรย สอนภู โรงเรียนบานนาบัว

317 6940 นางอุษณีย มะลิซอน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

318 6945 นางรัชฎา พรมมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

319 6957 นางสุเธียร เลิศฤทธิ์ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

320 6981 นางถนอมรัตน ประสงคจีน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)
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321 6989 นางสุทิน เชื่อมาก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

322 6991 นางทัศนีย อณาชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

323 7000 นางกาญจนา บุญมี โรงเรียนเมืองสุรินทร

324 7001 นางจรรยา พอกกลา โรงเรียนเมืองสุรินทร

325 7004 นางอรุณรัตน รุงเรือง โรงเรียนเมืองสุรินทร

326 7026 นายภิตติ แยมศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร

327 7055 นายสุกรีย ดียิ่ง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

328 7056 นางมณีทอง เพชรมาก โรงเรียนบานนาบัว

329 7057 นางสาวนงลักษณ เพิ่มสําราญ โรงเรียนบานตะตึงไถง

330 7084 นางสมจิต นาคกระแสร โรงเรียนเมืองสุรินทร

331 7088 นายเถลิงพงษ ระดมสุข โรงเรียนบานตะตึงไถง

332 7097 นางสาวกาญจนา ทิพารัตน โรงเรียนเมืองสุรินทร

333 7100 นางอารี สุขวิทย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

334 7106 นายธีรศักดิ์ หวลระลึก โรงเรียนบานนาบัว

335 7129 นายประเสริฐ สุภาสัย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

336 7141 นางสาวสมควร แกวหอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

337 7175 นายพินิจ มวงชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร

338 7192 นายประสพ พิมพทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

339 7204 นางวินัย จิตตระการ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

340 7205 นายชีวิน อุดมสินานนท โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

341 7217 นางวิยะดา ศูนยกลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

342 7219 นางจินตนา มูลศาสตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

343 7256 นางจินดา พรใหม โรงเรียนเมืองสุรินทร

344 7259 นางสมปอง ลิไธสง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

345 7260 นายไพโรจน ลิไธสง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

346 7275 นางสมฤดี ชูชมงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

347 7306 นางนวลจันทร เกลียวทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

348 7326 นายจรูญ สุทธิยานุช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

349 7327 นางประชุม ชอทับทิม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

350 7362 นางอําไพ ปรัชญาวุฒิ โรงเรียนเมืองสุรินทร

351 7386 นางรัตติมา รัตนสูรย โรงเรียนเมืองสุรินทร

352 7390 นางนิพัทธา แยมศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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353 7450 นายวีรพันธ เกศวัฒนกุล โรงเรียนบานสําโรงนาดี

354 7468 นางนฤมล เนื้อแกว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

355 7477 นางเพ็ญจิต สีระสาร โรงเรียนบานตะตึงไถง

356 7491 นายบรรยง พวงงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

357 7523 นางสาววิญญา ตนทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

358 7540 นายปราโมทย เสางาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

359 7543 นางศิวาลัย สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองสุรินทร

360 7553 นายกําจร ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

361 7554 นางวิลาสินี เกษมสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร

362 7595 นางจรรยา ภาคพรต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

363 7599 นายนิพนธ นัดกลา โรงเรียนบานนาบัว

364 7620 นายสมสวน แสงปราบภัย โรงเรียนบานตะตึงไถง

365 7665 นายสมชัย วิเศษพูน โรงเรียนบานนาบัว

366 7666 นางสุรัสวดี กองสุข โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

367 7675 นายเจริญ ศรีไทย โรงเรียนบานสําโรงนาดี

368 7676 นางกอบกุล ปจฉาภาพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

369 7719 นายเกียรติศักดิ์ ประจุทรัพย โรงเรียนบานนาบัว

370 7720 นางกันจนา สุขวาสนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร

371 7737 นางละเอียด จังคศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร

372 7761 นางปราณีต ประเดิมดี โรงเรียนบานตะตึงไถง

373 7763 นางวิไลวรรณ มูลศาสตร โรงเรียนเมืองสุรินทร

374 7798 นายสําเนียง สุบินดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

375 7805 นางพิมพประพรรณ บุญพูนเลิศ โรงเรียนบานตะตึงไถง

376 7812 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

377 7823 นางปราณี พวงงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

378 7878 นายสุทธิพงษ เสริมทรัพย โรงเรียนบานสําโรงนาดี

379 7894 นายนอย กองเงิน โรงเรียนบานนาบัว

380 7895 นายพจนะ คันธจันทร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

381 7896 นางสุภมาส สาลี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

382 7902 นายธีรศักดิ์ โกรธกลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

383 7942 นางคมคาย อินทรงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

384 7988 นางสาณี มีพรอม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)
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385 8010 นางสาวจารุณี สุนทรธัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

386 8011 นางสํารวน สดใส โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

387 8048 นางพูนทรัพย คุมสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร

388 8063 นายชูชัย ประดับสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

389 8069 นางชวนพิศ เย็นแยม โรงเรียนเมืองสุรินทร

390 8126 นายสมพร บุญเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร

391 8130 นายทวีศักดิ์ บุญสด โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

392 8163 นายพินิจ พิมพสังกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร

393 8243 นายเทียน ยอดอินทร โรงเรียนบานสําโรงนาดี

394 8246 นางอัจฉราพร เพียรเสมอ โรงเรียนบานนาบัว

395 8257 นางปวิมล สุกใส โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

396 8267 นางเพ็ญศรี เลิศถมสุวรรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร

397 8268 นางประทีป วงษทองสมัน โรงเรียนบานนาบัว

398 8269 นายมงคล ผลเกิด โรงเรียนบานตะตึงไถง

399 8341 นายจักรพงษ ยืนยง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

400 8350 นางสุภาพร จันทเขต โรงเรียนบานตะตึงไถง

401 8408 นางบุญเรือน นามวงษา โรงเรียนบานนาบัว

402 8432 นางสุนีย แสนปลื้ม โรงเรียนบานตะตึงไถง

403 8474 นายกิตติคุณ พวงเพ็ชร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

404 8477 นายแดงชาด กิมาวะหา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

405 8478 นายประสิทธิ์ สุบินดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

406 8479 นางวรรณี ชิดชอบ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

407 8516 นางสาวอรพรรณ วุฒิศรีวาส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

408 8536 นางสําลี สมรูป โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

409 8552 นายสุภาพ รอบรู โรงเรียนบานตะตึงไถง

410 8569 นายวิทยา สังขนอย โรงเรียนเมืองสุรินทร

411 8613 นายทวีศักดิ์ สนสี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

412 8671 นางสมยศ โอษฐงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

413 8687 นางผองใส ทองดา โรงเรียนบานนาบัว

414 8718 นางบุปผา แกนอินทร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

415 8735 นายประสงค อนุไวยา โรงเรียนเมืองสุรินทร

416 8763 นางบําเพ็ญ พิจารณอําไพ โรงเรียนบานตะตึงไถง
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417 8764 นายวุฒิชาติ ศูนยกลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

418 8765 นางสุณิสา ทองบาง โรงเรียนบานตะตึงไถง

419 8766 นายอภัย ไพรสินธุ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

420 8769 นายครรชิต พูนศิริ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

421 8812 นายปญญา วัฒนประดิษฐ โรงเรียนเมืองสุรินทร

422 8844 นางพิมพปวีณ ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

423 8846 นางอรนุช เพียรพานิชย โรงเรียนเมืองสุรินทร

424 8864 นางพรรณทิพย สมกลา โรงเรียนบานตะตึงไถง

425 8866 นางศุภลักษณ รักษคิด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

426 8869 นายสุธี มีสิทธิ์ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

427 8870 นายบํารุง งามโฉม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

428 8883 นายถวัลย เพงพิศ โรงเรียนบานนาบัว

429 8887 นายธีรวัฒน พระไวย โรงเรียนเมืองสุรินทร

430 8915 นางศศิธร ฉัตรเงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร

431 8925 นางสมบูรณ บุญสด โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

432 8967 นางสมบูรณ ชัยสุนทร โรงเรียนบานนาบัว

433 8969 นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ โรงเรียนเมืองสุรินทร

434 8972 นายอุดม ชมชื่นดี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

435 8981 นางรับทอง แกวสน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

436 8986 นายยอดชาย จุฬารี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

437 9022 นางพรรณี ปานทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

438 9027 นางสาวละมุล ใจกุศล โรงเรียนเมืองสุรินทร

439 9040 นางรัชนี สืบเพ็ง โรงเรียนบานตะตึงไถง

440 9046 นายบุญโฮม เพียรเสมอ โรงเรียนบานนาบัว

441 9053 นางเบญจมาภรณ ยาศิริ โรงเรียนบานตะตึงไถง

442 9079 นางสุขนันต สรอยเพ็ชรวง โรงเรียนบานนาบัว

443 9080 นายเทพณรงค เลิศฤทธิ์ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

444 9147 นายสุเทพ ศรีลานุช โรงเรียนเมืองสุรินทร

445 9153 นางรัตนะ เสียงวังเวง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

446 9176 นายประชัน เจริญพิทยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

447 9205 นางสุวรรณา หมายกลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

448 9243 นางเข็มทอง นิตยวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร
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449 9247 นายประดับ แสวงงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

450 9345 นายราชัย สืบสวน โรงเรียนบานนาบัว

451 9351 นายสมเกียรติ นิยมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร

452 9354 นางมณีพร ลึค โรงเรียนเมืองสุรินทร

453 9366 นางสุภาพ ภัทรพานี โรงเรียนเมืองสุรินทร

454 9369 นายอราม บริสุทธิ์ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

455 9371 นางมนทิรา ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนบานตะตึงไถง

456 9377 นายหทัย อินทยุง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

457 9385 นางทวีวรรณ แกวงามสอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

458 9386 นางสมศรี สุจินพรัหม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

459 9394 นางขวัญใจ ควรดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

460 9409 นางนันทิพร ดับโศรก โรงเรียนบานนาบัว

461 9444 นางสําราญ สมานจิตต โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

462 9453 นางไพฑูรย ใจเย็น โรงเรียนบานสําโรงนาดี

463 9456 นางภาณี ชนะนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

464 9482 นางมนตธิดา เอกวงษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

465 9495 นายสมนึก ทศพร โรงเรียนบานสําโรงนาดี

466 9505 นางวิมล ทองสุทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร

467 9544 นางพานทอง แสงสุระ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

468 9546 นางอบเชย จารุทรัพยสดใส โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

469 9577 นายจตุภูมิ ดวงสนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

470 9621 นางลัดดาวัลย บัวพันธ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

471 9627 นางสาววรรณรักษ ปทมวงศจริยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

472 9633 นางประยงค ประดับสุข1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

473 9641 นางศิริกานต รุงเรือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

474 9643 นายอดุลย ทางดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

475 9647 นางมณฑล เพิ่มทรัพย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

476 9673 นางสุทร เพียรเสมอ โรงเรียนบานนาบัว

477 9676 นางทิพยกมล เกียรติ์สาคเรศ โรงเรียนเมืองสุรินทร

478 9701 นางเย็นจิต เทอดสุวรรณ โรงเรียนบานตะตึงไถง

479 9702 นายโฆสิต ดีสม โรงเรียนบานตะตึงไถง

480 9703 นางวิภาพันธ ปทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร
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481 9730 นางอุไรศรี เต็งตระกูล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

482 9744 นางยุพดี ชูกลา โรงเรียนเมืองสุรินทร

483 9747 นางปราณี ขําชาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร

484 9767 นางบุบผา ศิริพูน โรงเรียนบานนาบัว

485 9779 นายบุญจันทร สดใส โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

486 9798 นางจุรีรัตน รังหอม โรงเรียนบานตะตึงไถง

487 9805 นางกิตติมา เพงพิศ โรงเรียนบานนาบัว

488 9814 นายสุเค็ญ เวลาเกิด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

489 9815 นางสายฝน ฉัตรทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

490 9847 นางเยาวลักษณ ทนกลา โรงเรียนบานตะตึงไถง

491 9867 นายเหลื่อม สาละ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

492 9874 นายสรอย สนสรอย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

493 9876 นายสุทธิ ฉุนแสนดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

494 9878 นางกอบกุล บุญวร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

495 9890 นางวิไลรักษ ฉายถวิล โรงเรียนบานสําโรงนาดี

496 9900 นางมุกศรี วรพุฒิพงษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

497 9906 นายฤทธิวัตร ทองสุกธัญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

498 9909 นายพิษณุ พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

499 9915 นายเฉลียว สันทัด โรงเรียนเมืองสุรินทร

500 9956 นางพรรณี อรุณโรจน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

501 9986 นางเฉลียวรัตน สํานักนิตย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

502 10001 นายอนุสนธิ์ สํารวมจิต โรงเรียนบานสําโรงนาดี

503 10071 นางสมจิตร สุนทรารักษ โรงเรียนเมืองสุรินทร

504 10081 นายวัลลภ ฉลาดเฉลียว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

505 10114 นางอุดมพร ประเสริฐ โรงเรียนบานนาบัว

506 10123 นางพัชนีพร หอมเนียม โรงเรียนเมืองสุรินทร

507 10124 นางสาวอัมพร เศษจันทร โรงเรียนบานนาบัว

508 10125 นางสาวสุนันทา ศิริไสย โรงเรียนบานนาบัว

509 10146 นางประกอบ เติมกลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

510 10175 นายประยุกต บุญสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร

511 10202 นายพิทักษ ดีเสมอ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

512 10212 นายบันนูน คลองแคลว โรงเรียนเมืองสุรินทร
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513 10213 นางมาลัย ศรีลานุช โรงเรียนเมืองสุรินทร

514 10215 นางเสาวคนธ สายแสงจันทร โรงเรียนบานนาบัว

515 10222 นางกรวรรณ สายแสง โรงเรียนเมืองสุรินทร

516 10224 นายวิปสสนา เอิบอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

517 10261 นางรุงนภา ครึ่งมี โรงเรียนบานตะตึงไถง

518 10269 นางสุพัตรา บูรณเจริญ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

519 10298 นางสาวพรรณรัตน ทางดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

520 10324 นางสาวเชื้อสุขี เจริญศิริ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

521 10335 นางสุวรรณา มุมเรือนทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร

522 10368 นายสมคิด หมายชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร

523 10399 นายธานินทร ทองดา โรงเรียนบานนาบัว

524 10400 นายสุภาพ วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

525 10423 นายประดิษฐ เสาสูง โรงเรียนบานนาบัว

526 10430 นางพัชนี เนินทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

527 10454 นางปลื้มกมล งามนุช โรงเรียนเมืองสุรินทร

528 10458 นายชุมพล มีงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

529 10465 นางปราณี เสาะสิทธิ์ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

530 10520 นายเศรษฐสรร เรืองกมลจิตต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

531 10524 นายธนุกูล คุณนุช โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

532 10527 นางเมธาพร ทองปลิว โรงเรียนบานสําโรงนาดี

533 10555 นางนัฎฐินี แสงกลา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

534 10568 นางสุนีย ประทุมวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

535 10579 นายชอย ศรีชะอุม โรงเรียนบานนาบัว

536 10585 นายปรีชา หงษสูง โรงเรียนบานตะตึงไถง

537 10588 นางสุกัญญา คนฉลาด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

538 10604 นางมะลิทอง ชาวนา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

539 10609 นายชัย ทองนํา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

540 10623 นางกัลยา อินธาระ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

541 10627 นางชุมญาติ ทุนภิรมย โรงเรียนเมืองสุรินทร

542 10637 นางธนิดา มีสานุ โรงเรียนเมืองสุรินทร

543 10638 นางสาวณุพร สติมั่น โรงเรียนบานนาบัว

544 10644 นางวรณี พรหมบุตร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)
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545 10647 นายใน พูนกลา โรงเรียนเมืองสุรินทร

546 10651 นายเดชา ดับโศรก โรงเรียนบานนาบัว

547 10665 นายวิโรจน พูนดังหวัง โรงเรียนเมืองสุรินทร

548 10674 นางพิกุล เสาวยอด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

549 10676 นางนัตติยา เติมกลา โรงเรียนเมืองสุรินทร

550 10678 นางธัญพร ภาคินดํารงธรรศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

551 10692 นางธนวดี หอมหวล โรงเรียนบานนาบัว

552 10693 นางประเสริฐศรี เสนาวงศ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

553 10705 นางสาวสําอาง เกิดพระ โรงเรียนบานตะตึงไถง

554 10719 นายนขร สารปรัง โรงเรียนเมืองสุรินทร

555 10746 นายสุวัฒน ครึ่งมี โรงเรียนบานนาบัว

556 10774 นายพิณศักดิ์ เพิ่มเพียร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

557 10782 นางสาลิตตา นิลแกว โรงเรียนเมืองสุรินทร

558 10783 นางยุพิน คุณนุช โรงเรียนบานตะตึงไถง

559 10789 นางธัญพร หอทอง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

560 10801 นายสนั่น คงเรงดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

561 10827 นายบัญญัติ โอษฐงาม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

562 10834 นางธารินี ชายสําอางค โรงเรียนเมืองสุรินทร

563 10842 นายเศรษฐา วิวาหสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

564 10899 นางกานดา อินทรงาม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

565 10920 นางจันทรเพ็ญ ทรัพยสนุน โรงเรียนบานตะตึงไถง

566 10944 นางวรรณะ อสิพงษ โรงเรียนเมืองสุรินทร

567 10949 นายสมาน พุทธสิน โรงเรียนเมืองสุรินทร

568 10968 นางอุทัย ปตถวัลย โรงเรียนบานนาบัว

569 10977 นายอุทัย บุญมี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

570 11030 นายสุขสันต มะลิซอน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

571 11039 นางนิภาพร สุขแลว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

572 11056 นายสําเร็จ เสียงวังเวง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

573 11078 นายประเสริฐ กสินมนุษย โรงเรียนเมืองสุรินทร

574 11079 นายจํารัส สอนกลา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

575 11099 นางสุณีย บุตรสาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร

576 11112 นางราตรี สุกุมารพันธุ โรงเรียนเมืองสุรินทร
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577 11150 นางกัลยา สุขวาสนะ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

578 11155 นางลักษมณ สํารวมจิต โรงเรียนบานสําโรงนาดี

579 11164 นางสาวพัชรินทร ทองศรี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

580 11200 นางสาวเสาวลักษณ ตีรวัฒนประภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

581 11202 นางดวงแข ยางงาม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

582 11213 นายวีรวัฒน ใจเสงี่ยม โรงเรียนบานนาบัว

583 11214 นางสงศิริ รัฐสมุทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

584 11247 นางนันทา นิยมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร

585 11249 นางพันธุทิพา ใบบัว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

586 11266 นางศิริรัตน ดั่งดวงศศิธร โรงเรียนเมืองสุรินทร

587 11271 นางนวลละออง เรืองฤทธ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

588 11286 นางศิริลักษณ เครือเนียม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

589 11302 นายณัฐ มุงมี โรงเรียนเมืองสุรินทร

590 11328 นายบุญเลิศ บุญอุดม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

591 11334 นางวิไล โพธิสาร โรงเรียนบานนาบัว

592 11339 นางกุลนาถ เกษรอินทร โรงเรียนเมืองสุรินทร

593 11360 นางสาวอารี พรหนองแสน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

594 11377 นางสาวละไม จิตหาญ โรงเรียนเมืองสุรินทร

595 11387 นางเรรัย หวังเปน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

596 11396 นางไพฑูรย ฉัตรพิทักษกุล โรงเรียนบานตะตึงไถง

597 11435 นายสุบรรณ ภูนุภา โรงเรียนเมืองสุรินทร

598 11447 นางอรสา โลกูลประกิจ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

599 11448 นางกมลทิพย รอบรู โรงเรียนบานตะตึงไถง

600 11451 นางกัญญา สอนกลา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

601 11452 นางเบญจพร กลาแรง โรงเรียนเมืองสุรินทร

602 11456 นางวนารักษ สืบชาติ โรงเรียนบานนาบัว

603 11485 นางมณีรัตน ศรีโยธี โรงเรียนบานนาบัว

604 11489 นางจรรยา นรานุต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

605 11493 นางวรญา ทัพชัย โรงเรียนบานสําโรงนาดี

606 11499 นายชูชาติ เจริญชัย โรงเรียนบานสําโรงนาดี

607 11517 นางสาวอรวรรณ สายไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

608 11518 นางสาวพิไล ครอบแกว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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609 11534 นายเสรี รุงเรือง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

610 11536 นางอรุณี จุทาจันทร โรงเรียนเมืองสุรินทร

611 11537 นางสุริยา พอกสนิท โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

612 11542 นางวันทนา บุญรวม โรงเรียนบานนาบัว

613 11544 นางปราโมทย พิมพศรี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

614 11566 นางสุพัตรา เจริญศิริ2 โรงเรียนเมืองสุรินทร

615 11580 นางพัชรี ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

616 11590 นางศุภลักษณ เลือดสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

617 11620 นายวรรณะ ทวีเหลือ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

618 11621 นายเกษม บุญพูนเลิศ โรงเรียนบานตะตึงไถง

619 11664 นายพรศักดิ์ ผดุงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร

620 11699 นายชาตรี คงครบ โรงเรียนเมืองสุรินทร

621 11700 นายจรูญ พันนุรัตน โรงเรียนเมืองสุรินทร

622 11742 นางสาวทองศรี วรรณูปถัมถ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

623 11746 นางบุญเรือน บัวสาย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

624 11782 นางพัฒนพร ยิ่งใจกลา โรงเรียนบานคาบ

625 11791 นายสุพัฒน แสงงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

626 11799 นางจินดา ฉายกลา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

627 11802 นางนุชนาฎ ศรีอุบล โรงเรียนบานตะตึงไถง

628 11831 นางสาวจุฬารัตน สานันท โรงเรียนบานสําโรงนาดี

629 11841 นายธวัชชัย คําสุมาลี โรงเรียนบานนาบัว

630 11887 นางเพ็ญศรี ศรีสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

631 11888 นายสุวิทย ศรีสม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

632 11894 นายทศคม สมานจิตต โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

633 11902 นางรานี มะณีย โรงเรียนเมืองสุรินทร

634 11939 นายเชาวรัตน ราชกิจ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

635 12024 นางมาลิน สมสวย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

636 12043 นางนารี แสงสุวอ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

637 12069 นางมนัสวี เสาวรัจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

638 12079 นายสมอ จารุทรัพยสดใส โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

639 12135 นายกิตติศักดิ์ แสนกลา โรงเรียนบานนาบัว

640 12140 นางอมรรัตน เพ็ชรมาก โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)
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641 12157 นายสุวรรณ ชัยสีหนาท โรงเรียนเมืองสุรินทร

642 12163 นางเสาวลักษณ สมถวิล โรงเรียนบานตะตึงไถง

643 12189 นางธันยาภรณ นิยมตรง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

644 12216 นายไกรศร ลิ้มศิริ โรงเรียนบานนาบัว

645 12222 นางวิมลพรรณ ศรีรักษา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

646 12259 นางกชกร จันทนะสุต โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

647 12277 นางวาณีรัตน มั่นหมาย โรงเรียนบานตะตึงไถง

648 12296 นายเจียมศักดิ์ จูจุยเอียม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

649 12305 นางจินตนา ริ้วแดง โรงเรียนเมืองสุรินทร

650 12318 นายชินสุข ทองจัตุ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

651 12341 นางชญาดา ศิริโฉม โรงเรียนบานตะตึงไถง

652 12355 นางดาหวัน สมศรี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

653 12359 นางสายันต ใจองอาจ โรงเรียนบานตะตึงไถง

654 12361 นายพินันท มณีศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร

655 12373 นางมาลี ภูมิสุข โรงเรียนบานสําโรงนาดี

656 12381 นางรุจิรา ประดับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

657 12382 นายนิราศ บุญรวม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

658 12388 นางเครือวัลย สุดเสนผม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

659 12390 นางมะลิ สุภาสัย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

660 12396 นางสุณี ลิ้มศิริ โรงเรียนบานนาบัว

661 12412 นางอักษรา นวลแสง โรงเรียนบานนาบัว

662 12419 นางทัศนีย พันนุรัตน โรงเรียนบานตะตึงไถง

663 12423 นางระเบียบ จั่นขุนทด โรงเรียนเมืองที

664 12454 นายเจษฎา เสาทอง โรงเรียนบานนาบัว

665 12463 นางนัจพร พูนแสง โรงเรียนบานนาบัว

666 12483 นายศุภศิลป สายบุตร โรงเรียนบานสําโรงนาดี

667 12493 นางนัยรัตน โสวภาค โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

668 12530 นายพิทักษ พนาวัน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

669 12543 นางพรทิพย อัลเฟลน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

670 12552 นางอุทัยวรรณ ฉัตรทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

671 12566 นางจํานง เนตรพระ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

672 12612 นายประทีป นพเกา โรงเรียนบานตะตึงไถง
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673 12618 นายลี นะกุลรัมย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

674 12639 นางรสสุคนธ ไกรแกว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

675 12660 นายบุญมี ฉายถวิล โรงเรียนบานสําโรงนาดี

676 12680 นางปราณี จําปศรี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

677 12728 นายสุรศักดิ์ มิถุนดี โรงเรียนบานคอโค

678 12788 นางนิตยา ขบวนฉลาด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

679 12794 นางกาญจนา สูสุข โรงเรียนบานตะตึงไถง

680 12799 นางสังวาลย ดีเพิ่ม โรงเรียนเมืองสุรินทร

681 12801 นางกุสุมา พวงยี่โถ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

682 12805 นางสุนิภา สันทัด โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

683 12811 นางสุวิมล แสนกลา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

684 12814 นายมนทอง วัชรจรัสพงศ โรงเรียนเมืองสุรินทร

685 12823 นางณัฐกานต ศรีผอง โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

686 12861 นายปญญา วันไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร

687 12936 นางเพ็ญศรี สมานมิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร

688 12940 นางขวัญใจ อินตะ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

689 12968 นายเกง ประทุมมาศ โรงเรียนเมืองสุรินทร

690 12969 นายนรเศรษฐ อยูสบาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

691 12974 นายอนุศาสน เทพรําพึง โรงเรียนเมืองสุรินทร

692 12986 นางเตือนจิต ยินดีงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

693 13062 นางบุณณภา ยืนยิ่ง โรงเรียนบานนาบัว

694 13085 นายชอบ เรียงเงิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

695 13086 นางปราณี เรียงเงิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

696 13104 นางสุวีรดา กองแกว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

697 13105 นายเสริมศักดิ์ ใจมั่น โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

698 13106 นางวาสินา ทุนมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร

699 13108 นางนันธิพัฒน จันประทักษ โรงเรียนเมืองสุรินทร

700 13109 นางณัฏฐฑินิษฐ หาสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

701 13160 นางจารุพร มุขขันธ โรงเรียนบานตะตึงไถง

702 13180 นางนิธิวดี บุญรวม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

703 13186 นางอมรา ถึกสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

704 13189 นายประสพ นาคเกี้ยว โรงเรียนเมืองสุรินทร
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705 13194 นายพงษธร บุญเย็น โรงเรียนบานตะตึงไถง

706 13220 นางสาวสนทนีย ภูติธนารักษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

707 13238 นางจําเนียร ทิพยสูงเนิน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

708 13248 นายอดิศักดิ์ ยืนยาว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

709 13261 นางสุพันธ ชัยสีหนาท โรงเรียนเมืองสุรินทร

710 13305 นายพัว เสงี่ยมดี โรงเรียนบานนาบัว

711 13306 นายสวัสดิ์ ใจองอาจ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

712 13309 นางไพบูลย บุญธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร

713 13423 นายวิโรจน ประมูปถัมภ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

714 13426 นางจรรยา สุยอด โรงเรียนบานนาบัว

715 13427 นางเพ็ญจิต สมคิด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

716 13428 นางสาวกิติยา เศลวัตนะกุล โรงเรียนบานนาบัว

717 13437 นายเกรียงไกร รุงเรือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

718 13450 นางสาวบัวชุม เพียรชอบ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

719 13451 นางปญญาพร สาแกว โรงเรียนบานสําโรงนาดี

720 13466 นางสมพร เปนพรอม โรงเรียนบานนาบัว

721 13514 นายสุรนล รัตนผล โรงเรียนเมืองสุรินทร

722 13537 นางพิมพพจี สุพิชญสิปปภาส โรงเรียนบานสวาย

723 13553 นางอรทัย แววศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร

724 13600 นางธารทิพย โพธิสน โรงเรียนเมืองสุรินทร

725 13619 นายมานิต สุขสกุล โรงเรียนบานสําโรงนาดี

726 13626 นายเกื้อ สายไทย โรงเรียนบานนาบัว

727 13628 นายสุดทาย มรกต โรงเรียนเมืองสุรินทร

728 13629 นางสุขใจ ชมชื่นดี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

729 13636 นางชลธิชา สําราญ โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

730 13656 นายชูชีพ กสิผล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

731 13664 นางวิลารัตน อุไร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

732 13692 นางจุฑามาศ อินทนูจิตร โรงเรียนบานตะตึงไถง

733 13711 นางคณานิตย สอนกลา โรงเรียนเมืองสุรินทร

734 13716 นางเพทาย วิวาหสุข โรงเรียนบานนาบัว

735 13717 นายรัตนศิลป ไชยพลงาม โรงเรียนบานนาบัว

736 13725 นายสําเริง มีศรี โรงเรียนบานนาบัว
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737 13732 นายจินต เสาทอง โรงเรียนบานตะตึงไถง

738 13733 นางเพียงเพ็ญ จงมั่งคั่ง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

739 13817 นายปราโมทย สมกลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

740 13826 นางพัฒนา คําผุย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

741 13837 นายเอกณรงค อินทรแปลง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

742 13855 นางมะลิวัลย ยืนยาว โรงเรียนเมืองสุรินทร

743 13881 นางสาววรรณประเสริฐ คงวรรณ โรงเรียนบานตะตึงไถง

744 13909 นางศิรินาถ วันทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

745 13919 นายเปรียญ ทวีฉลาด โรงเรียนบานสวาย

746 13920 นายสมคิด รักษรอด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

747 13979 นางเพ็ญชิต แขงขัน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

748 14029 นางสาวสุวัฒนา มีกลา โรงเรียนเมืองสุรินทร

749 14046 นางสาวอรทัย ทุนเทพย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

750 14051 นายสําเรย เพงพิศ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

751 14052 นายวีระชัย วงศฉลาด โรงเรียนบานสําโรงนาดี

752 14093 นางปทิตตา พวงยี่โถ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

753 14109 นายวิศิษฏ นรานุต โรงเรียนบานจันรม

754 14112 นายประวี งามมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร

755 14179 นางสาวจีรพงษ อุไร โรงเรียนบานจันรม

756 14190 นายนีรนาท เสาวยอด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

757 14205 นายจํานง เจริญศิริ2 โรงเรียนบานสําโรงนาดี

758 14234 นางเกษร เสี่ยงตรง โรงเรียนบานนาบัว

759 14237 นายสมยศ ดีดวยใจ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

760 14268 นายจํานงค ชอบดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

761 14274 นายสันติ ปญญาเหลือ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

762 14276 นายฉลองชัย สุธรรม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

763 14277 นางทองพูล โภคทรัพย โรงเรียนบานตะตึงไถง

764 14284 นายถนัด ประดับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

765 14317 นายสําราญ สายกระสุน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

766 14327 นายปญญพนธ เลิศธนะโชควาณิช โรงเรียนบานนาบัว

767 14385 นางสาวสุทิตย เลขาวิวัฒนกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร

768 14398 นางจําเนียร จับใจเหมาะ โรงเรียนบานตะตึงไถง
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769 14409 นางบุปผกามาศ ธนูศิลป โรงเรียนบานตระแสง

770 14420 นายวีระ สุขสาม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

771 14475 นางกระบวนศิลป เสริมกลา โรงเรียนเมืองสุรินทร

772 14484 นางดาวแจง กระจางจิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร

773 14485 นายเรีย พิมพยนต โรงเรียนบานสําโรงนาดี

774 14493 นางมารศรี สุปงคลัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

775 14514 นายทวีศักดิ์ สกุลวรวิทย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

776 14539 นางประภา โกศัลวัฒน โรงเรียนบานคาบ

777 14541 นางผองใส อินทอง โรงเรียนบานตั้งใจ

778 14570 นางแสงตะวัน โสดาจันทร โรงเรียนเมืองสุรินทร

779 14603 นางทิพากร ดวงดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

780 14615 นางประยูร ใจมั่น โรงเรียนบานตะตึงไถง

781 14674 นายสุพจน อินทรแปน โรงเรียนเมืองสุรินทร

782 14680 นายสมร หาญยิ่ง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

783 14696 นางอรุณวดี ชูศรี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

784 14702 นายกริชชาติ วารสิทธิ์ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

785 14716 นางสาวยุพาพรรณ หมายชื่น โรงเรียนเมืองที

786 14721 นายบุญถิ่น สืบเสาะเสมอ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

787 14761 นางกิตติยา เสียงสนั่น โรงเรียนบานตะตึงไถง

788 14795 นางแสงจันทร ดําเขียว โรงเรียนเมืองสุรินทร

789 14832 นางสมมาตร สังขนอย โรงเรียนเมืองสุรินทร

790 14853 นางอาทิตยา ประเสริฐไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

791 14902 นายสันชัย สังขทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร

792 14924 นายสฤษดิ์ ประครองใจ โรงเรียนบานตะตึงไถง

793 14962 นางรัชดา เหลือสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

794 15000 นายแสวง นรานรัมย โรงเรียนบานสําโรงนาดี

795 15041 นายพลอย ทองสุข โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

796 15048 นายรอด อินเงิน โรงเรียนบานตะตึงไถง

797 15106 นายอํานาจ เจริญศิริ โรงเรียนบานเพี้ยราม

798 15133 นางสุปรียา ชางเหล็ก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

799 15143 นายชํานิ จันทสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

800 15185 นายพิสิทธิ์ ศรีโคตร โรงเรียนบานสลักได
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801 15200 นางสุภาวดี สุขชีพ โรงเรียนเมืองสุรินทร

802 15234 นายสกูล เจริญศิริ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

803 15248 นายมนัส ชางเหล็ก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

804 15265 นายสุทร สายบุตร โรงเรียนบานสําโรงนาดี

805 15285 นายชาญยุทธ ภูชาญ โรงเรียนบานรัตนะ

806 15303 นายจําเริญ แยบดี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

807 15304 นายอํานวย สวยรูป โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

808 15374 นางจิรวดี สุขเอี่ยม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

809 15382 นางสาวสําอาง ใจใหญ โรงเรียนบานตะตึงไถง

810 15410 นายทองพันธ บุญยืน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

811 15446 นางโนรี พนาวัน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

812 15448 นางญาณี ชูวา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

813 15523 นางเสาวคนธ จันทสุข โรงเรียนบานตะตึงไถง

814 15575 นายชั้น นิยมทวี โรงเรียนเมืองสุรินทร

815 15588 นางสาวจันทา มีสิทธิ์ โรงเรียนบานแกใหญ

816 15610 นางสาววาสนา เคลื่อนสุข โรงเรียนบานสวาย

817 15614 นางสํารวย บํารุงเกาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร

818 15618 นางนพวรรณ ไชยพลงาม โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

819 15637 นายบุญชัย ชัยสุนทร โรงเรียนบานนาบัว

820 15639 นางอําไพ บวรรัตนกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร

821 15704 นางสํารวล เปนสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

822 15721 นายฤกษ พอกทรัพย โรงเรียนบานนาบัว

823 15731 นางบุญโฉม สายแกว โรงเรียนเมืองสุรินทร

824 15783 นางพูนสวัสดิ์ มะลิซอน โรงเรียนบานตะตึงไถง

825 15785 นายกิตติพงศ มังกร โรงเรียนบานตระแสง

826 15787 นางวารุณี พิศวงษ โรงเรียนเมืองสุรินทร

827 15914 นางศิรินารถ ปรากฎดี โรงเรียนบานตะตึงไถง

828 15915 นายถวิล แสนปลื้ม โรงเรียนบานตะตึงไถง

829 15916 นางกฤติยา บุญศิริ โรงเรียนบานคอโค

830 15939 นางธิติยา สายแกว โรงเรียนบานตะตึงไถง

831 15944 นายอาทิตย กงทอง โรงเรียนบานตะตึงไถง

832 15960 นางสาวชุติมา ศักดานุกูล โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล
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833 15968 นางจินดามณี ผดุงเจริญ โรงเรียนบานตะตึงไถง

834 15970 นายวสันต จันทินมาธร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

835 15995 นางวิภารัตน พวงนาค โรงเรียนเมืองที

836 16003 นางภาวิณี คงนุรัตน โรงเรียนบานนาบัว

837 16022 นางพวงแกว ทนกลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

838 16032 นางอาภา ศรีไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร

839 16035 นายราตรี ครอบแกว โรงเรียนเมืองสุรินทร

840 16036 นางหทัยรัตน ทองแมน โรงเรียนเมืองสุรินทร

841 16038 นายทศพร ศรีไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร

842 16039 นางสมจริง ผดุงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร

843 16041 นางณัฐนันท วรามิตร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

844 16166 นางพันธิภา ผดุงกิจ โรงเรียนบานรัตนะ

845 16168 นางสาวประนอม บุญจูง โรงเรียนเมืองสุรินทร

846 16171 นายจําเริญ ปรากฎมาก โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

847 16209 นางชิราวรรณ ชิดชอบ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

848 16225 นายศราวุธ ไชยลาภ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

849 16274 นายศักนรินทร บูรณะ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

850 16332 นางกรรณิกา มะลิงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

851 16351 นางสาวจันทนา สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

852 16375 นายสําเริง พวงมณี โรงเรียนบานจันรม

853 16407 นายพวง เกิดเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร

854 16408 นายบุญชอบ สุขวาสนะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

855 16409 นายสนิท รอยศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร

856 16411 นายสวัสดิ์ ยอดอินทร โรงเรียนเมืองสุรินทร

857 16412 นางอุทัยวรรณ ผลเกิด โรงเรียนบานตะตึงไถง

858 16414 นายสุคนธ คุมสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร

859 16455 นางพิมสิริ ศรีผองงาม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

860 16457 นายสนม ยอดเสาร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

861 16458 นายนพณัฐ สมานสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

862 16493 นางวิลาศินี มีเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร

863 16510 นายสมพงษ หวังชูชอบ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

864 16513 นางสาคร จรัณยานนท โรงเรียนเมืองสุรินทร



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 1 อําเภอเมืองสุรินทร

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

865 16514 นายประสาท เจริญชัย โรงเรียนบานสําโรงนาดี

866 16515 นายสุเพิ่ม เหลือสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

867 16521 นายสมชาย สาลีทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

868 16522 นางไมตรี โอรสรัมย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

869 16523 นายวัชเรนทร สุขวาสนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร

870 16524 นายอุทัย ดาศรี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

871 16526 นางอํานวย ตนทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร

872 16527 นายสุพนธ ใยยอย โรงเรียนบานตะตึงไถง

873 16528 นางจันทรสุดา วงศฉลาด โรงเรียนบานสําโรงนาดี

874 16531 นางบรรจง แสวงงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

875 16532 นายบุญชู ทิพยรัตน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

876 16533 นางบัวเลื่อน ทางดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

877 16534 นางอุดมสิน บุญรักษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

878 16536 นางเรณู มุลาลินน โรงเรียนเมืองสุรินทร

879 16539 นางปราณี บุญสมวงศ โรงเรียนบานตะตึงไถง

880 16541 นายวีรชัย คงเสมอ โรงเรียนเมืองสุรินทร

881 16546 นายประสาท สุวัณณุสส โรงเรียนเมืองสุรินทร

882 16550 นางเดือน ทองนํา โรงเรียนเมืองสุรินทร

883 16553 นายสงบ เหมือนลือ โรงเรียนบานนาบัว

884 16556 นายธีรธร จรัณยานนท โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

885 16557 นางสุภาภรณ จรัณยานนท โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

886 16560 นางศิริพร จรัณยานนท โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

887 16561 นายยุทธพงศ พุมอินทร โรงเรียนบานนาบัว

888 16579 นางกาญจนา ไมยรัตน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

889 16580 นางละเอียด วี โอลาทเต โรงเรียนบานนาบัว

890 16582 นางบังอร มะลิซอน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

891 16585 นางอุบลลักษณ จันทรัตน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

892 16586 นายโสม สุขสําราญ โรงเรียนบานนาบัว

893 16587 นางมลิรัตน สุขสําราญ โรงเรียนบานนาบัว

894 16590 นายสมใจ ยุพการณ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

895 16596 นางจิระพร ขยิ่ม โรงเรียนเมืองสุรินทร

896 16604 นายสนิท คงบุญ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)
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897 16621 นายธํารงค จันทรโสภา โรงเรียนบานนาบัว

898 16632 นางนวลรัตน เจริญยิ่ง โรงเรียนบานตระแสง

899 16655 นายสุเดช คงนุรัตน โรงเรียนบานนาบัว

900 16689 นางกัลยา เมืองไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร

901 16774 นางทรงนิยม สาคเรศ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

902 16901 นางอรุณี คาดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

903 16920 นางวีณา วารี โรงเรียนบานนาบัว

904 16966 นางเทียมจันทร ศิริมา โรงเรียนเมืองสุรินทร

905 16979 นายโสภณ สายรัตน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

906 16984 นางณัฐจิตกานต ศักดาโชคธนานนท โรงเรียนบานนาบัว

907 16985 นายทวีป บุญวร โรงเรียนบานนาบัว

908 16986 นายณรงค สุรินทราบูรณ โรงเรียนบานนาบัว

909 16988 นายภัควัฒน สามารถ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

910 17021 นางวิไลลักษณ แซอึง โรงเรียนเมืองสุรินทร

911 17022 นายพงษศักดิ์ ปรากฎชื่อ โรงเรียนบานนาบัว

912 17025 นางสาวจันทิมา เสาวรัจ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

913 17117 นายสฤษดิ์ หมายกลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

914 17121 นายรุงโรจน ชาญศรี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

915 17156 นางรัชนีกร วีรธนศิลป โรงเรียนบานตะตึงไถง

916 17159 นางสมร ประจันต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

917 17160 นางสาวจันทรจิตรา พอคา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

918 17167 นางสุภาพ ชิดชอบ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

919 17168 นางนิภา ชาญเมืองปก โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

920 17170 นางสายจิตต รําจวน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

921 17179 นายวิยะ สุปงคลัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

922 17182 นางไพเราะ สุนทรารักษ โรงเรียนเมืองสุรินทร

923 17209 นางกัลยา พุฒภูงา โรงเรียนบานตะตึงไถง

924 17218 นายวชิระ ศรีระอุดม โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

925 17221 นางผกาเดียว นนทธิ โรงเรียนบานนาบัว

926 17233 นายพนมศักดิ์ ศุภธนะวุฒิ โรงเรียนบานตะตึงไถง

927 17238 นายปญญาพล บางแกว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

928 17264 นางกุลนภา ศุภธนะวุฒิ โรงเรียนบานตะตึงไถง
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929 17269 นางสาวมนัสนันท เหมือนจิต โรงเรียนบานจันรม

930 17275 นายสกล กาญจนากาศ โรงเรียนเมืองสุรินทร

931 17288 นายนิยม บุญภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

932 17316 นายสมเกียรติ ธนะธน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

933 17330 นางเบ็ญจางค สามารถ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

934 17335 นางศิริพร ศรีมาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

935 17338 นายสุทัศน วงษวาสน โรงเรียนบานตะตึงไถง

936 17340 นางรัตนา วงษวาสน โรงเรียนบานตะตึงไถง

937 17378 นายบํารุง ปรีสงค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

938 17387 นางวิไลลักษณ สังขนอย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

939 17397 นายสุนทร ศัตรูพินาศ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

940 17405 นางประวิชญา นามเวช โรงเรียนบานจันรม

941 17431 นายอโณทัย เชิญสุข โรงเรียนบานนาบัว

942 17444 นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ โรงเรียนเมืองที

943 17446 นางยุพดี ดอกแกว โรงเรียนบานคาบ

944 17456 นายศักดิ์สิทธิ์ ภูพาน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

945 17457 นางสาวณัฐชา แซอึ้ง โรงเรียนบานเพี้ยราม

946 17459 นางสุภาพ ศูนยกลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

947 17461 นางนันทนา ดีลอม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

948 17462 นางจิราภรณ ใจเดียว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

949 17486 นางสาวสมพร หมายดี โรงเรียนบานรัตนะ

950 17495 นายเปโส ขบวนดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

951 17508 นายวรรณะ ผิวงาม โรงเรียนบานนาบัว

952 17511 นางศิริลักษณ แกวเนตร โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

953 17512 นายมานะ ดีลอม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

954 17515 นายธนศิลป จงมั่งคั่ง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

955 17575 นายโกวิทย วิชาโคตร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

956 17578 นายสุรพล เดชรัตน โรงเรียนบานตะตึงไถง

957 17579 นางเพชรา ศรีสันต โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

958 17595 นางผอบทอง จุฑาจันทร โรงเรียนบานนาบัว

959 17621 นางอรทัย ยุพการณ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

960 17649 นายกิตติศักดิ์ จันทนหอม โรงเรียนบานคาบ
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961 17664 นางจิดาภา พรมรุกขชาติ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

962 17731 นางมุกดา มาลาวิทยา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

963 17734 นายบุญเรือง พิจารณอําไพ โรงเรียนบานตะตึงไถง

964 17735 นางสุนันทา จุฑาจันทร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

965 17736 นายสมคิด มะลิซอน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

966 17737 นายชูศักดิ์ เชื้อสาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

967 17758 นายวรพงศ พวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

968 17772 นายสิทธิชัย พฤฒิพันธพิศุทธ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

969 17810 นายสินชัย โสวภาค โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

970 17838 นายรอบ สายกระสุน โรงเรียนบานตะตึงไถง

971 17857 นายทวีศักดิ์ อุนทวี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

972 17874 นายธรรมศักดิ์ สิงคเสลิต โรงเรียนเมืองสุรินทร

973 17875 นางจรรยาวดี จันทรโสภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

974 17876 นายบันเทิง ทวารทอง โรงเรียนบานนาบัว

975 17879 นายสิงหา เทียนชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

976 17962 นายบุญชู มั่นยืน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

977 17985 นายสนิท แสงสระคู โรงเรียนบานตะตึงไถง

978 17988 นายปญญา แถวทิม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

979 17993 นายพิน ทองสุก โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

980 17994 นางเสาวนีย ภักดีณรงค โรงเรียนเมืองสุรินทร

981 18018 นายเสอดทัศน พัฒนมณี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

982 18025 นางวิลาวัลย นพพิบูลย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

983 18027 นายศักดิ์สิทธิ์ ฉุนกลา โรงเรียนเมืองสุรินทร

984 18070 นางราณี ไทยากรณ โรงเรียนบานราม

985 18088 นางสุดารักษ แถวทิม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

986 18089 นายสนอง นามงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

987 18090 นางสําเนียง ยอดอินทร โรงเรียนเมืองสุรินทร

988 18091 นางเลี่ยม บริสุทธิ์ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

989 18116 นางอัจฉราพร ใจใหญ โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

990 18122 นางกนกรัตน ครองใจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

991 18148 นางบรรจง นับวันดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

992 18150 นายสุชาติ ชูชมงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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993 18166 นางสาวกวินนาถ สุจินพรัหม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

994 18182 นายทยากร หาญเสมอ โรงเรียนบานนาบัว

995 18194 นางละอองดาว ตั้งสกุล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

996 18201 นางสดใส ชมชื่น โรงเรียนเมืองสุรินทร

997 18203 นางประยงค สายกลิ่น โรงเรียนบานตะตึงไถง

998 18217 นางสาววิภาวดี สายแกว โรงเรียนเมืองสุรินทร

999 18222 นายสมจิตร มีศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1000 18238 นางวาสินี แสนทอง โรงเรียนบานสลักได

1001 18264 นายผดุงทรัพย หิมวันต โรงเรียนบานตะตึงไถง

1002 18265 นายประวัติ รุงเรือง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1003 18285 นางสาวพัฒนพร สุทธิยานุช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1004 18314 นายปรีดา ประดับสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1005 18333 นางสุธาทิพย อินทรามะ โรงเรียนบานตะตึงไถง

1006 18360 นายจักรพันธ โพธิวัฒน โรงเรียนบานแกใหญ

1007 18363 นางสุขี มณีนิล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1008 18367 นางทองเย็น ชะเนติยัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1009 18369 นางกนกวรรณ พินแยม โรงเรียนเมืองสุรินทร

1010 18384 นางกุลรภัสสร สุขเสริมศาล โรงเรียนเมืองสุรินทร

1011 18402 นายชาตรี สุบินดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1012 18404 นางประพิทย อรามเรือง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1013 18415 รอยโทปณณวัชร ชัยพัฒนาโรจน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1014 18422 นางสุณี ขันแกว โรงเรียนบานตะตึงไถง

1015 18431 นายวินัย ผดุงเจริญ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1016 18444 นายเขมา โลกนิยม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1017 18461 นายครองรัฐ ชมบุญ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1018 18467 นายประเสริฐ ปตถวัลย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1019 18486 นายเสถียร คลายคลึง โรงเรียนเมืองสุรินทร

1020 18487 นางกรรณิการ คลายคลึง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1021 18551 นางเศียรนภา สะอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1022 18552 นางพัชรินทร สืบเสาะเสมอ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1023 18553 นางนงลักษณ วิจิตรธรรม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1024 18578 วาที่พ.ต.ปยะวงษ หมายดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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1025 18581 นางวัลลภา มวงชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร

1026 18613 นางนฤมล พอคา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1027 18622 นายสมาน จึงศรีพันธ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1028 18627 นางรัชนี มากมูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1029 18628 นางรัตติกาล สุนทรารักษ โรงเรียนเมืองที

1030 18629 นายประดิษฐ สํารวมจิตร โรงเรียนบานตระแสง

1031 18654 นางเสาวลักษณ โสรเนตร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1032 18662 นายฐิติวัสส วงเวียน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1033 18663 นางวรณี วงเวียน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1034 18667 นายโกเมท แกวมวง โรงเรียนเมืองที

1035 18668 นายรุงโรจน จุกหอม โรงเรียนบานนาบัว

1036 18706 นายพิเศษ พูนดังหวัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1037 18711 นายบุญทรง ดายรินรัมย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1038 18738 นางปติณญา จารัตน โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1039 18758 นายไพบูลย เกิดเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1040 18759 นายยุทธศาสตร โหราศาสตร โรงเรียนบานตะตึงไถง

1041 18770 นางศิริลักษณ สุบินดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

1042 18779 นางภูมิจิตต ศรีผองงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1043 18780 นายวิชชุกร มาลาวิทยา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1044 18782 นายพสิษฐ ยืนยง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1045 18814 นายมานะ พิศวง โรงเรียนเมืองสุรินทร

1046 18817 นายประสาน โสวภาค โรงเรียนบานนาบัว

1047 18819 นางสมปรารถนา บุญมา โรงเรียนบานตะตึงไถง

1048 18821 นางสาวจวงจันทน ศรกลา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1049 18861 นายธรรมศักดิ์ สายแกว โรงเรียนบานราม

1050 18873 นายรัชภูมิ จันทรปรุง โรงเรียนบานตะตึงไถง

1051 18893 นางเพียงพร เสริมดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

1052 18894 นายสมโภชน ธุรานุช โรงเรียนเมืองสุรินทร

1053 18895 นายประวัติ บุญรักษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1054 18897 นางอัญชนา วงศวัฒนาชัย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1055 18899 นายมะณี แกวปลั่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร

1056 19000 นายสุพันธ เหลือสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร
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1057 19001 นายอุทัย เผาพันธ โรงเรียนบานตระแสง

1058 19002 นางบรรจง โสระฐี โรงเรียนเมืองสุรินทร

1059 19003 นายเทียน อนุไวยา โรงเรียนบานรัตนะ

1060 19004 นายเอกรินทร อนุเคราะห โรงเรียนบานรัตนะ

1061 19046 นางเปรมรัตน สมานโสร โรงเรียนเมืองสุรินทร

1062 19048 นายทวีศักดิ์ รัฐสมุทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1063 19049 นางสําเนียง พาสนพัฒน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1064 19054 นางจํานงจิต สุนทรารักษ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1065 19056 นางพรทิพย จันทรหอมฟุง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1066 19065 นางชฎารักษ บูรณเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1067 19070 นายเอกพงษ วรโพธิ์ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1068 19073 นายบุญเลิศ แพงเจริญ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1069 19075 นางสุทธารัตน สุขวาสนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1070 19081 นายวีรพงศ งามยิ่ง โรงเรียนเมืองที

1071 19089 นางสุพรรณี จันทรวิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1072 19100 นางอารีย นภาคเวชน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1073 19103 นางภัทรพร จันทา โรงเรียนบานเพี้ยราม

1074 19116 นางสาวรัชนีย สุขยานุดิษฐ โรงเรียนเมืองที

1075 19134 นางสุนทรี เหมือนกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร

1076 19142 นางวิรัลทิพย ทาดี โรงเรียนบานแกใหญ

1077 19164 นายโชติ สวัสดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1078 19171 นายอรุณ ไทยากรณ โรงเรียนบานราม

1079 19172 นายประสิทธิ์ สวยรูป โรงเรียนบานแกใหญ

1080 19195 นายประกุน จริตรัมย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1081 19196 นางศันสนีย จริตรัมย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1082 19224 นางจินดา บึ้งชัยภูมิ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1083 19225 นายเกียรติชัย ทองศรี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1084 19232 นายเวียงชัย หลวงกลาง โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

1085 19240 นายอูทอง ประดาสุข โรงเรียนบานตระแสง

1086 19272 นางธิติมา มีสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1087 19286 นายมานิตย ภูทอง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1088 19290 นางวิไลรัตน ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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1089 19296 นางประภา มณีรัตน โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1090 19308 นายฉลอง ศรีพรหม โรงเรียนเมืองสุรินทร

1091 19328 นางพิกุลศรี ศรีราม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1092 19341 นายอิทธิกร เจริญสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1093 19342 นางนงเยาว กิมาวะหา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1094 19343 นางพรอมสุข ศรีพรหม โรงเรียนเมืองสุรินทร

1095 19371 นางรัตนาภรณ สินสราง โรงเรียนบานตะตึงไถง

1096 19411 นางเฉลา สายยศ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1097 19415 นายสมจิตร ยางเยื้อง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1098 19417 นายสายัณห พุทธิสมสถิตย โรงเรียนบานตะตึงไถง

1099 19418 นางประภา สุขแสวง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1100 19419 นางสิงหา ครึ่งมี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1101 19422 นางเสาวพรรณ นับถือตรง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1102 19425 นางสุภนา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1103 19428 นางนวลจันทร มูลทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1104 19430 นายณรัณธกรณ นราธวรานันทน โรงเรียนบานตะตึงไถง

1105 19456 นางคําพูน พิศวง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1106 19458 นายชาญวิทย อินทนูจิตร โรงเรียนบานตะตึงไถง

1107 19461 นางสุนทรี ศิริบูรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1108 19462 นายเกษม บุญเปลง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1109 19464 นางนิตยา สาสาย โรงเรียนเมืองสุรินทร

1110 19468 นายวัชรินทร สุขวาสนะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1111 19470 นายบัญชา มูลทอง โรงเรียนบานตะตึงไถง

1112 19474 นางรุจี ตื่นเตนดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

1113 19475 นายสุขชัย นิยมตรง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1114 19477 นางรําไพ หกดานจาก โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1115 19478 นายสังคม เจริญทรัพย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1116 19480 นางธัญญรัตน นิยมตรง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1117 19482 นายสุรชัย พิศวง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1118 19483 นางสาวนิจนิรันดร มุทิตานนท โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1119 19485 นางวิภาภร สุขโรจนพงศ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1120 19486 นางเพ็ญพิมล เกศวัฒนกุล โรงเรียนบานสําโรงนาดี
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1121 19488 นายสุรชัย เสียงสนั่น โรงเรียนบานตะตึงไถง

1122 19490 นายบุญเสริม เติมกลา โรงเรียนบานตะตึงไถง

1123 19492 นางรําไพ ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1124 19494 นางสําเริง อินทยุง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1125 19497 นายดิเรก ครึ่งมี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1126 19533 นางมนพัทธ รุงเชา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1127 19538 นายสามล ทองดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

1128 19554 นายนิติพัฒน ลําภู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1129 19561 นายวิรัช ศรีไสว โรงเรียนบานรัตนะ

1130 19562 นายสงา ศรีราม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1131 19593 นางกมลพร ชาญเจริญ โรงเรียนบานตะตึงไถง

1132 19594 นายประวิทย มะลิลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1133 19595 นางบุปผา พิศวงศ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1134 19596 นายสุทธิพงศ ฉายาพร โรงเรียนบานตะตึงไถง

1135 19597 นางกัญญารัตน บุตรทา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1136 19599 นายรังสรรค เผือกขํา โรงเรียนบานนาบัว

1137 19600 นายศราวุธ นิเวศวรากร โรงเรียนเมืองสุรินทร

1138 19601 นางเพ็ญพิมล ลําภู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1139 19603 นายชัย ฉัตรพิทักษกุล โรงเรียนบานตะตึงไถง

1140 19604 นางประออน สายยศ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1141 19612 นายธนัช ประดิษฐปรีชา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1142 19613 นางวิมลพันธ ประดิษฐปรีชา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1143 19628 นางอรดี พิศเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1144 19644 นางวราภรณ ทองเพชร โรงเรียนบานคอโค

1145 19648 นายกิตติพงษ สืบเพ็ง โรงเรียนบานนาบัว

1146 19652 นายประจักษ หอทรัพย โรงเรียนบานตะตึงไถง

1147 19683 นางอํานวย กําจร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1148 19704 นางทอรุง ประมูปถัมภ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1149 19705 นายสุรพงษ วงละคร โรงเรียนเมืองสุรินทร

1150 19707 นางศรีนวล ลุนธาตุ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1151 19742 นางวิริยา เยาวลักษณ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1152 19828 นางจันทรเพ็ญ ทางดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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1153 19838 นางสหัส จุงเลียก โรงเรียนบานคาบ

1154 19844 นางรัศมี เจริญศิริ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1155 19846 นางศรีจันทร ดัชถุยาวัตร โรงเรียนเมืองสุรินทร

1156 19867 นายอนันทแสง แผนใหญ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1157 19881 นายดุสิต ดวงใจดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1158 19887 นางดาริกา สนุกแสน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1159 19889 นายสนั่น อุดมทวี โรงเรียนเมืองสุรินทร

1160 19892 นายสงวน ทองมวล โรงเรียนบานจันรม

1161 19913 นายสุระ สุบินดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1162 19928 นางศิริวดี มีศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1163 19933 นายพิทักษ ทองเลิศ โรงเรียนบานเพี้ยราม

1164 19936 นางจิราภรณ เรืองโชติเสถียร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1165 19944 นายสมชาย กลีบแดง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1166 19982 นางจริยาภรณ กระแสโสม โรงเรียนเมืองสุรินทร

1167 20001 นายสนุก เหมาะตัว โรงเรียนบานคอโค

1168 20017 นายทรงศักดิ์ จันทบุรี โรงเรียนบานนาบัว

1169 20018 นางวไลลักษณ จันทบุรี โรงเรียนเมืองสุรินทร

1170 20024 นางเพชรมณี ชุมมณเฑียร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1171 20025 นายเรวัต วงษฉลาด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1172 20036 นายสมจริง สมใจหวัง โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1173 20067 นายสมใจ อดทน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1174 20071 นายสมศักดิ์ ศิลากุล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1175 20072 นายโสภณ สุภาสัย โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1176 20074 นางนัยนา ไทยทองสุขสกุล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1177 20083 นางรติมา สวัสดิ์โยธิน โรงเรียนบานตะตึงไถง

1178 20084 นางจวงจันทร ผาคํา โรงเรียนเมืองสุรินทร

1179 20090 นางทองพูน ผลเกิด โรงเรียนบานนาบัว

1180 20096 นายนววิธ ควรดี โรงเรียนบานคอโค

1181 20099 นายวัฒนา กลีบแกว โรงเรียนบานนาบัว

1182 20108 นางทองมวน พื้นฉลาด โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1183 20119 นายชาญชัย สระอินทร โรงเรียนบานสลักได

1184 20126 นางบุญยดา บุญรวมธนะชัย โรงเรียนบานตระแสง
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1185 20138 นายระพีพจน หวังวก โรงเรียนบานรัตนะ

1186 20140 นางวันเพ็ญ นิยมตรง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1187 20144 นางละออง แสนโก โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1188 20158 นายพิษณุ จบไตรเภท โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1189 20176 นายกายสิทธิ์ มุตะโสภา โรงเรียนเมืองที

1190 20197 นายศิริวัฒน พูนแสง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1191 20200 นางแกนจันทร คิดสําเร็จ โรงเรียนบานนาบัว

1192 20210 นางเขมจิรา ทองดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

1193 20213 นางสรวงสุดา ศิลากุล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1194 20227 นายคอน คิดกลา โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

1195 20232 นางศิริพรรณ ชุมสุข โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1196 20240 นายยุทธศักดิ์ ชุมสุข โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1197 20256 นายจุฬา มันธุภา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1198 20257 นางเอื้ออารี สมานุหัตถ โรงเรียนบานแกใหญ

1199 20262 นางธราพร จี้เพชร โรงเรียนบานคอโค

1200 20272 นางนริศรา สาแกว โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1201 20275 นางเสาวคนธ อินทรแปน โรงเรียนเมืองที

1202 20278 นางครองรัตน ลักขษร โรงเรียนบานตะตึงไถง

1203 20280 นางสุจิตรา อินละคร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1204 20283 นายสุภาพ จันทรเพ็ญ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

1205 20285 นายสุนทร สุทธิยานุช โรงเรียนบานตะตึงไถง

1206 20293 นายพิชัย พูนแสง โรงเรียนบานนาบัว

1207 20294 นางดารณี ภัทรพานี โรงเรียนเมืองสุรินทร

1208 20313 นางอัมพกา เพียรมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1209 20323 นางสุภา บรมสุข โรงเรียนบานตั้งใจ

1210 20354 นางเพ็ญพิมล ภพตรัยรักษ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1211 20355 นายสุรพงศ หลวงยี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1212 20364 นางยุพิน ทวีเหลือ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1213 20370 นายสนธยา อยูมี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1214 20384 นายสิงหทอง สุขสิน โรงเรียนเมืองสุรินทร

1215 20385 นางนฤมล สุขสิน โรงเรียนเมืองสุรินทร

1216 20388 นางจันทรเพ็ญ เจริญศิริ โรงเรียนบานเพี้ยราม
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1217 20396 นางสาวนวลพรรณ มูลศาสตร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1218 20401 นางเทียมจันทร พันละบุตร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1219 20405 นางสุภาวดี คําสุมาลี โรงเรียนบานนาบัว

1220 20407 นายวินัย พุมพา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1221 20408 นางทองสุข สหุนัย โรงเรียนเมืองสุรินทร

1222 20410 นางเบญจวรรณ นพคุณ โรงเรียนบานตะตึงไถง

1223 20416 นายสุทธิรักษ บุญพบ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1224 20417 นางสมคิด บุญพบ โรงเรียนเมืองที

1225 20428 นางประทีป เกิดกล่ํา โรงเรียนเมืองสุรินทร

1226 20429 นางนิตยา ประยุติยา โรงเรียนบานสวาย

1227 20431 นางจิราภรณ พิศโสระ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1228 20433 นางดวงแกว พวงศรี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1229 20435 นางประคอง ยงคง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1230 20436 นายเสริม ยงคง โรงเรียนบานแกใหญ

1231 20475 นางสัตนาม เรืองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1232 20476 นายสันทัด เศรษฐประสงค โรงเรียนบานตะตึงไถง

1233 20477 นายพินิจ นิ่มปรางค โรงเรียนบานตะตึงไถง

1234 20479 นางรุงอรุณ ใจนุม โรงเรียนบานตะตึงไถง

1235 20488 นางบานชื่น บุญญา โรงเรียนบานคอโค

1236 20494 นางลํายอง พัวประเสริฐ โรงเรียนบานแกใหญ

1237 20503 นายอนุพันธ เขียวหวาน โรงเรียนเมืองสุรินทร

1238 20539 นางมาลีรัตน สุระพรพิชิต โรงเรียนบานรัตนะ

1239 20554 นางสาววัลยลิกา พานิกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร

1240 20562 นางศศิธร เจริญทรัพย โรงเรียนบานนาบัว

1241 20564 นายวีรศักดิ์ บุญศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1242 20575 นางสุมน ฤทธิเดช โรงเรียนเมืองสุรินทร

1243 20581 นายวีระ ปนทะรส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1244 20583 นางกมลทิพย เจริญศิริ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1245 20584 นายนุกูล หอทอง โรงเรียนบานตะตึงไถง

1246 20601 นางจิราพร สวยรูป โรงเรียนเมืองสุรินทร

1247 20617 นายประมวลมิตร ใจดี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1248 20619 นางสิริกมล บุญเปลง โรงเรียนเมืองสุรินทร
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1249 20626 นางสาวสุรีรัตน เซียนโห โรงเรียนเมืองสุรินทร

1250 20627 นางสาวอัมพร เปนไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1251 20628 นางแจมจันทร หงสโชคอนันต โรงเรียนเมืองสุรินทร

1252 20629 นายอภัย วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1253 20666 นายไพศาล ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนบานตะตึงไถง

1254 20696 นางเจียมจิต คงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร

1255 20722 นายปรีชา กาบทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1256 20744 นางพัชรธนันทร ศรีโกตะเพชร โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1257 20753 นายสมภพ คมคาย โรงเรียนเมืองสุรินทร

1258 20765 นายอุทัย ชื่อมี โรงเรียนบานสวาย

1259 20767 นายประมูล วิเวกวินย โรงเรียนเมืองสุรินทร

1260 20790 นางพรรษมน พิมพจันทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1261 20799 นายสุรินทร ศรีหะจันทร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1262 20819 นายสกุลไทย ยางงาม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1263 20821 นายสมพจน นพเกา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1264 20822 นางสมศรี สวางพล โรงเรียนเมืองสุรินทร

1265 20823 นางสาวประไพ ธุรานุช โรงเรียนเมืองสุรินทร

1266 20824 นางมณี คงทวี โรงเรียนบานนาบัว

1267 20828 นายจําลอง สุขสิน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1268 20844 นางกาญจนา กาบทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1269 20863 นายเติม ดวงดี โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

1270 20875 นางอรุณรัตน จุฑาจันทร โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

1271 20881 นางรุจีภรณ ลวดเงิน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1272 20893 นางกาญจนา ผิวผอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1273 20894 นายประทีป เขาเมือง โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1274 20955 นางชูศรี อบมา โรงเรียนเมืองสุรินทร

1275 20959 นางอรพิน งามสุธรรม โรงเรียนบานนาบัว

1276 20968 นางจรัสศรี สุจินพรัหม โรงเรียนเมืองสุรินทร

1277 20971 นายวิวัฒน เนินงาม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1278 20981 นางดวงจันทร ศรีระอุดม โรงเรียนบานสลักได

1279 20989 นางนุชนาฎ จิตขาว โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1280 21004 นายวิสิทธิ์ สุขวาสนะ โรงเรียนบานตะตึงไถง
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1281 21018 นางบุญนิศา สุปงคลัด โรงเรียนบานรัตนะ

1282 21027 นายสิทธิเดช มูลศาสตร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1283 21056 นางคุณทนา กุมรัมยะกุล โรงเรียนบานนาบัว

1284 21060 นายณัฐกุล นามอภิชน โรงเรียนบานนาบัว

1285 21077 นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล โรงเรียนบานคอโค

1286 21079 นายเอกพจน หัวเขา โรงเรียนบานสวาย

1287 21090 นางกนกลักษณ เกษรบัว โรงเรียนบานรัตนะ

1288 21105 นางอาทิตยา แกวกาหนัน โรงเรียนเมืองสุรินทร

1289 21115 นายเอกวิทย เพ็ชรสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร

1290 21116 นางนวลฉวี ดาศรี โรงเรียนบานตะตึงไถง

1291 21126 นายถวิล สายสุข โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1292 21153 นางสุนีย ชัยงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1293 21154 นางเครือวัลย สายกระสุน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1294 21155 นายสุริยะ จับใจเหมาะ โรงเรียนบานตะตึงไถง

1295 21159 นายเสมอ มีแกว โรงเรียนบานเพี้ยราม

1296 21177 นางจันทรเพชร ลักขษร โรงเรียนบานคอโค

1297 21185 นางศจีวิไล เรืองสิทธิ์ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1298 21217 นายประยงค มณีรัตน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1299 21218 นางเพชรศรี กอแกว โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1300 21225 นางการณิก วรรณุปถัมภ โรงเรียนบานนาบัว

1301 21248 นายชูวิทย ชิ้นเพชร โรงเรียนบานตะตึงไถง

1302 21274 นางมยุรี พิงคานนท1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1303 21283 นางมาฆะณี พระทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1304 21289 นางภัสสทิชา เสนจันทรฒิไชย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1305 21313 นางวริยา สุขศิล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1306 21360 นางมะลิ พุทธานุ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1307 21374 นางวีรยา เหลือลน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1308 21407 นางศุภานัน สายรัตน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1309 21426 นายวิสิทธิ์ สุขยานุดิษฐ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1310 21431 นายสุรสิทธิ์ สุขชวย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1311 21434 นายประเดิม เติมกลา โรงเรียนเมืองสุรินทร

1312 21460 นางสาวธัญลักษณ ทัดศรี โรงเรียนบานสําโรงนาดี
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1313 21462 นางบุษกร สุภิษะ โรงเรียนบานทัพกระบือ

1314 21465 นายอนุพงษ หอมขจร โรงเรียนบานเพี้ยราม

1315 21467 นางวรรณี กําจัดศัตรูพาย โรงเรียนบานนาบัว

1316 21468 นางเสาวนา กลีบแกว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1317 21487 นางโพยมรัตน เจริญพิทยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1318 21502 นายกองเกียรติ กอแกว โรงเรียนบานตะตึงไถง

1319 21503 นายเนื่อง อนุไวยา โรงเรียนเมืองสุรินทร

1320 21510 นายไตรสิทธิ์ วานิชอธิวัฒน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1321 21523 นางฉันทนา จรจรัญ โรงเรียนบานนาบัว

1322 21529 นายพงศศักดิ์ อินทรนุช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1323 21530 นางสาวปุณยภา เย็นเสมอ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1324 21531 นางฉวีวรรณ เอิบอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1325 21537 นางรัตติยา ภิญโญภาพ โรงเรียนบานคอโค

1326 21544 นายสุวรรณ กองทุน โรงเรียนบานสวาย

1327 21553 นายรังสรรค เหลือสนุก โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1328 21581 นายวิจักร ทันเพราะ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1329 21582 นายประทีป เหมือนใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1330 21586 นางสํานอง กมลบูรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1331 21596 นางสาวพิไลลักษณ ชิดชอบ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1332 21602 นางแววเนตร เผือกขํา โรงเรียนบานนาบัว

1333 21606 นายธรรมนูญ ดีประดวง โรงเรียนเมืองสุรินทร

1334 21616 นายประเทือง จอกทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1335 21618 นายทนาย ประดับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1336 21629 นายประพันธ สายแกว โรงเรียนเมืองสุรินทร

1337 21665 นายเริงชัย เสาะสิทธิ์ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1338 21701 นายวิวัฒน ตนสกุลงาม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1339 21705 นางจินตนา สุจินพรัหม โรงเรียนบานนาบัว

1340 21711 นายจิตร สุนทร โรงเรียนเมืองสุรินทร

1341 21713 นางเบญญา แสนกลา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1342 21723 นางโสรดา แถวทิม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1343 21738 นายบุญโชติ กกรัมย โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1344 21758 นางมยุรี สุจินพรัหม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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1345 21766 นางสาวสุภิดา แกนเดียว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1346 21786 นายอภิวัฒน ใสสูงเนิน โรงเรียนบานจันรม

1347 21806 นางประภาศรี สายแสงจันทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1348 21811 นายชนณธนัชฎ โคตรพันธ โรงเรียนบานจันรม

1349 21856 นางอรพิมพ ดวงงาม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1350 21866 นางสุจิรา ทะเรรัมย โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1351 21876 นางสาคร สีหาบุตร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1352 21883 นางสาวสมศรี สุดสวาสดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1353 21886 นายวรวุฒิ ผมนอย โรงเรียนเมืองสุรินทร

1354 21887 นางสมหมาย ผมนอย โรงเรียนเมืองสุรินทร

1355 21893 นางอําไพ นิตยวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร

1356 21903 นางกันธิชา แสงศิริรักษ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1357 21917 นางพรสถิตย ทองขาว โรงเรียนบานคาบ

1358 21925 นางเพียงใจ พรหมศร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1359 21942 นายวิสิฐ พงชะอุมดี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1360 21950 นางสดสี เข็มทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร

1361 21975 นางสุรภา ถูกคะเนย โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

1362 21990 นางปทิตตา ณัติเดชาชัย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1363 22010 นางประหยัด นิยมหาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1364 22013 นางนารี ประจันทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1365 22014 นางจันทนา ดายรินรัมย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1366 22022 นางคํานวน พงชะอุมดี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1367 22031 นายสงวน พระจันทร โรงเรียนบานตะตึงไถง

1368 22041 นางปรียา เกษรแกว โรงเรียนเมืองที

1369 22070 นางศิริรัตน หัดรัดชัย โรงเรียนบานแกใหญ

1370 22118 นางสิริวรร อินทรามะ โรงเรียนบานคอโค

1371 22127 นางปทุมมา ตระกูลโศภิษฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1372 22131 นางสุนีย ยืนยง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1373 22141 นายนรินทร อุปถัมภ โรงเรียนบานทัพกระบือ

1374 22144 นายสมถวิล เผือกแกว โรงเรียนบานคาบ

1375 22153 นางอุทัย ยิ่งมีมา โรงเรียนเมืองสุรินทร

1376 22170 นางพัชมณ สาลี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)
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1377 22171 นายประหยัด เชิดดอก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1378 22183 นางลักขณา เจริญศิริ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1379 22190 นางพนิดา ยิ่งกลา โรงเรียนบานจันรม

1380 22199 นางหนูทัศน ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1381 22203 นายประทับ เสาสูง โรงเรียนบานคอโค

1382 22204 นายบวร เพิ่มทรัพย โรงเรียนบานคอโค

1383 22211 นางสมพร สุขอุม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1384 22214 นางเสาวนีย คีรีโชติ โรงเรียนบานทัพกระบือ

1385 22248 นางจิราภรณ ปทมาจําปาสา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1386 22249 นางสุนีย กาญจนากาศ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1387 22258 นายปรัชญา ดวงดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

1388 22274 นางพัชรีพร สาทิพจันทร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1389 22285 นางสุจิตตรา พิมพแตม โรงเรียนเมืองสุรินทร

1390 22300 นางสุคนธ ฉัตรทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1391 22305 นายสมคิด เจริญชัย โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1392 22314 นางรจนา ทองประดับ โรงเรียนบานสวาย

1393 22318 นายวิเชียร มูลทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร

1394 22319 นายสัมพันธ บุตรโส โรงเรียนเมืองที

1395 22333 นายอัครเดช เขียวหวาน โรงเรียนบานตระแสง

1396 22389 นางจริยา สมนิยาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

1397 22418 นางปูริดา หล็วงสนาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1398 22421 นางจุลีรัตน วงษจันทรอุมา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1399 22434 นางจันฒนา โปรยกลาง โรงเรียนบานนาบัว

1400 22447 นางกัญญาภัค โฉมงาม โรงเรียนบานนาบัว

1401 22468 นางบุญรอง พงศธรวิวัฒน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1402 22496 นายฐปกรณ ธานีวรรณ โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1403 22502 นายสมชาติ ขอรม โรงเรียนบานแกใหญ

1404 22532 นายประจักษ สระแกว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1405 22555 นายสมเกียรติ พลายดวง โรงเรียนเมืองที

1406 22558 นางวันธนา เนียมเกิด โรงเรียนเมืองสุรินทร

1407 22559 นายบุญลือ เนียมเกิด โรงเรียนบานราม

1408 22575 นายสรรพวุธ พรหมจักรินทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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1409 22583 นายสุเพียร ประยงคหอม โรงเรียนบานสลักได

1410 22587 นายยุทธนา ชาดแดง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1411 22588 นายประกอบ แทนแกว โรงเรียนบานจันรม

1412 22621 นายประมวล อุนคํา โรงเรียนบานเพี้ยราม

1413 22683 นายสุรชาติ สันทัด โรงเรียนเมืองสุรินทร

1414 22685 นางนิภา จันธิมา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1415 22686 นางทิพรัตน พาหะมาก โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1416 22725 นางวนิดา สุวัณณุสส โรงเรียนเมืองสุรินทร

1417 22737 นางพงศทิพา สกุลรักษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1418 22761 นางกัลยา หาญหาว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1419 22799 นางสาวพิชญสินี คุณสุวรรณ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1420 22817 นางพยอม สีมาวงษ โรงเรียนบานคอโค

1421 22849 นายพงษศักดิ์ อินทรามะ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1422 22852 นายนิธิกร ศรีไทย โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1423 22875 นายณัฎฐเศรณ ทาดี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1424 22885 นางเกษราพร โรจนากาศ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1425 22900 นายชาตรี รําจวน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1426 22907 นายวิรัช แสวงดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1427 22917 นางรัตนาภรณ บุญยืน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1428 22953 นางพะเยาว เหมือนคิด โรงเรียนบานสลักได

1429 22955 นางอารีย หัวเขา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1430 22977 นางสมโภชน พลายดวง โรงเรียนเมืองที

1431 22979 นางสาวจันทรเพ็ญ ปลื้มชิงชัย โรงเรียนบานคอโค

1432 23000 นายอภิวัฒน พวงบุญ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1433 23013 นางอารีย สมเปน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1434 23017 นางจันทรเพ็ญ หงษอินทร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1435 23091 นางเพ็ญพรรณี วรรณูปถัมภ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1436 23092 นายณัฐพล ยวนจิต โรงเรียนบานตะตึงไถง

1437 23093 นางสุพรรณี ฟงวัฒนา โรงเรียนเมืองสุรินทร

1438 23132 นายกฤษณะ พยอมหอม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1439 23138 นางสาวสุวะณี เทศแกว โรงเรียนบานสวาย

1440 23142 นายประจง ศรีอภิชาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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1441 23154 นายสือ กระแสโสม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1442 23160 นางกัญญา สามยอด โรงเรียนบานนาบัว

1443 23166 นายณรงค คําชาย โรงเรียนบานสลักได

1444 23211 นางสายฝน ทองสะอาด โรงเรียนบานรัตนะ

1445 23213 นายชวลิต ชมโพธิ์สอน โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

1446 23216 นางสาโรจน จันทเขต โรงเรียนเมืองที

1447 23218 นางสุพรรณ ลัทธิกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1448 23219 นายสมโภชน ภาสกานนท โรงเรียนบานรัตนะ

1449 23220 นางสาวพัทธนันท สายยศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1450 23248 นายทวี ไตรล้ํา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1451 23263 นางพิกุล มาลีแกว โรงเรียนเมืองสุรินทร

1452 23265 นางเสาวลักษณ บุญรับ โรงเรียนบานตะตึงไถง

1453 23349 นายไพโรจน บัวสาย โรงเรียนบานจันรม

1454 23351 นางวงศสิริ เถินมงคล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1455 23366 นางสาวนฤมล สิงคเสลิต โรงเรียนบานรัตนะ

1456 23369 นายธนชัย สุทธิยานุช โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1457 23376 นายพรเทพ ดีมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร

1458 23396 นางอุไร ทรงเย็น โรงเรียนบานสวาย

1459 23421 นางองุน แยมเกษร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1460 23435 นางฉวีวรรณ ศาลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1461 23441 นางบัวศร ประเมินดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

1462 23475 นางณีรวรรณ อุทัยเรือง โรงเรียนบานตั้งใจ

1463 23484 นางนภาพร ประชุมพันธ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1464 23507 นายประดิษฐ กุชโร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1465 23518 นางอาภรณ สิงหคํา โรงเรียนบานรัตนะ

1466 23542 นางสมพร สาระนิม โรงเรียนบานคอโค

1467 23587 นางเพชรนภา บุตรดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1468 23622 นางสาวสุพจน จรจรัญ โรงเรียนบานตะตึงไถง

1469 23624 นายสมศักดิ์ จันธิมา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1470 23648 นางสาวสุมาลี ทางดี โรงเรียนบานรัตนะ

1471 23657 นางภัทรพร นุชมา โรงเรียนบานเพี้ยราม

1472 23658 นายทวี เผือกแกว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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1473 23668 นางสุมนา แพงเจริญ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1474 23669 นายพงษศักดิ์ แพงเจริญ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1475 23676 นายสุทิศ ศรีสุข โรงเรียนบานสลักได

1476 23679 นางอรุณี เคลาศรี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1477 23682 นางอิสราภรณ วัชรจรัสพงศ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1478 23685 นายศิริวัตร บุญประสพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1479 23690 นางชดาพร ดัชนี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1480 23692 นายเดชา ทิชากร โรงเรียนเมืองสุรินทร

1481 23698 นายสายนอย บังทอง โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1482 23700 นางทองเย็น ถูกหมาย โรงเรียนเมืองสุรินทร

1483 23717 นางกันตหทัย เกษมศรี ณ อยุธยา โรงเรียนบานตระแสง

1484 23723 นางศุจิกา ทรงพระ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1485 23760 นางวันเพ็ญ สุปงคลัด โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1486 23762 นางโสภา พวงงาม โรงเรียนบานนาบัว

1487 23766 นายเดชา บุตรดา โรงเรียนบานนาบัว

1488 23788 นายธนพล วงศนามเถาว โรงเรียนบานเพี้ยราม

1489 23789 นายธรรมรัตน เจริญผลธนากานต โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1490 23796 นางนงนุช โพธิสน โรงเรียนบานตะตึงไถง

1491 23801 นางสําราญ ปทุมนุกูลศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1492 23815 นางสาธิตา เซียรัมย โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1493 23831 นายเชิด นพราลัย โรงเรียนบานตะตึงไถง

1494 23855 นางสุนิษา เหลือถนอม โรงเรียนบานสวาย

1495 23865 นายสมบัติ เที่ยงตรง โรงเรียนบานตะตึงไถง

1496 23885 นางสาวประกายวัลย ไชยเสริฐ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1497 23888 นางนันทนา สาแกว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1498 23930 นายสําเร็จ เถินมงคล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1499 23933 นางใขสี สมานสวน โรงเรียนบานจันรม

1500 23941 นางวราภรณ เครื่องวิชา โรงเรียนบานคาบ

1501 23947 นายจักรกฤษณ พิศโสระ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1502 23960 นางสาวสุภาพ กลีบเพชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1503 23961 นายศุภกร กองทุน โรงเรียนบานเพี้ยราม

1504 23968 นางหทัยรัตน กะภูทิน โรงเรียนบานนาบัว



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 1 อําเภอเมืองสุรินทร

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

1505 23982 นางธัญญาภัทร หาญมานพ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1506 23987 นายสันติชัย จันทราช โรงเรียนบานตั้งใจ

1507 24009 นางพุดพง คุณนาม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1508 24032 นางสําเนียง สองพาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1509 24033 นางอรัญนิตย ศรีจันทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1510 24085 นางคัทลียา รัฐสมุทร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1511 24087 นางวรวลัญช แสงภักดี โรงเรียนบานทัพกระบือ

1512 24089 นางทิตธยา สีหลา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1513 24103 นางฉวีวรรณ ทิพยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1514 24192 นางสาวศินัดดา ศิลาลาย โรงเรียนบานสวาย

1515 24193 นายวินัย พรหมบุตร โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1516 24197 นางวงมณี คลองแคลว โรงเรียนเมืองสุรินทร

1517 24232 นางทัศนีย เพงเล็งดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1518 24237 นายพีรธนะ บุญจิราพิพัฒน โรงเรียนเมืองสุรินทร

1519 24246 นายวิวัฒนชัย นิลวรรณ โรงเรียนบานนาบัว

1520 24259 นางยาณี ทองขวัญ โรงเรียนบานสลักได

1521 24260 นายกีรติ กะภูทิน โรงเรียนบานนาบัว

1522 24269 นางรุงทิวา บูรณเจริญ โรงเรียนบานตระแสง

1523 24277 นายบุญเจริญ บูรณะ โรงเรียนบานตะตึงไถง

1524 24284 นางอรชร ชวยพัฒน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1525 24289 นายเกลา ดําแกว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1526 24299 นางพิชญณิดา สมหมาย โรงเรียนบานทัพกระบือ

1527 24301 นายไพรัตน สามาลย โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1528 24315 นางบุษบา พิมศร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1529 24338 นางภรดี แพงกุล โรงเรียนบานตระแสง

1530 24381 นายพลา สะอาดเอี่ยม โรงเรียนบานแกใหญ

1531 24395 วาที่ร.ท.ณฐกร ศรีเมือง โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1532 24410 นางลัดดาวัลย สกุลวรวิทย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1533 24423 นางสมพร พรหมคุณ โรงเรียนบานนาบัว

1534 24442 นางรังสิมา ดวงดี โรงเรียนบานนาบัว

1535 24445 นายวัฒนบูลย สมบัติ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1536 24451 นางบัวชุม สมกลา โรงเรียนเมืองสุรินทร
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1537 24453 นางสุพรรณี ทิพยโกมุท โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1538 24459 นายฐานันดร ธุนาบาล โรงเรียนบานนาบัว

1539 24470 นายชํานาญ ใจเพียร โรงเรียนเมืองสุรินทร

1540 24473 นายสุพะ รังแกว โรงเรียนเมืองที

1541 24489 นางสมบัติ ทวีฉลาด โรงเรียนบานสวาย

1542 24492 นางปยาพัชร ยังมี โรงเรียนบานสวาย

1543 24495 นางลัดดา มีรสล้ํา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1544 24498 นางรุงรวีย แสนศรี โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1545 24504 นางพรรณิกา หายทุกข โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1546 24511 นางอรชร เยาวลักษณ โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1547 24514 นายสมชาย เหมแดง โรงเรียนบานจันรม

1548 24542 นางเบญจา เห็นไดชม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1549 24544 นายสุริยัน จารัตน โรงเรียนบานแกใหญ

1550 24551 นางทิพยนิภา ไกรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1551 24552 นายพิษณุ วรรณตรง โรงเรียนบานตั้งใจ

1552 24558 นางอมรรัตน นิวัฒนบรรหาร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1553 24559 นายธาตรี ค้ําคูณ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1554 24586 นางสาวอุมารติพร ทัดศรี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1555 24610 นายวินัย หลวงกลาง โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

1556 24625 นางสาวกุลวดี วงศลําดวนกิจ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1557 24628 นางสุภาภรณ แจมใส โรงเรียนบานเพี้ยราม

1558 24647 นางสุนันทา วงศบา โรงเรียนบานทัพกระบือ

1559 24648 นางผาสุข ศรีผองงาม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1560 24667 นางกมลทรรศน ใสสูงเนิน โรงเรียนบานคาบ

1561 24694 ส.อ.หญิงเกยูร ประทุมวรรณ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1562 24697 นางบุญรวม คงครบ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1563 24706 นางเรืองรอง พิพัฒนรักไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1564 24742 นายพินิจ บุญมาโนน โรงเรียนเมืองสุรินทร

1565 24743 นางสาวอุบล พัดทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1566 24753 นางสาวจารัตน กุลัตถนาม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1567 24766 นายมะนู อองละออ โรงเรียนบานสวาย

1568 24767 นายชาตรี รุงเรือง โรงเรียนบานสําโรงนาดี
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1569 24780 นางรัชนี คุณคํา โรงเรียนเมืองที

1570 24792 นางชูจิตร รักษรอด โรงเรียนเมืองสุรินทร

1571 24824 นางสมพล ศรีอภิชาติ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1572 24841 นายประโยชน ดอกคํา โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1573 24858 นายพิสัณห เห็นไดชม โรงเรียนบานตั้งใจ

1574 24916 นางณีรนุช จิตแสวง โรงเรียนเมืองสุรินทร

1575 24917 นางจิราภรณ กองเมืองปก โรงเรียนบานตระแสง

1576 24924 นางอรอนงค เที่ยงตรง โรงเรียนบานตะตึงไถง

1577 24928 นายศุภเดช พิมพดี โรงเรียนบานรัตนะ

1578 24933 นางสาวปาริชาติ ทราจารวัตร โรงเรียนเมืองสุรินทร

1579 24948 นายสุพจน สีมาวงษ โรงเรียนบานคอโค

1580 24975 นายสุวัฒน อดกลา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1581 24983 นางสาวจิราภรณ กิ่งแกว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1582 24996 นางสังวาลย คําโสภา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1583 25008 นางประยงค ทุมแสน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1584 25014 นายวิบูลยชัย ทองสูบ โรงเรียนบานนาบัว

1585 25015 นายกฤตภพ รวีธรรมคุปต โรงเรียนบานคาบ

1586 25021 นางศิริพร กะการดี โรงเรียนบานนาบัว

1587 25022 นางสาวพรรณี สายยศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1588 25023 นางอารีรัตน ขอรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1589 25031 นายดนยพัฒนภูมิ สมบูรณการ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1590 25040 นายประวิทย นิสังรัมย โรงเรียนบานคอโค

1591 25048 นายสงบ สายแสงจันทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1592 25053 นางพรพิมล ชมหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร

1593 25065 นางวัลนา ธรจักร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1594 25069 นายวินัย เรืองเดช โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1595 25083 นางดารุณี ประพันธ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1596 25085 นางจิราพร ศิริโฉม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1597 25092 นางกัณนิดา หมายดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1598 25093 นางนงเยาว สําเรียนรัมย โรงเรียนเมืองสุรินทร

1599 25119 นางศิวาพรรณ พานิชเจริญ โรงเรียนบานตระแสง

1600 25122 นางสาวทองใบ ตลับทอง โรงเรียนบานจันรม
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1601 25125 นางระเบียบ วงษวานิช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1602 25130 นางสุวรรณี เกลียวแกว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1603 25141 นางศศิธร ศรีธีรประเสริฐ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1604 25154 นายจิตกร ผมงาม โรงเรียนบานจันรม

1605 25182 นางชนัสสา เพชรพิเศษศักดิ์ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1606 25185 นางสามฟา ชื่อมี โรงเรียนบานตระแสง

1607 25187 นางเพชรรัตน มาอินทร โรงเรียนบานสลักได

1608 25206 นายปราโมทย กรวยทอง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1609 25211 นางวิชชุมนตร ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1610 25218 นางสงบ พูนดังหวัง โรงเรียนเมืองที

1611 25219 นางพจนา ทานะ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1612 25224 นางสาวชุติมา แทนแกว โรงเรียนบานตั้งใจ

1613 25234 นางศิวพร พรมคง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1614 25239 นางประถม คะเณมา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1615 25243 นางวิไลวรรณ ไตรรัตน โรงเรียนบานรัตนะ

1616 25251 นางสังวาลย หวลระลึก โรงเรียนบานนาบัว

1617 25259 นางจินตนา ชมบุญ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1618 25260 นางสาวจันทรฉาย มาลัยหอม โรงเรียนบานนาบัว

1619 25261 นางลักษมี เงางาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1620 25275 นางสาวกนกทิพย โกรธกลา โรงเรียนบานคาบ

1621 25281 นายประวิทย เชื้อเพ็ง โรงเรียนบานตะตึงไถง

1622 25293 นายสุเมศ บุญขาว โรงเรียนบานคาบ

1623 25319 นายรัตนพงศ สายศร โรงเรียนเมืองสุรินทร

1624 25320 นายสุริยา เจริญศิริ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1625 25324 นายสุวิทย คงเกตุ โรงเรียนบานเพี้ยราม

1626 25326 นางอัญชลี คงสุข โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

1627 25332 นางธนกาญจน ธนะธน โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

1628 25349 นางสารภี สุลินทาบูรณ โรงเรียนบานสวาย

1629 25354 นางสุณิชา อาภาอมร โรงเรียนบานคอโค

1630 25363 นายเถลิงเกียรติ ประเดิมดี โรงเรียนบานนาบัว

1631 25370 นางสิริมา สารพัฒน โรงเรียนบานตะตึงไถง

1632 25371 นายวลัญชชัย เสนานอย โรงเรียนบานสําโรงนาดี
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1633 25380 นางชลทิพย พละเสน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1634 25386 นางทิพวรรณ หอมนวล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1635 25396 นางปาริชาติ เคาวฤกษ โรงเรียนบานทัพกระบือ

1636 25398 นางสุภัทรา ศรีเมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร

1637 25402 นางจิระเพ็ญ รัฐสมุทร โรงเรียนเมืองสุรินทร

1638 25404 นายวิษณุกร สดมสุข โรงเรียนบานสวาย

1639 25406 นางเพ็ญศรี ยวงทอง2 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1640 25410 นายยุทธชาญชัย คงนาค โรงเรียนบานสวาย

1641 25470 นายสายเพชร รุงเรือง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1642 25475 นางวิไลพร ทางดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1643 25485 นางสาวชูลิต หลั่งทรัพย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1644 25486 นางวิลาวรรณ วงศรุจิโรจน โรงเรียนบานคอโค

1645 25487 นางถนอม ดอกจันทร โรงเรียนบานจันรม

1646 25488 นางชนากานต สะอาดยิ่ง โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1647 25510 นายพรศักดิ์ ศรีวรกุล โรงเรียนบานรัตนะ

1648 25523 นายสุขคุม ลอยประโคน โรงเรียนบานนาบัว

1649 25524 นางทิศารัศม บุญโภค โรงเรียนเมืองที

1650 25528 นายวรวุฒิ พิสุทธิ์สกุลศิลป โรงเรียนบานจันรม

1651 25531 นางสาวพนัทกร ฤกษศรี โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1652 25532 ส.ต.ต.รัตนาพร คงวิริยะศิลป โรงเรียนบานตั้งใจ

1653 25573 นางจงกล ศุภรัตน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1654 25579 นางดวงรัตน ดวงดี โรงเรียนบานแกใหญ

1655 25586 นายนักสิทธิ์ ทัพธานี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1656 25588 นางปราณี สุขใส โรงเรียนบานคาบ

1657 25589 นางทิตยา เขมะปญญา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1658 25600 นางขายแกว ภูเพชร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1659 25601 นางยุพิน นะกุลรัมย โรงเรียนบานเพี้ยราม

1660 25602 นายศุภชัย หลอวงศตระกูล โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1661 25603 นางวราภรณ แพงทรัพย โรงเรียนบานสวาย

1662 25607 นางพัฒนา อุดมเดช โรงเรียนบานจันรม

1663 25637 นายอัษฐวัฒน สุรินทราบูรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1664 25645 นางวีนา สรรเพชุดาญาณ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)
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1665 25653 นางลัดดาวัลย อารีวงษ โรงเรียนบานตะตึงไถง

1666 25679 นางชนิดา ทูนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1667 25693 นางนารถศิณี ตังคโณบล โรงเรียนเมืองที

1668 25704 นางจารุณี สุขประเสริฐ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1669 25719 นางโสภา เจริญศิริ โรงเรียนบานเพี้ยราม

1670 25756 นายสาโรจน ชัยคีรี โรงเรียนบานรัตนะ

1671 25757 นางพัชรี มยูขโชติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1672 25760 นางสาวทัศนียพร เปงทอง โรงเรียนบานตระแสง

1673 25761 นางอัจฉรา ปญญาเอก โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1674 25770 นายตรีชวา พลกุล โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

1675 25778 นางสาวจุฑารัตน แนบทางดี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1676 25779 นางชูใจ บุญสุยา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1677 25791 นางพิจิตรา สูรยาวัฒนสกุล โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

1678 25811 นางจุฬาลัย เวชสถล โรงเรียนบานแกใหญ

1679 25813 นางจําปา นิราศภัย โรงเรียนเมืองสุรินทร

1680 25814 นางอนงค ศูนยกลาง โรงเรียนบานจันรม

1681 25816 นางกีรติญา มะลิซอน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1682 25817 นางฤทธิวรรณ เสาสูง โรงเรียนบานจันรม

1683 25837 นางนพมาศ กะภูทิน โรงเรียนเมืองสุรินทร

1684 25839 นางมวลมาศ แกวขวัญขา โรงเรียนบานรัตนะ

1685 25841 นางรุงอําไพ เหลาอุดม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1686 25871 นางปณณัฐชญา แสนคม โรงเรียนบานรัตนะ

1687 25872 นางชุติมา แกวมณีชัย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1688 25876 นายอํานวย ฉิมกูล โรงเรียนบานรัตนะ

1689 25889 นางกาญจนา สมเปน โรงเรียนเมืองสุรินทร

1690 25892 นางสถาพร สามาลย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1691 25895 นางประดับ สมบูรณรัตน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1692 25899 นางสาวพัชราภรณ ทศพร โรงเรียนบานแกใหญ

1693 25906 นางผาณิต ยงยิ่งหาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1694 25907 นางอนุรีย กลาหาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1695 25908 นายทินกร พริ้งเพราะ โรงเรียนบานตะตึงไถง

1696 25909 นายโกสีย บุตรสาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร
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1697 25910 นายวีระ บิ้งชัยภูมิ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1698 25914 นางณัทวดี ทรงวันศรี โรงเรียนบานแกใหญ

1699 25935 นางอรพรรณ อาษาราช โรงเรียนบานเพี้ยราม

1700 25946 นางวรรณี พลสงคราม โรงเรียนเมืองสุรินทร

1701 25956 นางนิภา เลือดสกุล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1702 25957 นายสุเพียบ เอิบอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1703 25958 นางประภัสสร ชมโพธิ์สอน โรงเรียนบานนาบัว

1704 25959 นางผุสดี จันทเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1705 25962 นางสุนทร ผดุงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1706 25965 นางพิณณพัฒน อภิวัชรารัตน โรงเรียนเมืองสุรินทร

1707 25969 นางสุภรศรี ศรีสุรักษ โรงเรียนบานจันรม

1708 25984 นางบุญเรือน คําสุมาลี โรงเรียนบานราม

1709 26006 นางสาวยิ้มพราว ราษีนวล โรงเรียนเมืองสุรินทร

1710 26010 นางเย็นฤดี แจมจันทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1711 26019 นางกชพร กุฎแกววิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1712 26021 นางสาววิไลพร แซตั้ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1713 26026 นายพงศพันธ พันธพงศ โรงเรียนบานตะตึงไถง

1714 26037 นางพรไพลิน รัตนอมรชัยกุล โรงเรียนบานตะตึงไถง

1715 26046 นายประสงค เกตุไธสง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1716 26055 นางพันธทิพย พันธพงศ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1717 26063 นางรักษิณา พิมพดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

1718 26065 นางสาวสุพรรณพิศ โฉมมณี โรงเรียนบานราม

1719 26078 นางจิราพร กอทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร

1720 26081 นางเพิ่มพูน ฤทธิขันธ โรงเรียนบานตระแสง

1721 26090 นายวศิน สะอาดยิ่ง โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1722 26103 นางสาวจิรวัฒนา มั่นยืน โรงเรียนบานคาบ

1723 26110 นางโชติกา ดีเกิด โรงเรียนบานคาบ

1724 26123 นางสุปราณี นิรัมย โรงเรียนเมืองสุรินทร

1725 26129 นางสาวเสาวภา มาลัยหอม โรงเรียนบานรัตนะ

1726 26138 นางอําพร ยวนใจ โรงเรียนบานตะตึงไถง

1727 26140 นางสาวเฉลียวรัตน สมพรอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1728 26150 นางสาวสุทธิวรรณ ไชยสีดา โรงเรียนบานสวาย
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1729 26151 นางนฤมล อิ่มใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1730 26157 นางอํานวยพร ดวงใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1731 26211 นางรุจิรา ผาสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร

1732 26212 นายทวีศิลป ฉันททอง โรงเรียนบานนาบัว

1733 26224 นางสุธาทิพย คําวัน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1734 26261 นางพรศรี ชัยคีรี โรงเรียนบานรัตนะ

1735 26263 นางวัฒนา พวงมาลัย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1736 26265 นายชัยวิชิต ขําคม โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1737 26276 นางกิตยาภรณ ธัญยภัทรสกุล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1738 26289 นางสาวนุชนาฏ คงวัน โรงเรียนบานนาบัว

1739 26295 นายวัชรินทร ผลจันทรงาม โรงเรียนบานจันรม

1740 26303 นางไลลักษณ เดชมา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1741 26313 นางสาวณัชชา ประทีปธนากร โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

1742 26317 นายปยเดช จินดาศรี โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

1743 26332 นางสาวจงกล แกวหอม โรงเรียนบานราม

1744 26358 นางบุษราคัม กะการดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1745 26359 นางรุงทิพย สมานรักษ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1746 26370 นางบรรจง พูนกลา โรงเรียนเมืองสุรินทร

1747 26372 นายทวีศักดิ์ กุมรัมยะกุล โรงเรียนบานนาบัว

1748 26375 นางขนิษฐา ใจเพียร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1749 26377 นางผุสดี ปลื้มสุนทร โรงเรียนบานตะตึงไถง

1750 26379 นางอรนันท ดวงสนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

1751 26380 นางศศิธร สันทัด โรงเรียนเมืองสุรินทร

1752 26381 นายบรรเลง บุญเลื่อน โรงเรียนบานตะตึงไถง

1753 26382 นางสาวเอเดียน ทองทวี โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1754 26383 นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒนสกุล โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1755 26384 นางสาวผองใส หอทอง โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1756 26386 นางอัจฉริยา อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1757 26387 นางละเอียด ลาภจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1758 26388 นางปรางทิพย กิ่งจันทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1759 26396 นายสมพร จันทรไทย โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1760 26411 นายสะหวาน ปองเขต โรงเรียนบานสําโรงนาดี
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1761 26424 นายโสภณ งามเลิศ โรงเรียนบานรัตนะ

1762 26446 นางสุภาวดี มั่นยืน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1763 26459 นางสุภาพร สรรศรี โรงเรียนบานตะตึงไถง

1764 26467 นายสําเร็จ เกิดกลา โรงเรียนบานทัพกระบือ

1765 26474 นางจินดา สุทธิยานุช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1766 26480 นางนงคลักษ ชุบสุวรรณ โรงเรียนบานทัพกระบือ

1767 26494 นางสมพร รังแกว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1768 26496 นางมณีรัตน ละมายวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1769 26497 นางสมศรี คิดสุข โรงเรียนบานทัพกระบือ

1770 26498 นางบุปผลักษณ บุญยะมินทร โรงเรียนเมืองที

1771 26499 นางมยุรี พันแสน โรงเรียนบานรัตนะ

1772 26521 นางพัชรา ชัยกันทะ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1773 26522 นายจักรกฤษณ สมานโสร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1774 26562 นายสนิท พันแสน โรงเรียนบานสลักได

1775 26564 นางเพ็ญพักตร งามยิ่ง โรงเรียนเมืองที

1776 26577 นายรัตตพล ผลเกิด โรงเรียนบานนาบัว

1777 26597 นางสาวมนสิชา อุสาคู โรงเรียนบานจันรม

1778 26619 นายวรพงศ มีมาก โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1779 26621 นางรําไพศรี เกตุเมฆ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1780 26622 นางทรงพร เรืองปรัชญากุล โรงเรียนบานตะตึงไถง

1781 26623 นางรัตติยา สมเจริญ โรงเรียนบานตระแสง

1782 26624 นางฉวี ศรีชะอุม โรงเรียนบานนาบัว

1783 26626 นายสุรชัย บุญสอน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1784 26627 นางอุทัย เหมือนใจ โรงเรียนบานทัพกระบือ

1785 26628 นางนงนุช แพงวงษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1786 26631 นายกระแสร อิ่มใจ โรงเรียนบานตะตึงไถง

1787 26632 นางพรปวีณ วงศนามเถาว โรงเรียนบานเพี้ยราม

1788 26633 นายสุวิช สุมาลี โรงเรียนบานตะตึงไถง

1789 26638 นางสาวกัญญา สุขสบาย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1790 26660 นายชีวิน ทองศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร

1791 26663 นายเพียร วองไว โรงเรียนบานตั้งใจ

1792 26670 นางพยวน โชติชวง โรงเรียนบานทัพกระบือ
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1793 26683 นางนวพร บรรจุงาม โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

1794 26688 นางสาวกัญญารัตน สามสี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1795 26693 นางสาวเสาวณีย ประเสริฐสุขโชติ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1796 26702 นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ โรงเรียนบานจันรม

1797 26740 นางเกษศิรินทร กระแสโสม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1798 26743 นายกิตติกรณ ใจศิล โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1799 26776 นางสิริยุพน สีหอังศุนิจ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1800 26777 นางสุนทรี ทองตัน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1801 26778 นายบัญญัติ ยืนยง โรงเรียนบานเพี้ยราม

1802 26791 นายวิชัย สุปงคลัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1803 26792 นางมณฑกาญจน ตัณฑวณิช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1804 26793 นายสุทัศน เดชมา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1805 26798 นางนิดดา จันทรทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร

1806 26799 นายจักรกฤษณ เครือเนียม โรงเรียนบานตะตึงไถง

1807 26800 นายณัฐนันท นพพิบูลยธํารง โรงเรียนเมืองสุรินทร

1808 26801 นายวสันต โพธิสาร โรงเรียนเมืองสุรินทร

1809 26802 นางสุมาลี เทศแกว โรงเรียนบานสวาย

1810 26804 นางจาริณี บุญสมวงศ โรงเรียนบานตะตึงไถง

1811 26805 นายสยาม นาจําปา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1812 26806 นายศุภเมษ ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1813 26807 นายสมพงษ คิดกลา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1814 26808 นางภัสนันท สุภาสัย โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1815 26809 นางวลีวรรณ ชัยตั้งจิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1816 26810 นางเพชรรัตน ทองนุม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1817 26821 นางสาววนิดา หอมสินธ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1818 26865 นายสรรเพชร ศรีทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1819 26885 นางธนิษฐา เพียรมี โรงเรียนบานนาบัว

1820 26895 นายเสถียร กายแกว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1821 26902 นายสุเทพ นุชมา โรงเรียนบานเพี้ยราม

1822 26937 นายวรพล มีมาก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1823 26955 นางอรวรรณ อุนคํา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1824 26963 นางทิพวรรณ ศรีตัมภวา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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1825 26973 นางสารีย ศิริ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1826 27032 นางศุภกาญจน ดมหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร

1827 27053 นายลลิต จรทผา โรงเรียนเมืองสุรินทร

1828 27058 นางพงศรัตน ถาวจัตุรัส โรงเรียนบานนาบัว

1829 27063 นางนิภาวรรณ สายยศ โรงเรียนบานทัพกระบือ

1830 27067 นางแขไข ยอดรักษ โรงเรียนบานตั้งใจ

1831 27072 นางประไพ เพียรมี โรงเรียนบานรัตนะ

1832 27074 นายมานพ เสร็จพรอม โรงเรียนบานตั้งใจ

1833 27080 นายสมเกียรติ ตอมจันทึก โรงเรียนบานตะตึงไถง

1834 27125 นางสุภัทรา ทาวไทยชนะ โรงเรียนบานสลักได

1835 27136 นายอุดมศักดิ์ กระแสโสม โรงเรียนบานเพี้ยราม

1836 27143 นางนงเยาว บุญโต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1837 27157 นางโสภา เรียบรอย โรงเรียนบานเพี้ยราม

1838 27161 นายสมบูรณ สุขแลว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1839 27189 นางธัญญารัตน บริสุทธิ์ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

1840 27195 นางวิมลลักษณ สุรินทราบูรณ โรงเรียนบานสวาย

1841 27221 นายนิคม ชมชื่น โรงเรียนเมืองสุรินทร

1842 27227 นางเสาวภา พลอาสา โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

1843 27243 นางสาวปรียาดา ประสานงาม โรงเรียนบานคอโค

1844 27276 นางบุหลัน เผาเพ็ง โรงเรียนเมืองสุรินทร

1845 27293 นางพงษทิพย นวนิล โรงเรียนบานคาบ

1846 27298 นางลดาวัลย พิศงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

1847 27302 นางนิภาพร กระแสโสม โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1848 27318 นายเกษม ลาดสะอาด โรงเรียนเมืองสุรินทร

1849 27339 นางอรัญญา บานเย็น โรงเรียนบานจันรม

1850 27343 นายไพบูลย สุขวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร

1851 27344 นายวิโรจน ดีใจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1852 27348 นายดาวเรือง พุดชู โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1853 27375 นางเมธาพร ทองสุก โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1854 27389 นายชูเกียรติ ควรดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1855 27410 นางสาวอวยพร กิ่งแกว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1856 27421 นางสํารอง มุงมี โรงเรียนบานตะตึงไถง
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1857 27430 นายสุพิศ ศาลา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1858 27432 นางศรีรัตน ดีใจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1859 27441 นางอุมาพร บูรณเจริญ โรงเรียนบานสวาย

1860 27458 นางนภาดล เปนสําราญ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1861 27459 นายณรงค อารีวงษ โรงเรียนบานตะตึงไถง

1862 27520 นายสากล วรรณุปถัมภ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1863 27522 นางสาวผกามาศ แสนปลื้ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1864 27535 นางสาวณัฐญาภรณ ผลโพธิ์ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1865 27540 นางสุคนธ บุญเสร็จ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1866 27545 นางอิสยาภรณ กิ่งรัตนเศรษฐ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1867 27570 นางวรางคณา อุตตะโปน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1868 27584 นางพูนทรัพย อนันตโชติวิรุฬ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1869 27603 นางอารี ลินลา โรงเรียนบานเพี้ยราม

1870 27622 นางเพชรรุง สกาวสกุลศิริ โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1871 27659 นายชนะศึก จินดาศรี โรงเรียนบานตั้งใจ

1872 27660 นางยุพวัลย แสนศรี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1873 27662 นายวิเชียร ชินเชษฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1874 27678 นางครองขวัญ คงโนนกอก โรงเรียนบานเพี้ยราม

1875 27719 นายสุชาติ คิดกลา โรงเรียนบานตะตึงไถง

1876 27728 นางสมจิตต หลาวทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร

1877 27746 นางสุภัสสรา พรมจันทึก โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1878 27749 นายศุภชาติ ฟงวัฒนา โรงเรียนเมืองสุรินทร

1879 27751 นางจิตราวิณี สันทัยพร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1880 27762 นายสามารถ หงษสูง โรงเรียนเมืองที

1881 27763 นายสุทธิศักดิ์ โกยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1882 27764 นางสาวดวงสุดา กาหลง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1883 27775 นางอุไร ฉัตราธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร

1884 27805 นางรัตติยา สมทิพย โรงเรียนบานสลักได

1885 27831 นายสุมินทร สาทิพจันทร โรงเรียนเมืองสุรินทร

1886 27847 นางอํานวย นามมุงคุณ โรงเรียนบานสวาย

1887 27848 นางสาวนารีรัตน ดวงดี โรงเรียนบานตะตึงไถง

1888 27849 นางนัฎฐพร เติมใจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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1889 27856 นางสัจวัน เจาลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1890 27857 นางเสาวนี หลวงยี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1891 27866 นางผองศรี อัศวินะกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1892 27875 นางนารีรัตน บุญรอด โรงเรียนบานสวาย

1893 27876 นางพัฒนาภรณ ราษีนวล โรงเรียนบานคาบ

1894 27886 นางจีราภร บูรณะ โรงเรียนบานแกใหญ

1895 27897 นางสาวนงนุช พิศวง โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1896 27921 นางปยพร ลิ้มศิริ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1897 27957 นางสุธินี อดิวัฒนชัย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1898 27966 นายสรางบุญ เพชรพิเศษศักดิ์ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1899 27977 นางสาวจิตติมา บุตรดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1900 28022 นางสมหญิง ซื่อสัตย โรงเรียนเมืองสุรินทร

1901 28025 นางศิริพร ลิมปเวชรักษ โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1902 28028 นางสาววิภาวัลย นันทมนัส โรงเรียนบานสวาย

1903 28029 นางนิตยา ตรีทรัพย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1904 28051 นายวิชัย พูนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1905 28054 นายจํารัส โชติชวง โรงเรียนเมืองสุรินทร

1906 28057 นางนงนุช พิศเพง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1907 28083 นายชูชัย พลวัน โรงเรียนบานตะตึงไถง

1908 28109 นายจักรพงษ ศรีผองงาม โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

1909 28114 นายปรีชา แสงทอง1 โรงเรียนบานราม

1910 28126 นายวรพล รัตนะธีรากร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1911 28134 นายฉัตรณรงค อริยะเดช โรงเรียนบานเพี้ยราม

1912 28168 นางพนารัตน หาญมานพ โรงเรียนบานสวาย

1913 28190 นางคุมทรัพย บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบานแกใหญ

1914 28204 นายฉลอง ยุพการณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1915 28211 นางชนิดา กลีบแกว โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

1916 28224 นางอมรรัตน ชื่นจิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1917 28244 นางสาวสงบ สุขสําราญ โรงเรียนบานนาบัว

1918 28245 นางสาวอัจฉราภรณ แทนดี โรงเรียนบานจันรม

1919 28266 นางปนัดดา ประสานสุข โรงเรียนบานนาบัว

1920 28267 นางปาณิภา ยามประโคน โรงเรียนบานทัพกระบือ
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1921 28273 นายชาชีวัฒน พรหมลิ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1922 28296 นางสาวนริญญา จันลา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1923 28306 นายบัญญัติ ภูมิงาม โรงเรียนบานนาบัว

1924 28314 นางพิมพพันธุ แผนใหญ โรงเรียนบานคอโค

1925 28325 นางจารุวรรณ เหมแดง โรงเรียนบานจันรม

1926 28329 นายธนพล ยืนยง โรงเรียนบานเพี้ยราม

1927 28340 นางวิไลพร จุปะมัตตัง โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1928 28350 นางอัญชรา นิตุธร โรงเรียนบานตั้งใจ

1929 28356 นายพงษศักดิ์ เพิ่มพูน โรงเรียนบานแกใหญ

1930 28370 นางศิริลักษณ ทองเอี่ยม โรงเรียนบานตั้งใจ

1931 28401 นางอรพินท เอกวงษา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1932 28436 นางพูนสิน ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1933 28454 นางภูษณิศา จงมี โรงเรียนบานสวาย

1934 28455 นางสาวศิริรัตน ลอไป โรงเรียนบานนาบัว

1935 28477 นายแดง ทองเรือง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1936 28479 นางไพรินทร เพียรดี โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

1937 28486 นางวาสนา วองไว โรงเรียนบานราม

1938 28504 นางเลขา ศรัณยธรรมกุล โรงเรียนบานคอโค

1939 28505 นางจรรยา ทองนาค โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1940 28543 นางศิริลักษณ งอกงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

1941 28549 นายไพรัตน ชัยงาม โรงเรียนบานตะตึงไถง

1942 28555 นางประภาพรรณ ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1943 28580 นายชุมพร เพงเล็งดี โรงเรียนบานเพี้ยราม

1944 28583 นางอรเนตร เหิมฉลาด โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1945 28587 นางกลิ่น ภาสดา โรงเรียนบานตะตึงไถง

1946 28590 นางวีรยา สกุลทอง โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

1947 28596 นางสุกัญญา พรอัจฉริยกุล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1948 28607 นางพรพัฒน ชินโชติ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1949 28608 นางปานหทัย บุญเสริม โรงเรียนเมืองสุรินทร

1950 28626 นางสาวอิสรีย ฉัตรพิทักษกุล โรงเรียนบานคอโค

1951 28628 นายวัชรินทร บุญสมวงศ โรงเรียนบานคาบ

1952 28637 นางสาวสุภาพร บุญรอด โรงเรียนบานคอโค
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1953 28648 นายเรวัตร ตัณฑสุระ โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

1954 28654 นางสาวรุงพร ภัทรพานี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1955 28685 นายอาคม ชายสําอางค โรงเรียนเมืองสุรินทร

1956 28706 นางเพ็ญศรี บุญรอด โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1957 28708 นางวลัยลักษณ พวงคํา โรงเรียนเมืองสุรินทร

1958 28713 นางอัญชลี สิทธิภาพ โรงเรียนบานตะตึงไถง

1959 28718 นายเกษมศักดิ์ เทศแกว โรงเรียนบานสวาย

1960 28777 นางสาวจุฬาลักษณ บุตรสยาตรัส โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1961 28789 นางกมลาภรณ เหมือนนึก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1962 28790 นางสุนันทา ขาวแกว โรงเรียนบานทัพกระบือ

1963 28807 นางนิภาวรรณ ฮ็อดคินสัน โรงเรียนบานแกใหญ

1964 28812 นางวิลาวัณย ทองสุข โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

1965 28823 นางสุจิณณภา บุญเกษ โรงเรียนเมืองที

1966 28825 นายครรชิต วงศเหิม โรงเรียนบานเพี้ยราม

1967 28839 นายสิทธิศักดิ์ ทางดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1968 28845 นายวันชัย คําพาวงศ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1969 28855 นายถาวร หอมหวล โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1970 28856 นางสาวนิตยา วิสุทธธรรม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1971 28858 นางสาวพจนีย มีเจริญ โรงเรียนบานทัพกระบือ

1972 28875 นางภาวะดี โพธิ์ขาว โรงเรียนบานสลักได

1973 28877 นางนัทรินทร ทองหลอ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1974 28887 นางสุนทรา สายยศ โรงเรียนบานสลักได

1975 28909 นางวราภรณ ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนบานแกใหญ

1976 28913 นางสาวสรอยฟา สามารถ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1977 28927 นางเขมจิรา เนื้อนิล โรงเรียนบานตั้งใจ

1978 28999 นางธีรดา วรรณตรง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1979 29006 นายนิวัติ จารัตน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1980 29008 นายภูวนัย นนธิจันทร โรงเรียนบานรัตนะ

1981 29011 นางนันทนิศากันต นันทสิงห โรงเรียนบานจันรม

1982 29018 นางขนิษฐา สอนสุข โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1983 29023 นายวิโรชน สมานวัน โรงเรียนบานสลักได

1984 29029 นายสิทธิพงศ กับแกว โรงเรียนบานทัพกระบือ
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1985 29041 นายปาริเชษฐ เชิดกลิ่น โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1986 29044 นางสุรีรัตน จุยกระยาง โรงเรียนบานเพี้ยราม

1987 29050 นายมงคลชัย ศรีหิรัณยสกุล โรงเรียนบานสวาย

1988 29053 นายประภาส เหิรเมฆ โรงเรียนเมืองสุรินทร

1989 29074 นายศักดิ์ชัย พิศวงค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

1990 29083 นายนิคม อุไร โรงเรียนบานคาบ

1991 29103 นายธนพงษ เดชารักษ โรงเรียนบานเพี้ยราม

1992 29131 นายชินณปพัทน วิริยะธนาชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร

1993 29132 นายยงยุทธ การชัญกาศ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1994 29139 นายทวนชัย เรืองบุญ โรงเรียนบานคอโค

1995 29144 นายวัชระ พิสาดรัมย โรงเรียนบานตระแสง

1996 29145 นางทัศนีย นามยา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

1997 29150 นางทัศนีย เกิดกลา โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

1998 29151 นางรัชนี พิศโสระ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

1999 29168 นางภัทรพิมล ดนเสมอ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2000 29194 นางสาวนุชดา ผดุงสุข โรงเรียนเมืองที

2001 29208 นางสุภัคร สุขกฤต โรงเรียนเมืองสุรินทร

2002 29216 นางมะลิวัลย อยาเสียสัตย โรงเรียนบานแกใหญ

2003 29225 นางสาวกัลยารัตน ปกรณขจรนาวิน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2004 29226 นางปราณี เชิดกลิ่น โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2005 29228 นางสาวปภาดา วงษพินิจ โรงเรียนบานนาบัว

2006 29235 นางเกวลิน ศรีหิรัณยสกุล โรงเรียนบานสวาย

2007 29240 นางสาวอัจฉราวรรณ เจริญเมือง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2008 29255 นางสาวกานตศรันย ผิวหอม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2009 29260 นายนิพนธ พรหมบุตร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2010 29271 นายจําลอง แสนแกว โรงเรียนบานแกใหญ

2011 29272 นางสาวสิริกานต เรืองจิต โรงเรียนบานแกใหญ

2012 29291 นางสาวรัศมี สุจินพรัหม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2013 29292 นางรัตนา ทิวทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2014 29300 นางณัฐฐธมล สอโส โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2015 29304 นางนิตยา กอนทอง โรงเรียนบานเพี้ยราม

2016 29307 นางพิมล ใจเย็น โรงเรียนบานสําโรงนาดี
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2017 29317 นางสุภาดา เพงเล็งดี โรงเรียนบานเพี้ยราม

2018 29319 นางปทมกาญจน ปญญาเหลือ โรงเรียนบานราม

2019 29347 นายอรรถสิทธิ์ ยืนยง โรงเรียนบานเพี้ยราม

2020 29363 นางรภัสสา วสุวัชร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2021 29398 นางรัตนา ทองพูน โรงเรียนบานแกใหญ

2022 29404 นายสดมภ ทอนโพธิ์ โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2023 29417 นางกนิษฐา สธนเสาวภาคย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2024 29433 นางสาวอรวรรณ สุนทรสารสาสน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2025 29442 นางสาวเสาวลีย มียิ่ง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2026 29446 นางสาวญาณิศา ถิ่นทอง โรงเรียนบานจันรม

2027 29452 นายธนภัทร สุกแสง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2028 29456 นายสุชาติ สุขพราว โรงเรียนบานแกใหญ

2029 29465 นางสาวศตพร บรรลือทรัพย โรงเรียนเมืองสุรินทร

2030 29467 นางสาวจิรวดี กระแสโสม โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2031 29474 นางจุไรพร สายศรีแกว โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2032 29479 นายอิทธิศักดิ์ บุญเกษ โรงเรียนบานราม

2033 29481 นางเฉลิมขวัญ บุญชู โรงเรียนบานรัตนะ

2034 29483 นายราเชนทร หวังมั่น โรงเรียนบานแกใหญ

2035 29542 นางสาวบุปผา สาลีทอง โรงเรียนบานเพี้ยราม

2036 29551 นางสาวนัดดา ทรงเย็น โรงเรียนบานคอโค

2037 29589 นางสาวขนิษฐณิชา ทองสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร

2038 29590 นางสุลี พาชื่น โรงเรียนบานรัตนะ

2039 29591 นางลําใย เอี่ยมอาจิณ โรงเรียนบานรัตนะ

2040 29609 นายสันติวัฒน เหิมหัก โรงเรียนบานทัพกระบือ

2041 29624 นายทรงวุฒิ รุงวิริยะชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2042 29640 นางสาวนงลักษณ ใจหวัง โรงเรียนบานสวาย

2043 29664 นางสุดาภรณ แกวดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2044 29667 นายธวัชชัย งามศิริ โรงเรียนบานเพี้ยราม

2045 29680 นางวรางคณา สวัสดี โรงเรียนบานคอโค

2046 29694 นายพิชยะสิทธิ์ เข็มเพชร โรงเรียนเมืองที

2047 29703 นางวนิดา สมรูป โรงเรียนเมืองสุรินทร

2048 29718 นางประภาศิริ กับแกว โรงเรียนบานทัพกระบือ
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2049 29723 นายเกียรติศักดิ์ สายกลิ่น โรงเรียนบานนาบัว

2050 29732 นางจรัสศรี ชาติภูมิ โรงเรียนบานเพี้ยราม

2051 29754 นางสาววัชรานุช รังแกว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2052 29766 นายสัญญา สุขยืน โรงเรียนบานตระแสง

2053 29767 นางสาวสุประวีณ ธาตุทอง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2054 29792 นางสาวปารดา ฤกษศรี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2055 29800 นายทัศนศิลป คุณนาม โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

2056 29804 นางชาณุมาศ สามาลย โรงเรียนบานแกใหญ

2057 29822 นางสุขลา ยืนยง โรงเรียนบานเพี้ยราม

2058 29827 นายมณฑล ชูศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2059 29831 นายญาณวุฒิ รัศมี โรงเรียนบานสวาย

2060 29856 นางสาวเสาวลักษณ มะโนบาล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2061 29867 นางอุไรรัตน พูนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2062 29900 นางสาวธนพร สุดตลอด โรงเรียนบานตะตึงไถง

2063 29910 นางสาวศิริรัตน ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนบานตั้งใจ

2064 29912 นายเรืองเดช กอแกว โรงเรียนบานเพี้ยราม

2065 29920 นางสาวพรอําไพ ยิ่งดี โรงเรียนบานคาบ

2066 29924 นายกิตติพงศ ฉัตรเฉลิมเดช โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2067 29931 นางสาวบุญญาภา คําผาง โรงเรียนบานเพี้ยราม

2068 29933 นางเมธิณี สิริวัฒนชูโชติ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2069 29947 นางสาววันเฉลิม ทรงงาม โรงเรียนบานตระแสง

2070 29953 นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์ โรงเรียนบานนาบัว

2071 29964 นางจงกล มุทุกันต โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2072 29977 นางวีรานุช พิศวงค โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2073 29988 นางสาวพรทิพย เกิดเหลี่ยม โรงเรียนเมืองสุรินทร

2074 30011 นายพรเพชร จันทะแจม โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2075 30024 นางสาวธันยาภรณ รัฐสมุทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2076 30034 นางสาวทัศนีย ผองใส โรงเรียนเมืองที

2077 30044 นายธีระศักดิ์ อาษาราช โรงเรียนบานเพี้ยราม

2078 30076 วาที่รอยตรีประเสริฐ บุตรดี โรงเรียนบานราม

2079 30084 นางฐิติกุล เพียรชอบ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2080 30104 นางสาวจุฑามาส มงคล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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2081 30122 นางธิดารัตน บุญทัน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2082 30129 นางเพ็ญประภา ทองบอ โรงเรียนบานนาบัว

2083 30131 นางปฏิณญา เกษรบัว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2084 30140 นางธนวัน ชัยศักดิ์วิเศษ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2085 30188 นางมนสินี ภานุทัต โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2086 30189 นางสาวณิชวรรณ สุพิมภพ โรงเรียนบานรัตนะ

2087 30191 นางบุณฑริกา ศรีแกว โรงเรียนบานคาบ

2088 30195 นางสาวพอพันธ ผลเกิด โรงเรียนบานนาบัว

2089 30200 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร โรงเรียนบานคาบ

2090 30236 นางสาวปาณิศราพร ติดใจดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2091 30245 นางสาวศิริวรรณ ตันสุวรรณรัตน โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2092 30249 นางศิริพร เรืองประโคน โรงเรียนบานนาบัว

2093 30258 นางจุฑามาส บํารุงพงศานนท โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2094 30260 นางน้ําฝน คลายพิมพ โรงเรียนบานแกใหญ

2095 30261 นายรัตติกานต จันทรปรุง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2096 30265 นางสาวปยะธิดา ชางประเสริฐ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2097 30269 นายสุชิน คุมศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2098 30276 นายณัฐเกียรติ บุญยะมินทร โรงเรียนบานสลักได

2099 30339 นางพริ้มพราย วิไลโรจนวรกุล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2100 30347 นางสาวสุรีรัตน ยอดศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร

2101 30360 นางอรอนงค จับใจเหมาะ โรงเรียนบานสลักได

2102 30381 นางสาวสุคนธทิพย ยงคง โรงเรียนบานแกใหญ

2103 30425 นายจุมพล ครองศิลป โรงเรียนเมืองสุรินทร

2104 30434 นางศิริพร ยางสามัญ โรงเรียนบานสวาย

2105 30443 นางสาววารุณี สินสราง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2106 30444 นางบุญเรียบ รักษาวงศ โรงเรียนบานตะตึงไถง

2107 30455 นางวิภาดา เอลเซย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2108 30475 นางสาวพรพรรษา ปรัชญามาศ โรงเรียนบานตั้งใจ

2109 30477 นางสาวจุฬา สุภิมารส โรงเรียนบานสลักได

2110 30508 นางสาวศรัญญา คมคาย โรงเรียนบานราม

2111 30513 นายปยะ ทวีเสมอ โรงเรียนบานราม

2112 30532 นางสุเพียร ทันวัน โรงเรียนบานตั้งใจ
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2113 30558 นายอาคม แสนคม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2114 30571 นางพรรณวดี รุงเจริญไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2115 30601 นางจันทรเพ็ญ พวกดี โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2116 30606 นางดวงใจ งามเชย โรงเรียนบานนาบัว

2117 30617 นางสาวลีลาวดี สมศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร

2118 30623 นางกิตติมา อึงชื่น โรงเรียนบานรัตนะ

2119 30625 นางนภัสวรรณ กิมาวะหา โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2120 30626 นางสาวพนิดา ชาญยุทธ โรงเรียนบานคาบ

2121 30631 นางสาวสารี เจริญชัย โรงเรียนบานตระแสง

2122 30639 นางอํานวยรัตน ศรีแสน โรงเรียนบานตะตึงไถง

2123 30663 นางอัมพร แผนทอง โรงเรียนบานสลักได

2124 30668 นางจันทรนิภา วงษเกิด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2125 30688 นางสาวนลินี วิเศษศรี โรงเรียนบานคาบ

2126 30690 นางสรัลดา พรจินดาสกุล โรงเรียนบานจันรม

2127 30693 นางทิพยวรรณ สืบสาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2128 30698 นายเชษฐา เงินศรี โรงเรียนบานตะตึงไถง

2129 30729 นางจุฑามาศ สายกระสุน โรงเรียนบานสลักได

2130 30755 นายอนุวัช ทองเพชร โรงเรียนบานคอโค

2131 30766 นางกรรณิการ รัตนวงกต โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2132 30775 นายชาญชัย กระแสโสม โรงเรียนบานเพี้ยราม

2133 30805 นางรุงรัศมี ตอยอด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2134 30813 นางณภัทร เรืองโรจน โรงเรียนบานตระแสง

2135 30815 นางสมใจ โสมรัตนานนท โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2136 30818 นางสุเนตรา กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2137 30819 นางทองเหลือ จอกทอง โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2138 30822 นางศิริพร แดงทองดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

2139 30851 นางบุญยิ่ง โพธิอาษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2140 30855 นางภัสสรา ภาสกานนท โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2141 30866 นายสุพจน สุรเสน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2142 30877 นายนรภัทร หายทุกข โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2143 30888 นางวิภารัตน สุจินพรัหม โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2144 30890 นางศิริทรัพย กลัดอยู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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2145 30917 นางอภิญญา เสริมศรี โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2146 30948 นางวัชฎา ยิ่งมีมา โรงเรียนบานเพี้ยราม

2147 30951 นางสาวทิพวรรณ เจือจันทร โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2148 30955 นางสาวมะลิวัลย จอกแกว โรงเรียนบานทัพกระบือ

2149 30962 นางสมศรี ดําสนิท โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2150 30972 นางณัฏฐา สามารถ โรงเรียนบานแกใหญ

2151 30974 นางสาวณุภานาถ ยืนยาว โรงเรียนบานเพี้ยราม

2152 30976 นายพิเชษฐ ชมหอม โรงเรียนบานทัพกระบือ

2153 30993 นางวนิดา พานคํา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2154 31054 นางทิพวรรณ ปญญาเหลือ โรงเรียนบานสวาย

2155 31072 นางนุจรินทร วังงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร

2156 31085 นายปราโมทย สาคร โรงเรียนบานตั้งใจ

2157 31089 นางเจติยา บุญเจริญ โรงเรียนบานรัตนะ

2158 31095 นางสาวเจริญศรี วงศสกุล โรงเรียนบานรัตนะ

2159 31109 นางปริตา ธรรมธรฐิติ โรงเรียนเมืองสุรินทร

2160 31111 นางจิระนันท ยอดศรีธนาตย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2161 31117 นางสาวณภาภัช ประสานดี โรงเรียนบานนาบัว

2162 31127 นางสุดารัตน บุตรดี โรงเรียนบานคาบ

2163 31137 นายภาณุวิชญ ประดับสุข โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2164 31160 นางพิกุล เสริมผล โรงเรียนบานตั้งใจ

2165 31177 นางขวัญ ทองมาก โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2166 31179 นางสาวจําเนียร บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2167 31182 นางสาวศศิโสม หวังสม โรงเรียนบานคอโค

2168 31191 นางอรณิชา ศรีทอน โรงเรียนบานตะตึงไถง

2169 31212 นางพันเงิน ทองเปลว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2170 31217 นางสาววิยะดา แกวกอง โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2171 31225 นางสาววริศรา บุญศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2172 31243 นายมานพ หอมจันทร โรงเรียนบานสลักได

2173 31246 นางสาวสลิลยา บุญลอม โรงเรียนเมืองที

2174 31249 นางสาวสุดารัตน เชิดศิริ โรงเรียนบานสวาย

2175 31263 นางพวงแกว พริ้งเพราะ โรงเรียนบานตะตึงไถง

2176 31272 นางสาวสุพิชฌาย จันทรพวง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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2177 31278 นายปยะราษฎร แกวสมุทร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2178 31286 นางน้ําฝน นามปญญา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2179 31320 นางทัศนีย จารัตน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2180 31323 นางสาวทิพยวรา ใจดี โรงเรียนบานคาบ

2181 31331 นางสาวกันตณิชชา ศาลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2182 31346 นายนรินทร ผิวทอง โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2183 31354 นายบรรยง ปฐมเสรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2184 31383 นายสมบัติ สวายชุม โรงเรียนบานจันรม

2185 31390 นายจักรพงศ อุดรพันธ โรงเรียนบานรัตนะ

2186 31453 นางบุญญาดา พิสาดรัมย โรงเรียนบานตระแสง

2187 31461 นางพัชรา ศิลาเลิศ โรงเรียนบานทัพกระบือ

2188 31468 นายกีรติ แสงตะวัน โรงเรียนบานตะตึงไถง

2189 31481 นางสาวพัสวีพิชญ เพียรพัฒนปรีดา โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

2190 31488 นางดาราวัลย ชมชื่นดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

2191 31504 นางกนกพร สรอยจิต โรงเรียนบานแกใหญ

2192 31507 นางพัชรินทร แสนกลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2193 31525 นางสาวฐิติรัตน จินพละ โรงเรียนเมืองที

2194 31526 นางวิยะดา นามปญญา โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2195 31541 นางสาวปวีนา ยวนจิต โรงเรียนบานสลักได

2196 31543 นายพิชิต พอคา โรงเรียนบานเพี้ยราม

2197 31544 นางสาวปวีณา แกวฝอย โรงเรียนบานสวาย

2198 31550 นางชิสา ภิญโญภัทธิญา โรงเรียนบานคอโค

2199 31564 นางสาวจิราพร พันธสน โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2200 31570 นายขวัญณรงค ฤทธิรณ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2201 31638 นายเมธา มีทรัพยทวีกูล โรงเรียนเมืองสุรินทร

2202 31639 นางสมใจ มีทรัพยทวีกูล โรงเรียนเมืองสุรินทร

2203 31642 นางวิภารัตน ลัดดาหอม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2204 31671 นางบุญยวดี เงินศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2205 31688 นางสุนิมา ศรีโกตะเพชร โรงเรียนบานราม

2206 31692 นางสาวธนพร คนฉลาด โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2207 31693 นางชัชฎาภรณ วงศชัยประทุม โรงเรียนบานตะตึงไถง

2208 31695 นางชมพูนุท ประยูรชาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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2209 31702 นางสาวอัษฎาพร ลาสนาม โรงเรียนบานรัตนะ

2210 31706 นางรัชตา ศรีกุลโรจน โรงเรียนเมืองสุรินทร

2211 31711 นางจุฑาภรณ ทาปลัด โรงเรียนบานรัตนะ

2212 31733 นางสาวกนกวรรณ เปรียบยิ่ง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2213 31741 นางสาวพิมพลภัส กระจางใส โรงเรียนบานคอโค

2214 31756 นายประสิทธิ์ จันทีนอก โรงเรียนบานจันรม

2215 31793 นายเจริญ อาจยิน โรงเรียนเมืองสุรินทร

2216 31796 นางสาวอนุชิดา สุขใหญ โรงเรียนบานสวาย

2217 31804 นางอุษณีย ตินานพ โรงเรียนบานรัตนะ

2218 31810 นางสาวมณีกานต วิชุมา โรงเรียนบานคอโค

2219 31816 นายธง ตอยอด โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2220 31819 นางสาวพัชรพรรณ กิติศรีวรพันธุ โรงเรียนบานคอโค

2221 31820 นางสาวนิดติยา หอมหวล โรงเรียนเมืองสุรินทร

2222 31821 นางสาวนิติกาญจน อิสราพิพัฒน โรงเรียนบานแกใหญ

2223 31822 นางสาวสุภาวดี พูนผล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2224 31826 นางทิพวรรณ จีระกมลศักดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร

2225 31833 นางสาวสุวิมล ชอทับทิม โรงเรียนเมืองที

2226 31841 นางสาวพัชรินทร ขบวนกลา โรงเรียนบานคาบ

2227 31909 นางวาสนา ธีระวงศ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2228 31913 นางปราณี งามมาก โรงเรียนบานสวาย

2229 31953 นางมยุรี กายแกว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2230 31957 นางสาววิไลพร ดอกแกว โรงเรียนบานสวาย

2231 31962 นางนฏกร โภคทรัพย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2232 31970 นางสุภัตตรา แสนคม โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

2233 31975 นางกานดา เผาศิริ โรงเรียนบานสวาย

2234 31976 นายตฤณ สุขนวล โรงเรียนบานราม

2235 31990 นางสราพร ชวลิต โรงเรียนบานทัพกระบือ

2236 31994 นางสาวศิริลักษณ ใบทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2237 32004 นางสาวประคอง พันธโนลา โรงเรียนบานรัตนะ

2238 32011 นางสมจิต ผลสมหวัง โรงเรียนเมืองที

2239 32027 นายบรรจง หวังทรัพย โรงเรียนบานสวาย

2240 32029 นางสุภา งามศิริ โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)
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2241 32049 นายฐิติศักดิ์ โสมหาว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2242 32061 นางใจอารี แกนเพชร โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2243 32069 นางอารีย จูจุยเอี่ยม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2244 32079 นายธนะเมศฐ จีระกมลศักดิ์ โรงเรียนบานคอโค

2245 32081 นายภราดร บัวทอง โรงเรียนบานตระแสง

2246 32082 นางวรัญญา อัตวานิช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2247 32088 นายณรงค ศรกลา โรงเรียนบานตะตึงไถง

2248 32095 นางสาววิไลพร บุญภูมิ โรงเรียนบานเพี้ยราม

2249 32100 นางสาวจีรพิศ มุงสุข โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2250 32131 นายสมคิด โคยะทา โรงเรียนบานสวาย

2251 32152 นางสาวสายรุง เรืองสุขสุด โรงเรียนบานสวาย

2252 32167 นางสาวภาริญ รญากรนิธิเดช โรงเรียนบานคอโค

2253 32168 นางสาวพันทิวา ผลเจริญ โรงเรียนบานสลักได

2254 32179 นางวาสนา ภูแกว โรงเรียนบานสลักได

2255 32199 นางสาววชิราภรณ ชอบมี โรงเรียนเมืองที

2256 32215 นางสาวยุพา ฝอยจันทร โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2257 32238 นางสาวกุลนันท สุบินนาม โรงเรียนบานสวาย

2258 32253 นางระเบียบ แกวยศ โรงเรียนบานคาบ

2259 32316 นายธันญพฤกษ กอนทอง โรงเรียนเมืองที

2260 32324 นางสาวเครือวัลย สุกดาว โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

2261 32325 นางพัชรี กอแกว โรงเรียนบานเพี้ยราม

2262 32362 นางสาวกัญญาพัชร ถาพรผาด โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2263 32365 นางสาวศรัญญา บุญเต็ม โรงเรียนบานตะตึงไถง

2264 32366 นางสาวอรประภา นับถือดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

2265 32371 นายชูเกียรติ  เพิ่มพร โรงเรียนบานเพี้ยราม

2266 32385 นางสาวสุจิรา คงวารินทร โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2267 32401 นางสาวสุมาลี วงเวียน โรงเรียนบานคาบ

2268 32419 นายชยกฤต ฉายถวิลน โรงเรียนบานตั้งใจ

2269 32426 นางโสภา ผองราษี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2270 32438 นางสุกัญญา ทองกลาง โรงเรียนบานสลักได

2271 32458 นางพริ้งเพรา หรายพิมาย โรงเรียนบานรัตนะ

2272 32478 นางปานทิพย บุญสูง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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2273 32493 นางบําเพ็ญ เนตรพระ โรงเรียนบานตะตึงไถง

2274 32504 นางสาวลลิตา ดอกเครือ โรงเรียนบานนาบัว

2275 32512 นายสุริยา แพงเจริญ โรงเรียนบานนาบัว

2276 32518 นางพิมพณดา พิมพจันทร โรงเรียนเมืองสุรินทร

2277 32521 นายณัฏฐพัชร เมธาพรธิวัฒน โรงเรียนบานเพี้ยราม

2278 32556 นางสาวสุพัตรา สมพันธ โรงเรียนบานรัตนะ

2279 32572 นางสาวสุภาวดี(2) สุขชีพ โรงเรียนบานรัตนะ

2280 32578 นางพรทิพย เสริมผล โรงเรียนบานตั้งใจ

2281 32606 นางนงนภัทร สุบินดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2282 32625 นางเกษสุดา ทัพธานี โรงเรียนเมืองที

2283 32642 นางสาวจรรยารักษ บัวภา โรงเรียนบานเพี้ยราม

2284 32649 นายจักรพงษ ประดับสุข โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2285 32659 นางโชติกา ยั่งยืน โรงเรียนบานรัตนะ

2286 32678 นายนิวัตร เกษแกว โรงเรียนบานเพี้ยราม

2287 32681 นายลาภิศ นามไพร โรงเรียนบานรัตนะ

2288 32688 นางสาวปรพฤจิกาล หมายเจริญ โรงเรียนเมืองที

2289 32704 นางสาววิยะดา ขอนดู โรงเรียนบานเพี้ยราม

2290 32709 นางนุชนาถ จันทมาศ โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2291 32724 นายอดิเรก บินรัมย โรงเรียนบานคอโค

2292 32726 นางเสาวนีย แกวลี โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2293 32783 นางสาววราภรณ ศรีพรหม โรงเรียนบานเพี้ยราม

2294 32797 นางสาวนันทิยา ชุมชื่นดี โรงเรียนบานสวาย

2295 32798 นางสาวจันทรทิพย สุภิษะ โรงเรียนเมืองสุรินทร

2296 32807 นางนาวี สมใจหวัง โรงเรียนบานจันรม

2297 32811 นางสาวปทิดา ไมหอม โรงเรียนบานจันรม

2298 32820 นางสาวพิมล บุญทัน โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2299 32828 นางสาวสุธาทิพย ทองใบ โรงเรียนบานเพี้ยราม

2300 32848 นางพนิดา ประสงคสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร

2301 32876 นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป โรงเรียนเมืองสุรินทร

2302 32881 นางณัชนันทน ภาสดา โรงเรียนบานคอโค

2303 32888 นายปณณทัต ทรัพยมาก โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2304 32899 นางกนกอร ยิ่งไดชม โรงเรียนบานคาบ
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2305 32906 นางอรอนงค วัฒนโกศล โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2306 32944 นางสาวศิญาณี สืบมี โรงเรียนบานสวาย

2307 32953 นางธนวดี กลอมจิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2308 32955 นางสาววันดี สาสนานนท โรงเรียนบานตะตึงไถง

2309 32978 นางกาญจนา แกมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร

2310 33001 นางสาวสุภาพร หลอทอง โรงเรียนบานคอโค

2311 33015 นางจุไล โฉมงาม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2312 33019 นางศสุธร ยืนยิ่ง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2313 33022 นางสุพนิดา ตลับทอง โรงเรียนบานเพี้ยราม

2314 33041 นางสาวณิชตา พณิชบวรเดช โรงเรียนบานคอโค

2315 33051 นายไกรสิทธิ์ ศิริมาก โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2316 33060 นางสาวณัฐชยา เหมาะหมาย โรงเรียนบานจันรม

2317 33089 นางสาวกุลกนก เห็นสุข โรงเรียนบานราม

2318 33099 นางสาววรรณวิมล จิตหาญ โรงเรียนบานเพี้ยราม

2319 33128 นางพัดสร ขวัญใจ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2320 33146 นางสาวนิจฉรา นพเกา โรงเรียนบานเพี้ยราม

2321 33151 นางสาววลัยลักษณ คงดี โรงเรียนบานราม

2322 33159 นางญาตินันท สิงหเจริญ โรงเรียนบานคาบ

2323 33171 นางสาวขวัญฤดี คํางาม โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2324 33177 นางสาวคงศีล จันทสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร

2325 33219 นางจุฬารัตน บาศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร

2326 33227 นางอนุสรา คําแกว โรงเรียนบานรัตนะ

2327 33230 นางสาวอรวรรณ สมกลา โรงเรียนเมืองที

2328 33250 นางวิไลวรรณ พิทธภาพ โรงเรียนเมืองสุรินทร

2329 33256 นายตะวัน พรมสีใหม โรงเรียนบานคอโค

2330 33275 นางสาวอุทัยวรรณ กองทอง โรงเรียนบานเพี้ยราม

2331 33277 นายอุดร วันสุข โรงเรียนบานสลักได

2332 33325 นางสาวดุจฤทัย สายแกว โรงเรียนบานราม

2333 33334 นางสมคิด ศรีวงศ โรงเรียนเมืองสุรินทร

2334 33338 นางสาวพัชรินทร นาคงาม โรงเรียนบานจันรม

2335 33343 นางธิดาวรรณ สังขทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2336 33368 นางสาวชัญญา โสฬส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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2337 33374 นางคณากร พรหนองแสน โรงเรียนบานนาบัว

2338 33375 นางจัญญานี กันนุฬา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2339 33376 นางสาวอมรรัตน เสาวรัจ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2340 33395 นายสันติศักดิ์ สุขสนิท โรงเรียนบานเพี้ยราม

2341 33406 นายวีรวัฒน ยกดี โรงเรียนบานสวาย

2342 33420 นางสาวจันทรจิรา มีกลา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2343 33446 นางระเบียบ เข็มเพชร โรงเรียนบานรัตนะ

2344 33489 นางผองศรี อาจยิน โรงเรียนบานสลักได

2345 33491 นางสาวธนัญรัตน คงเรงดี โรงเรียนบานคาบ

2346 33494 นางกัญชริญา ตรงคํานึง โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2347 33536 นางสาวกมลรัตน นวลงาม โรงเรียนบานสลักได

2348 33554 นางไพรินทร วาปทะ โรงเรียนบานสลักได

2349 33604 นางฐิติรัตน ประสานดี โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2350 33612 นางสาวฐิตาภัสร พิชญาธิติพัฒน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2351 33655 นางวราภรณ เบ็ญเจิด โรงเรียนเมืองสุรินทร

2352 33656 นายประสาน พิมพร โรงเรียนบานทัพกระบือ

2353 33676 นายวรพล วรธงไชย โรงเรียนบานตั้งใจ

2354 33677 นายอรุณ โสรบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2355 33692 นางสาวฉัตรสุดา ยืนยง โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2356 33693 นางพัชรินทร รังแกว โรงเรียนบานเพี้ยราม

2357 33704 นางเยาวลักษณ สุดสงวน โรงเรียนบานราม

2358 33719 นางนันทิยา กอแกว โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2359 33732 นางสิราภรณ สาคร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2360 33733 นางสาวอัญชลี คงสวัสดิ์ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2361 33776 นางมธุรส ชมดี โรงเรียนเมืองสุรินทร

2362 33777 นายคําปุน บุญเชิญ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2363 33786 นายอนุรักษ หึมวัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2364 33789 นางสาวณัฐฐาพร อุทัยรัมย โรงเรียนบานสวาย

2365 33852 นางไสว จําปาตุม โรงเรียนบานราม

2366 33853 นางจันทรเพ็ญ สวนงาม โรงเรียนบานเพี้ยราม

2367 33877 นางสาวฉัตรชฎา ติงสะ โรงเรียนบานตั้งใจ

2368 33896 นางสาวปรางคแกว แกวอุดร โรงเรียนบานตะตึงไถง
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2369 33898 นางสาววรนุช ครองยุติ โรงเรียนบานตะตึงไถง

2370 33903 นางสาวพิมลวรรณ เจือจันทร โรงเรียนบานตะตึงไถง

2371 33928 นายนิรัญ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2372 33934 นางสาวนริศา กลกิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2373 33935 นางสาวพรชนก เทียมทัด โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2374 33937 นางสาวสุภนา สําราญจิต โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2375 33939 นายพิทักษ อุมาธรณ โรงเรียนบานนาบัว

2376 33989 นายสารี สายจีน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2377 34004 นางสาวกุลวดี แผนทอง โรงเรียนบานตั้งใจ

2378 34005 นางสาวมาริษา วงศกัณหา โรงเรียนบานตะตึงไถง

2379 34006 นางสาวนวลจันทร กิ่งนอก โรงเรียนเมืองที

2380 34083 นายณรงคพร วัชรจรัสพงศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2381 34084 นางสาวสกลสุภา หาญเสมอ โรงเรียนบานตะตึงไถง

2382 34124 นายชัยวัฒน ชาติฉลาด โรงเรียนบานจันรม

2383 34150 นางสาวชลพินรัตน โคตรพันธ โรงเรียนบานสลักได

2384 34151 นางสาวปณตพร หอยไธสง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2385 34152 นางสาววรรณิภา ระยาทอง โรงเรียนบานคาบ

2386 34192 นางสาวปยะพร โมลา โรงเรียนบานสวาย

2387 34193 นางสาววรรษมน วรรณพฤก โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2388 34219 นายไกรลาส พรจินดาสกุล โรงเรียนบานสวาย

2389 34227 นางรชตาภรณ พลบูรณศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร

2390 34230 นางเจนจิรา พอคา โรงเรียนบานสวาย

2391 34231 นางชนัญชิดา สุระถาวร โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2392 34237 นางสาวภัทธิรา เจือจันทร โรงเรียนบานราม

2393 34240 นางสาวนชาวรรณ เจิมปรุ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2394 34241 นางสาวปนัดดา ไชยพันธ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2395 34242 นางเพ็ญศรี คมคาย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2396 34243 นางสาวจรรยาภรณ ภูกลาง โรงเรียนเมืองที

2397 34244 นายวรชาติ นามบุตร โรงเรียนเมืองที

2398 34247 นางสาวณัฐิดา พิมพแกว โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2399 34248 นางสาวรุงทิวา ศรีสมพร โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2400 34249 นางสาวนงลักษณ สุขแสวง โรงเรียนบานเพี้ยราม
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2401 34250 นางสาวนันทิกร ศูนยกลาง โรงเรียนบานสลักได

2402 34254 นางสาวจิตติภา ศรีอุฬารวัฒน โรงเรียนบานสลักได

2403 34320 นางรัชจนา ดาทอง โรงเรียนบานตั้งใจ

2404 34329 นางสาวรัติกาญจน มะลิงาม โรงเรียนบานคอโค

2405 34336 นางสาวชุติมา จันทินมาธร โรงเรียนบานรัตนะ

2406 34360 นายทศพร สีหะวงษ โรงเรียนบานแกใหญ

2407 34361 นางสาวอรไท ทิมทอง โรงเรียนบานแกใหญ

2408 34375 นางสาวจีรพร พิมพแกว โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2409 34390 นางสาวนานฟา มงคล โรงเรียนบานสวาย

2410 34430 นายวิศวพงษ โสรถาวร โรงเรียนเมืองที

2411 34454 นางมาริดา ศิริพูน โรงเรียนบานรัตนะ

2412 34457 นางวันดี สุขดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2413 34465 นางสาวธิดารัตน สมัญญา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2414 34467 นางคําปุน พิกุลทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2415 34468 นางสาวสินโสภา กลาหาญ โรงเรียนบานคาบ

2416 34469 นางสาวสิริเทพ ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2417 34484 นางสรอยฟา ทัดศรี โรงเรียนบานแกใหญ

2418 34495 นางจารุณี พวงอินทร โรงเรียนบานรัตนะ

2419 34497 นางสาวพนิดา พูนกระโทก โรงเรียนบานจันรม

2420 34556 นางวนิดา คุมศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2421 34557 นายอภินันท สายบุงคลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2422 34573 นางสาวแคทรียา จุกแกว โรงเรียนเมืองสุรินทร

2423 34574 นายไพบูลย ใจกลา โรงเรียนบานนาบัว

2424 34590 นางสาวจุฑารัตน เพ็งเล็งดี โรงเรียนบานราม

2425 34599 นางสาวศรินทรทิพย ขุมทอง โรงเรียนบานนาบัว

2426 34614 นางฐิติมา ประทุมโต โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2427 34615 นายภัทรพล ปาปะเก โรงเรียนบานนาบัว

2428 34616 นางสาววรัญญา วารี โรงเรียนบานนาบัว

2429 34618 นางสาวจริยา ไชยนิคม โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2430 34619 นางสาวดมิสา ศรีสังข โรงเรียนบานเพี้ยราม

2431 34660 นางเตือนใจ หอมขจร โรงเรียนบานเพี้ยราม

2432 34664 นางสาวนราวดี เสพสุข โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล
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2433 34665 นางสาวเกศิณี ลาธุลี โรงเรียนบานราม

2434 34666 นางจุฑามาส กากแกว โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2435 34667 นางสาวจรัสศรี เกิดเหมาะ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2436 34701 นางรัชฎาพร นวลงาม โรงเรียนบานราม

2437 34704 นางสาวภัทรา เจริญสุข โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2438 34719 นายประสิทธิ์ เจริญศิริ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

2439 34726 นางสาวอรอุมา ดาทอง โรงเรียนบานเพี้ยราม

2440 34736 นางสาวปวีณา วิมลศาสตร โรงเรียนบานตั้งใจ

2441 34749 นางสาวฐิติรัตน สะเตียงบน โรงเรียนบานสลักได

2442 34783 นางสาววารุณี มิตสีดา โรงเรียนบานสวาย

2443 34801 นายสุเทพ บุญเลิศ โรงเรียนบานตั้งใจ

2444 34810 นางสาววิญา จรัณยานนท โรงเรียนบานตระแสง

2445 34835 วาที่รอยตรีประวัติ บุตรกันหา โรงเรียนบานคอโค

2446 34847 นางสาวมณีฉาย มะลิ โรงเรียนบานทัพกระบือ

2447 34848 นางเสาวลักษณ สรอยสนเทศ โรงเรียนบานคาบ

2448 34850 นางสาวสุพัตรา เดชกุญชร โรงเรียนบานจันรม

2449 34865 นางสาวนิลุบล รื่นพิทักษ โรงเรียนบานแกใหญ

2450 34867 นางสุธาสินี พุทธานุรักษ โรงเรียนบานนาบัว

2451 34869 นางสาวอรุณลักษณ การกระสัง โรงเรียนบานสวาย

2452 34870 นางสาววิยะดา ศรีคุมเหนือ โรงเรียนบานเพี้ยราม

2453 34907 นางพรรณกร เจริญรัตน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2454 34910 นายฐิติกร สวนศรี โรงเรียนบานสวาย

2455 34911 นางสาวปรียานุช อินไขย โรงเรียนบานจันรม

2456 34912 นางสาวธัญญลักษณ วรรณพัฒน โรงเรียนเมืองที

2457 34913 นายกิตติพงษ สุภาวหา โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2458 34914 นายโสภณ พิมพศักดิ์ โรงเรียนบานเพี้ยราม

2459 34929 นางรัตนา พิมพร โรงเรียนบานคอโค

2460 34931 นางสาวรจเรข ไชยวงษ โรงเรียนบานตระแสง

2461 34933 นางสาวอภิญญา ใสงาม โรงเรียนเมืองที

2462 34934 นางวิวรรยา หาสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร

2463 34968 นายอัครพล ศูนยกลาง โรงเรียนบานทัพกระบือ

2464 34971 นางสาวพัณณภัทร พวงลัดดา โรงเรียนบานคาบ



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 1 อําเภอเมืองสุรินทร

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

2465 34973 นายฤทธิพงษ เรียบรอย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2466 34974 นางสาวกมลชนก พรหมบุตร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2467 34975 นางสาวณิชกุล ดีดวงแกว โรงเรียนบานจันรม

2468 34976 นางสาวสุวิมล สามยิ่ง โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2469 34977 นางสาวขนิษฐา เปรียบนาน โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2470 34978 นางสาวจิรประภา โพธิ์เงิน โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2471 34999 นางสาวนภารัตน วรางกูร โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2472 35000 นางสาวสุรีรัตน ฉัตรทอง โรงเรียนบานสลักได

2473 35018 นางพรปวีณ มงคล โรงเรียนบานคอโค

2474 35023 นางสาวภัคจิรา เชื้อมาก โรงเรียนบานสวาย

2475 35024 นางสาวศิโรรัตน ดวงเนตร โรงเรียนบานสวาย

2476 35025 นางสาวสุนันทา สมพริ้ง โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

2477 35026 นางสาวอรุณี บริบูรณ โรงเรียนบานแกใหญ

2478 35052 นางสาวสุพิชญา สุภาพ โรงเรียนบานนาบัว

2479 35053 นางสาวกิตติยา นุมนวลศรี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2480 35054 นางสาวหยาดพิรุณ จันทรงาม โรงเรียนบานตั้งใจ

2481 35093 นางเสาวลักษณ บรรเทิงสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2482 35094 นางสาวอรษา เจริญยิ่ง โรงเรียนบานคอโค

2483 35101 นางสาวปวีณา เติมใจ โรงเรียนบานตั้งใจ

2484 35102 นางสาวญาณนารี พันธศรี โรงเรียนบานตระแสง

2485 35127 นางสาวชนัญธิดา สังขเสือโพธิ์ โรงเรียนบานทัพกระบือ

2486 35129 นายณัฐชนม วงคมา โรงเรียนบานสวาย

2487 35132 นางสาวรุงทิวา วันนา โรงเรียนบานคอโค

2488 35133 นางสาวพรวิภา ครองยุทธ โรงเรียนบานจันรม

2489 35134 นางสาวกัญญารัตน มีระหาญ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2490 35135 นางสาวประภา คุงดิน โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2491 35156 นางพัชนี กรวยทอง โรงเรียนบานคาบ

2492 35160 นางสาวธิดารัตน ทันวัน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2493 35186 นางสาวพัชราภรณ สาโยธา โรงเรียนบานจันรม

2494 35188 นายจาตุรงค เที่ยงตรง โรงเรียนเมืองสุรินทร

2495 35189 นางสาวจิรภิญญา อินทรทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2496 35190 นางสาวแววตา จํานงเพียร โรงเรียนบานตระแสง
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2497 35191 นางสาวสาลินี สายแกว โรงเรียนบานคาบ

2498 35192 นางอาทิตยา บุญปลอด โรงเรียนบานคาบ

2499 35193 นายนพดล บุญนําพา โรงเรียนเมืองที

2500 35194 นางชูติรส เชื้อเหิม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2501 35195 นางศศิธร พุฒภูงา โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2502 35234 นางสาวรัตนา หวังสุขดี โรงเรียนบานสลักได

2503 35249 นางรัชดา ชมดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2504 35250 นายดําเนิน วาดี โรงเรียนบานสวาย

2505 35251 นางสาวฉัตรธิดา อินทบิน โรงเรียนบานทัพกระบือ

2506 35252 นางสาวพันทิวา หมูดี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2507 35253 นายศิริเจริญ เจริญศิริ โรงเรียนบานเพี้ยราม

2508 35292 นางสาวจินตนา ปญญาแหลม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2509 35313 นางสาวรังสินี นามบุญลือ โรงเรียนบานแกใหญ

2510 35314 นายณัฐภาคย บํารุง โรงเรียนบานสลักได

2511 35319 นายอนุพงษ ปราสาทภิญโญ โรงเรียนบานจันรม

2512 35325 ส.ต.ท.หญิงศิริพร งามเลิศ โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2513 35332 นางสาวผกามาศ ควรดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2514 35336 นางสาวรัชนีกร บัวศรี โรงเรียนบานสลักได

2515 35337 นางผองแผว ขําคม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2516 35338 นางสาวเบญญา สายบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร

2517 35339 นายวัชระ มันธุภา โรงเรียนบานนาบัว

2518 35340 นางสาวดาวประกาย วาดเจียม โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2519 35372 นางนันทนา ปกโคทานัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2520 35380 นางสาวศิริพร ทาฉลาด โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2521 35381 นางสาวนุสรินทรญา ดําเนินงาม โรงเรียนบานราม

2522 35382 นางสาวกุสุมาพร พรมประดิษฐ โรงเรียนบานราม

2523 35383 นางชนิดา พอกพูน โรงเรียนบานเพี้ยราม

2524 35384 นางสาวกรุณาพร เชื่อมเปน โรงเรียนบานเพี้ยราม

2525 35385 นางสาวนภาภรณ งามเนตร โรงเรียนบานรัตนะ

2526 35390 นางสุมารี จันทนมัฎฐะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2527 35445 นางสาวรุงนภา ดวงไชย โรงเรียนบานราม

2528 35462 นางสาววารุจี วรรณชิต โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)
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2529 35463 นางสาววรัมพร พวงยี่โถ โรงเรียนบานจันรม

2530 35464 นางสาวพัชรีกรณ บุญมั่น โรงเรียนเมืองที

2531 35465 นางสาวณัฏฐพัชญ มิถุนดี โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2532 35466 นางสาวสุปรียา เรืองสุขสุด โรงเรียนบานเพี้ยราม

2533 35494 นางสาวจริยาภรณ คําเสมอ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

2534 35495 นายทวีสุข ชัยธนสกุล โรงเรียนบานตั้งใจ

2535 35506 นางสาวพิชญา หาสุข โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2536 35507 นางสาวกนิษฐา จันทรสิงห โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2537 35523 นางอัจฉราพร ทองนํา โรงเรียนบานตระแสง

2538 35527 นางภาริดา พิมพประเสริฐ โรงเรียนเมืองสุรินทร

2539 35534 นายรังสรรค วุฒิยา โรงเรียนบานคอโค

2540 35538 นางสาวปรียาพร เทียนชัย โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

2541 35541 นางสาวนงลักษณ ทอนชัย โรงเรียนบานจันรม

2542 35550 นางสาวพนิดา จํานงดี โรงเรียนบานนาบัว

2543 35562 นางสาวจิตรนภา เพียรชอบ โรงเรียนบานรัตนะ

2544 35569 นางสาวเสาวลักษณ ขยันดี โรงเรียนบานจันรม

2545 35591 นายเจษฎาพร  พลหาญ โรงเรียนบานจันรม

2546 35594 นางทิพวรรณ ชอมะลิ โรงเรียนบานคอโค

2547 35596 นางสาวนารีรัตน อินทรนุช โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2548 35598 นางสาวสุพิชญ ซอนพิมาย โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2549 35601 นางสาวณัฐกานต แสนกลา โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

2550 35602 นางดวงตะวัน เหลาคํา โรงเรียนเมืองที

2551 35609 นางสาวพรสุดา แสนกลา โรงเรียนบานราม

2552 35616 นายปติ อารยางกูร โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

2553 35617 นายศราวุธ กองทอง โรงเรียนบานแกใหญ

2554 35621 นางสาวสุชาดา ทานะ โรงเรียนบานแสลงพันธบุญเยิง

2555 35634 นายปยะวัชร ประยูรยวง โรงเรียนเมืองที

2556 35642 นางสาวเพชรรัตน คําเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร

2557 35651 นายธรา ปรากฏชื่อ โรงเรียนบานคาบ

2558 35664 นางสาวเกศณี ริ้วทอง โรงเรียนบานทัพกระบือ

2559 35669 นางสาวสุพัตรา ผาแกว โรงเรียนบานราม

2560 35670 นายพรส สดับสาร โรงเรียนบานเพี้ยราม
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2561 35711 นางสาวนิภารัตน ฉายแกว โรงเรียนบานนาบัว

2562 35717 นางสาวเสาวนีย เสาะรส โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2563 35755 นางสาววาทินี แยมงาม โรงเรียนบานทัพกระบือ

2564 35778 วาที่ ร.ต. หญิงภัททิรา  เขียนดี โรงเรียนบานนาบัว

2565 35779 นางสาวจินตนา สวางภพ โรงเรียนบานเพี้ยราม

2566 35780 นางสาวเฉลิมขวัญ กาบทอง โรงเรียนเมืองที

2567 35783 นางสาวพันทิภา เกิดเพิ่มดี โรงเรียนบานตระแสง

2568 35799 วาที่รอยตรีพิทักษ หาสุข โรงเรียนบานจันรม

2569 35800 นางสาวภัทรภร จันทวงษ โรงเรียนบานเพี้ยราม

2570 35814 นางสาวฉัตรสุดา ยินดีฉาย โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2571 35826 นางสาวอัจฉรา บุตรงาม โรงเรียนบานคาบ

2572 35828 นายรัชพล นอยถนอม โรงเรียนบานแกใหญ

2573 35830 นางสาวญาณิศา นิลแกว โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2574 35831 นายวีระ ชัยรัมย โรงเรียนบานแกใหญ

2575 35833 นางสาวกุลณัฐ ขันที โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2576 35855 นางสาวศิริวรรณ พรมขันธ โรงเรียนบานตั้งใจ

2577 35864 นางสาวฐิติกาญจน จันทรารักษ โรงเรียนบานจันรม

2578 35865 นายศักธนิน วาหมงคล โรงเรียนบานทัพกระบือ

2579 35897 นางสิริพร ทรงรัมย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2580 35899 นายวีระสิทธิ์ เสนาธิบดี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2581 35910 นายประทีป สหุตนัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2582 35914 นางสุขุม มะวังนุทูล โรงเรียนเมืองสุรินทร

2583 35915 นางทับทิม มีศรี โรงเรียนบานนาบัว

2584 35920 นายธีรศักดิ์ แกวล้ํา โรงเรียนเมืองสุรินทร

2585 35921 นางสาวนุชนาฏ สิงหวงษ โรงเรียนเมืองที

2586 35922 นางสาวเสาวลักษณ ขาวงาม โรงเรียนบานสลักได

2587 35940 นางสาวจุลีรัตน ตุพิมาย โรงเรียนบานคอโค

2588 35959 นางสาวศรีธาตุ เพียรภูเขา โรงเรียนบานจันรม

2589 35964 นางแอนนา คงแยม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2590 35968 นางสาวฉัตรบงกต นุตโร โรงเรียนเมืองสุรินทร

2591 35973 นายสิงหา สิงหโตทอง โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2592 35974 นางสุรภา  ปยรัตนานนท โรงเรียนอนุบาลสุรินทร
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2593 35975 นางตุมทอง  ภูแกว โรงเรียนบานตะตึงไถง

2594 35976 นางสิริกาญจน  เรืองไชยวุฒิ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2595 35977 นางสมศรี ดลเสมอ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2596 35980 นายเริงศักดิ์  คงดี โรงเรียนบานตะตึงไถง

2597 35985 นายเกริกเกียรติ สมัญญา โรงเรียนบานจันรม

2598 35986 นางสาวจิตรา ดวงศรี โรงเรียนบานเพี้ยราม

2599 36026 นางจุฑารัตน เรียงสนาม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2600 36031 นางพิสมัย โคตะวีระ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2601 36086 นายธนาศักดิ์ ฉิมงาม โรงเรียนบานเพี้ยราม

2602 36091 นายสมบัติ กระแสเทพ โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2603 36104 นางสาวปรียาภรณ ทับทิมศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร

2604 36109 นางสาวอารียา  อยาเสียสัตย โรงเรียนบานจันรม

2605 36110 นายวรุณ เผือกแกว โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2606 36111 นางสาวธันยชนก ผันกลาง โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2607 36112 นางสาวสุภาพร สุดโสม โรงเรียนบานสลักได

2608 36133 นางสาวมิ่งมาฎา คิดยาว โรงเรียนบานตะตึงไถง

2609 36137 นางสาวพัชรี เรืองสุขสุด โรงเรียนเมืองที

2610 36158 นางสาวสุดารัตน ตุมนอก โรงเรียนบานตั้งใจ

2611 36164 นางจิรารัตน ณรงคชีวพัฒน โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2612 36169 นางสาวธัญวรัตม สาริกา โรงเรียนบานคอโค

2613 36174 นางสาววิชญาดา แกลวกลา โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2614 800034 นางสาวอนงคนาฎ สรอยจิตร โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2615 800077 นางสาวณัฐนันท ขบวนดี โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล

2616 800168 นางศิริกุล นามศิริ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2617 800176 นางสาวศศิการณ โฮจีน โรงเรียนบานจันรม

2618 800181 นางปทมรัตน สายไทย โรงเรียนบานคอโค

2619 800186 นางวรรณา วิมลศาสตร โรงเรียนบานคอโค

2620 800201 นางมณีรัตนณาภรณ พรหมบุตร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2621 800202 นางสาววารุณี งามเนตร โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2622 800248 นายบานนา ยอดงาม โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2623 800381 นางสาวสาลินี ทนวนรัมย โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2624 800397 นางพจนาจ หวลระลึก โรงเรียนบานสวาย
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2625 800471 นางกัณฐิกา บุญเลิศ โรงเรียนบานทัพกระบือ

2626 800483 นายชยานันต สงวนศรี โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2627 800491 นางสาวกนกกร ฝายสิงห โรงเรียนบานคอโค

2628 800533 นางอพิชญา พอกเพิ่มดี โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2629 800534 นายจํารัตน หวังชอบ โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2630 800536 นายวัชระ บุญเชิญ โรงเรียนเมืองสุรินทร

2631 800539 นางกนกวรรณ ฉิมงาม โรงเรียนบานเขวาฯ (เทพอนุสรณ)

2632 800543 นายเดชณรงค ตะเคียนราม โรงเรียนบานสําโรงนาดี

2633 800545 นางสุรินทรพร พรโสฬวี โรงเรียนเมืองสุรินทร

2634 800561 นายอัครเดช โภชนสาลี โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2635 800572 นายวิรุทธ จําปาขีด โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม)

2636 800586 นางสาวมาลัย แสนคม โรงเรียนบานรัตนะ

2637 800599 นายศรัณยู ประวาสุข โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรนุกูล
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1 1152 นายสมมุง ดียิ่ง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

2 1519 นายเสงี่ยม พวงคํา โรงเรียนสุรวิทยาคาร

3 1575 นางเสาวลักษณ สิยาชีพ โรงเรียนสิรินธร

4 1816 นางสวาง จันทนหอม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

5 2027 นายพหล รัมพณีนิล สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

6 2075 นางเสวย ศรีใหญ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

7 2241 นายสํารวล ตรองจิตต สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

8 2303 นางออมสิน ดีประเสริฐ กองการศึกษาเทศบาล

9 2748 นายสุระ ชูตาลัด กองการศึกษาเทศบาล

10 2784 นายเรียบ จงอุตสาห สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

11 2792 นางบุญสง เสาวรัจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

12 2811 นางประณีต แปะทอง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

13 2958 นางมณฑา อุปฌาย โรงเรียนสิรินธร

14 3053 นางสาวพุฒซอน ฐิติสมบูรณ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

15 3252 นางคํานูญ ดุจเพ็ญ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

16 3377 นางวาสนา ลามาตย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

17 3406 นายธนากร สุภิมารส สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

18 3847 นางพงษลวน สุภาสัย โรงเรียนสิรินธร

19 3884 นางสาววิภา สงวนศักดิ์ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

20 4207 นางสาวรพีพรรณ โสวภาค กองการศึกษาเทศบาล

21 4329 นายสุพาสน ทุนดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

22 4366 นายสิงหทอง สิงหพรพงศ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

23 4462 นางพรทิพย สิงหพรพงศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

24 4632 นางเสาวภาคย ดลเสมอ โรงเรียนสิรินธร

25 4769 นางอําพัน พรหมบุตร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

26 4972 นายเชิญ สามารถ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

27 5306 นายธีรพงศ โสวภาค กองการศึกษาเทศบาล

28 5322 นางสุจินดา ศรีเมือง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

29 5347 นางสาวสมใจ หนุนชู โรงเรียนสิรินธร

30 5362 นายพิมอญ อินทรทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

31 5447 นางทัศนีย สระศรีรัตน โรงเรียนสุรวิทยาคาร

32 5534 นางกรองแกว วินิจฉัย โรงเรียนสิรินธร

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 2 หนวยจังหวัด

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
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33 5656 นางสาวสุภาภรณ สังขนอย โรงเรียนสิรินธร

34 5775 นายนรินทร พิศวง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

35 5843 นางบังอร ธุรานุช โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

36 5890 นางอํานวยพร จันทรชวงโชติ โรงเรียนสิรินธร

37 6020 นายสมหมาย เจริญรัตน โรงเรียนสุรวิทยาคาร

38 6042 นายบุญชวน อุทธารัมย โรงเรียนสุรวิทยาคาร

39 6216 นางศิริพร วรศิริ โรงเรียนสิรินธร

40 6248 นางหัถยา ลาดสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร

41 6347 นางสาวอัมพร วัฒนนิรันดร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

42 6352 นางนวพรรณ กิ่งสุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

43 6402 นายวีระ สุนทรารักษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

44 6572 นายมานิจ ดุจจานุทัศน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

45 6598 นายภูวดล บูรณเจริญ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

46 6602 นายวีระศักดิ์ แปรงทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

47 6735 นางศิรินาถ สมบุตร กองการศึกษาเทศบาล

48 6736 นางดวงพร อวมวิชัย กองการศึกษาเทศบาล

49 6761 นางกนกรัตน อาสนพรรณ กองการศึกษาเทศบาล

50 6772 นางรฏิมา จึงพิชาญวณิชย โรงเรียนสุรวิทยาคาร

51 6773 นางพรรณภา จิตรประวัติ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

52 6775 นายแสวง คุมจอหอ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

53 6829 นายวรวุฒิ วรศิริ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

54 6943 นายพงศกร สุทธิธรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร

55 6944 นางกรรณิกา นิยมทอง โรงเรียนสิรินธร

56 6958 นางพรเพ็ญ อินทรทอง โรงเรียนสิรินธร

57 7169 นายทวีศักดิ์ กลีบแกว โรงเรียนสิรินธร

58 7411 นางละมัย ใกลกลาง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

59 7414 นายถนอม พรหมบุตร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

60 7420 นายวิไล บุญรอด สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

61 7423 นายสวน มิถุนดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

62 7424 นางอุดม เกษดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

63 7425 นางเถาวัลย สุทร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

64 7427 นายสิทธิศักดิ์ ณ  อุบล สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด
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65 7499 นายประเสริฐ ใจกลา1 สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

66 7502 นางนัฑพร สุพิชญ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

67 7503 นายสุรพล ฤกษสําเร็จ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

68 7507 นายนิคม วงเวียน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

69 7509 นายบุญยัง หมั่นดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

70 7514 นายสราวุธ ตันติวัฒน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

71 7558 นายสอาด ทุนภิรมย โรงเรียนสุรวิทยาคาร

72 7559 นายนาวิน รัตนกรกาญจน โรงเรียนสิรินธร

73 7564 นายสุรนาท นิยมทอง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

74 7566 นางพานิชย มิฆเนตร กองการศึกษาเทศบาล

75 7567 นางนพรัตน คนึงเพียร กองการศึกษาเทศบาล

76 7572 นางสุภาภร พัทธวิภาส กองการศึกษาเทศบาล

77 7592 นางสาวละออ เพชรศรีสม โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

78 7602 นายพิชิต ผลเกิด โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

79 7638 นายมณี สุขประจํา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

80 7642 นางศิริมล สงวนดี กองการศึกษาเทศบาล

81 7647 นายสังเวียน ประเดิมดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

82 7648 นายศิริ มีแกว สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

83 7670 นางสาวจารุณี สิทธิศร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

84 7771 นายสถิตย แจมแสง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

85 7775 นางสาวผองลาวัลย มณีเนตร โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

86 7795 นายเฉลิม พรหมลิกุล โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

87 7887 นางสาวพรรณี บุษงาม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

88 7930 นางดวงใจ ชนะกุล โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

89 7950 นางสมศรี แผลงดี โรงเรียนสิรินธร

90 7986 นางสัมฤทธิ์ จารัตน โรงเรียนสิรินธร

91 8033 นางสุเพียร บุญรอด สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

92 8111 นายโยธิน นิยมทอง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

93 8116 นางบุญสม สังขสาย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

94 8117 นายบุญธรรม บัวทอง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

95 8118 นางสมหมาย มีแกว สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

96 8259 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
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97 8308 นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

98 8356 นายสุรศักดิ์ กลีบแกว โรงเรียนสุรวิทยาคาร

99 8362 นายประเสริฐ บัจฉาภาพ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

100 8366 นายสุรศักดิ์ สืบสหการ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

101 8370 นายบุญรักษ อําไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

102 8387 นายชุติพนธ กลัดอยู สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

103 8388 นางอุทัยศรี ศรีพันธุ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

104 8410 นางสาวสุวรรณีย พัฒนาพงศชัย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

105 8441 นายชิโนรส สุภาสัย โรงเรียนสิรินธร

106 8484 นายประกอบ วรรณทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

107 8489 นางสุภาพร พลเหลา โรงเรียนสิรินธร

108 8576 นายสมพงษ สมทิพย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

109 8634 นายโภชนพงค พูนศิริ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

110 8698 นายสาคร พัวพันธ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

111 8702 นางอนัญญา สุนทรารักษ โรงเรียนสิรินธร

112 8773 นางประยูรศรี กระจายกลาง โรงเรียนสิรินธร

113 8861 นางสาวพูนศิริ เจริญพันธุ โรงเรียนสิรินธร

114 8958 นายเจริญ บุญล้ํา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

115 8961 นางจุรีรัตน สละทองอินทร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

116 8962 นายประเดิม มานุจํา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

117 9033 นายประสงค โสมรัตนานนท โรงเรียนสิรินธร

118 9070 นางมยุรี พัวพันธ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

119 9262 นายสุนันท เครือยา โรงเรียนสิรินธร

120 9268 นางรวงทอง ตังวัฒนา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

121 9378 นางฉลวย ปนทะรส สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

122 9383 นางจินตนา ลวดลาย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

123 9437 นางทิพร แหลงหลา โรงเรียนสิรินธร

124 9534 นางกันนิกา หาวหาญ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

125 9599 นายรังสรรค กอแกว โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

126 9696 นายประภาส สกุลดี กองการศึกษาเทศบาล

127 9699 นางสุพัตรา สมกลา กองการศึกษาเทศบาล

128 9804 นางสุภาพรรณ พาบุ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด
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129 9809 นายสุรพงษ หงษศิลา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

130 9907 นายสุนทร กิ่งจันทร โรงเรียนสิรินธร

131 9919 นางสุภวัตร อินทรชัย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

132 9925 นายจิตรกร สุริยะ โรงเรียนสิรินธร

133 9954 นายฤทัย ตันตระกูล สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

134 10048 นางชูศรี เหลาวัฒนกุล สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

135 10078 นางอรุณี ศรีนนท สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

136 10266 นางจรรยา มณีดํา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

137 10296 นางอําไพ นาบูรณะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

138 10386 นายโชค อรุณสิริรัตน โรงเรียนสุรวิทยาคาร

139 10387 นางจํานอง กลิ่นฟุง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

140 10388 นางวิไลวรรณ เชื้อเพ็ง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

141 10390 นายมนูญ บูรณเจริญ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

142 10539 นายสุคนธ ทองศรี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

143 10540 นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร

144 10592 นายโชติ มะวิญธร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

145 10730 นายสําเร็จ พอกพูน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

146 10734 นายเทียม บุญรอดดวง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

147 10766 นายสมรส มั่นยืน กองการศึกษาเทศบาล

148 10808 นายสีทา กิริยาดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

149 10809 นายนุช ใจหาญ โรงเรียนสิรินธร

150 10884 นางกฤษณา บุญแสน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

151 11019 นายพิทยา อินทรชัย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

152 11121 นายทํานอง เกษดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

153 11212 นายอดิศักดิ์ ตรองจิตต กองการศึกษาเทศบาล

154 11229 นางศิริพร ถาพรพาส สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

155 11233 นายพอง ภูแกว สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

156 11234 นางสงวน แกวปลั่ง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

157 11236 นางคนึง สายแกว สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

158 11317 นางสุชญา วงศวัฒน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

159 11326 นางวารุณี สุวรรณานนท สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

160 11510 นางสาววรกานต บุญธรรม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด
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161 11525 นายสนั่น จิตเดียว สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

162 11528 นายถวิล สุกแกว สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

163 11548 นางจิตติมา สระแกว กองการศึกษาเทศบาล

164 11722 นางมุกดา ชาญเชี่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

165 11733 นายฉลอง จะระ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

166 11739 นายพิทัย มาลัยหอม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

167 11740 นายสังวาลย ยี่สุนศรี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

168 11830 นางสาวแนงนอย แซจึง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

169 11880 นางจิดาภา ดวงใจดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

170 11881 นายบําเพ็ญ แววดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

171 12059 นายสุนทร พอกพูน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

172 12061 นายวีระเดช เวชพันธ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

173 12171 นางรัชดากร เหลี่ยมดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

174 12314 นายชัยพร ตรีกิ่ง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

175 12315 นางมาณิศา อินเงิน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

176 12503 นายศิริ พลานุ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

177 12521 นายพานชัย เกษฎา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

178 12595 นายมนตรี สายนอย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

179 12598 นายสุรเชษฐ สุราช สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

180 12599 นางเพลินพิศ สมจิต สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

181 12600 นายวิโชติ ทองเสมอ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

182 12602 นายจรัญ เทียมทัน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

183 12604 นายประสพ ทรงแกว สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

184 12693 นายเฉลิมพล คงจันทร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

185 12808 นางจรวย นกยุงทอง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

186 12851 นายไพรัตน ดีพันธ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

187 12909 นางกานดา กนกแกว โรงเรียนสิรินธร

188 12988 นายสวาท ดอนจําปา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

189 12991 นางจิราพร เทพศิริ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

190 13014 นางสินีรัตน ชัยมาโย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

191 13103 นางสาวสุมาลี แสงแกว สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

192 13183 นายวัน ทุนาบาน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด
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193 13184 นางณาฏญา คันธาวัฒน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

194 13244 นายประวัติ สมเปน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

195 13301 นายนิวัติ บานชื่น สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

196 13303 นายสําเนียง เครือเพชร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

197 13335 นายสุนทร คงทน โรงเรียนสุรวิทยาคาร

198 13501 นางพันทิพา สุทธิกุล สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

199 13503 นางปริยาทัศน สุวรรณพัฒน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

200 13505 นายสุชาติ ใจตรง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

201 13620 นางจันทิรา ทองสุก สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

202 13621 นายสมพงค โกสีย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

203 13757 นายจําลอง กระแสโสม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

204 13758 นายสมบัติ ไทยยิ่ง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

205 13759 นายคําผล บุญหนา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

206 13760 นายปรีดา เกิดเหมาะ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

207 13875 นายสุทิตย สุดเสนผม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

208 13879 นางธนพร เวทยศิริยานันท สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

209 13892 นายประเสริฐ ใจองอาจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

210 13934 นายบุญยงค คงทน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

211 13983 นางสาวรัตนาภรณ กลาแรง โรงเรียนสิรินธร

212 14022 นางพรรณี จันทรดี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

213 14026 นายกระแส มิฆะเนตร กองการศึกษาเทศบาล

214 14049 นางจุฬาลักษณ เสาสูง โรงเรียนสิรินธร

215 14144 นางผกาภรณ นาดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

216 14146 นายนิคม ศิริสุรักษ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

217 14147 นางสาวอําไพ ชูชมงาม กองการศึกษาเทศบาล

218 14148 นายอุดร ปานะโปย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

219 14149 นายศาสนธรรม อินทยุง โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

220 14187 นางสิทธิมนต กลีบแกว โรงเรียนสุรวิทยาคาร

221 14282 นายจําลอง อัครชัยมงคล กองการศึกษาเทศบาล

222 14283 นางนิศากร เรืองจิต โรงเรียนสิรินธร

223 14311 นางจํานงค ประดับ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

224 14607 นายนิพนธ สุริยานิติกุล สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด
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225 14610 นายสุขเนตร ศูนยกลาง โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

226 14613 นางศศิธร เพียรชอบ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

227 14682 นางสาวกฤษณา วงษาสันต สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

228 14713 นายดนัย คําผุย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

229 14744 นายไพโรจน นอยเอียม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

230 14826 นายกวี ทุนาบาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

231 14829 นายสุจิตร เกิดครบ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

232 14830 นางสาวฉวีวรรณ สมัครสมาน โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

233 14875 นางจงกลนี จันทรเพ็ชร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

234 14877 นายชูแสง แพงวังทอง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

235 14878 นายธวัช ประดิษฐศิลปโชติ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

236 14952 นายธีรภาพ วลามิตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร

237 14957 นายไพศาล สุขปลั่ง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

238 14983 นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

239 14994 นางพรรณี แพงวังทอง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

240 14995 นางสุชาดา คุมวงษ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

241 15032 นายวิระ ศรีธัญรัตน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

242 15035 นายธวัชชัย ชิณวงศ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

243 15104 นางปรินดา อุสาคู สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

244 15208 นางนารี คําปลิว สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

245 15209 นางวรรณา สายบุตร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

246 15212 นายสังเวียน คุมสุข สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

247 15260 นายอรรถพงษ ดีทั่ว โรงเรียนสิรินธร

248 15323 นางสาวชื่นจิตร อัมพะวะสิริ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

249 15325 นางลักษสรัล อยูกาญจนสิน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

250 15362 นายอนันต ผลโพธ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

251 15415 นายชัชวาลย ธารารักษ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

252 15416 นางนงลักษณ ธารารักษ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

253 15418 นายฉัน บุษราคัม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

254 15433 นางไตรสรณ สาลี โรงเรียนสุรวิทยาคาร

255 15477 นายคธาศักดิ์ โสวภาค กองการศึกษาเทศบาล

256 15481 นายชัยวิทย โกรธกลา โรงเรียนสิรินธร
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257 15482 นายอุทิศ ชํานาญกิจ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

258 15484 นายดํารงค สมกลา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

259 15493 นายเสริม ยอดรักษ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

260 15535 นายดําเกิง โถทอง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

261 15623 นางเสาวคนธ รูรักษา โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

262 15636 นางระเบียบ วุฒิปยพงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

263 15717 นายบัว คงศรี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

264 15730 นางศิวาพร วรัมภา กองการศึกษาเทศบาล

265 15774 นายสวิน แกนแกว โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

266 15814 นางสาวพรประไพ ชวงชัยชนะ โรงเรียนสิรินธร

267 15818 นายทนง หอทรัพย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

268 15909 นางสาวทัศนียวรรณ ชวยบุดดา โรงเรียนสุรวิทยาคาร

269 16016 นายไพทูรย ศิริบูรณ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

270 16023 นายปญญา เฉลิมวงศ โรงเรียนสิรินธร

271 16114 นายวสันตชัย กากแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

272 16153 นายพิทักษ ดวงดี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

273 16158 นายโกสีย มีพรอม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

274 16159 นายคณิต พื้นนวล โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

275 16200 นางลัดดา มวงอราม โรงเรียนสุรวิทยาคาร

276 16268 นายวิเศษศักดิ์ โคตรอาษา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

277 16344 นางศิริพร มุลาลินน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

278 16402 นางอัมพร ฉัตรทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

279 16435 นายอาทร เสาสูง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

280 16447 นายสมพงษ สุภาเส โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

281 16463 นายประภาส มุลาลินน โรงเรียนสุรวิทยาคาร

282 16465 นายยุทธนา กนกนาก โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

283 16469 นายเพ็ง เงางาม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

284 16473 นายทองมวน ธีระวงศ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

285 16475 นายประเสริฐ จึงพิชาญวณิชย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

286 16476 นายสมพร ประยงคทรัพย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

287 16478 นายวิเชียร คําเสนา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

288 16484 นางอุษา ออนจันทร กองการศึกษาเทศบาล



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 2 หนวยจังหวัด

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

289 16485 นางวิภา อุนานนท สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

290 16486 นางปลิดา สุขผดุง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

291 16487 นายภูวิพัฒน เกียรติ์สาคเรศ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

292 16572 นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

293 16652 นายสุธี ใจศิล โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

294 16683 นายประชุม เหลี่ยมดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

295 16724 นายพรหมมา อินทศรี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

296 16729 นายวิโรจน อินทะหลาบ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

297 16776 นายประยูร แกนมั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

298 16790 นายสมโพธิ์ มิฆเนตร กองการศึกษาเทศบาล

299 17007 นางอรทิพย กนกนาก โรงเรียนสุรวิทยาคาร

300 17009 นางสาวเชริศา บุญสืบ โรงเรียนสิรินธร

301 17012 นายสวัสดิ์ โพธิวัฒน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

302 17013 นางธิติยา ศาตะสมิต สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

303 17026 นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพร โรงเรียนสุรวิทยาคาร

304 17130 นายสมศักดิ์ จิตติมิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

305 17239 นายประเสริฐ จัตุรภัทร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

306 17251 นางภากุน เมืองแกว โรงเรียนสิรินธร

307 17280 นายณรงค บูรณเจริญ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

308 17284 นางสาวรุจิพันธ ดอกงา โรงเรียนสิรินธร

309 17376 นายเรืองฤทธิ์ จันทคลาย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

310 17489 นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ กองการศึกษาเทศบาล

311 17493 นายกฤษ ละมูลมอญ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

312 17519 นายลอย สมานวัน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

313 17599 นางวรรณเพ็ญ ศรีโคตร โรงเรียนสิรินธร

314 17671 นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท โรงเรียนสิรินธร

315 17672 นายพินิจ ดลเสมอ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

316 17756 นางสาวอุษา สุขพูล โรงเรียนสุรวิทยาคาร

317 17767 นางพวงรัตน พิณพิมาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร

318 17768 นายกมลศักดิ์ ศรีระษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร

319 17769 นายมัทวะ ฉัตรทอง กองการศึกษาเทศบาล

320 17770 นางสุอังคณา เบ็ญเจิด กองการศึกษาเทศบาล
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321 17771 นางอิศราพร อินทะกนก กองการศึกษาเทศบาล

322 17806 นายสุวรรณ ทองสุข กองการศึกษาเทศบาล

323 17807 นางชุลี สุนทร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

324 17808 นายปรีดา ปทมาวิไล สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

325 17864 นายประดุจ สระศรีรัตน โรงเรียนสิรินธร

326 17865 นางอัญชลีพร สระศรีรัตน โรงเรียนสุรวิทยาคาร

327 17867 นายบุญราม ภูมิสุข สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

328 17938 นายไสว สายแกว สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

329 17965 นางกรรณิกา มีมาก สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

330 17991 นายประชิต อินทะกนก สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

331 18085 นายอรุณ สุขเกษม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

332 18094 นางสาวลภวัน ทองนํา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

333 18117 นางวิจิตร ประดิษฐศิลปโชติ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

334 18161 นายครอน สายชุมดี กองการศึกษาเทศบาล

335 18269 นางสาวสุภาภรณ สิงหเสนา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

336 18286 นางอรสา สุภารี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

337 18302 นายฤทธิรงค ปกาสิทธิ์ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

338 18307 นายชัยธัชคร พงษสาครสวัส วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

339 18352 นางสุภาภรณ เตียถาวรชัย กองการศึกษาเทศบาล

340 18357 นายวัฒนา กนิษฐชาต สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

341 18359 นายวีรพงศ ศรีผองงาม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

342 18382 นายสําเริง วันทอง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

343 18390 นางพยอม สนคลัง โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

344 18401 นายเชื่อม รัตนกาญจน โรงเรียนสุรวิทยาคาร

345 18510 นายเกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง กองการศึกษาเทศบาล

346 18513 นายทรงศักดิ์ ประสิทธิ์ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

347 18537 นายสมศักดิ์ บุญโต โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

348 18569 นางวราภรณ สมควรทัด โรงเรียนสิรินธร

349 18574 นายศึกษา ชัยสุวรรณ กองการศึกษาเทศบาล

350 18623 นายฉลอง สุขทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

351 18624 นายไพรเวช งามสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

352 18625 นายสุขสันต แยมสงา โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน
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353 18658 นายสุริยะ ชนะชัย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

354 18717 นายบุญยง ศรีอุทธา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

355 18718 นางภัทรวรรธน ลีลาพัฒนาชัยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

356 18797 นางยุวดี เผือกแกว กองการศึกษาเทศบาล

357 18798 นางสมพร แสนกลา กองการศึกษาเทศบาล

358 18803 นายศิริพงษ แสนกลา โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

359 18806 นายประภาส นิยมทอง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

360 18809 นางรัตนา รัตนกาญจน โรงเรียนสิรินธร

361 18855 นางลลิตภัทร ผิวงาม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

362 18856 นางอรุณ เย็นแยม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

363 19090 นายสังคม จันทรวิเศษ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

364 19098 นายวิรัช อนุชานุรักษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

365 19099 นายธนนันต อยูหวาง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

366 19201 นายทองศูนย ภูมิศาสตร โรงเรียนสิรินธร

367 19210 นางสาวอารียวรรณ สายะวารานนท วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

368 19515 นายประโยชน ยอดอินทร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

369 19551 นายธงชัย วงศพาบุ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

370 19552 นายถวิล เครือนาค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

371 19629 นางรัชนีพรรณ ภิญโญเทพประทาน โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

372 19631 นายเฉลิมพล พวงศิริ กองการศึกษาเทศบาล

373 19688 นางศรีสวัสดิ์ ภัทรดุษฎีกุล โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

374 19689 นางวรารัตน สัทธวงศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

375 19691 นายวุฒิ วิชิโต สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

376 19694 นางพันธทิพย ทองอราม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

377 19695 นายธงชัย วงศเสนา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

378 19696 นายวิรุฬห โลเจริญรัตน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

379 19697 นายณัฐพงษ พรอมจิตร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

380 19777 นางจินตนา ไทยยิ่ง โรงเรียนสิรินธร

381 19779 นางศศิธร มูลศาสตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร

382 19789 นายกิติ สุวรรณวงษ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

383 19817 นางณัฐกานต ปแหล โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

384 19863 นางสาวพรรัตนา ทางดี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน
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385 19888 นายรวิกร แสงชํานิ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

386 19916 นายวัลลภ ไววิทย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

387 19917 นายสําเร็จ มะวิญธร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

388 19946 นางกิ่งแกว ตรีประทีป โรงเรียนสิรินธร

389 19947 นางสาวนิตยา สุเมธโสภณ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

390 19949 นางทิพยมาศ เกิดเหมาะ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

391 19950 นางยูถิกา เสนาธิบดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

392 19951 นายวิเชียร เสาสูง โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

393 19956 นางสาวกาญจนภา มานิตย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

394 19989 นายชิต ปลายงาม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

395 19990 นายสิงหทอง คุมจอหอ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

396 19993 นายประกอบ สงวนดี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

397 20020 นางสาวอัษฎา บัวบุญ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

398 20075 นายสวร มิถุนดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

399 20149 นายดัด สระแกว โรงเรียนสุรวิทยาคาร

400 20172 นายสุรวิทยชัย งามชื่นศิริกุล โรงเรียนสิรินธร

401 20215 นายบัญญัติ เพียรชอบ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

402 20242 นางพิมภัสสร ชูตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

403 20243 นางสําอาง แดงมันฮับ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

404 20284 นายทนง ดวงแข สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

405 20289 นายกรีฑา จารัตน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

406 20343 นางพุทธชาติ พนมพงศ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

407 20350 นางสาวจรัญญา ไชยเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

408 20351 นางวิไลรัตน สุทธิยานุช สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

409 20358 นายวิทูรย พิมพศิริ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

410 20369 นางสุปาณี จารักษ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

411 20425 นายสงเสริม สายบุตร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

412 20471 นายพิบูลย จินดาศรี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

413 20472 นายวโรตม ศรีมงคล วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

414 20473 นายวานิช ทวิยานนท สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

415 20474 นางจงใจ ผดุงกิจ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

416 20493 นางโรจนรัตน พราวศรี โรงเรียนสิรินธร
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417 20496 นายสุรศักดิ์ แพงเจริญ กองการศึกษาเทศบาล

418 20510 นายชาลี สุรศร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

419 20511 นายศักรพงศ สุขประเสริฐ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

420 20513 นายอํานวย สุปะติ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

421 20515 นายสมปอง ชูวงค วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

422 20517 นายทวีสิทธิ์ อินทรออน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

423 20518 นางวัชรี สวัสดี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

424 20551 นายเกื้อ กระแสโสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

425 20557 นางสําราญ พูนแสง โรงเรียนสิรินธร

426 20624 นางเฉลิมวรรณ แพงภูงา โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

427 20625 นางจิดาภา เพียรมี โรงเรียนสุรวิทยาคาร

428 20650 นางจุไรภรณ สิริไสย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

429 20658 นางชมพลอย ชุติแพทยวิภา โรงเรียนสุรวิทยาคาร

430 20659 นายกุศล แพงภูงา โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

431 20662 นางสุวิมล กนิษฐชาต โรงเรียนสุรวิทยาคาร

432 20684 นายจํานงค พันสนิท วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

433 20685 นางสาวอัมพร จงดี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

434 20691 นายนพฤทธิ์ จิตรสายธาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

435 20699 นางพรประภา เชื่อมทอง โรงเรียนสิรินธร

436 20709 นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย กองการศึกษาเทศบาล

437 20728 นายสงัด ศรีผองงาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร

438 20732 นายยงยุทธ บุญสุยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร

439 20758 นายวีรวุฒิ บุญมี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

440 20762 นางพณีวรรณ คําทอง กองการศึกษาเทศบาล

441 20763 นายประเสริฐ สุยอด กองการศึกษาเทศบาล

442 20818 นายสงวน ศรีราม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

443 20849 นายอาทิตย วิบูลชัย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

444 20871 นางวาสนา เสริมศิริ กองการศึกษาเทศบาล

445 20872 นายวิเชียร ฝอยพิกุล สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

446 20874 นายภราดร เพิ่มทรัพย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

447 20948 นางสิริมา ผลจันทร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

448 20961 นายสมพร จันทมัตตุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
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449 20963 นายวิษณุ บุบผาเกษร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

450 20966 นางพรรณทิพา ยินดีรัมย กองการศึกษาเทศบาล

451 20967 นายสมพงษ พอกเพิ่มดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

452 20998 นางภัทรานี เกตุสังขพันธุ กองการศึกษาเทศบาล

453 21025 นายสุทธิศักดิ์ แกวแกมจันทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

454 21042 นายถิรพิทย ถาพรผาด สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

455 21089 นางแสงดาว ศรีจันทรเวียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

456 21162 นายโกมล บุญสุข โรงเรียนสิรินธร

457 21230 นางละออ ศรีไทย โรงเรียนสิรินธร

458 21231 นางสาวฉัตรการ ฉัตรทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

459 21251 นางนิศาชล ฉัตรทอง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

460 21279 นางสาวมัทนียา เสียงสนั่น โรงเรียนสิรินธร

461 21294 นายจาระวิทย แพงโพธิ์ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

462 21302 นายวิโรจน แสงประทีปธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

463 21316 นางกาญจนาพร ระหวางบาน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

464 21350 นางผกาวรรณ โภคผล สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

465 21390 นางสําราญ สามารถ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

466 21444 นางประดับศรี แกวประเสริฐ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

467 21445 นายทวีศักดิ์ แสวงสาย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

468 21483 นายกิตติภัทท ไกรเพชร กองการศึกษาเทศบาล

469 21516 นางเบญจา จิตรสายธาร กองการศึกษาเทศบาล

470 21649 นางสมฤดี หวลระลึก โรงเรียนสิรินธร

471 21657 นางละออศรี สุทธิประภา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

472 21700 นายสมโภชน กุลัตถนาม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

473 21714 นายสุดทอง หายทุกข กองการศึกษาเทศบาล

474 21735 นางอัมพร พรอมจิตร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

475 21741 นางพีรกูร อนุชานุรักษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

476 21744 นายประจิตร บูรณเจริญ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

477 21745 นางพรรัตน สุจินพรัหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

478 21748 นายชนะ คชพรม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

479 21814 นางชริตา สิทธิศร โรงเรียนสุรวิทยาคาร

480 21829 นางพรเพ็ญ สุขพูล โรงเรียนสุรวิทยาคาร
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481 21831 นางนิทรา สรอยนาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

482 21836 นางจรัสพร ยังโยมร กองการศึกษาเทศบาล

483 21858 นายเสนอ ประพันธ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

484 21899 นางรัชนี ผลเกิด โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

485 21907 นางจันททกานต เจริญผล กองการศึกษาเทศบาล

486 21908 นางสาวชมภู รักษคิด กองการศึกษาเทศบาล

487 21915 นางเขมจิรา ผดุงพจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

488 21916 นายวัชระ ผดุงพจน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

489 21946 นางสาวมัญญนา จําปาเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

490 21948 นางวันดี สุขชีพ กองการศึกษาเทศบาล

491 21957 นายสุรชัย กิ่งกานจันทร โรงเรียนสิรินธร

492 21963 นางสาวรัติยา ชัยธนสกุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร

493 21994 นางสาวอมรรัตน กลิ่นหมื่นไวย โรงเรียนสิรินธร

494 22021 นางสาวนุจรีย ภักดีกลาง โรงเรียนสิรินธร

495 22023 นายอภิสิทธิ ตรงศูนย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

496 22057 นางณิชากร ฉัตรทอง กองการศึกษาเทศบาล

497 22068 นางกัลยา ถมยางกูร โรงเรียนสิรินธร

498 22100 นางเขมิกาญ เลาหพงษ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

499 22102 นางจินดาเพชร เกลียวทอง โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

500 22119 นายวินัย บรรจงปรุ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

501 22124 นางแพงศรี ศรีมงคล โรงเรียนสิรินธร

502 22128 นายประขรรค สมนิยาม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

503 22138 นายวีระ มีมาก โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

504 22155 นางอําพร นักวงศรัมย กองการศึกษาเทศบาล

505 22165 นายสถิตย ดงใหญ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

506 22166 นางสาวมนัสวรรณ สุดดี กองการศึกษาเทศบาล

507 22167 นางอรุณี ทองเลิศ กองการศึกษาเทศบาล

508 22191 นายสมบัติ ทวีสาร ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

509 22220 นายสุริเยส กิ่งมณี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

510 22223 นางพรจันทร เทพรําพึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

511 22228 นางสาวสุกัญญา อิ่มใจ โรงเรียนสิรินธร

512 22241 นางสุนิศา สุดจํานง โรงเรียนสิรินธร
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513 22268 นางนงนุช จิตหาญ กองการศึกษาเทศบาล

514 22313 นางวรรณพิศ โกงกระโทก สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

515 22381 นายพอย สุดจํานง โรงเรียนสิรินธร

516 22385 นางสาวสถาพร เสาวรัจ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

517 22455 นายทรงพล คงวิริยะศิลป สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

518 22461 นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

519 22463 นายปรัชญา ประยงคหอม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

520 22576 นางสาวพัชนีพร บุญแพง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

521 22577 นางกฤษณา มังจันทึก กองการศึกษาเทศบาล

522 22579 นายดุรงคฤทธิ์ เอกวงษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

523 22658 นางลัดดาวัลย เพงเล็งดี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

524 22689 นางรุงทิวา สลากัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

525 22727 นายพิเศษ ซอนกลิ่น วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

526 22729 นายบุญธรรม ผลจันทร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

527 22732 นายเฉลิมชัย แสนสุข โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

528 22734 นางพรผกา จันทรวัต กองการศึกษาเทศบาล

529 22816 นายสุระชัย เกลียวทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

530 22836 นายบุญรวม กลิ่นหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร

531 22841 นายไพศาล บุญลับ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

532 22843 นางฉัณแข รัตตัญู โรงเรียนสิรินธร

533 22844 นางสายสุนีย สมทรัพย โรงเรียนสิรินธร

534 22893 นายวัฒนะ ฉายาพร โรงเรียนสิรินธร

535 22894 นางศิริพร บุตรเพชร โรงเรียนสิรินธร

536 22896 นายสมศักดิ์ ซาประดิษฐ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

537 22904 นายแสน บุญรวม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

538 22946 นางผองศรี หงษสูง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

539 22989 นางรุงรัตน สุภาสัย โรงเรียนสิรินธร

540 23021 นางสาวสุวรรณ กุศลาไสยานนท โรงเรียนสิรินธร

541 23090 นางพรแกว จันทรเพ็ญ กองการศึกษาเทศบาล

542 23148 นายธนชาต รักรสหอม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

543 23149 นางสาวอัมพาพรรณ พงศพลาดิสัย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

544 23151 นางนิภาวัลย พวงผกา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
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545 23184 นายบุญจันทร พิมพประเสริฐ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

546 23188 นางสาวคําพันธ เสาะแสวง โรงเรียนสิรินธร

547 23189 นายประสิทธิ์ สิริปจทรัพยธารา โรงเรียนสิรินธร

548 23190 นายสุรจอม ลิ้มสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

549 23191 นายสันติ ครึ่งมี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

550 23192 นายจิตรสมัย สําราญ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

551 23195 นางอําพร ทองศรี กองการศึกษาเทศบาล

552 23281 นายสมบัติ สมัครสมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

553 23282 นางพรพิมล วงศเสนา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

554 23283 นางบุญชิด กระจายกลาง โรงเรียนสิรินธร

555 23304 นายสนูรักษ มีรสล้ํา กองการศึกษาเทศบาล

556 23325 นางผองนภา พรหมเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

557 23334 นางเพ็ญศรี ดีเสมอ โรงเรียนสิรินธร

558 23466 นางศุภางค นันตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

559 23496 นางสาวรัชดา ธนูศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

560 23500 นางณัฐชานันท มั่นหมาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร

561 23539 วาที่รอยตรีเวชชัย สังขสาย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

562 23553 นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

563 23569 นางสุทธิลักษณ สมใจหวัง โรงเรียนสิรินธร

564 23582 นางสุวรัชต สุขพราว กองการศึกษาเทศบาล

565 23584 นายณรงค สําราญ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

566 23602 นางลาวัณย รับงาม ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

567 23603 นางวิมลพรรณ กุลัตถนาม ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

568 23605 นางมยุรี ศรีจันทรเวียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

569 23613 นายอิสรภาพ เอ็นดู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

570 23614 นายพนา จินดาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

571 23694 นางขนิษฐา นิ่งนอย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

572 23706 นายวีรศักดิ์ ทองขาว สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

573 23741 นายกิตติชาติ แกวสน โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

574 23751 นายนรินทร เซียนโห โรงเรียนสุรวิทยาคาร

575 23775 นายโกมินทร สวัสดิภาพ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

576 23840 นายวัฒนชัย เกิดสันเทียะ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด
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577 23850 นายสัมฤทธิ์ ดอนหมั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

578 23868 นายไพฑูรย ปานเปรม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

579 23877 นายมนตรี ดอกแกว กองการศึกษาเทศบาล

580 23892 นางสาวพิมล ราชสุข โรงเรียนสิรินธร

581 23907 นายพิพัฒน สุดใสดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

582 23939 นายลอย สุดเสนงา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

583 23972 นายประวัติ ฤทธิรณ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

584 23973 นางสาวสุลีรัตน มะลิหอม กองการศึกษาเทศบาล

585 23976 นางปณิตา ริ้วทอง กองการศึกษาเทศบาล

586 24026 นายทองเงิน มั่นวงศ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

587 24030 นางศิริลักษณ สารสุข กองการศึกษาเทศบาล

588 24056 นางทิพยภาวี หลอมประโคน โรงเรียนสิรินธร

589 24066 นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ โรงเรียนสิรินธร

590 24100 นางสาวอุรัจชา เตียงทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

591 24111 นายโกวิท คลายทุกข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

592 24147 นายสุรศักดิ์ เทอดสุวรรณ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

593 24164 นายจําเนียร นิสัยกลา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

594 24206 นายภูเบศ กันยะกาญจน กองการศึกษาเทศบาล

595 24219 นายมงคล ถวิลรักษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

596 24220 นายวุฒิชัย สิทธิวงษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

597 24222 นางศศิธร ศูนยกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

598 24223 นางนิทรา วานุนาม ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

599 24226 นางสาวเอื้องดง แสนตรง กองการศึกษาเทศบาล

600 24227 นางอรทัย แกนจันทร กองการศึกษาเทศบาล

601 24250 นางอัญรินทร นามสวัสดิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

602 24261 นางสาวกอบแกว ภูติธนารักษ โรงเรียนสิรินธร

603 24262 นางสุธาดา วงษสกุล โรงเรียนสิรินธร

604 24263 นางสาวเสาวลักษณ สุปงคลัด โรงเรียนสิรินธร

605 24265 นางศิริวรรณ จงภักดี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

606 24273 นางปราณี พิทยาภรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

607 24276 นางธัญวรัตม ประยงคหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร

608 24278 นางกัลยาณีย สุดใจ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด
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609 24282 นางสุธิดา สมนิยาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร

610 24292 นางภัทรพร พึ่งชาติ โรงเรียนสิรินธร

611 24310 นางสาวพรศรี บูรณเจริญ โรงเรียนสิรินธร

612 24321 นางสาวกวิตา อินธิสาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร

613 24339 นายมาโนช แพงกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

614 24382 นายวสันต ผองสวาง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

615 24425 นางสิงหา จันทริยวงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

616 24446 นายศุภวัฒน ทองนํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

617 24447 นางสิริวรรณ พูนศิริ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

618 24457 นายกิตติ มุลาลินน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

619 24465 นางสาวสิรินาถ สุวินทรากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

620 24466 นายสนธิรักษ สุกใส ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

621 24468 นายประหยัด แผลงดี กองการศึกษาเทศบาล

622 24469 นางสุวรรณา ประมูปถัมภ กองการศึกษาเทศบาล

623 24527 นายสุชาติ ชื่นรัมย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

624 24528 นายธเนษฐ โยธาศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

625 24543 นางอรุณศรี พันธุศักดานนท กองการศึกษาเทศบาล

626 24549 นางเพ็ญพร ศิริกาญจนวงศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

627 24577 นางบุหงา โสวภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

628 24582 นายพิเชษฐ ดียิ่ง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

629 24584 นางสาวนงนุช สิงหชัย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

630 24592 นายสุบรร บุญรอด โรงเรียนสุรวิทยาคาร

631 24643 นางนิภา หลิมศิริวงษ โรงเรียนสิรินธร

632 24645 นางผองศรี พัวพันธุ โรงเรียนสิรินธร

633 24651 นางสาวเสาวลักษณ เนื้อทอง โรงเรียนสิรินธร

634 24654 นางรุงทิพย เกษตรสิงห มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

635 24656 นายภูพิชย ทานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

636 24683 นางนวลจันทร ลาภจิตร โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

637 24687 นายประเสริฐ สิงหลสาย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

638 24688 นางสาวณัฏฐพัชร สายไทย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

639 24690 นางปรียา งามสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

640 24710 นายวีระชัย บุญปก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
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641 24715 นางจิรภา ดอนชาดา กองการศึกษาเทศบาล

642 24732 นายอธิรัช ลี้ตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

643 24733 นายสรายุตร สวัสดิ์วงษชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

644 24734 นางสาวเรณู ณ ภาคเวชร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

645 24738 นายเสนห เรืองสุข วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

646 24739 นางสาวพรปวีณ บุญญาภิรดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

647 24740 นางสมบุญ สุบินยัง โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

648 24741 นางสาวจิตรา วิเชียร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

649 24759 นายสิทธิพล นามสวาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

650 24763 นางสาวทิพจุฑา สุภิมารสสิงคเสลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

651 24764 นายฤชุ สิงคเสลิต สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

652 24765 นางสุรณี เหลาวัฒนกุล สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

653 24799 นางเพ็ญศรี ฉิมพลี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

654 24818 นายอนุรักษ สวายสมสีกุล สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

655 24821 นางสุภนิจ ประยงคหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร

656 24823 นางมาลีวรรณ ลอยประโคน โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

657 24829 นางนภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

658 24832 นางทองดาว คัมภิรานนท กองการศึกษาเทศบาล

659 24835 นายธีรวัตร ภูระธีรานรัชต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

660 24836 นายนิติพัฒน พัฒนฉัตรชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

661 24837 นายฉัตรชัย ศรีมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

662 24850 นางสาวภัทราภรณ แกวกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

663 24869 นายมานพ ดานวิไล โรงเรียนสิรินธร

664 24872 นางอภิญญา รักพวกกลาง กองการศึกษาเทศบาล

665 24878 นางศิริวรรณ เชื้ออินทร โรงเรียนสิรินธร

666 24880 นางพรรณมาศ โฉมศิริ โรงเรียนสิรินธร

667 24957 นายสุเมธี เทียมสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

668 24976 นางคําพุฒ บุญสุข สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

669 24995 นางอุไร จันทมัตตุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

670 24999 นางชรัดพร เสริมทรัพย กองการศึกษาเทศบาล

671 25013 นางสาวเสาวคนธ สาเอี่ยม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

672 25046 นายบัญชา ชื่นจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 2 หนวยจังหวัด

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

673 25047 นางธารินี พบบุญ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

674 25067 นายนิเวช เหมือนนึก โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

675 25077 นางวนิดา เจริญรัตน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

676 25079 นางนันทา สมเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

677 25080 นางกนกรัตน บานชื่น ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

678 25127 นางสาวฤทัย ฉายเพชร กองการศึกษาเทศบาล

679 25129 นางวิไลรัตน มีมงคล ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

680 25136 นายประยงค เครือแกว กองการศึกษาเทศบาล

681 25176 นางมารยาท อุปมา โรงเรียนสิรินธร

682 25178 นายสําเนาว เสาวกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

683 25179 นายพิทยา บุญทวี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

684 25180 นางสาวจงกิจ วงษพินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

685 25229 นายพิษณุ ชินชนะ กองการศึกษาเทศบาล

686 25240 นางมนตฤดี ทองเรือง โรงเรียนสิรินธร

687 25267 นางวลีรักษ พิชัยบวรวัชร โรงเรียนสิรินธร

688 25367 นายอัศวิน สืบนุการณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

689 25469 นายไพบูลย หัดรัดชัย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

690 25478 นายอภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

691 25479 นายสันธนะ ประสงคสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

692 25480 นายชัยนะรินทร ทับมะเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

693 25495 นางสาวอําไพ มุงสันติ โรงเรียนสิรินธร

694 25518 นายยอดชาย เพียรดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร

695 25520 นางวรดา ลาภจิตร กองการศึกษาเทศบาล

696 25526 นางบงกช บุญโต โรงเรียนสิรินธร

697 25540 นายสุรเชษฐ วรศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

698 25549 นางสาวรุงทิพย เสาสูง โรงเรียนสิรินธร

699 25553 นายวิกรม วรรณสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

700 25576 นางสาวสิวพร ไพรกังวาล โรงเรียนสิรินธร

701 25598 นายคําฤทธิ์ ติดใจดี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

702 25642 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

703 25643 นางปาลิดา ศรีตุลานุกค วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

704 25664 นางแวนแกว พิงคานนท โรงเรียนสุรวิทยาคาร
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705 25668 นางลัดดาวัลย สอาดยิ่ง กองการศึกษาเทศบาล

706 25677 นายประเด็จ แสนเมืองแกว กองการศึกษาเทศบาล

707 25697 นายเกษมสินธุ สอนสุข กองการศึกษาเทศบาล

708 25708 นางสาวจุฑามณี เพ็ชรบรรพต กองการศึกษาเทศบาล

709 25741 นางปรัชญานันท ธรรมวิสุทธิ์ กองการศึกษาเทศบาล

710 25744 นางปนัดดา อินทรศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

711 25745 นางสาวขณีดา จวงพันธ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

712 25746 นางสาวอารีย พินิตธรรมนาถ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

713 25748 นายกิติศักดิ์ กิระนันทวัฒน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

714 25795 นางศิริลักษณ สุขสิน กองการศึกษาเทศบาล

715 25802 นายสุวิทย อดุลยสุข สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

716 25843 นางกัญญา กิ่งจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

717 25844 นางสรัญญา เรียบรอย กองการศึกษาเทศบาล

718 25845 นางสุรวิภา วิมลสุข กองการศึกษาเทศบาล

719 25846 นางสาวดวงจันทร ยิ่งทนดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

720 25856 นายวิชัย บุญโกง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

721 25880 วาที่พ.ต.สุเมฆ ขาวงาม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

722 25884 นางอัชราพร สุขทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

723 25937 นางกฤติกา โสวภาค กองการศึกษาเทศบาล

724 25940 นางวริยา นิยมทอง กองการศึกษาเทศบาล

725 25975 นายรวิชุฒม ทองแมน โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

726 25993 นายภูสิทธิ์ เขากลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

727 25995 นางสาวจีรภา ขาวดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร

728 25998 นางเยาวลักษณ สะอาดยิ่ง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

729 26011 นางสาวสุดาภรณ ซอนศรี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

730 26016 นางสาวกิติยา ปรากฏดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

731 26017 นางจิรายุ ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

732 26024 นายเจตจันทร ศิริโสม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

733 26082 นางรัตนาภรณ เจริญเมือง โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

734 26130 นางนุจรินทร ติยะวงศ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

735 26131 นายประเสริฐ นามพูน โรงเรียนสิรินธร

736 26132 นางจิตใส คลองพยาบาล สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด
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737 26158 นางสายสุด รังสิธรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร

738 26166 นางสาวนิศากร นาประโคน กองการศึกษาเทศบาล

739 26169 นางมัลลิกา วงศพรหม กองการศึกษาเทศบาล

740 26197 นายสุวัฒน งามทวี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

741 26204 นายวิทยา อินทรสอน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

742 26231 นางทิพวัลย สุปะติ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

743 26244 นางสุขใจ สมพงษพันธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

744 26254 นางสาววิภาวดี มูลไชยสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

745 26264 นางพัชรนันท เจริญศิริวิชญกุล โรงเรียนสิรินธร

746 26296 นางอิงอร ผลจันทรงาม โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

747 26312 นางการุณี วิบูลชัย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

748 26321 นางสาวจุณจะรา ทุยไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

749 26322 นายเกียรติศักดิ์ สมนึก วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

750 26328 นางปนแกว พลบูรณศรี กองการศึกษาเทศบาล

751 26329 นางสมคิด ทองเถาว กองการศึกษาเทศบาล

752 26364 นางวันเพ็ญ ตันทะอธิพานิช โรงเรียนสุรวิทยาคาร

753 26405 นายภัทรพล หงษสูง โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

754 26453 นางรัชนี มุงเจริญพร โรงเรียนสิรินธร

755 26455 นางศศิธร เลิศมณีพงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

756 26457 นายสุทธิดล ปยะเดชสุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

757 26469 นางสุภนิช เครือแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

758 26492 นายพรรษา ฉายกลา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

759 26493 นายทองพูน เบ็ญเจิด วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

760 26575 นายคงกฤษ จันทรไทย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

761 26590 นายวัฒนพล อนุพันธ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

762 26620 นางอัญชลี สุทธิธรรม โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

763 26694 นางสาวนภาพร แขงขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

764 26695 นางจตุพร เหลือสนุก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

765 26696 นายพิทยา ติงสะ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

766 26768 นางสาวอุดม ถูกคะเน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

767 26794 นางเสาวภา จารัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

768 26795 นางสันทนา กูลรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
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769 26796 นายสุทัศน กองทรัพย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

770 26830 นางกิมาภรณ เติมสุข โรงเรียนสิรินธร

771 26831 นายภักดี เติมสุข โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

772 26867 นายสรวุฒิ รัตตัญู โรงเรียนสิรินธร

773 26881 นางณฐพร เบ็ญเจิด วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

774 26903 นางศิริพร มีพรอม ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

775 26904 นายชิน สรอยเพ็ชร โรงเรียนสุรวิทยาคาร

776 26905 นางภิตินันท โสวภาค กองการศึกษาเทศบาล

777 26932 นายบุญเลิศ สุขประเดิม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

778 26933 นายจิรมิตร โกสีย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

779 26934 นางสาวพัชราภรณ แสงโยจารย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

780 26936 นางโชติกุน เศรษฐประสงค โรงเรียนสิรินธร

781 26965 นายสัมฤทธิ์ สัตยซื่อ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

782 27014 นางมณี นรสาร โรงเรียนสิรินธร

783 27049 นายสุเมธ ตุมพงษ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

784 27060 นางเย็นฤทัย สามาลย โรงเรียนสิรินธร

785 27079 นายสนั่น กอนทอง โรงเรียนสิรินธร

786 27105 นางพยอม วิชุมา โรงเรียนสุรวิทยาคาร

787 27115 นายจักรพันธ ชูชมงาม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

788 27116 นางอรวรรณ รัมพณีนิล โรงเรียนสิรินธร

789 27117 นางรัชณีย พอกเพิ่มดี กองการศึกษาเทศบาล

790 27122 นางสุนทรีย กอกุศล โรงเรียนสุรวิทยาคาร

791 27123 นางชลิสา แยมนาม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

792 27170 นางวรรณี มณีพงศ โรงเรียนสิรินธร

793 27185 นางชลิตา นามสมบูรณ กองการศึกษาเทศบาล

794 27228 นายสงเสริม สุทัศนะพานนท โรงเรียนสุรวิทยาคาร

795 27259 นางสาวสุปราณี นาคงาม โรงเรียนสิรินธร

796 27272 นายนพรัตน ทองแมน โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

797 27286 นายพรรณราย คําโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

798 27287 นางสาวสุทธิรัตน คงไทย โรงเรียนสิรินธร

799 27329 นายไพรัตน ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนสิรินธร

800 27332 นางสาวถนอมจิตร อวงพิพัฒน โรงเรียนสิรินธร
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801 27350 นายบรรจงศักดิ์ ทองยศ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

802 27352 นางเพราเพ็ญ เฮงตระกูล สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

803 27406 นายกมล รัมพณีนิล กองการศึกษาเทศบาล

804 27416 นายเอนก นรสาร โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

805 27431 นายสุชาติ บูรณเจริญ กองการศึกษาเทศบาล

806 27449 นางวรรณา สิยาชีพ โรงเรียนสิรินธร

807 27456 นางกาญจนา ยุพการณ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

808 27457 นายมานพ สารสุข กองการศึกษาเทศบาล

809 27472 นางเจริญศรี สุริยะ โรงเรียนสิรินธร

810 27483 นางภัชญา เสาเวียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

811 27485 นางสาวพัชรี เจือจันทร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

812 27506 นายทองออน เสาเวียง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

813 27511 นางอรวรรณี พุมวิเชียร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

814 27512 นายโกวิทย สรอยนาก วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

815 27514 นางประชิต อยูหวาง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

816 27515 นางวนมพร พาหะนิชย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

817 27519 นางจันทรฉาย เหลาสกุล โรงเรียนสิรินธร

818 27521 นายสมบูรณ โสภาพ2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร

819 27568 นายรังสรรค นามวงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

820 27572 นายสุทิศ เกษรอินทร โรงเรียนสิรินธร

821 27585 นายศรายุทธ บูรณเจริญ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

822 27591 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

823 27641 นางนิชานันท ปรึกษาครบุรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร

824 27642 นางอภิรดี ภูผาสุข วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

825 27644 นายประเสริฐ พิศสมัย โรงเรียนสิรินธร

826 27667 นางณัฐกานต พวงไพบูลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

827 27668 นางอินทิรา ทองไกรแสน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

828 27717 นายศุภัทรพันธุ จันพุทซา โรงเรียนสิรินธร

829 27750 นายเพทาย สดทรงศิลป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

830 27753 นางสมจิต ผาดไธสง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

831 27761 นางวาสนา แกวหลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

832 27787 นายเมธี คนึงเพียร กองการศึกษาเทศบาล
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833 27809 นายสุเมธ มังจันทึก โรงเรียนสุรวิทยาคาร

834 27816 นางเครือวัลย กุลัตถนาม โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

835 27819 นางศิราภรณ เวียนไธสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

836 27824 นางรินรดาภา สุวรรณเสวก โรงเรียนสุรวิทยาคาร

837 27854 นายกฤษณ ปนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

838 27855 นายสุนทร คําทอง กองการศึกษาเทศบาล

839 27877 นายชเรนทร จิตติพุทธางกูร โรงเรียนสุรวิทยาคาร

840 27892 วาที่รอยตรีชูชาติ พยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

841 27893 นายศุภวัฒน โสวภาค กองการศึกษาเทศบาล

842 27894 นางธนินทธร หอมหวล กองการศึกษาเทศบาล

843 27895 นางอําไพ ตรงจิตพิทักษ โรงเรียนสิรินธร

844 27896 นางพรเพ็ญ สุจินพรัหม โรงเรียนสิรินธร

845 27910 นางเอมอร สงวนดี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

846 27920 นายสมใจ อินทานนท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

847 27942 นายทองคํา อําไพ กองการศึกษาเทศบาล

848 27961 นางสาวกรรณิการ บุญทัพไทย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

849 27976 นางสาวจณัญญา วงศเสนา  จงศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

850 28045 นางเพทาย จิตธรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร

851 28046 นางพานทอง ไกรทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

852 28050 นางปรียานุช นิลฤทธิ์ โรงเรียนสิรินธร

853 28063 นางอรลัดา เจือจันทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

854 28095 นายเศรษฐพร หนุนชู สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

855 28096 นางชนาภา เพียรประจํา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

856 28099 นายเมฆไท ละมายวรรณ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

857 28101 นายบรรจง โสดาดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

858 28102 นายพลนภัส แสงศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

859 28104 นายไชยรัตน ปญญาเอก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

860 28105 นางกองกาญจน สีสด สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

861 28106 นายธนู ศรีทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

862 28108 นางหอมหวล ศรีทอง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

863 28122 นายสยาม ระโส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

864 28133 นางสาวหอมจันทร ทรงงาม กองการศึกษาเทศบาล
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865 28152 นายประสิทธิ์ ยอดทองดี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

866 28159 นายชูชัย มูลดับ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

867 28171 นางสวิตตา พานเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

868 28173 นางสาวชุติกร ปรุงเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

869 28178 นายนันทวรรธน สุขเมือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

870 28208 นายวัชรา สามาลย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

871 28210 นายปุณณรัตน พิงคานนท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

872 28235 นายนพรัตน โพธิ์สิงห มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

873 28238 นายชัชวาล ประสานสุข สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

874 28257 นางเสาวณี เกิดสันเทียะ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

875 28258 นางผาณิต แขงขัน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

876 28261 นางดลใจ พิพัฒนพงษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

877 28263 นางกรรณิกา ประยูรพันธ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

878 28264 นายเฉลิมศักดิ์ รักพวกกลาง กองการศึกษาเทศบาล

879 28279 นายยุทธชัย พลสงคราม โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

880 28281 นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

881 28316 นางยุพาสินี สุทธิยานุช โรงเรียนสิรินธร

882 28318 นายนฤพนธ สายเสมา โรงเรียนสุรวิทยาคาร

883 28322 นายสนธยา มุลาลินน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

884 28353 นางสาวสรอยสุวรรณ สุขนิตย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

885 28364 นางธัญลักษณ จันทรศรี กองการศึกษาเทศบาล

886 28373 นายณัฐวุฒิ ใจกลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

887 28374 นางนองนุช สารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

888 28375 นางศิวาพร พยัคฆนันท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

889 28376 นางสาวรัสรินทร ฉัตรทองพิศุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

890 28377 นางสาวยุพเยาว โตคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

891 28396 นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร โรงเรียนสุรวิทยาคาร

892 28403 นางรุจิเรศ รุงสวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

893 28429 นางสาวนงเยาว ไชยวัฒน โรงเรียนสุรวิทยาคาร

894 28446 นางสาวผุสดี ทองศรี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

895 28447 นายปธิกร เฟองทอง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

896 28452 นายสมชาย พงศทัศนะธาดา โรงเรียนสุรวิทยาคาร
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897 28469 นางผองใส บัวหุง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

898 28478 นายอิทธิวัตร ศรีสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

899 28526 นายธานินทร วรางกูร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

900 28544 นางฉัตรตะวัน เตียงทอง โรงเรียนสิรินธร

901 28606 นายฐิตินันท ธนปฐมพงศ โรงเรียนสิรินธร

902 28619 นางจินตภาทิพย ศรีเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

903 28620 นายทวีศักดิ์ ทองทิพย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

904 28651 นายวัชรจิโรจน มุลาลินน โรงเรียนสิรินธร

905 28656 นายพงษธิพันธ ผึ่งผาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

906 28657 นายสุริยา หนุนชู สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

907 28659 นางธัญญารัตน เจริญศิริ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

908 28727 นางบุญญาภรณ เพิ่มทรัพย กองการศึกษาเทศบาล

909 28728 นางศศิวิมล กาญจนจักร กองการศึกษาเทศบาล

910 28729 นางฐิติพัชร บุญเติม กองการศึกษาเทศบาล

911 28731 นางประมวล ขอไชย กองการศึกษาเทศบาล

912 28732 นางวิไลลักษณ ประสารสุข กองการศึกษาเทศบาล

913 28733 นางมะลีรัตน งามนุช กองการศึกษาเทศบาล

914 28734 นางวรรณกร เลี้ยววานิชย กองการศึกษาเทศบาล

915 28737 นางสาวบรรจงจิตร เบ็ญเจิด กองการศึกษาเทศบาล

916 28738 นางยุวดี ทองคํา กองการศึกษาเทศบาล

917 28739 นายโสภณ สายยศ กองการศึกษาเทศบาล

918 28741 นางอุทิศ สุวรรณวงศ กองการศึกษาเทศบาล

919 28742 นางเกศินี วรรณุปถัมภ กองการศึกษาเทศบาล

920 28743 นางปยนุช ลาภมาก กองการศึกษาเทศบาล

921 28744 นางจุฑาภรณ เหมือนเยี่ยง กองการศึกษาเทศบาล

922 28745 นางสถาพร กุณฑียะ กองการศึกษาเทศบาล

923 28746 นางพิไลลักษณ เรืองโชติเสถียร กองการศึกษาเทศบาล

924 28747 นางเพ็ญศรี เสาทอง กองการศึกษาเทศบาล

925 28768 นางสาวพริ้มเพรา รัตนสุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

926 28811 นางสาวนิธิมา วัฒนโยธิน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

927 28842 นางกัลยารัตน แสนกลา โรงเรียนสิรินธร

928 28860 นายจิรวัฒน รักการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
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929 28862 นายนพ เวชชวัลลภ โรงเรียนสิรินธร

930 28863 นางสาวสุชาดา นิลจันทร กองการศึกษาเทศบาล

931 28864 นางรัตนรัตน ธนกาญจนสิริภัค กองการศึกษาเทศบาล

932 28885 นางสาวลัดดา แตนุกูล สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

933 28891 นายประยุทธ มะลิงาม โรงเรียนสิรินธร

934 28893 นายเกษม โปรงจิต โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

935 28902 นางสาวนนทพร แสงเงิน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

936 28903 นายสุรชัย ประดาศรี กองการศึกษาเทศบาล

937 28928 นางสาววราภรณ บุญเจียม กองการศึกษาเทศบาล

938 28991 นางสาวนภสมน ธนปฐมพงศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

939 28992 นางเพ็ญศรี สํานักนิตย กองการศึกษาเทศบาล

940 29017 นางสาวสิตา วิชยโรจน กองการศึกษาเทศบาล

941 29038 นางณัฏฐินี ชอบมี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

942 29055 นายประทีป แขรัมย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

943 29061 นายบรรยงก ภักดีณรงค สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

944 29063 นางสาวมะลิวัลย สาแกว กองการศึกษาเทศบาล

945 29089 นางยุวดี ชมชื่นดี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

946 29094 นายบุญติด ตุลาจันทร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

947 29099 นางราณี สิมมา กองการศึกษาเทศบาล

948 29117 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

949 29134 นายอุดม หอมคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

950 29138 นายปรัชญา มีพรหมดี กองการศึกษาเทศบาล

951 29177 นายพิบูลย สุขอยู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

952 29178 นายธีระยุทธ หัสนะ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

953 29179 นางนิ่มนวล ราศรีนวล ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

954 29197 นางรุงนภา นันทวิสุทธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

955 29213 นายชุลี ไหมทอง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

956 29265 นายรัชธชา วนาสันติสุข กองการศึกษาเทศบาล

957 29273 นายวัชรพงษ วันดี กองการศึกษาเทศบาล

958 29290 นางสาวปวันรัตน เอี่ยมสะอาด กองการศึกษาเทศบาล

959 29326 นางสาวทิพาพร เจริญศิริ กองการศึกษาเทศบาล

960 29327 นางสาวสําราญ ผาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ
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961 29337 นางสาวนิศารัตน นิลศักดิ์ โรงเรียนสิรินธร

962 29345 นายสุพล ฉุนแสนดี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

963 29346 นายมนตรี ทาวไทยชนะ โรงเรียนสิรินธร

964 29357 นายพนิต ศรีประดิษฐ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

965 29362 นายสรธร โสรธร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

966 29385 นางหอมจิต พรหมสาขา ณ สกลนคร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

967 29390 นางสาวนภาพร พิศวง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

968 29414 นางกมลชนก โรจนกุศล สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

969 29415 นางสาวฐนาจารี บัวสาย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

970 29416 นายไพบูลย ฤกษดี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

971 29419 นางธิดารัตน พรมดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร

972 29450 พ.จ.อ.คมกริช ทองหลอ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

973 29454 นายอํานวย วัฒนกรสิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

974 29516 นายธนชาติ บุญญาวิเศษ กองการศึกษาเทศบาล

975 29524 นางสาวภัทรภร ละมายวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

976 29525 นางสาวดาวรุง ภุมมา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

977 29529 นายกัมปนาท พวงบุญ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

978 29559 นางสาวประดับ เรียนประยูร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

979 29560 นายวรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

980 29574 นายแมนพล สุวรรณเสวก โรงเรียนสุรวิทยาคาร

981 29585 นางอุษา มาลีหวล โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

982 29594 นางสาวณัฏฐญา ใจหาญ โรงเรียนสิรินธร

983 29602 นายธารา แสงเพ็ชร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

984 29608 นายสุชิน แลเพลิน โรงเรียนสิรินธร

985 29620 นางสาวดาระณี สุรินทรเสรี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

986 29630 นางสาวสุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

987 29631 นายพิสิฐ เรืองผลวิวัฒน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

988 29634 นายกิตติภพ ไกรเพชร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

989 29644 นางกาญจนา เจริญรื่น สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

990 29676 นางสุนันทา นามสวาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

991 29717 นางคุณภัทร ศรศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

992 29731 นายวัชระ โกติรัมย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
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993 29760 นายปญญวัฒน สุรินทราบูรณ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

994 29770 นายธรรศพงษ นานวล โรงเรียนสุรวิทยาคาร

995 29779 นางสาวพิมลวรรณ เชื้อเพ็ง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

996 29780 นางสาวกาญจนา ภูสีไม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

997 29781 นางชัญญาภัค เชื้ออินทร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

998 29799 นางพรเทพ เมินขุนทด โรงเรียนสุรวิทยาคาร

999 29803 นางสาวอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน โรงเรียนสิรินธร

1000 29817 นางแจมจิต นามสวัสดิ์ กองการศึกษาเทศบาล

1001 29835 นางโชติกา ดาทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1002 29836 นายเดชชาติ นิยมตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1003 29857 นางณัฏฐธมล ปุนโพธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1004 29860 นายสุประยูรราษฎร สะปะสิริ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1005 29863 นางสุภัทรกุล มั่นหมาย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1006 29888 นายพีรพงศ มั่นหมาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1007 29890 นางจีรนันท บุญฤกษ กองการศึกษาเทศบาล

1008 29915 นายนฤดล คงนุรัตน โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1009 29930 นายบุญชุบ หลั่งทรัพย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1010 29932 นายนเรนทร สุรินทราบูรณ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1011 29973 นางนันทณภัทร โคตรอาษา โรงเรียนสิรินธร

1012 29998 นายอภิชาติ แสงอัมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1013 30006 นางกนกณัฐ ซอนพุดซา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1014 30016 นางนิธิภรณ ภูนะยา โรงเรียนสิรินธร

1015 30030 นางสาวสมควร แสวงสุข ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1016 30051 นายขวัญชัย ถึงดี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1017 30093 นางสุภาวดี สิงหลสาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1018 30113 นางจันทรเฉิดฉาย สังเกตุกิจ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1019 30133 นางสาวประทุมวัลย ขยันดี กองการศึกษาเทศบาล

1020 30141 นายวิจักษณ ศรีอุทธา กองการศึกษาเทศบาล

1021 30146 นายธีระพล เสาะแสวง โรงเรียนสิรินธร

1022 30161 นายวิชิต อาจยิ่ง กองการศึกษาเทศบาล

1023 30162 นางสาวขนิษฐา เปนเครือ กองการศึกษาเทศบาล

1024 30180 นางกมลทิพย งามทวี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
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1025 30204 นายธีรศักดิ์ อาษา โรงเรียนสิรินธร

1026 30228 นางธันยาภรณ กิระนันทวัฒน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1027 30233 นายทรงยศ กิตติชนมธวัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1028 30234 นายภูสิต ถาดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1029 30244 นางชไมพร ตุมพงษ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1030 30253 นางดลนภา พุมพุฒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1031 30289 นางสาวนฤทัย เนินทอง โรงเรียนสิรินธร

1032 30300 นางวิรัลพัชร ศิริพงษพิทักษ กองการศึกษาเทศบาล

1033 30301 นางศุภิสรา วังนุราช กองการศึกษาเทศบาล

1034 30303 นางรัติยวรรณ ครองศิลป โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1035 30305 นายอธิปตย ฤทธิรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1036 30306 นางสาวโชติกา ฉิมงามเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1037 30319 นางนิภาศักดิ์ คงงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1038 30338 นางสาวชูจิต สาระภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1039 30348 นางปวีณา กระเวนกิจ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1040 30351 นางสาวภัทรภร ลมพรมราช โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1041 30352 นางบุญสง ประวาสุข สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1042 30380 นางสาวจิตติพร สุวรรณาลัย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1043 30417 นางบุญมี กิ่งกานจันทร โรงเรียนสิรินธร

1044 30433 นางวนิดา บัณฑุพาณิชย โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1045 30456 นายชิงชัย บัณฑุพาณิชย โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1046 30460 นางรวิฐา ทวีพรอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1047 30539 นางสาวยุพยง อธิรักษศีล โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1048 30542 นายสุชาติ คําบุญฐิติสกุล โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1049 30602 นางเบ็ญจมาภรณ อยูดีรัมย กองการศึกษาเทศบาล

1050 30604 นางสาวสุวรรณี เสารทอง โรงเรียนสิรินธร

1051 30605 นางสาวณัทณลัลน เจือจันทร โรงเรียนสิรินธร

1052 30609 นางสุภาพร ศรีศิลา กองการศึกษาเทศบาล

1053 30610 นางสาวปทมากร คชเสนา กองการศึกษาเทศบาล

1054 30636 นางสาวพวงแกว จันทขัมมา กองการศึกษาเทศบาล

1055 30637 นางณัฐพร สิงหธีร กองการศึกษาเทศบาล

1056 30660 นายสุเทพ พงษภาลี กองการศึกษาเทศบาล
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1057 30661 นางสุชาดา สิงคเสลิต กองการศึกษาเทศบาล

1058 30700 นางสวางศรี กองสมบัติ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1059 30702 นายธวัชชัย รัฐสมุทร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1060 30703 นางชมนาด รัฐสมุทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1061 30710 นางทัศนี วองไวดี กองการศึกษาเทศบาล

1062 30733 นางรุจิรา มาลาทอง โรงเรียนสิรินธร

1063 30807 นายธีระยุทธ สงวนศิริ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1064 30809 นางสุกัญญา ธรรมรส วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1065 30825 นายสุวชัย ศรีบุญเรือง โรงเรียนสิรินธร

1066 30838 นางสาวณัฐฏิญาภรณ บุญวิจิตร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1067 30842 นางรัตยาภรณ สุรวงศธนกุล โรงเรียนสิรินธร

1068 30905 นางเกศสุดา วงษาภิรมย กองการศึกษาเทศบาล

1069 30909 นางมีทรัพย สมบูรณ กองการศึกษาเทศบาล

1070 30927 นางสาวกษมา ลาดสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1071 30970 นางอัญชลิน ผมงาม โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1072 30994 นายมงคล โภคทรัพย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1073 31015 นายจตุภูมิ ปญญาเอก วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1074 31021 นางลัคนา จันทรศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1075 31037 นางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1076 31082 นางสาวทิพยวรรณ สุรินทรเสรี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1077 31112 นายอานนท มุงดี โรงเรียนสิรินธร

1078 31114 นางวรรณาภรณ จิตรเอก โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1079 31115 นายทองเดน จันทรเสน โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1080 31121 นางสาวณัฏฐณิชชา ชูหา โรงเรียนสิรินธร

1081 31125 นายเอกพงษ เชื้อบัณฑิต กองการศึกษาเทศบาล

1082 31153 นางวรินธรณ ระวังทรัพย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1083 31174 นางสาวปาณิศา สมมี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1084 31255 นายเที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1085 31289 นางสาวหทัยกาญจน พินลา โรงเรียนสิรินธร

1086 31303 นางกีรดา ธนากุลดุษฎี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1087 31314 นางนิภาวัลย ธรรมธราธาร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1088 31347 นายชวลิต พลประเสริฐ กองการศึกษาเทศบาล
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1089 31397 นางจินตนา จันทรกาบ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1090 31402 นายเจษฎาวุฒิ ปทุมวิง กองการศึกษาเทศบาล

1091 31479 นายวาทการ มูลไชยสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1092 31497 นางสาวกาญจนา ไตรรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1093 31561 นางจารุณี บรรลือทรัพย กองการศึกษาเทศบาล

1094 31581 นายชาตรี เกษโพนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1095 31583 นายพนา บรรจงปรุ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1096 31590 นางสุดาพร เหลาทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1097 31591 นางสุดาภรณ ผดุงเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1098 31593 นายสนอง ยอดชรูด สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1099 31594 นายรัฐกิตติ์ เชื้ออินทร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1100 31595 นางณัฐธยาน ดาสั่ว สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1101 31596 นางวศินี เนาวสูงเนิน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1102 31600 นางณิชาภา สารธิยากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1103 31601 นางสาวจิราภรณ พอกพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1104 31602 นางผกายมาศ เจริญศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1105 31603 นางสาวฐิตาพร ยืนยงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1106 31615 นางสาวสุเนตรา ทองจันทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1107 31619 นายกิตติธร กลางประพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1108 31624 นางสาวสุพรรษา เกษรบัว วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1109 31633 นางชญาภา กันทะพันธ กองการศึกษาเทศบาล

1110 31634 นางวิไลลักษณ ทางดี กองการศึกษาเทศบาล

1111 31635 นางทิพยาภรณ สมปอง กองการศึกษาเทศบาล

1112 31665 นายชัยพร สืบนุการณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1113 31668 นางสาวปยะมาศ ปรากฎมาก กองการศึกษาเทศบาล

1114 31669 นางสาวสุวิมล สวัสดี กองการศึกษาเทศบาล

1115 31670 นางธีระพร กันยะกาญจน กองการศึกษาเทศบาล

1116 31675 นางสาวปยมาศ เหลือลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1117 31679 นางสาวยุพเรศ พระวัย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1118 31691 นางสุวรรณี สุมหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1119 31707 นางจิรชยา ไชยผา กองการศึกษาเทศบาล

1120 31731 นางภัทรพิชชา พวงสด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ
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1121 31742 นายชัยวัฒน บุญนอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1122 31744 นายสอนรินทร เรืองปรัชญากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1123 31754 นางสาวทัศวรรณ ศาลาผาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1124 31762 นายนฤทธิ์ วาดเขียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1125 31778 นางขัตติยา มูลไชยสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1126 31842 นางสาวนิภาวรรณ จิตโสภากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1127 31853 นายปยะ แกวบัวดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1128 31854 นายสหเทพ ค่ําสุริยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1129 31857 นายศุภชัย ราชนู โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1130 31858 นางอัษฎาพร ราชนู โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1131 31867 นายศราวุฒิ สนใจ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1132 31868 นายนิวัติ ทมโคตร กองการศึกษาเทศบาล

1133 31882 นางสาวนิดตา เจริญศิริ โรงเรียนสิรินธร

1134 31903 นายเสรี ภูผาสุข วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1135 31904 นายศิริชัย สายยศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1136 31932 นางจันทิมา คงจันทร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1137 31973 นางสาวปเมธิตา เพชรนาม กองการศึกษาเทศบาล

1138 32016 นางอรไท เขียวลือ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1139 32020 นางอังศุมาลิน ผลคา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1140 32022 นายครองสุข หารไชย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1141 32024 นางนภาพร เหลาพิชิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1142 32042 นางอัจฉรีย มาลีหวล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1143 32068 นางสาวศศิธร ตองถือดี กองการศึกษาเทศบาล

1144 32084 นางกัลยรัตน สุบินยัง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1145 32091 นายปรัชญา บํารุงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1146 32104 นางสาวสุชิรา สวยกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1147 32105 นางสาวรัตนา สุมขุนทด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1148 32130 นางสาวอารีรัตน สมานดุษณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1149 32136 นางมนัสชนก วรธงไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1150 32190 นางสุจรรยา ขุนทอง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1151 32197 นางสาวแกวตา บุญรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1152 32200 นางผองศรี สาพิมพา กองการศึกษาเทศบาล
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1153 32202 นายเขมกร อุสาหดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1154 32203 นายสุกิจ นามวัฒน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1155 32207 นางสาวมณฑิรา กิจสัมพันธวงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1156 32212 นางสาวเสาวลักษณ ศรีหงษทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1157 32213 นายพงศภัทร เกียรติประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1158 32214 นางสาวปวีณา สาลีทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1159 32216 นางสาวจันทิรา บุตรดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1160 32217 นางสมชญา ศรีธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1161 32218 นายปยะวัฒน ศรีธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1162 32222 ส.อ.ทองลวน สิงหนันท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1163 32223 นางสาวกรุณรัตน สกุลนามรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1164 32240 นายกิตติชัย ฉิมมาลี กองการศึกษาเทศบาล

1165 32245 นางสรัญญา ชุมสงคราม กองการศึกษาเทศบาล

1166 32258 นางสาวนิรมาลย งามเหมาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1167 32287 นางสรัญญา หอทรัพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1168 32288 นายศุภฤกษ ชงกรานตทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1169 32289 นางสาวรชา สมกลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1170 32290 นางนารีรัตน ศรีผองงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1171 32291 นางสาวอุมาพร ไชยสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1172 32292 นายสาโรช มงคล โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1173 32293 นางนอมจิต ศาลางาม กองการศึกษาเทศบาล

1174 32294 นางสาวณิชากร ธรรมเที่ยง กองการศึกษาเทศบาล

1175 32295 นายอภิชาติ นึกมั่น สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1176 32296 นางสาวสําเภา มั่นหมาย กองการศึกษาเทศบาล

1177 32308 นางวันนิดา  อินทรงาม กองการศึกษาเทศบาล

1178 32310 นางสาวจีรภัทร จอดนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1179 32317 นางดุษฎี รัตนสมบูรณ กองการศึกษาเทศบาล

1180 32318 นายเกียรติภูมิ ดวงศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1181 32319 นางสาวอัญวีณ ไชยวชิระกัมพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1182 32320 นายสันติ สาแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1183 32321 นางสาวพูนศิริ หอมจันทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1184 32322 นางจิรัฐติกาล เทียมทอง กองการศึกษาเทศบาล
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1185 32352 นางสาวธนาวรรณ สวยรูป กองการศึกษาเทศบาล

1186 32356 นายวรากร  คิดสําราญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1187 32357 นางสาวฉายศรี ศรีพรหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1188 32358 นายภัทระ อินทรกําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1189 32359 นายนพดล บัวแกว กองการศึกษาเทศบาล

1190 32363 นางสาวจรรยา ขิวารัมย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1191 32364 นายกฤติเดช บูรณเจริญ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1192 32383 นางสาวเนติมา เดชรัตน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1193 32390 นางสาวทิฆัมพร โคตรทัศน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1194 32393 นายสรยุทธ พันธทอง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1195 32394 นายเฉลิมชัย เสียงวังเวง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1196 32396 นายชาติ ตะเคียนราม กองการศึกษาเทศบาล

1197 32413 นางสาวสุภาวดี สรรศรี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1198 32420 นางสาวนภาพรรณ ศิรประภากุล กองการศึกษาเทศบาล

1199 32421 นายประทีป ตุมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1200 32456 นายจักรินทร สนุกแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1201 32462 นายสมพงษ บัวสาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1202 32466 นายสมศักดิ์ ภักดีธํารงเกียรติ์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1203 32467 นายเกษม เกลียวทอง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1204 32474 นางสาวศันสนีย มีพรอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1205 32475 นางสาววิชชุตา ชิระกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1206 32497 นางสาวสมฤดี อุนใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1207 32499 นางสาววีรยา มีสวัสดิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1208 32500 นางวราลักษณ มาประสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1209 32503 นางสาวอิสราภรณ พรหมภูวัลย โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1210 32516 นายไผ พรมเพชร โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1211 32522 นางสุนิษา เหลืองจรัสสุริยา โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1212 32525 นางสาวกุลกรุณา เอื้อเฟอกลาง โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1213 32555 นางรภัสสา โนนสาลี กองการศึกษาเทศบาล

1214 32561 นายนิติธร พุทธบุญ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1215 32608 นางอรพรรณ ธรรมมา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1216 32617 นายวิวัฒน บุญพิคํา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร
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1217 32629 นางณิชาดา จันทรกลิ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1218 32655 นายสุราชันย สุราช สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1219 32656 นางสาวขนิษฐา อินทรเหลา โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1220 32657 นางสาวสุภาวดี ชอบเสร็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1221 32675 นายสมศักดิ์ นาเหนือ กองการศึกษาเทศบาล

1222 32772 นางเสาวลักษณ สวยรูป โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1223 32804 นางสาวพิชญสุกานตญา กออินทร กองการศึกษาเทศบาล

1224 32816 นายลีนะวัตร เศษศรี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1225 32857 นางจิดาภา เรืองกิตติญา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1226 32858 นางสาวนงลักษณ แทนแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1227 32860 นางสโรชา วรรณตรง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1228 32868 นายเทอดศักดิ์ ผลพูน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1229 32900 นายจักรพรรณ นาโนน กองการศึกษาเทศบาล

1230 32907 นางสาวศิริวรรณ วงศวิลา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1231 32933 นายวรัญชาติ บาตรโพธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1232 32964 นายสมภพ จันทรา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1233 32993 นายฤทธิไกร บูรณเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1234 33031 นายประเสริฐ บุญมาก โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1235 33037 นายกฤษฎา ดังคนึก กองการศึกษาเทศบาล

1236 33069 นางสาวศิริรัชต อุนแกว โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1237 33110 นางสาวลภัสรดา ฉกรรจศิลป กองการศึกษาเทศบาล

1238 33111 นางสาวกาญจนา ประสาทนอก กองการศึกษาเทศบาล

1239 33112 นางสาวปริชญา ลัทธิวาจา กองการศึกษาเทศบาล

1240 33113 นางสาวรพีพร ชิดปลัด กองการศึกษาเทศบาล

1241 33114 นายกิตติภัค ประชากรณ กองการศึกษาเทศบาล

1242 33141 นางสาวเยาวภา จันทรเพ็ญ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1243 33142 นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1244 33181 นายมานพ จิตแมน กองการศึกษาเทศบาล

1245 33212 นางจีราพร เนื่องชุมพล กองการศึกษาเทศบาล

1246 33215 นายวิชิต ขันคํา กองการศึกษาเทศบาล

1247 33224 นายทรงพล สัตยซื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1248 33233 นางสาวธิดา พอคา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร
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1249 33264 นายศุภวิช นิยมพันธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1250 33265 นางสาวนุชจรี บุญเกต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1251 33266 นายสมเกียรติ เพ็ชรมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1252 33267 นางเสาวนีย    ปรางคชัยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1253 33268 นายณรณชัย ภูแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1254 33269 นางทัศพร ใจพินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1255 33270 นางสาวณภัสภรณ พันจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1256 33271 นายสมชาย ชายสําอางค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1257 33272 นางลภัสรดา หอมคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1258 33290 นางสาวสุดารัตน นามบรรลือ กองการศึกษาเทศบาล

1259 33294 นางสาวสุทธินี แกวงามสอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1260 33295 นางสาวภัทริยา วาหมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1261 33304 นางสาวสุกัญญา สมพรอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1262 33317 นางสาวอรุณธิดา สีเชียงหา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1263 33318 นางสาวนวรัตน นิธิชัยอนันต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1264 33320 นางสาวปยะฉัตร สาโรจน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1265 33321 นางวิไล สุขไสว สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1266 33322 นายจิม จันทะเขต สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1267 33323 นายจรูญ บุญเจริญ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1268 33332 นางสาวสายสิริ สายยศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1269 33360 นายประพันธพงษ สมศิลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1270 33361 นางสาวปยพร สีสันต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1271 33370 นางศรอนงค นามเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1272 33372 นายอลงกต เพชรศรีสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1273 33373 นายสมคิด สืบสันต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1274 33378 นายวัชรินทร แกวมะวัน กองการศึกษาเทศบาล

1275 33402 นางสาวภัทราพร สระศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1276 33403 นางสาวอาภาพร บุญประสพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1277 33404 นางสาวพัชราภรณ เกลียวแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1278 33405 นายปยศักดิ์ สีดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1279 33427 นายธนกร พริ้งเพราะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1280 33428 นางปวลี ประยุติยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ
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1281 33429 นางสาววรรณี ใจองอาจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1282 33430 นางสาวณีนนรา ดีสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1283 33431 นางสาวปยนุช ปรากฎดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1284 33436 นายใชยพจ ถะเกิงสุข ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1285 33444 นางสาววรลักษณ จรัสดํารงนิตย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1286 33452 นางสาวสุภาพ ชุมไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1287 33454 นางสาวจันทรดารา สุขสาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1288 33455 นายพิสุทธิ์พงศ เอ็นดู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1289 33456 นายวินิต ยืนยิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1290 33457 นางสาวสุภารดี สวนโสกเชือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1291 33458 นางธีรตา อุตมาน ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1292 33464 นางสาวอุมาพร สิงหคร กองการศึกษาเทศบาล

1293 33465 นางสาวกุลนภา ทองคํา กองการศึกษาเทศบาล

1294 33466 นางวันนิภา ชะนะกา กองการศึกษาเทศบาล

1295 33472 นายครรชิตพล พุทธิสมสถิตย สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1296 33473 นางสาวศุภลักษณ แยมศรี สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1297 33474 นางสาวศิริลักษณ สมเทพ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1298 33475 นางสาวปยธิดา สายรัตน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1299 33476 นางสาวอมรา ลักขษร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1300 33477 นางทัดชยาพร ตระกาญจันทร สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1301 33488 นางกุลณัฐฐา มุตะโสภา กองการศึกษาเทศบาล

1302 33496 นางฤดีมาศ แสวงสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1303 33502 นางจันทนา คํากิ่ง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1304 33503 นางสาววิภาวดี พันธหนองหวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1305 33504 นายบุญทัน สนั่นน้ําหนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1306 33505 นายกิตติศักดิ์ รวมพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1307 33506 นางสาวเบญญาภา สุรสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1308 33508 นายทํานอง ชิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1309 33509 นางพัชรินทร วงมณี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1310 33545 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแกว โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1311 33552 นายจักรกฤษณ ดอกประทุม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1312 33566 นายศุภเกียรติ วรสาร กองการศึกษาเทศบาล
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1313 33567 นางเสาวนีย ปานทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1314 33568 นางสาวสุพิมพา วัฒนสังขโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1315 33569 นางสาวกนกวรรณ ยันตะบุศย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1316 33570 นางสาวสายฝน ทดทะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1317 33571 นางสาวนงนภัส สายแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1318 33572 นางสาวพรเพ็ญ แขงขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1319 33573 นางสาวรัตนา จันทรหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1320 33574 นางสาวธันญารัตน วิวาสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1321 33575 นางกนกกานต ลายสนธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1322 33598 นายคณาวุฒิ อินทรแปน โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1323 33605 นางพิรานุช ไหวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1324 33606 นายทองอินทร ไหวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1325 33607 นายพิทักษ แสนกลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1326 33615 นายวัฒกานต กิ่งแกว วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1327 33618 นางสาวสุภาวดี เพชรนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1328 33621 นางสาวจุรี สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1329 33622 นางสาววิมลกานต นิธิศิริวริศกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1330 33623 นางสาวสุรียฉาย สุคันธรัต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1331 33624 นางสาวจิราภรณ ดุมนิล โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1332 33642 นางสาวอรุณรัตน จันทรสระคู กองการศึกษาเทศบาล

1333 33647 นางพัสณีย บุญยง โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1334 33657 นางสาวรัตนา นามปญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1335 33658 นางสาวสุวณีย แกววงษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1336 33671 นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง โรงเรียนสิรินธร

1337 33685 นางสาวอริสรา ดลเสมอ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1338 33687 นายนวัฒกร โพธิสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1339 33688 นางสาวกมลรัตน วงศถามาตย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1340 33689 นางสาวเพ็ญนภา ชนะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1341 33690 นายสนิทพงษ วงศโห กองการศึกษาเทศบาล

1342 33691 นางสาวจตุพร ตอศรี กองการศึกษาเทศบาล

1343 33718 วาที่พ.ต.ประดับเกียรติ จันทรไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1344 33722 นายวัชรพงศ แกมทอง โรงเรียนสิรินธร
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1345 33730 นางสาวสุภัทรา ขบวนฉลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1346 33731 นายธัญเทพ สิทธิเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1347 33774 นางสาววันทนีย สรอยนาก โรงเรียนสิรินธร

1348 33775 นางสาวพัชรินทร เสียงวังเวง โรงเรียนสิรินธร

1349 33784 นายณรงคชัย ดีสม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1350 33785 นายมานิต แตมแกว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1351 33829 นางปฏิญญา ปยโชติสกุลชัย โรงเรียนสิรินธร

1352 33848 นางชินินธร เกิดสันเทียะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1353 33849 นายเรืองฤทธิ์ สารางคํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1354 33850 นายวิลักษณนาม ผลเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1355 33851 นางสาวภาวิณี บานเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1356 33892 นายวชิระ ศรสุรินทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1357 33893 นายเฉลิม คมคาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1358 33894 นายชยพล แสงใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1359 33895 นายฐาปนา เจริญพร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1360 33930 นางเนติมา เหลี่ยมดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1361 33931 นายกฤตชัย ภูมิสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1362 33932 นางสาวกุลวดี เรืองเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1363 33933 นางสาวสุภา ศรียงยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1364 33999 นายขจรศักดิ์ สงวนสัตย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1365 34000 นายอัครพล ศิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1366 34001 นายภาณุเมศวร สุขศรีศิริวัชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1367 34068 นางสาวยิ่งลักษณ เติมกลา โรงเรียนสิรินธร

1368 34071 นางสาวนันทพัทธ รัตนาวิวัฒน โรงเรียนสิรินธร

1369 34072 นางสริญญา อินทรนุช โรงเรียนสิรินธร

1370 34079 นายทรงชัย เจือจันทร ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1371 34080 นายอนุชา ปะทิรัมย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1372 34081 นายธนัท กาวิทาโร กองการศึกษาเทศบาล

1373 34082 นางสาววิสุดา รัตนสิทธิ์ กองการศึกษาเทศบาล

1374 34131 นางเกษราภรณ สุพรรณฝาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1375 34137 นางสาวโยษิตา มีศรี กองการศึกษาเทศบาล

1376 34144 นายนิวัติ พรหมทอง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร
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1377 34145 นางรัตนเรขา อัจฉริยะพิทักษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1378 34146 นางสาววันทนา ศุขมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1379 34147 นางสาวสรวีย พรเอี่ยมมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1380 34148 นายอภิชัย ไพรสินธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1381 34149 นายภาณุพงษ จําปา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1382 34153 นางสาวอุมาพร บุญแพง กองการศึกษาเทศบาล

1383 34181 นางสาวสุวภัทร สวัสดี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1384 34187 นางสาวเมธาวี ติณานันท โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1385 34191 นางสกาวเดือน ยืนยาว กองการศึกษาเทศบาล

1386 34220 นางสาวสิรภารัสมิ์ สืบสังข โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1387 34321 นายโกมล ศรีวรรณะ โรงเรียนสิรินธร

1388 34334 นางสาวพิมพมณี ภักดีธํารงเกียรติ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1389 34367 นายธนภัทร นมัสไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1390 34368 นางสาวณัฐสุรางค ปุคคละนันทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1391 34384 นางสาวสุกัญญดา สกุลทอง โรงเรียนสิรินธร

1392 34388 นางสาวสุภาพร สอโส วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1393 34411 นางศิริขวัญ พอคา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1394 34426 นางสาวสุภัชชา มามาก กองการศึกษาเทศบาล

1395 34466 นางฐิตาภรณ นิลวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1396 34521 นางจํานงค จันทรเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1397 34522 นายสังวาลย ตุกพิมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1398 34537 นายชูวงศ พรหมบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1399 34538 นางสาวอุไรลักษณ พงษเกษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1400 34539 นางสาวกชนิภา อุดมทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1401 34540 นายเลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1402 34543 นายชัดเจน ณรัตนคณาสิริ กองการศึกษาเทศบาล

1403 34553 นางนิชาภา เฉตระการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1404 34571 นางสําเรียม คุมโสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1405 34572 นางสาวณัฐตพร บุญปก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1406 34592 นางกวีวรรณ อรัญเวศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1407 34594 นางสาวพรรณนิการ กงจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1408 34595 นางกิ่งเพชร สงเสริม สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด
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1409 34596 นางอรุณรัตน ปานหลุมเขา กองการศึกษาเทศบาล

1410 34613 นางอารีรัตน ประสงคจีน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1411 34661 นางสาวลัดดาวัลย คํามะปะนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1412 34662 นางสาวน้ําฝน เครือแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1413 34663 นางตรีชฎา สุขเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1414 34723 นางสาวอุราภรณ บุญมั่น โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1415 34779 นางสาวกัลยา กิ่งแกว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1416 34781 นางอนงค บุญรวม กองการศึกษาเทศบาล

1417 34833 นางวลัยพรรณ จารุทรัพยสดใส โรงเรียนสิรินธร

1418 34843 นางสาวหทัยชนก ศูนยตรง โรงเรียนสิรินธร

1419 34889 นางสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1420 34890 นางสาวพาชื่น ชาญศรี กองการศึกษาเทศบาล

1421 34905 นางสาวกฤตกนก พาบุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1422 34909 นางมยุรา กระโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1423 34972 นางยุพดี สินมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1424 35020 นายพิศิษฐ ชูตาลัด วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1425 35051 นางสาวนุจรี สอนสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1426 35062 นางสาวกิระลักษณ ชุติกาญจนกุลศิริ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1427 35098 นางสาวศิริพร กลมเกลี้ยง กองการศึกษาเทศบาล

1428 35099 นายปริยรณ ศรีทะโร กองการศึกษาเทศบาล

1429 35100 นางสาวทองสาย ชวยรัมย กองการศึกษาเทศบาล

1430 35131 นางสาวอรสา ทานะขันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1431 35157 นางสาวสุทธิ์กานต ภาสดา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1432 35236 นางสาวอภิญญา ภูมิศรี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1433 35248 นางหทัยชนก รัตนถาวรกิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1434 35289 นายสดใส กาพยกลอน โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1435 35291 นางสาววิจิตรา โทแกว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1436 35315 นายอัศวิน นพเกา โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1437 35334 นายทศพร สุขาทิพย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1438 35335 นายสุปญญา พระมุลลิลา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1439 35368 นางนลินี จันทรเปลง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1440 35369 ส.อ.ชยุต อสิพงษ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ
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1441 35374 นายกฤษนเดช ราษีทอง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1442 35376 นางวรรณวณัช ดีพาชู ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1443 35378 นางสาววรรณิดา ยอดเสาดี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1444 35379 นางสาวดรุณี เผือกเอี่ยม ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1445 35444 นางสาวภัทราวรรณ ผากา โรงเรียนสิรินธร

1446 35446 นางสาววรรณภา ปานทอง โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1447 35451 นางสาวรัชนีกร กิ่งแกว ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1448 35461 นางจุฑามาศ ไชยพรพัฒนา กองการศึกษาเทศบาล

1449 35487 นางสาวรัตนจิรา รัตนประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1450 35490 วาที่รอยตรีศักดิ์ชัย ทราบรัมย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1451 35493 นางสาวมณีภรณ โสนาพูน กองการศึกษาเทศบาล

1452 35512 นายเศบูลุน ศรีคําเวียง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1453 35552 นางสาวเกษดาพร จันทรแสน โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1454 35572 นางสาวขนิษฐา ปุลันรัมย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1455 35583 นางสาวจันจิรา เซี่ยงฉิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1456 35584 นายศุภชัย ภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1457 35585 นางเชาวณี ผิวจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1458 35587 นางสาวภทพร ศรีโกตะเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1459 35589 นางสาวประภาพร  บุญปลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1460 35590 นางสาวอุษนีย จะมัวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1461 35593 นายอนุกูล ไชยโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1462 35597 นายเทอดศักดิ์ อินทรนุช วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1463 35603 นายพิทักษ สุปงคลัด โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1464 35618 นางสาวอุมาพร เตงชู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1465 35622 นางปยนุช ผมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1466 35623 นางสาวชลิตา คําหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1467 35624 นายเรวัฒน เติมกลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1468 35632 นางสาวณภัทชา ปานเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1469 35633 นางสาวนวลวรรณ วรนพ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1470 35635 นางสาวอัญญา บูชายันต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1471 35636 นางเกศสุดา ปราสาทภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1472 35637 นายกานต กาญจนพิมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
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1473 35638 นางสาวณภัค   วุฒิวธันศา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1474 35639 นางสาวลดาวัลย ปญตะยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1475 35640 นายพิสิฐพงศ จันทรหอม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1476 35641 นายพชร แรงจบ กองการศึกษาเทศบาล

1477 35648 นางสาวปยวดี ลัดดางาม โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1478 35653 นางสาวกันยารัตน พรมพิลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1479 35656 นายภูริส ภูมิประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1480 35657 นายภูมิ สาทสินธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1481 35665 นางสาวเกวลี มูลชาลี โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1482 35675 นางสาวศิริลักษณ หวังชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1483 35680 นางสาวศิริพร เกตุสระนอย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1484 35681 นายศักดิ์ชัย ทาทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1485 35695 นางดวงเดือน พนารัตน กองการศึกษาเทศบาล

1486 35699 นายเสรี มาลทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1487 35704 นางศรัญญา นาเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1488 35705 นายทรงกลด พลพวก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1489 35706 นางสาวพัฒนศิกานต ศรีโกตะเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1490 35714 นายธิติ ไชยวัฒน โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1491 35719 นางสาวกนกวรรณ บุญหนัก กองการศึกษาเทศบาล

1492 35720 นางสาวดาวินี ชิณวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1493 35721 นางสาวอุไร เชื่อมไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1494 35722 นายนราวุธ สินสุพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1495 35723 นางสาวนฤมล เจริญสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1496 35725 นายนาวี รับพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1497 35739 นางกฤติมา กษมาวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1498 35740 นายสุริยา อุดดวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1499 35741 นางสาวศุภลักษณ เกตุตากแดด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1500 35742 นางสาวนงคนภา สวยรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1501 35743 นางสาววิภาดา พนากอบกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1502 35744 นายเอกธนัช เหลืองศิริวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1503 35745 นายจีระเดช อินทเจริญศานต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1504 35746 นางสุธีรา อินทเจริญศานต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
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1505 35747 นางสาวอรวรรณ เกษแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1506 35769 นายวชิรศักดิ์ เกตุโสระ กองการศึกษาเทศบาล

1507 35770 นางสาวอรพิชญ ทุมมาลา โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1508 35774 นางสาวสุทธิลักษณ แกววงษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1509 35775 นางสาววันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1510 35776 นางสาวนิอร งามฮุย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1511 35803 นายบุญทิน มั่นหมาย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1512 35804 นายสุทธิชาน นิลฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1513 35805 นายนราศักดิ์ วงษวาสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน ฯ

1514 35806 นางพิกุล ประดับศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1515 35823 นางสาวพรพิมล รอบรู โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1516 35841 นางสาวอรนุช แสงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1517 35842 นางสาวธัญวลัย จัตุกูล ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1518 35843 นางสาวอังคนาง ศรีสวย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1519 35844 นางสาวปรีณาภา พุทธานุ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1520 35845 นางสาวกัญชนิภา พันแสน สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1521 35846 นางสาวธมน เจริญพิทยา สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1522 35847 นางสาวพิชญานิน บุญงอก สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1523 35848 นางสาวชณันภัสร ธิติสัมฤทธิ์โชติ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1524 35849 นางสาวปาณิศา กลีบบัว สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1525 35851 นางเสาวณิต รัตนรวมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1526 35857 นายจิระศักดิ์ แจทอง กองการศึกษาเทศบาล

1527 35863 นายอัครเดช สุพรรณฝาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1528 35879 นายภัฏชวัชร สุขเสน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

1529 35884 นางวฤนดา เผาศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1530 35887 นางสาวพรพิมล คงเจริญสุข โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1531 35894 นายสุวิทย สวัสดิ์ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1532 35903 นายสมนึก รัตนกําเหนิด สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1533 35911 นายละมาย เพ็งสลุง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1534 35962 นายนภจร พรบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1535 35966 นางพิมพภัทรา  ธัญญศิรินนท สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1536 35983 นายวันชัย สุขตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
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1537 36005 นางสาวชัญญรัชต ไรวินทเวคิน กองการศึกษาเทศบาล

1538 36006 นางสาวทัศนีพร กระจางจิตร กองการศึกษาเทศบาล

1539 36018 นายนิคม ลนขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1540 36055 นางสาวศิริกุล อัมพะวะสิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1541 36077 นายสุรัตน สุขมั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1542 36092 นางฉัตรกมล อินทยุง สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด

1543 36094 นายสิทธิพงศ แสนสําอางค กองการศึกษาเทศบาล

1544 36128 นางทัศนียวรรณ วรรณทอง กองการศึกษาเทศบาล

1545 36129 นางสาวพัชชา เพ็ญทองดี กองการศึกษาเทศบาล

1546 36167 นางฤทัยภักดิ์ ชาญศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

1547 36170 นายรัชพงศ กาบจันทร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร

1548 800007 นางปนอนงค กะการดี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1549 800009 นางวิมลรัตน วงศพรหม ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1550 800010 นางจูรินทรพร สานเล็ก ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1551 800027 นางสาวพิชญญา สุขเต็ม โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1552 800089 นายบุญชัย มาลีหวล ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1553 800090 นางงามชื่น สุขสนิท ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1554 800091 นางสาวเทพชรินทร เพิ่มผล ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1555 800092 นางมยุรี ทองสุก ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1556 800093 นางอุมา พรมบุตร ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1557 800094 นายสงกรานต สุทธิยานุช ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1558 800095 นางสมพร สวยรูป ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1559 800096 นางสาวญาณิพัชญ นามวงษา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1560 800098 นางสาวจิราพรรณ พูนชัย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1561 800099 นางอนันตญา สุขดี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1562 800101 นางมณฑาทิพย อินทนูจิตร ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1563 800103 นางศิริรัตน สุขเสร็จ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1564 800105 นางปนประภา เลิศงาม ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1565 800106 นางคมขํา ใบพลูทอง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1566 800107 นางสาววิไลวรรณ กายสงา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1567 800108 นางสาวศุภลักษณ ยืนยง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1568 800109 นางทองเย็น ดวงใจดี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ
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1569 800110 นางอรัญญา แจมใส ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1570 800111 นางสาววิภาดา แขงขัน ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1571 800112 นางสาวศรัณภัทร ซอนกลิ่น ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1572 800113 นางทิพยภาวัลย เจริญผล ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1573 800114 นางสาวกนิษฐา เห็นสุข ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1574 800116 นายชาตรี ชอบดี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1575 800117 นายชัชชัย ศรศรี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1576 800118 นางกานติมา คงสิทธิ์ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1577 800119 นางธัญลักษณ ระดมงาม ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1578 800120 นางเมตตา กมลวัฒนานนท ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1579 800122 นางยุพา คงคาพันธ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1580 800123 นางอรอุมา เกิดวุฒิชัย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1581 800125 นายปราโมชน กิ่งแกว ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1582 800127 นางกรรณิกา พิมพนอย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1583 800128 นายธัญญนิธิ ศรีจันทร ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1584 800129 นางสาวสมถวิล พาเจริญ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1585 800130 นายวัชรากรณ ไชยลาภ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1586 800131 นางสาวอารีรัตน ปรางคชัยกุล ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1587 800132 นางเอื้อมพร มีเจริญ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1588 800133 นายเชวงศักดิ์ นวลพุดซา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1589 800134 นายสุฤทธิ์ ภาสวัสดิ์ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1590 800138 นายสมโภชน ยะสูงเนิน ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1591 800139 นางวิไลลักษณ ทันวัน ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1592 800140 นางสาวศิริพร ศรีภา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1593 800143 นางลักษณี เครือมั่น ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1594 800146 นางสาวชัฏฎาวรรณ สรอยทอง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1595 800147 นางสาวดวงดาว ผาผิวดี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1596 800150 นางสาวกรรณิกา นุกิจ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1597 800154 นางสุฑาทิพย อิ่มสําราญ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1598 800155 นางสาวกมลวรรณ ภาสดา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1599 800156 นางสาวสุวภัทร สุขจิต ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1600 800158 นางธัญธรณ พจนะแกว ศูนยการศึกษานอกระบบฯ
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1601 800159 นางสาวอุลัยวรรณ บุญเยี่ยม ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1602 800162 นางสาวกฤษณา สอนบุญทอง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1603 800163 นายอภิสิทธิ์ กาบภิรมย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1604 800164 นางจิราพร ศรีกุล ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1605 800166 นายวรวิทย แสงใส ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1606 800167 นายสมภพ ภูเขียว ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1607 800192 นางวราลี จันทรงาม ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1608 800193 นางสาววาสิตา ผลเกิด ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1609 800218 นางสาวประภาพร ชํารัมย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1610 800220 นายบุญชุม ทองดี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1611 800221 นางสาวสุภาพร วันโสภา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1612 800227 นางกนกพิชญ จิตหนักแนน ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1613 800228 นางศตพร ทองมาก ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1614 800229 นางสาววริษฐา พวงพอก ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1615 800230 นางปราณี สุขเหลือ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1616 800231 นางวิลัยพร ศรีกุล ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1617 800232 นางพิชยาภรณ ออนบานแดง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1618 800233 นางหทัยรัตน เที่ยงจันทึก ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1619 800234 นายวิชาญ ใจกลา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1620 800235 นางกฤษณา ใจกลา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1621 800244 นายวีระศักดิ์ รักษาวงษ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1622 800246 นายจําลอง แหวนวงษ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1623 800261 นางสมพร ลําภู ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1624 800263 นางเกศรา เทียนทอง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1625 800269 นางสาวปยภรณ สุดดี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1626 800270 นางวิไลลักษณ ปยไพร ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1627 800271 นางวิมาน คําเลิศ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1628 800272 นางสุคนธา บุญจอม ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1629 800273 นายสุพิศ บุญจอม ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1630 800274 นางสาวชุณหกาญจน ชุนกลา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1631 800275 นางลัดดา ปตถา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1632 800276 นางสินธนา สุนทรพิทักษ สหกรณออมรัพยครูสุรินทร  จํากัด
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1633 800303 นางอรอนงค เนตรถาวร โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1634 800371 นางสาวสุชาดา สามาลย โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1635 800386 นางสําราญ อิทธิยาวงศสันต ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1636 800407 นางสาวภิรญา ธรรมศิรโชติ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1637 800408 นางสาวจันทิมา สายยศ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1638 800409 นายอรรถพงษ บุตรงาม ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1639 800410 นายชวณัฎฐ ทันวัน ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1640 800412 นายจรรยา คงคาพันธ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1641 800414 นายวีรชัย บุตรงาม ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1642 800415 นายจํารัส แกวกอง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1643 800416 นางศิริรัตน เกิดครบ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1644 800417 นางรําจวน เกิดสุข ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1645 800419 นางสาวอรวรรณ สุดาไสย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1646 800420 นางสาวอรพิน ดาศรี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1647 800422 นางเพ็ญแข สินสราง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1648 800438 นางกานตสินี ขบวนดี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1649 800439 นางพนิดา ดีมาก ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1650 800440 นางบุปผา ปนะการัง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1651 800450 นางสาวชะนางรัก สมทิพย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1652 800453 นางสาวอรุณี สาธร ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1653 800480 นายวันชัย เชื้อลี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1654 800481 นางสาวอรยา ไตรทิพย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1655 800500 นางสมฤดี เติมสุข ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1656 800501 นางสาวนารินทร สีดํา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1657 800504 นางสาวนิศารัตน สมรูป ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1658 800506 นางอิสรีย บุญมี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1659 800509 นายอุไทย พรมทา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1660 800514 นางกฤตพร คํานุ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1661 800515 นางรุงนภา ชูเชิด ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1662 800516 นายสมชาติ วิเศษ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1663 800518 นางสาววารินทร วงษทอง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1664 800519 นายยุทธชัย จิบจันทร ศูนยการศึกษานอกระบบฯ
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1665 800520 นางสาวเพชรรัตน นนทวงค ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1666 800529 นางเยาวเรศ ภาสวัสดิ์ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1667 800530 นางชญาญพัฏฐ สิงหเสน ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1668 800537 นางสาวสายรุง ขุมทอง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1669 800555 นางสาวรัตนาภรณ กอนทอง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1670 800556 นางสาวธัญชนก ศาตะสมิต ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1671 800557 นางประจงจิตร แสงใส ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1672 800564 นางสาวณัฐพร ครองสุข ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1673 800565 นางวรรณวิมล สุมา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1674 800567 นางสาวประณัฏฐจรี ตั้งใจดี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1675 800568 นางอนงคนาฏ ขันที ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1676 800569 นายสัญชัย ครองสุข ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1677 800570 นางสาวธิดาภรณ บุญชู ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1678 800571 นายภาณุวัฒน ไชยราช ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1679 800575 นางสาวสิริพร มากมี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1680 800577 นางสาวบุณยานุช บุติมาลย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1681 800581 นางวิลาวัลย รานจันทร ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1682 800582 นางสาวมารีอา ทองสังข ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1683 800583 นางกาญจนา บุญอาจ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1684 800587 นายวัลลภ ดาศรี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1685 800589 นายศักดิภัทร ดวงใจ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1686 800590 นายสมศักดิ์ ไชยบํารุง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1687 800593 นายจําลอง รานจันทร ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1688 800600 นางสาวปฐมาวดี สุปงคลัด โรงเรียนสิรินธร

1689 800601 นางสาวณัฐชุตา ศรีแกว โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน

1690 800602 นางสาววารีย บัวงาม โรงเรียนสิรินธร

1691 800604 นางสาวหทัยภัทร บุญมี ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1692 800606 นายไพศาล เพียรเสมอ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1693 800612 นางพนาวรรณ ขินานา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1694 800617 นางสาวสกาวเดือน ยิ่งชื่น ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1695 800618 นางสาวปลายฟา แมนใจ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1696 800619 นางสาวนิภาพร ทวีธนวาณิชย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ
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1697 800623 นางสาวอาภาภรณ จันทรเนียม ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1698 800624 นางสาวอทิติยา สวยรูป ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1699 800625 วาที่ ร.ต. หญิงวิภารัตน มานทอง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1700 800627 นางสาวอุทุมพร บูรณเจริญ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1701 800630 นางธัญนันท กระแสเทพ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1702 800634 นายไชยวัฒน ศาสตรา ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1703 800635 นางสายรุง กรวยทอง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1704 800636 นางสาวเหมวรัญญา โกศล ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1705 800637 นางสาวสุภาวดี ครองกุฏิ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1706 800638 นายวิเชียร แดงเรียงรัมย ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1707 800639 นายชาติชาย สิงหเสน ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1708 800640 นางสาวภาวิดา จอมเกาะ ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1709 800648 นางปาริฉัตร สุกแสง ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1710 800649 นางสุดาวัลย ยอดเพ็ชร ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1711 800650 นายวิธาน หมวดแกว ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1712 800652 นางออนศรี บุญโต ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

1713 800657 นายวุฒิวัฒน ผลเกิด ศูนยการศึกษานอกระบบฯ
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1 1297 นายออน ประยงคหอม โรงเรียนบานเมืองลีง

2 1322 นายใจ สิริสุนทรานนท โรงเรียนบานเมืองลีง

3 1495 นายสันต ปรักเจริญ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

4 1815 นายประกอบ จันทนหอม โรงเรียนบานจอมพระ

5 2040 นางวิจิตร สีหานาม โรงเรียนบานจอมพระ

6 2421 นายสนาน สุขสนิท โรงเรียนบานจอมพระ

7 2776 นายวิเชียร แสวงสุข โรงเรียนบานจอมพระ

8 2810 นางอุทิศ สุขสนิท โรงเรียนบานจอมพระ

9 2986 นางคําพอง หอมหวล โรงเรียนบานจอมพระ

10 3247 นายเพิ่ม เดชรัตน โรงเรียนบานจอมพระ

11 3597 นายสุพรรณ สายยศ โรงเรียนบานจอมพระ

12 3814 นายสําอางค พุฒิดํารง โรงเรียนบานเมืองลีง

13 4131 นายบุญจันทร เจือจันทร2 โรงเรียนบานผือ

14 4203 นายอภินันท โพธิสาร โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

15 4359 นางสาวพูนศรี พงศพิพัฒน โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

16 4456 นายทวีศักดิ์ คนึงเพียร โรงเรียนบานสําโรง

17 4457 นายสงา มามาก โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

18 4544 นางสมจิต มั่นหมาย โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

19 4546 นางคําพวน บุญรอด โรงเรียนบานเมืองลีง

20 4622 นายสวัสดิ์ แสนกลา โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

21 4833 นายอุทัย นิลจันทร โรงเรียนบานเมืองลีง

22 4908 นายประสาร เทียมสกุล โรงเรียนบานสําโรง

23 4937 นางอางทอง คณึงเพียร โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

24 4962 นายนัด สมานมิตร โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

25 5025 นายศุภราช สุขเกษม โรงเรียนบานสําโรง

26 5045 นางอาภารัตน จันทรงาม โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

27 5095 นายประทีป มรกต โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

28 5341 นางสํารวย สุนทรสวัสดิ์ โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

29 5440 นายสุวิทย สวยรูป โรงเรียนบานจอมพระ

30 5444 นายธวัช ชูบุตร โรงเรียนบานเมืองลีง

31 5488 นายบุญศรี ชอบธรรม โรงเรียนบานสําโรง

32 5490 นางเรณู แสนกลา โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด
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33 5492 นางสาวเสวย เจริญยิ่ง โรงเรียนบานจอมพระ

34 5580 นางสาคร กิ่งเกตุ โรงเรียนบานผือ

35 5635 นางดวงจันทร สุขแสวง โรงเรียนบานจอมพระ

36 5654 นางปลันธนา จุลสมุหพงศ โรงเรียนบานจอมพระ

37 5683 นายรัฐบัณฑิต สุนทรสวัสดิ์ โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

38 5689 นายวิโรจน ศรบุญทอง โรงเรียนบานเมืองลีง

39 5744 นางเต็มดวง วารินกุฎิ โรงเรียนบานจอมพระ

40 5760 นางภวดี สุขพูน โรงเรียนบานจอมพระ

41 5782 นางสาวณภัทร เถกิงบุณย โรงเรียนบานจอมพระ

42 5786 นายแสงทอง ไมหอม โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

43 5789 นายประวัติ ศรีปุชัยนนท โรงเรียนบานสําโรง

44 5813 นายคําเพียร หงษวิไล โรงเรียนบานผือ

45 5991 นายไพบูลย ชูกลิ่น โรงเรียนบานจอมพระ

46 6034 นางสงวน สายยศ โรงเรียนบานจอมพระ

47 6061 นายชวน งามเลิศ โรงเรียนบานสําโรง

48 6064 นางกองศรี ขุมทอง โรงเรียนบานผือ

49 6067 นายประชิด พรหมบุตร โรงเรียนบานผือ

50 6068 นางมนเทียร มะลิซอน โรงเรียนบานเมืองลีง

51 6138 นางสมบัติ ผิวงาม โรงเรียนบานเมืองลีง

52 6206 นายภาณุวัฒน เจริญศิริ โรงเรียนบานเมืองลีง

53 6208 นายบรรจง จําปาทอง โรงเรียนบานเมืองลีง

54 6300 นายสัมพันธ เรืองสนาม โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

55 6471 นายเสมือนศักดิ์ แสนกลา โรงเรียนบานอันโนง

56 6518 นายสุวิสัณห บุญมี โรงเรียนบานสําโรง

57 6551 นายบุญมา ราชสมบุตร โรงเรียนบานผือ

58 6553 นางจริยา เพ็ญประทุม โรงเรียนบานจอมพระ

59 6617 นางสุวคนธ สิงหดิลก โรงเรียนบานผือ

60 6641 นายจรัล เพ็ญประทุม โรงเรียนบานจอมพระ

61 6697 นางพัชรนันท วรรณศักดิ์เศวต โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

62 6814 นายอวยชัย กิ่งเกตุ โรงเรียนบานผือ

63 6823 นางสุดใจ จึงวิเศษพงศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

64 6905 นายสมยศ มณีศรี โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา
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65 6946 นางพรพรรณ แสวงดี โรงเรียนบานจอมพระ

66 6980 นายไชยยันต พงศพิพัฒน โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

67 7031 นางสมจิต จินดาศรี โรงเรียนบานจอมพระ

68 7062 นายเหนง ไพเราะ โรงเรียนบานสําโรง

69 7070 นายจรัสพรรณ ณัฐพงศธร โรงเรียนบานจอมพระ

70 7093 นายเฉลียว บุตรงาม โรงเรียนบานสําโรง

71 7094 นายณรงค เที่ยงธรรม โรงเรียนบานสําโรง

72 7130 นายทวีโชค งามชื่น โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

73 7208 นางทัศนีย นิลจันทร โรงเรียนบานเมืองลีง

74 7250 นางถาวร ทองนํา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

75 7271 นายเปลง บรรเทิงใจ โรงเรียนบานอันโนง

76 7404 นางวิชชุดา อินทนนท โรงเรียนบานจอมพระ

77 7548 นางอัญชลี สุขศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

78 7605 นายไชยเวียง กระแสรเทพ โรงเรียนบานจอมพระ

79 7608 นายบุญเลี้ยง สุขบันเทิง โรงเรียนบานสําโรง

80 7747 นางมยุรี งามชื่น โรงเรียนบานจอมพระ

81 7809 นายฤกษฤทธิ์ ทองนํา โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

82 7810 นายสมจิต เจริญยิ่ง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

83 7927 นายถนอม จินดาศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

84 8229 นายสมศักดิ์ สนใจ โรงเรียนบานสําโรง

85 8233 นางระเบียบ อุตสาหดี โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

86 8235 นางศิลปะ ชอบธรรม โรงเรียนบานสําโรง

87 8320 นายประนอม สุขสกุล โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

88 8327 นายพิศาล พงศพิพัฒน โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

89 8423 นายประเมศฐ ปญญาพิมลรัตน โรงเรียนบานจอมพระ

90 8443 นายทองสุข ดาศร1ี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

91 8444 นางละออทิพย สมสิงห โรงเรียนบานอันโนง

92 8446 นายวุฒิชัย คงบุญ โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

93 8461 นายสุริยศักดิ์ ประดับศรี โรงเรียนบานจอมพระ

94 8545 นายพงษเทพ ไกรการ โรงเรียนบานจอมพระ

95 8555 นางณัฏฐวรรณ อักษรเมศ โรงเรียนบานจอมพระ

96 8614 นางสุวรรณี ภคะวา โรงเรียนบานจอมพระ
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97 8615 นายสนั่น แสนกลา โรงเรียนบานจอมพระ

98 8660 นางสาวสํานวน บุตรงาม โรงเรียนบานจอมพระ

99 8872 นายประนอม ชูชี โรงเรียนบานผือ

100 8875 นางอุดมลักษณ แสนกลา โรงเรียนบานอันโนง

101 8919 นายจรณันท บุญมา โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

102 8921 นายพิทักษ คําทอง โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

103 8923 นายอรรถพล ศรีวิเศษ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

104 8924 นางจรรยวรรธน หงษโพธิ์ โรงเรียนบานจอมพระ

105 8926 นางสมพร ไกรการ โรงเรียนบานจอมพระ

106 8929 นายธนโชค มั่นหมาย โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

107 8934 นายบุญหนา แผนทอง โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

108 8973 นางดรุณี บุญมา โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

109 8988 นายสุรีย สมศรี โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

110 9031 นางปราณี สะแกทอง โรงเรียนบานจอมพระ

111 9139 นางอรรณพ สุขเกษม โรงเรียนบานสําโรง

112 9175 นายทองสุข ดาศรี โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

113 9186 นายทองรินทร เสพสุข โรงเรียนบานสําโรง

114 9202 นางจีรนันท คงบุญ โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

115 9210 นางสําราญ เที่ยงธรรม โรงเรียนบานสําโรง

116 9336 นายทองอยู สุขแสวง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

117 9338 นางถนอมทรัพย สวยรูป โรงเรียนบานจอมพระ

118 9340 นางปยนันท อนันตสุข โรงเรียนบานเมืองลีง

119 9494 นายวิวัฒน ศรบุญทอง โรงเรียนบานผือ

120 9496 นายสวัสดิ์ ระยายอย โรงเรียนบานเมืองลีง

121 9612 นายทนงศักดิ์ รัตนะดี โรงเรียนบานเมืองลีง

122 9618 นางเสาวนีย ศาลางาม โรงเรียนบานเมืองลีง

123 9619 นางอารียา แผนทอง โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

124 9785 นายสุทธิชัย พรหมบุตร1 โรงเรียนบานเมืองลีง

125 9786 นายวีระศักดิ์ จินดาศรี โรงเรียนบานจอมพระ

126 9791 นางสมพร ศรบุญทอง โรงเรียนบานเมืองลีง

127 9822 นายชัยพิสิทธิ์ อินทรงาม โรงเรียนบานสําโรง

128 9838 นางทัศนีย ปุยะติ โรงเรียนบานผือ



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 2 อําเภอจอมพระ

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

129 10060 นายบุญมี ชอบธรรม โรงเรียนบานสําโรง

130 10116 นางจีรานันท ผลเสาวภาคย โรงเรียนบานจอมพระ

131 10234 นายสําราญ จินดาศรี โรงเรียนบานจอมพระ

132 10238 นายจํานงค เที่ยงธรรม โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

133 10362 นายสุดใจ แผนทอง โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

134 10425 นางภาพร ชาญศรี โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

135 10529 นายสหเทพ ดาศรี โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

136 10581 นางสมพร สมานมิตร โรงเรียนบานจอมพระ

137 10684 นายชอบ พรหมบุตร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

138 10686 นางสุรีย พรหมบุตร โรงเรียนบานเมืองลีง

139 10781 นายเที่ยง ทองแมน โรงเรียนบานสําโรง

140 10788 นางอุไร เพงพิศ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

141 10913 นายประเสริฐ บุญเศษ โรงเรียนบานจอมพระ

142 11018 นายเลื่อน นิตยวัน โรงเรียนบานจอมพระ

143 11029 นางไพรัช เรียงทอง โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

144 11061 นางสาวสํารวล ประดับศรี โรงเรียนบานจอมพระ

145 11063 นางนงคราญ มุงดี โรงเรียนบานสําโรง

146 11091 นางเยาวรัตน พรหมสา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

147 11124 นางจิตละเอียด บัสสาคํา โรงเรียนบานสําโรง

148 11127 นายคณิต แสนกลา โรงเรียนบานอันโนง

149 11174 นางสาวพัฒนา คงบุญ โรงเรียนบานจอมพระ

150 11455 นางสุทัศนา ชูทรงเดช โรงเรียนบานจอมพระ

151 11465 นายสุธี เพงพิศ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

152 11467 นายธีรศักดิ์ สุขสงวน โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

153 11469 นายจําเริญ พรมโสภา โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

154 11694 นางอุษา รุงเรือง โรงเรียนบานจอมพระ

155 11695 นายเศกสรรค จินดาศรี โรงเรียนบานจอมพระ

156 11812 นางสุภัทธิยา พรหมบุตร โรงเรียนบานสําโรง

157 11826 นางเสาวนี สุขสกุล โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

158 11833 นางสมหวัง ฉัตรดํารงสกุล โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

159 11838 นางบัวเพียง จันทรหอม โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

160 11843 นางประนอม ดาทอง โรงเรียนบานเมืองลีง
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161 11854 นายวัฒนพงษ สุขแสวง โรงเรียนบานจอมพระ

162 11913 นางผองศรี ขุมทอง โรงเรียนบานผือ

163 11945 นายเผาพงษ วีระพงษ โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

164 12005 นายอภิสิทธิ์ ดวงศรี โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

165 12026 นางสุจินต จินดาศรี โรงเรียนบานอันโนง

166 12261 นางนวลพรรธน อัมพรอบมาลี โรงเรียนบานจอมพระ

167 12276 นายวัลลภ ดาศรี โรงเรียนบานสําโรง

168 12364 นายเสวย ศาลางาม โรงเรียนบานเมืองลีง

169 12448 นางประภา ศิริพงษพิมพสาร โรงเรียนบานอันโนง

170 12551 นางเอื้อมพร ทศพร โรงเรียนบานสําโรง

171 12553 นางอรุณี วิชาเกวียน โรงเรียนบานจอมพระ

172 12591 นางสาวสุกัญญา คงบุญ โรงเรียนบานจอมพระ

173 12609 นางครองทรัพย ขันอาษา โรงเรียนบานเมืองลีง

174 12673 นางนิทรา สมบัติพิทักษสุข โรงเรียนบานเมืองลีง

175 12847 นายวสันต จุกหอม โรงเรียนบานเมืองลีง

176 12897 นายสุนทร อินทรงาม โรงเรียนบานสําโรง

177 12957 นางวาสนา ชินโชติ โรงเรียนบานจอมพระ

178 13015 นางภัทรา ประดับศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

179 13080 นางสาวบุญเทิง สายยศ โรงเรียนบานจอมพระ

180 13082 นางสีนิล พุฒิดํารง โรงเรียนบานเมืองลีง

181 13097 นายศักดิ์สิทธิ์ แสนกลา โรงเรียนบานอันโนง

182 13228 นายพุฒิพัฒน วรโชติติยานนท โรงเรียนบานจอมพระ

183 13278 นางจํารูญรัตน เงางาม โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

184 13345 นางจรรยา สมพรอม โรงเรียนบานสําโรง

185 13355 นายถนอม บูรณะ โรงเรียนบานจอมพระ

186 13393 นายสนอง รุงเรือง โรงเรียนบานเมืองลีง

187 13552 นางสุมาลี มั่นยืน โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

188 13554 นายประจวบ บุญมณี โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

189 13697 นางสาวนุศรา ทองศรี โรงเรียนบานจอมพระ

190 13698 นางฉวีวรรณ เจริญศิริ โรงเรียนบานเมืองลีง

191 13768 นายสุทิน แกวเกิด โรงเรียนบานสําโรง

192 13838 นางสุนันท ดีพูน โรงเรียนบานจอมพระ
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193 13951 นายสุนันท อยูเย็น โรงเรียนบานสําโรง

194 13952 นายปาน กระแสโสม โรงเรียนบานเมืองลีง

195 13956 นางพวงพันธุ แสนกลา โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

196 13977 นายสมัย กะการดี โรงเรียนบานสําโรง

197 14002 นางจุฬาลักษณ วรเกต โรงเรียนบานสําโรง

198 14034 นายนุกูล บุญเหลือ โรงเรียนบานเมืองลีง

199 14133 นางสาววัชราพร วัชรกุล โรงเรียนบานสําโรง

200 14195 นายวัน งามยิ่งยืน โรงเรียนบานจอมพระ

201 14267 นายบุญทัน นามศิริ โรงเรียนบานจอมพระ

202 14336 นางมณีรัตน นามศิริ โรงเรียนบานจอมพระ

203 14457 นายบุญยศ เปนเครือ โรงเรียนบานเมืองลีง

204 14458 นายทรงชีพ สิงหดิลก โรงเรียนบานผือ

205 14501 นางศุลีพร วงษฟองนวล โรงเรียนบานจอมพระ

206 14540 นางกรรณิการ สัตตธารา โรงเรียนบานเมืองลีง

207 14586 นายนิตย จินดาศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

208 14587 นายธนโชค งามยิ่งยืน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

209 14673 นายทองมา สืบเพ็ง โรงเรียนบานผือ

210 14763 นางสกุลรัตน บาตรโพธิ์ โรงเรียนบานจอมพระ

211 14815 นายเกียรติ รัตนะดี โรงเรียนบานเมืองลีง

212 14816 นายวิศิษฐ แสนกลา โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

213 14937 นายบุญทัน สาระ โรงเรียนบานสําโรง

214 14939 นายทองนิล สุขจิต โรงเรียนบานเมืองลีง

215 14976 นางไพลิน รัมยานนท โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

216 15009 นายสุทัศน อุไร โรงเรียนบานเมืองลีง

217 15181 นายจําลอง ดวงทวีสุข โรงเรียนบานเมืองลีง

218 15219 นางจินตนา ผสมกลา โรงเรียนบานเมืองลีง

219 15226 นายประกิจ ศรีสระคู โรงเรียนบานจอมพระ

220 15359 นางพรชนัตว ชัยตั้งจิต โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

221 15547 นางบุษรินทร ยาเพ็ชร โรงเรียนบานเมืองลีง

222 15549 นายสียา ศรีสุข โรงเรียนบานเมืองลีง

223 15665 นายทองเลี่ยม นภาคเวช โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

224 15795 นายมานพ สุขเกษม โรงเรียนบานผือ
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225 15892 นางเสงี่ยม โสดา โรงเรียนบานสําโรง

226 16148 นางอํานวย เคลือบสูงเนิน โรงเรียนบานสําโรง

227 16239 นายสดใส หลักคํา โรงเรียนบานจอมพระ

228 16329 นายปรีดา ประดับศรี โรงเรียนบานจอมพระ

229 16330 นายเสงี่ยม สุวงศ โรงเรียนบานสําโรง

230 16434 นายเขษม อุปถัมภ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

231 16436 นายคูณ เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานจอมพระ

232 16618 นายสุภาพ ประดับศรี โรงเรียนบานอันโนง

233 16869 นายอักษร สรอยจิต โรงเรียนบานอันโนง

234 16879 นางปราณี เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานจอมพระ

235 16965 นายสุริยา ปราสัยงาม โรงเรียนบานจอมพระ

236 17087 นางศิวพร นิลเนตร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

237 17090 นางอํานวย อุตสาหดี โรงเรียนบานจอมพระ

238 17091 นางสมวงศ เจือจันทร โรงเรียนบานเมืองลีง

239 17092 นายคํา เจือจันทร โรงเรียนบานเมืองลีง

240 17096 นางณัฐยา กายสําโรง โรงเรียนบานจอมพระ

241 17098 นายประมวล จินดาศรี โรงเรียนบานจอมพระ

242 17099 นางสุภา จินดาศรี โรงเรียนบานจอมพระ

243 17101 นายทองเจือ เครือจันทร โรงเรียนบานอันโนง

244 17111 นายเริงฤทธิ์ วงษฟองนวล โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

245 17219 นายเพลิน สุขยา โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

246 17362 นางมณีรัตน อยูเย็น โรงเรียนบานสําโรง

247 17645 นางทยิดา เถกิงบุณย โรงเรียนบานจอมพระ

248 17840 นายกฤษณพงศ สายกระสุน โรงเรียนบานเมืองลีง

249 17897 นางรัชนี สาระไลย โรงเรียนบานสําโรง

250 17961 นายเปลื้อง งามยิ่งยืน โรงเรียนบานสําโรง

251 18057 นางสุภาพร งามเลิศ โรงเรียนบานจอมพระ

252 18107 นายชรินทร หาสุข โรงเรียนบานจอมพระ

253 18281 นายวิวัฒน สอาดยิ่ง โรงเรียนบานอันโนง

254 18446 นางรุงนภา จินดาศรี โรงเรียนบานจอมพระ

255 18505 นางทัศนีย จารุเสฏฐิโน โรงเรียนบานเมืองลีง

256 18506 นางสังวรศรี เจริญศิริ โรงเรียนบานเมืองลีง
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257 18507 นายประศรี วองไว โรงเรียนบานเมืองลีง

258 18508 นายธีระวุฒิ จุฑาจันทร โรงเรียนบานเมืองลีง

259 18626 นายเสมือน สุขยา โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

260 18671 นายบุญสง พรหมบุตร โรงเรียนบานสําโรง

261 18689 นางสาวอํานวย ชุมพา โรงเรียนบานอันโนง

262 19031 นางบัวสอน สาสังข โรงเรียนบานผือ

263 19059 นายสลอน สายกระสุน โรงเรียนบานเมืองลีง

264 19060 นายทํานอง เจริญศิริ โรงเรียนบานเมืองลีง

265 19112 นายบุญเลิศ อินทรงาม โรงเรียนบานสําโรง

266 19152 นายกิมเฮียง รวมพัฒนากร โรงเรียนบานเมืองลีง

267 19180 นางทิพาพร คงบุญ โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

268 19181 นางราณี สุรเนตร โรงเรียนบานจอมพระ

269 19306 นางจันทรเพ็ญ รุงเรือง โรงเรียนบานเมืองลีง

270 19312 นายสังวาล ประดับศรี โรงเรียนบานจอมพระ

271 19315 นายวีรศักดิ์ ปรักเจริญ โรงเรียนบานสําโรง

272 19344 นายเจตน แผนทอง โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

273 19345 นายประสิทธิ์ จันทรงาม โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

274 19517 นางปราณี บูรณเจริญ โรงเรียนบานจอมพระ

275 19569 นางดาราพร พริ้งศิรินันทกุล โรงเรียนบานจอมพระ

276 19570 นางสะเอื้อน สิงคเสลิต โรงเรียนบานจอมพระ

277 19571 นางบุญจิราธร บุญลีประสิทธิ์ โรงเรียนบานจอมพระ

278 19661 นางลักษณคณา อุตสาหดี โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

279 19687 นายบุญชอบ สายยศ โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

280 19710 นายชยพล เถกิงบุณย โรงเรียนบานจอมพระ

281 19757 นางสาวจันทนา แทนแกว โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

282 19758 นายสมควร เจือจันทร โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

283 19786 นางนภัสนันท ทองนํา โรงเรียนบานอันโนง

284 19788 นายขยัน มณีศรี โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

285 19801 นางพจนารถ ประดับศรี โรงเรียนบานอันโนง

286 20030 นางสาวประภัทร อินทรงาม โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

287 20046 นายดิเรก กระแสเทพ โรงเรียนบานสําโรง

288 20129 นางสุนทรี วีระพันธ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร
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289 20130 นายประเด็น สมพร โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

290 20274 นายสลวย แสนกลา โรงเรียนบานอันโนง

291 20282 นายสุชาติ มั่นหมาย โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

292 20397 นางรุจิรา ขําชูสงฆ โรงเรียนบานเมืองลีง

293 20398 นางสาวฆรณี สุขศิลป โรงเรียนบานจอมพระ

294 20414 นางชุลีพร สํารวมจิต โรงเรียนบานสําโรง

295 20446 นางสาวบุปผชาติ แสวงสุข โรงเรียนบานจอมพระ

296 20452 นางสาววีรยา โอกาสดี โรงเรียนบานจอมพระ

297 20555 นายที เครือวัลย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

298 20607 นางพวงเพชร เอี่ยมภูงา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

299 20608 นายมงคล นิลเนตร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

300 20817 นายสมชาย จารุวงศ โรงเรียนบานจอมพระ

301 20907 นายเจริญ สายยศ โรงเรียนบานจอมพระ

302 20908 นายไชยสิทธิ์ ดาศรี โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

303 21113 นายโกสินทร ตระการผล โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

304 21138 นางวารุณี ทองศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

305 21220 นายบรรพจน ดาศรี โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

306 21233 นายสมาน ขุมทอง โรงเรียนบานจอมพระ

307 21234 นายไชยวัฒน สมบัติพิทักษสุข โรงเรียนบานเมืองลีง

308 21336 นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล โรงเรียนบานจอมพระ

309 21348 นายสังคม พลยางนอก โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

310 21447 นางวิลาวัณย กิตติวีรวงศ โรงเรียนบานจอมพระ

311 21470 นายบุญเยี่ยม สาแกว โรงเรียนบานจอมพระ

312 21808 นางจินตนา วัชรกุล โรงเรียนบานจอมพระ

313 21830 นางพิกุล พลทวี โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

314 21977 นายสมศักดิ์ บูรณเจริญ2 โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

315 21978 นางสาวทิวนันท เพงพิศ โรงเรียนบานผือ

316 22056 นายยุทธนา บูรณะ โรงเรียนบานอันโนง

317 22060 นายพินิจ อินทรงาม โรงเรียนบานสําโรง

318 22196 นางจําลอง สังโสมา โรงเรียนบานจอมพระ

319 22255 นางวิไลลักษณ บุญเศษ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

320 22370 นายประเสริฐ กระแสเทพ โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา
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321 22470 นายบุญเรือง จันทรหอม โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

322 22497 นายวราวุฒิ สุขแสวง โรงเรียนบานจอมพระ

323 22500 นายบุญธรรม ดาศรี โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

324 22501 นางศิริสุข ลิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนบานจอมพระ

325 22522 นางนารีรัตน ดวงราษี โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

326 22586 นายประมวล สํารวมจิต โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

327 22717 นายอาดุลย ดวงราษี โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

328 22778 นางสุพิชา เสริมศิริ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

329 22779 นางฐานิต ทองศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

330 22797 นายมังกร พิมพพอก โรงเรียนบานอันโนง

331 22992 นายธนงศักดิ์ หงษอินทร โรงเรียนบานจอมพระ

332 22993 นางอรสา มะลิซอน โรงเรียนบานเมืองลีง

333 22994 นางธันยธร อุปถัมภ โรงเรียนบานเมืองลีง

334 23086 นางนภัสสร บุญเลิศ โรงเรียนบานผือ

335 23133 นางสาวปญจรัตน เรืองไชยวุฒิ โรงเรียนบานเมืองลีง

336 23247 นางทองใบ เพิ่มดี โรงเรียนบานผือ

337 23362 นายมาณพ สายยศ โรงเรียนบานจอมพระ

338 23418 นางสาวสุพัตรา ใจกลา โรงเรียนบานเมืองลีง

339 23497 นางสาวเสนีย กิ่งแกว โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

340 23555 พ.อ.อ.ไพโรจน ดํารงศักดิ์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

341 23599 นางสาธิตา มณีศรี โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

342 23641 นางรัตนา มุตตะโสภา โรงเรียนบานสําโรง

343 23650 นางสายชล วองไว โรงเรียนบานเมืองลีง

344 23713 นายวีระพงษ มูลศิริ โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

345 23736 นายประเวส ธนภัทรดิลก โรงเรียนบานจอมพระ

346 23790 นายทวีสุข เจือจันทร โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

347 23800 นางสุทิน ทิพยกลาง โรงเรียนบานอันโนง

348 24013 นางสุภาภรณ สืบเพ็ง โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

349 24065 นายประเสริฐ ทองอุดม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

350 24102 นายบุญรอด เพิ่มดี โรงเรียนบานผือ

351 24148 นางจุราภรณ ภูวดลไพโรจน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

352 24175 นางจิตราพัชร สุขสงวน โรงเรียนบานจอมพระ
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353 24242 นายสังวาล สืบมี โรงเรียนบานสําโรง

354 24254 นางกรรณิการ สุขจิต โรงเรียนบานอันโนง

355 24378 นายธวัชชัย เศรษฐนันท โรงเรียนบานจอมพระ

356 24428 นายนันทพล ใจกลา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

357 24540 นางสาวบุณฑริกา กระแสเทพ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

358 24557 นางพุทธพร วงศรุจิโรจน โรงเรียนบานเมืองลีง

359 24561 นางรัชดาภรณ ใจกลา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

360 24604 นางรุงฤดี ไวยศรีแสง โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

361 24650 นางสุพิน อินทรงาม โรงเรียนบานสําโรง

362 24663 นายถนอม แสวงดี โรงเรียนบานเมืองลีง

363 24703 นายสมาน ดาศรี โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

364 24761 นายไพสาร สูตรตันติ โรงเรียนบานสําโรง

365 24782 นางดุษฎี พวงพิมาย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

366 24825 นายอุทัย พลภูเมือง โรงเรียนบานสําโรง

367 24826 นางนราพร ธุระหาญ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

368 24851 นายสุทัศน สาระไลย โรงเรียนบานจอมพระ

369 24861 นางนงลักษณ พันธวิไล โรงเรียนบานอันโนง

370 24882 นายบุตรดี มณีศรี โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

371 24887 นายสุรชัย งามชื่น2 โรงเรียนบานจอมพระ

372 25100 นางสาวชวนพิศ วัชรกุล โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

373 25101 นางเยาวลักษณ ชดกลาง โรงเรียนบานผือ

374 25112 นางประนอม นวมจะโปะ โรงเรียนบานสําโรง

375 25114 นางอรพินท ชอบธรรม โรงเรียนบานสําโรง

376 25164 นางอรทัย เศรษฐนันท โรงเรียนบานจอมพระ

377 25193 นายสุรวัฒน ในเรือน โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

378 25228 นางบุญเรือง หาสุข โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

379 25248 นายภานุพงค พนุมรัมย โรงเรียนบานอันโนง

380 25256 นางกัญญารัตน พรมแตง โรงเรียนบานจอมพระ

381 25283 นายบุญเยี่ยม พวงจันทร โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

382 25297 นางอรทัย แผนทอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

383 25350 นางพรรณี รวมพัฒนากร โรงเรียนบานเมืองลีง

384 25379 นางพูนทรัพย ประดับศรี โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา
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385 25381 นางนพรัตน อุสาหดี โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

386 25425 นางสมทบ โสภา โรงเรียนบานสําโรง

387 25472 นายประดิษฐ กระแสเทพ โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

388 25496 นางวันทนา มะลิซอน โรงเรียนบานเมืองลีง

389 25533 นางกชกร ทองนํา โรงเรียนบานจอมพระ

390 25544 นายชาญชัย วัชรกุล โรงเรียนบานจอมพระ

391 25564 นางสาวนิตยา สุดดี โรงเรียนบานผือ

392 25571 นางศิริพร ศรีเพชร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

393 25632 นางณัฏฐวี พจนะแกว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

394 25656 นางภัชพิชชา อุตสาหดี โรงเรียนบานจอมพระ

395 25675 นายประสบ ค้ําชู โรงเรียนบานอันโนง

396 25680 นางอัมพร รัตนะดี โรงเรียนบานเมืองลีง

397 25684 นายอภิชิต เกษแกว โรงเรียนบานจอมพระ

398 25685 นางสุนีย พุทธหลา โรงเรียนบานจอมพระ

399 25763 นางสาวปราณี ภาสดา โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

400 25818 นายพงษศักดิ์ พรมมา โรงเรียนบานเมืองลีง

401 25859 นายจรูญ แผนทอง โรงเรียนบานสําโรง

402 25900 นางสาวพิกุลแกว แสวงสุข โรงเรียนบานผือ

403 25924 นางดาวเรือง พลยางนอก โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

404 25932 นางศิวิมล มั่นหมาย โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

405 25941 นายเชิด ชูตาลัด โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

406 26014 นางบรรจงจิตร ฉายสันติ์ โรงเรียนบานสําโรง

407 26047 นายสมจิตร สุขประเสริฐ โรงเรียนบานผือ

408 26144 นางณัฐนันท สุขแสวง โรงเรียนบานจอมพระ

409 26145 นางนวลจันทร ทองอุดม โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

410 26209 นายปณิธาน สุขเกษม โรงเรียนบานผือ

411 26249 นางศิริกานต โสวาที โรงเรียนบานเมืองลีง

412 26256 นายอิทธิชัย สิงหธีร โรงเรียนบานอันโนง

413 26315 นายพิชัย นวมจะโปะ โรงเรียนบานสําโรง

414 26406 นางนารีรัตน นอยหลุบเลา โรงเรียนบานอันโนง

415 26426 นางดารารัตน บูรณเจริญ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

416 26486 นางศรีสุดา เจริญยิ่ง โรงเรียนบานจอมพระ
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417 26527 นายเกรียงศักดิ์ ราชปนติ๊บ โรงเรียนบานสําโรง

418 26528 นางรัชนี แผนทอง โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

419 26529 นางรุจิวรรณ เศรษฐนันท โรงเรียนบานจอมพระ

420 26530 นางพูนทรัพย ผลโพธิ์ โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

421 26588 นางสุชาดา แกวษเกษ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

422 26721 นายสมชาย สายกระสุน โรงเรียนบานอันโนง

423 26762 นายชาญชัย สุขสมาน โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

424 26803 นายประสาร สงคราม โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

425 26829 นายสงา เจริญยิ่ง โรงเรียนบานจอมพระ

426 26847 นายสมเกียรติ สมานมิตร โรงเรียนบานจอมพระ

427 26979 นางสาวเสาวภา วิเศษ โรงเรียนบานจอมพระ

428 26984 นายพีระ เรียงทอง โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

429 27131 นางสุรพรรณ ฉิมงาม โรงเรียนบานอันโนง

430 27179 นายสุรินทร ตรองจิตต โรงเรียนบานผือ

431 27204 นางศศิธร คงวัน โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

432 27269 นายวีระศักดิ์ สังขเสาวภาคย โรงเรียนบานสําโรง

433 27408 นางจิราทิพย วรโชติติยานนท โรงเรียนบานจอมพระ

434 27504 นางศุภัทร สุขยา โรงเรียนบานอันโนง

435 27592 นายสมหวัง พลทวี โรงเรียนบานอันโนง

436 27593 นางดาวเรือง ธวัช โรงเรียนบานสําโรง

437 27640 นายบุญชิด บุญเลิศ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

438 27666 นางนิตยา บุญเลิศ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

439 27721 นางอนุรักษ มั่นยืน โรงเรียนบานเมืองลีง

440 27802 นางวิไลวรรณ บรรลือทรัพย โรงเรียนบานจอมพระ

441 27817 นางศิริพรรณ ขุมทอง โรงเรียนบานผือ

442 27841 นายเกงกาจ จุลสมุหพงศ โรงเรียนบานจอมพระ

443 27851 นางธนิดา แสงเพ็ง โรงเรียนบานจอมพระ

444 27907 นางสาวบัญชร แสวงสุข โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

445 27917 นางสาวจันทรา เปนสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

446 27950 นางสาวพิมพกานต สมานุหัส โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

447 28049 นายวีรพรรณ มะลิซอน โรงเรียนบานเมืองลีง

448 28060 นายพีระพันธ เสริมศิริ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค
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449 28090 นางนพรัตน งางาม โรงเรียนบานจอมพระ

450 28131 นายนําพล แสงกระจาง โรงเรียนบานผือ

451 28144 นางสุภาภรณ แสงกระจาง โรงเรียนบานจอมพระ

452 28151 นายณรงค คุมจันอัด โรงเรียนบานจอมพระ

453 28183 นางจันที ไชยแสง โรงเรียนบานจอมพระ

454 28191 นางพิไลลักษณ พุฒิดํารง โรงเรียนบานอันโนง

455 28215 นางพรพิมล เวลาเกิด โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

456 28288 นางวรัชยา เจือจันทร โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

457 28308 นางสุวรรณี สัตยซื่อ โรงเรียนบานจอมพระ

458 28320 นางสาวจิตใส จินดาศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

459 28388 นางสาววรางคณา แสนกลา โรงเรียนบานอันโนง

460 28393 นายสมพงษ มณีวรรณ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

461 28419 นายไพรัตน ทองเถาว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

462 28558 นางจรัสศรี มูลศิริ โรงเรียนบานจอมพระ

463 28638 นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

464 28687 นางบังอร ชูแกว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

465 28695 นายคุณแทน บุญรอด โรงเรียนบานอันโนง

466 28751 นางแสงเดือน จารัตน โรงเรียนบานเมืองลีง

467 28779 นางมณฑา นัยนิตย โรงเรียนบานผือ

468 28802 นายอดิศรา เรืองสนาม โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

469 28806 นางนิตยา บุญมา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

470 28818 นางอภิญญา โสภารัตน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

471 28829 นายชูชาติ ชูแกว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

472 28854 นางราณี บุญเลิศ โรงเรียนบานจอมพระ

473 28957 นายวิมล สาธร โรงเรียนบานจอมพระ

474 29054 นางสมฤทัย ระศรีนวล โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

475 29056 นางนิภา สิมมา โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

476 29106 นายบุญเกิด สมานมิตร โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

477 29107 นายพิเชษฐ จินดาศรี โรงเรียนบานเมืองลีง

478 29507 นางสาวสมพร ทองแมน โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

479 29508 นายชุมพล สติมั่น โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

480 29646 นายพงศธร จิตรแมน โรงเรียนบานเมืองลีง
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481 29662 นายกิตติพงษ มณฑา โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

482 29674 นายสุพิศ นิตยวัน โรงเรียนบานเมืองลีง

483 29697 นายสาคร กันทะพันธ โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

484 29744 นางกัญญานาถ เหมาะดีหวัง โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

485 29759 นายวิทวัส สายบุตร โรงเรียนบานจอมพระ

486 29790 นายชัยพล เผือดจันทึก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

487 29844 นางสาวรตนพร โพธิสาร โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

488 29850 นางสาวพรรณี พวงจันทร โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

489 29851 นายศรีนคร นัยนิตย โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

490 29854 นางปราณี สายกระสุน โรงเรียนบานอันโนง

491 29865 นางจุลณี ชาวะหา โรงเรียนบานสําโรง

492 29936 นางสาววณิชชา บุญมา โรงเรียนบานสําโรง

493 30014 นางชุติกาญจน สมราศรี โรงเรียนบานเมืองลีง

494 30070 นางสาวเตือนใจ แสนกลา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

495 30072 นางสาวศิวพร บูรณเจริญ โรงเรียนบานจอมพระ

496 30142 นางสาวสุรารักษ เนตรทวี โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

497 30156 นางวิไลลักษณ นันตา โรงเรียนบานอันโนง

498 30248 นางสาวนันทิดา บูรณเจริญ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

499 30262 นางสาวสายสุวรรณ ชูทรงเดช โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

500 30280 นางณัฏฐณิชา หมอทอง โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

501 30297 นางสาวกัลยาณี ศรีวิเศษ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

502 30312 นายวิวัฒน มั่นหมาย โรงเรียนบานอันโนง

503 30367 นางสาวพินวดี ลิ้มวัชรากูล โรงเรียนบานเมืองลีง

504 30397 นายทองสุข ทําดี โรงเรียนบานอันโนง

505 30399 นายสิทธิพงษ ยิ่งมีมา โรงเรียนบานอันโนง

506 30426 นางสาววารุณี ศิริ โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

507 30430 นางเรณู กระจายศรี โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

508 30452 นางดรุณี สดับสาร โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

509 30478 นายวรวิทย จินดาศรี โรงเรียนบานเมืองลีง

510 30506 นางดวงตา มิตรอนุเคราะห โรงเรียนบานเมืองลีง

511 30518 นายจัดตุพร บูรณะ โรงเรียนบานอันโนง

512 30640 นางสุลาวัลย เปนเครือ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค
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513 30647 นางชญากานต พรหมบุตร โรงเรียนบานผือ

514 30672 นางสาวจันทรทิพย มั่นหมาย โรงเรียนบานเมืองลีง

515 30685 นางสาวลําดวน เงางาม โรงเรียนบานจอมพระ

516 30846 นายชัยมงคล คงนาค โรงเรียนบานเมืองลีง

517 30871 นางสาวศิริรัตน สงางาม โรงเรียนบานจอมพระ

518 30881 นายสมพร โสปนหริ โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

519 30913 นายสุริเยส สุขแสวง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

520 31052 นายสุชาติ วรโพด โรงเรียนบานอันโนง

521 31094 นางนิภารา สมานมิตร โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

522 31173 นางศิริวรรณ แจมใสย โรงเรียนบานจอมพระ

523 31189 นางพิกุล เกลียวทอง โรงเรียนบานผือ

524 31208 นายโสภิณ ผลเจริญ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

525 31234 นายศิรสิทธิ์ ยืนยง โรงเรียนบานสําโรง

526 31281 นายชํานาญ เกตุโสระ โรงเรียนบานสําโรง

527 31285 นางดนิตา พลหาญ โรงเรียนบานผือ

528 31349 นางเกศนีย สุจินพรัหม โรงเรียนบานจอมพระ

529 31427 นายเทพประธีป สิมมา โรงเรียนบานผือ

530 31496 นางศุภลักษณ จินดากุล โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

531 31552 นางสาวกรองแกว บุญเหลือ โรงเรียนบานเมืองลีง

532 31606 นางสาวสุพรรณี ขาวงาม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

533 31610 นายเกรียงศักดิ์ ประดับศรี โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

534 31620 นายวิสัยทัศน พรหมขันธ โรงเรียนบานจอมพระ

535 31632 นางสาวนภาพร บูรณะ โรงเรียนบานเมืองลีง

536 31646 นางสาววิภาวี เที่ยงธรรม โรงเรียนบานสําโรง

537 31659 นายพินิจ นาคงาม โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

538 31723 นายมานะ เงางาม โรงเรียนบานจอมพระ

539 31746 นางสาวนงเยาว เหมาะชาติ โรงเรียนบานจอมพระ

540 31751 นายธนกฤต ศิริโฉม โรงเรียนบานสําโรง

541 31781 นางสาวณัฐยา แผนทอง โรงเรียนบานจอมพระ

542 31784 นางเกศรินทร ดาศรี โรงเรียนบานอันโนง

543 31786 นางสาวนันทา พิมพปราบ โรงเรียนบานผือ

544 31839 นางสาวบุรีรัตน จินดาศรี โรงเรียนบานจอมพระ
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545 31849 นายกิตติศักดิ์ สายยศ โรงเรียนบานจอมพระ

546 31912 นายถวิล ศรีสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

547 31915 นายภาณุพงศ ทองขอน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

548 31945 นางสาวนัฐพัฒนี พงษสุขธนพ โรงเรียนบานสําโรง

549 31977 นางแกวมณี สุขจิต โรงเรียนบานเมืองลีง

550 31993 นางสุวรรณี เพ็งวิชัย โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

551 31995 นางสาวพรวิมล ปานทอง โรงเรียนบานจอมพระ

552 31996 นางชนิภา สําราญสุข โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

553 32026 นางสาวอารีรัตน ใจกลา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

554 32030 นายอภิชากฤต อินทหอม โรงเรียนบานเมืองลีง

555 32060 นางสาวทิตยา บุญยงค โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

556 32098 นางจิราวดี นาคงาม โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

557 32109 นางอํานวยพร กิ่งแกว โรงเรียนบานสําโรง

558 32142 นายบัวชิต อุทธารัมย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

559 32173 นางสาวเชิญขวัญ พันธุสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

560 32229 นายสมชื่น หวังผล โรงเรียนบานเมืองลีง

561 32244 นางสาวภัทรวดีพ สิงจานุสงค โรงเรียนบานผือ

562 32286 นายวัลลภ สุขเกษม โรงเรียนบานอันโนง

563 32299 นางศิริวรรณ ทองศรี โรงเรียนบานสําโรง

564 32309 นางอรปรียา  ฤกษศรี โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

565 32312 นางสาวเอกลักษณ บูรณะ โรงเรียนบานจอมพระ

566 32440 นางจันทรฉาย จงใจงาม โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

567 32460 นางสุภาพร นิลหุต โรงเรียนบานจอมพระ

568 32511 นางสาวชนกนาถ เชิดชู โรงเรียนบานสําโรง

569 32537 นางรัชนีวรรณ บุญเลิศ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

570 32552 นางวิภาภรณ ผมงาม โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

571 32554 นายมีสงา ขาวงาม โรงเรียนบานสําโรง

572 32597 นางสาวทิพยประภา เหลาคม โรงเรียนบานเมืองลีง

573 32613 นางสาวกัญญาภัทร สุทธิวรรค โรงเรียนบานเมืองลีง

574 32684 นางสาวโสมวรรณ ประสมพล โรงเรียนบานเมืองลีง

575 32696 นางวชิรญาณ ทัพพันธชัย โรงเรียนบานจอมพระ

576 32713 นางวิภาดา แพงเจริญ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค
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577 32753 นายประสิทธิ์ หอมเนียม โรงเรียนบานอันโนง

578 32836 นายสุพรรณ ทองขาว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

579 32903 นางสาวสิริยากร แขงขัน โรงเรียนบานเมืองลีง

580 32977 นางอรทัย ไชยเชฐ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

581 32985 นายมนตรี ศรีวงศ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

582 32990 นายนิษฐ ประสีระเตสัง โรงเรียนบานเมืองลีง

583 32991 นางสาวสุภาวดี สายเคน โรงเรียนบานเมืองลีง

584 33011 นางสาวสุพรรณ มณีศรี โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

585 33117 นายธนากร คูคํา โรงเรียนบานจอมพระ

586 33134 นายศักดิ์ชาย ทองศรี โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

587 33135 นางสาวพนิดา โคกแกว โรงเรียนบานเมืองลีง

588 33178 นางสาวลัดดา สกุลทอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

589 33180 นางสาวรุงทิพย ดวงศรี โรงเรียนบานอันโนง

590 33237 นางสุพิน มสาธานัง โรงเรียนบานอันโนง

591 33246 นางสาวบัวพัน แกวคํา โรงเรียนบานสําโรง

592 33291 นางสาวอนงคลักษณ เจริญมาก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

593 33416 นางศิวพร บูรณะ โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

594 33529 นางสาวนุชนาฎ ไหวดี โรงเรียนบานจอมพระ

595 33582 นางสาววารุณี สารสุข โรงเรียนบานอันโนง

596 33669 นางสาวอาทิตยา โพธิ์หิรัญ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

597 33681 นางนงศรี หงษทอง โรงเรียนบานเมืองลีง

598 33708 นายวรากร ทรงพระ โรงเรียนบานเมืองลีง

599 33726 นางสาวชัชชญา เลิศสิทธิ์ โรงเรียนบานอันโนง

600 33727 นางสิริรัตน สายกระสุน โรงเรียนบานเมืองลีง

601 33753 นางสาวขวัญตา ปานทอง โรงเรียนบานเมืองลีง

602 33824 นางสาวฐิตารีย สีหะวงษ โรงเรียนบานเมืองลีง

603 33825 นายเทวัน มังษะชาติ โรงเรียนบานสําโรง

604 33844 นางสาวกมลรัตน นามคํา โรงเรียนบานจอมพระ

605 33887 นางสาวภรณกนก เติมใจ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

606 33891 นางสาวศิริญญา สิทธิจันทร โรงเรียนบานผือ

607 33960 นางสมถวิล สมานมิตร โรงเรียนบานอันโนง

608 34021 นางสาวพรนภา เวียงคํา โรงเรียนบานอันโนง
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609 34022 นางสาวนฤมล ทุนนาม โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

610 34024 นางสาวชัญญรัตน บุญล้ํา โรงเรียนบานเมืองลีง

611 34161 นายเอนก ธุระนิตย โรงเรียนบานสําโรง

612 34196 นางศศิกาญจณ บุญเลิศ โรงเรียนบานผือ

613 34199 นางสาวอุทัยวรรณ สายกระสุน โรงเรียนบานอันโนง

614 34308 นางอรทัย วรพุทธ โรงเรียนบานสําโรง

615 34322 นางสาวณัฐนันท ศาลางาม โรงเรียนบานจอมพระ

616 34342 นางสาวดิษยา กมลชัย โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

617 34343 นางสาวจันทรา บุญมาก โรงเรียนบานผือ

618 34370 นางสาวอุษณีย เจริญยิ่ง โรงเรียนบานเมืองลีง

619 34382 นายสุรศักดิ์ แจมใสย โรงเรียนบานสําโรง

620 34402 นายศักดิ์ดา เงางาม โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

621 34514 นายพรชัย ศรีทอง โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

622 34535 นางสาวพรทิพย งามเกิด โรงเรียนบานอันโนง

623 34558 นางพีรนันท เชิดชาย โรงเรียนบานอันโนง

624 34559 นางอัณณญาดา โคตรพันธ โรงเรียนบานผือ

625 34578 นางสาวกนกอร หูทอง โรงเรียนบานอันโนง

626 34587 นางสาวเสาวนีย หาญทะเล โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

627 34636 นางสาวหนามล อะพินรัมย โรงเรียนบานจอมพระ

628 34637 นางกรวิภา หันตุรินทร โรงเรียนบานจอมพระ

629 34638 นางสาวอรุณี ไกรสุข โรงเรียนบานจอมพระ

630 34639 นางสาวพรสุดา แสนกลา โรงเรียนบานผือ

631 34670 นางสาวสิริพร เจริญยิ่ง โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

632 34679 นางรัชดา โสรถาวร โรงเรียนบานอันโนง

633 34680 นางสาวณัฐกาญจน สายยศ โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

634 34681 นางมาลัยรัตน สุขศรี โรงเรียนบานเมืองลีง

635 34702 นางสาวดรัลรัตน ดีมั่น โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

636 34741 นางสาวชญาณนันท เจริญสุข โรงเรียนบานเมืองลีง

637 34760 นายวสันต ผูสมเกา โรงเรียนบานอันโนง

638 34761 นายอุดมศักดิ์ แสงใส โรงเรียนบานจอมพระ

639 34777 นางสาวรุงศรี วิเศษ โรงเรียนบานจอมพระ

640 34792 นางศิริวรรณ คนึงเพียร โรงเรียนบานขามศึกษาคาร
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641 34823 นางสาวนันทาพร กิติลาภ โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

642 34882 นางพรณิตา มานุจํา โรงเรียนบานอันโนง

643 34908 นางสาวสาคร ปานทอง โรงเรียนบานอันโนง

644 34946 นางสาวกัญธิชา เอกัณหา โรงเรียนบานจอมพระ

645 34947 นางสาวอภิญญา อกอุน โรงเรียนบานสําโรง

646 34994 นางสมบูรณ สุขแสวง โรงเรียนบานอันโนง

647 35035 นางสาวสุภาวิณี จันทรงาม โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

648 35067 นายสันติชัย ศรีวิหยัด โรงเรียนบานผือ

649 35068 นางสาวมณีรัตน กาเผือก โรงเรียนบานผือ

650 35069 นางสาวอารีรัตน เสารหงษ โรงเรียนบานผือ

651 35071 นางสาวแสงดาว คําพันชนะ โรงเรียนบานผือ

652 35120 นายภูวนัย ดอกไธสง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

653 35143 นางสาวสุทธิษา ดาทอง โรงเรียนบานเมืองลีง

654 35164 นางสาวสุจิตรา ทองทา โรงเรียนบานเมืองลีง

655 35215 นายกิตติพงศ บุญเติม โรงเรียนบานจอมพระ

656 35245 นางสาวพัชรีภรณ จินดาศรี โรงเรียนบานอันโนง

657 35265 นางสาวโสรญา สัมณีย โรงเรียนบานอันโนง

658 35266 นางวลัยภรณ สมานมิตร โรงเรียนบานสําโรง

659 35267 นายชนัยชนม ศรีผดุง โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

660 35268 นายอนุชัย เจริญ โรงเรียนบานผือ

661 35304 นางสาวรัตนา บูรณเจริญ โรงเรียนบานสําโรง

662 35305 นายณัฐพงษ อรามเรือง โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

663 35306 นายมงคล โพธิ์เงิน โรงเรียนบานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห

664 35307 นายพชรพล ฉิมมาลี โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

665 35333 นางสาวศศิธร พาเจริญ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

666 35360 นางอัจฉราพรรณ มูลสาระ โรงเรียนบานผือ

667 35397 นางสาวธัญรดี   ปุยภูงา โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

668 35398 นางกัลยา ภักดี โรงเรียนบานอันโนง

669 35399 นางสาวณัฐธกาญน ภูมิสูง โรงเรียนบานอันโนง

670 35540 นางสาวเสาวณีย อิ่มจิต โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

671 35549 นางสาวพุทธพร หงษทอง โรงเรียนบานผือ

672 35605 นายรณกร พงศจรยา โรงเรียนบานอันโนง
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673 35628 นางสาวรุจิรา วิยาสิงห โรงเรียนบานอันโนง

674 35644 นางสาวอุษณีย สาระ โรงเรียนบานอันโนง

675 35672 นางสาวสิริพร คงดี โรงเรียนบานสําโรง

676 35678 นางนรินทร ทําดี โรงเรียนบานเมืองลีง

677 35752 นายคําภีร เครือวัลย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

678 35765 นางสาวลัดดาวัลย เกิดชื่น โรงเรียนบานจอมพระ

679 35809 นางสาววิภาวรรณ อินทรงาม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

680 35811 นางสาวกรรณิการ ปานทอง โรงเรียนบานอันโนง

681 35840 นางสาวศิริลักษณ สายกระสุน โรงเรียนบานสําโรง

682 35858 นางสาวสุพรรณี ตรงคํานึง โรงเรียนบานเมืองลีง

683 35883 นางสาวปยธิดา แกวหอม โรงเรียนบานจอมพระ

684 35888 นางสาวเอมอร ชื่นชม โรงเรียนบานผือ

685 35900 นายเวโรจน สาแกว โรงเรียนบานสําโรง

686 35902 นางเบญจพร คําทอง โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

687 35904 นางกาญจนา พิศเพ็ง โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

688 35913 นายสุด เจริญยิ่ง โรงเรียนบานจอมพระ

689 35916 นายสมยศ มะลิงาม โรงเรียนบานเมืองลีง

690 35931 นางสาวเมธาวี จอกทอง โรงเรียนบานอันโนง

691 35944 นางกชณิชมณ บัวไชยา โรงเรียนบานจอมพระ

692 35950 นายนรินทร จินดาศรี โรงเรียนบานจอมพระ

693 35955 นายพิทักษ  ทองแมน โรงเรียนบานผือ

694 35957 นางจิดาภา  วัฒนสังขโสภณ โรงเรียนบานจอมพระ

695 35981 นายนิเทศน  ทองนรินทร โรงเรียนบานสําโรง

696 35991 นางสาวมัทนา ศาลางาม โรงเรียนบานผือ

697 36008 นายรุงโรจน สิมัยนาม โรงเรียนบานสําโรง

698 36009 นางสาวจุฑารัตน สนในใจ โรงเรียนบานเมืองลีง

699 36010 นางสาวฐานิยา สุขประเสริฐ โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

700 36011 นางสาวอนุชสรา สายนวล โรงเรียนบานผือ

701 36064 นางสาวกิรณา อุรางรัมย โรงเรียนบานสําโรง

702 36065 นางสาวจันทรเพ็ญ ยินดีรัมย โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

703 36066 นางสาวอุทัยรัตน กาญจนสุทธิแสง โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

704 36076 นายภานุมาส ชื่นเย็น โรงเรียนบานอันโนง
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705 36123 นางสาวปวริศา แกวหอม โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

706 36160 นางสาวสุรัสวดี พรมนัด โรงเรียนบานอันโนง

707 36173 นายภาวิสร ไชยทอง โรงเรียนบานอันโนง

708 800054 นางสาวรัญจวน กรทิพย โรงเรียนบานจอมพระ

709 800055 นางสาวอัญชลี จินดาศรี โรงเรียนบานจอมพระ

710 800056 นายพลวัฒน ธรรมดา โรงเรียนบานผือ

711 800057 นางฤดีวรรณ หมายกลา โรงเรียนบานจอมพระ

712 800058 นางสาวอรนุช นุสรรัมย โรงเรียนบานจอมพระ

713 800059 นางปยมาภรณ หวังมั่น โรงเรียนบานจอมพระ

714 800208 นางจรรยา ทอนศรี โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

715 800209 นางญาณิฏา กันทะพันธ โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

716 800282 นางสาวพุทธชาด หอมหวล โรงเรียนบานจอมพระ

717 800283 นางศรัญญา ศิริกุลพานิชย โรงเรียนบานจอมพระ

718 800351 นายศักดิ์ชัย หาสุข โรงเรียนบานสําโรง

719 800368 นางสาวสุดารัตน สุดคนึง โรงเรียนบานเมืองลีง

720 800404 นางสุธาดา บุญเศษ โรงเรียนบานเมืองลีง

721 800467 นายบรรพต นนธิจันทร โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

722 800474 นายเอกณรงค อุนศรี โรงเรียนบานขามศึกษาคาร

723 800522 นายศราวุธ ถึงสุข โรงเรียนบานสําโรง

724 800523 นางสาวพัชรา แทนแกว โรงเรียนบานสําโรง

725 800531 นายธีระศักดิ์ พวงจําปา โรงเรียนบานลุมระวีวิทยา

726 800551 วาที่รอยตรีฐาปนพงศ ชาติสม โรงเรียนบานอันโนง

727 800552 นายธนภัทร เขียวสระคู โรงเรียนบานอันโนง

728 800553 นางสาวบัณฑิตา บุญสมศรี โรงเรียนบานสําโรง

729 800573 นายณัฐพงษ ไหวดี โรงเรียนบานจอมพระ

730 800603 นายปริญญา แกวเขียวงาม โรงเรียนบานอันโนง
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1 599 นางสุณีพร สายยศ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

2 610 นางฉวีวรรณ ถือคุณ โรงเรียนบานตากูก

3 1348 นางจําลอง รัมพณีนิล โรงเรียนบานพระปด

4 1426 นายประชัน นภาคเวช โรงเรียนบานแสรออ

5 2354 นางยอย คนึงเพียร โรงเรียนบานพระปด

6 2816 นายสมภูมิ นุตโร โรงเรียนบานตากูก

7 3199 นางสุคนธ สวยรูป โรงเรียนบานตากูก

8 3211 นางเนาวรัตน อนันตรสุชาติ โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

9 3243 นายคําแหง ปรากฎรัตน โรงเรียนบานแสรออ

10 3620 นายประเสริฐ ทองนํา โรงเรียนบานสนวนนางแกว

11 3929 นายมงคล บูรณเจริญ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

12 4038 นายสายปญญา เติมกลา โรงเรียนบานพระปด

13 4322 นางสาวคํามูล มูลศาสตร โรงเรียนบานแสรออ

14 4372 นายมนตรี ศิริมาลา โรงเรียนบานพระปด

15 4387 นางนิรมล ดาศรี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

16 4575 นายสุจิต เจริญผล โรงเรียนบานแสรออ

17 4576 นางมณี อยูครบ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

18 4614 นายประศักดิ์ วรรณูปถัมภ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

19 4652 นายวีระ ชมชื่นดี โรงเรียนบานตากูก

20 4741 นางกัลยา ยงคง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

21 4839 นางสุวรรณี วรรณูปถัมภ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

22 4842 นางวิภาพร วรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

23 4917 นางอรุณี สายยศ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

24 5161 นายอัศวิน มุตะโสภา โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

25 5189 นางทิฆัมพร ราษีนวล โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

26 5343 นางบุญพรอม วันดี โรงเรียนบานสนวนนางแกว

27 5450 นางวารัตน สุทธิประภา โรงเรียนบานตากูก

28 5634 นางอบเชย บูรณเจริญ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

29 5666 นางประสพพร จาบทอง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

30 5731 นายจํานง ดวงจุด โรงเรียนบานพระปด

31 5826 นางรานี บุญประเสริฐ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

32 6043 นายสุภาพ บูรณเจริญ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 2 อําเภอเขวาสินรินทร

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
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33 6077 นายวิชนม ผจญกลา โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

34 6136 นายไพศาล มีพรอม โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

35 6157 นายพัฒนา พอคา โรงเรียนบานตากูก

36 6269 นางสุมาลี สายรัตน โรงเรียนบานพระปด

37 6429 นางอุไรวรรณ มีพรอม โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

38 6595 นายไพโรจน มุมทอง โรงเรียนบานแสรออ

39 6659 นายสายเรือน คําดี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

40 6716 นางสุพรรณี เจริญผล โรงเรียนบานแสรออ

41 6815 นายมานะ สายยศ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

42 6827 นางดรุณี ผจญกลา โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

43 6869 นายศรีสวัสดิ์ ทองดา โรงเรียนบานสนวนนางแกว

44 6962 นางสมเกียรติ เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนบานตากูก

45 6963 นายพงษศักดิ์ นับถือดี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

46 7035 นางรัชนีภรณ ประเสริฐสาร โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

47 7065 นายโสภณ สุขวิทย โรงเรียนบานพระปด

48 7261 นายบัณฑิต ชาวนา โรงเรียนบานตากูก

49 7372 นายพิรุณ สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

50 8083 นางสาวสุรีภรณ นุตโร โรงเรียนบานตากูก

51 8426 นางจีริสุดา แสนดี โรงเรียนบานแสรออ

52 8719 นางดวงใจ ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

53 8783 นายเกียรติ นามนวล โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

54 8874 นางสอาด ประสิทธิ์พันธ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

55 8896 นางจํานงค วัชรารัตน โรงเรียนบานแสรออ

56 9076 นายดิษฐพล กระจายศรี โรงเรียนบานสนวนนางแกว

57 9168 นายทินกร ใจเย็น โรงเรียนบานสนวนนางแกว

58 9179 นางสุนิสา สายยศ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

59 9320 นางจิดาภา จันทรานุชิต โรงเรียนบานพระปด

60 9325 นายกริช ผจญกลา โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

61 9388 นางเยาวรัตน ฉัตรทอง โรงเรียนบานพระปด

62 9464 นางศรีจันทร บูรณเจริญ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

63 9523 นายมงคล จันทเขต โรงเรียนบานแสรออ

64 9536 นางชุติภา ศรีไทย โรงเรียนบานตากูก
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65 9688 นางอุรา สายยศ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

66 9705 นางคําตัน มุมทอง โรงเรียนบานตากูก

67 9873 นางมาลี คงชัย โรงเรียนบานสนวนนางแกว

68 10086 นายทวีศักดิ์ เมืองงาม โรงเรียนบานสนวนนางแกว

69 10626 นายจูน แทนแกว โรงเรียนบานสนวนนางแกว

70 10707 นายเรวัชร บูรณเจริญ โรงเรียนบานตากูก

71 10866 นางรุงทิวา ชาวนา โรงเรียนบานตากูก

72 10906 นางธัญญา ทิมชางทอง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

73 11288 นางศรัณยา ตั้งใจดุษณี โรงเรียนบานตากูก

74 11291 นางมัตติกา พูนชัย โรงเรียนบานแสรออ

75 11295 นายชัยสิทธิ์ แทนแกว โรงเรียนบานตากูก

76 11689 นายสุระ พลานุ โรงเรียนบานแสรออ

77 11711 นายวิทยา คงเสมอ โรงเรียนบานแสรออ

78 11847 นางอมรกิจ ประวิง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

79 11892 นางสิริกุล ไมออนดี โรงเรียนบานสนวนนางแกว

80 11925 นายเจษฎา หาสุข โรงเรียนบานสนวนนางแกว

81 12156 นางสุขจิตร สอนดอก โรงเรียนบานแสรออ

82 12178 นางนงลักษณ พอกพูน โรงเรียนบานแสรออ

83 12221 นายสุชีพ ชูวา โรงเรียนบานแสรออ

84 12317 นางเสาวนิต ศิริพูน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

85 12329 นางประนอม นฤมิตมนตรี โรงเรียนบานสนวนนางแกว

86 12466 นางสุนทร มั่งมี โรงเรียนบานแสรออ

87 12610 นายสุทัศน ยิ่งเรงเริง โรงเรียนบานสนวนนางแกว

88 12731 นายประยงค หุนทอง โรงเรียนบานพระปด

89 12839 นางศุภลักษณ ใยยอย โรงเรียนบานแสรออ

90 12865 นายทนงศักดิ์ แทนแกว โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

91 12930 นายภินินทร สมัครสมาน โรงเรียนบานแสรออ

92 13107 นายวิชัย อยูปูน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

93 13379 นางสุณี มีพรอม โรงเรียนบานพระปด

94 13635 นายมั่น พิมพจันทร โรงเรียนบานตากูก

95 13841 นายเทิดศักดิ์ ชิงชนะ โรงเรียนบานแสรออ

96 13896 นางจรัสศรี ตรีเพชรคงชัย โรงเรียนบานตากูก
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97 13897 นายจิรศักดิ์ หลวงยี โรงเรียนบานพระปด

98 13912 นางสมพร สมัครสมาน โรงเรียนบานแสรออ

99 14142 นางวันเพ็ญ พอกพูน โรงเรียนบานแสรออ

100 14256 นางสาวพงษศรี เรืองไกล โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

101 14585 นางเสาวนีย คงกลา โรงเรียนบานพระปด

102 14718 นายฐานันดร ดีสม โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

103 15330 นายสุภาพ กระจายศรี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

104 15490 นายเกษม ชาวนา โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

105 15492 นายทรงศรี วรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

106 15885 นายเสริม ยัดดี โรงเรียนบานพระปด

107 15913 นายสมเกียรติ เปนสุข โรงเรียนบานพระปด

108 15917 นางอารีรัตน อยูมี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

109 15926 นางฐิติกร แสงจันทร โรงเรียนบานตากูก

110 15951 นายประวิทย จุฑาจันทร โรงเรียนบานแสรออ

111 15967 นางแสงจันทร ลายทอง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

112 16014 นางเพ็ญศรี ชนะชัย โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

113 16037 นางพูนสวัสดิ์ จาบทอง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

114 16165 นางอนงค พอคา โรงเรียนบานตากูก

115 16194 นางสาวิตรี บุญแกว โรงเรียนบานตากูก

116 16554 นายประณต บรรลือทรัพย โรงเรียนบานตากูก

117 16565 นางบุปผชาติ ผจญกลา โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

118 16566 นายชอบ ผจญกลา โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

119 16575 นางสุภีร สุปงคลัด โรงเรียนบานพระปด

120 16576 นายเสงี่ยม ศรีผองงาม โรงเรียนบานพระปด

121 16577 นายโกสินทร ขาวงาม โรงเรียนบานตากูก

122 16591 นางนันทา พงศพัฒนโยธิน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

123 16592 นายประชุม มูลศาสตร โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

124 16593 นางอรพรรณ ประดับสุข โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

125 16594 นางสาวอรทัย มูลศาสตร โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

126 16888 นางวันดี แกวกาญจน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

127 16981 นายสุวิช พริ้งเพราะ โรงเรียนบานตากูก

128 17163 นายดุลย สมบูรณ โรงเรียนบานสนวนนางแกว
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129 17165 นายสุราษฎร จารุเสฏฐิโน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

130 17171 นายบูรณ ผักไหม โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

131 17271 นายธนาวี แสนดี โรงเรียนบานตากูก

132 17522 นายจรุง วารี โรงเรียนบานพระปด

133 17553 นายอานุภาพ เจษฎาพรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

134 17812 นางบัญญาต สมัครสมาน โรงเรียนบานสนวนนางแกว

135 18365 นายพิณี หาสุข โรงเรียนบานสนวนนางแกว

136 18520 นายศักรินทร ปรากฎรัตน โรงเรียนบานพระปด

137 18541 นายชนินทร สมัครสมาน โรงเรียนบานแสรออ

138 18609 นางจันทรเพ็ญ คําดี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

139 18896 นางนงลักษณ เจษฎาพรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

140 19223 นายสาโรช จารุเสฏฐิโน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

141 19412 นายไพศาล สายยศ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

142 19414 นายบัญชา ปานทอง โรงเรียนบานสนวนนางแกว

143 19420 นางเพ็ญจันทร พิมพจันทร โรงเรียนบานแสรออ

144 19476 นายเสถียร ทิพารัตน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

145 19484 นางประทุม ดวงเกต โรงเรียนบานพระปด

146 19706 นายปวงชน นฤมิตมนตรี โรงเรียนบานสนวนนางแกว

147 19733 นายสวัสดิ์ ฮึกเหิม โรงเรียนบานแสรออ

148 19775 นางพนารัตน อุดมทรัพย โรงเรียนบานแสรออ

149 19841 นายรังสิต กาบจันทร โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

150 19873 นายบุญคุม ขาวงาม โรงเรียนบานตากูก

151 19875 นายเผด็จ จารัตน โรงเรียนบานแสรออ

152 19929 นายณัฐพล ผิวทวี โรงเรียนบานพระปด

153 19941 นางพงษศิริ จารัตน โรงเรียนบานตากูก

154 19972 นายอนุรักษ สมัครสมาน โรงเรียนบานแสรออ

155 19998 นายเจริญเมือง บูรณะ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

156 20005 นายวันปฐม บุญมา โรงเรียนบานสนวนนางแกว

157 20228 นางอนงค เหิมหัก โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

158 20390 นายสมชัย นารัมย โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

159 20432 นางนภาพร ยงคง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

160 20434 นางประสพ บุญครอง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 2 อําเภอเขวาสินรินทร

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

161 20499 นายเอกชัย ประดับทอง โรงเรียนบานพระปด

162 20636 นางสุพิน ประดับทอง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

163 20741 นางศิรนันท นับถือดี โรงเรียนบานตากูก

164 20820 นายสมบัติ ครึ่งมี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

165 20947 นางละออง บูรณเจริญ โรงเรียนบานตากูก

166 21134 นางอัจฉราพร ผิวเอี่ยม โรงเรียนบานพระปด

167 21241 นางนารีรัตน มีแยบ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

168 21400 นางสาวประคอง โพธิ์แกว โรงเรียนบานตากูก

169 21513 นายสามารถ นับถือดี โรงเรียนบานตากูก

170 21514 นางสมพร ชวยวัฒนะ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

171 21562 นางทองสุข ชุมกลาง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

172 21585 นายประแสง วงษศรี โรงเรียนบานแสรออ

173 21619 นายประดิษฐ สายรัตน โรงเรียนบานพระปด

174 21676 นายไพบูลย บัวพันธ โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

175 21712 นายวิสุทธิ์ ถือดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

176 21771 นายภคพล ยืนยิ่ง โรงเรียนบานตากูก

177 22069 นายชนธัญ คันชั่งทอง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

178 22198 นายประดับ ทองนํา โรงเรียนบานสนวนนางแกว

179 22322 นางสาวดรุณี จันทรขอนแกน โรงเรียนบานพระปด

180 22533 วาที่รอยตรีประดิษฐ เจือจันทร โรงเรียนบานตากูก

181 22742 นางอุไรวรรณ บูรณเจริญ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

182 22908 นางปยนารถ หาสุข โรงเรียนบานสนวนนางแกว

183 23078 นายครองรัฐ สุปงคลัด โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

184 23081 นางญาณนันท ทิวคู โรงเรียนบานพระปด

185 23226 นางวนิดา สุขยา โรงเรียนบานสนวนนางแกว

186 23488 นายวีรภัทร ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

187 23580 นางสาวจันจิรา พูนชัย โรงเรียนบานแสรออ

188 23610 นายชาญศึก มีพรอม โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

189 23662 นายไพรัช มีพรอม โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

190 23747 นางโสพิน จิตติพุทธางกูร โรงเรียนบานพระปด

191 23923 นายไพโรจน ชาติเหิม โรงเรียนบานพระปด

192 23979 นายอดิศักดิ์ มีแยบ โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร
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193 24185 นายบัญชา จารัตน โรงเรียนบานแสรออ

194 24200 นายรัชพล มันธุภา โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

195 24231 นางอารีย ลมงาม โรงเรียนบานตากูก

196 24287 นายวิทูรย ลมงาม โรงเรียนบานแสรออ

197 24331 นางพันทนา ภาสกานนท โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

198 24523 นางเกษา ขาวงาม โรงเรียนบานตากูก

199 24525 นางบัวเพียร ถือฉลาด โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

200 24556 นางสุภัทรา กองทอง โรงเรียนบานแสรออ

201 24798 นายกิ่งแกว หาสุข โรงเรียนบานตากูก

202 24875 นางสาวกทลี พริ้งเพราะ โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

203 24961 นางโสภา จรทผา โรงเรียนบานพระปด

204 25302 นายสมรรถ อุดมทรัพย โรงเรียนบานแสรออ

205 25303 นายเชียร ดาศรี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

206 25541 นายอนุภพ ดาศรี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

207 25545 นางโสภา คันชั่งทอง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

208 25707 นายโกวิทย มั่นยืน โรงเรียนบานสนวนนางแกว

209 25840 นางสาวศิริพร ทองนํา โรงเรียนบานสนวนนางแกว

210 25863 นางสุธินี แหวนแกว โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

211 26042 นายประยุทธ โพธิ์เงิน โรงเรียนบานแสรออ

212 26182 นางสาวจันทรสาย ถือกลา โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

213 26250 นางสุภาวดี สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

214 26373 นายวชิรา บังคะดารา โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

215 26407 นายธํารง ทองนํา โรงเรียนบานตากูก

216 26550 นางสุวรรณี บุญโต โรงเรียนบานแสรออ

217 26583 นางสาวณัชพร สังขทอง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

218 26675 นางนวลจันทร บุญเติม โรงเรียนบานตากูก

219 26734 นางวิภาภรณ ฮึกเหิม โรงเรียนบานพระปด

220 27158 นายสุรนนท เรืองไกล โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

221 27281 นายสังคม สมสราง โรงเรียนบานแสรออ

222 27342 นายประเสริฐ ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

223 27631 นางพัฒนาวดี วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

224 27838 นางนภาพร จินดาศรี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร
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225 27948 นายอิสรา โสแกว โรงเรียนบานแสรออ

226 27963 นายวสันต ปญญาธานี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

227 28005 นางสมควร แววเพชร โรงเรียนบานแสรออ

228 28497 นางพรจันทร อินทรเทพ โรงเรียนบานแสรออ

229 28601 นางสาวจรรยารัตน ลวดเงิน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

230 28682 นายพัฒนา ดมอุนดี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

231 28822 นางรุจาภา พลชัย โรงเรียนบานตากูก

232 28849 นายศุภชัย ทองนํา โรงเรียนบานสนวนนางแกว

233 28901 นางฐิติญารัตน สมหมาย โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

234 28946 นายวชิรุธ พลชัย โรงเรียนบานพระปด

235 28974 นางสาวไพบูรณ แยบดี โรงเรียนบานพระปด

236 29015 นายนิรันดร ลวดเงิน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

237 29026 นายจิรกิตติ์ โสมะมี โรงเรียนบานตากูก

238 29170 นายบุญชู กิ่งจันทร โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

239 29301 นายสมชาย ดาศรี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

240 29331 นายอภิเชษฐ อยูปูน โรงเรียนบานพระปด

241 29397 นางสาวดวงใจ สมบูรณ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

242 29461 นางปาริชาต แทนแกว โรงเรียนบานสนวนนางแกว

243 29544 นางสาวจุรีรัตน สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

244 29751 นางสาวกัญญาอร รัตนะธีรากร โรงเรียนบานตากูก

245 29951 นางสาวบุษราภรณ บุญอุดม โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

246 30043 นายอานนท บุญแกว โรงเรียนบานตากูก

247 30060 นางสาวกัญฎา ยินดีฉาย โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

248 30267 วาที่รอยตรีพจนาต โคพะทา โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

249 30290 นางนัยนา วิเศษหมื่นไวย โรงเรียนบานตากูก

250 30354 นายเศรษฐา พลคํามาก โรงเรียนบานตากูก

251 30379 นายอิศรา เคนโยธา โรงเรียนบานแสรออ

252 30396 นางกิ่งแกว พลคํามาก โรงเรียนบานตากูก

253 30459 นางสาวนงคเยาว นวลดี โรงเรียนบานตากูก

254 30463 นางจันทรเพ็ญ โพธิ์แกว โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

255 30584 นางอุษณีย ศรีสม โรงเรียนบานสนวนนางแกว

256 30673 นายพงษศักดิ์ รุงเรือง โรงเรียนบานตากูก
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257 30754 นางอนุษา มีรสล้ํา โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

258 30802 นางรัชดา มุมทอง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

259 30840 นางสาวมันทนา สิงคเสลิต โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

260 30856 นางวรรณพร มุตตะโสภา โรงเรียนบานแสรออ

261 30963 นายสมคิด เจือจันทร โรงเรียนบานตากูก

262 31118 นางกณิษฐา แสงเพ็ชร โรงเรียนบานพระปด

263 31119 นางกรกนก คงดี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

264 31157 นางสาวเนตรนภา พันธศรี โรงเรียนบานแสรออ

265 31197 นางสาวทิพสุคนธ ชูชมงาม โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

266 31251 นางสะอาด กาบจันทร โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

267 31353 นายธีรศักดิ์ สุดตลอด โรงเรียนบานสนวนนางแกว

268 31441 นางสาววาสนา เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

269 31553 นางสาวขนิษฐา ใจมั่น โรงเรียนบานตากูก

270 31768 นายพิสิษฐ พลหินกอง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

271 31814 นายสุพจน เกวียนทอง โรงเรียนบานสนวนนางแกว

272 31834 นายพัฒนา แววเพชร โรงเรียนบานพระปด

273 31837 นางสาวดารณี มีแกว โรงเรียนบานแสรออ

274 31884 นายพิทักษ ศรีขาว โรงเรียนบานพระปด

275 31893 นางศิราณี ใจกลา โรงเรียนบานตากูก

276 31901 นายบุญเยี่ยม ใจสุข โรงเรียนบานตากูก

277 31916 นางสาวฐิติพร กาบจันทร โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

278 32012 นางน้ําออย หาสุข โรงเรียนบานพระปด

279 32018 นางรัตนาวรรณ สงวนชื่อ โรงเรียนบานพระปด

280 32051 นายอดิศักดิ์ พิมพจันทร โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

281 32237 นายพิทยา สงวนชื่อ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

282 32249 นางนุชนารถ ศรนรินทร โรงเรียนบานสนวนนางแกว

283 32276 นายอมร ชัยโย โรงเรียนบานตากูก

284 32303 นายนิกร ชมดี โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

285 32340 นางสาวณิชณนันท งามนุช โรงเรียนบานแสรออ

286 32345 นางสาวสุวินัย ตอนสุข โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

287 32399 นางสาวนริศรา เจียรัมย โรงเรียนบานสนวนนางแกว

288 32403 นายเจษฎา นากดี โรงเรียนบานพระปด
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289 32501 นางสาวสุพรรระณา มุงดี โรงเรียนบานสนวนนางแกว

290 32673 นายกิตติชัย คําวิไชย โรงเรียนบานสนวนนางแกว

291 32777 นายสุรัตน ศรีระอุดม โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

292 32981 นางอําพร ศรีระอุดม โรงเรียนบานตากูก

293 32987 นางสาวกัญญารัตน เครือวัลย โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

294 33102 นางสาวพัชนี จันทรพร โรงเรียนบานพระปด

295 33155 นางประภาพรรณ ขําภิรัฐ โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

296 33249 นางสาวกันตพร สกุลวรวิทย โรงเรียนบานสนวนนางแกว

297 33369 นางสาวรัชนีวรรณ บรรลือทรัพย โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

298 33513 นายเอกภพ ภูบานหมอ โรงเรียนบานพระปด

299 33515 นายสันติสุข ชัยธนสกุล โรงเรียนบานพระปด

300 33516 นางสาวธันญพรศ วัฒนปยวาณิช โรงเรียนบานแสรออ

301 33517 นายติณณ บุญมาก โรงเรียนบานแสรออ

302 33707 ส.อ.ภาคิน ลุนลี โรงเรียนบานพระปด

303 33767 นางสาวรภัชตา รัฐสมุทร โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

304 33768 นางสาวสิรินยา นิสสัยรัมย โรงเรียนบานแสรออ

305 33818 นายกิตติพงษ นิราศภัย โรงเรียนบานแสรออ

306 33858 นางสาวเพ็ญศิริ ถือฉลาด โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

307 34053 นางสาวดวงแกวนวรัตน สมหมาย โรงเรียนบานพระปด

308 34054 นางสาวสุกรรณิกา คานทอง โรงเรียนบานตากูก

309 34087 นางสาวมณี ภูมิสุข โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

310 34238 นายทองขาว บุญปก โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

311 34303 นายไพฑูรย ตนจันทร โรงเรียนบานแสรออ

312 34327 นางทัศนีย กานสน โรงเรียนบานพระปด

313 34356 นางสาววรวรรณ อะโรคา โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

314 34357 นางสาวอมรรัตน ศรีเลิศ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

315 34445 นางสาวสินีรัตน คานทอง โรงเรียนบานตากูก

316 34460 นายสุรนาท สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

317 34603 นางสาวสุธาวัลย เรืองสุข โรงเรียนบานตากูก

318 34696 นางปญญพร ปญญางาม โรงเรียนบานตากูก

319 34771 นางสาวธนัฐพร กําลังหาญ โรงเรียนบานพระปด

320 34831 นางกัลยา โตะงาม โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร
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321 34864 นางจิรภา สรางการนอก โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

322 34924 นางสาวสุภาพรรณ พอกพูน โรงเรียนบานตากูก

323 34958 นางสาววิภาดา หลักดาน โรงเรียนบานแสรออ

324 34959 นางสาวพรทิพย โสธรชัยวิทย โรงเรียนบานแสรออ

325 35012 นางสาวอาทิตยา ศรีแกว โรงเรียนบานพระปด

326 35013 นางสาวฉัตรพร เพียรชอบ โรงเรียนบานพระปด

327 35044 นางสาวรจนา เวียงเลิศ โรงเรียนบานแสรออ

328 35085 นายชฎาณิศ บุรีรัตน โรงเรียนบานแสรออ

329 35238 นางสาวกาญจนา บุญโสดากร โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

330 35323 นางสาวอภิญญา เจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

331 35698 นางสาวเมวิกา สองศรีรุงโรจน โรงเรียนบานตากูก

332 35735 นางสาวเขมสุพิชญา  สายบุตรทวีวัฒนา โรงเรียนบานตากูก

333 35736 นางวลัยรัตน ทองเลิศ โรงเรียนบานตากูก

334 35772 นางศศิธร นมัสไธสง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

335 35872 นางสาวแขนภา บรรลือทรัพย โรงเรียนบานตากูก

336 35873 นางสาวปุญญิสา จารัตน โรงเรียนบานแสรออ

337 35874 นางสาวกาญจนา ชูชัย โรงเรียนบานสนวนนางแกว

338 35895 นายสุรพงษ สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

339 35912 นางสาวสุนา สาแกว โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

340 35939 นางสาวธิดารัตน เยาวลักษณ โรงเรียนบานสนวนนางแกว

341 36165 นางสาวณัฐธยาน หวังสุดดี โรงเรียนบานพระปด

342 800033 นายชรินทร ทองนํา โรงเรียนบานตากูก

343 800184 นายชนะ คุมแกว โรงเรียนบานแสรออ

344 800318 นางสาวพิมลพรรณ ค้ําคูณ โรงเรียนบานแสรออ

345 800363 นางสาวรัตนา ศิริรจน โรงเรียนบานตากูก

346 800364 นางสาวกมลพันธ ศิริพูน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร

347 800447 นางวิจิตรา ถิ่นวงษแดง โรงเรียนบานสนวนนางแกว

348 800538 นายทนงศักดิ์ รวมทวี โรงเรียนบานสนวนนางแกว

349 800540 นางสาวพัชนี ลีรัตน โรงเรียนบานสนวนนางแกว
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1 364 นายสุริยวัฒน เหลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

2 1157 นายดาน กําจัดภัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

3 1655 นายสนิท อินทรามะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

4 1670 นายเพลียน เหมือนใจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

5 2408 นายเสนีย บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

6 2551 นางมาลัย ธานี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

7 2667 นางสมพร เสาวรัจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

8 2714 นางนาฎ ทวีฉลาด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

9 3011 นายบุญเยี่ยม บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

10 3036 นางสีดา ภักดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

11 3214 นายสมัย ฮวดศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

12 3240 นางคํานึก พอคา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

13 3487 นายประสงค ดุจเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

14 3529 นายวิเศษ สุนทรารักษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

15 3555 นายประโยชน แสวงมี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

16 3617 นายเอี่ยม โพธิ์สังข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

17 3631 นายจันครบ บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

18 3676 นายวิสิทธิ์ มีศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

19 3797 นายบุญธรรม สามลลักษณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

20 3844 นายพงศเทพ แสงงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

21 3903 นางเฉลา รําจวน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

22 3911 นายวิเชียร คณึงเพียร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

23 3925 นายมงคล วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

24 3981 นายเล็ก สมพิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

25 4036 นายนิกร โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

26 4054 นายสุริโย บุติมาลย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

27 4104 นายเสริมศักดิ์ ศิริกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

28 4127 นายประยงค ขบวนฉลาด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

29 4146 นายทวีศักดิ์ สุนทรารักษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

30 4170 นายประสงค แรงจบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

31 4229 นายบุญเสริม ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

32 4253 นายสุเทพ กมลเดช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด
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ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 3 อําเภอปราสาท

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

33 4258 นางละเอียง อินทรแปน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

34 4302 นางปราณี งามวาจา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

35 4417 นางสาวสะการิน เสาธงทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

36 4437 นายชุมพล ผนึกดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

37 4495 นางสมพร ตรองจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

38 4530 นายกิตติพงษ บุญเดีย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

39 4531 นางมารศรี มีพรหมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

40 4556 นางประดับศรี เรืองเกษม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

41 4662 นายวิโรจน รําจวน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

42 4669 นางวรรณีย สุนทรารักษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

43 4670 นางสาวอัมพวรรณ หอยทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

44 4684 นางวัชรีวงศ ศิริกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

45 4690 นางอัมพร เปรียบนาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

46 4781 นางสุทัด ฉิมกุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

47 4783 นายวิเศษ พื้นนวล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

48 4854 นายจิต สิริไสย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

49 4877 นางวาสนา ศุภผล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

50 4899 นายคําพันธ พรมคุณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

51 4921 นางหทัยรัตน วรรณูปถัมภ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

52 4922 นางปทมาพร ทองมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

53 4923 นางบําเพ็ญ นาดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

54 4928 นายวิชัย หมายลึกดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

55 4929 นางอรพันธ เปลงประพันธ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

56 4966 นางพงษสวัสดิ์ ไวยวัตถา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

57 5044 นางเลขา ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

58 5072 นายสนับ ดําเนินงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

59 5149 นายกิตติศักดิ์ คงทรัพย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

60 5170 นายกําพล ทองเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

61 5204 นางคมขํา จงวัชรชัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

62 5262 นายสุรชัย ลายสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

63 5285 นายบุญฤกษ คงเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

64 5379 นายบุญทวี เปรียบยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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65 5380 นายกิตติพงศ เจนขบวน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

66 5429 นางรัตนรูจี ตอพล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

67 5564 นางสมถวิล อานไทยสง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

68 5566 นายวีรศักดิ์ ปญญาดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

69 5712 นางสุเพียร ประสานสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

70 5794 นางปรางศรี อาจขาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

71 5823 นายประดุจ มั่นหมาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

72 5827 นางอัมพร วงษา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

73 5830 นางผัน สุฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

74 5933 นายสําเภา รัตนกาญจน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

75 5955 นายธวัชชัย เจริญพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

76 5973 นายซึม กําจัดภัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

77 5988 นางคําพอ ดีพูน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

78 6071 นางเจียมใจ สุจินพรัหม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

79 6092 นายวีระ จิตตระการ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

80 6101 นายวุฒิธรรม สิงคเสลิต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

81 6102 นายพินพง แยมสงา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

82 6149 นายธวัช ใจกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

83 6180 นางอํานวย แหวนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

84 6465 นางพเยาว สุนทรารักษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

85 6527 นายบัวลอย นัดกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

86 6568 นายประเสริฐ ปลุกใจหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

87 6605 นางอัจฉราพร นิลลอม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

88 6637 นางสมบัติ คงทรัพย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

89 6643 นางดารุณี มั่นหมาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

90 6670 นายวันชัย พูนสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

91 6684 นายสุภชัย ดัชถุยาวัตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

92 6740 นางสุภาพร สนทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

93 6742 นายวิจิตร หนองหวา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

94 6762 นางกัญญา ไชยปญญา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

95 6786 นายสุมิตร ดีพูน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

96 6848 นายเกตุ วิเศษชุมพล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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97 6852 นายประโยชน งามอินทร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

98 6875 นายพิทักษ สุรสอน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

99 6876 นายระงับ สุขสมาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

100 6878 นายเจษฎา จุดาบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

101 6920 นายวิรัตน เหลือถนอม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

102 6922 นายสมพงษ แสนสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

103 6941 นายจันทรศรี อินทยุง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

104 6974 นางพัชรนินท ภัทรวงษสถิตย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

105 6994 นางสาวเจริญ ทั่งบุญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

106 6997 นางสาวนอย แซอวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

107 7008 นายธีรศักดิ์ เลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

108 7033 นายวัฒนา พรหมขันธ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

109 7038 นางศิริพงษ ศรีจันทร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

110 7102 นางผกาพัน ดวงดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

111 7104 นายสุพร สมใจหวัง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

112 7112 นางสุดา สรอยทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

113 7263 นางรัชนี เลิศประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

114 7291 นางเปรมฤดี ทัดศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

115 7347 นายปราณีต เปรียบนาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

116 7377 นางจรรยา วรวงศวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

117 7467 นายประสงค สุภาสัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

118 7524 นางฉลวยรัตน หาญศรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

119 7624 นางปฤษฎางค วิเศษชุมพล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

120 7739 นางณัฐกมล เกิดกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

121 7755 นางวิชชุดา ศรีโปฎก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

122 7789 นางถาวร เปรียบยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

123 7816 นางณัฐริฎา เลิศล้ํา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

124 7906 นายชําเนียน ลาภจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

125 8000 นายศิริชัย พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

126 8042 นายชัยสิทธิ์ จิตแมน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

127 8046 นางนิภาพร นิราศภัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

128 8047 นางเวณิกา ขบวนฉลาด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 3 อําเภอปราสาท

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

129 8051 นายสรีระ มีกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

130 8053 นายปราโมทย ประสานสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

131 8074 นายสัญชัย เขตตกลาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

132 8143 นางสมบัติ ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

133 8145 นายสิทธิรงณ จํานงคสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

134 8226 นางดรุณี สนิทฉัตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

135 8240 นางรวิวรรณ ดวนพล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

136 8270 นายประสงค ทองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

137 8324 นายฤทธิรงค เกิดกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

138 8335 นางกัลยาณี สุขสําราญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

139 8353 นายสมพงษ ปรากฏกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

140 8374 นางนงลักษณ จอมปรางค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

141 8400 นางจันทรพิมพ เหลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

142 8463 นายสัมพันธ สายแสงจันทร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

143 8467 นางสัตยาภรณ ชองงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

144 8548 นางประโยชน แรงจบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

145 8656 นายประศาสน แรงจบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

146 8657 นายคํารณ ประดับทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

147 8658 นายพเยาว อินทยุง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

148 8686 นายชวน พงษชะอุมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

149 8709 นางพรพิมล บุญประสม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

150 8782 นายธีรศักดิ์ พลวงงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

151 8832 นายสุขะ ปลุกใจหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

152 8842 นายปญญา สายธนู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

153 8853 นายประเสริฐ เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

154 8885 นายบุญเทียม ชิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

155 8888 นายปานศักดิ์ วงษเกิด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

156 8927 นายสมัย หอมหวล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

157 8979 นางอุษณีย หมั่นดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

158 9010 นางศิภาภรณ สกุลดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

159 9030 นางบุญจิรา มั่นหมาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

160 9048 นางสมสุข ดีแก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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161 9049 นายประโยชน รําจวน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

162 9056 นางพวงแกว พึ่งอยู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

163 9190 นางนันทิยา ปรีชา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

164 9193 นางนิรมล กะภูทิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

165 9286 นางยุพดี ประดับทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

166 9287 นางสุนีย ขบวนฉลาด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

167 9348 นายสาโรช ทรวงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

168 9426 นายทองหยู ตนบัวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

169 9567 นายสมศักดิ์ พูนประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

170 9575 นางทรงศรี คูณวัฒนาพงษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

171 9630 นายสิริชัย จงพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

172 9723 นางอรุณี ตองถือดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

173 9724 นางสนทนา ทวีพรอม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

174 9773 นายสิทธาตุ มีพรหมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

175 9777 นางกรองแกว รําจวน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

176 9827 นางนิภา เวลาเกิด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

177 9829 นายเทียบ อินทยุง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

178 9889 นางสาวพยอม เสาธงทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

179 9893 นางสุดารัตน สายกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

180 9894 นางนิยม อดิวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

181 9965 นางอรพิน รังแกว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

182 9966 นางสุคนธ สุปงคลัด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

183 9967 นางนภาพร ค้ําชู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

184 9974 นางสาวประจง ใบพลูทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

185 9996 นายวิเทพ สมานทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

186 10026 นางลักษมี สุดใสดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

187 10027 นางสุนี รองจันทร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

188 10030 นางณภัทร เสาธงทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

189 10115 นางพันธุผกา เซเวน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

190 10122 นางสาวกานตนา ศิริกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

191 10128 นางวราภรณ สรอยนาค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

192 10129 นางจํานงค เสริมศิริ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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193 10132 นายพิรักษ ทวีงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

194 10133 นายผดุง ชะมายเมียง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

195 10135 นายประสพ เวลาเกิด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

196 10136 นายสุนทร สมนิยาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

197 10140 นายอุทัย ยอดเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

198 10142 นายนิยม ผลจันทรงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

199 10144 นางภัสนันท รุงเรือง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

200 10147 นางอรัญญา ดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

201 10148 นางทัศนีย บัวสาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

202 10151 นางอรุณวรรณ ดีพรอม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

203 10152 นางปราณี สมถวิล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

204 10154 นางลดา อินทรามะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

205 10161 นางกุลจิรา จุดาบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

206 10163 นายประโยชน มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

207 10170 นายอมรพงศ ประไวย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

208 10174 นายประกิจ สังขโกมล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

209 10256 นางสมพร ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

210 10294 นายทวี อินทรามะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

211 10312 นางอุสนีย จงพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

212 10363 นายรื่น พุดตาล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

213 10421 นางมณี สมปาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

214 10428 นางสาวเพ็ญนิตย จินันทุยา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

215 10429 นายวินัย แกวนะรา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

216 10506 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

217 10507 นายพิชิต สะอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

218 10617 นายปุณมี วิโรจนรัตน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

219 10652 นางทัศนีย ศิริทวี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

220 10655 นางอุรา สุดใสดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

221 10656 นางธัญญาภรณ ปยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

222 10685 นางศิริวรรณ งอกงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

223 10792 นางสมถวิล ยอดเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

224 10818 นายสมาน แสนกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 3 อําเภอปราสาท

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

225 10820 นายประจักษ สุดใสดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

226 10821 นายพิภพ ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

227 10973 นางทิพวรรณ บุญพันธ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

228 11001 นายนพรัตน เพชรลวน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

229 11003 นายเหลี่ยม จงมีเสร็จ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

230 11103 นายกมล นิ้วนอย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

231 11104 นายผัน ราษีทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

232 11133 นางเพ็ญศรี สุทธิมูล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

233 11220 นายชัน โสมกูล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

234 11222 นายมานะ ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

235 11274 นายอนุวัตร กมลเดช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

236 11284 นางสมพร สุบันนารถ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

237 11335 นายไพโรจน เกิดกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

238 11381 นายรัชพล เทศแกว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

239 11383 นายวิจิตร ตีทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

240 11384 นางพิศมัย ฤกษดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

241 11390 นางสมหมาย ดวงศักดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

242 11393 นางอรุณรัตน สุรศร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

243 11394 นางคําเพียร สกุลพูนทรัพย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

244 11395 นางชวนชม นิ้วนอย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

245 11397 นางจินตนา ชุมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

246 11398 นางสุภาวดี นามสวาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

247 11399 นายวิชา คําโสภา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

248 11433 นางวันทนีย เต็งรัมย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

249 11477 นางสุมณฑา ปยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

250 11480 นางประนอม มงคล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

251 11487 นายเศรษฐศักดิ์ โสนทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

252 11501 นายเกษม ตรองจิต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

253 11578 นางจตุพร คชสีห โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

254 11579 นางวีรดา ลาธุลี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

255 11587 นางจุลณี สุรสอน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

256 11588 นางมารศรี พรหมนิมิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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257 11593 นางวารี ชางประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

258 11596 นางปราณี วงษเกิด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

259 11597 นางพันธยุหวา กอบแกว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

260 11601 นางพยุงศรี ปาเบา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

261 11608 นายสงา พูลพรหม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

262 11611 นายทวี ปยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

263 11612 นายสุรศักดิ์ นามสวาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

264 11624 นายพิศาล ลําดับจุด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

265 11625 นายศิริ ใจกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

266 11668 นายปกาศิต นิราศภัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

267 11726 นางชุลีพร ปทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

268 11747 นายสุทิตย ขิมทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

269 11979 นายณัฐพล ดีพรอม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

270 11985 นางวรรณี เพชรธาราวัฒน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

271 11986 นายสุทธิศักดิ์ ซอมทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

272 11990 นางสายสมร ดีเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

273 12150 นางสถิตย กลุมในเมือง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

274 12158 นายเทอดพงษ ปญญาดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

275 12214 นายทองทศ พันธวิไล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

276 12219 นางสุกัญญา กมลเดช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

277 12330 นายบรรเลง ประเมินชัย โรงเรียนบานโชคนาสาม

278 12367 นางศิรินยา สังขโกมล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

279 12433 นายบุญธรรม เชิดสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

280 12436 นายประลอง แสงคํา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

281 12437 นายประสาทพร ทองหาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

282 12485 นางยาณี เผยศิริ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

283 12486 นางสุกุมา สมบัติ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

284 12497 นายเทพ ยงยิ่งพูน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

285 12500 นางเพ็ญแข บุญญานุโกมล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

286 12515 นางสําลี โททอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

287 12621 นายเจน คชสีห โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

288 12624 นายศุภชัย จันทวงศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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289 12625 นายสุรีย ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

290 12627 นางรุจิรา ผลเกิด โรงเรียนอมรินทราวารี

291 12816 นายพนาวุฒิ เพชรธาราวัฒน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

292 12825 นายจํานง เจริญศิริ1 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

293 12826 นายเหลื่อม สุดหาร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

294 12856 นางจันทรา งามแสง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

295 12887 นายสมยศ เสาสูง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

296 12967 นางวรรณวิภา บุญพอ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

297 12975 นางไพจิต ดีออม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

298 13016 นางสาวสาริกา พัดทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

299 13017 นางอัมพร โสรเนตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

300 13139 นายบุญเจริญ บุญเชิด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

301 13237 นายสายเพชร คูณวัฒนาพงษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

302 13367 นายอุดม สุวรรณทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

303 13533 นายสุธรรม สุบรรณาจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

304 13566 นายธรรมรัตน โภคทรัพย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

305 13584 นายรัตนชัย เพลินพรอม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

306 13586 นางศศิกานต จุดาบุตร โรงเรียนบานหนองใหญ

307 13592 นายสุทัศน สําราญดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

308 13602 นายศักรินทร สมปอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

309 13617 นางจักรี วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

310 13718 นายจิรวัฒน สุริยะงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

311 13720 นางโสภิตา สุริยะงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

312 13859 นายสุพรรณ เรืองสุขสุด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

313 13865 นางผอบจันทร แตรไตรรงค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

314 13899 นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน โรงเรียนปราสาท

315 13936 นางวรินดา ทองศรีสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

316 13941 นายแกว กมลวัฒนานนท โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

317 13971 นางบุญลักษณ ทองแกว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

318 14018 นางสมพร โสนทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

319 14090 นางสุทาน กมุติรา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

320 14176 นายสุเทพ แสงจง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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321 14231 นางเรวดี อุปฌาย โรงเรียนบานหนองใหญ

322 14235 นายจรัล พรหมนิมิตร โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

323 14259 นายสุธี เกลียวขาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

324 14341 นางเข็มเพ็ชร หาวเหิม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

325 14344 นางเสาวรส วงศนาค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

326 14346 นางสมหมาย แสงดํา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

327 14353 นายพรรณา ลอยทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

328 14580 นายสํารวน ศิริสงวน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

329 14620 นางสําราญ สรอยจิตร โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

330 14665 นางมาลี หงษทอง โรงเรียนปราสาท

331 14695 นางละเอียด สายแกว โรงเรียนบานโชคนาสาม

332 14697 นางมณทิชา สาขนินท โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

333 14778 นายประไพ โหมฮึก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

334 14779 นางศรีสุดา สารนอก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

335 14855 นายพรหมพัฒน สิรภัทรชัยวงศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

336 14913 นางชานิกา พลพา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

337 14915 นางกฤตยา พูลทรัพย โรงเรียนบานบักดอก

338 14918 นายสําราญ เจนขบวน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

339 14941 นางบุปผา ดัชถุยาวัตร โรงเรียนปราสาท

340 14948 นางพรรณี พาพรมราช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

341 14951 นางเพ็ญศรี มีเสนา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

342 14965 นายประศาสตร ศรีเอก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

343 14992 นายสมทรง นิสสัยดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

344 15016 นายจงกิจ เพิ่มทรัพย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

345 15020 นายภูษิต แสนกลา โรงเรียนบานโชคนาสาม

346 15056 นายชมเชย สารปรัง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

347 15057 นางประภัสศร อิ้วประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

348 15102 นายถวิล กลวยทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

349 15194 นายศุภชัย ลวดเงิน โรงเรียนอมรินทราวารี

350 15241 นางรุงทรัพย สุทธิไชยา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

351 15256 นางชัชณา จงใจงาม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

352 15270 นายประดิษฐ ใจพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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353 15385 นายประวิม สังขตอง โรงเรียนปราสาท

354 15402 นางจิตติมาพร นาคเกี้ยว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

355 15469 นางบรรพตี สิทธิสมบูรณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

356 15506 นายวิเชียร เกตุชยันต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

357 15532 นางสมใจ ยิ่งรุงโรจน โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

358 15539 นายประยุทธ ศรีดารา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

359 15540 นายอภิสิทธิ์ สุรินทร โรงเรียนบานบักดอก

360 15607 นายตํารา ปาลสาร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

361 15662 นางประยวง ตินานพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

362 15693 นางสาวสมพร เรืองสุขสุด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

363 15694 นายพิทยุทธ ปยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

364 15748 นางสาคร วัฒนกุล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

365 15799 นางสวิตา บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

366 15860 นายสนอง พอกสนิท โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

367 15865 นางยุพาพร นิราศภัย โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

368 15890 นายสมาน พรมตวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

369 15941 นางประนอม นิราศสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

370 15947 นายสมควร ชิงชนะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

371 15948 นายจํานงค เสขะกุล โรงเรียนบานโชคนาสาม

372 15950 นายสุมิตร คําเวียงคํา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

373 15959 นางสาวกนกวรรณ แสงจง โรงเรียนปราสาท

374 16067 นางจิรัฐยา สุทธิโฉม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

375 16072 นางเพ็ญศรี วงเวียน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

376 16079 นายวีรวัฒน ศรีศรยุทธ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

377 16122 นายถวิล บุญเจียม โรงเรียนบานบักดอก

378 16123 นางสุภัทรา สุรินทร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

379 16126 นายวีระ ฉลาดเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

380 16210 นางสมจิตต ปญญาเอก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

381 16211 นายสงา ใจกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

382 16212 นายสมชาย ปยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

383 16294 นางสมหมาย กองสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

384 16374 นางสุวพร ศรีเอก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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385 16377 นางประชุมพร สังขนอย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

386 16378 นางศันสนีย หงษอนันต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

387 16433 นางกุหลาบ เพิ่มทรัพย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

388 16443 นางวิไล ควรอาจ โรงเรียนบานหนองใหญ

389 16616 นางมณฑา เกษฎา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

390 16640 นายธรรมนูญ บุญงอก โรงเรียนปราสาท

391 16678 นางสมศรี เหมาะเปนดี โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

392 16690 นายวานิช บูรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

393 16748 นายเหรียญ ดาวศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

394 16896 นายจิตติ เจือจันทร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

395 16898 นายบุญสิทธิ์ วานุนาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

396 16906 นางวิชชุกร เกษรบัว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

397 16912 นายประสิทธิ์ นาคเกี้ยว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

398 16915 นายวินัย ไหมพรหม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

399 16921 นางไสว บูรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

400 16925 นายเทวัล มีพรหมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

401 16929 นายฐกรสรรค พงศภัทรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

402 16930 นายฤทธิรงค หงษอนันต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

403 16931 นายนพรัตน สมัญญา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

404 16934 นางเพ็ญศรี ดุงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

405 16936 นางเสาวณีย เนตรพระ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

406 16937 นายสุวัฒน แหวนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

407 16938 นายสงกรานต หักทะเล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

408 16940 นางประภาวัลย ทองดา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

409 16943 นายอภิญญากร ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

410 16944 นายสมชาย ประยงคหอม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

411 16946 นางสาวสมควร ศรีจุดานุ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

412 16948 นายเลี่ยม ธรรมบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

413 16951 นางสมปอง คําเวียงคํา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

414 16957 นายธานี มีเสนา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

415 16962 นางสําเร็จ ชิงชนะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

416 16968 นายสุรัตน สัตยสุขยิ่ง โรงเรียนบานหนองใหญ
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417 16970 นายเลิศมนัส อุปฌาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

418 16976 นายวิชัย เรืองเสถียรพงศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

419 17042 นางจุรีย พุทธานุ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

420 17265 นางรัตนา แสนกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

421 17303 นายสมเลี้ยง อยูเสน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

422 17343 นายประเสริฐ ประสพสุข โรงเรียนอมรินทราวารี

423 17391 นายบุญมี บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

424 17415 นายอุดม ภาสดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

425 17612 นางบังอร แกวนะรา โรงเรียนบานโชคนาสาม

426 17654 นายวีระศักดิ์ ศรีผอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

427 17705 นายพลวุฒิ ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

428 17799 นายพิชิต หอมนวล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

429 17911 นายสําราญ โสธรพิทักษสกุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

430 17923 นางทํานอง คุมวงษ โรงเรียนอมรินทราวารี

431 18071 นายสุรชัย งามชื่น1 โรงเรียนอมรินทราวารี

432 18078 นายสมชาย จันทวร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

433 18083 นายสมภาร ปญญาเอก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

434 18099 นางสุนีย งามเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

435 18157 นายประเสริฐ แกลวกลา โรงเรียนบานหนองใหญ

436 18193 นายประเสริฐ กอบสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

437 18227 นางจํารัส กอบสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

438 18289 นางศรีรัตน อยูเสน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

439 18329 นายภาพ เรืองเกษม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

440 18370 นางมติกา โกสีนาม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

441 18395 นายธรรมนูญ ดนเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

442 18409 นายธนากร กิมานันท โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

443 18442 นางวนิดา หอมเนียม โรงเรียนปราสาท

444 18462 นางสาวเกสินี แสนทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

445 18466 นายทรงศิลป สุรสอน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

446 18532 นายวิรัตน ปญญาคิด โรงเรียนบานหนองใหญ

447 18586 นายปญญา พวงงามพันธ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

448 18587 นางเอมอร พลานุ โรงเรียนปราสาท
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449 18588 นายสําเภาทอง ฉายยิ่งเชี่ยว โรงเรียนบานหนองใหญ

450 18655 นายสุวัฒน จงใจงาม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

451 18683 นายภัควัฒน รุงเรือง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

452 18684 นายเพียง เปรียบนาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

453 18736 นางปาณวาส ศรีวรรณรัตน โรงเรียนอมรินทราวารี

454 18847 นางสมหวัง สุทธิโยธา โรงเรียนบานบักดอก

455 19011 นางฐิฆัมพร มิ่งขวัญ โรงเรียนปราสาท

456 19014 นางอรชร มณฑาทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

457 19027 นางสุพิศ ประดาสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

458 19052 นายพรสวรรค บุญปลอด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

459 19071 นายสุเมธ บูรณะ โรงเรียนบานบักดอก

460 19072 นางเอื้องคํา จิตจํานงค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

461 19138 นายไพฑูรย ประสานสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

462 19193 นายประกวด เจนรอบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

463 19198 นายวีรศักดิ์ เล็กไมนอย โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

464 19219 นายชาญชัย กะภูทิน โรงเรียนบานหนองใหญ

465 19221 นางอุไรวรรณ กะภูทิน โรงเรียนปราสาท

466 19346 นายวัชรศักดิ์ ลิ้มวัชรากูล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

467 19431 นายลาภ คงสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

468 19510 นางโสภา ภาสดา โรงเรียนปราสาท

469 19516 นายอริยะมรรค จันทนุภา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

470 19519 นางวราภรณ รัตนวรรณ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

471 19520 นางรัตนา อินทยุง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

472 19559 นายคําพุฒ ชูโฉม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

473 19560 นางมะลิวัลย ชูโฉม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

474 19563 นางยุวดี วงษอินตา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

475 19567 นางพวงเล็ก สิงหโตแกว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

476 19568 นางกรรภิรมย อักษร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

477 19587 นายประดับ ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

478 19642 นายวีรชาติ สุวรรณทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

479 19643 นายผดุงศักดิ์ ทะเรรัมย โรงเรียนอมรินทราวารี

480 19674 นางคําพอ จิตหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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481 19702 นายสมบูรณ บุญใบ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

482 19730 นายสมเดช แจมใส โรงเรียนบานโชคนาสาม

483 19767 นายคํามี หอมเนียม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

484 19797 นางลักษณะศรี พิเคราะหกิจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

485 19799 นางสาววนาลิน ปดถา โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

486 19835 นายมานิตย แกนดี โรงเรียนอมรินทราวารี

487 19837 นางพิมพศิริ ปุยะติ โรงเรียนบานโชคนาสาม

488 19865 นายชัชวาล คงเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

489 19874 นายสมนึก สาคเรศ โรงเรียนบานหนองใหญ

490 19891 นายสิทธิชัย ดุมกลาง โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

491 19893 นางภัศรา เชื้อสายดวง โรงเรียนปราสาท

492 19895 นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี โรงเรียนอมรินทราวารี

493 19910 นายสุรชัย สมปาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

494 19959 นายสุทิน แกนดี โรงเรียนปราสาท

495 19960 นายประถม เชิดศิริ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

496 19961 นายเคือม โยประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

497 19980 นางพนอจิตร ดุจจานุทัศน โรงเรียนบานหนองใหญ

498 19986 นายมนูญ เสาะสืบงาม โรงเรียนอมรินทราวารี

499 20038 นายทวีศักดิ์ เฉลียวไว โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

500 20118 นายสมศักดิ์ กะการดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

501 20155 นางกานตสิรี กะการดี โรงเรียนปราสาท

502 20190 นางอโณทัย วงษเกิด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

503 20191 นางปนิตา งามอัศวเดชากุล โรงเรียนอมรินทราวารี

504 20250 นายประยัติ อเนกศรี โรงเรียนบานบักดอก

505 20252 นายไพรัตน ลัดดาไสว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

506 20334 นายเกียรติ รองจันทร โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

507 20337 นางอรวรรณ ทรงวาจา โรงเรียนบานบักดอก

508 20363 นายสิทธิพงศ นิราศภัย โรงเรียนปราสาท

509 20365 นายสุนา นพวงศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

510 20447 นางสาวสุขจี ดีเสมอ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

511 20480 นางปทุมชาติ จุดาบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

512 20481 นายเชิง ตะลาโส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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513 20501 นางปราณี เสาเกลียว โรงเรียนปราสาท

514 20505 นางสุขอรุณ โชติ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

515 20520 นางสุกัญญา สามารถ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

516 20523 นางสุพร เจตนาดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

517 20524 นายฉลอง สมปอง โรงเรียนบานโชคนาสาม

518 20525 นายสุภวงษ สังขจันทร โรงเรียนบานโชคนาสาม

519 20526 นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

520 20527 นางปราณีต หมายทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

521 20589 นางจริยาพร งามชื่น โรงเรียนอมรินทราวารี

522 20593 นางสาวปุญชรัสมิ์ ปยนันทวัชร โรงเรียนปราสาท

523 20668 นางพิกุล ธงไชย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

524 20683 นายภูมิ มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

525 20700 นายวิบูลย เปรมผล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

526 20745 นางคมคาย นาภา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

527 20747 นางผองพรรณ สีลินลี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

528 20764 นายสมพร ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

529 20770 นางเพียงพิมพ สาขนินท โรงเรียนบานหนองใหญ

530 20805 นางสุชีรา มีชื่อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

531 20806 นางศศิวิมล เปรียบดีสุด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

532 20826 นายอภิสิทธิ์ รําพึงดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

533 20855 นายจิรเดช มวลทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

534 20935 นายสุรัตน โสมกุล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

535 20939 นายกานต ศักดิ์ปกรณกานต โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

536 20956 นายประสพ เขารัมย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

537 20969 นายประยุทธ ออนละมุน โรงเรียนปราสาท

538 21022 นายจีระพรรณ เพียรมี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

539 21044 นายสุขสันต ชุมชื่นดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

540 21046 นางสาวอนงค กลดี โรงเรียนบานบักดอก

541 21093 นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนบานบักดอก

542 21107 นายลัดฟา สาพันธ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

543 21178 นางอิงกมล เทศแกว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

544 21202 นางสําเริง ฤกษศรี โรงเรียนบานโชคนาสาม
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545 21214 นายวัชรพงษ เวลาเกิด โรงเรียนอมรินทราวารี

546 21271 นางภาวิณี ศรกลา โรงเรียนบานโชคนาสาม

547 21358 นายพงษศักดิ์ สุบันนารถ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

548 21397 นายเมธี มิฆเนตร โรงเรียนบานหนองใหญ

549 21474 นางลําใย สุขวงค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

550 21475 นางภัณฑิรา เกิดผิวดี โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

551 21476 นางเสาวรัตน จันทรเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

552 21494 นางอัครวดี สุทธิยานุช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

553 21501 นายสุขุม มีชื่อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

554 21517 นายธีระศักดิ์ ปยะไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

555 21518 นายปราโมชน หมายทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

556 21556 นางสมพักตร อินวันนา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

557 21559 นายประเสริฐ ใจกลา2 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

558 21565 นางสุมาลี แกวเพชร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

559 21569 นางเยาวดี พันธวิไล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

560 21570 นายละคร การะพันธ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

561 21572 นายสุรพงษ ศิลาออน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

562 21578 นายสุรศักดิ์ แรทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

563 21598 นางวัฒนา ดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

564 21617 นายพนี เพชรใส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

565 21620 นางสุนิศา สมัญญา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

566 21632 นายนิพนธ เลิศสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

567 21633 นางสมบูรณ เลิศสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

568 21683 นายพัลลภ แยมสงา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

569 21688 นางวิลาวัลย ปองชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

570 21693 นายบุญลือ สืบเทพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

571 21698 นายสมโชค หายทุกข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

572 21699 นางสุภาภรณ หายทุกข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

573 21781 นางศรีรัตน ปาเปา โรงเรียนบานหนองใหญ

574 21795 นางชุติมา คํานึงคง โรงเรียนอมรินทราวารี

575 21855 นายพิทยา ดวงงาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

576 21875 นายสมศักดิ์ ชาติสม โรงเรียนบานหนองใหญ
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577 21888 นางวัชราภรณ สํารวมจิต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

578 21891 นายประมวล สายวงศ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

579 21920 นายเกียรติศักดิ์ เชื้อศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

580 21921 นายประเสริฐ ภาคตอน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

581 21932 นางอารยาภรณ จันทเขต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

582 21949 นายโสภณ หาวเหิม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

583 21988 นายบุญเลิศ สุขจิตร โรงเรียนบานหนองใหญ

584 21993 นางสาวอรทัย รัฐสมุทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

585 22011 นายปราการ รักพงษ โรงเรียนบานหนองใหญ

586 22012 นางมัลลิกา รักพงษ โรงเรียนปราสาท

587 22017 นางมะลิ คูณสิน โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

588 22033 นางสมถวิล พึ่งตน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

589 22034 นายพิพัฒน พึ่งตน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

590 22076 นางศิโรรัตน ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

591 22139 นางอําไพ ประยงคหอม โรงเรียนปราสาท

592 22209 นายสุทธิฤกษ ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

593 22233 นางพจนีย พระใหมงาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

594 22302 นายอรรณพ เลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

595 22336 นางวรรณศรี ดีพาชู โรงเรียนอมรินทราวารี

596 22337 นางศิริวรรณ ประชัยเทพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

597 22361 นางพรพิมล แพงจันทร โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

598 22373 นางกชนิภา การบรรจง โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

599 22426 นายเสนาะ ประชุมฉลาด โรงเรียนอมรินทราวารี

600 22435 นายเยี่ยม ศรีทร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

601 22456 นางประคอง ดลเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

602 22515 นางลัลนลีลวดี วงศนิโลบล โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

603 22544 นายโกมล พันธุยุลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

604 22545 นางเฉลิมขวัญชวาลา พันธุยุลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

605 22547 นายประทีป คงสิทธิ์ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

606 22548 นายสุพิศ พริ้งเพราะ โรงเรียนอมรินทราวารี

607 22563 นายสุธี ศรีเครือดํา โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

608 22569 นางพรทิพย พันธเสน โรงเรียนปราสาท
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609 22589 นางสุภาพ มุมดี โรงเรียนบานหนองใหญ

610 22594 นายเกริกเดช มีพรหมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

611 22611 นางศศิกานต ศักดิ์สุวรรณ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

612 22626 นายเฉลิมชัย ถึงดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

613 22628 นายสาโรจน มีเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

614 22659 นางพัฒนา นวลนาค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

615 22759 นายสมคิด ตินานพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

616 22887 นายประมวล รังแกว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

617 22911 นายสมบูรณ ภาคพรม โรงเรียนอมรินทราวารี

618 22916 นายมิตร จุดาบุตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

619 22919 นายวราพงษ แพงเจริญ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

620 22923 นายอภิชาติ คูณวัฒนาพงษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

621 22924 นายสุคนธ ศรีจันทร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

622 22925 นายชุลี เจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

623 22976 นายสาธิน กะการดี โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

624 23026 นายประดุจ พยุงเกษม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

625 23028 นางจงดี ปลุกใจหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

626 23030 นางกัญญา สัญจรดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

627 23043 นายสงวน เสาเกลียว โรงเรียนปราสาท

628 23085 นางณิชนันท มูลแกน โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

629 23141 นางสาวอารยา ใจมั่น โรงเรียนปราสาท

630 23157 นายเฉลย ตาทิพย โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

631 23214 นางไพพรรณ เลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

632 23223 นางอาภาภรณ ประไวย โรงเรียนบานหนองใหญ

633 23224 นายถาวร ฉัตรวงศทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

634 23225 นางพัชรินทร กะการดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

635 23227 นายสมศักดิ์ ไมวายมี โรงเรียนบานบักดอก

636 23241 นางกฤษณวรรณ จินดาศรี โรงเรียนปราสาท

637 23301 นางสมบูรณ กําเนิดสิงห โรงเรียนบานโชคนาสาม

638 23374 นางนัยนา แสงราม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

639 23440 นางสาวณพัฐอร อยูสีมารักษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

640 23448 นายสุรสิทธิ์ นเรนสด โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)
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641 23449 นางมุกดา เลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

642 23450 นายสมชาย บุญอากาศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

643 23474 นางณัฐพร บุญทวี โรงเรียนอมรินทราวารี

644 23480 นางปราณี วงษทอง โรงเรียนบานหนองใหญ

645 23527 นางสาวเยาวเรช หมูดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

646 23540 นางสาวจุรีพร ยอดอินทร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

647 23547 นายจารุทัศน รูรักษา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

648 23572 นางชลกนก ศรีไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

649 23595 นายประเสริฐ สุขแสก โรงเรียนบานบักดอก

650 23656 นางพัชรนันท จันทรเกียรติกร โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

651 23677 นางศรัณยพร หงษสูง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

652 23680 นางนงลักษณ บึ้งชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

653 23705 นางสาวไฉไล กิ่งโพธิ์ โรงเรียนบานหนองใหญ

654 23708 นายพิษณุ ยิ่งหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

655 23709 นางประทุมรัตน สายรัตน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

656 23743 นางสุรีย เจียมจริยธรรม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

657 23746 นายเชาวลิต แสงสันติ โรงเรียนอมรินทราวารี

658 23777 นางจิราวัลย นาคเกี้ยว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

659 23826 นางฟาชนนา ตีทอง โรงเรียนปราสาท

660 23832 นายศุภวัฒน ชาวกงจักร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

661 23847 นางณัฐติยา สารปรัง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

662 23864 นายยรรยง อุทธา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

663 23875 ส.ต.ต.เรืองศักดิ์ เปรียบนาน โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

664 23876 นางสุนี พูดเพราะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

665 23906 นางสดับพิณ พลนันท โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

666 23911 นายภุมรินทร ปานแปลง โรงเรียนบานหนองใหญ

667 23913 นายอภิชาติ คงเจริญสุข โรงเรียนบานโชคนาสาม

668 23914 นางสาวเข็มเพชร บุญปลอด โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

669 23917 นายธนสาร ธรรมบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

670 23954 นางอรุณี ชัยสุวรรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

671 23965 นางลัดดาวัลย เนตรวงศ โรงเรียนบานบักดอก

672 24055 นายประทีป อรามเรือง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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673 24088 นางกมลทิพย บุญมา โรงเรียนบานโชคนาสาม

674 24142 นางอรดี อาชวะสมิตร โรงเรียนอมรินทราวารี

675 24155 นายศุภชัย สดใส โรงเรียนอมรินทราวารี

676 24189 นางนิพตา มีกลา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

677 24257 นางวิภาตรี เปนครบ โรงเรียนบานบักดอก

678 24281 นางวันนา คําบุญฐิติสกุล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

679 24291 นางสุจิตรา เจิมสม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

680 24328 นางมณฑา ปานแปลง โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

681 24355 นางนภิศ ประสานสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

682 24397 นายสมพงษ เพียรมี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

683 24398 นางสาวอมร ใจภักดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

684 24400 นายไพศาล กลาแข็ง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

685 24424 นางไพฑูรย มีพรหมดี โรงเรียนอมรินทราวารี

686 24538 นางลลิตภัทร ตรงใจ โรงเรียนปราสาท

687 24541 นางกันยา มะเสนา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

688 24619 นางรมิดา สาพันธ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

689 24636 นางสาวบัวลอย อยูแลว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

690 24674 พลฯจารัตน ลวดเงิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

691 24771 นางประภัย ผดุงแดน โรงเรียนบานบักดอก

692 24772 นางสาวกันยณัฐ บัวสาย โรงเรียนอมรินทราวารี

693 24842 นายสุพิศ ประชุมฉลาด โรงเรียนอมรินทราวารี

694 24843 นายพรรณธกฤษณ สรกฤช โรงเรียนอมรินทราวารี

695 24848 นางสุดารัตน คงอินทร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

696 24857 นายทวีศักดิ์ จันทรนอย โรงเรียนอมรินทราวารี

697 24860 นางฉันทนา ประนม โรงเรียนปราสาท

698 24873 นายศุภภัทร อยูยอด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

699 24915 วาที่รอยตรีเจษฎาภรณ พรหนองแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

700 24978 นางวิทยา เมินดี โรงเรียนอมรินทราวารี

701 24980 นางกาญฐิมา แจมแสง โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

702 25009 นางสาวสุวรรณนี สวยรูป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

703 25026 นายสัมฤทธิ์ บุญใหญ โรงเรียนอมรินทราวารี

704 25028 นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
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705 25044 นางสินีนาถ เกษแกว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

706 25049 นางพรสวรรค ศิริวัฒน โรงเรียนบานโชคนาสาม

707 25055 นางประยงค ฉายแกว2 โรงเรียนอมรินทราวารี

708 25072 นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

709 25089 นายโรจน ตินานพ โรงเรียนปราสาท

710 25104 นางชนากานต ฉลาดลน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

711 25131 นางปทมา เขียวเจริญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

712 25132 นางพัฒนา มีพรหมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

713 25137 นางนารี สัชชานนท โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

714 25161 นางสมพร พรหนองแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

715 25183 นายวิชัย สารสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

716 25188 นางอุไร หมายจันทร โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

717 25207 นางจันทรประภา ศรีทองยอม โรงเรียนบานหนองใหญ

718 25208 นางฉวีวรรณ ตินานพ โรงเรียนปราสาท

719 25210 นางสุทธาวัลย ยอดอินทร โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

720 25264 นางทัศนีย ใจนาน โรงเรียนบานบักดอก

721 25268 นางภัคสินี สิทธิพรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

722 25270 นางบุณชนิตา ศรีจุดานุ โรงเรียนปราสาท

723 25277 นางสาวจันทรจิรา สําราญกาย โรงเรียนอมรินทราวารี

724 25322 นายสมชาติ เฉลียวไว โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

725 25325 นางดวงจันทร สังขตอง โรงเรียนปราสาท

726 25328 นางยุพดี คาขาย โรงเรียนปราสาท

727 25348 นางจันติมา สิงหทอง โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

728 25372 นางนาถนดา พงศทวีสุข โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

729 25408 นายสาโรจน ทองประดับ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

730 25413 นางสาวศราวดี สุรินทรานนท โรงเรียนปราสาท

731 25451 นางสาวพจนีย หลอมประโคน โรงเรียนบานบักดอก

732 25484 นางเบ็ญจมาศ สดมสุข โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

733 25516 นายอานนท ตอรัมย โรงเรียนบานหนองใหญ

734 25517 นายโสรินทร หวยทราย โรงเรียนบานหนองใหญ

735 25556 นางสาวพรประภา พรรณกิติกุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

736 25615 นางอุษา แสนกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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737 25616 นายสังวาร หาญศึกษา โรงเรียนปราสาท

738 25630 ส.อ.ภาณุมาศ ศรีราม โรงเรียนปราสาท

739 25635 นายประกิจ พึ่งตน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

740 25667 นางเพียรสิน เสนาบูรณ โรงเรียนอมรินทราวารี

741 25712 นางยุรีย เมืองไทย โรงเรียนอมรินทราวารี

742 25732 นางสาวจันยนิษฐ นุกูลศิริวัฒนา โรงเรียนปราสาท

743 25762 นางสาวณัฐธิยารัตน จันทรเทศ โรงเรียนบานโชคนาสาม

744 25768 นางวิริยา ใจดี โรงเรียนปราสาท

745 25773 นางสุธีรา มีผล โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

746 25851 นางสาวพันธวิรา พันธวิไล โรงเรียนอมรินทราวารี

747 25891 นางพิมลทิพ รัตนโชติ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

748 25912 นายประดิษฐ จุดาบุตร โรงเรียนบานหนองใหญ

749 25916 นางรัชนีย สุรพล โรงเรียนบานหนองใหญ

750 25928 นางไฉทยา เสารทอย โรงเรียนบานหนองใหญ

751 25960 นางอาภารัตน สระแกว โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

752 26001 นางสาววาริสา ดวงใจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

753 26009 นายเลียงศักดิ์ เผยศิริ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

754 26020 นายสมร ศรชัย โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

755 26022 นายมิตรชัย สุชาติสุนทร โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

756 26083 นายเสถียร มูลแกน โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

757 26113 นายยุทธศักดิ์ เสาเวียง โรงเรียนบานโชคนาสาม

758 26114 นายประพันธ โดงดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

759 26117 นายธีรจุฒา เขมแข็งรพีภัทร โรงเรียนบานโชคนาสาม

760 26128 นางณัฐวรรณ ทิพยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

761 26134 นางกาญจนนิต สําเภา โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

762 26235 นายชาญชัย พรหนองแสน โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

763 26245 นางอรุโณทัย แจมใส โรงเรียนบานโชคนาสาม

764 26259 นายสถิตย ไหมพรม โรงเรียนบานบักดอก

765 26260 นายพงษศักดิ์ สนโศรก โรงเรียนบานบักดอก

766 26262 นางปลันธนา ปุยะติ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

767 26298 นางอริยาภรณ บุญใหญ โรงเรียนอมรินทราวารี

768 26299 นายบุญธรรม รอยศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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769 26305 นางวรภา ดนเสมอ โรงเรียนบานหนองใหญ

770 26306 นายจตุรวิทย ปาโมกข โรงเรียนอมรินทราวารี

771 26319 นางจันทรฉาย บุญเต็ม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

772 26334 นางลักษณา วงศกระสันต โรงเรียนบานบักดอก

773 26360 นางลีลา สาลีโภชน โรงเรียนบานบักดอก

774 26389 นายสมพูล กะการดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

775 26393 นางกัญญวรรณ สุขสมาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

776 26394 นางสาวพูนทรัพย ปลุกใจหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

777 26395 นายมนู ปุยะติ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

778 26410 นายคําพันธ ภาคพรหม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

779 26425 นายศิริมงคล ทนทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

780 26429 นางวิลาวัลย จุดโต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

781 26432 นางกาญจนา ประวรรณรัมย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

782 26439 นางกัลยา สุบรรณาจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

783 26440 นางจงดี หงษชัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

784 26441 นายคํามูล ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

785 26443 นางคัทลียา ฉิมถาวร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

786 26449 นางอรวรรณ สายไทย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

787 26470 นายสุรพงษ ชนะเลิศ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

788 26502 นางรวิวรรณ การะพันธ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

789 26503 นางแกวตา สายกระสุน โรงเรียนบานหนองใหญ

790 26563 นางบังอร สุดใสดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

791 26567 นายประวัติ สงคราม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

792 26603 นางสาวทัศนีย เครือแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

793 26635 นายคํานึง สมนิยาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

794 26636 นายปญญา สรอยนาค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

795 26637 นายแยม จันทรหอมฟุง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

796 26681 นายนพพล พลอาสา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

797 26684 นายกฤติพงศ ประนม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

798 26699 นายสุรัตน สมวาจา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

799 26701 นางศินรินทร เพงเล็งดี โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

800 26703 นางแนงนอย กริดรัมย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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801 26704 นางตริญาภรณ ขจรวงษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

802 26705 นางนงลักษณ พลคชา โรงเรียนอมรินทราวารี

803 26708 นายประสาน ยิ่งกลา โรงเรียนอมรินทราวารี

804 26770 นางปริศนา ทรงวาจา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

805 26772 นายประดับ ไดทุกทาง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

806 26773 นายนฤพันธ ภักดี โรงเรียนอมรินทราวารี

807 26811 นางสุมาลี เกลียวขาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

808 26814 นายกฤษดา เหลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

809 26816 นายสุเทพ โกสีนาม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

810 26817 นางกิตติพร เทียมทัด โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

811 26819 นางจุฑารัตน เสาสูง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

812 26820 นายวิโรจน สุขวงค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

813 26884 นางสุพัตรา สุชาติสุนทร โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

814 26887 นางประพาย ปยะไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

815 26907 นางภาสภรณ รุงเรือง โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

816 26913 นางจันทิมา ชิลสูญ โรงเรียนปราสาท

817 26930 นางรัชนีวรรณ กงทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

818 26939 นางอรุณี วิโรจนรัตน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

819 26941 นายอุทัย ควรอาจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

820 26943 นางพิจิตรา พรพลิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

821 26970 นายแสวง ศรกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

822 26974 นายอํานวย เลิศสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

823 26989 นางศิรินธร วิภาคะ โรงเรียนปราสาท

824 26990 นางสาวนฤมล วิภาหัสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

825 27013 นางจันทรา ชื่อดํารงรักษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

826 27015 นางสาวชญานิษฐ สุรสอน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

827 27028 นางสมบัติ สมดอก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

828 27031 นางสุกัญญา แสงมณี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

829 27034 นายสุริยา บูรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

830 27035 นายวรพันธ จันทนุภา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

831 27036 นายเกรียงศักดิ์ จิตตหาญ โรงเรียนปราสาท

832 27039 นางยุพิน เหลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
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833 27065 นายบุญเกิด กองสุข โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

834 27069 นายไชยา ตางประโคน โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

835 27070 นางดวงรัตน ตาชูชาติ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

836 27071 นางสาววันทนา ยวงทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

837 27085 นางจํานวน จันทนุภา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

838 27088 นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

839 27092 นางรานี โลหะทิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

840 27094 นางอบเชย มูลดับ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

841 27095 นางผองศรี แววดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

842 27098 นางฐิติกา แกวเดน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

843 27099 นายสมศักดิ์ สุฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

844 27103 นางสาวเสาวลักษณ มิฆเนตร โรงเรียนปราสาท

845 27104 นายพงษพิทักษ สหัสชาติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

846 27109 นางศุภรัตติยา จิตตหนักแนน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

847 27110 นายสงเสริม ดีเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

848 27124 นางกุลนภา กิมานันท โรงเรียนอมรินทราวารี

849 27174 นางมาลี จัตตุวัฒน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

850 27175 นางนวลฉวี สุขตาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

851 27176 นางอัษฎาพร ปลุกใจหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

852 27184 นายสมบูรณ กะการดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

853 27187 นายอุบล จุลเสริม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

854 27190 นางสาววิไลลักษณ นามวัฒน โรงเรียนปราสาท

855 27192 นางอนุญาต หลอวงศตระกูล โรงเรียนบานหนองใหญ

856 27214 นางสุภาวดี ตางประโคน โรงเรียนอมรินทราวารี

857 27217 นางพรเพชร พันธุสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

858 27233 นายเจนศิลป หาวหาญ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

859 27253 นางปริยาภัทร กะการดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

860 27257 นางชอเพชร ศรีทร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

861 27262 นางโสภา1 ทองเอี่ยม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

862 27289 นายศิราเมษฏ ภูหมื่นไวย โรงเรียนปราสาท

863 27296 นางพิชญาดา จรัสใส โรงเรียนปราสาท

864 27321 นายจํารัส เสียงเพราะ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)
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865 27357 นางสาวการีมา บุญมาเลิศ โรงเรียนบานหนองใหญ

866 27358 นางจารุวรรณ กลีบบัว โรงเรียนบานหนองใหญ

867 27407 นางเบญญา ศรีดารา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

868 27414 นายระพินทร สุนทรพนาเวศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

869 27415 นายสุรสิทธิ์ สายดํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

870 27460 นางสุวรรณา มีพรหมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

871 27473 นางจินตนา พิมพา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

872 27474 นายวรวิทย จะมัวดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

873 27507 นางเขมรัศมี สุบันนารถ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

874 27524 นายสํารวจ เพงเล็งดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

875 27537 นายบัญชา อยูประเสริฐ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

876 27547 นางรุงทิพย สายแสงจันทร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

877 27555 นายพิเชษฐ สมนิยาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

878 27556 นางศิริพร กอทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

879 27559 นายสุรพงษ สัตยซื่อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

880 27560 นางวิญนา ยังมี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

881 27597 นายศักดิ์ศรี ยิ่งยงยุทธ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

882 27598 นางเพ็ญทอง ยิ่งยงยุทธ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

883 27604 นายพุฒธิชัย ค้ําคูณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

884 27625 นายนครินทร แกวใหญ โรงเรียนบานหนองใหญ

885 27656 นางปรารถนา จงกลาง โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

886 27657 นายสิงหชัย พัฒนพิเชษฐพงศ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

887 27697 นายพงษประทีป มากแสน โรงเรียนปราสาท

888 27713 วาที่รอยตรีหญิง พนิดา สุระศร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

889 27722 นางอําภร สุทธิมูล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

890 27810 นางอัญชลี ศิระอําพร โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

891 27821 นายสุทิศ รวดเร็ว โรงเรียนบานบักดอก

892 27826 นางสุดารัตน เจียวรัมย โรงเรียนบานโชคนาสาม

893 27840 นายอนุชา สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

894 27871 นางสุชาดา มุมทอง โรงเรียนปราสาท

895 27884 นายปรีชา เกตุชาติ โรงเรียนปราสาท

896 27922 นางสาวทัศนีย สระศรี โรงเรียนบานเชื้อเพลิง
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897 27936 นางฉัฐนันท หมันเทศมัน โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

898 27960 นางทาริณีย บุญคลอย โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

899 27973 นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

900 28001 นางลนาวรรณ ดีแก โรงเรียนอมรินทราวารี

901 28013 นางบุหงา จันทรเพชร โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

902 28086 นางสาวพรทิพา รัชทินพันธ โรงเรียนปราสาท

903 28088 นางทองสุข ใสแจม โรงเรียนอมรินทราวารี

904 28202 นางศิริลาวัณย ประกอบดี โรงเรียนบานบักดอก

905 28213 นางกชกร มีลาภ โรงเรียนปราสาท

906 28221 นางพัฒนา แสงโพธิ์ โรงเรียนบานบักดอก

907 28226 นางณิฐิกานต แสงสุข โรงเรียนปราสาท

908 28230 นางเรณู บุญอากาศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

909 28231 นางสมพิศ ตันระนา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

910 28232 นายถวัลย จันทรเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

911 28242 นางดาราวรรณ ฉัตรทัน โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

912 28248 นางลัดดาวัลย ลุมาตย โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

913 28287 นายองอาจ ดนเสมอ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

914 28293 นายธีรพงษ ดังคนึก โรงเรียนปราสาท

915 28338 นางสาวทศพร การะเวช โรงเรียนบานโชคนาสาม

916 28366 นางพิมพวดี หาญศึกษา โรงเรียนอมรินทราวารี

917 28378 นางสาวปภาวรินทร กะการดี โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

918 28399 นางปรียาพัฒน แสนกลา โรงเรียนปราสาท

919 28412 นางปราณีต ลําดับจุด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

920 28470 นายภานุวัฒน เสาวไลย โรงเรียนอมรินทราวารี

921 28530 นางสาวสุนทรี แสวงมี โรงเรียนบานโชคนาสาม

922 28548 นางอารยา พงษชะอุมดี โรงเรียนบานบักดอก

923 28553 นายอาทิตย แกวสังข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

924 28557 นายบุญรื่น เบ็ญเจิด โรงเรียนบานโชคนาสาม

925 28639 นางรุงทิวา แสนสุข โรงเรียนปราสาท

926 28652 นายสมพร กันสา โรงเรียนบานหนองใหญ

927 28670 นางกัญญาณัฐ ดวนใหญ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

928 28671 นายกิตติวินท ทรงกลด โรงเรียนบานบักดอก
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929 28679 นางสาวยุพา เกษร โรงเรียนปราสาท

930 28683 นายสมอาจ คงวัน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

931 28684 นายสุรพล สุวรรณทินประภา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

932 28696 นายวีรชัย มาตรเมืองคุณ โรงเรียนปราสาท

933 28699 นางปยะดา นรสาร โรงเรียนอมรินทราวารี

934 28707 นางสุพิชฌาย สวายสมสีกุล โรงเรียนบานโชคนาสาม

935 28719 นางลลิตา ฉิมถาวร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

936 28757 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

937 28776 นางสุนันทา กัญญาศรี โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

938 28787 นางนุชนาฏ ดีพูน โรงเรียนอมรินทราวารี

939 28792 นางสุนันทา ถือคุณ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

940 28793 นายจักราวุธ ถือคุณ โรงเรียนปราสาท

941 28817 นายสมโภชน สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

942 28821 นางอนินาฑ ภิชาเศวตว โรงเรียนอมรินทราวารี

943 28828 นายธานินทร สมานดี โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

944 28852 นายประจบ กําเนิดสิงห โรงเรียนบานบักดอก

945 28865 นายภราดร ดีพูน โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

946 28889 นางสุดใจ คําเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

947 28905 นางอนัญญา แสวงสุข โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

948 28919 นางขวัญจิตต หาวหาญ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

949 28921 นายสมชัย นามสวาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

950 28925 นางวารุณี แกวสังข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

951 28938 นางรณภร เหลาอุดม โรงเรียนบานโชคนาสาม

952 28951 นายบรรจบ ศิริวัฒน โรงเรียนบานโชคนาสาม

953 28964 นายณรงคศักดิ์ สุปรัยธร โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

954 28966 นายบุญโรจน สอนงาม โรงเรียนอมรินทราวารี

955 28968 นางอรอนงค ประจุทรัพย โรงเรียนอมรินทราวารี

956 28969 นางสาวจิรัฐยา สังขโกมล โรงเรียนบานหนองใหญ

957 28970 นายนิรุช เสาประโคน โรงเรียนอมรินทราวารี

958 28985 นางสิรภัทร เพงเล็งดี โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

959 29001 นายนิลพันธ จันทรเกลี้ยง โรงเรียนปราสาท

960 29010 นางสถาพร ศิลาออน โรงเรียนบานเชื้อเพลิง
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961 29014 นางพีรยา โปรงจิต โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

962 29019 นายธราพงษ สุกแสก โรงเรียนอมรินทราวารี

963 29045 นายพลาจินตวรรธน ประดับศรี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

964 29064 นายเกรียงศักดิ์ อนุทูล โรงเรียนบานบักดอก

965 29075 นางชัชฎาพร นิลทัย โรงเรียนปราสาท

966 29079 นายภักดิ์ควัฒน ทองรัตนวรรณ โรงเรียนบานหนองใหญ

967 29088 นายสายบุตร พันธเสน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

968 29090 นางสาวบัวกิ่ง หอทอง โรงเรียนบานบักดอก

969 29136 นางสาวบุษบา กรวยทอง โรงเรียนบานหนองใหญ

970 29140 นางสาวปทมา มีพรหมดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

971 29161 นางสาวสิริมณี รุงเรือง โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

972 29186 นางอําพร มูลศาสตร โรงเรียนอมรินทราวารี

973 29215 นางสุวิดา สุลินทาบูรณ โรงเรียนปราสาท

974 29217 นางสาวจิราพร อินทยุง โรงเรียนบานหนองใหญ

975 29221 นางกรรณิการ สอนงาม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

976 29246 นายประมวน นามโสม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

977 29249 นางศรีชล ลับโกษา โรงเรียนอมรินทราวารี

978 29262 นางพรมริน ดวงเดนฉาย โรงเรียนบานหนองใหญ

979 29269 นางสุดารัตน ดียิ่ง โรงเรียนอมรินทราวารี

980 29280 นายสุริเยน บุติมาลย โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

981 29284 นางสุภัค สาระสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

982 29295 นางสาวพุทธพร แพงวงศ โรงเรียนบานโชคนาสาม

983 29297 นางพุทธา มาตรเมืองคุณ โรงเรียนปราสาท

984 29298 นางกรรณิการ เนียมงาม โรงเรียนบานหนองใหญ

985 29314 นางฉัตรโสภา ทองเอี่ยม โรงเรียนอมรินทราวารี

986 29322 นางสาวสายรัตน เสาประโคน โรงเรียนบานหนองใหญ

987 29330 นางพิมพขวัญ งามศิริ โรงเรียนบานบักดอก

988 29332 นางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

989 29339 นางสาวจันทิมา เคลาจันทร โรงเรียนบานบักดอก

990 29341 นายพยัคฆ นิราศสูงเนิน โรงเรียนปราสาท

991 29348 นางราศรี พรหนองแสน โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

992 29354 นางศิริขวัญ ศาลางาม โรงเรียนบานหนองใหญ
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993 29356 นางนันทนา สังเกตกิจ โรงเรียนบานโชคนาสาม

994 29361 นายณรงศักดิ์ ฉลาดเฉลียว โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

995 29380 นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย โรงเรียนอมรินทราวารี

996 29401 นางอรุณนี ผลพูน โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

997 29402 นายวิชิต แจมใส โรงเรียนบานหนองใหญ

998 29410 นายเตรียมศักดิ์ สวาง โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

999 29418 นางพีรญา กําจัดภัย โรงเรียนปราสาท

1000 29428 นางสุนทรี ลิ้มประไพพงศ โรงเรียนบานหนองใหญ

1001 29439 นางอรุณี มุขสาร โรงเรียนปราสาท

1002 29460 นางรัชนีวรรณ แสนกลา โรงเรียนปราสาท

1003 29466 นางสาวอรนุช สายดํา โรงเรียนบานหนองใหญ

1004 29482 นางวันเฉลิม สุนทรารักษ โรงเรียนบานโชคนาสาม

1005 29493 นางพัชรินทร สมนิยาม โรงเรียนบานบักดอก

1006 29505 นางราตรี ตปนียะ โรงเรียนบานหนองใหญ

1007 29510 นางษิตตากาญจน ชนธาดา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1008 29514 นางทิพวรรณ ยืนยง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1009 29515 นางสาวสุธีวัลย บุติมาลย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1010 29523 นางจินตนา เกตุชยันต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1011 29531 นางสาวพรผกา ดนเสมอ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1012 29536 นางสาวิตรี พระไวย โรงเรียนบานบักดอก

1013 29557 นายธวัชชัย ไชยสนาม โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1014 29593 นายวีรวัฒน พรหมบุตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

1015 29610 นายชัชวาล ใจกลา โรงเรียนอมรินทราวารี

1016 29633 นายปฏิภาณ ขบวนงาม โรงเรียนบานบักดอก

1017 29656 นายธนัญฐ ศรันยูญาติวงศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1018 29675 นางสุนันทา ศิลาออน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1019 29682 นางสาวธิราพร สมนิยาม โรงเรียนปราสาท

1020 29716 นางอานันทปภา ฉลาดเอื้อ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

1021 29771 นางประดับ สอดศรีจันทร โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1022 29801 นางสุพัตรา รัตนกาญจน โรงเรียนปราสาท

1023 29825 นายสัจภาส สําราญสุข โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1024 29843 นางสาวญาณกร สัชชานนท โรงเรียนบานหนองใหญ
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1025 29858 นางนันทิดา ขันนอก โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1026 29862 นางสาวสุภา คิดนุนาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1027 29892 นายบรรเจิด เกิดสบาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1028 29903 นางกนกพร สาคเรศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1029 29919 นางสาวสุพิมล บูรณเจริญ โรงเรียนบานบักดอก

1030 29981 นางพัฒนา สุนทรดี โรงเรียนอมรินทราวารี

1031 29990 นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ โรงเรียนบานหนองใหญ

1032 29997 นางทัศวรรณ วงศใหญ โรงเรียนบานหนองใหญ

1033 30007 นางปาจรีย ดนเสมอ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1034 30040 นางศิริลักษณ แสนแกวใส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1035 30047 นายฉลาด สาโยธา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

1036 30056 นายบัญชา เปนสมรักษ โรงเรียนอมรินทราวารี

1037 30087 นางโสภา ทองพลา โรงเรียนอมรินทราวารี

1038 30101 นายคําพุฒ เสาใย โรงเรียนบานหนองใหญ

1039 30128 นางศุภลักษณ แขงขัน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1040 30136 นายภูมิชาย สาลีโภชน โรงเรียนบานบักดอก

1041 30147 นางสุพร บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1042 30169 นางสุพิน โสมกุล โรงเรียนบานบักดอก

1043 30193 นางฐานิตา ศรีทองสุข โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1044 30243 นายวสุเทพ ฉิมถาวร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1045 30275 นางเกสรา สารสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1046 30282 นางสาวธิดาลักษณ ทวี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1047 30288 นางสาวเจนจิรา เพชรธาราวัฒน โรงเรียนปราสาท

1048 30298 นางพัชรี สีเหลือง โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1049 30299 นางนงลักษณ คนึงเพียร โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1050 30311 นางดาเรศ อยูสบาย โรงเรียนอมรินทราวารี

1051 30330 นางสาววณัฎฐิญา ชุมสูงเนิน โรงเรียนบานหนองใหญ

1052 30377 นางสาวสุชาดา ทุนดี โรงเรียนปราสาท

1053 30419 นางอรนุช เรืองเกษม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1054 30471 นายนิรุตติ์ มีออง โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1055 30489 นางวรรณา วิโรจนรัตน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1056 30495 นางหทัยรัตน ตรองจิตร โรงเรียนปราสาท
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1057 30512 นางพงคศรี สายรัตน โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1058 30526 นายคติศักดิ์ กลดี โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1059 30529 นางสาวขวัญเรือน เขตเจริญ โรงเรียนปราสาท

1060 30534 นางณัฐวิภา บุญทวี โรงเรียนบานบักดอก

1061 30537 นายวันชัย ยิ่งรุงเรือง โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1062 30541 นางปยะพัชร สุมทุม โรงเรียนบานบักดอก

1063 30555 นางสาวขวัญจิต สุขจันทร โรงเรียนปราสาท

1064 30643 นายบุญเสริม เพ็งแจม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1065 30689 นายพงศศิริ ใสแจม โรงเรียนอมรินทราวารี

1066 30691 นางสาววรรณชนก กองสมบัติ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1067 30768 นายวิจิตร พิมพกรรณ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1068 30778 นายสุนัส บุตรเทศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1069 30785 นายอุดมศักดิ์ แสนกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1070 30786 นางสะอาดจิต แสนกลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1071 30827 นางนุชชิตา บุตรงาม โรงเรียนบานบักดอก

1072 30872 นางสาวอรกัญญา ชมหมื่น โรงเรียนบานโชคนาสาม

1073 30876 นายวิรุฬห นิสสัยดี โรงเรียนบานหนองใหญ

1074 30883 นางสาวสุภาวดี สิริไสย โรงเรียนบานโชคนาสาม

1075 30885 นายนิวัฒน บุญมา โรงเรียนอมรินทราวารี

1076 30891 นายกิตติศัพท โพธิ์แกว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1077 30900 นายสมร สาลีพิมพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1078 30918 นายเติมพงศ แกวมวง โรงเรียนอมรินทราวารี

1079 30920 นางวิชิตา เยาวลักษณ โรงเรียนอมรินทราวารี

1080 30936 นายบัญชา สงาประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1081 30944 นางระเบียบ ดนเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1082 30952 นายกณวรรธน พลสิม โรงเรียนบานหนองใหญ

1083 30960 นางสาวสายลม ที่รัก โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1084 30977 นางสาวมณีวรรณ หฤทัยถาวร โรงเรียนบานหนองใหญ

1085 30978 นางผกามาศ กันสา โรงเรียนปราสาท

1086 30980 นายวิรุฬห ลุมาตย โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1087 30990 นางสาวสุชาดา พูลพรหม โรงเรียนบานบักดอก

1088 31016 นางสาวธนภร จันทรหอม โรงเรียนปราสาท
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1089 31038 นายปภังกร นิลทัย โรงเรียนปราสาท

1090 31039 นายศักดิ์สิทธิ์ สาพิมพา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1091 31042 นางสมจิตร ขีรัมย โรงเรียนปราสาท

1092 31067 นางพูนสุข แยมชู โรงเรียนปราสาท

1093 31105 นางวรรณพร หนูเสน โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1094 31138 นางสาวนภัสสร ตอดอก โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1095 31145 นางสาววิเภาวดี เสาใหญ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1096 31167 นางนันทิยา เทียนแกว โรงเรียนปราสาท

1097 31176 นางอุทัย ประไวย โรงเรียนบานหนองใหญ

1098 31195 นายศิวัช บุตรงาม โรงเรียนบานบักดอก

1099 31205 นายเวทิน หัดไทยทระ โรงเรียนปราสาท

1100 31223 นายชาญสิทธิ์ รุงเรือง โรงเรียนบานหนองใหญ

1101 31232 นางสาวรัชดา ลาเลิศ โรงเรียนอมรินทราวารี

1102 31245 นางสาวณัฐกฤตา ฐานิตชินชนา โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1103 31257 นางนาตยา พะงาตุนัด โรงเรียนบานหนองใหญ

1104 31270 นางสาวอําไพศรี สืบเทพ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1105 31306 นายจารุบุตร โสพิน โรงเรียนอมรินทราวารี

1106 31309 นางกิ่งกาญจน เรืองเกษม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1107 31311 นายเสถียร ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1108 31327 นางสาวบัณฑิตา คงสกุล โรงเรียนบานโชคนาสาม

1109 31334 นางอภิรดี มีสติ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1110 31337 นางรัชนีกร คงเสมอ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1111 31340 นางสาวศิริปน หมายลึกดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1112 31356 นางสาวปยนุช เรืองเกษม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1113 31364 นายอวิรุทธิ์ จันไตรย โรงเรียนปราสาท

1114 31365 นายภูวนาท ระบือนาม โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1115 31389 นายชวลิต พรมทา โรงเรียนบานโชคนาสาม

1116 31395 นางสาวนิตญา ดาทอง โรงเรียนปราสาท

1117 31403 นายพิเชษฐ ศิระอําพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1118 31408 นายสุทัศน ทองเอี่ยม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1119 31409 นางกรรณิกา สาโยธา โรงเรียนปราสาท

1120 31410 นางลัดดา นิสสัยดี โรงเรียนปราสาท
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1121 31412 นางสาวนาจอนงค ธานีพูน โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1122 31423 นายเวชยันต ภิญโญภาพ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1123 31428 นางเจนธิชา สอนสุระ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

1124 31431 นางสาวจินตหรา พาพิมพ โรงเรียนบานบักดอก

1125 31436 นายโฆษิตติภูมิ แสงทอง โรงเรียนบานบักดอก

1126 31439 นางมยุรีย ใจมั่น โรงเรียนบานหนองใหญ

1127 31448 นายนิติธร ผะงาตุนัตถ โรงเรียนบานบักดอก

1128 31449 นางสารินี ภมรหิรัณย โรงเรียนอมรินทราวารี

1129 31454 นางสาวปุญชรัสมิ์ จันทรเกลี้ยง โรงเรียนบานบักดอก

1130 31459 นายประจวบ ทองประดับ โรงเรียนปราสาท

1131 31460 นางสาวธัญพร เทพสิงห โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1132 31463 นางสาวกาญจนา มั่นยืน โรงเรียนปราสาท

1133 31475 นางสาวพัชราภรณ สาสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1134 31531 นางพัฒยา พรหมคุณ โรงเรียนบานโชคนาสาม

1135 31535 นางอินทิรา พอใจ โรงเรียนบานโชคนาสาม

1136 31546 นางทิตยาภา บุญปก โรงเรียนบานบักดอก

1137 31574 นายนรินทร เหิมหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1138 31587 นางสาวศรุดา ประไวย โรงเรียนปราสาท

1139 31625 นางสาวจตุพร จามิกรณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1140 31640 นายประเด็จ เปนตามวา โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1141 31653 นางชะบา ระบือนาม โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1142 31657 นางประทิน บุญลือ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1143 31658 นางอรวรรณ เพ็งพันธ โรงเรียนอมรินทราวารี

1144 31663 นายปรีชา สัตยซื่อ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1145 31708 นางฉันทนา เคลือบฮวย โรงเรียนบานหนองใหญ

1146 31727 นางวิภาดา สายเสมา โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1147 31739 นางปุษยา จันทรนอย โรงเรียนอมรินทราวารี

1148 31748 นางดรุณี ประกอบดี โรงเรียนบานโชคนาสาม

1149 31752 นางพฤกษชาติ แสวงสุข โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1150 31775 นายยุทธภูมิ มีพรหมดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1151 31779 นางสาวเกษรี ทองเอี่ยม โรงเรียนอมรินทราวารี

1152 31792 นางสาวมนัสรินทร เนาวิรัตน โรงเรียนบานเชื้อเพลิง



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 3 อําเภอปราสาท

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

1153 31836 นางสาวณัฐชุดา มะคุมใจ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1154 31855 นางสาววัชริน ขันธะพานิชย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1155 31880 นางสาวกิติยา ผิวจันทร โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1156 31889 นายชาติชาย ลอมวงษ โรงเรียนบานบักดอก

1157 31900 นายธานินท ชินวงษ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1158 31919 นางธันยกานต สิทธิสังข โรงเรียนบานบักดอก

1159 31929 นางพิกุลวรรณ ถุนาพรรณ โรงเรียนอมรินทราวารี

1160 31934 นายเฉลิมศักดิ์ เสริมผล โรงเรียนปราสาท

1161 31941 นางสาวจิตราภา ชัยหมก โรงเรียนบานบักดอก

1162 31958 นางศรีญดา มูลมั่งคั่ง โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1163 31963 นางสาวฝนทิพย ทองมาก โรงเรียนปราสาท

1164 32000 นางปณฑิกา ทองแผน โรงเรียนบานหนองใหญ

1165 32007 นางสาวนภาลัย ทรงฉลาด โรงเรียนอมรินทราวารี

1166 32045 นายสุนธพร กระจางจิตร โรงเรียนปราสาท

1167 32058 นายกิตติชัย เพลินพรอม โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1168 32073 นางสาวมะลิวัลย วงคภักดี โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1169 32132 นางอุมาพร สมนึกตน โรงเรียนบานบักดอก

1170 32165 นายบุญรวม สมาน โรงเรียนอมรินทราวารี

1171 32172 นางสาวปรียานันท แกวหอม โรงเรียนปราสาท

1172 32175 นายสงัด แผนทอง โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1173 32180 นายทวีป ศรีตะวัน โรงเรียนปราสาท

1174 32267 นางสาวไพลิน  เดชกุญชร โรงเรียนบานโชคนาสาม

1175 32279 นางอัจฉราภรณ อุดมเสียง โรงเรียนอมรินทราวารี

1176 32349 นายธนโชติ พราวจันทึก โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1177 32379 นางทัศนีย ฦาชา โรงเรียนอมรินทราวารี

1178 32380 นายภัทรพล ติราวรัมย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1179 32386 นางสาวรัตนา พงษชะอุมดี โรงเรียนปราสาท

1180 32387 นางกวินญา ตอบกลาง โรงเรียนปราสาท

1181 32397 นายจักรพันธ   สหัสชาติ โรงเรียนบานหนองใหญ

1182 32430 นางสาวศิรินภา ชิ้นทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1183 32441 นายอเนตร ดังคนึก โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1184 32454 นายสุทัศน คิดประโคน โรงเรียนบานหนองใหญ
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1185 32477 นางสาวเอื้องนภา คิดสม โรงเรียนปราสาท

1186 32484 นายชนายุทธ ตรงตามคํา โรงเรียนปราสาท

1187 32510 นางสาวเสาวลี กลับมารัมย โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1188 32519 นางสาวสุวรรณี ปราสาทภิญโญ โรงเรียนบานหนองใหญ

1189 32520 นายปยะพงษ ประไว โรงเรียนบานหนองใหญ

1190 32523 นายเดชา การรัมย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

1191 32559 นางวันวิสา มีภาพ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1192 32580 นางอาทิตยา ลุนลี โรงเรียนปราสาท

1193 32581 นางสมทรง บุญสมัย โรงเรียนปราสาท

1194 32589 นายธรรมนูญ จันผกา โรงเรียนบานหนองใหญ

1195 32593 นางสาวลภัสรดา บุญเรืองชวกร โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1196 32596 นางกําไล ไดทุกทาง โรงเรียนบานบักดอก

1197 32598 นายกฤษฎา นิสัยกลา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1198 32611 นางสารภี นิราศสูงเนิน โรงเรียนปราสาท

1199 32615 นางสาววันทนา วันลี โรงเรียนปราสาท

1200 32638 นายวันวลิต มีรสล้ํา โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1201 32654 นางสาวจรรยา ใจเอื้อ โรงเรียนปราสาท

1202 32662 นางปราณี โลหเซ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1203 32663 นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1204 32703 นางสาวจันทิมา จินดาศรี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1205 32715 นางประภา ใจเสงี่ยม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1206 32718 นายวรุธ ภิชาเศวตว โรงเรียนอมรินทราวารี

1207 32719 นายลือชัย สานุทัศน โรงเรียนบานบักดอก

1208 32751 นางสาวเกียรติสุดา จารัตน โรงเรียนปราสาท

1209 32766 นางสาวกิตติยา กิมาวหา โรงเรียนปราสาท

1210 32767 นางสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร โรงเรียนปราสาท

1211 32769 นางฐานันดร ประยุทธเต โรงเรียนปราสาท

1212 32771 นายภคนันท กัญญาศรี โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1213 32792 นางอัจฉราวดี บุญแสน โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1214 32793 นางสาวอรพิน ฉายแกว โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1215 32794 นางสาวจารุวรรณ หมายถูก โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1216 32795 นางสาวศรมนีย หาญสิงห โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห
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1217 32796 นางสาวกัญจนาภรณ เจริญผล โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1218 32813 นางสาวอารดา บุญญาธิพิทักษ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1219 32819 นางสาวรัศมี ปุยะติ โรงเรียนบานหนองใหญ

1220 32830 นางสาวสุกัญญา มัทธุรี โรงเรียนปราสาท

1221 32886 นางสาวณัฐติยา กาประโคน โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1222 32913 นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1223 32919 นางนฏกร ใจพินิจ โรงเรียนบานบักดอก

1224 32922 นายอัครพล ราโช โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1225 32926 นางสาวเพ็ญศรี มีเจริญ โรงเรียนบานบักดอก

1226 32947 นางสาวดวงนภา ระบือนาม โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1227 32948 นายกิตติศักดิ์ ศรีคํา โรงเรียนปราสาท

1228 32966 นางนันทิกร สําราญสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1229 32971 นายพงษพันธ อินทรนุช โรงเรียนปราสาท

1230 32997 นางอุมารินทร ศรีริ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1231 33000 นางสาวบุหลัน บุญสรรค โรงเรียนบานโชคนาสาม

1232 33002 นางสาววลีวรรณ วัดตรง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1233 33027 นางมนัสษา สีสด โรงเรียนบานหนองใหญ

1234 33030 นางสาวชาลินี วิบูลยอรรถ โรงเรียนบานหนองใหญ

1235 33032 นายศันสนะ  มะลิหอม โรงเรียนอมรินทราวารี

1236 33058 นายชวลิต คุชิตา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1237 33068 นางภัทราภา กําจัดภัย โรงเรียนปราสาท

1238 33073 นายรัตนชัย ปลุกใจหาญ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1239 33100 นางสาวสุภาดา สุรสอน โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1240 33103 นายสิริวัฒก แสงกลา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1241 33124 นายวรรณศิลป โคตวงษ โรงเรียนบานโชคนาสาม

1242 33130 นางลักษณาวดี กระจางจิตร โรงเรียนบานโชคนาสาม

1243 33137 นางแพรรดา สิทธิโสม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1244 33147 นายสุทธิพงษ แฝงบุญ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1245 33152 นางสาวณัฏฐวี ทองดา โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1246 33153 นางจุไรรัตน กิตติธรวัฒน โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1247 33167 นายปฏิวัติ ไชยชนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

1248 33211 นางสาวทิสากร พลบุญ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง
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1249 33258 นางสาวกมลนภา ประทุมแกว โรงเรียนบานหนองใหญ

1250 33274 นางสาวณชลนิภา จันทรทยุง โรงเรียนบานโชคนาสาม

1251 33301 นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1252 33327 นางสาววรรนิภา คงสําราญ โรงเรียนบานโชคนาสาม

1253 33333 นางสาวพิชญชามญช นามโคตร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1254 33345 นางสาวเสาวลักษณ นอยมิ่ง โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1255 33348 นางสาวน้ําทิพย โฉมสุข โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1256 33359 นางลักขณา สารปรัง โรงเรียนบานบักดอก

1257 33377 นางสาวศิราณี แสนกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

1258 33383 นางสาวประภาพร โพธิ์แกว โรงเรียนบานโชคนาสาม

1259 33410 นางสาวพรรณนิภา ศิริโส โรงเรียนบานบักดอก

1260 33450 นางสาวศัลยทนีย กัญญาพันธ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1261 33469 นายยุทธภูมิ ดวงเดน โรงเรียนอมรินทราวารี

1262 33490 นางนารีเกตุ สุรพล โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1263 33498 นางปุรณานุช ทองดี มอฟแฟท โรงเรียนบานบักดอก

1264 33560 นางสาวกัญจนชญา นนทสา โรงเรียนอมรินทราวารี

1265 33576 นางสาวศิริมล หิงประโคน โรงเรียนอมรินทราวารี

1266 33578 นางดวงใจ ลาลัย โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1267 33586 นางอําภา ลัดดาไสว โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1268 33589 นางสาวสุมณฑา มีสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1269 33593 นางสาวพิมพิกา พรชัย โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1270 33600 นายบุญฤทธิ์ บุญอุน โรงเรียนบานบักดอก

1271 33603 นางขวัญฤดี บุญศรี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1272 33610 นางนิตยา ธรรมนาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

1273 33613 นางธมลวรรณ พลัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

1274 33630 นางสาวดวงใจ ยืนยาว โรงเรียนบานโชคนาสาม

1275 33659 นางสาวศรีสกุล สุขสมาน โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1276 33672 นางสาวกนกพร กมลบูรณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1277 33673 นางจิตราพร ทะรารัมย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1278 33703 นางสาวลัดดารัตน สมปอง โรงเรียนบานหนองใหญ

1279 33735 นางสาวกรกนก บัวสาย โรงเรียนปราสาท

1280 33736 นายธนากร ขําคม โรงเรียนอมรินทราวารี
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1281 33737 นางสาวอัจฉรา สาคเรศ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1282 33738 นางอุไรวรรณ ศรีธานี โรงเรียนบานหนองใหญ

1283 33740 นางสาวปยพร สนศรี โรงเรียนบานหนองใหญ

1284 33773 นางสาวพัณณิตา ไพรสินธุ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1285 33778 นายสัญญา แองสุข โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1286 33790 นางสาวนิตยา บุญนนท โรงเรียนปราสาท

1287 33791 นางสาวศศิกร แกวแดง โรงเรียนปราสาท

1288 33792 นางมลฤดี พวงจินดา โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1289 33794 นางสาวศศิธร สันทาลุนัย โรงเรียนบานหนองใหญ

1290 33828 นายปนทอง ปราสาทภิญโญ โรงเรียนบานบักดอก

1291 33838 นายพงศศิริ ชมภูพื้น โรงเรียนอมรินทราวารี

1292 33854 นางสาวเกล็ดดาว กลมทุกสิ่ง โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1293 33876 นายประวิทย วงษเกา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1294 33897 นางสาวนิตยา มาลัย โรงเรียนปราสาท

1295 33927 นายกิตติศักดิ์ เพงเล็งดี โรงเรียนบานหนองใหญ

1296 33940 นายจิรัฐิกร ชื่อมี โรงเรียนบานโชคนาสาม

1297 33941 นางสาวสรอยฟา กัญญารัตน โรงเรียนบานหนองใหญ

1298 33984 นางสาวอุบล ธรรมดา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1299 33988 นางสาวสุภาวดี หวังทรัพย โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1300 34008 นายศิริชัย สุไตทอน โรงเรียนบานโชคนาสาม

1301 34010 นายพงษพันธ แจมเชื้อ โรงเรียนบานโชคนาสาม

1302 34011 นางกิ่งกาญจน นิมิตรัตนากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

1303 34051 นางสาวสมแคน เงินเกา โรงเรียนบานบักดอก

1304 34052 นางสาววิมลฉัตร ปุยะติ โรงเรียนบานบักดอก

1305 34063 นายเฉลิมพล วิโรจนรัตน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1306 34064 นายชูเกียรติ โสนทอง โรงเรียนอมรินทราวารี

1307 34065 นางสาวทักษิณา เรืองรอบ โรงเรียนอมรินทราวารี

1308 34066 นายอัครพล ดีรอบ โรงเรียนอมรินทราวารี

1309 34086 นางสาวรัศมี ชมภูพื้น โรงเรียนปราสาท

1310 34088 นางสาวอารีรัตน สุรินทราบูรณ โรงเรียนอมรินทราวารี

1311 34089 นางสาวอนุสรา สาแกว โรงเรียนบานหนองใหญ

1312 34132 นายภานุกิจ อินทรชัย โรงเรียนบานบักดอก
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1313 34139 นายธีรนันท นามเสริมศรี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1314 34142 นางสาววรรณา ตองถือดี โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1315 34154 นางสาวสุธิมา จํานงเพียร โรงเรียนอมรินทราวารี

1316 34155 นางสาวชไมพร บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1317 34156 นางสาวศิรภา นิยมวัน โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1318 34158 นางสาวอารยา กระดานลาด โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1319 34180 นางสาวสลิลเกตน จันทรดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1320 34194 นางสาวสารภี สวัสดี โรงเรียนบานหนองใหญ

1321 34232 นางสาวเมธิตา อุไร โรงเรียนบานโชคนาสาม

1322 34245 นางสาวกัญณิฐาพัช ดวงราษี โรงเรียนปราสาท

1323 34251 นายนพรุจ โนนทิง โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1324 34252 นางลัดดา สุลินทบูรณ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1325 34302 นางสาวปทมา วานุนาม โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1326 34312 นางสาวนันทภัค จันทา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1327 34316 นางสาวอินทิรา นวนจันทร โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1328 34335 นายจีรศักดิ์ ใจดี โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1329 34366 นางสาวภิชญาภรณ ชาญเชี่ยว โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1330 34386 นางสาวนงเยาว เชื้อฉุน โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1331 34387 นายธนาศักดิ์ สํารวมจิต โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1332 34391 นางสาวสุนิสา หฤทัยถาวร โรงเรียนปราสาท

1333 34392 นางสาวฐิติยา ดัชถุยาวัตร โรงเรียนปราสาท

1334 34393 นางสาวนิสา พรหมบุตร โรงเรียนปราสาท

1335 34412 นางสาวจีรนันท จันทรออน โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1336 34427 นางสาวสุธินี สอาดเอี่ยม โรงเรียนปราสาท

1337 34431 นางสาวภัทรนฤน ตรงตามคํา โรงเรียนอมรินทราวารี

1338 34433 นางสาวกนกวรรณ สุขบรรเทิง โรงเรียนบานโชคนาสาม

1339 34444 นางสาวนฤมล ไทยยิ่ง โรงเรียนอมรินทราวารี

1340 34462 นางสาวขนิษฐา คานทอง โรงเรียนบานหนองใหญ

1341 34498 นางสาวสุมิตตา รุงเรือง โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1342 34499 นางสาวอัจฉริยา โสนทอง โรงเรียนบานบักดอก

1343 34528 นางสาววรรณิภา ดอกศรีจันทร โรงเรียนบานหนองใหญ

1344 34533 นางสาววรรลยา โพธิ์แกว โรงเรียนบานหนองใหญ
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1345 34542 นางสาววิไลลักษณ เรืองเกษม โรงเรียนปราสาท

1346 34545 นางสาวศรีแพรว เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานบักดอก

1347 34546 นางสาววิลาศินี กําจิตเอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

1348 34560 นางสาววันดี หวังคะพันธ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1349 34561 นางสาวพิราพร สุจินพรัหม โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1350 34575 นายวิโรจน สุรินทร โรงเรียนบานบักดอก

1351 34576 นางสาวพัชรินทร เกรัมย โรงเรียนบานหนองใหญ

1352 34597 นางสาวณัฎฐฎาพร พูนสุด โรงเรียนบานหนองใหญ

1353 34598 นางสาวพรเพ็ญ หมุดทอง โรงเรียนบานหนองใหญ

1354 34612 นางรัตนา เลี่ยมดี โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1355 34620 นางสาวพัฒชรา อยูเสน โรงเรียนปราสาท

1356 34622 นางสาวเจษฎาภรณ พวงศิริ โรงเรียนอมรินทราวารี

1357 34624 นางสาวจุฑามาศ สุขศรี โรงเรียนบานโชคนาสาม

1358 34626 นางสาวเสาวภา บัวสาย โรงเรียนบานโชคนาสาม

1359 34627 นางสาวสรัญญา นนตะสีห โรงเรียนบานหนองใหญ

1360 34628 นางสาวกุลณัฐฎา ภูกลาง โรงเรียนบานหนองใหญ

1361 34659 นายราชนพ ลําภู โรงเรียนปราสาท

1362 34669 นางสาวจิรวรรณ ศรีสอน โรงเรียนอมรินทราวารี

1363 34703 นางสาวกุลิสรา มะลิงาม โรงเรียนอมรินทราวารี

1364 34705 นางสาวยุพาพร พิมมะทา โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1365 34706 นางสาวนงเยาว ชื่นบาน โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1366 34728 นางสาวผกามาศ เฉลียวไว โรงเรียนบานหนองใหญ

1367 34737 นางสาวกานดา บุญสม โรงเรียนอมรินทราวารี

1368 34746 นายสุรศักดิ์ เดือนขาว โรงเรียนอมรินทราวารี

1369 34784 นางสาวนิตยา กันโท โรงเรียนปราสาท

1370 34785 นางสาวศลิษา ทองเต็ม โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1371 34786 นางสาวคารียาห ญาณะธรรม โรงเรียนอมรินทราวารี

1372 34787 นางสาวน้ําหนึ่ง เสริมจันทร โรงเรียนอมรินทราวารี

1373 34788 นางสาวอริษา รอบแควน โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1374 34806 นางสาวจันทา สมเย็น โรงเรียนบานโชคนาสาม

1375 34809 นางพจนีย อินทรแกว โรงเรียนปราสาท

1376 34813 นางสาววาสิฏฐี แซตั้ง โรงเรียนบานหนองใหญ
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1377 34814 นางสาวภัทรสุดา ธีรชาญวิทย โรงเรียนบานหนองใหญ

1378 34846 นางพิกุล มะลิงาม โรงเรียนปราสาท

1379 34851 นางสาวน้ําฝน จวงไธสงค โรงเรียนอมรินทราวารี

1380 34852 นายคงชัย ศรีแยม โรงเรียนอมรินทราวารี

1381 34853 นางสาววรรณวิสา เทียมสม โรงเรียนอมรินทราวารี

1382 34880 นางสาวสุประวีณกร กระแจะจันทร โรงเรียนอมรินทราวารี

1383 34885 นางสาวรักชนก พรหมทา โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1384 34891 นายธนวัฒน พรหนองแสน โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1385 34892 นางสาวจินตนา ศรีนาค โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1386 34915 นางสาวกมลชนก ปญญัง โรงเรียนปราสาท

1387 34916 นางสาวณัฐณิชา ไชยคิรินทร โรงเรียนปราสาท

1388 34917 นางเสาวลักษณ เรืองสุขสุด โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1389 34918 นางสาววนาลี พิกุลทอง โรงเรียนบานโชคนาสาม

1390 34930 นางวรรณา ยะแสง โรงเรียนบานโชคนาสาม

1391 34935 นายนพพล แปรงทอง โรงเรียนอมรินทราวารี

1392 34936 นางสาวสุวนันท กานโคกสูง โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1393 34937 นายวราวุฒิ ยวงแกว โรงเรียนบานบักดอก

1394 34979 นางสาวญาณิกา สุชาติสุนทร โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1395 34980 นางสาวกมลชนก นามเขตต โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1396 34981 นางสาวปทมาวรรณ จอกทอง โรงเรียนอมรินทราวารี

1397 34982 นางสาวอรวรรณ เสาใย โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1398 34983 นางชนนิกานต สุขจิตต โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1399 34984 นางสาวสุพิชญา งามแฉลม โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1400 34985 นางสาวสรอยสุดา อินทรสอน โรงเรียนบานหนองใหญ

1401 34986 นางสาวปณิดา เสร็บเขียน โรงเรียนบานหนองใหญ

1402 34987 นางสาวชลทิชา ทองหยอน โรงเรียนบานหนองใหญ

1403 34988 นายสมปราชญ ภูสมศรี โรงเรียนบานหนองใหญ

1404 34989 นายบุญรวม อดทน โรงเรียนบานหนองใหญ

1405 34990 นางสาวคัทลียา ชนะประโคน โรงเรียนบานหนองใหญ

1406 35027 นายธวัชชัย วงษกลา โรงเรียนปราสาท

1407 35028 นางวราภรณ ทรงกลด โรงเรียนปราสาท

1408 35029 นางสาวจริญญา วงคเมือง โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)
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1409 35030 นางสาวกรรณิกา บัวกอ โรงเรียนบานหนองใหญ

1410 35055 นางสาวจุฑาภรณ วิเชียรรัมย โรงเรียนปราสาท

1411 35056 นางสาวเนตรนารี มันทะราช โรงเรียนปราสาท

1412 35058 นางสาวอุไร โสนาพูน โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1413 35059 นายขวัญเมือง มีศิริ โรงเรียนบานหนองใหญ

1414 35090 นายณรงกรณ กะการดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1415 35103 นางสาวนงนุช ทองเกลี้ยง โรงเรียนบานบักดอก

1416 35104 นายประเนตร สมเย็น โรงเรียนบานบักดอก

1417 35105 นายกรกช อยูประเสริฐ โรงเรียนบานหนองใหญ

1418 35136 นางสาวธัญยรักษ เปรียบกลา โรงเรียนอมรินทราวารี

1419 35137 นางสาวกนกวรรณ จันทรตรัย โรงเรียนอมรินทราวารี

1420 35138 นางสาวสุภารัตน ทรัพยนา โรงเรียนบานโชคนาสาม

1421 35155 นางสาวสุเพียบ กูลรัตน โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1422 35158 นายวิทยา บุญมี โรงเรียนบานบักดอก

1423 35161 นางอรดี เหลือถนอม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1424 35162 นางสาวพิกุลทอง เฉียบแหลม โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1425 35182 นางสาวจินตหรา ชื่นจิตร โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1426 35196 นางสาวกฤติมา เหลาบุดดี โรงเรียนปราสาท

1427 35197 นางสาวเนื้อแพร ถึงงาม โรงเรียนบานบักดอก

1428 35198 นายจักรพงษ สังขหวด โรงเรียนบานหนองใหญ

1429 35199 นายมีโชค แซตัง โรงเรียนบานหนองใหญ

1430 35254 นางสาวนันธิยา เหมาเหมาะดี โรงเรียนปราสาท

1431 35255 นางสาวปวีณา แสนหยุด โรงเรียนอมรินทราวารี

1432 35280 นางอัศวนันท สุกใส โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1433 35293 นางสาวพรรณี สมใจหวัง โรงเรียนปราสาท

1434 35294 นางสาวพรรณธิภา มุณีไชย โรงเรียนปราสาท

1435 35295 นางสาววันวิสา มะลิซอน โรงเรียนอมรินทราวารี

1436 35296 นางสาวนงนุช ประประโคน โรงเรียนบานบักดอก

1437 35312 นายกฤษฎ กุลกรวยทอง โรงเรียนบานบักดอก

1438 35341 นางสาวสุวนันท สุริยา โรงเรียนปราสาท

1439 35342 นายวรุฒ ฝางแกว โรงเรียนปราสาท

1440 35343 นางสาววรนันท เกลาพิมาย โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)
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1441 35344 นางสาวเฟองฟา ใจใหญ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1442 35345 นางสาววิชุดา สันปาแกว โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1443 35346 นางสาวธิดารัตน สุปงคลัด โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1444 35347 นางสาวขวัญดาว สัยงาม โรงเรียนบานบักดอก

1445 35348 นายมานพ บูรณะ โรงเรียนบานโชคนาสาม

1446 35349 นายพุทธิกร เพิ่มทรัพย โรงเรียนบานหนองใหญ

1447 35375 นายการัณยภาส เพ็งพันธ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1448 35386 นายเรวัฒ โสดาพรหม โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1449 35387 นางสาวณัฏฐกมล สองาม โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1450 35411 นางสาวปานไพลิน อดิวัฒนชัย โรงเรียนอมรินทราวารี

1451 35496 นายพชร ฮึกเหิม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1452 35497 นางสาวจุฑามณี ขอชนะ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1453 35514 นายสราวุฒิ แกวจรัญ โรงเรียนบานหนองใหญ

1454 35520 นายธัชเดช มหัทธนเดชวริศ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1455 35546 นายนนธิศักดิ์ หนักไหล โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1456 35553 นายปยณัฐ พิมพโพธิ์กลาง โรงเรียนอมรินทราวารี

1457 35558 นางสาวขนิษฐา สุขสุวรรณ โรงเรียนอมรินทราวารี

1458 35563 นางสาววัลยา โสมดํา โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1459 35565 นางสาวสุธิณี ชื่นใจ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1460 35571 นางสาวธัญญารัตน ศาลางาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

1461 35573 นางสาวสุจินันท โสรดี โรงเรียนบานบักดอก

1462 35595 นางสาวรติกานต เทพชัย โรงเรียนปราสาท

1463 35606 นายพรเทพ มะลิวรรณ โรงเรียนปราสาท

1464 35611 นางสาวปยดา ทองเปลว โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1465 35625 นางฌาณิศา กระแสโสม โรงเรียนบานหนองใหญ

1466 35643 นางสาวรัชนีกรณ สุขใส โรงเรียนบานบักดอก

1467 35652 นางสาวกรกนก นิราศภัย โรงเรียนปราสาท

1468 35660 นางสาววริศรา แกวยก โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1469 35666 นางสาวสุวิมล ดีสาหาง โรงเรียนบานหนองใหญ

1470 35667 นางสาวกนกวรรณ สมศรี โรงเรียนบานหนองใหญ

1471 35673 นางสาวณิชาภัส ประจญ โรงเรียนปราสาท

1472 35677 นางสาวภัสสภร เชิดดี โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)
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1473 35683 นางสาววศินี เฉียบแหลม โรงเรียนปราสาท

1474 35684 นางสาวกรพินธุ บุญเลิศ โรงเรียนปราสาท

1475 35685 นางวรรณวลี หาลาภ โรงเรียนปราสาท

1476 35686 นางสาวเทพธิดา สุวรรณทอง โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1477 35687 นายกิตติชัย สังโสม โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1478 35688 นางสาวภาวินี สุบินดี โรงเรียนบานหนองใหญ

1479 35715 นางสาวชุตินันท ทองอม โรงเรียนปราสาท

1480 35718 นางสุวิมล มาลา โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1481 35724 นางสาวณัชศรัญยฉัฐ พวงสด โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1482 35730 นางรัตติยา โฮหนู โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1483 35748 นายเตโช ชุมสูงเนิน โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1484 35750 นางอรวรรณ  นธีนาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1485 35757 นางชรินทรรัตน สุวรรณทอง โรงเรียนอมรินทราวารี

1486 35761 นางสาวอรทัย คิดยาว โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1487 35767 นางสาวฐิติกานต จันทโลน โรงเรียนบานหนองใหญ

1488 35802 นางสาวจันทรทิมา วิชายง โรงเรียนปราสาท

1489 35808 นางสาววิลาวัลย ดวงเวา โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1490 35825 นางสาวเนตรชนก สังเกตกิจ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1491 35827 นางสาววิไลพร สินทรัพย โรงเรียนบานหนองใหญ

1492 35829 นางสาวนิชากร มาลาล้ํา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1493 35835 นางสาวจริยา เงางาม โรงเรียนบานโชคนาสาม

1494 35837 นายธนโชติ บุตรงาม โรงเรียนอมรินทราวารี

1495 35838 นางสาวรมยธีรา ยอดโพธิ์ โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1496 35877 นางสาวธัญลักษณ ยอดทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1497 35882 นายมหิดล ชัยมีเขียว โรงเรียนบานโชคนาสาม

1498 35893 นายทองพูน มะวังนุทูล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1499 35919 นายบุญเชิด รัตนดี โรงเรียนบานบักดอก

1500 35923 นางสาวอาทิติยา กุลัพบุรี โรงเรียนปราสาท

1501 35924 นางมนฐกานต สุดใสดี โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1502 35925 นางสาวสุรภา ภาสดา โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1503 35926 นายนิกร หนองเหล็ก โรงเรียนบานบักดอก

1504 35956 นางสาววันทนี รัศมีสุกใส โรงเรียนบานหนองใหญ
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1505 35987 นายทรงวุฒิ อยูคง โรงเรียนอมรินทราวารี

1506 36001 นางสาวยุวดี เข็มมวง โรงเรียนบานบักดอก

1507 36007 วาที่รอยตรีอนวัช ออนคํา โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1508 36025 นายธนะพัฒน แยมงามธนสิทธิ์ โรงเรียนบานบักดอก

1509 36032 นางสาวอรวรรณ  รัตนวรรณ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1510 36033 นางสุรภา แกวงาม โรงเรียนบานบักดอก

1511 36056 นางสาวพิมพาพร จันทรครบ โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1512 36057 นางสาวเกษแกว สายแสงจันทร โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1513 36058 นางสาววุฒิพร เหมาะตัว โรงเรียนอมรินทราวารี

1514 36069 นายวันชัย สมัครสมาน โรงเรียนปราสาท

1515 36083 นางสาวศิริลักษณ วงษคํา โรงเรียนปราสาท

1516 36089 นายเสกสรร จุฬา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1517 36096 นายอัครวัจน   ประสานรัตน โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1518 36103 นายปยพันธุ ทรรศนวงศคํา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

1519 36113 นางสาวภัททิรา สกุลวรวิทย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1520 36114 นางสาวอรทัย คําภาบุตร โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1521 36115 นายจิรภัทร เฉิดวาสนา โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1522 36116 นายจอมณรงค งามมาก โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1523 36132 นายธีระพงศ พอกพูน โรงเรียนอมรินทราวารี

1524 36138 นางสาวรุงฤดี เปรียบดีสุด โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1525 36139 นางสาววิราวรรณ วิชัย โรงเรียนปราสาท

1526 36144 นางสาวศศิธร วิธีดี โรงเรียนบานบักดอก

1527 36145 นางทรงศรี บูรณะ โรงเรียนบานโชคนาสาม

1528 36152 นายจิรศักดิ์ สุนทะโรจน โรงเรียนบานโชคนาสาม

1529 36154 นางสาวธัญญลักษณ ศักดิ์อุดม โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1530 36166 นางสาวสิริวิภา แสงดํา โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1531 800030 นางสาวภัทรภร เจนรอบ โรงเรียนปราสาท

1532 800031 นางสาวกานตธิดา ตินานพ โรงเรียนปราสาท

1533 800065 นางสาวชัญญานุช ปรึกษาดี โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1534 800066 นายศราวุฒิ บูรณเจริญ โรงเรียนบานหนองใหญ

1535 800171 นางสาวพุทธชาติ ขยันดี โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1536 800187 นายชัยยะ รื่นกลิ่น โรงเรียนบานหนองใหญ
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1537 800250 นางสินีนาฎ สุมหิรัญ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1538 800251 นายชํานาญ สุมหิรัญ โรงเรียนบานหนองใหญ

1539 800264 นายสมาน จําปาทอง โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1540 800292 นางอรษา ชิ้นทอง โรงเรียนอมรินทราวารี

1541 800310 นางสาวิตรี ชิงชัย โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห

1542 800311 นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

1543 800312 นายศิโรรัตน ทํานักสุข โรงเรียนบานบักดอก

1544 800320 นางสุวรรดา ศิริชัย โรงเรียนบานหนองใหญ

1545 800339 นางเพ็ญโพยม ชมภูพื้น โรงเรียนปราสาท

1546 800399 นายนครศักดิ์ แสวงมี โรงเรียนบานหนองใหญ

1547 800496 นายภาสกร ศรีดางาม โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)

1548 800547 นางสาวสิรินญา หลอมประโคน โรงเรียนบานหนองใหญ

1549 800563 นางสาวเบญญาภา ดียิ่ง โรงเรียนบานบักดอก

1550 800588 นายเกษม ระบือนาม โรงเรียนอมรินทราวารี

1551 800595 นางสาวจําลอง ศรกลา โรงเรียนบานเชื้อเพลิง

1552 800605 นายสุรชาติ ใจกลา โรงเรียนอมรินทราวารี

1553 800615 นางสาวปารีณา บุญประกอบ โรงเรียนบานบักดอก

1554 800621 ส.อ.มนูชัย เวือนประโคน โรงเรียนบานบักดอก

1555 800622 นางสาวพรศิริ ชูชมสอน โรงเรียนบานโชคนาสาม

1556 800628 นายกฤษดา จิตแมน โรงเรียนบานโชคนาสาม

1557 800629 นางสาวธุมากร งอกงาม โรงเรียนบานหนองใหญ

1558 800656 นายศรายุทธ ทองนรินทร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
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1 3028 นายจําลอง พานิกุล โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

2 3739 นายประยงค ฉายแกว1 โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

3 3846 นายยุทธภัณฑ ออกสุข โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

4 3997 นางทุมมา สมสวย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

5 4374 นายชวน สนศรี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

6 4718 นางสาววารษา สุวรรณลา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

7 4827 นางสาวปองกมล นามวัฒน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

8 5117 นายชูสิทธิ์ สุรสอน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

9 5522 นายสมเกียรติ สืบเสาะเสมอ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

10 6072 นางนิ่มนวล เหลาคม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

11 6389 นายเรวัต ก้ําไพบูลย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

12 6411 นางผองใส สืบเสาะเสมอ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

13 6804 นายฌานิทธิ์ ศรีระอุดม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

14 7187 นายสุรัตน นิธุรัมย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

15 7295 นางวราภรณ พูนไนย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

16 7313 นางละออง ทองประดับ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

17 8087 นายชัยโรจน นนธิจันทร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

18 8248 นายอํานวย เรืองจิต โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

19 8342 นายวีรวัฒน จันทรเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

20 8343 นายประเสริฐ ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

21 8624 นายรส จรันรัก โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

22 8627 นายสุพจน ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

23 8847 นายประดิษฐ เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

24 9149 นางศิริมล ศรีสังวาลย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

25 9353 นายประพิศ ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

26 9924 นายเทพชัย เทศแกว โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

27 9987 นายเทียม มณีศรี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

28 9988 นายบุญยืน ตลับทอง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

29 10371 นายสุชาติ เอื้อเฟอกลาง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

30 10504 นายสมศักดิ์ ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

31 10569 นายอํานวย เจริญตาม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

32 10836 นายประนวล ไพบูรณ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
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33 10972 นายพิชัย เผยศิริ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

34 11069 นางนิภา กาญจนาภา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

35 11070 นางพัชรินทร เรียบรอย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

36 11074 นางลดาวัลย ปลื้มใจ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

37 11303 นางสาวสีผกา ไชยสิงห โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

38 11386 นางบังอร นาทองพูน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

39 11479 นางใสยวน คําเกิด โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

40 11481 นางนลินพรรณ สะแกทอง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

41 11498 นางวันเพ็ญ พิเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

42 11848 นายประทีป สงกลา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

43 11850 นายสิทธิโสม สุทธิสัย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

44 11895 นางลําดวน มหามาตย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

45 11975 นางวิลาวัลย ค้ําชู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

46 12114 นายดาวรุง สมบูรณ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

47 12288 นางอาริยา ทนกลาวรภัทร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

48 12331 นางภัทรภร แยมเดช โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

49 12380 นางพวงเพ็ญ จันทพัฒน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

50 12452 นายค้ําชู ชุมกลาง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

51 12579 นายวินัย ศรีสังวาลย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

52 12580 นายไพบูลย หอมจันทร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

53 12582 นายบุญลือ ดาศรี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

54 12961 นายพิรม ทองประดับ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

55 12965 นางสุรีรัตน ผะกาทอง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

56 12972 นางสุกัญญา นิธุรัมย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

57 13093 นายธนกฤต ทนกลา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

58 13277 นางวิบูลยรัตน คงเสมอ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

59 13351 นางเบญจมาศ อรามเรือง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

60 13366 นางรัชดา สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

61 13421 นายถาวร เรืองกระจาย โรงเรียนบานถนนชัย

62 13439 นางเทียมแข บุญครอง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

63 13497 นางวิไลลักษณ หิรัญวรณ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

64 13539 นายยงยุทธ หอมเนียม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
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65 13582 นางสมจิตต สายคําตา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

66 13610 นางเสาวนีย รูยืนยง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

67 13618 นายไพศาล สีตะวัน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

68 13862 นายวิทยา ทวีเกิด โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

69 14011 นางปทมา ตลับทอง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

70 14110 นายชรินทร หงษทอง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

71 14397 นายอัมรินทร บุญเจียม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

72 14400 นายเลื้อย เรืองกระจาย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

73 14402 นางสมศรี ทองนาค โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

74 14404 นางบัวสอน ไชยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

75 14460 นายธรรมนูญ รัตโนภาส โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

76 14583 นางจุฑารัตน ศรีไสว โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

77 14661 นางบุญสง ศิลากุล โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

78 14663 นางอภิรดี สินทรา โรงเรียนบานถนนชัย

79 14861 นายพงศศักดิ์ ดวงดี โรงเรียนบานถนนชัย

80 14863 นายบุญปลูก รจนัย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

81 14864 นางบุญธิดา สารถวิล โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

82 15171 นายฟุง หรบรรพ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

83 15257 นางจันตนา ออนน้ําคํา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

84 15307 นายสุพล สมศรี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

85 15441 นายสมโภชน สุขรวม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

86 15467 นายเจียม บุญอยู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

87 15543 นายสุรศักดิ์ ทวี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

88 15676 นางโสภิดา สุพรรณภพ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

89 15697 นางสาวอําพร ยอดอินทร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

90 15703 นายณรงศักดิ์ วิเศษยา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

91 15800 นายเที่ยง เกตุโสระ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

92 16000 นางบุญเลี้ยง สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

93 16001 นางราตรี ดวงดี โรงเรียนบานถนนชัย

94 16121 นายเบ็ญ ยิ่งมี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

95 16130 นายสมบูรณ ทิสารัมย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

96 16252 นายอดิศร พิชญอัครกุล โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
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97 16392 นางสุรีพร ฤทธิ์ศรไกร โรงเรียนบานเกษตรถาวร

98 16671 นายบาน วิวาสุข โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

99 16686 นายสุขชัย แสงดี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

100 16751 นายอินทรีย ยอดอินทร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

101 17274 นายไพบูลย เทพบุตร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

102 17317 นางภักดี พิชญอัครกุล โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

103 17510 นายถนอม สายเชื้อ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

104 17750 นายชูศักดิ์ ตนกลาย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

105 17835 นางศิริพร แสนสุข โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

106 17899 นายสมโภชน สมนิยาม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

107 18072 วาที่รอยเอกศิริพงษ ประดับเพชร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

108 18073 นางนันทา เกตุโสระ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

109 18434 นายจิรายุ วงษเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

110 18522 นายประดิษฐ แผนทอง โรงเรียนบานถนนชัย

111 18524 นางวีรอร สายพญาศรี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

112 18526 นายประทีป สมดอก โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

113 18579 นางพุทธพร เขตตกลาง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

114 18781 นางบุญชู สายไทย โรงเรียนบานถนนชัย

115 18829 นายฉลอง นัดกลา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

116 19007 นายกฤติยา ภาชื่น โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

117 19015 นางปยาภรณ เอ็นดู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

118 19053 นางกรองกาญจน สิทธิ์เสือ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

119 19215 นายอวยชัย พิเนตรบูรณะ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

120 19216 นางวรรณธนี ยังมี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

121 19222 นางบังอร พูนสุข โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

122 19323 นายจํารัส พูนสุข โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

123 19324 นายเสถียน ยังมี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

124 19354 นายวิชัย มหามาตย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

125 19387 นางแสงสุข พุฒธะพันธ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

126 19664 นางเกษณีย ภิรมยไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

127 19686 นายมนตรี สายพญาศรี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

128 19853 นางลําดวน โภคมณี โรงเรียนบานเกษตรถาวร
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129 19855 นางสาวอรุณศรี สุดสังข โรงเรียนบานเกษตรถาวร

130 20156 นางอัมพรสรวง บุญภา โรงเรียนบานเกษตรถาวร

131 20239 นางอารีย พัฒนมณี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

132 20314 นายเพลิน ฝอยจันทร โรงเรียนบานเกษตรถาวร

133 20591 นายทองหลอ นามวิชัย โรงเรียนบานถนนชัย

134 20592 นางพิมตะวัน งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

135 20618 นายสําเร็จ ทองนาค โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

136 20768 นายประสิทธิ์ แสนกลา โรงเรียนบานเกษตรถาวร

137 20914 นางอรทัย ลําภา โรงเรียนบานถนนชัย

138 21094 นายภาสกร เรืองใหม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

139 21095 นางรัตนา เรืองใหม โรงเรียนบานถนนชัย

140 21213 นางมัจฉารัตน พรหมมา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

141 21219 นายสุรพร เอิบอิ่ม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

142 21433 นางบุษรา กลับอําไพ โรงเรียนบานถนนชัย

143 21436 นางสาวขนิษฐา นาคะวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

144 21490 นางเสาวภา เกษรแกว โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

145 21651 นายสากล ตีทอง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

146 21667 นายพรชัย เหลาคม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

147 21679 นางกรรณิการ ขันงาม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

148 21684 นางลักษณะพร ประกอบดี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

149 21780 นางจันทิมา นามสวาง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

150 21873 นายสุนทร มงคล โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

151 22324 นางกัลยาณี เปรียบนาน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

152 22369 นางสมหมาย เกษมทรัพย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

153 22428 นายมานพ วิภาคะ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

154 22433 นางประยูร ชลธี โรงเรียนบานถนนชัย

155 22667 นายปรีญา เกษดี โรงเรียนบานเกษตรถาวร

156 22855 นางสายชล บุญเจียม โรงเรียนบานเกษตรถาวร

157 22878 นายสมัย บุญแยม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

158 22906 นางสาวกฤษณา สังขสูงเนิน โรงเรียนบานถนนชัย

159 22981 นางศิราธร ตินานพ โรงเรียนบานถนนชัย

160 23212 นางจุไรวรรณ หนุนชู โรงเรียนบานถนนชัย
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161 23312 นางบุญบาล สุวรรณา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

162 23406 นายสมยศ มีศิลป โรงเรียนบานเกษตรถาวร

163 23476 นางรัชนีย เกษดี โรงเรียนบานเกษตรถาวร

164 23554 นายดุสิต คงเสมอ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

165 23834 นายคําพอง ลําภา โรงเรียนบานถนนชัย

166 24079 นายสมพร สังขโกมล โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

167 24134 นายอุทัย อภัยพจน โรงเรียนบานเกษตรถาวร

168 24327 นายสุภาพ ออนนอม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

169 24332 นายธานี สุทธิชี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

170 24570 นางปุญณิกา จันทรกลิ่น ถิรวงศกุล โรงเรียนบานถนนชัย

171 24574 นายบุญเพิ่ม หวังผล โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

172 24679 นางเนตรนภา วาลีประโคน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

173 24680 นางสาวมาลี เปรียบดีสุด โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

174 24693 นายจรัส ประกอบดี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

175 24751 นางสนอง ภูกัลป โรงเรียนบานเกษตรถาวร

176 24787 นางจันทรเพ็ญ บํารุง โรงเรียนบานถนนชัย

177 24867 นางภาวนา เสนาะกลาง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

178 24963 นางจุฬาลักษณ ทาแกว โรงเรียนบานถนนชัย

179 25029 นายสุรพินท บัวสาย โรงเรียนบานเกษตรถาวร

180 25038 วาที่รอยตรีเสนอศักดิ์ อยูดี โรงเรียนบานเกษตรถาวร

181 25374 นางนาถกานต หฤทัยถาวร โรงเรียนบานเกษตรถาวร

182 25619 นางสาวไพรินทร หนอสีหา โรงเรียนบานถนนชัย

183 25622 นายสมจินต คิดดีจริง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

184 25659 นางสาวรัชสิรินธร ศรีจันทรแจม โรงเรียนบานถนนชัย

185 25670 นายพิมูล เกษอินทร โรงเรียนบานเกษตรถาวร

186 25784 นางลัดดา สํารองพันธ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

187 25827 นางวิไลลักษณ เสียงเพราะ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

188 25838 นางพลอย สุภิษะ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

189 25853 นางสุขเกษม หวังผล โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

190 25896 นางบุญตา นะวะนิล โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

191 25897 นายธวัช ตางประโคน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

192 25898 นายวิชชา รวมโพธิ์รี โรงเรียนบานเกษตรถาวร
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193 26058 นางสุวารี สวางวงษ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

194 26059 นายวีระชัย สวางวงษ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

195 26171 นางเครือจิต ศรีธนานุวัฒน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

196 26175 นางศุภกาญจน เอื้อเฟอกลาง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

197 26177 นายสุรพล เสียงเพราะ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

198 26178 นายสุเทพ สามสี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

199 26215 นายสมาน นาคนวล โรงเรียนบานเกษตรถาวร

200 26216 นางเสาวภาคย จินดาศรี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

201 26274 นายนิกร ชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

202 26409 นายสัญญา วรรณุปถัมภ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

203 26428 นายทองเต็ม ขันงาม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

204 26436 นางสหพร เพชรลวน โรงเรียนบานถนนชัย

205 26487 นายออก เหมาะตัว โรงเรียนบานถนนชัย

206 26595 นายวุฒิพงษ ทวีธรรม โรงเรียนบานถนนชัย

207 26653 นายเดโชพล ชลธี โรงเรียนบานเกษตรถาวร

208 26724 นางนงลักษณ ตวนชัย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

209 26725 นายสมุห รักงาม โรงเรียนบานถนนชัย

210 26764 นางสุวรรณี พิมลี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

211 26765 นายบุญธรรม ทองแผน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

212 26843 นายจันทรแดง ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

213 26858 นายสุรชิต เนื้อละออ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

214 27004 นายพรสันต โมคศิริ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

215 27005 วาที่รอยตรีสนอง พรหนองแสน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

216 27216 นายชัยณรงค ลอยประโคน โรงเรียนบานถนนชัย

217 27254 นางสมศรี หอทรัพย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

218 27265 นายศรีสุนทร สงเสริม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

219 27270 นายอุดม คิดดีจริง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

220 27282 นางสาวพรรณทิพา กฤษณสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

221 27297 นายวิรัตน สุมรัมย โรงเรียนบานเกษตรถาวร

222 27345 นายเมธี เรืองเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

223 27369 นายสุริยา ภูกัลป โรงเรียนบานเกษตรถาวร

224 27496 นางสาวศิริรัตน ชูโฉมงาม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
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225 27497 นางศิราณี ริมหมูดี โรงเรียนบานถนนชัย

226 27538 นางชุตินันท สรอยจิตร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

227 27846 นายชัยวัฒน โลหะจินดา โรงเรียนบานเกษตรถาวร

228 27863 นางกรรณิการ ออนนอม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

229 27990 นางสาววิมล ประดุจชนม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

230 28186 นายวินิจต หวางแสง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

231 28189 นางอริสรา หวางแสง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

232 28275 นางณัฐธยาน กุลธรรมประทับ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

233 28277 นายมหัทธยุทธ จันดาเพ็ง โรงเรียนบานถนนชัย

234 28574 นางรัตนภา สนศรี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

235 28698 นางศิรินภา ชางการ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

236 28912 นางบุญลํา มังกร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

237 28944 นางพิลาสลักษณ รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

238 28958 นายอนุรักษ พนารักษ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

239 29116 นางสาวคํามี ใจกลา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

240 29189 นายโรต แตมฉลาด โรงเรียนบานเกษตรถาวร

241 29200 นายกิตติพัฒน ดาทอง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

242 29205 นางพักตรพิมล สุจินดา โรงเรียนบานถนนชัย

243 29222 นางสุพิน พรหนองแสน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

244 29252 นางสุดา สติมั่น โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

245 29253 นางวงษตะวัน หลาล้ํา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

246 29274 นายธงชัย สีหลา โรงเรียนบานถนนชัย

247 29277 นางสุนันทา ปรางนอก โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

248 29306 นายสุชาติ เติมทอง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

249 29440 นายวิวัฒน สําราญใจ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

250 29451 นายประสงค เนียมทอง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

251 29506 นางปยมาศ อุยเฉง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

252 29573 นายสุพจน กะการดี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

253 29622 นายสมพร วรนุช โรงเรียนบานเกษตรถาวร

254 29666 นางเมทินี มหิสยา โรงเรียนบานถนนชัย

255 29700 นายปรีชา แขวงสุวรรณ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

256 29769 นายมนูญ นาทองพูน โรงเรียนบานถนนชัย
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257 29959 นายธัชชัย ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

258 29971 นางกาญจนา พริ้งเพราะ โรงเรียนบานถนนชัย

259 30001 นายสุพจน หลาล้ํา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

260 30015 นายชัดชัย สติมั่น โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

261 30021 นางเบญจมาศ ใยแดง โรงเรียนบานถนนชัย

262 30050 นางภัทรา บูรณเจริญ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

263 30058 นางสาวปยรัตน หอมเนียม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

264 30064 นายคมสันติ สรอยเสน โรงเรียนบานถนนชัย

265 30073 นางสาวสุภาวดี ขุมทอง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

266 30168 นางอนงคลักษ จงพินิจ โรงเรียนบานถนนชัย

267 30192 นายวชิรวิชญ ทองอุดม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

268 30194 นางพรทิพย คูรัตน โรงเรียนบานถนนชัย

269 30286 นางสาวสุคลศรี นนธิจันทร โรงเรียนบานเกษตรถาวร

270 30355 นางสมหทัย ตรองจิตต โรงเรียนบานถนนชัย

271 30365 นายกอบพงษ นาคประดา โรงเรียนบานเกษตรถาวร

272 30405 นางสาวศิริรัตน แนบทางดี โรงเรียนบานเกษตรถาวร

273 30439 นางสาวนฤมล รําจวน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

274 30445 นางสาวพนิตสุภา ขาวงาม โรงเรียนบานเกษตรถาวร

275 30498 นางสาวนภัทร สําราญใจ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

276 30507 นายทรงวุฒิ สายรัตน โรงเรียนบานถนนชัย

277 30579 นางสาวสุภาวดี สมอินทร โรงเรียนบานถนนชัย

278 30592 นายวรจักร โพธิ์แกว โรงเรียนบานเกษตรถาวร

279 30628 นางเมธาพร สมบุญ โรงเรียนบานถนนชัย

280 30630 นางสุรัตน ธนาบูรณ โรงเรียนบานถนนชัย

281 30634 นางณัฐธิญาพร หงษทอง โรงเรียนบานถนนชัย

282 30659 นางกัญญภัส นนธิจันทร โรงเรียนบานเกษตรถาวร

283 30711 นายเฉลิม มหานาม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

284 30725 นางสาววิลาสินี เหมหงษ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

285 30865 นายคําตา สรอยจิตร โรงเรียนบานถนนชัย

286 30879 นางสาวธีรจุฑา ใจนวน โรงเรียนบานเกษตรถาวร

287 30882 นางญานิศา สรอยจิตร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

288 30886 นางสาวขนิษฐา คิดงาม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
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289 30892 นางบุญไพ สุมรัมย โรงเรียนบานเกษตรถาวร

290 30908 นางอารมณ ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

291 30924 นางสาวทัศนี การงานจบ โรงเรียนบานถนนชัย

292 30984 นายกรีฑา หวังมั่น โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

293 31019 นางรสสุคนธ เงางาม โรงเรียนบานถนนชัย

294 31077 นางสาวปฐฑิมาภรณ แปนแกว โรงเรียนบานเกษตรถาวร

295 31087 นายวิฑูรย สมนิยาม โรงเรียนบานถนนชัย

296 31096 นางสุวิภา สมรูป โรงเรียนบานถนนชัย

297 31116 นางสุพรรณพร เที่ยงธรรม โรงเรียนบานถนนชัย

298 31144 นางกมลรัตน สวันทอง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

299 31196 นางสาวปาณิสรา ผลแมน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

300 31198 นายภิมุข สมานรักษ โรงเรียนบานถนนชัย

301 31201 นายสุธิศักดิ์ สมศรี โรงเรียนบานถนนชัย

302 31203 นางอัญชลี บุญยงค โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

303 31204 นางสาวหทัยกานต ปลุกใจหาญ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

304 31215 นายประหยัด สายบุตร โรงเรียนบานถนนชัย

305 31222 นางปราณี หลาทอง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

306 31224 นายดิสทัต ทองดา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

307 31250 นางกัญจนกมล สนศรี โรงเรียนบานเกษตรถาวร

308 31299 นางนิตยา ตองถือดี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

309 31307 นายสาคเรศ เครือเนียม โรงเรียนบานถนนชัย

310 31317 นางบุญเตียม ผลอินทร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

311 31341 นายประเสริฐ สืบดี โรงเรียนบานถนนชัย

312 31350 นายสมชาย วรรณทอง โรงเรียนบานถนนชัย

313 31351 นายวันศุกร จิตรสมาน โรงเรียนบานถนนชัย

314 31381 นายสาธิต ออนสลวย โรงเรียนบานถนนชัย

315 31387 นางบุษบา อาจพรหม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

316 31396 นางสุกัญญา หาประโคน โรงเรียนบานถนนชัย

317 31413 นางสาวสุกัญญา กาวิรัตน โรงเรียนบานถนนชัย

318 31484 นายประสิทธิ์ สิทธิสอน โรงเรียนบานเกษตรถาวร

319 31529 นางสุริญญา เอคนาสิงห โรงเรียนบานเกษตรถาวร

320 31532 นางสุภาพร บุญกวาง โรงเรียนบานเกษตรถาวร
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321 31537 นางสาวบุญญาพร หนองหวา โรงเรียนบานถนนชัย

322 31566 นายปยะ ฉลาดเลิศ โรงเรียนบานถนนชัย

323 31621 นางสาวกิตติยา ประวาสุข โรงเรียนบานเกษตรถาวร

324 31716 นางรุงนภา ไชยโม โรงเรียนบานถนนชัย

325 31749 นายพิทักษ ศรีมูล โรงเรียนบานถนนชัย

326 31759 นางสาวพิราวรรณ โฉลกดี โรงเรียนบานถนนชัย

327 31813 นางกมลโรจน ยางงาม โรงเรียนบานถนนชัย

328 31823 นางละอองดาว จันทรดี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

329 31930 นางสาวเบญจพร พาเจริญ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

330 31939 นางสาวละดา โชคเกิด โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

331 31947 นางสาวนภัสสรา การัมย โรงเรียนบานถนนชัย

332 31959 นางสาวบัวรินทร กลิ่นจันทร โรงเรียนบานถนนชัย

333 31961 นางจําลองลักษณ คงชื่นใจ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

334 31991 นางณัฐณิชา เหลือดี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

335 32101 นางทัศนลักษณ ถือสัตย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

336 32174 นางสาวปญญารัฐ พรหมภูวัลย โรงเรียนบานถนนชัย

337 32233 นางจิราภรณ คิดดีจริง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

338 32252 นางสาวกิตติวรา พันธุวงศ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

339 32304 นางณัฐชา สมใจ โรงเรียนบานถนนชัย

340 32311 นางรุงทิพย พุทธผาย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

341 32370 นางสาวภารุจีร บุญหลง โรงเรียนบานถนนชัย

342 32376 นางสุธิตา สีสิงห โรงเรียนบานถนนชัย

343 32384 นางรุจิรา สมเปน โรงเรียนบานถนนชัย

344 32398 นางสาวปวีนา เพ็งแจม โรงเรียนบานถนนชัย

345 32429 นางสาวกรรณิการ แจมใส โรงเรียนบานเกษตรถาวร

346 32449 นางสาวประภาสิริ โถตะบุตร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

347 32524 นางสาวกาญจนา สวากัน โรงเรียนบานถนนชัย

348 32547 นางจันทนา ธนบุรี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

349 32633 นางสาวเกสรา สรอยจิตร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

350 32658 นางสาวจันทิมา มั่นคง โรงเรียนบานถนนชัย

351 32679 นายสมบัติ ประไว โรงเรียนบานเกษตรถาวร

352 32697 นางกมลกานต วรมากุล โรงเรียนบานเกษตรถาวร
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353 32705 นายชานนท หนุนชู โรงเรียนบานถนนชัย

354 32717 นางอารีลักขณ ภาคพรม โรงเรียนบานเกษตรถาวร

355 32721 นายคําออน วงใหญ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

356 32732 นางสาววิลาสินี ทาทอง โรงเรียนบานถนนชัย

357 32789 นายวิสิทธิ์ มากะเต โรงเรียนบานถนนชัย

358 32803 นางสาวอรวรรณ หรบรรพ โรงเรียนบานถนนชัย

359 32818 นายกษิพงษ ดีประทาย โรงเรียนบานเกษตรถาวร

360 32879 นางธวัลรัตน สายรัตน โรงเรียนบานถนนชัย

361 32884 นางสาวอรุณโรจน ทวีเหลือ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

362 32912 นายนัทธพงศ วัฒนากุลยาวัฒน โรงเรียนบานเกษตรถาวร

363 32917 นางสาวมยุรี ทวีโภค โรงเรียนบานถนนชัย

364 32920 นางสาวระวีวรรณ นามเวช โรงเรียนบานถนนชัย

365 32925 นางแสงจันทร วัฒนากุลยาวัฒน โรงเรียนบานเกษตรถาวร

366 32936 นางไพลิน จุไร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

367 33018 นางสาวกนกพร เสามั่น โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

368 33028 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

369 33040 นางกรพัชรา แสนโภชน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

370 33043 นางสาวนิตยา ยอดจันทร โรงเรียนบานถนนชัย

371 33090 นายสุทธิเกียรติ นกพรม โรงเรียนบานเกษตรถาวร

372 33104 นางสาวจุฑามาศ   สายสุด โรงเรียนบานเกษตรถาวร

373 33136 นางสายฝน มหานาม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

374 33138 นางสาวชารวี ดอกพุทธ โรงเรียนบานถนนชัย

375 33163 นายเทพอนันต สุวรรณทอง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

376 33168 นางมะลิวรรณ สังเกตกิจ โรงเรียนบานถนนชัย

377 33202 นางอรุณรัตน พลหาญ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

378 33203 นางสาวยุพา นิเลปยัง โรงเรียนบานถนนชัย

379 33217 นายสมร กะการดี โรงเรียนบานถนนชัย

380 33221 นายโสภณวิชญ คําปลิว โรงเรียนบานเกษตรถาวร

381 33229 นายมานะศักดิ์ คําบุญ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

382 33315 นางวีนัสรา สุนทรงาม โรงเรียนบานถนนชัย

383 33339 นางสาวศิริรัตน ธรรมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

384 33340 นายพัทธณะไชย หวงแกว โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
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385 33411 นางจุฑามาศ ทองดา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

386 33413 นางยุพาภรณ ชื่นรัมย โรงเรียนบานเกษตรถาวร

387 33531 นายธนาคาร ธนสินวงศชัย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

388 33538 นางสาวอัจฉรา คําพูล โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

389 33541 วาที่รอยตรีศตวรรษ ศาลางาม โรงเรียนบานถนนชัย

390 33565 นางสาวพิชญานิน ควินรัมย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

391 33587 นายธนธร สมใจหวัง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

392 33644 นายชินภัทร ปลุกรัมย โรงเรียนบานถนนชัย

393 33664 นางสาวอรชร สิทธิสอน โรงเรียนบานถนนชัย

394 33668 นางสาวกัญญจิรา ทองอม โรงเรียนบานถนนชัย

395 33686 นางมณี จําปาปุง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

396 33706 นางสาวมณียา หาดทราย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

397 33755 นางสาวธิดารัตน มูลมาตย โรงเรียนบานถนนชัย

398 33756 นายจิรัฏฐ เปรียบยอดยิ่ง โรงเรียนบานถนนชัย

399 33787 นายณัฐพงค ตรองจิตร โรงเรียนบานถนนชัย

400 33806 นายวีระพงษ กตัญู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

401 33821 นางสาวจิราภรณ บาลพูน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

402 33822 นายปราโมทย คะหาญ โรงเรียนบานถนนชัย

403 33835 นางสาวณัฐกานต บรรเทิงใจ โรงเรียนบานถนนชัย

404 33862 นางสาวดวงสมร เดชดํารงรักษ โรงเรียนบานถนนชัย

405 33869 นางสาวพิศเจริญ ตนจําปา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

406 33870 นางสาวประภาภรณ รุงเรือง โรงเรียนบานถนนชัย

407 33889 นางวัลภา ภาคเดียว โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

408 33908 นายอนุพล เพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

409 33914 นางสาวกสิญาณินท บุญลีประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

410 33915 นางสาวอรัญณิการ ทองนํา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

411 33916 นางสาวปนัดดา สุกใส โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

412 33962 นางสาวชนิดา จารัตน โรงเรียนบานเกษตรถาวร

413 33991 นายนฤพนธ พิเนตรบูรณะ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

414 34026 นางสาววรวลัญช วรเกษมพิพัฒน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

415 34027 นายพงพิสิษฐ อินทรเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

416 34028 นางสาววรางคณา ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
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417 34029 นางสาวทัตพิชา ปุมแกว โรงเรียนบานถนนชัย

418 34056 นางณงคเยาว เยรัมย โรงเรียนบานถนนชัย

419 34057 นางสาวรัชนก รวมสุข โรงเรียนบานถนนชัย

420 34077 นายพรชิต สวัสดี โรงเรียนบานเกษตรถาวร

421 34096 นายแสงจันทร โถนอย โรงเรียนบานถนนชัย

422 34097 นางสาวพัชรี ยิ่งรัมย โรงเรียนบานถนนชัย

423 34098 นางสาวนิตยา เสพสุข โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

424 34099 นายสิริภูมิ ประสานดี โรงเรียนบานเกษตรถาวร

425 34100 นายถาวร ใจหนึ่ง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

426 34164 นางสาววสุนธรา ปานทอง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

427 34261 นางสาวปริฉัตร บุญหลา โรงเรียนบานถนนชัย

428 34274 นางสาวพัทธนันท นาควงษบุราณสุข โรงเรียนบานเกษตรถาวร

429 34275 นางสาวมัณฑนา คําเลิศ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

430 34276 นางสาวสุพิชญนันทน ถือชัย โรงเรียนบานเกษตรถาวร

431 34330 นางสุทธิกานต นาสมรูป โรงเรียนบานเกษตรถาวร

432 34345 นางสาวพัชรินทร ไชยเชษฐ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

433 34403 นางสาวธัญญา สิงหโตทอง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

434 34404 นางสาวทักษพร สายพญาศรี โรงเรียนบานเกษตรถาวร

435 34432 นางเบญจมาศ สมนึก โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

436 34439 นายวรายุทธ สมนึก โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

437 34440 นางสาวศุภรัตน พอกสนิท โรงเรียนบานถนนชัย

438 34446 นางสาวทิพยฤดี รูปสม โรงเรียนบานถนนชัย

439 34455 นางสาววิภาวดี ชิ้นทอง โรงเรียนบานถนนชัย

440 34475 นายพรศักดิ์ สายทอง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

441 34504 นายกรวิท นิลกิจ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

442 34524 นายสมพร ผุยพันธ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

443 34549 นางจุฬาลักษณ ปญญาไว โรงเรียนบานเกษตรถาวร

444 34580 นายวรพจน อยางดี โรงเรียนบานถนนชัย

445 34605 นางบุญเรือง โมคศิริ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

446 34644 นายศราวุฒิ บัวทิพย โรงเรียนบานเกษตรถาวร

447 34727 นางสาวประวีณา ประพานศรี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

448 34744 นางสาวธัญญาลักษณ พรมไธสง โรงเรียนบานเกษตรถาวร
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449 34763 นางสาวรุงอรุณ ภูยอด โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

450 34764 นางสาวนงควดี สิงหาชัย โรงเรียนบานเกษตรถาวร

451 34765 นายยงยุทธ วงศรุจิโรจน โรงเรียนบานเกษตรถาวร

452 34825 นายวสันต จันทรโสภา โรงเรียนบานถนนชัย

453 34836 นางสายรุง ดัชถุยาวัตร โรงเรียนบานถนนชัย

454 34858 นางสาวจิณหจุฑา ประดับศรี โรงเรียนบานถนนชัย

455 34859 นางสาวเสาวภา กําจัดภัย โรงเรียนบานถนนชัย

456 34878 นายเจตริน ศรีสรรงาม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

457 34898 นายอธิวัฒน แนนหนา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

458 34899 นางสาววรรณิศา สรอยจิตร โรงเรียนบานถนนชัย

459 34919 นางสาวอําไพ จําปาตุม โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

460 34920 นางสาวลลิตา พันมะณีย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

461 34949 นางสาวสุนทรี อรามเรือง โรงเรียนบานถนนชัย

462 34950 นางสาวลัดดาวัลย มณีศรี โรงเรียนบานเกษตรถาวร

463 34951 นางสาวขวัญชีวา อยูสบาย โรงเรียนบานเกษตรถาวร

464 34962 นางสาวอารีรัตน กินนาวัน โรงเรียนบานถนนชัย

465 34963 นางสาวน้ําฝน เทพศรี โรงเรียนบานถนนชัย

466 34996 นางสาวสุขุมาล มหามาตย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

467 35016 นายคมกฤษ นพกุล โรงเรียนบานถนนชัย

468 35022 นางสาวพรทิพย มวงงาม โรงเรียนบานถนนชัย

469 35036 นายณัฐพล สารปรัง โรงเรียนบานถนนชัย

470 35046 นางสิรินยา พนภัย โรงเรียนบานเกษตรถาวร

471 35050 นางวีนา ผะกาทอง โรงเรียนบานถนนชัย

472 35074 นายชัยสิทธิ์ ละครพล โรงเรียนบานถนนชัย

473 35075 นางสาวจิติมา สุขตาม โรงเรียนบานถนนชัย

474 35076 นางพัฒนา คงเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

475 35077 นางสาวศิราลักษณ คาวินวิทย โรงเรียนบานเกษตรถาวร

476 35087 นางสาวปดิวรัดา เกิดสุข โรงเรียนบานถนนชัย

477 35118 นางสาวน้ําทิพย แกวละมุล โรงเรียนบานถนนชัย

478 35128 นางบุญลวน ชินวงษ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

479 35219 นางสาวฐติมา จุดมี โรงเรียนบานเกษตรถาวร

480 35237 นายเกียรติศักดิ์ จารัตน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
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481 35239 นางสาวสุฤทัย ขาวสกุล โรงเรียนบานถนนชัย

482 35270 นางสาวมาลินี ดียิ่ง โรงเรียนบานถนนชัย

483 35272 นางสาวนารีรัตน วงษรัมย โรงเรียนบานเกษตรถาวร

484 35309 นางสาวกรรณิการ เรืองสุขสุด โรงเรียนบานถนนชัย

485 35363 นางสาวพณิดา จิรานันทสิริ โรงเรียนบานถนนชัย

486 35364 นางสาวกนกวรรณ บุญยง โรงเรียนบานถนนชัย

487 35402 นายเอกพล สุขยานุดิษฐ โรงเรียนบานถนนชัย

488 35403 นายอดุลวิทย มีรี โรงเรียนบานเกษตรถาวร

489 35404 นางสาวอัจจิมา ลีประโคน โรงเรียนบานเกษตรถาวร

490 35456 นางสาวศศิธร จันทรโสม โรงเรียนบานถนนชัย

491 35482 นางสาวอาทิตยา ทนคง โรงเรียนบานถนนชัย

492 35574 นางสาวจิราวรรณ บุญเจียม โรงเรียนบานเกษตรถาวร

493 35599 นายธีรเดช รอยศรี โรงเรียนบานถนนชัย

494 35645 นางสาวนฤมล สุทธิกร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

495 35654 นางสาวสุภาณี สิริไสย โรงเรียนบานถนนชัย

496 35694 นางสาวณัฐธิดา บุญครอง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

497 35738 นายสุรศักดิ์ จําปาดง โรงเรียนบานเกษตรถาวร

498 35756 นางสาวรมเย็น กุลสุวรรณ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

499 35797 นางสาวกนกวรรณ ชะมายเมียง โรงเรียนบานถนนชัย

500 35822 นางสาวบุศรินทร สิทธิสอน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

501 35875 นายจักรพงษ สุขพราหม โรงเรียนบานถนนชัย

502 35969 นายสัญชัย โสมทอง โรงเรียนบานถนนชัย

503 36012 นางสาววันวิสา นาฬิเกย โรงเรียนบานถนนชัย

504 36019 นางสุภาพร พิเนตรบูรณะ โรงเรียนบานเกษตรถาวร

505 36153 นางสาวศศิธร สมร โรงเรียนบานเกษตรถาวร

506 36163 นางสาวจันทรเพ็ญ สันทาลุนัย โรงเรียนบานถนนชัย

507 800035 นางสาวแพรกาญจน เส็งนา โรงเรียนบานถนนชัย

508 800170 นางสาวอริวรรณ ชมสุข โรงเรียนบานถนนชัย

509 800213 นางบุญเรือน สายศรีแกว โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

510 800288 นางปณิตา อยูดี โรงเรียนบานเกษตรถาวร

511 800392 นางสาวธิดารัตน เนตรแกว โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

512 800406 นางสาวสุดารัตน เฉลิมรัมย โรงเรียนบานเกษตรถาวร
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513 800449 นายถวิล อินทรษร โรงเรียนบานถนนชัย

514 800490 นายเบิ้ม กรงทอง โรงเรียนบานถนนชัย

515 800493 นายสมยศ พอกพูน โรงเรียนบานถนนชัย

516 800554 นางสาวฐิวริญณ บุญค้ํา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

517 800609 นายศิลปชัย สงกลา โรงเรียนบานเกษตรถาวร
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1 1779 นายประเคน ศิลาออน โรงเรียนบานรุน

2 2996 นายบุญรอด สังขโกมล โรงเรียนบานรุน

3 2997 นายทองฮวย ทับหนองฮี โรงเรียนบานรุน

4 3133 นายสมพจน กาแกว โรงเรียนบานรุน

5 3152 นายงามกิจ บํารุงรส โรงเรียนบานรุน

6 4809 นายประภัสสร ขุมทอง โรงเรียนบานรุน

7 5335 นายแสวง จันทรเกลี้ยง โรงเรียนบานรุน

8 5989 นางอัมพร รัตนวรรณ โรงเรียนบานรุน

9 6093 นางสําเภา สกุลสุรินทร โรงเรียนบานรุน

10 6226 นายสนิท พองนวล โรงเรียนบานรุน

11 6769 นายสมศักดิ์ ผิวออน โรงเรียนบานรุน

12 7044 นายสุภาพ เพราะทอง โรงเรียนบานรุน

13 7045 นายสมพันธ สุทิพยประเสริฐ โรงเรียนบานรุน

14 7407 นายประยูร จันทา โรงเรียนบานรุน

15 7410 นายสุดใจ ปานเพชร โรงเรียนบานรุน

16 7621 นางวลีพร แทนแกว โรงเรียนบานรุน

17 7622 นายอภินันท ประพานศรี โรงเรียนบานรุน

18 7957 นายพิชัย สุดใสดี โรงเรียนบานรุน

19 8464 นายสมจิต เกษามา โรงเรียนบานรุน

20 8808 นางจําลอง ศรีสุข โรงเรียนบานรุน

21 8850 นายพงษศักดิ์ จันรองคํา โรงเรียนบานรุน

22 9384 นายพิรักษ บูรณเจริญ โรงเรียนบานรุน

23 9625 นางพิมลศรี คิดยาว โรงเรียนบานรุน

24 9862 นางลําใย บํารุง โรงเรียนบานรุน

25 9892 นางสาวฐิติมา สุนินทบูรณ โรงเรียนบานรุน

26 10169 นายจิรฐา สุทธิมูล โรงเรียนบานรุน

27 10248 นายจักรกฤษณ พรมมา โรงเรียนบานรุน

28 10360 นางอรุณศรี ประวาสุข โรงเรียนบานรุน

29 10370 นายพนม รัสมิงแกว โรงเรียนบานรุน

30 10564 นายสมศักดิ์ ปรึกษาตน โรงเรียนบานรุน

31 10717 นางวรวัลคุ วงษรัมย โรงเรียนบานรุน

32 11075 นายนิคม ถูกคะเนย โรงเรียนบานรุน
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33 11223 นางลัดดาวัลย องอาจ โรงเรียนบานรุน

34 11483 นายประสิทธิ์ สายสินธุ โรงเรียนบานรุน

35 11486 นายวินิจฉัย ทองใสย โรงเรียนบานรุน

36 11492 นายชํานาญ นภาคเวช โรงเรียนบานรุน

37 11851 นายดํารง ดีมาก โรงเรียนบานรุน

38 11852 นายจําเริญ ประวาสุข โรงเรียนบานรุน

39 12096 นายเฉลิมชัย ศรีแกว โรงเรียนบานรุน

40 12570 นางเรืองรอง สุจิมาวิทย โรงเรียนบานรุน

41 12581 นายกิตติวัฒน สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบานรุน

42 12681 นายสุพล บุญคง โรงเรียนบานจีกแดก

43 12687 นายโสรีย ยอดเพชร โรงเรียนบานรุน

44 12818 นางกฤษณา ยังมี โรงเรียนบานรุน

45 12827 นายอภิรักษ โสรเนตร โรงเรียนบานรุน

46 12976 นายมงคล ใจสนธิ์ โรงเรียนบานรุน

47 12978 นายอุเทน บุญมี โรงเรียนบานรุน

48 13364 นางทองบุญ จอยสระคู โรงเรียนบานจีกแดก

49 13406 นายนเรศ แสนแกวใส โรงเรียนบานรุน

50 13419 นายสุเชาว กิ่งแกว โรงเรียนบานจีกแดก

51 13420 นายสุพร สระแกว โรงเรียนบานจีกแดก

52 13422 นายอํานาจ ยังมี โรงเรียนบานรุน

53 13651 นางอัญชลี เชฐขุนทด โรงเรียนบานรุน

54 14013 นางทัตยา สัตปานนท โรงเรียนบานรุน

55 14020 นายทองไหม คาสมบัติ โรงเรียนบานรุน

56 14299 นางไพสิฐ สังขโกมล โรงเรียนบานรุน

57 14405 นางยุพิน ตีคลี โรงเรียนบานรุน

58 14942 นายนิเวศน บาลพูน โรงเรียนบานรุน

59 15488 นายพิชัย เรืองจิต โรงเรียนบานรุน

60 15527 นายสมศักดิ์ จันทรงาม โรงเรียนบานรุน

61 15542 นายภาณุวัฒน แหวนวิเศษ โรงเรียนบานรุน

62 15677 นางรัฎฎา เปรียบยิ่ง โรงเรียนบานรุน

63 15715 นายปราโมทย ยิ่งยงยุทธ โรงเรียนบานรุน

64 16253 นางลีลา พริ้งเพราะ โรงเรียนบานรุน
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65 16674 นายสุบิน หวานไฟชาติ โรงเรียนบานรุน

66 16675 นางกานติมา สุขนวล โรงเรียนบานจีกแดก

67 16685 นายธีรยุทธ กิ่งแกว โรงเรียนบานรุน

68 16687 นางวนิดา ฉิมมาลี โรงเรียนบานรุน

69 16941 นายจงรักษ อิ้วประโคน โรงเรียนบานรุน

70 17228 นายทวีป สรอยนาค โรงเรียนบานรุน

71 17300 นายประดิษฐ มีแกว โรงเรียนบานรุน

72 17614 นางอุไร ไชยดี โรงเรียนบานรุน

73 17788 นายแสวง พุฒภูงา โรงเรียนบานรุน

74 18001 วาที่รอยตรีวัชรพล บุตรศรี โรงเรียนบานรุน

75 18334 นางจันทรเพ็ญ เหลือสุข โรงเรียนบานรุน

76 18339 นายอิทธิพล เหลือสุข โรงเรียนบานรุน

77 18340 นายคํานึง เบยประโคน โรงเรียนบานรุน

78 18419 นายผดุง เดชสงค โรงเรียนบานรุน

79 18830 นางนิฤมล วิชัย โรงเรียนบานจีกแดก

80 19013 นายสหพันธพงศ ไชยกุล โรงเรียนบานรุน

81 19136 นายวินัด คงใจดี โรงเรียนบานจีกแดก

82 19805 นายวันชัย ไหมทอง โรงเรียนบานจีกแดก

83 19973 นายปรีชา สมหวัง โรงเรียนบานรุน

84 20265 นายปรีชา สังขศรี โรงเรียนบานรุน

85 20316 นางนิศารัตน แขขุนทด โรงเรียนบานรุน

86 20646 นายสนั่น จอกทอง โรงเรียนบานรุน

87 20861 นายสุเทพ ศรีสําราญ โรงเรียนบานรุน

88 20916 นายวัฒนชัย สุขศรี โรงเรียนบานรุน

89 20920 นางดวงจันทร ใจกลา โรงเรียนบานจีกแดก

90 21032 นายศิริพงษ ทาทอง โรงเรียนบานรุน

91 21104 นางพัชรินทร ภาประเวศ โรงเรียนบานจีกแดก

92 21381 นางอนัญญา สุขไกร โรงเรียนบานจีกแดก

93 21422 นายประมวล ตองถือดี โรงเรียนบานรุน

94 21545 นายสุปน วิชัย โรงเรียนบานจีกแดก

95 22032 นายพีรวัตร สีลินลี โรงเรียนบานรุน

96 22304 นายอดิชัย ศรีปราชญ โรงเรียนบานรุน
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97 22309 นางจินตนา นภาคเวช โรงเรียนบานรุน

98 22424 นายสุกิจ สุบรรนารถ โรงเรียนบานรุน

99 22564 นายวีรพงษ จําปามูล โรงเรียนบานรุน

100 22743 นางสุนิชนันท พันธุมัย โรงเรียนบานรุน

101 22973 นายสุรพงศ วาสนาม โรงเรียนบานรุน

102 22975 นางดาวรรณ เรืองสุขสุด โรงเรียนบานรุน

103 22980 นายไพฑูรย ตรองจิต โรงเรียนบานรุน

104 23165 นายสุริยา กลาแรง โรงเรียนบานจีกแดก

105 23317 นางอรอุมา สระแกว โรงเรียนบานรุน

106 23419 นางบุบผา วาสนาม โรงเรียนบานรุน

107 23699 นายวีระ ผิวเอี่ยม โรงเรียนบานจีกแดก

108 24123 นายสําราญ ภูปุย โรงเรียนบานรุน

109 24394 นายไสว สายยศ โรงเรียนบานรุน

110 24456 นายสิทธิชัย พูลแสง โรงเรียนบานรุน

111 24521 นางปณณธารี กิ่งแกว โรงเรียนบานจีกแดก

112 24702 นางวิไลวรรณ หวานไฟชาติ โรงเรียนบานรุน

113 24899 นางสายทอง รัสมิงแกว โรงเรียนบานจีกแดก

114 24929 นายประสงค สาแกว โรงเรียนบานจีกแดก

115 25124 นายธัญญา กทิศาสตร โรงเรียนบานรุน

116 25150 นางสาวกิ่งแกว สายยศ โรงเรียนบานจีกแดก

117 25300 นางสุภาพ สุขเปง โรงเรียนบานรุน

118 25301 นางจันทรา ศาลางาม โรงเรียนบานรุน

119 25652 นายบัณฑิต ธนานันต โรงเรียนบานรุน

120 25661 นายอรุณ วงษรัมย โรงเรียนบานรุน

121 25911 นายปรีชา ทรงนวน โรงเรียนบานรุน

122 26053 นางรุงโรจน สังขโกมล โรงเรียนบานรุน

123 26192 นางสาวรัศมี พรหมบุตร โรงเรียนบานจีกแดก

124 26374 นางมณีรัตน คงใจดี โรงเรียนบานจีกแดก

125 26560 นางภวิกา ดีมาก โรงเรียนบานรุน

126 26608 นางพิศณี ศรีหะจันทร โรงเรียนบานจีกแดก

127 26757 นางสาวกิ่งดาว สุภานิรันดร โรงเรียนบานรุน

128 26859 นางอรพันธ จอมเกาะ โรงเรียนบานรุน
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129 27315 นางกนิษฐา พินิจดวง โรงเรียนบานจีกแดก

130 27387 นางสกุลยา เสาะพบดี โรงเรียนบานรุน

131 27505 นางสาวชลาทร ฮุนอยู โรงเรียนบานรุน

132 27566 นางณิฐิกานต ไมยอทอ โรงเรียนบานจีกแดก

133 27683 นางสาวคณิศร ชัยศรีษะ โรงเรียนบานจีกแดก

134 27843 นางจรรยา สันติภพ โรงเรียนบานรุน

135 27933 นางสาวพิชญสุภา นาคินทรชาติ โรงเรียนบานรุน

136 27955 นางสาวสุบรรณ อุดแกว โรงเรียนบานจีกแดก

137 28118 นางยุพิน จันรองคํา โรงเรียนบานรุน

138 28519 นางสาวบังอร บุตรดีกุล โรงเรียนบานรุน

139 28531 นางรัชฎาพร ปรึกษาตน โรงเรียนบานรุน

140 28540 นางสาวนิตยา บุญมี โรงเรียนบานรุน

141 28677 นายอภิสิทธิ์ สิงหนาท โรงเรียนบานจีกแดก

142 29051 นายสุชาติ สุขสบาย โรงเรียนบานจีกแดก

143 29275 นางลักษณา กิ่งแกว โรงเรียนบานจีกแดก

144 29807 นางสาววราภรณ จันรองคํา โรงเรียนบานรุน

145 29938 นางนิชนัย ตันไธสง โรงเรียนบานรุน

146 29970 นายณรงค ควรคํานึง โรงเรียนบานรุน

147 29996 นางสาววัชรี รักษาสระนอย โรงเรียนบานรุน

148 30036 นางสุภาวดี เจริญมาก โรงเรียนบานรุน

149 30055 นายยุทธนา ภูมิสูง โรงเรียนบานรุน

150 30077 นายเมืองใหม แกวประเสริฐ โรงเรียนบานรุน

151 30078 นางกาญจนา แกวประเสริฐ โรงเรียนบานรุน

152 30116 นางสาวพรทิพภา ยุดรัมย โรงเรียนบานรุน

153 30178 นางวิมล ชวนเปลงสกุล โรงเรียนบานจีกแดก

154 30431 นางอุรา สังเกตกิจ โรงเรียนบานจีกแดก

155 30467 นางรวินันท เทียงดาห โรงเรียนบานจีกแดก

156 30585 นางวรัทยา สุขดี โรงเรียนบานรุน

157 30597 นางวิภารัตน คําเลิศ โรงเรียนบานรุน

158 30598 นางจงกล สายสินธุ โรงเรียนบานจีกแดก

159 30599 นายสุชาติ โลกนิยม โรงเรียนบานรุน

160 30666 นางณัฏฐชพร อรรถเวยทิน โรงเรียนบานรุน



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 3 อําเภอพนมดงรัก

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

161 30697 นางสมถวิล บุญมี โรงเรียนบานรุน

162 30777 นางธันยาภัทร บุญสุยา โรงเรียนบานรุน

163 30787 นางกุสุมา งามเลิศ โรงเรียนบานรุน

164 30794 นางสาวนวลปรางค พองนวล โรงเรียนบานจีกแดก

165 30893 นางศรีรุง บูรณเจริญ โรงเรียนบานรุน

166 31028 นางวิลาวัณย ภูปุย โรงเรียนบานรุน

167 31386 นางพุธิตา จันทรงาม โรงเรียนบานจีกแดก

168 31414 นางสาวนุชสรา สังเกตกิจ โรงเรียนบานรุน

169 31458 นายราชิต สาคเรศ โรงเรียนบานรุน

170 31740 นายสมาน พองนวล โรงเรียนบานรุน

171 31764 นางเกสรี ทองมาก โรงเรียนบานรุน

172 31765 นายอภิชาติ แสงสวาง โรงเรียนบานจีกแดก

173 31965 นายสุรพงษ พุดสี โรงเรียนบานรุน

174 31998 นางสาวขวัญตา สุทิพยประเสริฐ โรงเรียนบานจีกแดก

175 32096 นายพงษธร จันทรเล โรงเรียนบานรุน

176 32182 นางสาวดาว ดวงราษี โรงเรียนบานรุน

177 32243 นางสาวภาวินี สุดชาลี โรงเรียนบานรุน

178 32282 นายศราวุธ ศรีเจริญ โรงเรียนบานรุน

179 32305 นางสาวฌาลิณี สุขโส โรงเรียนบานรุน

180 32480 นางสาวอภิญญา   สังขทองรัมย โรงเรียนบานจีกแดก

181 32481 นางปวีณา กลิ่นสุคนธ โรงเรียนบานจีกแดก

182 32495 นายสรศักดิ์ เจตนาดี โรงเรียนบานรุน

183 32620 นางสาวปราณี ใจกลา โรงเรียนบานรุน

184 32622 นายวิทยา ใจหาญ โรงเรียนบานรุน

185 32648 นางสาวธิติมา เสาเวียง โรงเรียนบานรุน

186 32669 นางนภสร กองศิริ โรงเรียนบานจีกแดก

187 32701 นายพรชัย สุขแสวง โรงเรียนบานจีกแดก

188 32733 นางสาวณัฐนันท เหลี่ยมดี โรงเรียนบานรุน

189 32782 นายสมนึก ลีลาด โรงเรียนบานรุน

190 32784 นางสาววิจิตรตรา อุดมครบ โรงเรียนบานรุน

191 32791 นางสาวพัชรี วงคกนก โรงเรียนบานจีกแดก

192 32815 นายญาณวิทย สรอยจิตร โรงเรียนบานรุน
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193 32829 นางสาวศิริลักษณ แนวทอง โรงเรียนบานจีกแดก

194 32850 นางนภาลัย บุรีวัฒน โรงเรียนบานจีกแดก

195 32929 นางทัศนีย พรหมทอง โรงเรียนบานจีกแดก

196 33047 นายอุดม ทรงศรี โรงเรียนบานจีกแดก

197 33071 นายธนบดี สอนสระคู โรงเรียนบานจีกแดก

198 33335 นายติกขเวทย สมยิ่ง โรงเรียนบานจีกแดก

199 33544 นายจักรพงศ พรหมสิทธิ์ โรงเรียนบานจีกแดก

200 33765 นายบุญรัตน คําเลิศ โรงเรียนบานรุน

201 33817 นางกนกรัตน ตุมวัด โรงเรียนบานรุน

202 33867 วาที่ ร.ต. หญิงหัทยา ศรีสังขบุญ โรงเรียนบานจีกแดก

203 33977 นางสาวทิพยนิดา ชวยรัมย โรงเรียนบานรุน

204 33978 นางวนิดา ยิ่งรุงเรือง โรงเรียนบานรุน

205 33980 นางสาวกนกกาญจน ลูกอินทร โรงเรียนบานจีกแดก

206 34009 นายอิสระ ปุยะติ โรงเรียนบานรุน

207 34172 นางสาวกัญญาภรณ พรรณา โรงเรียนบานรุน

208 34218 นายกีรติ ปรุงเกียรติ โรงเรียนบานจีกแดก

209 34298 นางสาวเหมวดี จริตนอม โรงเรียนบานรุน

210 34299 นางสาวจารุวรรณ แพงวงศ โรงเรียนบานรุน

211 34319 นางสาวนุชนาถ ลับสูงเนิน โรงเรียนบานรุน

212 34355 นายอาทิตย อินทไทร โรงเรียนบานจีกแดก

213 34373 นางสาววิชุดา ทรงสีสด โรงเรียนบานจีกแดก

214 34374 นางเอมิกา สมมูลนา โรงเรียนบานจีกแดก

215 34383 นายนพสิทธิ์ เสาวดาน โรงเรียนบานรุน

216 34409 นายบุญญฤทธิ์ ประทุมทอง โรงเรียนบานจีกแดก

217 34442 นายเมธวัฒน ออนเรือง โรงเรียนบานรุน

218 34443 นายพัทธกฤษฏิ์ สมจิตพันธโชติ โรงเรียนบานรุน

219 34510 นายอดิศร ปวงศิริ โรงเรียนบานรุน

220 34511 นายกังวาน ดาศรี โรงเรียนบานรุน

221 34512 นางสาวสุนิสา ถูกคะเนย โรงเรียนบานรุน

222 34602 นางสุจิตรา ปกการะนา โรงเรียนบานจีกแดก

223 34652 นางสาวอัญญามณี หาดี โรงเรียนบานรุน

224 34653 นางสาวชุติมณฑน กรองทอง โรงเรียนบานรุน
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225 34654 นายจักรพงศ ยอดเกษ โรงเรียนบานรุน

226 34725 นายสันติ ประภาสัย โรงเรียนบานจีกแดก

227 34730 นางสาวบุญฉวี กิ่งนนท โรงเรียนบานจีกแดก

228 34772 นางสาวชฎาธาร ศรีพฤกษ โรงเรียนบานรุน

229 34773 นางสาวจินตหรา ตินานพ โรงเรียนบานรุน

230 34774 นางสาวศิริลักษณ คําโย โรงเรียนบานรุน

231 34798 นางสาวปฏิญยญา บุญมาก โรงเรียนบานจีกแดก

232 34849 นางแคทรียาพร มีแสวง โรงเรียนบานจีกแดก

233 34879 นางสาวนุชจรี สืบเพ็ง โรงเรียนบานจีกแดก

234 34957 นางสาวขวัญเรือน ปุราสะกัง โรงเรียนบานจีกแดก

235 35009 นางสาวละอองดาว จําปาจีน โรงเรียนบานรุน

236 35150 นายชัยวัฒน สมสุระ โรงเรียนบานจีกแดก

237 35322 นายพงศพิสุทธิ์ ทองคําบุตร โรงเรียนบานรุน

238 35326 นางสาวพิชาภัค จินดาศรี โรงเรียนบานจีกแดก

239 35371 นางธันยนันท จิราธิพัชร โรงเรียนบานจีกแดก

240 35436 นางสาวจิราพร ทองประดับ โรงเรียนบานรุน

241 35437 นางสาวนิดา ยิ่งรุงเรือง โรงเรียนบานจีกแดก

242 35455 นายณรงคฤทธิ์  สหุนาฬุ โรงเรียนบานจีกแดก

243 35459 นางรัชนี ทองหอ โรงเรียนบานจีกแดก

244 35479 นางปาจรีย โรจนวัน โรงเรียนบานรุน

245 35480 นางสาวสิริลักษณ พงษวิเศษ โรงเรียนบานรุน

246 35492 นายอดิศักดิ์ ถูกคะเนย โรงเรียนบานจีกแดก

247 35511 นางศิริรัตน จารัตน โรงเรียนบานรุน

248 35525 นางสาวนนทพร วิโรจนรัตน โรงเรียนบานจีกแดก

249 35526 นางสาวสมฤดี  เศษฤทธิ์ โรงเรียนบานรุน

250 35561 นางสาวดวง บุญมั่น โรงเรียนบานจีกแดก

251 35615 นางสาวศิริรินทร นอยผาง โรงเรียนบานจีกแดก

252 35676 นางสาวเอราวัณ ยังมี โรงเรียนบานรุน

253 35891 นางสุภาวดี คงวัน โรงเรียนบานจีกแดก

254 35896 นางนลินี งามเยี่ยม โรงเรียนบานจีกแดก

255 35938 นางสาวละมัย ปดทอง โรงเรียนบานจีกแดก

256 800015 นางสุนิตย อรุณใหม โรงเรียนบานรุน
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257 800016 นางทองใบ แผนทอง โรงเรียนบานจีกแดก

258 800044 นายวชิรากรณ ศรีผองงาม โรงเรียนบานรุน

259 800223 นายกรวีย คงตน โรงเรียนบานจีกแดก

260 800265 นายสุเพียบ หารเชี่ยว โรงเรียนบานจีกแดก

261 800361 นางสาววีนา นาคเขียว โรงเรียนบานรุน

262 800362 นางสโรชา สุขสบาย โรงเรียนบานจีกแดก

263 800428 นางภานุมาศ ดํารงคสกุล โรงเรียนบานรุน

264 800455 นางพรรณี สายเชื้อ โรงเรียนบานรุน

265 800580 นางสาวจิราพร พลไร โรงเรียนบานรุน
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1 1415 นางเยื้อน คําประโคน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

2 2851 นายไพศาล รุจิยาปนนท โรงเรียนสังขะวิทยาคม

3 2902 นางบุญเจือ จารัตน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

4 2906 นายผึ้ง สมัญญา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

5 3051 นายศุภชัย ทนกลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

6 3119 นายโชติ นามวัฒน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

7 3129 นายเสงี่ยม พรหมบุตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

8 3477 นางจิราภรณ ไชยลาภ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

9 3521 นายเสรี ปนศรีเมือง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

10 3522 นายสมพร แพทยใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม

11 3633 นายทองอินทร เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสังขะวิทยาคม

12 3701 นางยวนจิต ธราจารวัตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

13 3703 นางบุญเหลือ ปนศรีเมือง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

14 3829 นายถิน นามวิเศษ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

15 3865 นายจิตติ เหลาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

16 3949 นายกลอม นัดกลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

17 3985 นางสาวจํานง ยิ่งหาญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

18 4087 นางมณฑา ประยงคหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

19 4110 นายมงคล จุกหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

20 4177 นางไพรสณฑ รักไทย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

21 4191 นายทิพย พิมพจันทร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

22 4308 นายสุระ อุดมดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

23 4348 นางเสริมศิริ วุฒิยา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

24 4350 นางอุไร สงเสริม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

25 4441 นายทองจันทร สุวงศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

26 4449 นายผึ้ง ดีรอบ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

27 4678 นางพรรณี บุญคง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

28 4699 นางเนาวรัตน ธุรานุช โรงเรียนสังขะวิทยาคม

29 4700 นายเฉลิมชัย ธุรานุช โรงเรียนสังขะวิทยาคม

30 4706 นายประสูตร นาคเกี้ยว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

31 4762 นายวรวุฒิ นับถือตรง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

32 4892 นางกาญจนาภรณ สุดสงวน โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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33 4953 นายสีลา ภูสะอาด โรงเรียนสังขะวิทยาคม

34 5404 นายนิพนธ อดกลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

35 5487 นายยศ บุญเจือ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

36 5510 นางรําพึง ชมดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

37 5518 นายประจญ ยิ่งหาญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

38 5601 นายบุญ สงคพิมพ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

39 5602 นางผิวผอง นามมวง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

40 5733 นายเฉลิมชัย นามมวง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

41 5738 นางสังกร เสมาชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

42 5739 นายบุญมี นองดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

43 5741 นายสุรินทร แกนแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

44 5754 นางจิราภรณ อาจภักดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

45 5807 นายปริญญา พรหมสูง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

46 5850 นายเทอดศักดิ์ ทองประศาสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

47 6198 นางสงวน สุดใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม

48 6202 นายวิสัย พิศโฉม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

49 6353 นางขวัญใจ จันทสิทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

50 6382 นางจําเนียร จินดาวงค โรงเรียนสังขะวิทยาคม

51 6448 นางลัดดา โลนะลุ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

52 6596 นางสุนทรี พรหมศวร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

53 6627 นายสุวัฒน จิตรแจง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

54 6686 นายสํารวน พรหมศวร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

55 6692 นายชอบ กิมาวะหา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

56 6796 นางประเสริฐศรี พรหมสูง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

57 6836 นางสาวกิ่งกาญจน หยีเรืองโรจน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

58 6857 นายประดิษฐ พากลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

59 7025 นายอรุณ ฟกกระโทก โรงเรียนสังขะวิทยาคม

60 7177 นางเพ็ญศรี ยวงทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

61 7179 นายสุชาติ ลําดวนหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

62 7215 นายเภา เครือมั่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม

63 7254 นางอาทิตย พิศโฉม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

64 7264 นางสายยุพิน กิ่งแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 4 อําเภอสังขะ

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

65 7267 นายเสงี่ยม จันทรพลี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

66 7320 นางจุฬาลักษณ ดาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

67 7383 นายเพลย เหมาะใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

68 7678 นางพูนทรัพย อินทรชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

69 7867 นายวิเชียร ศรีพรมสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

70 7932 นางสมพงษ อาโยวงษ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

71 8057 นางจินตนา บูรณเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

72 8169 นายจํารัส เกตวิจิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

73 8220 นางนวลศรี สิงหชัย1 โรงเรียนสังขะวิทยาคม

74 8228 นางสมศรี ทองมาลัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

75 8231 นางยุพา จันทรพลี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

76 8242 นางกรรณิการ สายรัตทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

77 8307 นายธงชัย นุราฤทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

78 8323 นางสุภาพิศ สนุกแสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

79 8428 นายปญญโรจ เทียนแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

80 8551 นางชูศรี อินทะหลาบ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

81 8553 นายหัน พงษสุระ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

82 8554 นายสมนึก พลศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

83 8572 นายยศ สาแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

84 8609 นายพนม ลําดวนหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

85 8790 นางละเอียด ศิริมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

86 8811 นางสุธาร จันทริยวงษ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

87 8857 นางภัทราวดี น้ําเพชร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

88 8910 นางนิตราภรณ สุขสบาย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

89 8914 นายไพบูลย ศิริมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

90 9003 นายประสิทธิ์ คําประโคน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

91 9024 นางทวีรัตน เสริมทรัพย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

92 9057 นางสายบัว ฉิมพินิจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

93 9059 นางปญจทรัพย อําพันธดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

94 9062 นางผองศรี ระบือนาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

95 9177 นางพรรณี เติมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

96 9192 นายสหัส นิตยลาภ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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97 9200 นายฉลอง เติมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

98 9407 นายวินัย จํานงครักษ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

99 9451 นางสุภาภรณ ฉันทกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

100 9452 นางกันยา รูรักษา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

101 9457 นายสุเพิ่ม ชมเชยโฉม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

102 9469 นายเสถียร มวงชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

103 9470 นางรัชนี พื้นบน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

104 9611 นางสังวาลย ศรีสุวรรณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

105 9770 นายพิสุทธิ์ พิศโฉม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

106 9771 นายภูวนารถ ชื่อเพราะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

107 9844 นางกัญญา อินทรงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

108 9845 นายปราณี ระบือนาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

109 9851 นางปราณี จันทรประเสริฐ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

110 9911 นางจารุพร กงจักร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

111 9991 นายอาทิตย ชื่นบาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

112 10192 นายบรรเจิด ทาหาญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

113 10220 นางสงบ พิศวง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

114 10226 นายสุเทียน กอแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

115 10229 นางนวลศรี สิงหชัย2 โรงเรียนสังขะวิทยาคม

116 10258 นางชุติกาญจน เกษมสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

117 10283 นายแสงดาว แผนทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

118 10306 นางจริยาภรณ ชาติสันติกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

119 10336 นางกันนิดา บัวสิริศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

120 10351 นายทองคํา บุตรราช โรงเรียนสังขะวิทยาคม

121 10352 นางสมใจ พลเยี่ยม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

122 10490 นายสุรศักดิ์ นอยมิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

123 10496 นางวนิดา แปดมนต โรงเรียนสังขะวิทยาคม

124 10501 นายรักษพล ขวัญรัมย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

125 10508 นายสุทธิชัย พรหมบุตร2 โรงเรียนสังขะวิทยาคม

126 10512 นายเกษียณ อินทรนุช โรงเรียนสังขะวิทยาคม

127 10517 นายสมศักดิ์ แยมงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

128 10522 นางละมิน กงแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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129 10587 นางนงลักษณ จินดาวงศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

130 10599 นายภาสกร แกมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

131 10612 นางพิกุล ทวีโภค โรงเรียนสังขะวิทยาคม

132 10624 นายแดง สุระ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

133 10630 นางอัญชนา บุตรราช โรงเรียนสังขะวิทยาคม

134 10633 นายพล บุญพัฒนผล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

135 10643 นางสาวศาธิรัตน รัตนชยากร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

136 10645 นายสมชาย บุญญะกรรจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

137 10840 นางผองศรี สาแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

138 10851 นางทัศนีย จิรคงสวัสดิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

139 10852 นางพาสุข สถาปตานนท โรงเรียนสังขะวิทยาคม

140 10855 นายบุญลักษณ วงศา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

141 10955 นางสุวรรณรัตน ฟองนวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

142 10981 นายถนัด แสนกลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

143 11116 นางสุจินต สมยิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

144 11143 นางสมใจ พรหมบุตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

145 11207 นายฤทธิ์ เอติยัติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

146 11290 นางสุนันทา ฉลาดเฉลียว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

147 11294 นางพรกมล สุระมาศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

148 11314 นางผลาผล จันทรขาว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

149 11442 นางบุษบา นามบัญหา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

150 11449 นายสมุทร เครือเนียม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

151 11460 นายคงฤทธิ์ ไชยแสนทาว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

152 11659 นายบรรลือ มาลัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

153 11679 นายไพรัตน พื้นบน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

154 11684 นางปยมาศ แกวใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม

155 11685 นางสิรินาฎ พื้นนวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

156 11723 นางกัลยา ภูละอินทร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

157 11727 นายประเสริฐ แสงพยัพ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

158 11813 นางสมพร แยมแสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

159 11817 นางนุชรินทร สมหวัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

160 11823 นายบุตรสี หมื่นสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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161 11824 นางอัจฉรา หมื่นสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

162 11896 นางวิเลขา อรรถวรวุฒิ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

163 11926 นางวิลาสินี อนุสรธนาวัฒน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

164 11932 นางวัฒนา แกวรอด โรงเรียนสังขะวิทยาคม

165 12018 นายศุภวัฒน บูรณเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

166 12112 นางอรทัย สูตรสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

167 12115 นางจํานิจ สุบิน โรงเรียนบานตาพราม

168 12131 นางมาลี ชุมนุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

169 12162 นางคํายิ่ง อินทรนุช โรงเรียนสังขะวิทยาคม

170 12164 นายสุรชาติ ตุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

171 12257 นางอุดม ยอดทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

172 12262 นางปทมพร สุภิษะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

173 12265 นางสาวชัชญาณภัค พิกุลทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

174 12268 นายประทีป ปุราสะกัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

175 12270 นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

176 12337 นายอายุ คิดดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

177 12455 นายสุเทพ เกิดสมนึก โรงเรียนสังขะวิทยาคม

178 12528 นางกอกุศล สุขแสวง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

179 12536 นางปฏิพัทธ เทียมไสย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

180 12539 นางอารียพร ทองเต็ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

181 12650 นางศิริบูรณ กะการดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

182 12669 นายบุญสอน ดีรอบ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

183 12733 นายวัฒนา บุญตน โรงเรียนกระเทียมวิทยา

184 12797 นางสุพจนีย แกวดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

185 12803 นางสมโภชน ตัวสะอาด โรงเรียนสังขะวิทยาคม

186 12837 นางลําเพียร ขันธาฤทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

187 12843 นางวิไลพร คงเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

188 12931 นางออนศรี แผนทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

189 12937 นายญาติ เขมรัฐ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

190 12938 นางสมลักษณ กุลัตถนาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

191 12941 นายไพฑูรย คําประโคน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

192 12950 นางสาวนิภาพร ผาสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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193 12951 นางสําเนียง กิมาวะหา โรงเรียนบานตาโมม

194 13067 นางปยะวรรณ สดสุชาติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

195 13068 นายภาคย หยีเรืองโรจน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

196 13069 นายสมชาย หอมหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

197 13070 นายจิตร เมียสพรม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

198 13077 นายอนุวัตร เหมือนคิด โรงเรียนสังขะวิทยาคม

199 13165 นายรุงศักดิ์ ทองจัตุ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

200 13169 นายวัฒนะ เติมมี โรงเรียนบานเลิศอรุณ

201 13170 นางนิตยา มณฑล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

202 13222 นางปภากร ประสงคสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

203 13271 นายชัชวาล สิงหชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

204 13275 นายปรางค ชาติสันติกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

205 13336 นางสุรียฉาย ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

206 13481 นายสายยุทธ อินทรแพง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

207 13607 นายไพศาล รําจวน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

208 13673 นางสาวถาวร ศรีโสภา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

209 13811 นางอวยพร รามพุดซา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

210 13829 นางวิภาทรงศิริ สูตรสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

211 13836 นายสรืน ปญญาเอก โรงเรียนสังขะวิทยาคม

212 13916 นายเอิบ สามใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

213 13922 นายสุกรี โสดาจันทร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

214 14102 นางแสงรวี สมศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

215 14103 นายพยาบาล แสงสวาง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

216 14134 นางจีราภรณ ภาสวัสดิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

217 14136 นายบุญชวย อินทรชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

218 14183 นายเพิ่มศักดิ์ คูณสิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

219 14189 นายสําราญ จันทสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

220 14196 นางสืบสิริ มูลศาสตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

221 14198 นายชํานิ พยุงสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

222 14199 นายบุญสง คงชื่นจิต โรงเรียนบานขนาดมอญ

223 14255 นางนริศรา หอมหวล โรงเรียนบานจารย

224 14257 นายประเสริฐ สุวรรสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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225 14262 นางสิริวรรณ บุญตน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

226 14359 นางนิ่ม คงดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

227 14365 นายอํานวย วุฒิยา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

228 14368 นายยศ รื่นรมย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

229 14373 นายธนง ไหวดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

230 14377 นายยันต ภูมิพัตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

231 14384 นางบังอร แองสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

232 14452 นายเดชาสิทธิ์ จันทรา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

233 14521 นายพินิจ โยธินรัตนกําธร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

234 14564 นางประดับ เสกกลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

235 14678 นางอรพิน เกิดสมนึก โรงเรียนสังขะวิทยาคม

236 14699 นายธนพล พาเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

237 14709 นายผาน พลศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

238 14720 นายจีระศักดิ์ สุขแสวง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

239 14728 นางถวิล สุขสิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

240 14790 นางอุษา ราชรักษ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

241 14791 นางทัศนา ทองแยม โรงเรียนบานตาพราม

242 14802 นางยุภาณี นพเกา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

243 14822 นางจินตนา สุขรอบ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

244 14930 นายสัญชัย สมราง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

245 14936 นายสกุลศึก บุราคร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

246 14979 นางฉวีวรรณ แข็งกลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

247 14980 นางอําไพ เสียงเพราะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

248 15014 นางพวงผกา สมสะอาด1 โรงเรียนสังขะวิทยาคม

249 15098 นางวลัยพร ใหญเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

250 15136 นายบุญถึง มังษะชาติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

251 15141 นายสาลี วิเศษชาติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

252 15165 นายสมยศ ทองเต็ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

253 15166 นายเรวัตร แมนผล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

254 15273 นางสาวเสมียน อรโมน โรงเรียนบานตาพราม

255 15342 นายบุญเลื่อน สระแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

256 15503 นายสําเริง ชองงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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257 15531 นายสุพล อนันมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

258 15533 นายประทัด เสาสูง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

259 15615 นายผดุงเกียรติ รักษคิด โรงเรียนสังขะวิทยาคม

260 15661 นายเศรษฐสาร ฉายแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

261 15720 นายสุนทร อินทรนุช โรงเรียนสังขะวิทยาคม

262 15777 นายจริง เสียงเพราะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

263 15784 นางพเยาว ประดุจชนม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

264 15804 นายวิทยา สําราญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

265 15809 นายสงวน ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

266 15883 นางสาวจําเริญศรี ศรีทองสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

267 15896 นายประสงค ดําเนิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

268 16086 นายวีรุ อุดมเดช โรงเรียนสังขะวิทยาคม

269 16087 นางปนัดดา โสวภาค โรงเรียนสังขะวิทยาคม

270 16091 นายประยุทธ ดวงชัย โรงเรียนบานจารย

271 16097 นายลิน พรมชาติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

272 16106 นายกุลทวี งามศิริ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

273 16227 นายสิทธิชัย สมศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

274 16300 นางอัมพร จันทรหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

275 16530 นายสมบัติ ทิวทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

276 16605 นางจุไรรัตน หมื่นเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

277 16617 นางอมตะ ศิริพูน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

278 16627 นายสุพัฒน พิมพเสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

279 16631 นายทอง นามสวาง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

280 16644 นางพนารัตน แสงพยัพ โรงเรียนบานกระสัง

281 16646 นางรัตติยา ชายทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

282 16654 นางสําเนียง ศรีระอุดม โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

283 16777 นายอุดม เกษมสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

284 16994 นายประดิษฐ รุงเรือง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

285 17044 นายประสิทธิ์ หงษยนต โรงเรียนสังขะวิทยาคม

286 17045 นางเสมียน สารฤทธิ์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

287 17049 นายไพโรจน ใหญเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

288 17051 นายสังคม ประทัด โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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289 17217 นายทันเร็ว รับรอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

290 17261 นายสืบศักดิ์ พยอมหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

291 17309 นางกองแกว ชมอินทร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

292 17314 นางละมาย อินทรนุช โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

293 17356 นายสุพิน บุดตานอย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

294 17358 นางสาวนุจรี เหลือสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

295 17360 นางศศิมา คลายกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

296 17442 นายสุถิ ชื่นบาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

297 17497 นายวินัย ดาสั่ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

298 17499 นายสมชาย กระจายศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

299 17501 นายมังกร เปนสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

300 17619 นายสนม จันทรภา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

301 17746 นายสังวรณ หาญพิทักษ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

302 17910 นางสมคิด บุญโคกลาม โรงเรียนกระเทียมวิทยา

303 17948 นายพิมล บัวบาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

304 17949 นายสุทัศน อินทรนุช โรงเรียนสังขะวิทยาคม

305 18016 นายบุญชิด พลศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

306 18273 นายวิรัตน ปนแกว โรงเรียนบานขอนแตก

307 18362 นางวาสนา ศิริบุญญศักดิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

308 18364 นางสงเคราะห สิริรจน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

309 18430 นายพิสุทธิ์ จิตธรรม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

310 18432 นายกาน ประยงคหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

311 18485 นายทวีป อยูคง โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

312 18489 นายพร แกมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

313 18490 นายสมวงศ มูลศาสตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

314 18491 นายเพิ่มพูล ผองศรี โรงเรียนบานเลิศอรุณ

315 18521 นางสําเรียง สุขพันธ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

316 18600 นายวินัย มั่งคั่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

317 18704 นางสุภาพร อุดมเดช โรงเรียนสังขะวิทยาคม

318 18752 นายโอกาส สนุกแสน โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

319 18854 นายสาธร ซอมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

320 18872 นางสุพิมพ ตาเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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321 19076 นางปราณี เรืองไพศาล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

322 19077 นางสุภาพ รื่นรมย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

323 19078 นายวัฒนสิทธิ์ วันทุมมา โรงเรียนบานขนาดมอญ

324 19079 นายชุมพร หงษแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

325 19118 นางสาวนวรัตน ปติภัทรสกุลชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

326 19126 นายสมศักดิ์ สนุกแสน โรงเรียนบานขอนแตก

327 19131 นางพรทิพย อุดมดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

328 19170 นายอรรณพ วงศสายสถิตย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

329 19174 นางจริยา ทาหาญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

330 19175 นางอรทัย มังกร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

331 19269 นายสวัสดิ์ สุขอุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

332 19277 นายอําพร สวยรูป โรงเรียนบานขอนแตก

333 19287 นายอภิสิทธิ์ สุขแสวง โรงเรียนบานตาพราม

334 19288 นายวิชัย ศิริบูรณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

335 19291 นายเสนอ คําแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

336 19294 นายประสิทธิ์ จันทรส โรงเรียนสังขะวิทยาคม

337 19295 นางกนกวรรณ ทองประศาสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

338 19347 นางบุษยา หลอกิตติวงศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

339 19349 นางสํารวย แสนกลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

340 19352 นายเชษฐ รุงเรือง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

341 19353 นางกอบแกว ทองจัตุ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

342 19373 นายวีระชาติ อินทะหลาบ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

343 19377 นางพูนทรัพย พิมพจันทร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

344 19379 นายกฤปนนท นิธิธรรมธาดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

345 19380 นายคีรี สูตรสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

346 19395 นายประเทือง กะการดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

347 19396 นายสมเจตน จอกแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

348 19556 นายสมหมาย พรหมชาติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

349 19625 นางทองงาม มาลีหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

350 19627 นางสุกัญญา ไหวดี โรงเรียนบานจารย

351 19678 นางชนมณี สุเมืองทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

352 19679 นายกิตติศักดิ์ ดาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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353 19680 นางสุรีพร จันทรพลี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

354 19681 นายมนตรี ชื่อเพราะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

355 19752 นางสาวเอราวัณ พิศโฉม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

356 19790 นายสําราญ สิริรจน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

357 19793 นางพรรณิภา มีนิสสัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

358 19798 นางกัญญา อนุสรธนาวัฒน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

359 20031 นางทิพวรรณ วงศรุจิโรจน โรงเรียนบานจารย

360 20032 นายสมควร บุญธรรม โรงเรียนบานจารย

361 20034 นายถวัลย สารภี โรงเรียนบานตาโมม

362 20066 นางลัดดาวรรณ บุญพรอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

363 20073 นายสุนทร ฉลาดดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

364 20088 นายประชุม อุดหนุน โรงเรียนบานขนาดมอญ

365 20089 นายธนา ปรากฏรัตน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

366 20107 นายวีรวัฒน พัฒนผล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

367 20211 นายสมยศ สมบัติวงศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

368 20231 นางศุภวดี สุคันธรัต โรงเรียนสังขะวิทยาคม

369 20261 นายเตาะ โสมทอง โรงเรียนบานตาพราม

370 20321 นายสงวน จันทรพลี โรงเรียนบานขอนแตก

371 20328 นางอัธยา สิงหศิลป โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

372 20336 นายพงศพันธ จันทรภา โรงเรียนบานขนาดมอญ

373 20498 นายโลม พิมพศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

374 20579 นางศุภณี เรียงทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

375 20582 นางพจนิล แสงศรี โรงเรียนบานตาพราม

376 20616 นายสําราญ ทองสระคู โรงเรียนสังขะวิทยาคม

377 20664 นางจันทรา สารพันธุ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

378 20701 นายประสพ วงศเจริญ โรงเรียนบานขนาดมอญ

379 20774 นายโชคดี สุคันธรัต โรงเรียนสังขะวิทยาคม

380 20802 นายประวิทย อินทรนุช โรงเรียนสังขะวิทยาคม

381 20811 นายวรเทพ ชมอินทร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

382 20898 นางสุธาทิพย ประดับสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

383 21054 นายประสาร มีมาก โรงเรียนบานขอนแตก

384 21064 นายเทอดทูล ดงรังศรี โรงเรียนบานกระสัง



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 4 อําเภอสังขะ

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

385 21066 นางอัจฉราภรณ ประสานรัตน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

386 21081 นางธารทิพย จูกระโทก โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

387 21200 นายกิตติฉพงศ พงศเศรษฐมาศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

388 21216 นางสุภา เกตุศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

389 21270 นายไพรัตน ศรีโสภา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

390 21278 นายจันทรแกว นฤสาร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

391 21285 นางประไพพักตร เกตุศรี โรงเรียนบานตาพราม

392 21300 นางชลีพันธ ลัดดาหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

393 21308 นางกชพร สุวรรณมณี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

394 21329 นายศิริพจน นพคุณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

395 21384 นางทัศนีย สายแกว โรงเรียนบานจารย

396 21435 นางฉวีวรรณ ชมปอม โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

397 21456 นายธนาพร สิงหชัย โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

398 21505 นายประสิทธิ์ ปรักเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

399 21507 นายณรงค จงพวงกลาง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

400 21508 นางนุกูล จงพวงกลาง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

401 21594 นายชรินทร รุจิยาปนนท โรงเรียนกระเทียมวิทยา

402 21604 นายบุญธรรม เครือโสม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

403 21634 นายพิชิต บุญคง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

404 21664 นายสุบรรณ จันทรแปน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

405 21716 นายไพบูลย แกวใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม

406 21763 นายเรืองเดช สิงหชัย โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

407 21793 นายหัตถชัย หวังผล โรงเรียนบานตาพราม

408 21798 นางสาวอํานวย ไกรเกตุ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

409 21865 นายพ็อง นันทา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

410 21900 นายเชื่อง สังขนอย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

411 21914 นางสาวจุรีรัตน พยุงสุข โรงเรียนบานจารย

412 21940 นางภณิตา สังสัญชาติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

413 21964 นายอรรถพร เมฆพัฒน โรงเรียนบานกระสัง

414 22005 นายไพศาล พรหมชาติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

415 22077 นางรัชนีกร พูนทรัพย โรงเรียนบานขอนแตก

416 22137 นางบุญเจือ ไชยแสนทาว โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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417 22293 นายวิเศษ ชีวาจร โรงเรียนบานกระสัง

418 22296 นายอาคม เขียวสระคู โรงเรียนบานกระสัง

419 22347 นางสาวพเยาว ยิ่งยงยุทธ โรงเรียนบานเลิศอรุณ

420 22368 นางสุขใจ วันทุมมา โรงเรียนบานขนาดมอญ

421 22387 นางจิวาลักษณ ชมเชยโฉม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

422 22450 นางมนันทญา ทิพรักษ โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

423 22494 นายวิจารณ สุวรรณมณี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

424 22509 นายปรีชา นาคูณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

425 22529 นายเกียรติศักดิ์ ทิพรักษ โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

426 22566 นางกฤตพร เจริญ โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

427 22567 นางจํานงค ชุมพล โรงเรียนบานกระสัง

428 22572 นางจําเนียร ภูละอินทร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

429 22574 นายไชยรัตน จารัตน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

430 22644 นางดวงแข ละมายศรี โรงเรียนบานจารย

431 22651 นางจินดา บุญพัฒนผล โรงเรียนบานตาโมม

432 22719 นายทวีศักดิ์ บุญตัว โรงเรียนบานขนาดมอญ

433 22760 นางสาวสุวิชชา ปาละนิตย โรงเรียนบานตาโมม

434 22823 นางลํายอง สิริภาพโสภณ โรงเรียนบานขอนแตก

435 22861 นางกรกันยา นิธิธรรมธาดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

436 22950 นางผกางาม บุญศรี โรงเรียนบานขนาดมอญ

437 23004 นางพิชญานันท แกวมารยา โรงเรียนบานขอนแตก

438 23033 นางสุขใส จันทสุข โรงเรียนบานกะปู

439 23037 นายสุวิทย สุขบท โรงเรียนสังขะวิทยาคม

440 23038 นายเลิศณรงค วิชาชัย โรงเรียนบานกระสัง

441 23042 นายดอน นานวล โรงเรียนบานขนาดมอญ

442 23176 นายเสริม บรรเทิงใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

443 23228 นายวินัย นาคแสง โรงเรียนบานตาโมม

444 23235 นางดวงเดือน กระจายศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

445 23264 นางรุงนภา รําจวน โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

446 23302 นางสาวกมลวรรณ สายกระสุน โรงเรียนกระเทียมวิทยา

447 23398 นางเอี่ยม โยธินรัตนกําธร โรงเรียนบานตาพราม

448 23405 นายกระวี สิงหชัย โรงเรียนบานศาลาสามัคคี
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449 23463 นางสุดาพร รวมพัฒนา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

450 23522 นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง โรงเรียนบานกระสัง

451 23544 นางสุกัญญา บุญพรอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

452 23625 นายถวิล มาลีหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

453 23779 นางสาวยุพิน โททวี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

454 23787 นายวีระเดช พูนทรัพย โรงเรียนบานขอนแตก

455 23807 นางวิไลวรรณ แสงสวาง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

456 23817 นางน้ํานิ่ง ทรงกุล โรงเรียนบานกระสัง

457 23851 นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย โรงเรียนบานขอนแตก

458 23866 นางวงเดือน ทองดี โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

459 23990 นางคนิตถา บุญรับ โรงเรียนบานเลิศอรุณ

460 23993 นางรภิญญา หงษแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

461 24080 นางสาวสุกัญญา มีลอง โรงเรียนกระเทียมวิทยา

462 24104 นางมยุรี ทันศรี โรงเรียนบานตาพราม

463 24138 นางเยาวลักษณ วงศฉลาด โรงเรียนสังขะวิทยาคม

464 24145 นางสมหญิง ศรีโสภา โรงเรียนบานจารย

465 24171 นายทรัพย นิลกระยา โรงเรียนบานขอนแตก

466 24201 นางญาณี สําราญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

467 24302 นายมานพ หมายสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

468 24501 นางพุทธชาติ ชูเชิด โรงเรียนสังขะวิทยาคม

469 24562 นางชื่นกมล จรดรัมย โรงเรียนบานเลิศอรุณ

470 24646 นายดรุณ เจนจบ โรงเรียนบานกระสัง

471 24658 นายวัลลภ โพชโน โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

472 24722 นางนันทินี กงแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

473 24727 นายพิทัย อยูนาน โรงเรียนกระเทียมวิทยา

474 24773 นายสุข บัวพรม โรงเรียนบานกระสัง

475 24822 นางรภัสสรณ แสนสุข โรงเรียนบานตาโมม

476 24845 นางสมทรัพย ฉกรรจศิลป โรงเรียนสังขะวิทยาคม

477 24846 นางสาวประภาพันธ ทัศบุตร โรงเรียนบานกะปู

478 24967 นายสมพงค เชื้อทอง โรงเรียนบานกระสัง

479 24982 นางแกวมณี แตมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

480 25017 นายสิทธิ สุริโย โรงเรียนบานกระสัง
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481 25020 นางสิริญา สิริอนุศาสน โรงเรียนกระเทียมวิทยา

482 25052 นางอัจฉราวรรณ พุดหอม โรงเรียนบานขนาดมอญ

483 25054 นางสาวอรชยา อุนศิลป โรงเรียนบานตาโมม

484 25057 นางสาวจินตวีร อิ่มใจ โรงเรียนบานตาโมม

485 25074 นางละเมียด มวงออน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

486 25117 นางสุทธาสินี ธรรมเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

487 25133 นางอรวรรณ จันทรแทน โรงเรียนกระเทียมวิทยา

488 25191 นายศิวกร เจริญ โรงเรียนบานกระสัง

489 25254 นางสุวพรรณ นารัมย โรงเรียนบานตาพราม

490 25272 นางสายสนีย มีมาก โรงเรียนบานขอนแตก

491 25279 นายปรีชา ดาศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

492 25331 นางสาริน พรหมชาติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

493 25373 นางอุไรวรรณ คัชมา โรงเรียนบานเลิศอรุณ

494 25414 นางนลินภัสร แสงโอฬารวสุ โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

495 25416 นางสุพิน เสนาพรหม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

496 25445 นายอุทัย ศรีเจริญ โรงเรียนบานตาพราม

497 25489 นางจําเนียร ทํามีภักดิ์ โรงเรียนบานกะปู

498 25522 นายนรินทร อนงคชัย โรงเรียนบานตาพราม

499 25530 นางสายสุณีย แกวนิมิตร โรงเรียนบานกะปู

500 25543 นางประนอม เงางาม โรงเรียนบานขนาดมอญ

501 25552 นางชญาณิศา แมนผล โรงเรียนบานตาพราม

502 25559 นางสาวสายฝน ขําสกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

503 25562 นางพูนสุข ฤกษศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

504 25585 นายสมพร พรมงาม โรงเรียนบานเลิศอรุณ

505 25663 นางฐานิกา เงิดกระโทก โรงเรียนกระเทียมวิทยา

506 25694 นางสาวดวงพร แอกทอง โรงเรียนบานตาพราม

507 25716 นางแสงจันทร แขคํา โรงเรียนบานกระสัง

508 25721 นางสาวพาสันติ บุญธรรม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

509 25764 นายสมเกียรติ วงษปลั่ง โรงเรียนบานเลิศอรุณ

510 25774 นายทศพล สุดชมโฉม โรงเรียนกระเทียมวิทยา

511 25792 นายประเทือง กลีบบัว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

512 25855 นายประสพ กอแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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513 25886 นายคีตะ กระจายศิลป โรงเรียนสังขะวิทยาคม

514 25893 นางมาลี สะอาดเอี่ยม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

515 25964 นางตะวัน เชี่ยวชาญ โรงเรียนบานขอนแตก

516 25966 นางศิริลักษณ ชวยชู โรงเรียนสังขะวิทยาคม

517 25967 นายพรอม หุนทอง โรงเรียนกระเทียมวิทยา

518 25968 นางสมศิลป กุมภาว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

519 25988 นางลัดดา พันธฤกษ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

520 26030 นางพิมพวรา ศิริไสย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

521 26032 นางศันสนีย เกิดโภค โรงเรียนสังขะวิทยาคม

522 26107 นางสาวพูลศรี ศรียันต โรงเรียนบานกระสัง

523 26112 นายตวน เกษตรแสนสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

524 26115 นางชุติกาญจน คําฝอย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

525 26116 นายประยูร แกวมารยา โรงเรียนบานขอนแตก

526 26120 นายชาญวิชชญ ใจดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

527 26137 นายถนอม สมหวัง โรงเรียนกระเทียมวิทยา

528 26141 นางสาวเสาวรี สายยศ โรงเรียนบานขนาดมอญ

529 26142 นายพงศชนะ วาทโยธา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

530 26143 นายสุกิจ เกตุศรี โรงเรียนบานตาพราม

531 26247 นางบัวเนตร พลศรี โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

532 26308 นางสุวชัญ ชาญเชี่ยว โรงเรียนบานตาพราม

533 26323 นายอดิศักดิ์ แกวใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม

534 26324 นายธวัชชัย เอมโอชนะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

535 26342 นายสิทธิโชค โพธิ์เลิง โรงเรียนบานขนาดมอญ

536 26344 นางปณิดา แกวหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

537 26398 นายสงกรานต จันทรหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

538 26399 นายพงษศักดิ์ เสริมทรัพย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

539 26414 นายพนมพร ชูเชิด โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

540 26462 นายสอาด จรดรัมย โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

541 26505 นางสาวขันทอง สุขอุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

542 26506 นางปริศนา วัฒนาจิรภาส โรงเรียนสังขะวิทยาคม

543 26507 นางสุภาพ บุญงอก โรงเรียนสังขะวิทยาคม

544 26508 นายสิทธิเดช พลหลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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545 26509 นางจันทรฉาย นฤสาร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

546 26510 นางนันทนา บูรณเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

547 26512 นางรินดา กุศลสุวรรณเลิศ โรงเรียนบานเลิศอรุณ

548 26558 นางสาวบังอรศรี วงศมาสา โรงเรียนบานเลิศอรุณ

549 26587 นางสาวนิรมล สิงหชัย โรงเรียนบานกระสัง

550 26592 นางจรูญรัตน คําไทย โรงเรียนบานเลิศอรุณ

551 26593 นางปรียาพร ถมปทม โรงเรียนบานเลิศอรุณ

552 26601 นางเดือน กลีบกลาง โรงเรียนบานตาพราม

553 26615 นายยุทธนา แมนผล โรงเรียนบานตาพราม

554 26639 นางคมขํา แสนกลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

555 26687 นางพิกุล เครือเนียม โรงเรียนบานกระสัง

556 26707 นางสุพรพิศ ผลรักษา โรงเรียนบานกระสัง

557 26709 นางนัยนา ทองเพิ่ม โรงเรียนบานเลิศอรุณ

558 26710 นายสุริยา ทองเพิ่ม โรงเรียนบานเลิศอรุณ

559 26715 นางณัชชารีย ศรีจันทร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

560 26726 นางบุษบา บุญเสร็จ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

561 26785 นางกันธิมา ยวงแกว โรงเรียนกระเทียมวิทยา

562 26822 นายธํารง ยอดทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

563 26823 นางเมธาพร โรจนถาวรภัทร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

564 26824 นายวีรชัย คําไทย โรงเรียนบานเลิศอรุณ

565 26866 นางบุญเกิด พรมชาติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

566 26906 นางสาวนัชพร อัครจิตรา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

567 26960 นางทิวาภรณ ชัยศรีษะ โรงเรียนบานจารย

568 26977 นายสุรัตน แสนสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม

569 27016 นางสมใจ บุญโต โรงเรียนสังขะวิทยาคม

570 27051 นางสาวพยอม ยิ่งยงค โรงเรียนบานกระสัง

571 27052 นางสาวอโนชา สุขสาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

572 27075 นางวนรัตน รุงพิสิฐไชย โรงเรียนบานกระสัง

573 27128 นางดวงดาว ทาระสาร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

574 27178 นางอัญชนา อุดมทวี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

575 27193 นางนวลจิรา สินทรา โรงเรียนบานตาโมม

576 27222 นายถวิล เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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577 27229 นางเครือวัลย จันทรส โรงเรียนสังขะวิทยาคม

578 27267 นางปทยาวดี ขวัญรัมย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

579 27291 นางสาววิภาดา ชอบเสร็จ โรงเรียนบานกระสัง

580 27292 นางวราภัสร ภูสุนาทัน โรงเรียนกระเทียมวิทยา

581 27334 นายนาท เทียนทอง โรงเรียนบานจารย

582 27335 นายประเสริฐ สายแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

583 27347 นางสาวกรรณิการ ศิลางาม โรงเรียนบานตาพราม

584 27424 นายเชาวรัตน หลอกิตติวงศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

585 27451 นายประสิทธิ์ ทองเปลว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

586 27576 นางสาวทองคํา รุงเรือง โรงเรียนบานขอนแตก

587 27580 นายกฤษสาคร รันทร โรงเรียนกระเทียมวิทยา

588 27581 นางสาวรุงลาพร โคตะนนท โรงเรียนกระเทียมวิทยา

589 27587 นางดาเรศ ผองศรี โรงเรียนบานเลิศอรุณ

590 27588 นายวีระศักดิ์ จันทริยวงษ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

591 27649 นางสาวกนกกาญจน อดกลา โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

592 27698 นายสุนัน ผลรักษา โรงเรียนบานกระสัง

593 27754 นางวณิชยา ศรีใหญ โรงเรียนบานเลิศอรุณ

594 27767 นางบุษรากร คุมดี โรงเรียนบานขอนแตก

595 27789 นายบุญเริ่ม พื้นนวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

596 27813 นายณรงค พูนเสงี่ยมศิลป โรงเรียนบานจารย

597 27825 นางสุขกาย ซอนจันทร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

598 27869 นางฐาชุดา   โฆษิตเดชารัชช โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

599 27902 นางสันทวดี พางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

600 27915 นายวสันต ลาดศิลา โรงเรียนบานขนาดมอญ

601 27923 นางณัฐชนก สิงหชัย โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

602 27924 นายพนม จันทะเสน โรงเรียนบานตาโมม

603 27959 นางระพีพัฒน สุขมณีใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม

604 27983 นายพงษศักดิ์ พางาม โรงเรียนบานเลิศอรุณ

605 27988 นางสาวอรวรรณ ฤกษดี โรงเรียนบานตาโมม

606 28061 นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

607 28084 นางสาวสารภี ยอดอินทร โรงเรียนบานขอนแตก

608 28160 นายไพรัตน สอสูงเนิน โรงเรียนบานจารย
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609 28184 นายภุมริน บุทอง โรงเรียนบานขนาดมอญ

610 28185 นางสาวกฤตยา ชาญเชี่ยว โรงเรียนบานขนาดมอญ

611 28218 นายภาณุ ครอบเพชร โรงเรียนบานขนาดมอญ

612 28237 นายธนทัต นามวัฒน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

613 28365 นางอําพร ขุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

614 28367 นางวริศรา แอกทอง โรงเรียนบานตาพราม

615 28380 นางจงจิต ทับทิมสําโรง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

616 28409 นางพิมลพรรณ สันธิ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

617 28415 นายไชยวัฒน อุดมทวี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

618 28442 นายอํานวย ประไวย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

619 28445 นางฐิติรัตน ไตรรัตน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

620 28481 นายสมพงษ แขคํา โรงเรียนบานกระสัง

621 28508 นายจีระ ศรีชัย โรงเรียนบานกะปู

622 28527 นางจีรวรรณ แสนกลา โรงเรียนบานตาพราม

623 28569 นางนัยนา อนงคชัย โรงเรียนบานตาพราม

624 28575 นางวรางคณา พิมพทอง โรงเรียนบานตาพราม

625 28617 นางชุติมาภรณ ชวยชูพงษพันธ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

626 28622 นางจามรี จุดพิมาย โรงเรียนบานจารย

627 28642 นางกันทิมา ครอบเพชร โรงเรียนบานขนาดมอญ

628 28643 นายอิทธิพล จิตรแมน โรงเรียนบานขนาดมอญ

629 28645 นางพจนา กงแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

630 28663 นางสาวนงนุช ศิริจันทร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

631 28680 นางปริณา ฉายแกว โรงเรียนบานกระสัง

632 28749 นายสงคราม รื่นรมย โรงเรียนบานขนาดมอญ

633 28770 นางนฤมล แสงทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

634 28778 นางสาวสุเพียบ เลาลา โรงเรียนกระเทียมวิทยา

635 28869 นายสุริยา คงนาค โรงเรียนบานขอนแตก

636 28896 นางภัทรมาส ไชยชาญ โรงเรียนบานกะปู

637 28907 นายชุมพล ประกอบดี โรงเรียนบานเลิศอรุณ

638 28926 นางสาวพัชรี ทองอม โรงเรียนบานขอนแตก

639 28932 นายประกอบ หาสุข โรงเรียนกระเทียมวิทยา

640 28950 นางวันดี จอกแกว โรงเรียนบานเลิศอรุณ
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641 28954 นายสมศักดิ์ อินเสก โรงเรียนบานขนาดมอญ

642 28956 นายศิริชัย ตระกูลวรรณา โรงเรียนบานขนาดมอญ

643 28960 นายกันตภณ รัตนวรรณ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

644 29005 นายวิรพงษ สงคพิมพ โรงเรียนบานกะปู

645 29024 นายสงวน คําดี โรงเรียนบานกระสัง

646 29068 นางธัญชนก สุตวณิชย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

647 29069 นายสุรพงษ รัตนโคตร โรงเรียนบานกะปู

648 29111 นางนิลเนตร ฉัตรเชาวลัย โรงเรียนกระเทียมวิทยา

649 29122 นางประคอง ชัยหาญ โรงเรียนบานตาโมม

650 29137 นายประสงค ตอนศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

651 29141 นายสิทธิพร สมยิ่ง โรงเรียนบานตาพราม

652 29158 นางสาววนิดา ศรีเจริญ โรงเรียนบานตาพราม

653 29173 นายศุภกร เขียวสระคู โรงเรียนสังขะวิทยาคม

654 29182 นายสุวิชิต สมยิ่ง โรงเรียนบานขนาดมอญ

655 29185 นายมนตรี อกอุน โรงเรียนบานตาพราม

656 29209 นางณัฐสิมา ศรีชัย โรงเรียนบานกระสัง

657 29219 นางเอรวัณ ทองสิน โรงเรียนบานขนาดมอญ

658 29237 นายนิสิต สินทรา โรงเรียนบานตาโมม

659 29263 นางสาวจันทรศรี เสายอด โรงเรียนบานขนาดมอญ

660 29293 นางสมฤทัย มงคล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

661 29312 นางสาววิจิตรา บุญคง โรงเรียนกระเทียมวิทยา

662 29318 นายสุพล ภาชื่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม

663 29349 นายชรัณ สารประเสริฐ โรงเรียนบานขนาดมอญ

664 29350 นางธิภาภรณ ชาญเชี่ยว โรงเรียนบานตาพราม

665 29360 นางเพ็ญนภา ผาสุข โรงเรียนบานตาพราม

666 29387 นางสาวบังอร นันทรัตน โรงเรียนบานกระสัง

667 29389 นางสาวสายรุง แสนกลา โรงเรียนบานขนาดมอญ

668 29400 นางปทุมา ไชยเชษฐ โรงเรียนบานตาพราม

669 29421 นางมะลิวรรณ บุตรดีขันธ โรงเรียนบานขอนแตก

670 29436 นายพิพัฒนพงศ อุตสาหะ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

671 29457 นางจิตรลดา ผลแมน โรงเรียนบานตาพราม

672 29472 นางสาวจิดาภา กํามนาฎ โรงเรียนบานเลิศอรุณ
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673 29473 นายประยง สันธิ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

674 29496 นางณหทัย สุขอุม โรงเรียนบานตาพราม

675 29499 นายสุรินทร ภูมิพัตร โรงเรียนบานเลิศอรุณ

676 29512 นายวัชรกร ชูเชิด โรงเรียนบานกะปู

677 29513 นางสุพัฒน จันทรเหลือง โรงเรียนบานขนาดมอญ

678 29532 นางพลอยปภัส ทองทา โรงเรียนบานเลิศอรุณ

679 29554 นางลัดดาวรรณ แตมทอง โรงเรียนบานขนาดมอญ

680 29570 นางรวิษฎา ชาญเชี่ยว โรงเรียนบานตาพราม

681 29617 นางสาววิเศษศิษฐ โสวภาค โรงเรียนสังขะวิทยาคม

682 29623 นายนิเวช ตุมทอง โรงเรียนกระเทียมวิทยา

683 29627 นางทัศนีย แมนผล โรงเรียนบานตาพราม

684 29648 นางรินลดา รัตนวรรณ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

685 29658 นางอุไรภรณ ใจกลา โรงเรียนบานเลิศอรุณ

686 29671 นางเพ็ชราภรณ ดวงกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

687 29720 นางสาวกนกวรรณ พันธชมภู โรงเรียนบานกระสัง

688 29724 นางสาวรัตติยา บุญเปลง โรงเรียนบานกระสัง

689 29742 นางมณีกานต ศาลางาม โรงเรียนกระเทียมวิทยา

690 29743 นางสาวศิริลักษณ ศรทอง โรงเรียนบานขอนแตก

691 29748 นางนงนุช พลภูเมือง โรงเรียนบานกระสัง

692 29805 นางสาวกานดา สินทรัพย โรงเรียนบานตาพราม

693 29840 นางสาวรัตนาภรณ สัชชานนท โรงเรียนบานขนาดมอญ

694 29901 นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร โรงเรียนบานตาพราม

695 29902 นางนิทราพร มีเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

696 29922 นางบังอร ตุมทอง โรงเรียนบานตาโมม

697 29969 นางธัญญารัตน ชมดี โรงเรียนกระเทียมวิทยา

698 29999 นายพีระ บูรณเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

699 30000 นายสมศักดิ์ โสมทอง โรงเรียนบานกระสัง

700 30010 นางทรงศรี สมบูรณ โรงเรียนบานขอนแตก

701 30013 นางสาวยุวดี สุวรรณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

702 30020 นางสาวทิพวรรณ สุหงสา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

703 30032 วาที่ ร.ต. หญิงเบญจมาศ เหลือถนอม โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

704 30045 นางจิรัชญา เกษรบัว โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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705 30053 นางสาวอารยา นิธิธรรมธาดา โรงเรียนบานกระสัง

706 30079 นายสิงขร ปานเพ็ชร โรงเรียนบานตาโมม

707 30086 นายธวัชชัย หอมหวล โรงเรียนบานขอนแตก

708 30135 นายปญญา พรหมศักดิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

709 30149 นางณัฏฐนันท นามสวัสดิ์ โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

710 30167 นางสุภาภรณ วุฒิยา โรงเรียนบานเลิศอรุณ

711 30170 นางพวงศรี แกวหอม โรงเรียนบานขนาดมอญ

712 30184 นางวรรยา กลวยทอง โรงเรียนบานขนาดมอญ

713 30196 นายบุญยอด คงดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

714 30246 นายบุณพจน โสมาเกตุ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

715 30251 นางสาลิน อุมทรัพย โรงเรียนบานตาพราม

716 30285 นางศุภาพิชญ มาลีหวล โรงเรียนบานกระสัง

717 30353 นางอาภัสรา บูรณเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

718 30382 นางสัมมนา นามวัฒน โรงเรียนบานตาโมม

719 30393 นายอภิวุฒิ คําแสนราช โรงเรียนบานขนาดมอญ

720 30476 นางสาวปยฉัตร อินทรนุช โรงเรียนสังขะวิทยาคม

721 30500 นางสาววิไลพร ภาสวัสดิ์ โรงเรียนบานจารย

722 30550 นางฐายิกา ดวงพร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

723 30554 นางสาวนงลักษณ สุขหมั่น โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

724 30561 นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

725 30562 นางสาวรัตนา ไชยภา โรงเรียนบานกะปู

726 30564 นายบุญตา ยอดโพธิ์ โรงเรียนบานกระสัง

727 30589 นายกิตติ ชมดี โรงเรียนบานเลิศอรุณ

728 30596 นางบัวราญ โองอินทร โรงเรียนบานกระสัง

729 30627 นางกนกกาญจน สมหวัง โรงเรียนกระเทียมวิทยา

730 30641 นายเพิ่มศักดิ์ อรโมน โรงเรียนบานตาพราม

731 30642 นางสาวยุพา ทองสีมา โรงเรียนบานขอนแตก

732 30664 นางสาวอัจฉราพร อินทรนุช โรงเรียนบานขอนแตก

733 30667 นางจุรีรัตน ชีวาจร โรงเรียนบานกระสัง

734 30679 นางจินตนา ชินพันธ โรงเรียนบานกระสัง

735 30712 นางพรรณทิพา สาสนานนท โรงเรียนบานกระสัง

736 30719 นายทนงศักดิ์ เจียรนัย โรงเรียนกระเทียมวิทยา
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737 30728 นางสาวกัญญา สุนทรงาม โรงเรียนบานขนาดมอญ

738 30735 นางเกษราภรณ มุงดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

739 30749 นางธันยพร บุญพรอม โรงเรียนบานขนาดมอญ

740 30770 นายทวีวงค เหลาหวาน โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

741 30790 นายเกียรติอนันต ทองปน โรงเรียนบานขนาดมอญ

742 30791 นางสาวอารียา บุญยงค โรงเรียนสังขะวิทยาคม

743 30834 นายวีระชาติ อนุลีจันทร โรงเรียนบานขอนแตก

744 30837 นายสนั่นพงษ พิมพจันทร โรงเรียนบานกระสัง

745 30839 นางเฉลิมขวัญ จําปาตุม โรงเรียนบานขนาดมอญ

746 30841 นายเชาวลิตร อินทรตา โรงเรียนบานขอนแตก

747 30863 นางสําเรียง ชื่นบาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

748 30889 นายถนัด มงคลสาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา

749 30916 นายพงศพีระ ดูเรืองรัมย โรงเรียนบานเลิศอรุณ

750 30926 นางสาวพัลลภา กงแกว โรงเรียนบานตาพราม

751 30983 นายอภิเชษฐ แกวใส โรงเรียนกระเทียมวิทยา

752 31011 นางวรรณา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสังขะวิทยาคม

753 31068 นางสาวสุนันทา รองสาลี โรงเรียนบานเลิศอรุณ

754 31076 นายแสวง ยอดเกษ โรงเรียนบานกะปู

755 31083 นายเจษฎา ปุริโส โรงเรียนสังขะวิทยาคม

756 31124 นายเบญจภัทร วงคโคกสูง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

757 31129 นางสาวอรทัย สายแกว โรงเรียนบานกระสัง

758 31155 นายจตุรงค ออนสาร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

759 31162 นางสาวจําเริญ สงางาม โรงเรียนกระเทียมวิทยา

760 31183 นายฐานิฏฐ ศิลางาม โรงเรียนบานตาพราม

761 31185 นางกัลยา สวรรคจุติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

762 31192 นางวรานิษฐา รัตนพันธ โรงเรียนบานกระสัง

763 31206 นางสาวภนาวรรณ ประกอบดี โรงเรียนกระเทียมวิทยา

764 31209 นายสุทธิพงษ ขุมเงิน โรงเรียนบานขอนแตก

765 31214 นางจรรยา โคตรชัย โรงเรียนบานขนาดมอญ

766 31227 นางปวีณา ชื่นบาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

767 31231 นายสุขสมอาจ สมงาม โรงเรียนบานเลิศอรุณ

768 31261 นายจิตติ ยาวรัมย โรงเรียนบานกะปู
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769 31264 นายอนุวัฒน ปดทา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

770 31279 นายเกียรติเฟองฟูสกุล ราชประโคน โรงเรียนบานจารย

771 31296 นางสาวเพชราพรรณ สืบสันต โรงเรียนบานตาพราม

772 31302 นางสาระภา เนียมทอง โรงเรียนบานขนาดมอญ

773 31325 นางนุชนาฏ มัดตังดอน โรงเรียนบานเลิศอรุณ

774 31326 นายสมเกียรติ สุวรรณไตร โรงเรียนบานกะปู

775 31348 นางจุฑาณี บูรณเจริญ โรงเรียนบานขนาดมอญ

776 31375 นางราตรี พลประเสริฐ โรงเรียนบานจารย

777 31401 นางวนิชนันท มณฑล โรงเรียนบานตาพราม

778 31433 นางชนิกานต แหวนวงษ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

779 31437 นางอมรา วิชาชัย โรงเรียนบานกะปู

780 31464 นางสาวแพรวนภา อินทรนุช โรงเรียนสังขะวิทยาคม

781 31533 นางอรทัย ไชยลาภ โรงเรียนบานกระสัง

782 31555 นางสาวชาณัชา ไชยชาญ โรงเรียนบานกะปู

783 31556 นางสยุมพร เหลาหวาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

784 31558 นายสุรเชษฐ นอยมิ่ง โรงเรียนกระเทียมวิทยา

785 31609 นางลําพรรณ เหยียดรัมย โรงเรียนบานจารย

786 31616 นายสรวุฒิ วุฑฒิชัยพันธุ โรงเรียนบานกระสัง

787 31623 นางพิกุล นวลพุดซา โรงเรียนบานเลิศอรุณ

788 31626 นางอรวรรณ ทมธิแสง โรงเรียนบานจารย

789 31654 นางสาวศิริรัตน บูรณเจริญ โรงเรียนบานเลิศอรุณ

790 31717 นางสาวอรพรรณ สกุลบรมสุข โรงเรียนบานกระสัง

791 31728 นางสุดารัตน กงรัมย โรงเรียนกระเทียมวิทยา

792 31767 นางอัชราภรณ สุขแสวง โรงเรียนบานตาพราม

793 31774 นายทศพร จันทรา โรงเรียนบานกะปู

794 31825 นายไกรสร ธุนาสูรย โรงเรียนบานกะปู

795 31879 นายถนัด สมาธิกุล โรงเรียนบานขนาดมอญ

796 31887 นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

797 31896 นายเมธาวี บริสุทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

798 31897 นางสาวสมฤดี โนนใหญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

799 31928 นางสุภาพ โสภาพุฒ โรงเรียนบานขอนแตก

800 31949 นายสุพรรณ เพชรโก โรงเรียนบานขอนแตก
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801 32001 นายอรรถพล ยิ่งหาญ โรงเรียนบานตาพราม

802 32014 นางสาวกิตชญา เปงทอง โรงเรียนบานเลิศอรุณ

803 32017 นางสาวอรสา ยวนจิต โรงเรียนบานเลิศอรุณ

804 32025 นางนิตยา อรโมน โรงเรียนบานจารย

805 32046 นายศุภกร บุญเผย โรงเรียนบานกระสัง

806 32047 นางสุกิจ สุขอุม โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

807 32141 นางมะลิวรรณ อะนุติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

808 32145 นายเอกกร สีดามาตย โรงเรียนบานตาโมม

809 32146 นางสาวพรรษสรณ ดาสั่ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

810 32164 นางวรนุช เกษมสุข โรงเรียนบานกะปู

811 32195 นางสาวอมรรัตน มนตรีสภา โรงเรียนบานกะปู

812 32230 นางสาวดวงเนตร จันทรภา โรงเรียนบานจารย

813 32235 นางสาวณัฐสินี สาแกว โรงเรียนบานจารย

814 32248 นางณภัชชา ตนทวี โรงเรียนบานกะปู

815 32255 นางสาวกัญญารัตน ภูมิลักษณ โรงเรียนบานกระสัง

816 32256 นายสุทธิพร กูแกว โรงเรียนบานขอนแตก

817 32259 นางสาวพัชรดารัตน เพ็งงามรุงโรจน โรงเรียนกระเทียมวิทยา

818 32263 นางสาวมนัสนันท สิทธิพันธ โรงเรียนบานขอนแตก

819 32266 นางสาววีรญาดา แหวนเงิน โรงเรียนบานขอนแตก

820 32329 นายมงคล แกวปดชา โรงเรียนบานขอนแตก

821 32330 นางวรัญญา  จงมั่งคั่ง โรงเรียนบานขอนแตก

822 32331 นางฉัตรแกว บุญพรอม โรงเรียนบานขอนแตก

823 32360 นางสาวจิตตราภรณ นิลกระยา โรงเรียนบานขอนแตก

824 32417 นางชญานันต กาบภิรมย โรงเรียนบานเลิศอรุณ

825 32445 นางสาวจิรชยา บุญคง โรงเรียนบานเลิศอรุณ

826 32464 นายธีรวัฒน จันทรดํา โรงเรียนบานตาพราม

827 32465 นางสาวขัตติยา ทาทอง โรงเรียนบานขอนแตก

828 32468 นางนัยนา โสมทอง โรงเรียนบานขนาดมอญ

829 32471 นายอดิศักดิ์ พลศรี โรงเรียนบานจารย

830 32485 นางสาวยุพดี ปะวันเณย โรงเรียนบานกระสัง

831 32490 นางโสภา สืบเทพ โรงเรียนบานกระสัง

832 32526 นายสุนทร เครือวัลย โรงเรียนบานเลิศอรุณ
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833 32534 นายวิรัตน สีตะแกะ โรงเรียนบานตาพราม

834 32536 นายณัฏฐวุฒิ ชํารัมย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

835 32541 นางประทุม ทองปญญา โรงเรียนบานตาโมม

836 32551 นางออมทรัพย สวางเนตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

837 32553 นางสาวสุวรรณา โลนะลุ โรงเรียนบานขนาดมอญ

838 32558 นางจินดาพร บุญหมั่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม

839 32570 นางเสาวลักษณ บัวบาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

840 32600 นายสงัด จันทรพลี โรงเรียนบานขนาดมอญ

841 32604 นางสาวทองศรี ใบพลูทอง โรงเรียนบานกระสัง

842 32666 นางสาวศรวณีย ปรากฏชื่อ โรงเรียนบานเลิศอรุณ

843 32667 นางกัญญาภัค คํางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

844 32690 นางสาวปริศนา วงษเจริญ โรงเรียนบานตาพราม

845 32692 นายวชิรวิทย แสงศรี โรงเรียนบานตาพราม

846 32708 นางศุจินทรา หาญยุทธ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

847 32727 นางสาวสุกัญญา ธีระบุตร โรงเรียนบานกะปู

848 32752 นายสุขสันต สมบูรณรัตน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

849 32754 นางณิณัฐยา นามสวัสดิ์ โรงเรียนบานขนาดมอญ

850 32757 นางสาวกาญจนาภรณ คําแกว โรงเรียนบานกระสัง

851 32780 นางสาวนันทิยา สานนท โรงเรียนบานขนาดมอญ

852 32787 นางกุลจิรา เทียนชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

853 32788 นางสาววิรัญชนา สุมนทา โรงเรียนบานขนาดมอญ

854 32802 นายกองเทพ ตุมทอง โรงเรียนบานขนาดมอญ

855 32809 นางสาวณชนก พรมภักดี โรงเรียนบานขนาดมอญ

856 32824 นายสุเทียบ จันทสุข โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

857 32826 นางสาวมาริสา อินทรามะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

858 32843 นางปนัดดา สอดศรีจันทร โรงเรียนกระเทียมวิทยา

859 32855 นางสาวนิตยา มียิ่ง โรงเรียนบานตาพราม

860 32866 นายพิชัยณรงค ดูงาม โรงเรียนบานขอนแตก

861 32893 นางสาวจิดาภา เลิศปรีชาวรากูล โรงเรียนกระเทียมวิทยา

862 32896 นางสาวสุพิชญากานต ไกรยา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

863 32902 นางสาวสุนิษา กอเกียรติดํารงค โรงเรียนบานขอนแตก

864 32910 นางนิตยา นามสวาง โรงเรียนบานเลิศอรุณ



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 4 อําเภอสังขะ

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

865 32914 นางอัญชลา แกวเหลา โรงเรียนบานจารย

866 32939 นายธีระศักดิ์ สินชัย โรงเรียนบานตาโมม

867 32943 นางสาวญาณิศา สมบัติวงค โรงเรียนสังขะวิทยาคม

868 32949 นางพัชนี นามบุตร โรงเรียนบานขอนแตก

869 32956 นางขวัญตา พิศเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

870 32958 นางสาวสุรัชดา อุดมเดช โรงเรียนบานตาโมม

871 32969 นางณิชา สมยิ่ง โรงเรียนบานจารย

872 32979 นางสาวรวยรินทร สุขประเสริฐ โรงเรียนบานกะปู

873 33005 นางสาวสิริมล ออนน้ําคํา โรงเรียนบานเลิศอรุณ

874 33006 นายนําโชค มณีเขียว โรงเรียนบานกระสัง

875 33007 นายสําเริง สิงหะ โรงเรียนบานกะปู

876 33059 นางธนพร โสมณวัตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

877 33063 นายไพศาล อุมทรัพย โรงเรียนบานตาพราม

878 33070 นายอดิศักดิ์ บุญมาก โรงเรียนบานขอนแตก

879 33077 นางสาววิไลวรรณ พันธุไชย โรงเรียนกระเทียมวิทยา

880 33087 นางอรวี อินทรนุช โรงเรียนบานเลิศอรุณ

881 33088 นางสาวพรทิพย ขุมเงิน โรงเรียนบานกระสัง

882 33108 นางสาววนิดา นิ่มนวล โรงเรียนบานขนาดมอญ

883 33131 นางสาวกนกวรรณ โพธิ์สังข โรงเรียนบานจารย

884 33132 นางสาวรัตนาภรณ จิตรแจง โรงเรียนบานจารย

885 33156 นายสุวิทย ศิริหนองหวา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

886 33166 นางสาวอุนนดา ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

887 33174 นางสาวพัชรณัฐ ฉันทะวัฒนรักษ โรงเรียนบานเลิศอรุณ

888 33175 นางสาวพรทิพย ภูนา โรงเรียนบานเลิศอรุณ

889 33210 นายบุญเรือง ทาจันทร โรงเรียนบานเลิศอรุณ

890 33213 นางสาวกฤษณา ไพดี โรงเรียนบานตาพราม

891 33253 นางสาวดารารัตน อุนออน โรงเรียนบานกระสัง

892 33254 นางสาวกมลศรี สายพันธ โรงเรียนบานขนาดมอญ

893 33279 นางสาวพรธิภา ใจกลา โรงเรียนบานเลิศอรุณ

894 33288 นางสาวพรรณกร หาญประโคน โรงเรียนกระเทียมวิทยา

895 33289 นายจักรพงศ สัจจา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

896 33296 นางจิรนันท โสพันธ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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897 33297 นางสาววาสนา สีเที่ยง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

898 33298 นางสาวนุชจรี ใสยิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

899 33300 นางสาวกรชญากาญจน มากสมจิต โรงเรียนสังขะวิทยาคม

900 33396 นางสาวกรรณิการ ศรีลาชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

901 33425 นายสุริยา คําทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

902 33426 นางสาวเอราวัณ แกวตะวัน โรงเรียนบานกะปู

903 33437 นางวรรณพร วงศสายสถิตย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

904 33438 นางรัชตา เอนกไชยพร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

905 33460 นางสาวรวิพร ติราวรัมย โรงเรียนบานตาพราม

906 33521 นางสาวรัชฎาภรณ เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานขนาดมอญ

907 33522 นางสาวบุญสิตา มะลัยทอง โรงเรียนบานจารย

908 33524 นางสาวอภิรัตน ศิริจันทร โรงเรียนบานเลิศอรุณ

909 33551 นายชรินทร มหานาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

910 33557 นางชุตินันท อยูเกษม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

911 33564 นายวิโชค พิศเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

912 33633 นายธนวัฒน เที่ยงธรรม โรงเรียนบานขนาดมอญ

913 33660 นางสาววิภาวรรณ วงเวียน โรงเรียนบานเลิศอรุณ

914 33675 นางสุกรรณา มีแสวง โรงเรียนบานตาพราม

915 33682 นางสาวนันทิดา พันธใหญ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

916 33720 นางสํารวย รื่นรมย โรงเรียนบานขนาดมอญ

917 33725 นางอมรลักษณ สามใจ โรงเรียนบานกระสัง

918 33741 นางสาวสันตฤทัย หลาล้ํา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

919 33742 นางสาวเจณณิษนฐา มีทะลา โรงเรียนบานกระสัง

920 33743 นายชัยรัตน ชมเมือง โรงเรียนบานกะปู

921 33745 นายชนะ ทิ้งรัมย โรงเรียนบานกะปู

922 33746 นางวรัญญา แกวกมลจิต โรงเรียนกระเทียมวิทยา

923 33782 นายศาสตราวุธ มีดี โรงเรียนบานขนาดมอญ

924 33797 นางสาวธินัญชนก เพงเล็งดี โรงเรียนบานกระสัง

925 33798 นายวีระชัย งามเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

926 33799 นางสาวสิริวรรณ มั่นยืน โรงเรียนกระเทียมวิทยา

927 33800 นายประจวบ บูรณเจริญ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

928 33801 นางวาลินธร นอยมิ่ง โรงเรียนกระเทียมวิทยา
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929 33802 นายศิริศักดิ์ ศรีวรรณ โรงเรียนบานเลิศอรุณ

930 33803 นายอังคาร เจริญสุข โรงเรียนบานเลิศอรุณ

931 33837 นางสาวลักษณี ศรีชาลี โรงเรียนบานกะปู

932 33855 นางสาวปนัดดา กันนิกา โรงเรียนกระเทียมวิทยา

933 33857 นางสาวมณีรัตน สุขดี โรงเรียนบานขนาดมอญ

934 33885 นางจุมพร พัฒนะมาศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

935 33899 นางสาวเอื้ออารีย บุญลอม โรงเรียนกระเทียมวิทยา

936 33900 นายจีระศักดิ์ จินดา โรงเรียนบานขนาดมอญ

937 33901 นายเจริญทรัพย บอกประโคน โรงเรียนบานขนาดมอญ

938 33920 นายธีระ แหวนหลอ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

939 33921 นายจรัล บุตรมิมุสา โรงเรียนบานขอนแตก

940 33944 วาที่ ร.ต. หญิงอัญชลี วงษขันธ โรงเรียนบานกระสัง

941 33945 นางธีราวรัชญ สวยรูป โรงเรียนบานกระสัง

942 33946 นายมงคล คมขํา โรงเรียนบานกระสัง

943 33948 นางสาวนุชจิรา ไชยโคตร โรงเรียนบานกระสัง

944 33949 นางสาวอริสา ผลผกา โรงเรียนบานขนาดมอญ

945 33951 นางสาวพัทธนันท รุจิยาปนนท โรงเรียนบานตาโมม

946 33970 นางสาวพรริน เมียสพรม โรงเรียนกระเทียมวิทยา

947 33986 นางสาวเยาวลักษณ ซื่อสัตย โรงเรียนบานตาพราม

948 33987 นางสาวปุณณภา พรอมแกว โรงเรียนบานตาพราม

949 33990 นายณัฐพงษ ผลแมน โรงเรียนบานตาพราม

950 34012 นายปรีชา สาระติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

951 34013 นางสาวจันทรรัตน รัตนพันธ โรงเรียนบานกระสัง

952 34014 นางสาวสุพรรณรดี ศรีปตเนตร โรงเรียนกระเทียมวิทยา

953 34015 นางสาวภัทรวดี เพชรสุริยวงศ โรงเรียนบานตาโมม

954 34017 นางสาวอัจฉรา อินทะโคตร โรงเรียนบานขอนแตก

955 34019 นางสาวกุลวัฒนนันท เชื้อบัณฑิต โรงเรียนบานขอนแตก

956 34075 นางสาวเขมิสรากาญจน สมถวิล โรงเรียนสังขะวิทยาคม

957 34078 นางศุภกานต มีวงษ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

958 34091 นางสาวสิริกร ขันธรัตน โรงเรียนบานเลิศอรุณ

959 34092 นางสาวไอรดา แกวคําไสย โรงเรียนบานเลิศอรุณ

960 34140 นายทิคัมพร สารพล โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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961 34159 นางสาวนภัสกร ดวงดี โรงเรียนบานกระสัง

962 34186 นายกิตติวัฒน สมสิทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

963 34228 นางกรรณิการ จันทะเสน โรงเรียนกระเทียมวิทยา

964 34235 นางสาวธัญลักษณ สิงหชัย โรงเรียนบานเลิศอรุณ

965 34256 นายโอภาส เครือมั่น โรงเรียนบานกระสัง

966 34257 นางสาวภาวดี นามมวง โรงเรียนบานตาพราม

967 34259 นางสาววัสลิกา สงวนดี โรงเรียนบานขนาดมอญ

968 34260 นางสมใจ ศรีสุริยงค โรงเรียนบานจารย

969 34266 นางสาวรัชนี สัชชานนท โรงเรียนบานขอนแตก

970 34310 นายฐปนวัฒน มรกต โรงเรียนบานขนาดมอญ

971 34313 นางจุฑาทิพย หงษแกว โรงเรียนบานกระสัง

972 34317 นางสาวหนึ่งฤดี บุญธรรม โรงเรียนบานตาพราม

973 34337 นางสาววิไล ทองก่ํา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

974 34338 นางสาววรวรรณ สําราญใจ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

975 34339 นางสาวจุรี กลายิ่ง โรงเรียนบานเลิศอรุณ

976 34394 นางสาวนันทรัตน อุสาย โรงเรียนบานกระสัง

977 34395 นายภานุวัฒน ใสสะอาด โรงเรียนบานขนาดมอญ

978 34396 นายเอกพงศ วงคฉลาด โรงเรียนบานขนาดมอญ

979 34397 นายวุฒินันท อุสาย โรงเรียนบานเลิศอรุณ

980 34434 นางสาวสุชาดา อนันมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

981 34435 นางสาวฐิฌาภรณ ตางประโคน โรงเรียนกระเทียมวิทยา

982 34449 นางสาวจรรยา ชัยศรีรัมย โรงเรียนบานขนาดมอญ

983 34463 นางสาวภาณินี ศูนยกลาง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

984 34471 นางสาวเบญจมาศ วงศเจริญ โรงเรียนบานขนาดมอญ

985 34472 นางสาวนวลจันทิรา ศรทอง โรงเรียนบานขอนแตก

986 34489 นางสาวไอรัตดา วันชา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

987 34491 นางสาววริษฐา จันทะแสง โรงเรียนบานกระสัง

988 34493 นางสาวณัฐชยา สาลิวงษ โรงเรียนบานจารย

989 34500 นางสาววรรษา ทองเต็ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

990 34501 นางกิติยา ทาจันทร โรงเรียนบานตาพราม

991 34502 นางสาวกิ่งกาญจน หวังสม โรงเรียนบานกระสัง

992 34525 นางสาวอารียา จันครา โรงเรียนบานกะปู
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993 34562 นางสาวสาวิกา จาพุลี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

994 34570 นางกฤติกา คําทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

995 34577 นางสาวสภัสรา สาทอง โรงเรียนบานตาโมม

996 34631 นางสมพร พลศรี โรงเรียนบานตาโมม

997 34658 นายธีระพล ประทุมโต โรงเรียนบานกระสัง

998 34672 นางสาวภัทราพร แมนผล โรงเรียนบานตาพราม

999 34707 นางศศิธร ธรรมบรรเทิง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1000 34708 นางสาวปทมา ไกรเพ็ชร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1001 34709 นางสาวฐิติพร มีแกว โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1002 34750 นายอนุชา อรโมน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1003 34751 นางนวลอนงค อินทรนุช โรงเรียนบานขนาดมอญ

1004 34752 นางสาวศรัญญา กลดี โรงเรียนบานขนาดมอญ

1005 34753 นางสาววิภารัตน วงษสุนทร โรงเรียนบานตาโมม

1006 34754 นางสาวนิภาพร เมืองสุข โรงเรียนบานขอนแตก

1007 34755 นางสาวเปรมศิรินทร สิงหสาย โรงเรียนบานเลิศอรุณ

1008 34776 นางวันเพ็ญ หวังมั่น โรงเรียนกระเทียมวิทยา

1009 34782 นางสุวรรณา ปานัง โรงเรียนบานขอนแตก

1010 34815 นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1011 34816 นายวุฒิชัย พิศโฉม โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1012 34817 นางสาวนันทินี มุลทุลี โรงเรียนบานขนาดมอญ

1013 34818 นายวีรยุทธ อินทรทอง โรงเรียนบานเลิศอรุณ

1014 34838 นางสาวจริยา ลัทธิคุณ โรงเรียนบานขอนแตก

1015 34839 นางสาวปทมวรรณ กองทุน โรงเรียนบานขอนแตก

1016 34840 นางสาววิจิตรา สารศรี โรงเรียนบานขอนแตก

1017 34854 นางพิไลวรรณ ยอดโพธิ์ โรงเรียนบานกระสัง

1018 34855 นายอภิชา วิชาชัย โรงเรียนบานกระสัง

1019 34856 นางสาวณพิชญา ศรปญญา โรงเรียนบานจารย

1020 34871 นางสาวกิตติมา สาลิวงษ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1021 34886 นายสมชาย ทองแยม โรงเรียนบานกระสัง

1022 34893 นางสาวพัชรีพร ทองสะอาด โรงเรียนบานกระสัง

1023 34938 นางสายทอง ตะเคียนราม โรงเรียนบานกระสัง

1024 34939 นายศรายุทธ นอยมิ่ง โรงเรียนกระเทียมวิทยา
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1025 34940 นางสาวเรวดี บุรีแสง โรงเรียนกระเทียมวิทยา

1026 34941 นางสาวศาริกา ดวงใจ โรงเรียนบานตาโมม

1027 35017 นางวิชดา สันทาลุนัย โรงเรียนบานตาพราม

1028 35060 นางสาวเสาวณิต พลศรี โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

1029 35106 นางสาวเพ็ญนภา ยิ่งใจกลา โรงเรียนบานตาโมม

1030 35139 นางนิตินัดดา อินทรนุช โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

1031 35140 นางสาวสุชาดา พรหมบุตร โรงเรียนบานกระสัง

1032 35141 นางสาวเจนจิรา ระโยธี โรงเรียนบานเลิศอรุณ

1033 35142 นางสาวศิรินันท ยวนจิตต โรงเรียนบานเลิศอรุณ

1034 35163 นางสาวกรรณิกา ภูผา โรงเรียนบานจารย

1035 35183 นางสาวเจนจิรา อุนศิลป โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

1036 35200 นายพิชิต ขันตี โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

1037 35201 นางวาสนา ศรีเจริญ โรงเรียนบานกะปู

1038 35202 นางสาววราภรณ ลําดวนหอม โรงเรียนบานตาพราม

1039 35203 นายศราวุฒิ ศรีสุข โรงเรียนบานขนาดมอญ

1040 35204 นางสาวศรัณยธร จันทรสาร โรงเรียนบานตาโมม

1041 35205 นางสาวชฎาพร โพธิสุด โรงเรียนบานตาโมม

1042 35206 นางสาวทัศนีย เสาศิริ โรงเรียนบานตาโมม

1043 35208 นางสาวสิริพร พลณรงค โรงเรียนบานตาโมม

1044 35242 นายจิตติ แกวเนตร โรงเรียนบานตาโมม

1045 35256 นางสาวจินตศุจี มณฑล โรงเรียนบานตาพราม

1046 35257 นางสาวสุชาดา สมพงษ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

1047 35258 นายธีรวศิษฐ ใจชื่น โรงเรียนบานขอนแตก

1048 35259 นางสาวมุนินทรรัตน บัวจันทร โรงเรียนบานเลิศอรุณ

1049 35286 นายพิพัฒน ผลเจริญ โรงเรียนบานจารย

1050 35297 นางสาวพฤกษา แกวดี โรงเรียนบานตาพราม

1051 35350 นายปราโมทย จันทรล้ํา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1052 35351 นางสาววรรณนรี มีอินทร โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

1053 35352 นางสาวกานดา สนุกแสน โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

1054 35353 นายสิรวิชญ บําเพ็ญ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

1055 35458 นางสาวปวีณา นันทสอน โรงเรียนบานกระสัง

1056 35467 นางสาวลัดดา เจริญสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 4 อําเภอสังขะ

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

1057 35491 นางสาวกัญญาพัชฒ สุขกระโทก โรงเรียนบานตาโมม

1058 35498 นางสาวศุภนิดา บุญงอก โรงเรียนบานกะปู

1059 35500 นายฐิติพงศ กุลไธสง โรงเรียนบานกะปู

1060 35501 นางสาวชลธิชา เล็งหา โรงเรียนบานขอนแตก

1061 35533 นายพงศธร จันทยุง โรงเรียนบานตาพราม

1062 35537 นางสาวสุนิสา สมนิยาม โรงเรียนบานจารย

1063 35539 นางสาวนันทิดา จิตสะอาด โรงเรียนบานกะปู

1064 35547 นางสาวชนกานต สลากัน โรงเรียนบานตาพราม

1065 35548 นายอุดม พรหมบุตร โรงเรียนกระเทียมวิทยา

1066 35556 นางสาวกมลวรรณ เมียะแกว โรงเรียนบานตาโมม

1067 35557 นายจักรพงษ สัชชานนท โรงเรียนบานตาโมม

1068 35560 นางสาวสุพรรณี คํางาม โรงเรียนบานตาโมม

1069 35577 นางสาวจิราวรรณ มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1070 35579 นางภาณุมาศ เสาประโคน โรงเรียนบานขนาดมอญ

1071 35592 นางสาวอรอุมา สิมาวัน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1072 35626 นางสาวนริสรา เกษศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1073 35631 นางศศิวิมล พิมพจันทร โรงเรียนบานเลิศอรุณ

1074 35689 นางสาวญานี สระแกว โรงเรียนบานตาโมม

1075 35751 นางสาวรัตนา ยินดีฉาย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1076 35781 นางสาวสุกัญญา วองไว โรงเรียนบานตาพราม

1077 35787 นายวิชัย สิงหทอง โรงเรียนกระเทียมวิทยา

1078 35794 นายบุญสง ศักดิ์ศิริ โรงเรียนกระเทียมวิทยา

1079 35820 นางสาวนุชจรี เสาวัน โรงเรียนบานเลิศอรุณ

1080 35885 นางสุทธิตา ยวนพันธ โรงเรียนบานกระสัง

1081 35927 นางสาวศิริกัญญา บุญภักดี โรงเรียนบานกระสัง

1082 35928 นางสาววิยะดา เจียวรัมย โรงเรียนบานขนาดมอญ

1083 35954 นายวิทยา   วันดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1084 35965 นายโชคชัย  สําเร็จดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1085 35967 นายนายอํานาจ คงเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1086 35970 นางเกตสดา บุญศรี โรงเรียนบานขนาดมอญ

1087 35971 นางอรุณวดี เสฏฐธนัช โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1088 35979 นางเกียรติ   วิโรจนรัตน โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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1089 35988 นางสาวอลิสา บุญแตง โรงเรียนบานศาลาสามัคคี

1090 36034 นางสาวญาณิศา บุตรพรม โรงเรียนบานกระสัง

1091 36035 นางสุลาวัลย เสกงาม โรงเรียนบานตาพราม

1092 36036 นางสาวจันทิชา เชื้อฉลาด โรงเรียนกระเทียมวิทยา

1093 36037 นายไกรวุฒิ ใจเพียร โรงเรียนกระเทียมวิทยา

1094 36038 นางสาวพัชรินทร ใจหนึ่ง โรงเรียนบานขนาดมอญ

1095 36039 นางสาวมัทนียา ทองยุน โรงเรียนบานขอนแตก

1096 36040 นางสาววรรณวิภา วิวาสุขุ โรงเรียนบานขอนแตก

1097 36059 นางภัทรวดี ยิ่งดัง โรงเรียนกระเทียมวิทยา

1098 36070 นางสาวณัฐยา ศรีหา โรงเรียนบานขอนแตก

1099 36079 นายจักรี สัทธะประโคน โรงเรียนกระเทียมวิทยา

1100 36090 นางละมุด อุดร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1101 36099 นางรุนี ทวีผล โรงเรียนบานขนาดมอญ

1102 36106 นายวิมาน สืบสันต โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1103 36117 นางสาวสุจิตรา คําสัตย โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1104 36118 นายธวัชชัย จุยประโคน โรงเรียนบานขอนแตก

1105 36148 นางปราณี มังษะชาติ โรงเรียนบานเลิศอรุณ

1106 36149 นายมงคล สมัญญา โรงเรียนบานขนาดมอญ

1107 36157 นายวีรยุทธ เลิศสิทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1108 36171 นายวุฒิพงษ เดิมทํารัมย โรงเรียนบานตาพราม

1109 800020 นางสาวนันทนภัส สวนรัตนจันทร โรงเรียนบานตาโมม

1110 800021 นางกนกรัตน มากนวล โรงเรียนบานตาโมม

1111 800022 นางสาวเมธาวินี เอิบทวี โรงเรียนบานเลิศอรุณ

1112 800023 นางจารุดา จิตสะอาด โรงเรียนบานตาพราม

1113 800024 นางสุวิมล ประดับประดา โรงเรียนบานตาพราม

1114 800025 นางสาวรัชดาวัลย มีงาม โรงเรียนบานกระสัง

1115 800028 นางสาววาสิฎฐี มาลีหวล โรงเรียนบานขอนแตก

1116 800029 นายฐานันดร สุระมาศ โรงเรียนบานจารย

1117 800061 นางสาวเสาวณีย อนุสุริยา โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1118 800062 นางสาวฉัตรชนก ชะนุดรัมย โรงเรียนบานเลิศอรุณ

1119 800064 นายณัฐวุฒิ ทองสุทธิ์ โรงเรียนบานตาโมม

1120 800169 นางสาวสรอย ลักขษร โรงเรียนสังขะวิทยาคม
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1121 800180 นายเจษฎา สามใจ โรงเรียนบานขนาดมอญ

1122 800197 นายคําพวง สายศร โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1123 800205 นางสาวอุษา บุษบา โรงเรียนบานเลิศอรุณ

1124 800236 นางสาวสมจิตร จันศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1125 800254 นางสาวจินตหรา อาษายุทธ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1126 800255 นางสาวสาวิตรี จันดาเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1127 800256 นางปยาภรณ รุงเรือง โรงเรียนบานตาโมม

1128 800267 นางอนรรฆวี ตรงเที่ยง โรงเรียนบานกระสัง

1129 800280 นางสมบูรณ สุขสนิท โรงเรียนบานขนาดมอญ

1130 800293 นายทีปกร เสาะหายิ่ง โรงเรียนบานกระสัง

1131 800316 นางนพรัตน ใสยิ่ง โรงเรียนบานขนาดมอญ

1132 800317 นางปทุมทิพย ดวงนอย โรงเรียนบานขนาดมอญ

1133 800343 นายนฤสรณ แหวนวงษ โรงเรียนบานขอนแตก

1134 800344 นางสาวออนศรีสุดา เครือเนียม โรงเรียนบานขอนแตก

1135 800345 นางสาวอินทุกานต ปกกาโถ โรงเรียนบานขอนแตก

1136 800346 นายสายน้ํา เนื้อแกว โรงเรียนบานขอนแตก

1137 800376 นางสาววิภาดา ชาวสวน โรงเรียนบานขนาดมอญ

1138 800377 นางมณีนอย พงษเกตุศิริพัฒนา โรงเรียนบานกระสัง

1139 800378 นางสาวมนัสชนัญ มารศรี โรงเรียนบานกระสัง

1140 800435 นางสาวพัสวี นาดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1141 800436 นางสาวกิติยา จินดาศรี โรงเรียนบานขอนแตก

1142 800472 วาที่รอยตรีวิชิต รักษาวงษ โรงเรียนบานเลิศอรุณ

1143 800486 นางสาวนพรัตน สายสิน โรงเรียนบานตาพราม

1144 800487 นางสาวผกาวรรณ แกวมารยา โรงเรียนบานขอนแตก

1145 800560 นางกรรณิกา สอนปราบ โรงเรียนบานตาพราม

1146 800578 นายอุเทน สมจิต โรงเรียนบานกะปู

1147 800584 นายสมชาย เกตวิจิตต โรงเรียนบานขนาดมอญ

1148 800626 นายภควัฒน ผลแมน โรงเรียนสังขะวิทยาคม

1149 800642 นางสาวธารารัตน ไชยสงคราม โรงเรียนบานขนาดมอญ
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1 3033 นายสังวาลย มีสติ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

2 4357 นายจีระ วงเวียน โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

3 4436 นางสุขจิต มวงออน โรงเรียนบานตรวจ

4 4513 นายทองพูน เจือจันทร โรงเรียนบานหนองแวง

5 5005 นายสมศักดิ์ ทองสุก โรงเรียนบานตรวจ

6 5477 นายลําพูน รูรักษา โรงเรียนบานหนองแวง

7 5608 นายมูล เชี่ยวชาญ โรงเรียนบานหนองแวง

8 5633 นายอนันต บุตรลักษณ โรงเรียนบานตรวจ

9 5734 นายกิติศักดิ์ ไพลพิทักษสกุล โรงเรียนบานหนองแวง

10 5965 นายทองฮวย คงดี โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

11 6053 นายนครินทร กลิ่นสุคนธ โรงเรียนบานตรวจ

12 6681 นายวุฒิศักดิ์ ตระกูลดี โรงเรียนบานตรวจ

13 7171 นายทองใบ ชัยงาม โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

14 7218 นายแสวง บุญกลา โรงเรียนบานตรวจ

15 7293 นางสาวรัชนี รัฐสมุทร โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

16 7681 นายเชื้อชาย ละมายศรี โรงเรียนบานแดง

17 7742 นายสมร โพธิ์ดี โรงเรียนบานหนองแวง

18 7977 นายทองพูน สัจจา โรงเรียนบานแดง

19 8175 นายชาลี แกวหลา โรงเรียนบานตรวจ

20 8221 นายทองมา ทองนรินทร โรงเรียนบานตรวจ

21 8319 นางรุจี บุญกลา โรงเรียนบานหนองแวง

22 8549 นายประเสริฐ โสพิลา โรงเรียนบานแดง

23 8681 นายทวีศักดิ์ สระแกว โรงเรียนบานแดง

24 8724 นางคณิตา คนซื่อ โรงเรียนบานตรวจ

25 8801 นางจําเนียร เห็นงาม โรงเรียนบานตรวจ

26 9446 นายธงชัย อรรถวรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

27 9910 นายสุธี อยูดี โรงเรียนบานแดง

28 9917 นางรัตติยา ไตรปาน โรงเรียนบานแดง

29 10052 นายสุบิน บุญลอม โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

30 10221 นางมณี สัจจา โรงเรียนบานแดง

31 10332 นางอําพัด สระแกว โรงเรียนบานแดง

32 10345 นายเขษมศักดิ์ วงมณี โรงเรียนบานตรวจ
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33 10521 นางชนัญชิดา สงวนชื่อ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

34 10622 นายนรินทร ศรีแกว โรงเรียนบานตรวจ

35 10649 นางมาริสา บุญศรี โรงเรียนบานตรวจ

36 10777 นางสมจิตร กุนอก โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

37 10784 นายมนต บุทอง โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

38 10954 นายฉายศิริ ทองอม โรงเรียนบานหนองแวง

39 11051 นายศุภชัย ตาเลิศ โรงเรียนบานแดง

40 11092 นายสมศักดิ์ แสงงาม โรงเรียนบานแดง

41 11114 นายประสิทธิ์ ผิวหอม โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

42 11669 นายศรีเมือง ทองอม โรงเรียนบานแดง

43 11682 นายสุกร ยืนยิ่ง โรงเรียนบานตรวจ

44 11930 นายสมชาย ชาญวิทยากร โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

45 11962 นายอภิวันท เปนสุข โรงเรียนบานแดง

46 12020 นางพินทร ศรีวิเศษ โรงเรียนบานตรวจ

47 12129 นางสุเวียน แถวทิม โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

48 12253 นายเฉลิม ทะเกิงลาภ โรงเรียนบานตรวจ

49 12306 นางสัมนูญ แสงงาม โรงเรียนบานแดง

50 12307 นายวุฒิชัย เสริมศรี โรงเรียนบานหนองแวง

51 12444 นางธัญญารัตน รักษาวงษ โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

52 12524 นางจอมศรี ผิวหอม โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

53 12545 นางรัชชพันธ นพภา โรงเรียนบานตรวจ

54 12671 นายเฉวียน สมาภิรัตน โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

55 12783 นางจันทรัตน ทัดศรี โรงเรียนบานแดง

56 12802 นายประเทือง ชัยงาม โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

57 12807 นางพรรณี ดียิ่ง โรงเรียนบานหนองแวง

58 13049 นายบรรพต หาญบาง โรงเรียนบานตรวจ

59 13162 นายประสิทธิ์ ขุมเงิน โรงเรียนบานตรวจ

60 13226 นางมะปราง สุขวาสนะ โรงเรียนบานแดง

61 13227 นางอารีย สาลิวงษ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

62 13268 นายเสนห บุราคร โรงเรียนบานหนองแวง

63 13543 นายพิริยะ มั่นวงศ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

64 13676 นายชัยวัฒน เอิบอิ่ม โรงเรียนบานหนองแวง
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65 13677 นายไพทูรย ปามุทา โรงเรียนบานหนองแวง

66 13696 นายสันติ รังยุติธรรม โรงเรียนบานตรวจ

67 13921 นายสมศักดิ์ ศรีดา โรงเรียนบานแดง

68 14006 นายวารกิจ เสาสูง โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

69 14097 นายภิรมย คตวงศ โรงเรียนบานตรวจ

70 14101 นายนิติวรรณ แหวนออน โรงเรียนบานแดง

71 14525 นางละเอียด ชาติดอน โรงเรียนบานแดง

72 14530 นางทองเลิศ จันทรทอง โรงเรียนบานแดง

73 14840 นางสมจิตร แกวคําแสน โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

74 15096 นายแล พรหมลิ โรงเรียนบานแดง

75 15343 นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากร โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

76 15880 นายโชคชัย สาลิวงษ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

77 16084 นายสาลี สีดา โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

78 16090 นายบุญสม ศรีดา โรงเรียนบานแดง

79 16223 นายบุญธรรม บุญจูง โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

80 16229 นายบุญมี มุกดา โรงเรียนบานหนองแวง

81 16620 นายหนูรักษ สมิงรัมย โรงเรียนบานตรวจ

82 16628 นายเสมา วงษา โรงเรียนบานตรวจ

83 16629 นายประเทือง บุตรโสม โรงเรียนบานตรวจ

84 16637 นายอุดม สมสิทธิ์ โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

85 16850 นายทองหลาง ไตรปาน โรงเรียนบานแดง

86 17040 นายอนุโรจน รุจิยาปนนท โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

87 17054 นายสมศักดิ์ ศิริมาก โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

88 17310 นายยศ แกววงศไสย โรงเรียนบานแดง

89 17398 นางพิกุลทอง วงเวียน โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

90 17784 นายประสพ แกวหอม โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

91 18063 นายบุญจันทร สมฤทธิ์ โรงเรียนบานแดง

92 18606 นายสําราญ สระทอง โรงเรียนบานหนองแวง

93 18877 นางอํานวย ทองสุก โรงเรียนบานตรวจ

94 19082 นางศิริพร กรองทอง โรงเรียนบานแดง

95 19177 นายสมคิด แยมเยื้อน โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

96 19251 นายวิโรจน ศรีทะโร โรงเรียนพระจันทรศรีสุข
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97 19271 นายสุริยัน นามบุตร โรงเรียนบานหนองแวง

98 19278 นายสมศักดิ์ ศรีสุริยงค โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

99 19621 นางอัญชลี โสพิลา โรงเรียนบานแดง

100 19749 นางประยูร เกษศรี โรงเรียนบานแดง

101 19934 นายสุพัฒน สิงหนาค โรงเรียนบานตรวจ

102 19967 นายเสรี นรสิงห โรงเรียนบานหนองแวง

103 20029 นางทิวาวัน เจือจันทร โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

104 20033 นายไพสิฐ ดียิ่ง โรงเรียนบานหนองแวง

105 20094 นายสฤทธิ์ แหวนแกว โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

106 20101 นายนิคม เจริญรักษ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

107 20174 นายเสนอ เจือจันทร โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

108 20378 นางภัทรนันท เปนสุข โรงเรียนบานแดง

109 20392 นางวิไลย สินมาก โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

110 20438 นายปลามอญ คนซื่อ โรงเรียนบานตรวจ

111 20502 นายวุฒินันต สิงหสุข โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

112 20840 นายบุญมา กิ่งวิชิต โรงเรียนบานแดง

113 20975 นายสมชาย เจริญพันธ โรงเรียนบานตรวจ

114 21037 นายชู จุดโต โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

115 21282 นายประยุทธ สุขเติม โรงเรียนบานแดง

116 21304 นายวานุนต สมตั้ง โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

117 21389 นายเสกสรรค วงเวียน โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

118 21458 นายจิรศักดิ์ สุจินพรัหม โรงเรียนบานตรวจ

119 21654 นายนพนิช สุขหมั่น โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

120 21870 นางวิไล บุญสิทธิ์ โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

121 21884 นางพวน ตาเลิศ โรงเรียนบานแดง

122 21923 นายสุธี ตาเลิศ โรงเรียนบานแดง

123 22007 นางสาวสุรีย หมาดเทง โรงเรียนบานตรวจ

124 22120 นายวุฒิยา เสงี่ยมศรีสกุล โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

125 22349 นายปฐมพงศ ที่ดี โรงเรียนบานหนองแวง

126 22511 นายทิศ ซอนจันทร โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

127 22514 นายสุพิน บุญเยี่ยม โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

128 22517 นางสาวเพ็ญศรี หลาล้ํา โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค
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129 22956 นางสุพัตรา พึ่งผล โรงเรียนบานแดง

130 23232 นางวันเพ็ญ มั่นจิต โรงเรียนบานตรวจ

131 23513 นายสุเมธศักดิ์ ทองอม โรงเรียนบานแดง

132 23660 นายประยูร หวังดี โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

133 23666 นายกิตติคุณ ดวงพร โรงเรียนบานแดง

134 23849 นายวิเชียร บุญกลา โรงเรียนบานแดง

135 23874 นางอุไร จุงเลียก โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

136 24051 นายอุทัย แพทยนาดี โรงเรียนบานตรวจ

137 24348 นางกัญระญา ยืนยิ่ง โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

138 24580 นางนิยะดา ศิลลา โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

139 24668 นายสมศักดิ์ ลีแสน โรงเรียนบานตรวจ

140 24672 นางกิริยา จิตรประโมทย โรงเรียนบานตรวจ

141 24675 นายปราโมทย พลศักดิ์เดช โรงเรียนบานแดง

142 24886 นายสุรินทร ทองคํา โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

143 25068 นางอรทัย แหวนออน โรงเรียนบานแดง

144 25294 นางสาวโสภา เจริญเตีย โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

145 25563 นางสุดารัตน สิงหสุข โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

146 25591 นางจิตพิสุทธิ์  อินทรแกว จงสุข โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

147 25669 นายจรูญ จงหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

148 25710 นายชาตรี สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

149 25793 นางเฉลา กลีบบัว โรงเรียนบานหนองแวง

150 26054 นางกนกอร กระจาง โรงเรียนบานตรวจ

151 26282 นายไชยวัฒน พุทธานุ โรงเรียนบานตรวจ

152 26481 นางสาวอภิญญา จุงเลียก โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

153 26559 นางศรีภูมิ เทียนแกว โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

154 26718 นางสุรีย ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

155 26901 นายสมยศ บุญรวม โรงเรียนบานตรวจ

156 26920 นางพูนทรัพย ประยงคหอม โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

157 28036 นายเอกสิทธิ์ ประไวย โรงเรียนบานแดง

158 28093 นางสาวศิริพร บินรัมย โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

159 28125 นายกิจติ ทาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

160 28222 นายจักรพัฒน พิมพจันทร โรงเรียนบานหนองแวง
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161 28355 นายวขาน บัวบาน โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

162 28405 นางลาวัณย เนื้อแกว โรงเรียนบานหนองแวง

163 28458 นางสิริยากร พุทธานุ โรงเรียนบานตรวจ

164 28515 นางวิภาพร ศิริมาตรกูล โรงเรียนบานแดง

165 28552 นางจําเนียร พันธเลิศ โรงเรียนบานแดง

166 28618 นายสมควร ชาติดอน โรงเรียนบานแดง

167 28803 นางสาววาทศิลป บุญสูง โรงเรียนบานตรวจ

168 28873 นายอนุรักษ พิศวงค โรงเรียนบานแดง

169 28917 นางภาลิดา จันทรสวาง โรงเรียนบานตรวจ

170 28982 นางเบญจพร โสปญหริ โรงเรียนบานหนองแวง

171 28987 นางชนภรา บุญกลา โรงเรียนบานแดง

172 29081 นายธงสยาม พลหลา โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

173 29084 นางอุราพร สุขเติม โรงเรียนบานแดง

174 29108 นายชินาธิป เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

175 29175 นางหทัยภัทร โสภาวนัส โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

176 29184 นางธนาวรรณ มีภูงา โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

177 29195 นายพัฒนา ทองคํา โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

178 29210 นางรัชนีวรรณ เรือนพรม โรงเรียนบานตรวจ

179 29230 นายธนวิชญ ดาทอง โรงเรียนบานตรวจ

180 29232 นายสุวิด สิงหประเสริฐ โรงเรียนบานหนองแวง

181 29409 นางกุง สีสด โรงเรียนบานแดง

182 29444 นางสาวนภสร พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบานหนองแวง

183 29518 นางสุชาดา ประไวย โรงเรียนบานหนองแวง

184 29595 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข โรงเรียนบานตรวจ

185 29647 นางสาวเครือวัลย ดวงพร โรงเรียนบานแดง

186 29650 นางภนิดา เกสรเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

187 29796 นางณัฎฐชญานิศ ศักดิ์ดีแสง โรงเรียนบานแดง

188 29883 นางสาวธิดารัตน เต็งตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

189 29884 นางนพมาศ มะวัน โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

190 29956 นางนริศรา บุญเอก โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

191 30004 นายสุทิตย สันทัยพร โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

192 30091 นายสายรุง นาดี โรงเรียนบานหนองแวง
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193 30102 นายวุฒิชัย ดวงพร โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

194 30138 นางพิริยา ศรีดา โรงเรียนบานหนองแวง

195 30177 นางจุฑารัตน พลศักดิ์เดช โรงเรียนบานหนองแวง

196 30284 นายประวัติ ชนะไพร โรงเรียนบานตรวจ

197 30315 นางกิตติมา คุณมาศ โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

198 30326 นางนิภาพร ทองดี โรงเรียนบานหนองแวง

199 30392 นางรัชนีกรณ นามบุตร โรงเรียนบานหนองแวง

200 30401 นางสาวจารุภา เสริมศรี โรงเรียนบานหนองแวง

201 30424 นางสาวปุญจมาพร จุฬารี โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

202 30442 นางปราณี หวังอยู โรงเรียนบานตรวจ

203 30488 นางธัญญลักษณ บุญยอม โรงเรียนบานตรวจ

204 30504 นางสาวจงรักษ จันทรงาม โรงเรียนบานตรวจ

205 30509 นางขนิษฐา ชิดชอบ โรงเรียนบานแดง

206 30547 นางสุมลเทียน ประไวย โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

207 30591 นายจิรเมธ บุญรวม โรงเรียนบานตรวจ

208 30620 นายภาณุวัชร จันทินมาธร โรงเรียนบานแดง

209 30683 นางจริยา ถูระบุตร โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

210 30758 นางเยาวพร คําฝอย โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

211 30806 นายณัฐกร อินทรตา โรงเรียนบานหนองแวง

212 30921 นางชนิสา จันทา โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

213 30929 นางวิทยา โสภา โรงเรียนบานตรวจ

214 30950 นายเอกภพ โพธิจักร โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

215 31040 นางธนัชสิน เลื่อมใส โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

216 31057 นายปฏิภัส บุญชวย โรงเรียนบานแดง

217 31079 นายศิระกร พลภูเมือง โรงเรียนบานแดง

218 31210 นางสาววชิรกาญจน พิมหา โรงเรียนบานหนองแวง

219 31298 นางสาวณัฐกานต เสาวคนธ โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

220 31300 นางรุงนภา มีศรี โรงเรียนบานตรวจ

221 31415 นายหนึ่ง สุภิษะ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

222 31501 นายประธาน พิศงาม โรงเรียนบานตรวจ

223 31559 นางพิมพลภัส รัมพณีนิล โรงเรียนบานตรวจ

224 31712 นางกมลพร เกกสันเทียะ โรงเรียนพระจันทรศรีสุข
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225 31807 นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

226 31831 นางอัมมณี กรองทอง โรงเรียนบานแดง

227 31872 นางเอมฤดี โพธิจักร โรงเรียนบานแดง

228 32013 นายธนกฤต พวงอินทร โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

229 32097 นายสุทธิภูมิ ทองแท โรงเรียนบานหนองแวง

230 32135 นายดุลยเดช กุมมารสิทธิ์ โรงเรียนบานแดง

231 32157 นายพงศกร ดีมาก โรงเรียนบานตรวจ

232 32163 นายยุทธศาสตร คุณสีขาว โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

233 32178 นายศิริวัฒน มะวัน โรงเรียนบานตรวจ

234 32250 นางสาวประภาพันธ บุญยัง โรงเรียนบานตรวจ

235 32269 นางสุวารินทร ทวีโภค โรงเรียนบานหนองแวง

236 32275 นางสาวหทัยกาญจน  พวงออน โรงเรียนบานตรวจ

237 32343 นางดาวิกา เห็นงาม โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

238 32347 นางสาวธัญญาภรณ มวงออน โรงเรียนบานตรวจ

239 32367 นายจิรเดช ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

240 32437 นางสาวนันทนภัส บุญครอง โรงเรียนบานแดง

241 32450 นางสาวจุฑามาศ ทนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

242 32459 นางประภัสสร เพชรอินทร โรงเรียนบานตรวจ

243 32476 นางสาวนัตติยา ไวเร็ว โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

244 32487 นายสุทธิชัย จิตรปรีดา โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

245 32583 นางบําเพ็ญ คุณสีขาว โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

246 32586 นางสาวชญานนันท ตั้งชนะ โรงเรียนบานตรวจ

247 32635 นางสาววัสสุมล สีหา โรงเรียนบานตรวจ

248 32636 นายยุทธการ อัครชัยมงคล โรงเรียนบานตรวจ

249 32643 นางสาวดวงฤทัย จันจุฬา โรงเรียนบานตรวจ

250 32668 นางเพลินพิศ สุขประโคน โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

251 32786 นางสาวสายใจ แกวภิรมย โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

252 32790 นายสุรศักดิ์ ผุยพรม โรงเรียนบานแดง

253 32842 นางสาวชาคริยา เอิบอิ่ม โรงเรียนบานแดง

254 32892 นางจุฬารัตน แบงกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

255 32909 นางสยุมพร ศรีวรรณ โรงเรียนบานแดง

256 32934 นางสาวศิรินทิพย ดาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค
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257 32945 นางสาวศิรินภา สิงหะ โรงเรียนบานตรวจ

258 32954 นางสาวจุไรรัตน ทวนทอง โรงเรียนบานแดง

259 32960 นางไพลิน ปทมะ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

260 32961 นางสุดาทิพย พากเพียร โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

261 32963 นายภูมิศักดิ์ จิตบุญ โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

262 32982 ส.อ.ไกรสุเนตร ชินนาค โรงเรียนบานแดง

263 32989 นางสาวปยะนุช อุดมทวี โรงเรียนบานหนองแวง

264 33004 นางวนัชพร เรืองแสน โรงเรียนบานตรวจ

265 33029 นางสาวจุรีมาศ จันทรแกว โรงเรียนบานตรวจ

266 33223 นางสาวฐรดา ไกรเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

267 33263 นางศิราภรณ สัมฤทธิ์ผอง โรงเรียนบานแดง

268 33328 นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผอง โรงเรียนบานตรวจ

269 33352 นางสาวศิริสุดา ปญหา โรงเรียนบานตรวจ

270 33382 นางสาวกําไลทอง กรองทอง โรงเรียนบานแดง

271 33447 นางสาววาสนา เดชบุรัมย โรงเรียนบานตรวจ

272 33448 นายณัฏฐ วงคมา โรงเรียนบานตรวจ

273 33467 นางปุณยนุช วสุนันต โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

274 33648 นางนลินี บุญสัม โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

275 33793 นางสาวจินตนา สมหงษ โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

276 33843 นางวิภารัตน นามโย โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

277 33846 นางสาวนวลอนงค ปุมแกว โรงเรียนบานแดง

278 33911 นางสาววิภาดา บุญปลอด โรงเรียนบานตรวจ

279 33975 นางสาวอําภา บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

280 34048 นางจุฑารัตน ก่ําเกลี้ยง โรงเรียนบานตรวจ

281 34049 นางเพียงหทัย ภูขันซาย โรงเรียนบานตรวจ

282 34050 นายนิคม สุระ โรงเรียนบานหนองแวง

283 34170 นายคมสัน สืบสังข โรงเรียนบานตรวจ

284 34171 นางสาวอภิสรา สีหะวงศ โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

285 34200 นางเกตนกัญญาฉัตร ไตรบัญญัติกุล โรงเรียนบานตรวจ

286 34233 นางสาวโสภา สีดํา โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

287 34294 นายกัมพล ทวีโภค โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

288 34295 นางสาวจิฬาภัณฑ แซมโต โรงเรียนพระจันทรศรีสุข
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289 34297 นางสาวชลธิชา แตมทอง โรงเรียนบานหนองแวง

290 34350 นางสาวเกษศิรินทร เพ็ญสวรรค โรงเรียนบานตรวจ

291 34351 นางวิมล สุระเสน โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

292 34352 นางสาวเพ็ญนภา สอนบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

293 34353 นางสาวอัจฉรา สมร โรงเรียนบานหนองแวง

294 34407 นางสาวจิตรา บุญยงศ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

295 34408 นางสาววิจิตรา มวงออน โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

296 34441 นางสาววลี แชมรัมย โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

297 34486 นางภัทรวดี พรหมอุน โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

298 34567 นางสาวสุกัญญา สรอยชด โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

299 34585 นางสาววราภรณ นครชัย โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

300 34586 นางสาวธิติพร ทิตะโพธิ์ โรงเรียนบานหนองแวง

301 34600 นางสาวสุรภี เสนคราม โรงเรียนบานตรวจ

302 34601 นางสาวจิราวรรณ ปนทรส โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

303 34604 นางสาวอารียรัตน เกตุศรี โรงเรียนบานแดง

304 34648 นางศรีสุดา สมภาค โรงเรียนบานตรวจ

305 34649 นางสาววิจิตรา ปรากฏชื่อ โรงเรียนบานตรวจ

306 34650 นางสาววชิราภรณ เจือจันทร โรงเรียนบานหนองแวง

307 34693 นางนิติยา จิตเย็น โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

308 34697 นางสาววลีรัตน พะโยธร โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

309 34698 นางสาวสาวิตรี ศรีวิเศษ โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

310 34721 นางสาวบังอร อยางดี โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

311 34722 นายสามารถ โฉมรัมย โรงเรียนบานตรวจ

312 34770 นางสาวนิภา ศรีเลิศ โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

313 34800 นางสาวชนนิกานต ทิมแกว โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

314 34808 นางสาวจารุวรรณ สุดใสดี โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

315 34863 นางสาวปริญญานุช ขุมเงิน โรงเรียนบานแดง

316 34875 นางสาวสุชาดา โคมทอง โรงเรียนบานตรวจ

317 34876 นางสาวณัฐณิชา แกวกันจูบ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

318 34884 นางนิศาชล คงนาค โรงเรียนบานแดง

319 34923 นางสายฝน ปนเพชร โรงเรียนบานตรวจ

320 35006 นางสาวชมพูนุท ทองอม โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค
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321 35007 นางสาวดารารัศมี จงหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

322 35008 นางสาวศุภลักษณ เสาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

323 35084 นางวนิดา ในพรมราช โรงเรียนบานตรวจ

324 35113 นายเสริมสิทธิ์ สนุกแสน โรงเรียนบานตรวจ

325 35114 นางสาวกนกวรรณ เย็นสุม โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

326 35115 นายนลธวัช ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

327 35149 นายพัฒนะ สติภา โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

328 35178 นายอนุพร คุณประโยชน โรงเรียนบานตรวจ

329 35231 นางสาวบุญญาพร ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

330 35243 นางจินดารัตน อรชัย โรงเรียนบานหนองแวง

331 35320 นายเดนชัย ตุมใสย โรงเรียนบานแดง

332 35321 นางสาวจุไรวรรณ กระจางจิตต โรงเรียนบานแดง

333 35432 นางสาวกรรณิการ การวงค โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

334 35433 นางสาวธิดารัตน ยาจิตต โรงเรียนบานแดง

335 35435 นางสาวมินตรา ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนบานตรวจ

336 35438 นางสาวกาญจนสุชญา ทวีอารยะศักดิ์ โรงเรียนบานตรวจ

337 35477 นายศิววิศว รําจวน โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

338 35478 นางสาวศศิธร ลุนลาด โรงเรียนบานตรวจ

339 35510 นายอนันต บรรเทิงใจ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

340 35544 นางสาวปารดา บุญเลิศ โรงเรียนบานตรวจ

341 35607 นางสาวนันทิยา อิ่มบุตร โรงเรียนบานแดง

342 35697 นางสาวนภัสนันท กะการดี โรงเรียนบานแดง

343 35796 นายมนัสวี ไชยศิวามงคล โรงเรียนบานตรวจ

344 35952 นายอรรณพ วงศคํามา โรงเรียนบานแดง

345 35961 นางสาวเสาวณีย ปดทา โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

346 35972 นางอรทัย บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

347 35995 นางสาวพัฒนาพร สุขสงวน โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

348 35996 นายอภิเทพ ชีวินรัตนพันธุ โรงเรียนบานหนองแวง

349 36022 นางสาวอารียา นามบุตร โรงเรียนบานตรวจ

350 36052 นายไมตรี ศิริเวช โรงเรียนบานตรวจ

351 36053 นายพีรพล เผาพันธ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

352 36084 นายนราสิทธิ์ ผาธรรม โรงเรียนบานแดง
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353 36095 นางสาวลําไพ หงษยนต โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

354 36101 นายประสบ จันทรทอง โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

355 36107 นางทัศนีย  นวนแสง โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

356 36126 นายนฤชิต ทําดีกุล โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

357 36127 นางสาวมณีรัตน กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

358 36142 นางสาวบุญเจิม คงดี โรงเรียนบานตรวจ

359 36168 นางวีนัสยา ทะเกิงลาภ โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

360 800074 นายนราธิป ศรีแกว โรงเรียนบานตรวจ

361 800277 นางพิกุล ชงกลาง โรงเรียนบานตรวจ

362 800285 นางสาวสหัทยา อินทรารักษ โรงเรียนบานตรวจ

363 800298 นางสาวขวัญเรือน มวงศรี โรงเรียนบานตรวจ

364 800388 นางศิริพร เหงางาม โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค

365 800389 นางสาวชนิศา บุทอง โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

366 800390 นายสรวิชณ บุญธรรม โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

367 800391 นางวิไลวรรณ สมฤทธิ์ โรงเรียนบานแดง

368 800426 นางเยาวลักษณ กรวยทอง โรงเรียนบานตรวจ

369 800427 นางสาวพิศเพียงตา วังจันทร โรงเรียนบานตรวจ

370 800442 นางนิตยา โจมสติ โรงเรียนบานตรวจ

371 800459 นางสาวณัฐริกา โรมกลาง โรงเรียนบานแดง

372 800579 นายสมโภชน ขันธาฤทธิ์ โรงเรียนพระจันทรศรีสุข

373 800654 นางสาวสุพินฐญาร บุตรสาลี โรงเรียนบานตรวจ
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1 2872 นายประพงษ พลภักดี โรงเรียนบานสําเภาลูน

2 3909 นายประยงค เสริมศรี โรงเรียนบานสําเภาลูน

3 4312 นายชูชาติ ดวงดี โรงเรียนบานอาโพน

4 5740 นายนัน สอนงาม โรงเรียนบานหนองโจงโลง

5 6361 นายชาญ หวังทรัพย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

6 6385 นายลด บุญพรอม โรงเรียนบานอาโพน

7 6480 นายกุลเชฒ สุทธิดี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

8 6563 นายกุศล ดวงดี โรงเรียนบานอาโพน

9 6589 นางรําภา ปานเจริญ โรงเรียนบานอาโพน

10 6752 นายทองแหลม รุงเรือง โรงเรียนบานสําเภาลูน

11 8059 นายสนอง ผลแมน โรงเรียนบานอาโพน

12 8171 นางนารีรัตน ดวงชื่น โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

13 8345 นายนัน หวังผล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

14 8456 นางสุชาวลัญช ถือวัลย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

15 9772 นายไตรภพ ชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

16 9802 นางสุรีรัตน คลองดี โรงเรียนบานอาโพน

17 10947 นายศักดิ์ชัย สําเร็จดี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

18 10979 นายถาวร สืบเพ็ง โรงเรียนบานอาโพน

19 11021 นายชาลี กงแกว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

20 11089 นายเสงี่ยม พริ้งเพราะ โรงเรียนบานหนองโจงโลง

21 11113 นายประสิทธิ์ สนุกแสน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

22 11720 นางเพ็ญแข แรงหาญ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

23 12154 นายเมียะ แมนผล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

24 12160 นางประเสริฐศรี ลักษวุธ โรงเรียนบานอาโพน

25 12304 นางสุนีย จํานงครักษ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

26 12835 นายแสวง เหมหงษ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

27 12846 นายไทยผดุง พวกดี โรงเรียนบานสําเภาลูน

28 13178 นายสุธี คิดไว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

29 13498 นางสุมนา บุญมั่น โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

30 13658 นายเอนก วงษเนตร โรงเรียนบานสําเภาลูน

31 14180 นางกนกนวล ชอบสวน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

32 14740 นายสุวรรณ สาเทียน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 4 อําเภอบัวเชด
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33 14821 นายวีรพงศ สอนงาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

34 14823 นายอุนเรือน สันทะบุรี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

35 15069 นางพิรุณ อรัญรุด โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

36 15070 นางพะเยาว ตีเมืองซาย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

37 15313 นางวัลลภา เตื่อยสีชัง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

38 15314 นายอนันต สินสราง โรงเรียนบานสําเภาลูน

39 15354 นายนิยม สอนงาม โรงเรียนบานหนองโจงโลง

40 15714 นายธงปกรณพิสุทธิ์ แปนเงิน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

41 15867 นายฐาปนพงศ แกวงาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

42 15990 นางมัชฌิมา ทวีทรัพย โรงเรียนบานสําเภาลูน

43 16135 นายเชาวนะ วงศวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

44 16142 นายสนั่น เหมหงษ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

45 16204 นางสถาพร กิตติขจร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

46 16399 นางอรชร เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานอาโพน

47 16763 นายสุทธินัย อรัญรุด โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

48 16767 นายรณรงค สวางโคกกรวด โรงเรียนบานสําเภาลูน

49 16768 นางสุวิมล สวางโคกกรวด โรงเรียนบานสําเภาลูน

50 16769 นายทองสี อินทบิน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

51 16770 นางคัณธิชล นรสาร โรงเรียนบานอาโพน

52 16772 นายประจักษ จินดาวงศ โรงเรียนบานอาโพน

53 16773 นายราวี เหิมฉลาด โรงเรียนบานสําเภาลูน

54 16787 นางประกอบ จําปาหอม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

55 17186 นางสุเพียร อุราฤทธิ์ โรงเรียนบานสําเภาลูน

56 17237 นายพุทธา สมร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

57 17268 นายขันติ จารัตน โรงเรียนบานสําเภาลูน

58 17323 นางอุทิศ เสริมศรี โรงเรียนบานสําเภาลูน

59 17383 นางสาวญาณี สืบสังข โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

60 17418 นางสาวบังอร สูงสนิท โรงเรียนบานสําเภาลูน

61 17643 นายนภปภน กฤติยาวรรค โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

62 17662 นางสาวอุบล วิทยะสุนทร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

63 17785 นายนพดล จันทรา โรงเรียนบานสําเภาลูน

64 17856 นางวิจิตร พรพลทอง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด
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65 18096 นางเกสรา ผลแมน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

66 18145 นายแสวง ศรีบริบูรณ โรงเรียนบานหนองโจงโลง

67 18296 นางอุมาพร สิงหธีร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

68 18768 นายสิงหา วรมากุล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

69 19017 นายสมหวัง ยิ่งดัง โรงเรียนบานสําเภาลูน

70 19162 นายนาค ดาวกระจาง โรงเรียนบานหนองโจงโลง

71 19173 นางสาวพรทิพย วิเศษวุฒิพงศ โรงเรียนบานอาโพน

72 19227 นางภควดี ยิ่งดัง โรงเรียนบานสําเภาลูน

73 19368 นายคงชาติ วรางกูร โรงเรียนบานอาโพน

74 19524 นายสุระ แสนแกว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

75 19772 นายบุญศรี แสงศรี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

76 19774 นางทัศนีย วองไว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

77 20065 นายประดิษฐ ชื่นบาน โรงเรียนบานอาโพน

78 20095 นายสงวน คําลอย โรงเรียนบานสําเภาลูน

79 20103 นายยุทธภู ภูผา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

80 20115 นายพุฒิพงษ เพียรการ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

81 20117 นางพิมลพรรณ เพียรการ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

82 20153 นายสมศรี จําปาหอม โรงเรียนบานอาโพน

83 20154 นางจันทรากานต ถนัดคา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

84 20233 นางผองศรี จงหาญ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

85 20277 นางผานิตตา พานจันทร โรงเรียนบานอาโพน

86 20462 นางณัฏฐากร สุพรรณภพ โรงเรียนบานอาโพน

87 20553 นางมะลิวรรณ รักงาม โรงเรียนบานอาโพน

88 20991 นางรุจิรา เชื้อลี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

89 21349 นายประจวบ จันทํา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

90 21364 นางประนอม นุกูล โรงเรียนบานสําเภาลูน

91 21367 นางวิจิตรา อุดมทรัพย โรงเรียนบานหนองโจงโลง

92 21557 นายมิตรภาพ บุญพรอม โรงเรียนบานอาโพน

93 21575 นายประหยัด พานิกุล โรงเรียนบานอาโพน

94 21576 นางกัลยาณี นรสาร โรงเรียนบานอาโพน

95 21685 นางเอมอร วรมากุล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

96 21752 นายสําเริง นาคดี โรงเรียนบานสําเภาลูน



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 4 อําเภอบัวเชด

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

97 21756 นางสุรินทร มีอินทร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

98 21847 นายเพ็ญ อุนศิลป โรงเรียนบานอาโพน

99 22182 นางกฤษณา อําพันแสง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

100 22280 นางฉวีวรรณ สายสุด โรงเรียนบานอาโพน

101 22422 นายสมิน สอนงาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

102 22466 นายมนตรี รัตนิล โรงเรียนบานหนองโจงโลง

103 22791 นางลําดับ คําเสมอ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

104 23003 นางปานรวี มั่นยืน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

105 23342 นายอนุชา หลิมศิริวงษ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

106 23424 นายศักดิ์ดา นรสาร โรงเรียนบานอาโพน

107 23593 นายบรรยาย สาทิพจันทร โรงเรียนบานอาโพน

108 23727 นายมิ อุราฤทธิ์ โรงเรียนบานสําเภาลูน

109 23778 นางทัศนา มูลศาสตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

110 23813 นายสังวาลย พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

111 23814 นางอมรรัตน พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

112 24020 นายแสงเทียน มั่นยืน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

113 24027 นายวินัย เชิดแสง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

114 24126 นางรัชฎาภรณ อินทะยาตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

115 24149 นางสาวดําเนิน ยิ่งหาญ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

116 24251 นายจิรยุทธ คุมสุข โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

117 24524 นางสาววรรณี กิ่งรัตน โรงเรียนบานสําเภาลูน

118 24620 นายถาวร มีแสวง โรงเรียนบานอาโพน

119 24624 นางชุรีพร รอยศรี โรงเรียนบานอาโพน

120 24754 นายสุพจน ลักษวุธ โรงเรียนบานอาโพน

121 24793 นางอําไพ พุทธกรณ โรงเรียนบานอาโพน

122 24894 นางสาวสังเวียน แกวดี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

123 24997 นายยุทธนา ปกโคทานัง โรงเรียนบานสําเภาลูน

124 25050 นายกมล กางโสภา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

125 25160 นางลฎาภา แปลงทรัพย โรงเรียนบานสําเภาลูน

126 25345 นางหิรัญรัตน ตัวสะอาด โรงเรียนบานอาโพน

127 25360 นายทวี ยิ่งดี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

128 25385 นางนารี นรสาร โรงเรียนบานอาโพน
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129 25453 นางอํานวย มาศรักษา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

130 25590 นางสุทธิวรรณ โกสีย โรงเรียนบานอาโพน

131 25729 นายสวาสดิ์ ตีเมืองซาย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

132 25789 นางอนงคนิตย เนื้อแกวงาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

133 25866 นายภูมิ หวังสม โรงเรียนบานอาโพน

134 26061 นางสาวภควรรณ จันทรดา โรงเรียนบานอาโพน

135 26241 นางสาวกัญญา นุกูล โรงเรียนบานสําเภาลูน

136 26280 นางจิระพันธ บัวกิ่ง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

137 26353 นางสาวประไพร ศิลาออน โรงเรียนบานสําเภาลูน

138 26354 นางสาวดวงใจ คําทา โรงเรียนบานหนองโจงโลง

139 26355 นางประสพ เสนาไชย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

140 26556 นายวรชาติ มูลศาสตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

141 26606 นางสาวธัญญา ศูนยอินทร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

142 26613 นายสุรินทร ศรีริ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

143 26673 นางศรีประไพ ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

144 26674 นายสุภี สรรศรี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

145 26789 นางสุภีลดา จันทรแสง โรงเรียนบานหนองโจงโลง

146 26953 นางสุทน บุญสิงห โรงเรียนบานสําเภาลูน

147 26994 นางถาวร สิงหโตทอง โรงเรียนบานอาโพน

148 27047 นางปวันรัตน รัตนพันธ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

149 27307 นางสาวรุงฤดี สิทธิศรี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

150 27411 นางบุญฑกานต หวังสม โรงเรียนบานอาโพน

151 27544 นายวิทยา มาศรักษา โรงเรียนบานอาโพน

152 27565 นางดวงหทัย แผนทอง โรงเรียนบานสําเภาลูน

153 27691 นางมาลี คุมสุข โรงเรียนบานอาโพน

154 27744 นายรัน เจียนงาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

155 27756 นายอภิลักษณ โสภา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

156 27778 นายเกรียงศักดิ์ รัตนพันธ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

157 27867 นางประภาพร นรินทรรัมย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

158 27883 นางรัชนีพร แสงศรี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

159 27970 นายประยูร ใจซื่อ โรงเรียนบานอาโพน

160 28147 นายสิทธิศักดิ์ สายยศ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด
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161 28305 นายกิตติชัย แผนจันทร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

162 28319 นางจินตนา จิตรรัก โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

163 28337 นายจีรชัย จิตรรัก โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

164 28771 นายสุพจน บุญแยม โรงเรียนบานหนองโจงโลง

165 28809 นายพิพัฒน ดําเนิน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

166 28916 นางสกาวรัตน ชาญศรี โรงเรียนบานสําเภาลูน

167 28980 นางสาวคณาวรรณ จงหาญ โรงเรียนบานอาโพน

168 28997 นายประหยัด เปนนาม โรงเรียนบานอาโพน

169 29080 นางสาวหนึ่งฤทัย บุตรสาลี โรงเรียนบานสําเภาลูน

170 29143 นายพรชัย เดชสงค โรงเรียนบานอาโพน

171 29181 นายจํานงค ขันตี โรงเรียนบานหนองโจงโลง

172 29268 นางสาวศิรินประภา สิงหชัย โรงเรียนบานอาโพน

173 29276 นางสาวลําใยล วิเศษศรี โรงเรียนบานหนองโจงโลง

174 29343 นางอัจฉราลักษณ นามพูน โรงเรียนบานสําเภาลูน

175 29376 นายคมนิรันดร จันแดง โรงเรียนบานอาโพน

176 29429 นางอรทัย เปนนาม โรงเรียนบานอาโพน

177 29549 นางสาวเบญจวรรณ อินทรทัด โรงเรียนบานอาโพน

178 29649 นายสมปราชญ ยิ่งหาญ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

179 29668 นายวิรัล คําสัตย โรงเรียนบานอาโพน

180 29673 นางอนงควัลย ดีดานคอ โรงเรียนบานหนองโจงโลง

181 29782 นายวัชรินทร แกวดี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

182 29823 นางรัตนาภรณ สุดสงวน โรงเรียนบานสําเภาลูน

183 29855 นางบังอร ภูรุงเรือง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

184 29946 นางสาวจินดาวรรณ ดีเลิศ โรงเรียนบานสําเภาลูน

185 30074 นางสาวณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

186 30130 นางสาววริศนันท หนุนชู โรงเรียนบานหนองโจงโลง

187 30212 นายบัญชาพล เหิมฉลาด โรงเรียนบานสําเภาลูน

188 30223 นางศศิมาภรณ ดีเลิศ โรงเรียนบานอาโพน

189 30264 นายไพรนรินทร ดีดานคอ โรงเรียนบานสําเภาลูน

190 30292 นายศิริชัย บุญเอก โรงเรียนบานสําเภาลูน

191 30309 นายบุญเจือ โฉมใส โรงเรียนบานสําเภาลูน

192 30366 นายธนวัฒน ใจมั่น โรงเรียนบานอาโพน
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193 30404 นายสุรศักดิ์ หนองหวา โรงเรียนบานหนองโจงโลง

194 30410 นายภูมินทร จันครา โรงเรียนบานสําเภาลูน

195 30454 นายสุทัศน สมควร โรงเรียนบานสําเภาลูน

196 30493 นายสุชิตร สิมมา โรงเรียนบานสําเภาลูน

197 30633 นายดิเรก ชื่อเพราะ โรงเรียนบานอาโพน

198 30665 นายวิชัย โตะงาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

199 30764 นางสาวเสริมสมร แอกทอง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

200 30804 นางอัจฉราภรณ นาคเจือ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

201 30931 นายประวิทย นรสาร โรงเรียนบานอาโพน

202 30964 นางสาวนันทิกานต พันธเจริญ โรงเรียนบานสําเภาลูน

203 31018 นายสุพร วุฒิยา โรงเรียนบานอาโพน

204 31066 นายเฉลิมพล พรหมสูง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

205 31141 นายสุรจักษ ประดับประดา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

206 31158 นายรณฤทธิ์ วองไว โรงเรียนบานอาโพน

207 31178 นายจิรวัฒน สันทาลุนัย โรงเรียนบานอาโพน

208 31188 นางสาวสุชาดา แกวพิกุล โรงเรียนบานสําเภาลูน

209 31240 นางสาวดวงตะวัน ลําดวนหอม โรงเรียนบานสําเภาลูน

210 31266 นายนคร งามล้ํา โรงเรียนบานสําเภาลูน

211 31329 นายสมโภชน เจือจันทร โรงเรียนบานสําเภาลูน

212 31377 นายสุริยา ดอนเหลือม โรงเรียนบานหนองโจงโลง

213 31391 นางสาววรางคณา จันทํา โรงเรียนบานหนองโจงโลง

214 31394 นายสงคราม จงหาญ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

215 31451 วาที่พ.ต.อนุศิษฎ เอกยีรัมย โรงเรียนบานสําเภาลูน

216 31473 นางสาวศักดิ์ศรี ชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

217 31494 นายรุง ทวีศรี โรงเรียนบานสําเภาลูน

218 31512 นางสสินา ปบกลาง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

219 31536 นายไพจิตร ทองยอย โรงเรียนบานสําเภาลูน

220 31607 นางสาวสุภาวดี ศรีทร โรงเรียนบานหนองโจงโลง

221 31627 นางกวิสรา แปนจันทร โรงเรียนบานสําเภาลูน

222 31666 นางสาววรวลัญช ขันเงิน โรงเรียนบานสําเภาลูน

223 31873 นางสาวชไมพร สอนงาม โรงเรียนบานหนองโจงโลง

224 31917 นายอาทิตย แสนเสนา โรงเรียนบานอาโพน
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225 32065 นางสาวบุหงา ภิรมย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

226 32113 นางสายรุง เบ็ญมาศ โรงเรียนบานสําเภาลูน

227 32191 นายสุทธิภัทร ทอนแกว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

228 32241 นางเพ็ญประภา รุงแกว  กุมวิจิตร โรงเรียนบานสําเภาลูน

229 32341 นางวารุทัย อิงคุทานนท โรงเรียนบานอาโพน

230 32342 นายวินัย เผือกสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

231 32435 นางมณีวรรณ เชื้อทอง โรงเรียนบานหนองโจงโลง

232 32443 นางกมลวดี เผือกสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

233 32515 นายจีระเดช บัวดี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

234 32563 นางสาวนัยนา ภูทอง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

235 32568 นางสาวภิญญดา กันนิดา โรงเรียนบานหนองโจงโลง

236 32637 นางสาวกุลธิดา สุกลวน โรงเรียนบานอาโพน

237 32755 นายนัฐพงษ แสวงทรัพย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

238 32779 นางสาวสุพิชฌาย ศรีระอุดม โรงเรียนบานอาโพน

239 32831 นายณัฐิวุฒิ โสภากุ โรงเรียนบานหนองโจงโลง

240 32856 นายอัฐพงศ จารุทรัพยสดใส โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

241 32877 นางศิรินทร จันทมล โรงเรียนบานสําเภาลูน

242 33035 นางศุภมาศ นันทิโค โรงเรียนบานอาโพน

243 33048 นางสาวสุนันทา ระเมียดดี โรงเรียนบานหนองโจงโลง

244 33076 นางสาวสุริฉาย ไสยกุล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

245 33158 นางสาวทัศนีย ออนมณี โรงเรียนบานสําเภาลูน

246 33176 นางสาววรรณวิศา วงศศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

247 33206 นางสาวสุรัตธนวดี ชื่นบาน โรงเรียนบานสําเภาลูน

248 33232 นายชัชวาล กัลยาบุตร โรงเรียนบานหนองโจงโลง

249 33235 นางสาวปรียาภัทร ผลผกา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

250 33312 นายประสงค เสมศรี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

251 33329 นางสาวบุญสนอง หนูคง โรงเรียนบานอาโพน

252 33331 นายชัชรินทรชัย เกาะน้ําใส โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

253 33423 นางสาวพัฒนจิรา ศรีระอุดม โรงเรียนบานสําเภาลูน

254 33542 นางศรีประไพ อุรารื่น โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

255 33543 นายประวิทย คดีเวียง โรงเรียนบานสําเภาลูน

256 33597 นางสาวจิราภรณ พรหมสกุล โรงเรียนบานอาโพน
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257 33639 นายพิเชษฐ ขุมเงิน โรงเรียนบานอาโพน

258 33653 นางเยาวรัตน สมงาม โรงเรียนบานอาโพน

259 33667 นางสาวเกศรินทร แกวดี โรงเรียนบานอาโพน

260 33762 นางสาวเวณิกา ถนอมเพียร โรงเรียนบานสําเภาลูน

261 33763 นางสาวธัญญารัตน จิตรภักดี โรงเรียนบานสําเภาลูน

262 33764 นายวันชัย วันเพ็ง โรงเรียนบานอาโพน

263 33812 นางรัชนู อุราเลิศ โรงเรียนบานหนองโจงโลง

264 33890 นางนฤมล ไชยขันธุ โรงเรียนบานสําเภาลูน

265 33973 นางสาวนอมเกลา ชาลีกุล โรงเรียนบานหนองโจงโลง

266 33974 นางสาวอัยรดา ลําดวนหอม โรงเรียนบานสําเภาลูน

267 33983 นายอาทิตย สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

268 33992 นางอรุณี สอนจํานงค โรงเรียนบานอาโพน

269 34043 นางสาวอภิญญา อัครชาติ โรงเรียนบานหนองโจงโลง

270 34044 นางสาวสุทธิษา อินทอง โรงเรียนบานอาโพน

271 34045 นางสาวจุฑามาศ แมนงาม โรงเรียนบานสําเภาลูน

272 34046 นางสาวสุวิภา นาดี โรงเรียนบานสําเภาลูน

273 34205 นางยุวดี นนทธีระสุนทร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

274 34214 นายยุทธนา ทองนํา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

275 34215 นายฤทธิกร มั่นหมาย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

276 34216 นายณัฐิพงษ ฟองนวล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

277 34234 นายวิเชษฐ หมายกลิ่น โรงเรียนบานสําเภาลูน

278 34236 นางบุญประคอง วิทศิริ โรงเรียนบานอาโพน

279 34325 นางสาวเบญจพร ตะคอนรัมย โรงเรียนบานหนองโจงโลง

280 34326 นางสาวมินตรา กวาดนอก โรงเรียนบานหนองโจงโลง

281 34328 นางสาววัชราภรณ จําลอง โรงเรียนบานหนองโจงโลง

282 34418 นายปรีชา เรืองราม โรงเรียนบานสําเภาลูน

283 34508 นางหนึ่งฤทัย แสนอวน โรงเรียนบานอาโพน

284 34584 นายศิวพล กมลนัย โรงเรียนบานหนองโจงโลง

285 34690 นายอดิเรก โพธิ์ธรรม โรงเรียนบานอาโพน

286 34769 นางสาวกชพร พรมศรี โรงเรียนบานหนองโจงโลง

287 34796 นางสาวสุภาพร ยอดใส โรงเรียนบานหนองโจงโลง

288 34797 นางสาวธาริณีย จิรคงสวัสดิ์ โรงเรียนบานอาโพน
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289 34887 นางสาวกัลยาณี แกวมาลา โรงเรียนบานสําเภาลูน

290 34903 นางสาวนิอร ทองยอย โรงเรียนบานสําเภาลูน

291 35005 นายณัฐภณ ทองแยม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

292 35048 นางวิไลวรรณ เจียดรัมย โรงเรียนบานสําเภาลูน

293 35083 นายสนั่น นวลอินทร โรงเรียนบานหนองโจงโลง

294 35089 นางสาวโอภารัตน เจือจันทร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

295 35148 นายสุปญญา พิเศษ โรงเรียนบานอาโพน

296 35227 นายอัครพล ศรีสมบัติ โรงเรียนบานหนองโจงโลง

297 35228 นายชัยวิลักษณ โตะงาม โรงเรียนบานอาโพน

298 35271 นางสาวอรนุช สุขรอบ โรงเรียนบานอาโพน

299 35290 นายศิริชัย ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

300 35427 นางเกตุมณี ผลจันทร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

301 35428 นางสาวอาภากร มะลิงาม โรงเรียนบานหนองโจงโลง

302 35429 นางสาวพิกุล บุญเลิศ โรงเรียนบานอาโพน

303 35430 นางศิริพร อยาลืมดี โรงเรียนบานอาโพน

304 35431 นายปญญา งามเลิศ โรงเรียนบานอาโพน

305 35488 นางสาวปรัศนีย เดชะ โรงเรียนบานอาโพน

306 35509 นางสาวอนัญพร สายบุตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

307 35515 นางสาวธิติรัตน บุตรเทศ โรงเรียนบานอาโพน

308 35521 นางวรัธยา ปนนาค โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

309 35522 นายทนงศักดิ์ พื้นนวล โรงเรียนบานอาโพน

310 35524 นางบังอร ชอลําดวน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

311 35708 นางสาวจินตหรา มานุจํา โรงเรียนบานอาโพน

312 35709 นางปุญชรัสมิ์ การะเกษ โรงเรียนบานอาโพน

313 35716 นางสาวพิชญาภรณ จะนันท โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

314 35791 นางสาวภาวิณี สังขแกว โรงเรียนบานอาโพน

315 35792 นางสาวนวพร เจียนงาม โรงเรียนบานอาโพน

316 35793 นางสาวปริศนา สมร โรงเรียนบานอาโพน

317 35880 นางสาวณัฐชยา เที่ยงธรรม โรงเรียนบานอาโพน

318 35937 นายณัฐชัย สุธาวา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

319 35997 นางรัตติกาล โยธาภักดี โรงเรียนบานสําเภาลูน

320 35998 นางสาวทิวากร ศรีบุญเรือง โรงเรียนบานสําเภาลูน
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321 35999 นางสาวพรทิพย บุญครัน โรงเรียนบานหนองโจงโลง

322 36000 นางสาวอัจฉริยา หลวงประชัย โรงเรียนบานหนองโจงโลง

323 36013 นางสาวธิดารัตน ราชรักษ โรงเรียนบานสําเภาลูน

324 36014 นางสาววัยยานาน สัตบุตร โรงเรียนบานสําเภาลูน

325 36015 นางสาวสุวนันท เชี่ยวดี โรงเรียนบานอาโพน

326 36049 นางสาวสุภัสรา ยิงคง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

327 36050 นางสาวอุทุมวรรณ  ลักขษร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

328 36051 นายพลพัฒน สีหะวงษ โรงเรียนบานอาโพน

329 36067 นางสาวสุทัตตา ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนบานสําเภาลูน

330 36097 นางวิภาดา ใจศรี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

331 36105 นายอาวุธไทย  วงศฉลาด โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

332 36125 นางสาวนงลักษณ ศิลางัด โรงเรียนบานหนองโจงโลง

333 36131 นางสาวศรัญญา จินดาศรี โรงเรียนบานหนองโจงโลง

334 36134 นางสาวลภัสกร ประสงคสุข โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

335 36135 นางสาวสุพิมล นาคเขียว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

336 36136 นางสาวจิริดา มณฑล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

337 36159 นางสาวจิรัฐิกานต สมานรักษ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

338 800081 นายชาญณรงค ควรดี โรงเรียนบานสําเภาลูน

339 800082 นางกวิสรา พงษชาติ โรงเรียนบานหนองโจงโลง

340 800085 นางบุญทวี ไชยแสนทา โรงเรียนบานสําเภาลูน

341 800086 นางสาววรรณภา ระหาร โรงเรียนบานอาโพน

342 800087 นางยุวดี คําวงค โรงเรียนบานอาโพน

343 800088 นางสาวจิราภรณ ทนทอง โรงเรียนบานสําเภาลูน

344 800178 นางสาวธนภร คุมรอบ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

345 800182 นางปภาวี แรงหาญ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

346 800284 นายรังสิวุฒิ อินทรนุช โรงเรียนบานหนองโจงโลง

347 800314 นายโชคดี ภูมาลา โรงเรียนบานสําเภาลูน

348 800369 นายพิทักษพงษ ผาผล โรงเรียนบานสําเภาลูน

349 800432 นางเอมอร สุภิษะ โรงเรียนบานสําเภาลูน

350 800448 นางวิภาทรงศิริ สิงหชัย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

351 800613 นางนวพรรษ ปราสัย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด

352 800655 นางสาวจงใจรักษ ทัดไทย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

1 122 นายทอง ชนะชัย ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

2 238 นางยุพา บุญมี ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

3 786 นายประวัติชัย ปรักเจริญ โรงเรียนบานหนองไมถี่

4 1674 นายยิน สรอยจิตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

5 1808 นายบุญเต็ม พูนสุข โรงเรียนบานบะ

6 1810 นางสุเอย สุขประเสริฐ โรงเรียนบานกระโพ

7 1950 นางสงวน ชูเชิด ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

8 1951 นางวัลลภา สรอยจิต โรงเรียนบานหนองยาง

9 2067 นายศรี เชื้อชัย โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

10 2105 นางบุญสนอง พนมพงศ โรงเรียนบานโพนครก

11 2204 นางสงา ลาภจิตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

12 2326 นางชํานิ พูนสุข โรงเรียนบานบะ

13 2507 นางทองอุน บุญมี ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

14 2583 นายบุญมา สีดา โรงเรียนบานกระโพ

15 2676 นางอุทัยวรรณ นากกระแสร โรงเรียนบานบะ

16 2712 นายคําสอน ผิวเหลือง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

17 2729 นางวรรณี เอื้อสามาลย ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

18 2795 นายอุบล กระโจมทอง โรงเรียนบานหนองยาง

19 2842 นางรจิตร กองทอง โรงเรียนบานบัวโคก

20 3065 นางอุดม แขงขัน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

21 3095 นางวงเดือน ภูกิ่งเงิน โรงเรียนบานหนองยาง

22 3151 นางบุญสม หลักคํา โรงเรียนบานโพนครก

23 3190 นายเฉลิม สิงหพันธ โรงเรียนบานบะ

24 3235 นายเสรี น้ํายาทอง โรงเรียนบานบัวโคก

25 3251 นายทองลั่น สัจจา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

26 3560 นางคําแปลง เชิงหอม โรงเรียนบานบะ

27 3577 นางทองเอง กาแกว โรงเรียนบานยางกระจับ

28 3586 นายประยงค สิมมา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

29 3632 นายทองดี บุญเศษ โรงเรียนบานยางกระจับ

30 3958 นายสงา บุญมั่น ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

31 4227 นายสุระ บุญมี ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

32 4327 นางคําเพ็ญ ทรงพระ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 5 อําเภอทาตูม

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
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33 4392 นางสํารวย สมออน โรงเรียนบานบะ

34 4411 นางบุญฉลอง จันทรแดง โรงเรียนบานบัวโคก

35 4491 นางสาวปยะพร แยมศรี ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

36 4494 นางจันทนา สิงหเสนา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

37 4548 นางสมบูรณ พวงบุญ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

38 4564 นายสมพร อินทรพันธ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

39 4607 นางอุไรวรรณ สุรศร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

40 4620 นางผองศรี ทองพันชั่ง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

41 4702 นายสมพงษ แพงภูงา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

42 4733 นายผอง ผลโพธิ์ โรงเรียนบานยางกระจับ

43 4749 นายสมชัย สุวรรณพันธ โรงเรียนบานยางกระจับ

44 4777 นางยาม เหลาอุดม ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

45 4824 นางเอื้อมพร กระแสอินทร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

46 4874 นางอุทัยวรรณ ชออินทร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

47 4876 นางเพ็ญศรี ทันแกว ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

48 4938 นางเรศินี ภาชื่น ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

49 4954 นายชวง แยมศรี โรงเรียนบานยางกระจับ

50 5061 นางทรงสวย บุญพันธ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

51 5074 นายเฮ็ง ดวงสถาพร โรงเรียนบานบัวโคก

52 5137 นางเกิดศิริ นาคะเกศ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

53 5165 นางอุไรวรรณ วิเศษศิลป ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

54 5166 นายประเดิม แสนสิงห ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

55 5200 นายบุญชู ลาภจิตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

56 5217 นางเจษฎา งามเลิศ โรงเรียนบานหนองยาง

57 5403 นายกิตติชัย บุญมา โรงเรียนบานหนองไมถี่

58 5458 นายสมชาย เพ็งประสิทธิ์พงศ โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

59 5519 นางศุภร มณฑล โรงเรียนบานบัวโคก

60 5535 นางละมาย ศรีเทพ โรงเรียนบานโพนครก

61 5561 นางสุรางคนางค บุญมา โรงเรียนบานหนองไมถี่

62 5582 นางจําเนียร แกนแกว ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

63 5650 นางนวลเพ็ญ หอมใจ โรงเรียนบานหนองยาง

64 5663 นางสาวปราณี พัสลังก โรงเรียนบานบะ
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65 5664 นางบุษบา บุญยืน โรงเรียนบานบัวโคก

66 5701 นางสําเภา น้ํายาทอง โรงเรียนบานบัวโคก

67 5763 นายชูชาติ วลัยศรี ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

68 5788 นางสมบูรณ บุญยืน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

69 5825 นายไชยวัฒน แยมศรี ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

70 5873 นางไพทูรย สรอยจิต โรงเรียนบานหนองยาง

71 5875 นางบุญเลี้ยง จําปาทอง โรงเรียนบานหนองยาง

72 5912 นายเฉลิม พลภูเมือง โรงเรียนบานบะ

73 5931 นายสถิระ นนตะพันธุ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

74 5983 นางเพ็ญพิไล แสนสิงห ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

75 6014 นายสวาง ชาญศรี โรงเรียนบานบะ

76 6015 นายสาลี สุวงศ โรงเรียนบานโพนครก

77 6027 นายสุพัฒน วิเศษศิลป ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

78 6174 นางทัศนีย กะการด1ี โรงเรียนบานบัวโคก

79 6175 นางฤดีรัตน ระยายอย ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

80 6176 นางศศิธร สังขสาลี ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

81 6195 นางสมควร พรหมบุตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

82 6219 นายวสันต สมออน โรงเรียนบานบะ

83 6221 นางสรอยสุวรรณ ชาญศรี โรงเรียนบานบะ

84 6483 นายประสิทธิ์ ยอดลี โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

85 6638 นางมนชยา สิมมา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

86 6663 นางพวงทอง บุญมาก ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

87 6664 นางฐานันด นนตะพันธุ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

88 6710 นางมณีรัตน ค้ําชู ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

89 6799 นายสมร กะการด1ี โรงเรียนบานบัวโคก

90 6809 นายบุญเลื่อน บุญมี โรงเรียนบานหนองยาง

91 6831 นางอรุณรัศมิ์ พิศโสระ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

92 6832 นายสิทธิชัย รังสัย ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

93 6960 นางอุดมพร เจริญศิริ โรงเรียนบานบะ

94 7036 นางนิตยา สุทธิเกษม ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

95 7037 นายฉลอง คงทรัพย ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

96 7110 นางสมจิตต บัวเงิน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี
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97 7236 นางสุธิภา จันทรศรี ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

98 7237 นายบรรณ ชออินทร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

99 7284 นายสุทัศน บุญมี โรงเรียนบานบัวโคก

100 7298 นางสุพล นาคกระแสร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

101 7299 นายสมพงษ ศรีทอง โรงเรียนบานโพนครก

102 7342 นายประดิษฐ คงสุข โรงเรียนบานโพนครก

103 7344 นางสาวบุญสนอง จิตหาญ โรงเรียนบานกระโพ

104 7378 นางพรรณา มาลีหวล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

105 7401 นายบุญเทียม โยนก ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

106 7476 นายปรีชา สายรัตน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

107 7578 นายสุรชัย ฤาชา โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

108 7580 นางบังคม เศรษฐศักดิ์อําพล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

109 7627 นายทินกร วงศฉลาด โรงเรียนบานบัวโคก

110 7641 นางอุนใจ สิทธิแสง โรงเรียนบานยางกระจับ

111 7677 นางอรุณี ไขแสง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

112 7713 นายประวัติ แกนแกว ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

113 7740 นางจําเนียร ชัยสงคราม โรงเรียนบานบะ

114 7838 นางสาวพิกุล บุญมี โรงเรียนบานหนองยาง

115 7908 นายวัฒนา สรอยจิตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

116 7968 นายอําพร สิมมา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

117 7969 นางเสนาะ ประหยัดใช ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

118 8058 นางระเบียบ ปลัดกอง โรงเรียนบานหนองไมถี่

119 8095 นายอภิสิทธิ์ สุขศรี โรงเรียนบานกระโพ

120 8138 นางสินี พัฒนวิบูลย ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

121 8166 นายบุญเย็น เพงพินิจ โรงเรียนบานกระโพ

122 8195 นายบุญราช จันทรคติ โรงเรียนบานยางกระจับ

123 8225 นางบัวลอย สนใจ โรงเรียนบานหนองยาง

124 8654 นายธีรพงศ เชื้อเจริญ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

125 8725 นางอัมพร สรอยจิตร โรงเรียนบานหนองไมถี่

126 8727 นางเบญจวรรณ เสารปรัชญา โรงเรียนบานหนองยาง

127 8746 นางปราณี แพงภูงา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

128 8835 นางบังอร รัตนสวัสดิ์ โรงเรียนบานหนองยาง
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129 8840 นายประภาส ปกโคทานัง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

130 8877 นายเทิดสวัสดิ์ คงสุข โรงเรียนบานบะ

131 8930 นางนิตยา สุขชีพ โรงเรียนบานหนองยาง

132 8945 นายบุญขาน โทขันธ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

133 8946 นายทองอินทร สระแกว โรงเรียนบานโพนครก

134 8976 นางฉวีวรรณ มะลิงาม โรงเรียนบานกระโพ

135 9029 นางเสาวลักษณ ฉิมงาม โรงเรียนบานบะ

136 9075 นายเรือน แกวเกิด โรงเรียนบานยางกระจับ

137 9164 นางอรไท พื้นบน โรงเรียนบานยางกระจับ

138 9182 นางไพรวัลย สิมมา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

139 9208 นางธัญญพัทธ วัฒนะฉัตรภัสร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

140 9215 นางทิวารัตน วรรณมหินทร โรงเรียนบานโพนครก

141 9233 นายสุบรรณ ศรีประสาร โรงเรียนบานโพนครก

142 9274 นางสุวรรณา มาลีหวล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

143 9276 นายเจริญ มณฑล โรงเรียนบานบัวโคก

144 9401 นายอัครเดช บุญปก ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

145 9417 นายไพรัตน สันวัง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

146 9514 นางกรรณิการ มาลีหวล โรงเรียนบานยางกระจับ

147 9551 นางมาลีรัตน แกวเกิด โรงเรียนบานยางกระจับ

148 9553 นางภิสมบท จันทรคติ โรงเรียนบานยางกระจับ

149 9554 นายวินัย ดีลอม ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

150 9555 นายปญญา ใจกลา โรงเรียนบานบะ

151 9665 นางศรีสุดา แสนกลา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

152 9669 นายรัชพงษ ออนอก ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

153 9681 นางบุญเลี้ยง สมรูป ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

154 9689 นายประเสริฐ ปนสุข โรงเรียนบานหนองยาง

155 9718 นายวิศวะ มะลิงาม โรงเรียนบานกระโพ

156 9722 นายสนั่น สิงหเสนา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

157 9824 นายวิทูร พรหมบุตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

158 9825 นางพรรสา แกวจรัญ โรงเรียนบานโนนระเวียง

159 9937 นายประดิษฐ กะการดี โรงเรียนบานบัวโคก

160 9938 นายบัวลัย กะการดี โรงเรียนบานบัวโคก
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161 9940 นางสมควร พลหนองหลวง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

162 9961 นางละมัย อินทนิล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

163 9962 นางอมรศรี ดีพรอม ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

164 9983 นายสม บุญมา โรงเรียนบานโพนครก

165 10007 นายทองดี ทีงาม โรงเรียนบานหนองไมถี่

166 10012 นางมณฑา คําแสงดี โรงเรียนบานบะ

167 10014 นายเกษม ฉิมงาม โรงเรียนบานบะ

168 10015 นายวรดิษฐ โพธิ์ทอง โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

169 10016 นางไพเราะ เชื้ออินทร โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

170 10017 นายชํานาญ พานจํานงค โรงเรียนบานหนองยาง

171 10019 นายจําเริญ ไตรโสม ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

172 10095 นางมณี โสรถาวร โรงเรียนบานยางกระจับ

173 10096 นางพิสมัย โสรถาวร โรงเรียนบานยางกระจับ

174 10236 นางมาลีรัตน ดาโสภา โรงเรียนบานโพนครก

175 10240 นางอรชร อุนัยบัน โรงเรียนบานบัวโคก

176 10287 นางศศิวรรณ แกวเกิด โรงเรียนบานยางกระจับ

177 10412 นายสําราญ ลักขษร โรงเรียนบานบะ

178 10416 นางนภาภรณ คงทรัพย โรงเรียนบานหนองยาง

179 10654 นางเรณู ดาบชัย ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

180 10716 นายประสิทธิ์ ตลับทอง โรงเรียนบานบะ

181 10763 นางสุพิน บุญปญญา โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

182 10873 นายวิเชียร สรอยจิต โรงเรียนบานหนองยาง

183 10896 นางบัวไล เชื้อชัย โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

184 10910 นายชุมพร แขงขัน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

185 10966 นางสาวบัวเพชร กะการดี โรงเรียนบานบัวโคก

186 11004 นางสุภัตรา ออนอก ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

187 11132 นางพิณทิพย สายแสงจันทร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

188 11165 นางเสาวนีย มะธิโตปะนํา โรงเรียนบานหนองไมถี่

189 11176 นางทินกร ดอกคํา โรงเรียนบานบัวโคก

190 11177 นางจิตตราภรณ รังสัย โรงเรียนบานบะ

191 11178 นายสุพิศ สุขประเสริฐ โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

192 11185 นายสลักเพชร จันทรจําปา โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85
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193 11259 นางพัชรินทร ประดับทอง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

194 11260 นางจันทรเพ็ญ ไพรสินธุ โรงเรียนบานยางกระจับ

195 11261 นายชูวิทย นุศิษยภาพ โรงเรียนบานโพนครก

196 11267 นายมังกร สุขพาสันติ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

197 11300 นางสาวบุหลัน ชวยบุดดา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

198 11367 นายบัววรณ เชิงหอม ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

199 11458 นายชาญชัย เหมือนชาติ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

200 11552 นางทิพยสุดา ปองกัน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

201 11558 นางบุญจวบ วัชรกุล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

202 11562 นายยง ทันแกว โรงเรียนบานยางกระจับ

203 11564 นางนิธิลักษณ ลักขษร โรงเรียนบานบะ

204 11567 นางพูนศรี แวงสุข ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

205 11571 นางจันทรฉาย สุขประเสริฐ โรงเรียนบานบะ

206 11574 นายพัฒนา พลภูเมือง โรงเรียนบานบะ

207 11576 นางเสาวลักษณ เอกพันธ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

208 11707 นางอรทัย จันทรงาม โรงเรียนบานหนองไมถี่

209 11764 นางนัทที เอ็นดู ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

210 11771 นายพีรพงศ พรหมบุตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

211 11772 นายสมศักดิ์ วัชรกุล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

212 11775 นางจันที กุลพิลา โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

213 11776 นางนงศรี ทองมาก โรงเรียนบานหนองยาง

214 11779 นายสุมิตร เพ็งประสิทธิพงศ โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

215 11867 นายประชิน สวัสดี โรงเรียนบานหนองยาง

216 11898 นายสิทธิพงค เสนาบูรณ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

217 11899 นายพรมมินทร บุญโต โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

218 11900 นายชัย กระจางจิตร โรงเรียนบานกระโพ

219 11904 นางสมจิตร มาลีหวล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

220 11969 นางจรรยาวรรธน ปานทอง โรงเรียนบานยางกระจับ

221 11993 นายสมพร สุทธิ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

222 12088 นายสําเริง มั่นยืน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

223 12136 นายทัศนา ฉิมพลี โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

224 12197 นายประเวศ เอ็นดู ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี
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225 12200 นางสุธัญรัตน อิฐรัตน โรงเรียนบานโพนครก

226 12204 นางสุภาณี บรรจบพุทซา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

227 12209 นายสมพงค งามชื่น ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

228 12326 นางโสภา โยนก ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

229 12328 นางพเยาว แขงขัน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

230 12395 นายสํารวญ นากกระแส ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

231 12432 นางปยะภา โสรถาวร โรงเรียนบานยางกระจับ

232 12476 นายทวีศักดิ์ บุญมี ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

233 12480 นายนิเทศก บุญพันธ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

234 12482 นางสะอาด โพธิ์ทอง โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

235 12589 นายมั่น พรมเทศ โรงเรียนบานยางกระจับ

236 12615 นายเรียน ดาทอง โรงเรียนบานยางกระจับ

237 12616 นายกิตติ พูนสุข โรงเรียนบานบะ

238 12643 นายถนอม วงศเมือง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

239 12652 นายประเวสน แกนแกว ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

240 12670 นายบุญทัน เพิ่มผล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

241 12679 นางมยุรี พิงคานนท ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

242 12721 นางพีรศรี มาลีหวล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

243 12722 นายวิศิษฎ บุญยืน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

244 12876 นางกรรณิการ ทําดีกุล โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

245 12883 นางอารี ชื่นสมบัติ โรงเรียนบานโพนครก

246 12962 นางนริสรา ทีงาม โรงเรียนบานหนองไมถี่

247 13022 นางสุดารา บุญสง โรงเรียนบานยางกระจับ

248 13064 นายคม บุญมี โรงเรียนบานบะ

249 13117 นายประสิทธิ์ สุขชีพ โรงเรียนบานหนองยาง

250 13131 นายชัชวาล สรอยจิตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

251 13150 นางนฤมล พิงปยกุล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

252 13190 นายเรียบ สมรูป ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

253 13201 นางวัฒนา แกวสาย ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

254 13265 นางเพ็ญศรี สืบมี ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

255 13286 นายสมัย ชุมมาก โรงเรียนบานกระโพ

256 13314 นางลมัย ทองจันทร โรงเรียนบานบะ



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 5 อําเภอทาตูม

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

257 13352 นายประสพ แสนสุข ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

258 13462 นายพุทธิพงศ พาเจริญ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

259 13463 นางสมพร พูนสุข โรงเรียนบานบะ

260 13464 นายคอย พรหมศรี โรงเรียนบานหนองไมถี่

261 13561 นางจํารัส วานิชกร โรงเรียนบานหนองยาง

262 13613 นางประไพศรี ปานเพ็ชร โรงเรียนบานบะ

263 13642 นายโสภณ บุญลอม โรงเรียนบานโพนครก

264 13643 นางสาวปาริณี จําปาทอง โรงเรียนบานยางกระจับ

265 13778 นางประกอบ คงเจริญสุข โรงเรียนบานยางกระจับ

266 13784 นายนนท ฉิมงาม โรงเรียนบานบะ

267 13785 นางจันที บุญมา โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

268 13792 นายศุภณัฐ อินทรงาม โรงเรียนบานโพนครก

269 13888 นางสถาพร สุขกูล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

270 13894 นายสุพิศ เพ็งประสิทธิพงศ โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

271 13974 นางรัชนี มาลีหวล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

272 13985 นายสวัสดิ์ ลักขษร โรงเรียนบานบะ

273 14068 นายมงคล ชมวิจิตร โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

274 14072 นางสุพิทย ภัคภูริวัฒน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

275 14229 นางภัทรภร พันธแตง โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

276 14232 นางวิจิตรา โชคเกิด ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

277 14248 นายสมหมาย บุญปก โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

278 14290 นายสุนันท สวยงาม โรงเรียนบานบัวโคก

279 14430 นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ โรงเรียนบานโพนครก

280 14432 นายบุญธรรม ปานเพ็ชร โรงเรียนบานบะ

281 14631 นายเสมียน ขานพล โรงเรียนบานโพนครก

282 14689 นางสุบรรณิภา แกนแกว โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

283 14745 นายอํานาจ สิทธิแสง โรงเรียนบานยางกระจับ

284 14757 นางบรรพตี สืบเทพ โรงเรียนบานบะ

285 14760 นางพิมพพร แกลวกลา โรงเรียนบานกระโพ

286 14762 นายสุเทพ ตราชู โรงเรียนบานหนองยาง

287 14896 นายลําพอง จําเริญใหญ โรงเรียนบานบะ

288 14900 นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี
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289 14909 นายบุญสง เกตุโสระ โรงเรียนบานโนนระเวียง

290 14974 นายสมเจตน ยิ่งยงยุทธ โรงเรียนบานหนองไมถี่

291 15077 นายสุนีย กองทอง โรงเรียนบานบัวโคก

292 15081 นายถนอม สีสันงาม โรงเรียนบานบะ

293 15214 นายธนวัฒน แจมจรัสกิจทวี ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

294 15215 นางอําพัน สุภาพ โรงเรียนบานบะ

295 15274 นางสาวกฤษติกา การะเกต โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

296 15288 นายศุภวัฒน เหลาคม โรงเรียนบานยางกระจับ

297 15289 นายสุเทพ สุขชีพ โรงเรียนบานหนองยาง

298 15377 นางระพีพรรณ ศรีประสาร โรงเรียนบานโพนครก

299 15379 นายสุรพงษ บุญมั่น ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

300 15579 นางศิริภรณรัตน แกวกาญจน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

301 15663 นางวรรณวิพร ดาศรี โรงเรียนบานกระโพ

302 15708 นางสาวทองลวน ชางหมอ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

303 15738 นายมั่ง สาแกว โรงเรียนบานหนองยาง

304 15745 นางวารี สุขศรี โรงเรียนบานกระโพ

305 15747 นายวีรศักดิ์ พิศโสระ โรงเรียนบานยางกระจับ

306 15754 นางฐิติมา แขงขัน โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

307 15806 นางอนงค สุขมั่น โรงเรียนบานบัวโคก

308 15976 นายประมวล เมชบุตร โรงเรียนบานโนนระเวียง

309 15986 นางวราภรณ สุขพาสันติ โรงเรียนบานหนองยาง

310 16012 นายสมศักดิ์ พิศเพ็ง โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

311 16042 นายชาลี ชัยนิคม โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

312 16050 นายเจริญ ดาโสภา โรงเรียนบานโพนครก

313 16056 นางศิริพร พนมพงศ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

314 16066 นางอนงค นครศรี โรงเรียนบานหนองยาง

315 16175 นางสุพรรณี ชัยนิคม โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

316 16183 นางสายสุนี ลักขษร โรงเรียนบานกระโพ

317 16357 นางวัชรี พิมพศรี โรงเรียนบานหนองยาง

318 16362 นางจิตรา เชื้อเจริญ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

319 16549 นายจักรพงษ เจริญศิริ โรงเรียนบานบะ

320 16833 นายประกาศิต สืบเทพ โรงเรียนบานบะ
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321 16836 นางกนกลักษณ เกษีสังข ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

322 16841 นางวิมลวรรณ เพียรชอบ โรงเรียนบานยางกระจับ

323 16844 นางกันยา โสมสุข ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

324 16846 นายตรีเพชร โสมสุข ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

325 16854 นายสวิน สืบมี ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

326 16856 นายสุมิตร ปรีชานนทกุล โรงเรียนบานกระโพ

327 16857 นางเรณู ปรีชานนทกุล โรงเรียนบานกระโพ

328 16858 นางสุคนธรัตน ชูเชิด โรงเรียนบานกระโพ

329 16859 นายสงา ประดับทอง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

330 16860 นายอรุณ ดอกพุทธ โรงเรียนบานโพนครก

331 16867 นางชูชื่น ปกโคทานัง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

332 16875 นายเต็มศักดิ์ สุเมืองทอง โรงเรียนบานหนองยาง

333 16878 นางจันทนา การะเกษ โรงเรียนบานกระโพ

334 17108 นายทองฮวย บุญมี โรงเรียนบานหนองยาง

335 17110 นางพิชญา วันดี โรงเรียนบานหนองยาง

336 17112 นางพูนพิศ ศาลางาม โรงเรียนบานกระโพ

337 17206 นางยาใจ มะลิงาม โรงเรียนบานกระโพ

338 17210 นางวันเพ็ญ บุญยืน1 ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

339 17243 นางพวงพยอม กันนุฬา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

340 17245 นายเกษม คงทรัพย โรงเรียนบานหนองยาง

341 17389 นางสาวพิมพสุภัค ชูเชิด ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

342 17410 นายคําแหง วงศฉลาด โรงเรียนบานยางกระจับ

343 17467 นายสิทธิพัฒน ศาลางาม โรงเรียนบานกระโพ

344 17470 นางมะลิ เลือดสกุล โรงเรียนบานหนองไมถี่

345 17589 นายสันติ ค้ําชู โรงเรียนบานโพนครก

346 17590 นายสมหมาย สาแกว โรงเรียนบานหนองยาง

347 17644 นายภูมิพัฒน ตลับทอง โรงเรียนบานกระโพ

348 17679 นายบุญนํา ลักขษร โรงเรียนบานหนองไมถี่

349 17686 นายศุภนนท พรหมบุตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

350 17687 นางเสาวภา พรหมบุตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

351 17757 นายวินัย ศิริเวช โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

352 17783 นายศักดิ์ชาย สรอยจิตร โรงเรียนบานหนองไมถี่
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353 17787 นายบุญรอด แกลวกลา โรงเรียนบานกระโพ

354 17821 นายอวน ทรงพระ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

355 17884 นางทองลวน พรหมบุตร โรงเรียนบานหนองไมถี่

356 17887 นายสัมฤทธิ์ เพ็งประสิทธิ์พงศ โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

357 17904 นางอัญชลี มะลิหวล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

358 18034 นางดวงสุดา พรหมบุตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

359 18127 นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกุล โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

360 18143 นายสมพงษ สิมมา โรงเรียนบานหนองยาง

361 18253 นางสมพร สัตยแสง โรงเรียนบานหนองไมถี่

362 18255 นายรวน มาลีหวล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

363 18345 นางกมลวรรณ แปนโสม โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

364 18346 นายเดช ศาลางาม โรงเรียนบานกระโพ

365 18441 นายธีรชัย มาลีหวล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

366 18593 นางสาคร คงทรัพย โรงเรียนบานหนองยาง

367 18608 นางสาวทรงลักษณ เจริญบุญ โรงเรียนบานโพนครก

368 18638 นายสมยศ โลเกตุ โรงเรียนบานกระโพ

369 18640 นางสมบัติ สาแกว โรงเรียนบานหนองยาง

370 18675 นางสาวธิดาวรรณ สายแสงจันทร โรงเรียนบานยางกระจับ

371 18676 นายปยะ สรอยจิต โรงเรียนบานบะ

372 18679 นางทองอินทร เกงรัมย โรงเรียนบานกระโพ

373 18804 นางศิริลักษณ เดชทรัพย โรงเรียนบานหนองยาง

374 18825 นายเสนห แกวบุญเลิศ โรงเรียนบานกระโพ

375 18842 นางราตรี ผิวเหลือง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

376 18844 นายวุฒิชัย มีพันธ โรงเรียนบานกระโพ

377 18879 นายวินัย บัวศรี โรงเรียนบานกระโพ

378 19044 นางสุรณีพร จงใจรักษ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

379 19114 นายชาติชาย ลักขษร โรงเรียนบานหนองไมถี่

380 19115 นางสุกัญญา บุญยืน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

381 19130 นางพิสมัย ตลับทอง โรงเรียนบานกระโพ

382 19166 นายอนันตศักดิ์ จงใจรักษ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

383 19167 นายถนัด ทองจันทร โรงเรียนบานบะ

384 19168 นายสํารอง ลักขษร โรงเรียนบานบะ
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385 19205 นายนิคม บุญลอม ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

386 19307 นายอนุวัฒน ลักขษร โรงเรียนบานบะ

387 19332 นายวัฒนา สายแสงจันทร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

388 19334 นายประเสริฐ บุญพันธ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

389 19435 นางสุมาลัย กําจร โรงเรียนบานกระโพ

390 19439 นางพิศมัย ลักขษร โรงเรียนบานบะ

391 19440 นางสิริพร สืบมี โรงเรียนบานหนองยาง

392 19443 นางประหยัด กะการดี โรงเรียนบานบัวโคก

393 19444 นายเสถียร กะการดี ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

394 19446 นางสงวนศรี นฤมิตรสกุล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

395 19447 นายกวี มะลิงาม โรงเรียนบานกระโพ

396 19448 นางโชติมา สมานมิตร โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

397 19450 นายหลง บุญเที่ยง โรงเรียนบานโพนครก

398 19452 นายพุทธา กําจร โรงเรียนบานกระโพ

399 19543 นางสมพงษ ประยงคหอม ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

400 19544 นายวิรัตน สระแกว2 โรงเรียนบานโนนระเวียง

401 19546 นางทองจันทร แสงคําไพ โรงเรียนบานกระโพ

402 19574 นายเลียบ จําปายงค โรงเรียนบานโพนครก

403 19575 นายธวัชชัย ไพรสินธิ์ โรงเรียนบานยางกระจับ

404 19576 นายวัฒนะ กันนุฬา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

405 19577 นางหทัยรัตน สันวัง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

406 19578 นางวนิดา เครือวัลย ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

407 19579 นางชีราภรณ แขงขัน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

408 19607 นางภัณฑิราภรณ  สอนสระคู  ฟลาเทน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

409 19616 นายวุฒิชัย ไพรสินธุ โรงเรียนบานยางกระจับ

410 19617 นางวิลัย กงเมง โรงเรียนบานบะ

411 19618 นางสาวศิริรัตน ผิวเหลือง โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

412 19632 นางวิชชุกานต แสนแกว โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

413 19676 นายปรีชา เจริญศิริ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

414 19677 นางสุรีรัตน เจริญศิริ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

415 19763 นายธัญสิทธิ์ ปติมณีรัศมิ์ โรงเรียนบานบัวโคก

416 19783 นายประหยัด ธนปฐมพงศ โรงเรียนบานบะ
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417 19815 นายพรศักดิ์ ศรีแกว โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

418 19857 นางบัวเลียน สรอยจิต โรงเรียนบานกระโพ

419 19877 นายชัยณรงค วงควาท โรงเรียนบานโนนระเวียง

420 19878 นายรัตนศักดิ์ ลวดเงิน โรงเรียนบานหนองไมถี่

421 19899 นายสําราญ ทันแกว ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

422 19920 นายพิทักษ ชอบดี โรงเรียนบานหนองยาง

423 19938 นายอาทิตย อุดมทรัพย โรงเรียนบานโนนระเวียง

424 19968 นายประคอง พรหมชาติ โรงเรียนบานบัวโคก

425 20057 นายวรพล ปนสุข โรงเรียนบานหนองยาง

426 20058 นายบุญเจือ ภูแกว ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

427 20080 นายสมนึก สุขยา โรงเรียนบานบะ

428 20135 นางเดือนเพ็ญ ค้ําชู โรงเรียนบานหนองไมถี่

429 20170 นายสนอง บุญคง โรงเรียนบานยางกระจับ

430 20171 นายสมัย ปานทอง โรงเรียนบานยางกระจับ

431 20203 นายสรพงษ จันทรทอง โรงเรียนบานโพนครก

432 20271 นายบุญยืน เจริญศิริ โรงเรียนบานกระโพ

433 20273 นางทิพากร โพยมแจม โรงเรียนบานโพนครก

434 20300 นายสุพจน ใจกลา โรงเรียนบานบะ

435 20302 นายพิมพา พนมพงศ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

436 20303 นายประณต สุขแสง โรงเรียนบานยางกระจับ

437 20306 นายเฉลิม ตลับทอง โรงเรียนบานบะ

438 20372 นายประยาน สิมมา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

439 20445 นางดาราวรรณ แขงขัน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

440 20451 นางนพวรรณ สุทธิ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

441 20537 นายสมเดช บุญมาก ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

442 20598 นายพูนศักดิ์ บุญยืน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

443 20602 นางบัวทอง รัตนเวฬุ โรงเรียนบานยางกระจับ

444 20638 นางนภาพร ตระการผล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

445 20654 นางจันทรเพ็ญ แกนแกว โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

446 20721 นายธรรม ดีสุข โรงเรียนบานโนนระเวียง

447 20746 นางสุวรรณี ไพรสินธุ โรงเรียนบานยางกระจับ

448 20796 นายสุรพงษ บรรจุสุข โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย
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449 20827 นายสมพร สวัสดี โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

450 20983 นางจันทรพร สุขแสง โรงเรียนบานยางกระจับ

451 21000 นายจําลอง แหลมทอง โรงเรียนบานโนนระเวียง

452 21038 นางไพบูลย พรมมี โรงเรียนบานโพนครก

453 21040 นายสมชาย แปนจันทร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

454 21085 นางประยูร พุทธชาติ โรงเรียนบานกระโพ

455 21168 นายจริญ อังสนุ โรงเรียนบานโนนระเวียง

456 21203 นายประพันธ กําเนิดพรม โรงเรียนบานหนองไมถี่

457 21207 นายสุข ยิบรัมย โรงเรียนบานหนองยาง

458 21239 นายสมพร คงทรัพย โรงเรียนบานกระโพ

459 21287 นางจําเนียร บุญคง โรงเรียนบานยางกระจับ

460 21293 นายพงษพิทักษ ฉิมงาม โรงเรียนบานบะ

461 21330 นางสาวมาลี ลาภจิตร โรงเรียนบานบัวโคก

462 21354 นายวัฒนา พรหมบุตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

463 21363 นางบุญรวม พลสระคู โรงเรียนบานโพนครก

464 21410 นายประกอบ สรอยจิตร โรงเรียนบานหนองไมถี่

465 21478 นายเสถียร ศักศรี โรงเรียนบานยางกระจับ

466 21524 นางนงลักษณ เพ็งประสิทธิพงศ โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

467 21540 นางเสาวลักษณ จันทรแดง โรงเรียนบานบัวโคก

468 21555 นางรัชนี บุญยืน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

469 21583 นายวีรศักดิ์ พรหมบุตร โรงเรียนบานยางกระจับ

470 21599 นางอุษา สรอยจิตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

471 21647 นายชัยณรงค ยืนยาว ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

472 21709 นายสุระ จันทรงาม โรงเรียนบานหนองไมถี่

473 21720 นางสาวอารุณี บุญยืน โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

474 21778 นางบุญนอม ใจกลา โรงเรียนบานกระโพ

475 21809 นายพิจิตร ลักขษร โรงเรียนบานยางกระจับ

476 21815 นางสุนันท สุขประเสริฐ โรงเรียนบานหนองยาง

477 21816 นายพงษศักดิ์ กลางพัฒนา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

478 21819 นายธีรชาต สิริสุนทรานนท โรงเรียนบานหนองยาง

479 21820 นางวิภาพร สิริสุนทรานนท ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

480 21821 นางอรนุช พรหมบุตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 5 อําเภอทาตูม

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

481 21986 นายเศรษฐชัย สุขบรรเทิง โรงเรียนบานบะ

482 22037 นางจีราพร เอ็นดู โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

483 22038 นายกิตติพงษ มานะภักดิ์ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

484 22058 นางพรอมทรัพย ศักศรี โรงเรียนบานยางกระจับ

485 22059 นายโสภา คํางาม โรงเรียนบานหนองยาง

486 22090 นายไพฑูรย พลภูงา โรงเรียนบานโนนระเวียง

487 22091 นางปยวดี บุญเรือง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

488 22145 นางพรพินันท โคตรพันธ โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

489 22164 นายกฤตภพ ศรีใหญ โรงเรียนบานกระโพ

490 22219 นางนงพงา แจมจรัสกิจทวี โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

491 22278 นางอินทิรา ตอสุข โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

492 22279 นายจํารัส ตอสุข โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

493 22344 นายชัยพร อินทรชู โรงเรียนบานยางกระจับ

494 22390 นางสาวมยุรี เสอุดม โรงเรียนบานหนองยาง

495 22392 นายภูมิพันธ จันทรเพ็ญ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

496 22432 นางเพ็ญศรี ดาทอง โรงเรียนบานบะ

497 22495 นายธนันชัย สัตยแสง โรงเรียนบานหนองไมถี่

498 22582 นางสาวกิรติกาญจน สุวรรณพันธ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

499 22600 นางสุวัฒนา นามบุรี โรงเรียนบานกระโพ

500 22604 นางสาวสุนารี งามชื่น โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

501 22681 นางปุณณภา ทิตาธนัชพร โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

502 22699 นางศิริเพ็ญ อุนเรือน โรงเรียนบานโพนครก

503 22702 นางลําดวน กองทอง โรงเรียนบานโนนระเวียง

504 22780 นายศิริรัตน ชอบรัมย โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

505 22805 นางวันดี นิตยวัน โรงเรียนบานบะ

506 22829 นางนุชนาถ นาคแสง โรงเรียนบานยางกระจับ

507 22862 นายอุทัย ชัยงาม2 โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

508 22891 นางบําเพ็ญ จันทรกุญชร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

509 22926 นางอรุณีย มนตดี โรงเรียนบานโนนระเวียง

510 22932 นายวรวิทย อรัญศรี โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

511 22933 นายเฉลิมศักดิ์ อินทรสอน โรงเรียนบานหนองไมถี่

512 22961 นางอําพา ปรากฎชื่อ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย
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513 22962 นางจิราพร ชนะมุยา โรงเรียนบานยางกระจับ

514 22984 นางสุปวีณ แหลมทอง โรงเรียนบานโนนระเวียง

515 23074 นายเทิดไทย สวัสดี โรงเรียนบานหนองยาง

516 23126 นางสาวพราวรัตน สะอาดยิ่ง โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

517 23161 นายถนอม บุญโต โรงเรียนบานหนองยาง

518 23199 นางพนม สุวงศ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

519 23266 นางวราวัลย คําดี โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

520 23289 นายสาธิต พิพัฒนพงศนนท ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

521 23292 นางกิ่งแกว เนาวสูงเนิน โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

522 23319 นายชัยวัฒน ไกรอ่ํา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

523 23321 นางศิริพร สานันท โรงเรียนบานกระโพ

524 23380 นางผกาวดี สุวงศ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

525 23387 นางสาวกาญจนา ศรีราช โรงเรียนบานหนองยาง

526 23420 นางอรชิรา อินทรงาม โรงเรียนบานโพนครก

527 23505 นายทองเทอด สุทธิสุวรรณ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

528 23524 นางสาวจรรยา มากพงศ โรงเรียนบานกระโพ

529 23618 นายวิธิวัติ รักษาภักดี โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

530 23667 นายอนุมัติ สีเหลือง โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

531 23687 นางสาวบุหงา แขงขัน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

532 23696 นายจําเนียร สุระสังข โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

533 23697 นายธนัญชัย เรือนริน โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

534 23712 นายประสพศักดิ์ ทีหัวชาง โรงเรียนบานกระโพ

535 23716 นางพรรณประภา สิมมา โรงเรียนบานหนองยาง

536 23755 นายสิทธิศักดิ์ เอ็นดู ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

537 23756 นายสามารถ มะลิหวล โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

538 23781 นางวรนุช ธนปฐมพงศ โรงเรียนบานบะ

539 23782 นายพูนสุข มะลิหวล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

540 23802 นายสมชาย ปลัดกอง โรงเรียนบานหนองไมถี่

541 23842 นายบุญเติม ใจกลา โรงเรียนบานหนองยาง

542 23859 นายชอบ โสรถาวร โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

543 23878 นางวีราภรณ จันทรแดง โรงเรียนบานบัวโคก

544 23927 นายมาโนชย พุมเขียว โรงเรียนบานกระโพ
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545 24036 นายทวีศักดิ์ สุกใส โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

546 24064 นางจันทิมา การะเกษ โรงเรียนบานกระโพ

547 24130 นายพงษศักดิ์ สมสวย โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

548 24131 นางประภา ละเมียดดี ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

549 24176 นางสาววิไล กวางขวาง โรงเรียนบานหนองยาง

550 24205 นางชญาภา สารจันทร โรงเรียนบานหนองยาง

551 24224 นายจําลอง นิตยลาภ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

552 24307 นางสุเทียบ ราชปนติ๊บ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

553 24308 นางรุงอรุณ อินทรสอน โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

554 24314 นายกฤดิชญภากรณ มนตดี โรงเรียนบานโนนระเวียง

555 24388 นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

556 24399 นายสุระชัย อันมัย โรงเรียนบานโนนระเวียง

557 24414 นางศิริลักษณ สิมมา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

558 24427 นายวิจิตร คงทรัพย โรงเรียนบานหนองยาง

559 24474 นายคมสัน อรุณทิพย โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

560 24476 นายดําริห พิศเพ็ง โรงเรียนบานบัวโคก

561 24507 นายไพรัช มีพันธ โรงเรียนบานโพนครก

562 24509 นางสายยวน สินคา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

563 24560 นายสฤษดิ์ บุญบรรลุ โรงเรียนบานบะ

564 24563 นางจีรวรรณ สนวิจิตร โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

565 24587 นายสุทิน สอนสุระ โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

566 24596 นายชาญณรงค อินทนูจิตร โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

567 24600 นายสมพร วุฒิยา โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

568 24612 นางศุภมาส ทาทอง โรงเรียนบานบะ

569 24665 นายสมัคร ผงทวี โรงเรียนบานโพนครก

570 24686 นายบัญญัติ ธุรานุช โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

571 24704 นางธัญพร ทองหลอ โรงเรียนบานหนองยาง

572 24746 นางสาวยาใจ มาลีหวล โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

573 24784 นางพรพหัส กุศลศิลป ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

574 24809 นางสาวปวริศา ยั่งยืน โรงเรียนบานบะ

575 24866 นายอรรถพล ขันถม โรงเรียนบานบัวโคก

576 24925 นางอรุณี บุญยืน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี
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577 24935 นางกาญจนา แกวมณีจันทร โรงเรียนบานบะ

578 24946 นางวัลลภา สุขบรรเทิง โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

579 24962 นายสุพล สุขมั่น โรงเรียนบานบัวโคก

580 24974 นางจารุนัย อินทรสอน โรงเรียนบานโนนระเวียง

581 24992 นางเสาวณีย ศรีไตรลืม โรงเรียนบานบะ

582 25011 นายประสิทธิ์ ฉายสันต โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

583 25019 นางสุพน สุกแสง โรงเรียนบานยางกระจับ

584 25059 นางบุญณดา สุกใส โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

585 25060 นางนวมน มีโชค โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

586 25094 นางลักขณา กระแสเทพ โรงเรียนบานบะ

587 25097 นางภคมณ สุระสุข โรงเรียนบานบัวโคก

588 25135 นายสมเกียรติ์ บุญลอม โรงเรียนบานโพนครก

589 25194 นางกุลวรินทร ปติมณีรัศมิ์ โรงเรียนบานหนองยาง

590 25195 นายดาราศักดิ์ ไขแสง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

591 25196 นายรําลึก เจือจันทร โรงเรียนบานหนองไมถี่

592 25197 นางเพ็ญศรี แกววัน โรงเรียนบานโพนครก

593 25204 นายสุรสิทธ แกวอินทร โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

594 25230 นางศศิมา ลักขษร โรงเรียนบานบะ

595 25341 นางวิภาวัลย ผิวเหลือง โรงเรียนบานโนนระเวียง

596 25377 นางวิไลย ผิวเฮา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

597 25378 นายธวัช นาคกระแสร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

598 25395 นางทองทิพย ผลินธร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

599 25419 นายวิชัย สาลีงาม โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

600 25440 นางรวิวรรณ พิมพพอก โรงเรียนบานกระโพ

601 25462 นายชัยธิวัฒน ทาทอง โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

602 25492 นายพิชัย กะการดี โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

603 25511 นางเกศินี พุมเขียว โรงเรียนบานบะ

604 25555 นางสุพิต ตลับทอง โรงเรียนบานยางกระจับ

605 25560 นางไกรทอง สมรูป โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

606 25625 นางธนนันท แกวบุญเลิศ โรงเรียนบานกระโพ

607 25627 นางสมบูรณ เกลี้ยงพรอม โรงเรียนบานหนองไมถี่

608 25672 นางบุญครอง โสสิงห โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)
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609 25681 นางสุรีรัตน หวงประโคน โรงเรียนบานกระโพ

610 25692 นางถนอมทรัพย จิตหาญ โรงเรียนบานโพนครก

611 25758 นางอรวรรณ เสงี่ยม โรงเรียนบานโพนครก

612 25801 นายเพทาย ฉัตรทอง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

613 25820 นายอธิปก บุญปก โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

614 25868 นางสาวชดาษา บูรณเจริญ โรงเรียนบานบัวโคก

615 25878 นางณัฐยา ชิตบัณฑิตย โรงเรียนบานหนองยาง

616 25888 นางกิ่งดาว ผงทวี โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

617 25921 นายเฉลิมพล สนวิจิตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

618 25938 นายประยงค วิเศษวงษา โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

619 25939 นางรัตนา ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

620 26008 นางดิถีเพ็ญ พลภูเมือง โรงเรียนบานบะ

621 26036 นางเบญจมาภรณ บุญลอม โรงเรียนบานโพนครก

622 26068 นางดลฤทัย สมพันธ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

623 26096 นางเสาวคนธ บุญมั่น โรงเรียนบานหนองยาง

624 26108 นายพัทยา หอทรัพย โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

625 26163 นายบุญเรือง พาเจริญ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

626 26164 นางกาญจนา พาเจริญ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

627 26205 นางศิริพรรณ นิจไตรรัตน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

628 26234 ส.อ.วีรเกียรติ ศรชัยเลิศสกุล โรงเรียนบานโพนครก

629 26290 นายบุญเลิศ เมชบุตร โรงเรียนบานโนนระเวียง

630 26292 นางชัชพร แนวทอง โรงเรียนบานหนองยาง

631 26352 นางพชรมณ เมธาศักติวงศ โรงเรียนบานบัวโคก

632 26369 นางศิรินภา ทองเงิน โรงเรียนบานยางกระจับ

633 26400 นายฉลอง คุมโสระ โรงเรียนบานยางกระจับ

634 26401 นายกิติศักดิ์ ชนะมุยา โรงเรียนบานยางกระจับ

635 26402 นายธวัชชัย แสงคําไพ โรงเรียนบานกระโพ

636 26403 นางชญาญพัฐ ตลับทอง โรงเรียนบานกระโพ

637 26408 นางนิศาชล ศิลาเณร โรงเรียนบานยางกระจับ

638 26421 นายสุรวิทย สุดสกุล ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

639 26452 นายรําไพ เกงรัมย โรงเรียนบานกระโพ

640 26465 นางจิตตวัฒนา บุญยืน โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)
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641 26478 นางสาวชูศรี ศรีสุข โรงเรียนบานกระโพ

642 26488 นายสุดใจ ศรีใหญ โรงเรียนบานโพนครก

643 26516 นางชวนพิศ เพ็งประสิทธิพงศ โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

644 26517 นางชิดกมล ชมพันธ โรงเรียนบานหนองยาง

645 26520 นางพรศรี สิงหสวัสดิ์ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

646 26523 นางศิริวงศ บุญไว โรงเรียนบานกระโพ

647 26571 นายจํารัส สิงหเสนา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

648 26585 นายศักดิ์สิทธิ์ เลิศรัตนาวดี โรงเรียนบานโพนครก

649 26594 นางสาวนิตยา แซเตียว ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

650 26598 นางนงเยาว ปยวรารักษ โรงเรียนบานหนองไมถี่

651 26641 นางสุพจน ลักขษร โรงเรียนบานยางกระจับ

652 26642 นางทองคํา ชมวิจิตร โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

653 26643 นางพิณทอง ผองแกว โรงเรียนบานบะ

654 26650 นายวัฒนา มาลีหวล โรงเรียนบานโนนระเวียง

655 26676 นายปราโมทย พรหมบุตร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

656 26689 นางสาวพวงเพ็ชร สายจีน โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

657 26692 นางสาวมัลลวีร ดอกแกว โรงเรียนบานหนองยาง

658 26716 นายวิษกร สุระสุข โรงเรียนบานบัวโคก

659 26717 นางบุษกร นิ่มกระโทก โรงเรียนบานบะ

660 26722 นางคชาภรณ มาลีหวล โรงเรียนบานโพนครก

661 26825 นายปรมินทร แขงขัน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

662 26827 นางเบญญาภา หอมหวลฤดีกุล โรงเรียนบานหนองยาง

663 26828 นางวิไลกุล สมานมิตร โรงเรียนบานหนองไมถี่

664 26952 นายประดิษฐ ศรีอินทร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

665 26961 นายสมนึก ผงทวี โรงเรียนบานโพนครก

666 26981 นางสุกัญญา สมรูป โรงเรียนบานบะ

667 27041 นางพัสณี พุฒภูงา โรงเรียนบานโนนระเวียง

668 27154 นายเทิดภูมิ ยั่งยืน โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

669 27166 นางปรีดา วงศฉลาด ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

670 27215 นางรัตนา เนื่องขันตรี โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

671 27268 นางปรียานุช บุญเหลือ โรงเรียนบานกระโพ

672 27278 นายวันชัย ศรีพรมสุข โรงเรียนบานหนองไมถี่
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673 27323 นางลมัย สวัสดี โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

674 27324 นางสุภาพร สุริยะสุขประเสริฐ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

675 27379 นางศิริกาญจนา ประทุมทอง โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

676 27434 นางกรกมลวรรณ อินทรงาม โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

677 27461 นายเข็มเพชร แสนคาร โรงเรียนบานหนองยาง

678 27462 นางนุกูลศรี แสนคาร โรงเรียนบานหนองยาง

679 27530 นายสุเพียบ ตลับทอง โรงเรียนบานกระโพ

680 27549 นายสุทิน เสามั่น ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

681 27589 นายสุรสิทธิ์ สมานมิตร โรงเรียนบานหนองไมถี่

682 27679 นางนภัสกร เจริญไว โรงเรียนบานยางกระจับ

683 27694 นางบุปผา บุญมี โรงเรียนบานหนองยาง

684 27701 นายคําโพธิ์ บุญสิงห โรงเรียนบานกระโพ

685 27771 นายเขตรัฐ ชูเชิด โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

686 27859 นางเจริญวรรณ ชวยศรี ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

687 27865 นางสุภาพร บุญสิงห โรงเรียนบานบัวโคก

688 27952 นายศุภฤกษ ทองหลอ โรงเรียนบานหนองยาง

689 27953 นางสาคร นาคกระแสร ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

690 28035 นายภูมิพิทักษ เจริญไว โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

691 28047 นางสาวลํายงค แสนมา โรงเรียนบานกระโพ

692 28164 นายสุวัฒน แกวหนองฮี โรงเรียนบานโพนครก

693 28220 นายทักษิณ วงศฉลาด โรงเรียนบานหนองไมถี่

694 28251 นางสวรรยา ยังมูล โรงเรียนบานกระโพ

695 28265 นายสายันต คํามะณี โรงเรียนบานบัวโคก

696 28291 นางผาลี ศาลางาม โรงเรียนบานกระโพ

697 28323 นางจําลองลักษณ ทิพยบุญ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

698 28324 นางรุจิรา สิมมา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

699 28334 นางประสิทธิ์พร ชัยงาม โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

700 28382 นางจันทนา ผงทวี โรงเรียนบานโพนครก

701 28391 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

702 28408 นายพัลลภ พัวพันธุ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

703 28416 นางประภา แขงขัน ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

704 28456 นางผกามาศ แปนจันทร โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)
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705 28474 นางฤทัย สุวรรณสุข โรงเรียนบานโพนครก

706 28495 นางพัชรินทร ไตรโสม โรงเรียนบานหนองไมถี่

707 28500 นางคนึงนิตย สมรูป โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

708 28502 นายอนุภาพ หอมเนียม โรงเรียนบานบัวโคก

709 28565 นางวีรากานต อุดมคํา โรงเรียนบานหนองไมถี่

710 28594 นางสุพรรณี สาแกว โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

711 28673 นางลีลาวดี กมลรัตน โรงเรียนบานกระโพ

712 28678 นายจักรกริช โพธิ์อุดม โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

713 28711 นางชาลินี ยืนยง โรงเรียนบานบัวโคก

714 28753 นางสาวจินตนา บุญมี โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

715 28795 นายศุภกร เข็มทอง โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

716 28796 นางสุกัญญา คงออน โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

717 28810 นางพัชชา คารศรี โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

718 28830 นายประพจน ผกานนท โรงเรียนบานยางกระจับ

719 28831 นางศศิวิมล ผกานนท โรงเรียนบานยางกระจับ

720 28867 นางจิราวรรณ เกษแกว โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

721 28868 นายพัฒนา ฉิมงาม โรงเรียนบานกระโพ

722 28871 นางหทัยกาญจน พิมพสาร โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

723 28898 นายสุเทพ วรวงศ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

724 28911 นางนิตยา สาพันธ โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

725 28937 นายสมศักดิ์ บุญปก โรงเรียนบานบะ

726 28949 นางจีรนันท ชูมณี โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

727 28977 นายฉัตรชัย ปลายแกน โรงเรียนบานบัวโคก

728 28996 นายธนภัทร ปานทอง โรงเรียนบานโนนระเวียง

729 29046 นายวีรเดช เดชภูมิรักษ โรงเรียนบานกระโพ

730 29058 นายทรงกูล เข็มพิลา โรงเรียนบานยางกระจับ

731 29073 นางกาญจนา พรหมบุตร โรงเรียนบานบัวโคก

732 29091 นางสาวพรพจนาถ สวยรูป โรงเรียนบานโนนระเวียง

733 29148 นายสุริยะ สาแกว โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

734 29165 นางสาวณิชฏิยา แขงขัน โรงเรียนบานยางกระจับ

735 29214 นายเสนห เบญจมาศกุล โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

736 29220 นางสาวสุภัทษร คงสุข โรงเรียนบานบะ
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737 29241 นางสุภัทรา พิเลิศ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

738 29242 นายศุภวัตร พิเลิศ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

739 29323 นางพัชรี จันทรทอง โรงเรียนบานโนนระเวียง

740 29340 นางอันสิมน อุไร โรงเรียนบานกระโพ

741 29369 นายสุชาติ สรอยสีหา โรงเรียนบานหนองยาง

742 29371 นายสมเกียรติ สิริโชคธนานันท โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

743 29382 นางสาววันภัสสร วันดี โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

744 29392 นางปวีณา วรรัมย โรงเรียนบานบะ

745 29405 นายพิทยา ลักขษร โรงเรียนบานกระโพ

746 29424 นางบัวสัน แกวหนองฮี โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

747 29443 นายอนันตชัย คุณนาม โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

748 29470 นางนงเยาว ปลายแกน โรงเรียนบานบัวโคก

749 29471 นายชาญชัย วลัยศรี โรงเรียนบานกระโพ

750 29475 นายจักรกฤษณ ชิดนอก โรงเรียนบานหนองไมถี่

751 29477 นางสาวน้ําฝน สิทธิศรี โรงเรียนบานโนนระเวียง

752 29489 นางเพ็ญญาภรณ เกลี้ยงพรอม โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

753 29521 นางจันทรฉาย จวงจันทร โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

754 29535 นายอัครเดช แกวใส โรงเรียนบานกระโพ

755 29537 นายมาโนช คงทรัพย โรงเรียนบานกระโพ

756 29538 นายอมรเวช คงทรัพย โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

757 29540 นางนัฐกานต พลดงนอก โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

758 29543 นายยุทธนา พิมพสาร โรงเรียนบานบัวโคก

759 29579 นางวันเพ็ญ อุนรัมย โรงเรียนบานบะ

760 29601 นายอํานาจ มะลิงาม โรงเรียนบานบัวโคก

761 29611 นางภูษิตา ขุมทอง โรงเรียนบานหนองยาง

762 29618 นายพงศกรณ ศาลางาม โรงเรียนบานกระโพ

763 29619 นายนิรุตต บูรณะประสิทธิ์ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

764 29691 นางสาวเสารวิภา ทวีฤทธิ์ โรงเรียนบานกระโพ

765 29714 นางสาวภัทรินทร อะสงค โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

766 29747 นางวาสนา มัดยารัมย โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

767 29756 นายวรวุธ จงใจงาม โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

768 29811 นางอาภาวี บินรัมย โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)
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769 29820 นางยุพาภรณ เบญจมาศกุล โรงเรียนบานโพนครก

770 29821 นางประวัติ ลาดดี โรงเรียนบานหนองไมถี่

771 29871 นางปยาพร คงนาค โรงเรียนบานบะ

772 29921 นางสาวจิรารักษ บุญอรัญ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

773 29954 นางจันทรจิรา สาแกว โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

774 29976 นางณฤดี เกตุวงค โรงเรียนบานโพนครก

775 29980 นางนวลจันทร สุภาพ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

776 30003 นายศราวุธ สุนทรภักดี โรงเรียนบานโนนระเวียง

777 30057 นายกิจพงษ ประทุมดี โรงเรียนบานบัวโคก

778 30061 นางสาววสินทรา ไพรสินธุ โรงเรียนบานยางกระจับ

779 30069 นายสิรวิทย ลาภจิตร โรงเรียนบานกระโพ

780 30096 นางสาวกมลวัฒน สิมมา โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

781 30099 นางสาวสุนิสา กะการดี โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

782 30145 นางสาวสุชาวลัญช สุขจิต โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

783 30198 นายสมศักดิ์ ชุมสุข โรงเรียนบานยางกระจับ

784 30250 นางชลิตา วิเศษ โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

785 30266 นางนิศารัตน ศาลางาม โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

786 30349 นางนันตนรี สิริโชคธนานันท โรงเรียนบานยางกระจับ

787 30363 นายนรินทร สุขศรี โรงเรียนบานกระโพ

788 30368 นางปริศนา ชาญศรี โรงเรียนบานบะ

789 30402 นางสมพวย ใจแกว โรงเรียนบานบัวโคก

790 30407 นางรุงอรุณ ดีลอม โรงเรียนบานบัวโคก

791 30412 นางสาวรุงนภา แกววัน โรงเรียนบานโพนครก

792 30447 นางสุพัตรา เชื้ออินทร โรงเรียนบานกระโพ

793 30481 นางเปรมกมล บัวแดง โรงเรียนบานกระโพ

794 30487 นายพลากร ตุมทอง โรงเรียนบานหนองไมถี่

795 30503 นางมลิสา แกวสิมมา โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

796 30516 นางดวงฤทัย แกวใส โรงเรียนบานกระโพ

797 30544 นางประณีต ขามชวง ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

798 30572 นายปราโมช กระแสเทพ โรงเรียนบานบะ

799 30575 นายไกรวิเชียร คงออน โรงเรียนบานโพนครก

800 30590 นายสุรกิตติ์ บุญมา โรงเรียนบานบะ
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801 30603 นางสาวศิริรักษ ทองจันทร โรงเรียนบานหนองไมถี่

802 30646 นางโรมใจ กระแสโท โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

803 30658 นางสาวรัตภูมิ แจทอง โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

804 30671 นางบานเย็น ผายสุวรรณ โรงเรียนบานกระโพ

805 30744 นางสายฝน เพิ่มผล โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

806 30745 นางเยาวเรศ หอมเนียม โรงเรียนบานหนองไมถี่

807 30748 นางสาววงคเดือน ชินวงค โรงเรียนบานบะ

808 30799 นายสุเทศ กาบทอง โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

809 30803 นายประสบสุข บุตรงาม โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

810 30821 นางฐิรัญญรัตน บุตรงาม โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

811 30835 นางสาวฐิตินันท บุญเสริม โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

812 30867 นางภคพร รวมทวี โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

813 30880 นางสาวธิดารัตน ปจจาเณย โรงเรียนบานกระโพ

814 30895 นางประภาพร กลางพัฒนา ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

815 30989 นางสุภาพ พลภักดี โรงเรียนบานบะ

816 30995 นายสมพร หมานมา โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

817 31004 นางจิดาภา จงใจงาม โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

818 31023 นางสาวศรีสุดา อินทรชู โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

819 31036 นายวิรุจ กอแกว โรงเรียนบานกระโพ

820 31044 นางสมเจต สระแกว โรงเรียนบานโพนครก

821 31073 นางทับทิม เสริมจันทร โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

822 31080 นายภาคภูมิ สันทอง โรงเรียนบานโนนระเวียง

823 31102 นายวัชระ แสนกลา โรงเรียนบานกระโพ

824 31103 นางละไม แสนกลา โรงเรียนบานกระโพ

825 31108 นายวิชิต สิงหสวัสดิ์ ศูนยประสานงานทาตูม-ชุมพลบุรี

826 31163 นางกัญญาภัค วงศฉลาด โรงเรียนบานบะ

827 31165 นางสาวจงจิต สาแกว โรงเรียนบานโพนครก

828 31216 นางสายฝน สีวิลาศ โรงเรียนบานบัวโคก

829 31248 นายสินชัย ใจกลา โรงเรียนบานกระโพ

830 31301 นางภัณฑิรา สายกลิ่น โรงเรียนบานยางกระจับ

831 31304 นายสาคร สําราญสุข โรงเรียนบานหนองไมถี่

832 31305 นางสาววรณัน ลักขษร โรงเรียนบานบะ
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833 31358 นางพัสตราภรณ หอมขจร โรงเรียนบานบะ

834 31379 นางปฏิมากร ยอแซ โรงเรียนบานบัวโคก

835 31452 นายนิคม ภูละมุล โรงเรียนบานยางกระจับ

836 31455 นางกุลละชาติ ประวัติการณ โรงเรียนบานบะ

837 31474 นายสมปอง อินทรงาม โรงเรียนบานโพนครก

838 31486 นางแกวใจ วงศฉลาด โรงเรียนบานยางกระจับ

839 31515 นายปรีชา พรมแกว โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

840 31516 นางมนทกานต จันทรปน โรงเรียนบานหนองยาง

841 31523 นางวรรภา กฤติยาวรรณ โรงเรียนบานบะ

842 31542 ส.ต.ท.หญิงอรทัย พัฒนธีรสิริ โรงเรียนบานโพนครก

843 31567 นางชอทิพย ภูละมุล โรงเรียนบานยางกระจับ

844 31573 นางมณีพร สุวัณณุสส โรงเรียนบานกระโพ

845 31584 นางสาววีรรินทร จันทรศรี โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

846 31613 นางสาวอรณิช เขตขยัน โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

847 31628 นางยุพิน สรอยจิตร โรงเรียนบานกระโพ

848 31631 นางภัทราภรณ พรหมบุตร โรงเรียนบานโนนระเวียง

849 31645 นายศุภชัย สุดชารี โรงเรียนบานยางกระจับ

850 31652 นางสาวณัฐยาภรณ กะการดี โรงเรียนบานบัวโคก

851 31664 นางนิภา ศรีเที่ยง โรงเรียนบานโนนระเวียง

852 31689 นางสาวจีรวรรณ จันทรกาบ โรงเรียนบานหนองยาง

853 31697 นางกุลจิรา พรหมบุตร โรงเรียนบานหนองไมถี่

854 31699 นางสาวขัตติยา น้ํายาทอง โรงเรียนบานบัวโคก

855 31713 นางสาวทิพยสุดา ศรีละบุตร โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

856 31729 นายพัทธดณย เจริญศิริ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

857 31734 นายคมวิบูลย หันตุรินทร โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

858 31750 นางวิไลย กุลบุตร โรงเรียนบานกระโพ

859 31789 นางสาวแพรวนภา อังสนุ โรงเรียนบานโนนระเวียง

860 31806 นางสาวลดาวัลย วรรณคํา โรงเรียนบานกระโพ

861 31808 นายกฤตภาส มาลาคํา โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

862 31838 นางอมรรัตน พรโสภณ โรงเรียนบานบะ

863 31863 นางธาลินี คงทรัพย โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

864 31869 นางสาวทิพวรรณ รสหอม โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)
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865 31881 นางสุดาบัณฑิต สุดชารี โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

866 31886 นายสุทธิรักษเขตร สังขสาลี โรงเรียนบานโนนระเวียง

867 31892 นางสาวสุราวัณ จันทอง โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

868 31922 นางสาวผกากานต บุญยอม โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

869 31926 นางพิราวรรณ ไตรพรม โรงเรียนบานกระโพ

870 31978 นางวิภาพร จันดารักษ โรงเรียนบานหนองยาง

871 31983 นายชาญณรงค จันทรแดง โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

872 32040 นายธนิต เยี่ยมรัมย โรงเรียนบานกระโพ

873 32057 นางสาวนัฐธิชา สีกุลนาวา โรงเรียนบานกระโพ

874 32108 นายวีรวัฒน บุญมี โรงเรียนบานโพนครก

875 32126 นางอรุณี เพงพินิจ โรงเรียนบานกระโพ

876 32153 นางผองศรี จันทรคีรีวิวัฒน โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

877 32193 นายธนชัย สรางการนอก โรงเรียนบานยางกระจับ

878 32239 นางสาวนาตยา นาคแสง โรงเรียนบานโนนระเวียง

879 32265 นางศศิธร นากกระแสร โรงเรียนบานโพนครก

880 32271 นางจิตติมา  ตลับทอง โรงเรียนบานกระโพ

881 32273 นางพิชญาภรณ อินสําราญ โรงเรียนบานกระโพ

882 32278 นางเกษมณี สุขชีพ โรงเรียนบานหนองไมถี่

883 32281 นางอนงคนาฏ ชาญศรี โรงเรียนบานกระโพ

884 32285 นายศราวุฒิ คงเพชร โรงเรียนบานกระโพ

885 32302 นางสาวเจนจิตย แขงขัน โรงเรียนบานโนนระเวียง

886 32333 นางสาวราตรี จงใจงาม โรงเรียนบานกระโพ

887 32361 นางกรณิศ สัตยแสง โรงเรียนบานหนองไมถี่

888 32407 นายสมพงษ บุญสิทธิ์ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

889 32422 นางสาวจันทรหอม ใจกลา โรงเรียนบานบะ

890 32489 นางสาวสุภาพร สาแกว โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

891 32494 นายธีรวัฒน ยอดสุรินทร โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

892 32496 นางวรรณา คูคํา โรงเรียนบานกระโพ

893 32509 นางจันทิรา เกตุโสระ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

894 32529 นางสาวสาวิตรี มะลิหวล โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

895 32566 นางอรสา บัวพัน โรงเรียนบานกระโพ

896 32579 นายอุทัย สมเพ็ชร โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย
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897 32584 นางสาวชนิดา เสาทอง โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

898 32607 นางนันทิกา คงเพชร โรงเรียนบานหนองไมถี่

899 32670 นางภรณณภัส จําปาทอง โรงเรียนบานบะ

900 32680 นางอัญชุลี วันคํา โรงเรียนบานกระโพ

901 32685 นางสาวเจนจีรา ภูพันนา โรงเรียนบานกระโพ

902 32694 นายภัทรพงศ นอยถนอม โรงเรียนบานกระโพ

903 32725 นายอัศวิน สรอยจิตต โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

904 32743 นางนงคลักษณ สทานอาจ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

905 32749 นางสาวศิรินภา โพธิ์ทอง โรงเรียนบานหนองยาง

906 32750 นางสาวนุชจรีย มีพันธ โรงเรียนบานกระโพ

907 32823 นายถวิล วองไว โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

908 32832 นายชิติพัทธ สุขเกษมศิลป โรงเรียนบานกระโพ

909 32869 นายทวีทรัพย สระแกว โรงเรียนบานยางกระจับ

910 32872 นางสาวจินตนา มณีศรี โรงเรียนบานโพนครก

911 32873 นายประสิทธิ์ มีนันท โรงเรียนบานกระโพ

912 32875 นางลักษิกา สิงหสุข โรงเรียนบานบะ

913 32889 นางสาวอารีรัตน สุขศรี โรงเรียนบานกระโพ

914 32915 นายอนันต พิลาจันทร โรงเรียนบานโพนครก

915 32928 นายสุวรรณ วงศเจริญ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

916 32932 นายรัตนะ แสงลา โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

917 32938 นายสุรพันธ วิจิตรศักดิ์ โรงเรียนบานกระโพ

918 32950 นายวีระชาติ เนื่องขันตรี โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

919 32951 นายสุบรรณ ใจเที่ยง โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

920 32952 นายนพพร กาแกว โรงเรียนบานหนองยาง

921 32986 นางสาวณัชชา ชมทอง โรงเรียนบานโนนระเวียง

922 32995 นายอิสระพงษ มั่งมีศรี โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

923 32999 นายกฤตภาส มูลทอง โรงเรียนบานหนองยาง

924 33010 นางสาวอุดม บุดศรี โรงเรียนบานบะ

925 33013 นางสาวเพ็ญนภา สินนอก โรงเรียนบานหนองไมถี่

926 33045 นายเสริมศักดิ์ พิมพศรี โรงเรียนบานบะ

927 33062 นางสาวกรวิภา มาลีหวล โรงเรียนบานบัวโคก

928 33066 นางศรัญยา ภูลสวัสดิ์ โรงเรียนบานยางกระจับ
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929 33072 นางวิสานารถ สมทิพย โรงเรียนบานกระโพ

930 33074 นางจารุณี แกวปุม โรงเรียนบานยางกระจับ

931 33081 นางสาวหนึ่งฤทัย พวงผกา โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

932 33082 นางสาววิสา พรหมบุตร โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

933 33083 นางพรพรรณ แกวเกิด โรงเรียนบานยางกระจับ

934 33084 นางสาวพิกุล ปานงาม โรงเรียนบานกระโพ

935 33096 นายธนาพล บัวคําโคตร โรงเรียนบานบะ

936 33116 นางสาวฤทัยชนก สมสวย โรงเรียนบานกระโพ

937 33162 นางสาวระพีพรรณ สระแกว โรงเรียนบานโนนระเวียง

938 33182 นางศิณีนาถ ทองยา โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

939 33183 นางสาวนงเยาว ชัยพร โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

940 33184 นางสาวสุทธิดา สาแกว โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

941 33185 นางสาวประนอม ลันสี โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

942 33187 นางสาวกชพรรณ เจริญผิว โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

943 33188 นายวิเชียร แกวสิมมา โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

944 33189 นางสาวฐาปณีย บุญมี โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

945 33190 นายเจษฎา สิมมา โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

946 33191 นายกฤษณพัทธ มงคล โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

947 33192 นางอาทิตยา พรหมบุตร โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

948 33193 นายฉัตรชัย ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

949 33194 นางอัญญารัตน สุขประสาน โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

950 33195 นายมนัสชัย เนื่องมี โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

951 33196 นางนพรัตน ขุนนามวงษ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

952 33198 นางมณีรัตนณาภรณ พรหมบุตร โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

953 33199 นางจินตนา บุญยืน โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

954 33200 นางสาวมยุรา จันทรประดับ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

955 33201 นางจารุณี สรอยจิตร โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

956 33226 นางสาวขนิษฐา กําจร โรงเรียนบานหนองยาง

957 33231 นางสาวณัฐชยา ศรีฮุย โรงเรียนบานบะ

958 33241 นางสาวศรีสุดา วรครุฑ โรงเรียนบานกระโพ

959 33244 นางสาวกันยารัตน ศาลางาม โรงเรียนบานกระโพ

960 33292 นางนิติยาภรณ ไกรเสือ โรงเรียนบานบะ
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961 33303 นางสาวณัฐรสิชา ดีลอม โรงเรียนบานโนนระเวียง

962 33307 นางทัศลียา สุนทรภักดี โรงเรียนบานโนนระเวียง

963 33401 นายรังสิต โพธิ์ศรี โรงเรียนบานโนนระเวียง

964 33415 นายธีรพงษ ยังมูล โรงเรียนบานกระโพ

965 33439 นางดลฤดี อาวอรามรัศมิ์ โรงเรียนบานหนองยาง

966 33478 นายธํารงศักดิ์ เชื้อเจริญ โรงเรียนบานยางกระจับ

967 33479 นางสุรางค เชื้อเจริญ โรงเรียนบานยางกระจับ

968 33480 นายเจษฎา สทุมรัมย โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

969 33484 นางสุลักษณา สิมมา โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

970 33493 นางสาวนิภาภรณ อันมัย โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

971 33514 นางสาวภานุชนาฏ ลักขษร โรงเรียนบานยางกระจับ

972 33525 นางสาวธิดาวรรณ โพธิ์ทอง โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

973 33540 นางภัททิยา ศรีหาตา โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

974 33555 นางพวงพรรณ ระเริงรัมย โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

975 33562 นางสาววิลาวรรณ กะการดี โรงเรียนบานโนนระเวียง

976 33580 นางสาวศิริกัญญา คําผม โรงเรียนบานหนองยาง

977 33608 นางสิริอร ทรงพระ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

978 33616 นางสาวชุติญา ศิริธาฎาสกุล โรงเรียนบานบะ

979 33617 นางรัตนาวรรณ พรหมหงษ โรงเรียนบานบัวโคก

980 33626 นางสาวจิราพรรณ บาลพูน โรงเรียนบานโนนระเวียง

981 33631 นายพงศกร โอบออม โรงเรียนบานโพนครก

982 33650 นายวรวิทย ภูแกว โรงเรียนบานโนนระเวียง

983 33661 นางสาวสงกรานต พรไชยา โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

984 33662 นางสาววาสนา บัวเลิศ โรงเรียนบานยางกระจับ

985 33679 นางศศิธร อยูเย็น โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

986 33694 นายประดิษฐ รวมทวี โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

987 33709 นายสัตญา อยูเย็น โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

988 33717 นายสุเมธ ถูกจิตต โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

989 33750 นางสาวปวีณา แสนกลา โรงเรียนบานบัวโคก

990 33771 นางสาวกนกวรรณ เหลาคํา โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

991 33827 นางสาววิลาวัลย ใจคุมเกา โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

992 33841 นางสาวสุภิญญา นครวงษ โรงเรียนบานหนองยาง
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993 33845 นางศุภาพิชญ โพธิ์หมุด โรงเรียนบานยางกระจับ

994 33847 นายคิดลึก สังขสาลี โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

995 33884 นางบุญยืน สุขสําโรง โรงเรียนบานบะ

996 33904 นางสาวจันทนา จิระยา โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

997 33917 นายวิทวัฒน คําทุย โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

998 33925 นางสุวรรณรัตน ปนะถา โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

999 33954 นางสาวสุปราณี จันทรล้ํา โรงเรียนบานกระโพ

1000 33955 นางสาวเยาวภา สิมมา โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1001 33956 นางสาวอัศนี กระแสโสม โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1002 33982 นางสาวรังสินี สีพิมพขัด โรงเรียนบานโนนระเวียง

1003 34061 นางสาวฤทัยรัตน บุตรศรีมาศ โรงเรียนบานหนองยาง

1004 34093 นางจุฑามาศ บุญรินทร โรงเรียนบานกระโพ

1005 34195 นางสาวณกานดา มีพันธ โรงเรียนบานหนองยาง

1006 34210 นางสาวปทมาพร ผิวเฮา โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

1007 34226 นางสาวจารุวรรณ กอราช โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

1008 34264 นายวัชระ พรมทา โรงเรียนบานบะ

1009 34311 นายกองพันธ โกตาล โรงเรียนบานโพนครก

1010 34332 นางสาวกนกวรรณ อะทะรัมย โรงเรียนบานบัวโคก

1011 34340 นางสาวสิริภา ศรีใหญ โรงเรียนบานบะ

1012 34362 นายณัฐวุฒิ แกลวกลา โรงเรียนบานโพนครก

1013 34372 นางสาวศิริพร เกาดานจาก โรงเรียนบานโนนระเวียง

1014 34398 นายโสภณ พิมพสังกุล โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1015 34399 นายอรรถพล สุขประสาน โรงเรียนบานโพนครก

1016 34413 นางสาวสุภาดา มูลแวง โรงเรียนบานหนองยาง

1017 34436 นางสาววราพร กาสิงห โรงเรียนบานยางกระจับ

1018 34437 นางสาวรัตนากร แซบวง โรงเรียนบานโนนระเวียง

1019 34438 นางสาวรัตตญา สมบูรณ โรงเรียนบานหนองยาง

1020 34473 นายเอกชัย ใยขันธ โรงเรียนบานกระโพ

1021 34518 นางสุภาพ บุญมา โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

1022 34527 นายอัมรินทร ชมพู โรงเรียนบานหนองยาง

1023 34544 นางเบญญาภา โมกไธสง โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1024 34555 นางสาวนพมาศ หวงไธสง โรงเรียนบานกระโพ
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1025 34563 นางสาวนิสารัตน เศรษฐทัตต โรงเรียนบานยางกระจับ

1026 34632 นางสาวอัมรา สิมมา โรงเรียนบานบัวโคก

1027 34673 นางสาวกนกวรรณ ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1028 34674 นางสาวมาลัยรัตน เพ็งประสิทธิพงศ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1029 34675 นางสาวศรีประไพ ศรีเลิศ โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

1030 34711 นายทิวากร พรหมบุตร โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1031 34712 นางสาวนุจรินทร ทองนรินทร โรงเรียนบานบะ

1032 34713 นางสาวกนกวรรรณ ใจกลา โรงเรียนบานบะ

1033 34739 นางสาววราภรณ ปดตาโส โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

1034 34756 นางสาวสุกันยา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานบัวโคก

1035 34757 นายศิริพงศ พิลาด โรงเรียนบานกระโพ

1036 34790 นางสุมาภรณ พวงบุญ โรงเรียนบานโพนครก

1037 34819 นางสาวดรุณี ปนะเล โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1038 34844 นางสมพิศ อิ่มบุตร โรงเรียนบานยางกระจับ

1039 34857 นายเจษฎา ดาศรี โรงเรียนบานหนองยาง

1040 34872 นางสาววนิดา แกวโพนงาม โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1041 34881 นายปญญา บุญยืน โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1042 34926 นางอลงกรณ สิมมา โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1043 34942 นางพิกุล จิตแมน โรงเรียนบานหนองยาง

1044 34991 นางสาวอรุณรัตน เพชรพูน โรงเรียนบานกระโพ

1045 34992 นางสาวอาริยา อังสนุ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1046 35014 นางจารุวรรณ เชยคําแหง โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

1047 35031 นางผกาทิพย สมรูป โรงเรียนบานบัวโคก

1048 35061 นางสาวรัชฎากร แกวกาญจน โรงเรียนบานบัวโคก

1049 35121 นางยุภาวดี สิงหาด โรงเรียนบานหนองยาง

1050 35154 นางสาวศศิภา ชอบรัมย โรงเรียนบานหนองไมถี่

1051 35170 นายรพีกิจ ไพรสินธุ โรงเรียนบานโพนครก

1052 35209 นายกรีฑา แจงสนาม โรงเรียนบานโพนครก

1053 35210 นายคุณาวุธ แผนทอง โรงเรียนบานกระโพ

1054 35246 นางสาวสรวีย มีพรอมพล โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

1055 35260 นางสาวดาราพร พันธหนองหวา โรงเรียนบานโพนครก

1056 35284 นางภัทราวดี ศรีสรสิทธิ์ โรงเรียนบานบัวโคก
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1057 35298 นางสาวศิริน อังศุวัฒนา โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

1058 35299 นางสาวจุฑามาศ ชื่นชม โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

1059 35300 นางสาววิภารัตน ลาสุวรรณ โรงเรียนบานยางกระจับ

1060 35301 นางสาวยลภัทร โพธิ์ศรี โรงเรียนบานหนองยาง

1061 35302 นางสาวพรนภัส ดัชถุยาวัตร โรงเรียนบานหนองไมถี่

1062 35330 นางยุพาวดี อนันตรสุชาติ โรงเรียนบานบัวโคก

1063 35331 นางเบญจมาภรณ สังขหวด โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1064 35354 นางสาวทิพยวดี บุญมี โรงเรียนบานกระโพ

1065 35370 นายตรีภพ พรหมหงษ โรงเรียนบานบัวโคก

1066 35388 นางสาวชฎาภัส งามมาก โรงเรียนบานหนองไมถี่

1067 35389 วาที่ ร.ต. หญิงจีรภัทร สาระติ โรงเรียนบานกระโพ

1068 35443 นายเดชา มุลิตา โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

1069 35450 นางสาวทิพวรรณ โปมินทร โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1070 35468 นางสาวกนกอร หมื่นเจริญ โรงเรียนบานบัวโคก

1071 35469 นางวนิดา สีดา โรงเรียนบานกระโพ

1072 35486 นางสาวอารีรัตน เสาวรส โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

1073 35564 นางสาวพิมวดี ทวีเลิศ โรงเรียนบานบัวโคก

1074 35582 นางสาวสาวิตรี จันทะเมธิ โรงเรียนบานโนนระเวียง

1075 35671 นายณัฐพล สังเกตุกิจ โรงเรียนบานบะ

1076 35674 นางสาวญาณี น้ําคํา โรงเรียนบานยางกระจับ

1077 35700 นางประภาศรี แสนดี โรงเรียนบานกระโพ

1078 35701 นางสาวบัวเรียน อุดม โรงเรียนบานบะ

1079 35703 นางสาวพิราวรรณ หมูดี โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

1080 35726 นางสุวรรณา ยิ่งกลา โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1081 35731 นางสาวนิภาภรณ วาถูกใจ โรงเรียนบานโนนระเวียง

1082 35732 นายจเรวุฒิ พุมพวง โรงเรียนบานโพนครก

1083 35754 นายฉลองวุฒิ จันทรหอม โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

1084 35763 นางสาวไอลดา ศาลางาม โรงเรียนบานกระโพ

1085 35764 นางสาวสไบทิพย มูลคํา โรงเรียนบานกระโพ

1086 35766 นางสาววิลัยลักษณ กาศรัมย โรงเรียนบานกระโพ

1087 35768 วาที่รอยตรีรัชภูมิ ไชยรงศรี โรงเรียนบานหนองยาง

1088 35771 นางสาวรสสุคนธ บุญปก โรงเรียนบานบะ



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 5 อําเภอทาตูม

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

1089 35782 นายบุญโชค สมดิน โรงเรียนบานกระโพ

1090 35786 นางสาวจิรภา วิชพล โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

1091 35789 นางสาวยุวดี บุญยืน โรงเรียนบานโนนระเวียง

1092 35816 นายสมศักดิ์ โพธิ์แสน โรงเรียนบานบัวโคก

1093 35819 นายศรากร บุดดางาม โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

1094 35853 นางสาวสุวภัทร คงทรัพย โรงเรียนบานยางกระจับ

1095 35886 นางรัชนี สมพันธ โรงเรียนบานหนองยาง

1096 35892 นางสาวกาญจนา กําจร โรงเรียนบานบะ

1097 35898 นายพิรุณ บูรณะ โรงเรียนบานหนองยาง

1098 35918 นายธงชัย พิลาจันทร โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

1099 35929 นางสาวนงนภัส อึงชื่น โรงเรียนบานหนองไมถี่

1100 35960 นางสาวนาตญา คําสะอาด โรงเรียนบานบะ

1101 35989 นางสาวณัฐวดี สระแกว โรงเรียนบานหนองยาง

1102 36004 นายวีรสิทธิ์ เกษรนวล โรงเรียนบานบะ

1103 36029 นางสาวกิ่งกานต คําบอ โรงเรียนบานกระโพ

1104 36041 นายพงษศักดิ์ ชมบุญ โรงเรียนบานกระโพ

1105 36060 นายคมกริช สายสุย โรงเรียนบานบัวโคก

1106 36061 นายภูมินทร ทองดวง โรงเรียนบานบัวโคก

1107 36071 นางสาวรัตนกร หอมหวล โรงเรียนบานกระโพ

1108 36072 นางสาวสิรินารถ กะการดี โรงเรียนบานกระโพ

1109 36073 นางสาวอรวรรณ หาญพิทักษ โรงเรียนบานกระโพ

1110 36080 นางสาววีรยา จันทรงาม โรงเรียนบานกระโพ

1111 36081 นางสาวญานิศา กิจกระเสริม โรงเรียนบานกระโพ

1112 36119 นางสาววรรณวิวาห สิมมา โรงเรียนบานหนองยาง

1113 36120 นางสาววิชุฎา หาสีสุข โรงเรียนบานหนองยาง

1114 36121 นางสาวภัทราภรณ มาลีหวล โรงเรียนบานหนองไมถี่

1115 36130 นางสาวรุงนภา วอดทอง โรงเรียนบานหนองยาง

1116 800175 นางทองพูน สิงหแป โรงเรียนบานโพนครก

1117 800191 นางภัทรีญา รูจักวงศ โรงเรียนบานยางกระจับ

1118 800206 นางนิสิตา ศาลางาม โรงเรียนบานบะ

1119 800207 นางนฤมล ทองแมน โรงเรียนบานหนองยาง

1120 800210 นายสมบูรณ มั่นหมาย โรงเรียนบานบัวโคก
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1121 800257 นายณรงค สาแกว โรงเรียนบานโพนครก

1122 800326 นางสาววัชรีวรรณ บุญยืน โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

1123 800332 นางอุมาพร สุดาปน โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย

1124 800348 นางสาวสุภาวดี พรมสุข โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1125 800466 นางสาวธารทิพย ทองพันชั่ง โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

1126 800497 นางสาวนันธิดา พลายงาม โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1127 800502 นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ โรงเรียนบานบะ

1128 800528 นายอานนท ยุดรัมย โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

1129 800548 นายวัชรินทร บูรณเจริญ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1130 800549 นางสาวกาญจนา แสงเทพ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎร)

1131 800550 นางสาวจันทิมา ตางาม โรงเรียนบานบัวโคก

1132 800562 นายธีรภัทร ปรุงเกียรติ โรงเรียนบานหนองบัวมิตรภาพที่ 85

1133 800594 นายเอกราช กระจายศรี โรงเรียนบานยางกระจับ

1134 800607 นางสาวสิรินุช ศิลางัด โรงเรียนบานโพนครก
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1 702 นายเจริญ ฉลาดดี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

2 709 นายชวน สนใจ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

3 1618 นางประไพ สนใจ โรงเรียนบานยะวึก

4 1621 นางประนอม เจริญมาก โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

5 2385 นายพรหมมา เหลาเลิศ โรงเรียนบานยะวึก

6 2598 นายประจักษ จันทรพลงาม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

7 2636 นายธรรมเสวี กิ่งแกว โรงเรียนบานสําโรง

8 2666 นางคําพุฒ จันทรพลงาม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

9 3005 นางสุมาลี ศรีสมบูรณ โรงเรียนบานซาด

10 3106 นางวิโรจน ปรางคชัยกุล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

11 3339 นางนภาสิริ สุขศรี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

12 3629 นายเยื้อน ชิ้นเพชร โรงเรียนบานยะวึก

13 3660 นางรําไพ สุพรรณสาย โรงเรียนบานหัวนาคํา

14 3840 นายผดุง เฉลียวศิลป โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

15 3934 นายสงวนศักดิ์ จันทงาม โรงเรียนบานยะวึก

16 4226 นางละเอียด สนใจ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

17 4412 นางกรรณิการ ขําพรมราช โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

18 4468 นายสุนทร โคตรงาม โรงเรียนบานซาด

19 4681 นางมาลัยพร เอกา โรงเรียนบานสําโรง

20 4747 นายภานุพันธ เภาสระคู โรงเรียนบานสระขุด

21 4846 นางจารุวรรณ เภาสระคู โรงเรียนบานสระขุด

22 4949 นางบุญกอง จันทงาม โรงเรียนบานยะวึก

23 4961 นางสาวพิศมัย สารพันธ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

24 4963 นายบุญจันทร สิงหภูงา โรงเรียนบานหัวนาคํา

25 4977 นางสมหวัง โคตรงาม โรงเรียนบานซาด

26 5071 นายสุราช วรรณสินธุ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

27 5195 นายประธาน กัญญาคํา โรงเรียนบานสําโรง

28 5369 นางสําลี ชมเชย โรงเรียนบานหัวนาคํา

29 5370 นางพัชรีย รากแกว โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

30 5371 นางสุภาพ วรรณสินธุ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

31 5533 นายนิยม ชมเชย โรงเรียนบานหัวนาคํา

32 5647 นางเสาวภา มีบุญ โรงเรียนบานดูนาหนองไผ
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33 5692 นางสุนงค กัญญาคํา โรงเรียนบานสําโรง

34 5694 นายคุณภัทร ชลาชัย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

35 5695 นายวิลาศ มะลิลา โรงเรียนบานซาด

36 5696 นายสมพร อรุณปรีดิ์ โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

37 5785 นายสังขทอง อนันต โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

38 5928 นางเฉลิมศรี สังขศักดา โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

39 6085 นางลดาวัลย บุญจิตร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

40 6086 นายทรงศักดิ์ เจริญมาก โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

41 6098 นางโศภิษฐ โคตุทา โรงเรียนบานซาด

42 6133 นางสาวสมพร สารพันธ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

43 6260 นางยาใจ สัตยฌุชนม โรงเรียนบานยะวึก

44 6262 นายสุพจน เปนพุมพวง โรงเรียนบานซาด

45 6351 นางสงวนพงษ อนันต โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

46 6487 นางสมพร สิงหภูงา โรงเรียนบานหัวนาคํา

47 6499 นายประดิษฐ พะเนตรรัมย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

48 6501 นางวรางคณา ทนิรัมย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

49 6574 นายศิริศักดิ์ สายเมียศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

50 6575 นางบัวแกว จันทรจาย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

51 6952 นายสุนันท ศรีเพ็ง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

52 6953 นายอภิชาติ สุขบรรเทิง โรงเรียนบานสระขุด

53 7058 นางสาวพรรณี พรหมบุตร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

54 7066 นายนฤชิต ชารีพร โรงเรียนบานซาด

55 7341 นางสุพรรณ สระศิริ โรงเรียนบานยะวึก

56 7454 นายกงจักร พลหลา โรงเรียนบานซาด

57 7519 นางพะเยาว จันทา โรงเรียนบานสําโรง

58 7711 นางสุภาพ คงชูมี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

59 7716 นางสุนีย ธนะมูล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

60 7834 นางโสรัตน ศรีคราม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

61 8077 นางทองเพียร โสรัตน โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

62 8236 นายบุญลอม เรืองแสง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

63 8276 นายศักดา ฤทธิรณ โรงเรียนบานสําโรง

64 8391 นางมนิสรา สัตยฌุชนม โรงเรียนบานยะวึก
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65 8416 นายวิเชียร ธิธรรมมา โรงเรียนบานหัวนาคํา

66 8436 นายวีระศักดิ์ ศรีสมบูรณ โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

67 8606 นายอุดม เนื่องมี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

68 8622 นางวิไลวรรณ ขันลา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

69 8646 นายนิรันดร โสรัตน โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

70 8651 นายสนธยา สาลีทอง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

71 8665 นายสมาน ยาวะโนภาส โรงเรียนบานสระขุด

72 8742 นายสุทัศน ชางฉลาด โรงเรียนบานไพลขลา

73 8743 นางอรุณี เจริญมาก โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

74 8779 นายบุญรวม ประทุมทอง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

75 8780 นางรัชนี ประทุมทอง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

76 9074 นายสุรัตน สุขทวี โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

77 9083 นายเกรียงศักดิ์ แกวหอม โรงเรียนบานหนองเรือ

78 9085 นางเตือนใจ เทียมสม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

79 9086 นางสะอาด นามภักดิ์ โรงเรียนบานซาด

80 9091 นางวงเดือน สิทธิพูน โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

81 9097 นายสมิน จารุทรัพยสดใส โรงเรียนบานยะวึก

82 9100 นางสมพร ทองจันทร โรงเรียนบานหัวนาคํา

83 9180 นางสมคิด ฉลาดดี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

84 9270 นางวนิดา มั่นหมาย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

85 9271 นางอนุสรณ สายวงศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

86 9402 นายวินัย พรหมสุรินทร โรงเรียนบานสระขุด

87 9708 นายสุรชาติ เอกา โรงเรียนบานสําโรง

88 9820 นางสมจิต ศรีพิมพา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

89 9884 นางสมศรี เปนพุมพวง โรงเรียนบานซาด

90 10219 นายธีรวุฒิ แสงงาม โรงเรียนบานสําโรง

91 10278 นายสมเกียรติ อิฐรัตน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

92 10284 นายสมเกียรติ ยาโพนทัน โรงเรียนบานสระขุด

93 10408 นายชาญศักดิ์ จําปาทอง โรงเรียนบานไพลขลา

94 10410 นายพิพัฒน ปรากฎชื่อ โรงเรียนบานสําโรง

95 10687 นางจินตนา แสงงาม โรงเรียนบานสําโรง

96 10689 นายบุญมาก สายสกุล โรงเรียนบานซาด
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97 10690 นางรัตนา เหลามี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

98 10697 นางสาวสุดาปน คําเภา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

99 10720 นายสงา พวงมาลี โรงเรียนบานหนองเรือ

100 10853 นายกิตติศักดิ์ มากมูล โรงเรียนบานไพลขลา

101 10905 นายสนั่น แสงนิล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

102 10909 นายทองอินทร พินิจ โรงเรียนบานยะวึก

103 10996 นางประสพสุข เถลิงรัมย โรงเรียนบานยะวึก

104 10998 นางพงศกร สาลีทอง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

105 11094 นายผองใส กิมาวหา โรงเรียนบานซาด

106 11128 นางวิจิตรประภา อิฐรัตน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

107 11257 นายธีรวัฒน นามบุตร โรงเรียนบานซาด

108 11551 นางสายทอง เพ็ชรพราว โรงเรียนบานสระขุด

109 11553 นางกาญจนา ลอยทะเล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

110 11554 นางเกษร ยันรัมย โรงเรียนบานซาด

111 11556 นายบุญเกิด เหลามี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

112 11750 นายประพันธ โกยสวัสดิ์ โรงเรียนบานไพลขลา

113 11870 นายสมบัติ ตรีวิเศษ โรงเรียนบานซาด

114 12076 นางนารีรัตน ศิลปศิริวานิชย โรงเรียนบานสระขุด

115 12077 นายบุญเรือง แตะอินรัมย โรงเรียนบานหัวนาคํา

116 12198 นายสุพรรณ ปดจะยัง โรงเรียนบานซาด

117 12199 นางโสภา โชติมุข โรงเรียนบานหัวนาคํา

118 12321 นายนรากร จันทรบุตร โรงเรียนบานสําโรง

119 12323 นางสุดารัตน จันทนันท โรงเรียนบานซาด

120 12325 นางอัมพร ปดจะยัง โรงเรียนบานซาด

121 12336 นางเยาวภา ลอยทะเล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

122 12393 นายสมาน คําเภา โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

123 12428 นายอุดร เพ็ชรพราว โรงเรียนบานสระขุด

124 12429 นางระเบียบ ชัยฑวังกูล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

125 12710 นางฉวีวรรณ ศรีเมือง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

126 12714 นายเขียน จองอยู โรงเรียนบานไพลขลา

127 12716 นายสมญา กลางแกว โรงเรียนบานยะวึก

128 12726 นายสมยศ สถานสุข โรงเรียนบานหนองเรือ
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129 12873 นายพีระศักดิ์ นวมจะโปะ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

130 12875 นายสัมฤทธิ์ หนองเหล็ก โรงเรียนบานซาด

131 12877 นายชัยพจน นามภักดิ์ โรงเรียนบานซาด

132 13011 นางบัวขาว พรหมสุรินทร โรงเรียนบานสระขุด

133 13312 นางระเบียบ ธนบดีกุลพิศาล โรงเรียนบานหัวนาคํา

134 13454 นายวิทยา ฤทธิรณ โรงเรียนบานยะวึก

135 13455 นายบุญเหลือ ฤทธิรณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

136 13457 นางนงลักษณ กลับสุข โรงเรียนบานสําโรง

137 13459 นายคําภีร กลับสุข โรงเรียนบานสําโรง

138 13546 นายทองคํา เปรมชู โรงเรียนบานยะวึก

139 13767 นายสมเกียรติ ประทีปรัมย โรงเรียนบานหนองเรือ

140 13770 นางอัมพร แกวหอม โรงเรียนบานไพลขลา

141 13776 นายเกรียงศักดิ์ ชัญถาวร โรงเรียนบานยะวึก

142 13883 นางดวงรัตน ฤทธิรณ โรงเรียนบานสําโรง

143 13887 นางวิเชียร บุญเชิด โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

144 14054 นางชลธิชา ชัญถาวร โรงเรียนบานซาด

145 14064 นางวาสนา ฤทธิรณ โรงเรียนบานยะวึก

146 14159 นายชูเวท แสงงาม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

147 14260 นายสมนึก ยอดใส โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

148 14287 นางสาวรัฐธนา ยอดสุรินทร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

149 14433 นางพรรณี ใจใหญ โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

150 14434 นายคุณากร วังภูงา โรงเรียนบานสระขุด

151 14490 นางภัทราพร กุลไชย โรงเรียนบานสระขุด

152 14492 นายพลัฏฐ วังโณ โรงเรียนบานหัวนาคํา

153 14578 นายชัยอนันต ทองจันทร โรงเรียนบานซาด

154 14749 นางทองเข็ม แพงเจริญ โรงเรียนบานไพลขลา

155 14887 นายสุภา ศรีศิลา โรงเรียนบานไพลขลา

156 14892 นายมานพ ลาเทศ โรงเรียนบานซาด

157 15052 นายอุทัย สมบัติวงศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

158 15054 นายมรกต ประเสริฐ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

159 15111 นายพัฒนา วิเชียรศรี โรงเรียนบานซาด

160 15213 นายนอม คลองงาม โรงเรียนบานดูนาหนองไผ



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 5 ชุมพลบุรี

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

161 15266 นางสุจิตรา วัณโณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

162 15286 นายสุนันท รักสนิท โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

163 15287 นายเสถียร สุขแกว โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

164 15403 นายนคร พรหนองแสน โรงเรียนบานซาด

165 15447 นายสุรศักดิ์ แอนไธสง โรงเรียนบานซาด

166 15562 นายสมศักดิ์ ศรีมารักษ โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

167 15580 นายสมศักดิ์ สุขตาม โรงเรียนบานหนองเรือ

168 15706 นางพรกมล ฤทธิรณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

169 15742 นายนิรันดร ฉลาดดี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

170 15838 นายภัทรนนท แสงล้ํา โรงเรียนบานสําโรง

171 16048 นายปรีชา แสงงาม โรงเรียนบานสําโรง

172 16071 นายเอกนรินทร หาดี โรงเรียนบานสระขุด

173 16174 นางสาวจําเนียร เกตุชยันต โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

174 16356 นายทองใส สุดาบัน โรงเรียนบานไพลขลา

175 16417 นายศิริชัย เรือนทอง โรงเรียนบานหนองเรือ

176 16626 นายฉัตรชัย ฤทธิรณ โรงเรียนบานไพลขลา

177 17002 นางบัวไข สุวรรณงาม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

178 17417 นางทองลวน รักสนิท โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

179 17465 นางพิมพา ฤทธิรณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

180 17530 นายจีรศักดิ์ สุดาปน โรงเรียนบานหนองเรือ

181 17533 นางประดับ ยอดดี โรงเรียนบานยะวึก

182 17625 นางถนิมรักษ วังภูงา โรงเรียนบานสระขุด

183 17815 นายถาวร แสนปดชา โรงเรียนบานซาด

184 17818 นางถนอมศรี แสนปดชา โรงเรียนบานซาด

185 17915 นางสาวอัมพร สอนบุญชู โรงเรียนบานยะวึก

186 18212 นางชวนพิศ เรืองแสง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

187 18240 นางบัวลิน สองศรีทอง โรงเรียนบานหนองเรือ

188 18241 นายประกอบ ภูสวัสดิ์ โรงเรียนบานสระขุด

189 18349 นางทิพยา ปรินทอง โรงเรียนบานซาด

190 18437 นายเสนอ ยอดดี โรงเรียนบานยะวึก

191 18458 นายสุทัศน ปราสัยงาม โรงเรียนบานไพลขลา

192 18529 นางสมจิต แสงล้ํา โรงเรียนบานสําโรง
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193 18530 นายปรีชา กฤติยาวรรณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

194 18607 นายวิเชียร แกวหอม โรงเรียนบานหนองเรือ

195 18641 นายสมาน ยางนอก โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

196 18686 นางมลทิพย อิฐรัตน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

197 18757 นายสมศรี โชติยา โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

198 18869 นางสมจิตร สุขตาม โรงเรียนบานไพลขลา

199 19039 นางสุคนธทิพย หะสิตะ โรงเรียนบานสําโรง

200 19101 นางลําพร เวชไธสง โรงเรียนบานซาด

201 19102 นางพวงศิริ พะมุลิลา โรงเรียนบานสําโรง

202 19184 นางจันทรสุดา บุญรอด โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

203 19399 นายมานะ ตั้งบุบผา โรงเรียนบานไพลขลา

204 19496 นายพูนโชค สองศรีทอง โรงเรียนบานหนองเรือ

205 19501 นายชูชาติ บุญมั่น โรงเรียนบานหนองเรือ

206 19502 นายอภิรักษ ยันรัมย โรงเรียนบานซาด

207 19585 นางพรพิมล บํารุง โรงเรียนบานยะวึก

208 19586 นายชวน คลองงาม โรงเรียนบานยะวึก

209 19592 นายชัยยุทธ คําเภา โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

210 19722 นายบุญจันทร สมบัติ โรงเรียนบานซาด

211 19784 นายเรืองเดช พิเลิศ โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

212 19940 นายเสาร บุญเริ่ม โรงเรียนบานยะวึก

213 20039 นายกําพล หยิบรัมย โรงเรียนบานหนองเรือ

214 20040 นายวิเชียร แพงเจริญ โรงเรียนบานไพลขลา

215 20043 นางปารณีย แตงทองกุล โรงเรียนบานยะวึก

216 20045 นายสุขสันต เนื่องมี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

217 20048 นายสุดใจ อินทรปรางค โรงเรียนบานซาด

218 20136 นายไสว โคสนาม โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

219 20160 นางอัญธรินทร ศิริณรงคกิจ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

220 20221 นายปรีชา มีชัย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

221 20225 นายสุรสิทธิ์ ชัญถาวร โรงเรียนบานยะวึก

222 20226 นางสุดาพร เอกา โรงเรียนบานซาด

223 20229 นางสลักจิต สงวนแกว โรงเรียนบานยะวึก

224 20305 นายณสัณหเพชร แสนโยธา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค
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225 20311 นายสุพรรณ ดีมาก โรงเรียนบานหัวนาคํา

226 20333 นางสาวสุธรรม ตรีวิเศษ โรงเรียนบานซาด

227 20402 นายสุพรรณ ทรงพระ โรงเรียนบานหัวนาคํา

228 20454 นายรณรงค คุณมาศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

229 20455 นายรื่น จิตคง โรงเรียนบานหนองเรือ

230 21139 นายมนัส คํามุลนา โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

231 21183 นายสัมฤทธิ์ แกวขาว โรงเรียนบานไพลขลา

232 21247 นางสาวสุเทียน ดาศรี โรงเรียนบานไพลขลา

233 21416 นางวงศเมือง ตั้งบุปผา โรงเรียนบานไพลขลา

234 21417 นายณรงค เปนะนาม โรงเรียนบานไพลขลา

235 21489 นางอรวินท ถุณาบูลย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

236 21547 นายวีรพันธ สิงหเสนา โรงเรียนบานไพลขลา

237 21550 นางละมาย สิงหเสนา โรงเรียนบานไพลขลา

238 21706 นายเสถียร วรรณหนองคู โรงเรียนบานไพลขลา

239 21827 นายสุภาพ กัณโสภา โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

240 22053 นายถวัลย ปริปุณณะ โรงเรียนบานหัวนาคํา

241 22212 นายสุรินทร แกวหอม โรงเรียนบานไพลขลา

242 22247 นายธีรศักดิ์ จันทรกลา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

243 22262 นางบุษบา บุญลอม โรงเรียนบานสําโรง

244 22311 นายทรงศักดิ์ ศิลปศิริวานิชย โรงเรียนบานสระขุด

245 22341 นายวิชิต ทาดี โรงเรียนบานสระขุด

246 22401 นายอัมพร ทองสุข โรงเรียนบานซาด

247 22476 นางอมรรัตน แสงอรุณ โรงเรียนบานซาด

248 22524 นายสมจิน สังขชัย โรงเรียนบานยะวึก

249 22571 นายแสวง แสงอรุณ โรงเรียนบานซาด

250 22598 นางอุไรวรรณ ประเสริฐ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

251 22808 นางสาวบุปผา พรมศรี โรงเรียนบานไพลขลา

252 22850 นางศิริพร แกวเมียน โรงเรียนบานซาด

253 23098 นางศุภกาญจน สังขชัย โรงเรียนบานยะวึก

254 23100 นายพีระณัฐ ตลับทอง โรงเรียนบานหนองเรือ

255 23346 นางพจนพร กรองไตร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

256 23347 นายบุญคง แพงเจริญ โรงเรียนบานไพลขลา
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257 23502 นางสาวบรรจบ เทตะรัตน โรงเรียนบานสระขุด

258 23573 นางพจนา ภะคะโต โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

259 24004 นายวีระศักดิ์ วงศเจริญ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

260 24042 นายจรัญ ศรีสวางจิตร โรงเรียนบานสระขุด

261 24203 นางอวยพร ถามูลเลศ โรงเรียนบานซาด

262 24300 นายพรภิรมย แข็งแรง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

263 24429 นางรัตนาภรณ กระแสจันทร โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

264 24458 นายไพรวัลย สงวนแกว โรงเรียนบานยะวึก

265 24568 นางสาวสุกานดา ชัยนาม โรงเรียนบานหัวนาคํา

266 24607 นายชาลี ศรีสม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

267 24666 นางเสาวภา กฐินเทศ โรงเรียนบานซาด

268 24678 นายสมชาย หอมมาลา โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

269 24721 นางกิติยาภรณ สินธุพันธ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

270 24885 นางบุญาณี งามยิ่ง โรงเรียนบานสําโรง

271 24920 นายชูชาติ คิดดี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

272 24923 นายสายัณห ศรีกุฎ โรงเรียนบานสระขุด

273 24930 นายพัฒนจักษ คําเภา โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

274 24969 นายนิมิตร กงวงษ โรงเรียนบานซาด

275 24970 นางพัฒนชมณ กงวงษ โรงเรียนบานซาด

276 25102 นายวีระชัย ปุริโส โรงเรียนบานซาด

277 25168 นางสาวกนกพร ทัพแสง โรงเรียนบานสําโรง

278 25238 นายสุรพล เปนพุมพวง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

279 25329 นายอนาวินทร โสมาเกตุ โรงเรียนบานไพลขลา

280 25337 นางสมคิด สุดสังข โรงเรียนบานซาด

281 25382 นายถนอม ทองจันทร โรงเรียนบานหัวนาคํา

282 25418 นางเพ็ชรา พรมตวง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

283 25421 นางดลพัทร สัปเสริฐ โรงเรียนบานสําโรง

284 25442 นางหนูเล็ก ตะกูลรัมย โรงเรียนบานหัวนาคํา

285 25457 นางญาจิตร แกวมีศรี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

286 25536 นางชณัฏฐพร บุญสด โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

287 25565 นางวาสนา มะลิลา โรงเรียนบานซาด

288 25567 นางแฉลม ฉลาดดี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค
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289 25570 นางพัชรี พุฒซอน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

290 25614 นางเกษมณี พลรัตน โรงเรียนบานซาด

291 25651 นางนัยนา คําเภา โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

292 25711 นางเอมอร โสมาเกตุ โรงเรียนบานไพลขลา

293 25735 นายวัฒนา สุดชารี โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

294 25790 นางจันจิรา นาคเสวก โรงเรียนบานสําโรง

295 25806 นางทัศนีย กะการด3ี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

296 25862 นางชอศรี สารพัฒน โรงเรียนบานสําโรง

297 25883 นางวิไลวรรณ แกวหอม โรงเรียนบานหนองเรือ

298 25973 นางลํายอง กลิ่นชาง โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

299 26007 นายภัทรพล บุญอิ้ง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

300 26023 นายประนอม สมถวิล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

301 26035 นายทนิล โสมกูล โรงเรียนบานซาด

302 26048 นายพงศเทพ โยมรัมย โรงเรียนบานหัวนาคํา

303 26087 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบานซาด

304 26094 นายณรงค พรมตวง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

305 26139 นางมยุรี บุญเริ่ม โรงเรียนบานยะวึก

306 26201 นางสุภาพร หอมมาลา โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

307 26214 นางสาววรารัตน บานเย็น โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

308 26227 นายวรวิทร คํานวนอินทร โรงเรียนบานซาด

309 26239 นางสุปราณี โสมกูล โรงเรียนบานซาด

310 26460 นายโกสนธ ผลมีศักดิ์ โรงเรียนบานยะวึก

311 26531 นายวรพงษ ฤทธิรณ โรงเรียนบานสําโรง

312 26532 นายกิตติศักดิ์ ราชธรรมมา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

313 26533 นางนภาจรี พวงมาลี โรงเรียนบานหนองเรือ

314 26535 นางรัตติกาล แกวขวัญขา โรงเรียนบานยะวึก

315 26537 นายอํานวย จินดากุล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

316 26573 นางจันทรา ลอดงบัง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

317 26591 นายนฤชิต บุญจิตร โรงเรียนบานยะวึก

318 26649 นายทรงศิลป กะการดี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

319 26723 นางปณณพร ชีวาจร โรงเรียนบานไพลขลา

320 26745 นายประสิทธิ์ มูลตรีภักดิ์ โรงเรียนบานซาด
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321 26837 นางขวัญเรือน แสงนิล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

322 26839 นายโกวิท ศิลาเณร โรงเรียนบานหัวนาคํา

323 26840 นายอุทัย สอนสวาท โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

324 26871 นายบุญทํา สารพัฒน โรงเรียนบานหัวนาคํา

325 26879 นางดวงใจ อินทชัย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

326 26890 นายอิทธิพล ขํามณี โรงเรียนบานสําโรง

327 26896 นายขุนวัง ณุวงศศรี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

328 26948 นายบัวผิน จันทะคาม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

329 26986 นางสุนันทา ราชธรรมมา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

330 26987 นางมุณี เหลาคม โรงเรียนบานหนองเรือ

331 27010 นายนครินทร จินดากุล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

332 27040 นางนภาพร เอติยัติ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

333 27043 นางสาวสําลี เครือบุดดี โรงเรียนบานไพลขลา

334 27068 นายฉลอง พลภูเมือง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

335 27186 นางสาวละออ สรอยประดิษฐ โรงเรียนบานหนองเรือ

336 27212 นายบรรดิษฐ สืบเพ็ง โรงเรียนบานหัวนาคํา

337 27224 นายสัมฤทธิ์ จินพละ โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

338 27240 นายอนุชิต เอกา โรงเรียนบานซาด

339 27295 นายอุดมศักดิ์ แกวประเสริฐ โรงเรียนบานหนองเรือ

340 27346 นายสุพจน เปลงฉวี โรงเรียนบานซาด

341 27481 นางยุพิน บุญบํารุง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

342 27498 นางเกวลิน แสงเหมาะ โรงเรียนบานสําโรง

343 27551 นายธานี ลอยทะเล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

344 27561 นายอภัย ระยายอย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

345 27732 นางนิลุบล ศรีคราม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

346 27864 นางมยุรา สืบเพ็ง โรงเรียนบานหัวนาคํา

347 27890 นางประทานพร สุดาปน โรงเรียนบานไพลขลา

348 27926 นางกรรณิการ นิแพง โรงเรียนบานหนองเรือ

349 27939 นางแอนนา ยงแสง โรงเรียนบานซาด

350 27989 นางหนึ่งฤทัย สุดชารี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

351 28187 นางพรทิพย ยี่สารพัฒน โรงเรียนบานหัวนาคํา

352 28223 นางมะลิวัลย กาญจรัส โรงเรียนบานดูนาหนองไผ
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353 28307 นางนงนาถ เอกา โรงเรียนบานซาด

354 28317 นางภัคจิรา วงศเจริญ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

355 28383 นางสาวยุภา หลุมทอง โรงเรียนบานยะวึก

356 28394 นายปรีชา ลาภมาก โรงเรียนบานซาด

357 28400 นายฉัตรชัย ยี่สารพัฒน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

358 28496 นางนิ่ม ศรีละออง โรงเรียนบานสระขุด

359 28499 นางกิติยาภรณ สุปะทัง โรงเรียนบานสําโรง

360 28595 นายทัตธน กาญจรัส โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

361 28598 นางสํารวย คุมสุวรรณ โรงเรียนบานหัวนาคํา

362 28631 นางวิมลมาลย ลาเทศ โรงเรียนบานซาด

363 28644 นางสาวออน เชื่อมรัมย โรงเรียนบานซาด

364 28717 นางสาวอุดมลักษณ กลวยทอง โรงเรียนบานซาด

365 28785 นางหนูเล็ก ไกรรักษ โรงเรียนบานสําโรง

366 28879 นายศุภรณ ประทุมทอง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

367 29036 นายเนียร เทียมพิมพ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

368 29095 นางสาวนัฎฐาพร สมโสม โรงเรียนบานไพลขลา

369 29113 นางชนาธินาถ มางาม โรงเรียนบานยะวึก

370 29114 นางนพรัตน ศรีสม โรงเรียนบานยะวึก

371 29115 นางสาวนงคลักษณ กรอบทอง โรงเรียนบานสําโรง

372 29127 นางชัชฎาภรณ นอยถนอม โรงเรียนบานหนองเรือ

373 29203 นางสาวอาลี บุญอิ้ง โรงเรียนบานหัวนาคํา

374 29352 นายจารุเดช ลักษร โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

375 29353 นางปราณี นามสวาง โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

376 29384 นางกุลยา ลอดสุโข โรงเรียนบานสําโรง

377 29393 นางทองแกว ควรสุทธิ โรงเรียนบานซาด

378 29411 นางกชนิภา วันทะนีย โรงเรียนบานสําโรง

379 29438 นางสาวอัจฉราวัลย สิงหภูงา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

380 29491 นายพงษพิทักษ จิตกลา โรงเรียนบานสระขุด

381 29492 นายอวยชัย เจนไชย โรงเรียนบานสระขุด

382 29528 นางสาวคันธิมา มะลิลา โรงเรียนบานยะวึก

383 29567 นางสาวสุนิษา ศรีสุข โรงเรียนบานสําโรง

384 29598 นางสาวทิพยสุคนธ จันทรจาย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค
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385 29599 นางสาวรัตนภร เนื่องมี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

386 29615 นางพนิดา ชัญถาวร โรงเรียนบานสําโรง

387 29635 นางพัชราพร ดอนเหนือ โรงเรียนบานซาด

388 29636 นายพงษพิชญ ดอนเหนือ โรงเรียนบานสระขุด

389 29677 นางวิมลรัตน บุญตา โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

390 29688 นายปฎิพล จําลอง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

391 29755 นายวิชชาวุธ ลอดสุโข โรงเรียนบานยะวึก

392 29783 นายสรศักดิ์ บุญบํารุง โรงเรียนบานสําโรง

393 29828 นายสุรพงษ เมชบุตร โรงเรียนบานซาด

394 29929 นางรัชนีย สุธรรม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

395 29941 นางสาวธรรมพร ฤทธิรณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

396 29965 นางสาวไพลิน พิศเพ็ง โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

397 30039 นายบุญคง อุไรรัมย โรงเรียนบานซาด

398 30171 นางหยาดน้ําฝน ทองคําสาร โรงเรียนบานซาด

399 30329 นางรํายวน ฤทธิบาล โรงเรียนบานไพลขลา

400 30378 นางสาวเพียงตะวัน ฤทธิรณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

401 30395 นายสุรจิต บํารุง โรงเรียนบานยะวึก

402 30408 นายอุดมพร ไตรศรี โรงเรียนบานสระขุด

403 30409 นายเกียงพายุ ภูมิเขต โรงเรียนบานสระขุด

404 30411 นางสุวรรณา สันทาลุนัย โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

405 30418 นายคมกริช สุขแกว โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

406 30461 นางนิตยา ไตรศรี โรงเรียนบานสระขุด

407 30521 นายเจษฎา สอนโกษา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

408 30578 นางสาวสุนิสา เพชรศรี โรงเรียนบานยะวึก

409 30682 นางสาวจุฬารัตน ดีมาก โรงเรียนบานสําโรง

410 30732 นางสมจิต ยี่รัมย โรงเรียนบานซาด

411 30753 นางสาวธิดารัตน หัตถมา โรงเรียนบานสําโรง

412 30760 นายเพชร ไทยโสภา โรงเรียนบานสระขุด

413 30820 นางสาวรติรส ศิลปศิริวานิชย โรงเรียนบานสระขุด

414 30845 นางสาวนิตยา ชุนเคลือบทอง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

415 30874 นายประวิทย ตนเขียว โรงเรียนบานสําโรง

416 30914 นายจิรศักดิ์ พูนวิเชียร โรงเรียนบานซาด
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417 30956 นางนริศรา ทองมาก โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

418 30968 นางฐิติมา ทองเงิน โรงเรียนบานหนองเรือ

419 30999 วาที่ร.ท.อุดม บริสุทธิ์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

420 31003 นางจันทรเพ็ญ แกวคํา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

421 31024 นางศรัญญา เคนโยธา โรงเรียนบานหนองเรือ

422 31043 นายแดง จันทะบุดดา โรงเรียนบานสําโรง

423 31063 นางสาวขวัญทิชา นาคกระแสร โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

424 31086 นายสุทธินันท นาคแสง โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

425 31258 นายอภิศักดิ์ ยางงาม โรงเรียนบานสําโรง

426 31400 นางลมัย สุขจิตร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

427 31466 นายทิวากร ธนะมูล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

428 31483 นายสมชิต พันตาแสง โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

429 31503 นางสาวโยษิตา นามวิชัย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

430 31508 นางทวีรัตน สีฟา โรงเรียนบานสระขุด

431 31528 นายพีระศักดิ์ เปนพุมพวง โรงเรียนบานซาด

432 31660 นางจันทรัศม รัตนโสดากาญจน โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

433 31673 นางสาวอุบลวรรณ บุญเจียม โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

434 31698 นายศุภชัย ไคนุนโพธิ์ โรงเรียนบานยะวึก

435 31898 นายสุริยาพร เทพา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

436 32034 นางสาวแพรวพรรณ รวมคิด โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

437 32090 นางสาวอรุณี ปรากฏชื่อ โรงเรียนบานสําโรง

438 32176 นางณัจฉรียา อุทาโย โรงเรียนบานไพลขลา

439 32228 นางเพ็ญนภา ตรีวิเศษ โรงเรียนบานซาด

440 32232 นางสาวอุธร ผิวทวี โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

441 32262 นางอัญรินทร คงพัฒนวัชรพร โรงเรียนบานซาด

442 32268 นางสาวน้ําคาง วรรณคํา โรงเรียนบานยะวึก

443 32284 นางอุดมลักษณ นพพิบูลย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

444 32313 นายชัยพัฒน  อุทาโย โรงเรียนบานยะวึก

445 32348 นางกาญจนา เมชบุตร โรงเรียนบานซาด

446 32355 นายนิติพงษ เกิดมี โรงเรียนบานสําโรง

447 32373 นางณัฐกาญจน เจนไชย โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

448 32378 นางสาวพนิดา อุณชาติ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค
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449 32447 นายสันติสุข พงษชนะ โรงเรียนบานสําโรง

450 32448 นางสาวเบญจมาศ เบ็ญเจิด โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

451 32469 นายถาวร สมรูป โรงเรียนบานยะวึก

452 32483 นายปฏิพัทธ จําปาทอง โรงเรียนบานซาด

453 32543 นางพิชยภา พลภูเมือง โรงเรียนบานซาด

454 32609 นายสามารถ พัตราภักดิ์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

455 32624 นางอารีรัตน ฤทธิรณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

456 32834 นางสาวดาริน สีชมภู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

457 32837 นายสุริยะ สรอยแสง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

458 32887 นางสาวจันจิรา จําปกาง โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

459 32901 นางสาวศุภวรรณ สายบุตร โรงเรียนบานซาด

460 32974 นางสาวมุกฐณัฐพิม คุณณสิทธิสุข โรงเรียนบานซาด

461 32998 นางสาวธีรรัตน พลกะสินธุ โรงเรียนบานสระขุด

462 33042 นายสัมฤทธิ์ พลแดง โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

463 33044 นางสาวนีรนุช อินทะกูล โรงเรียนบานซาด

464 33064 นายฐานันดร บุตรพรม โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

465 33065 นายศราวุฒิ มะเมีย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

466 33093 นางสาวสุธิดา พันธงาม โรงเรียนบานสําโรง

467 33094 นางสาวศิริภัทร แกนแกว โรงเรียนบานสําโรง

468 33119 นางสาวอุบลรัตน บุญปน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

469 33123 นางสาววิชุดา แกวใส โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

470 33127 วาที่ ร.ต. หญิงหัทยา หลวงศรี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

471 33143 นางอรสา คําภูมี โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

472 33160 นางสาววรัญญา แกวกัลยา โรงเรียนบานสระขุด

473 33204 นายบุญศรี สวนเกตุ โรงเรียนบานสระขุด

474 33205 นางสาวนุชรีวรรณ นิลจันทร โรงเรียนบานหนองเรือ

475 33218 นางวาสนา วงคสนิท โรงเรียนบานไพลขลา

476 33222 นางสาวกาญจนา วงศทิมารัตน โรงเรียนบานสําโรง

477 33225 นางสาวชุติกาญจน จําปาทอง โรงเรียนบานสระขุด

478 33238 นางจารุวรรณ ตนทอง โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

479 33259 จ.ส.อ.ไพฑูรย สายกระสุน โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

480 33260 นายเอกชัย บุญยงค โรงเรียนบานดูนาหนองไผ
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481 33262 นางสาวพจมาน บุญหลา โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

482 33273 นางสาวณัฐริกา พรหมเล็ก โรงเรียนบานสระขุด

483 33278 นายธงชัย งามศิริ โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

484 33282 นายกิตติศักดิ์ พินิจ โรงเรียนบานยะวึก

485 33347 นางสาวสาวิตรี โชติยา โรงเรียนบานไพลขลา

486 33349 นางนันทนา โสรถาวร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

487 33356 นายเวทยยากร สืบสุนทร โรงเรียนบานซาด

488 33417 นายสันติ การบรรจง โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

489 33418 นายชลภาค จอกทอง โรงเรียนบานหนองเรือ

490 33432 นางวิภาวรรณ ไกรสุข โรงเรียนบานยะวึก

491 33434 นางสาวอมรรัตน แกวฉลาด โรงเรียนบานหัวนาคํา

492 33435 นายสุพจน สมทิพย โรงเรียนบานซาด

493 33500 นายประสิทธิ์ มะสันเทียะ โรงเรียนบานสระขุด

494 33501 นางสําราญ จินพละ โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

495 33511 นายดิเรก รักสนิท โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

496 33530 นางพรรณภสสร บุญปก โรงเรียนบานสระขุด

497 33539 นายสุวัฒน สมหวัง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

498 33634 วาที่ ร.ต. หญิงอํานวย ภูมิสุข โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

499 33649 นางสาวสุวรรณาวดี มูลทรัพย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

500 33670 นางจันทราภา งามศิริ โรงเรียนบานซาด

501 33695 นางสาวพรรณลัดดา ภาสดา โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

502 33696 นางสาวผกาพรรณ ลุนลี โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

503 33721 นางพจพร พุทธชาติ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

504 33751 นางนิภาพร ดวงทอง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

505 33805 นางรัชนิดา การีรัตน โรงเรียนบานหนองเรือ

506 33861 นายกฤติน อยูอยางสุข โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

507 33873 นางนิภาพร ปรึกษาดี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

508 33907 นายวรวัฒน มะลิลา โรงเรียนบานสระขุด

509 33961 นางสาวปยะนุช บุญแซม โรงเรียนบานสําโรง

510 34025 นางปรารถนา มุเนืองรัมย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

511 34130 นางสาวมณีรัตน ภูทอง โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

512 34157 นางสาวบุษบงก คงนุรัตน โรงเรียนบานซาด
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513 34162 นายเกษมสันต เสนสามาลย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

514 34163 นายทวีวุฒิ จงพูนศรี โรงเรียนบานหนองเรือ

515 34188 นางศศินา เชิดกลิ่น โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

516 34272 นางสาวสุพัตรา พยัฆชน โรงเรียนบานสําโรง

517 34344 นางสาวสายฝน นามพรม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

518 34385 นายอารีย พุทธบุรี โรงเรียนบานหนองเรือ

519 34416 นางสาวสิริกานต ศรีสมบูรณ โรงเรียนบานไพลขลา

520 34482 นางภัสชากาญจน เปยมเจริญวรากูร โรงเรียนบานซาด

521 34488 นางสาวสรัลพร ถนัดรอบ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

522 34503 นางชวัลลักษณ ไพรสินธ โรงเรียนบานไพลขลา

523 34523 นางสาวสุคนธาร จินดาหนา โรงเรียนบานไพลขลา

524 34548 นางสาวรัชนีกร ราชาภักดี โรงเรียนบานสระขุด

525 34640 นางสาวพัทริกา บุตรจํารวญ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

526 34642 นางสาววรรณพร บุญจันทร โรงเรียนบานสระขุด

527 34682 นายศุภกิจ ไตรล้ํา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

528 34683 นางสาวปยนันท อันวิเชียร โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

529 34724 นางวรรณพร บัวสูง โรงเรียนบานหัวนาคํา

530 34733 นายพรพิพัฒน สอื้นรัมย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

531 34762 นางสาวิตรี ศรีแกว โรงเรียนบานไพลขลา

532 34778 นางสาววารุณี ทัศนา โรงเรียนบานไพลขลา

533 34793 นางอําภา ชูสกุล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

534 34804 นางเนตรนภา พาลาด โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

535 34811 นางสาวพัชรวลัย ดวงเดช โรงเรียนบานหนองเรือ

536 34824 นายมนตรี จิตจักร โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

537 34948 นางสาวจันทรสุดา ภาละบาล โรงเรียนบานสระขุด

538 34995 นายจักรกฤษ พันหินกอง โรงเรียนบานหนองเรือ

539 34998 นายณัฐพล โสสุด โรงเรียนบานซาด

540 35073 นางสาวปทมาวดี ทองนํา โรงเรียนบานสําโรง

541 35166 นายพลวัฒน แสนดี โรงเรียนบานไพลขลา

542 35167 นางจริยาพร บุญเต็ม โรงเรียนบานหนองเรือ

543 35168 นางสาวประภัสสร ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนบานซาด

544 35177 นางสาวแสงดาว มั่นยืน โรงเรียนบานซาด
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545 35216 นางสาวชุติมา สังฆะมณี โรงเรียนบานยะวึก

546 35217 นางสาวปรียนุช บุญครอง โรงเรียนบานซาด

547 35218 นายณฐพงศ โสปนหริ โรงเรียนบานสระขุด

548 35240 นายสุวิศิษฏ ละอองศรี โรงเรียนบานสําโรง

549 35269 นางสาวณฐมน กระแสจันทร โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

550 35285 นางสาวธฤษวรรณ ขาวสะอาด โรงเรียนบานหัวนาคํา

551 35361 นางสาวกัลยา งามเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

552 35373 นายขจรพัฒน พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบานสําโรง

553 35377 นางสาวอพันธตรี สอนบุญชู โรงเรียนบานซาด

554 35400 นางสาวสุจิตรา ประเสริฐสังข โรงเรียนบานไพลขลา

555 35401 นางสาวจุฑารัตน สาคํา โรงเรียนบานไพลขลา

556 35473 นายกัญญาภัทร เทศบุตร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

557 35474 นางสาวสุดาภรณ วนารัตน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

558 35483 นางรุงฤทัย กลับผดุง โรงเรียนบานซาด

559 35489 นางสาวจิรัชญาภรณ พูนสวัสดิ์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

560 35519 นายศิโรดม จักรคํา โรงเรียนบานยะวึก

561 35531 นางสาวบุญฑริกา พรหมบุตร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

562 35543 นางสาวชนัดดา สานุสันติ์ โรงเรียนบานสระขุด

563 35566 นางสาวสุธาสินี ค้ําชู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

564 35581 นายอําพล ปะนาโท โรงเรียนบานสําโรง

565 35600 นางสาวมาลี มีสัตย โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

566 35610 นางสาวจันทวรรณ งามสงา โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

567 35613 นางสาวรัชนี มีแกว โรงเรียนบานซาด

568 35630 นางสาววรรณิการ อินทรศิลา โรงเรียนบานซาด

569 35693 นายพันเทพ บุไธสง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

570 35702 นายปุณยกร แสงงาม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

571 35758 นางสาววรรณศิริ กองทอง โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

572 35784 นางสาวกิ่งฟา จําปาทอง โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

573 35785 นางสาวเปมิกา นาคแสง โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

574 35821 นางสาวขนิษฐา สมรูป โรงเรียนบานไพลขลา

575 35824 นายกัมปนาท สุทธิสัย โรงเรียนบานไพลขลา

576 35836 นายนิกร ปุรินทะ โรงเรียนบานดูนาหนองไผ
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577 35839 นายยศไกร อิ่มใจ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

578 35867 นางสาวชอทิพย จารุทรัพยสดใส โรงเรียนบานสําโรง

579 35932 นางสาววิลาวัลย ผุเพชร โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

580 35933 นางสาวชมภู ดาทอง โรงเรียนบานยะวึก

581 35951 นางประหยัด พวงศรี โรงเรียนบานสระขุด

582 35992 นางสาวกาญจนา หอมเนียม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

583 36024 นางกฤษณสิรี ไชยรินทร โรงเรียนบานสําโรง

584 36044 นางละออ มีพันธ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

585 36045 นางสาวเบญจรงค คงนุรัตน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

586 36088 นางสาวสุพนา จันทรนอย โรงเรียนบานสําโรง

587 36156 นายวิเศษ เพศหงษ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

588 800050 นางสาวทองศรี ชัยนาม โรงเรียนบานสําโรง

589 800053 นางอมรรัตน โสมสุข โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

590 800148 นางสาวอรวริญญา พะมุลิลา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

591 800188 นายไพโรจน ศิระอําพร โรงเรียนบานซาด

592 800190 นางสาวชญาดา โพธิ์ไทย โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

593 800211 นางจุฑาทิพย แพงมา โรงเรียนบานซาด

594 800212 นางทิพวรรณ แสงวงศ โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

595 800278 นางศรัญญา ไลไธสง โรงเรียนบานดูนาหนองไผ

596 800331 นางสุวรรณา สมบูรณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

597 800365 นายวิทยา ปรากฎมาก โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

598 800366 นางสาวเดือนเต็ม ลามณี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

599 800405 นายพลวัฒน แสนพลสาร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

600 800452 นางสาวนิติยา เจริญราช โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

601 800461 นางจริยา แสนดี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

602 800469 นางณวาทินี มวงมนตรี โรงเรียนบานซาด

603 800488 นางสาวจีราวรรธ กะการดี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

604 800525 นายชินภัทร สวัสดีลาภา โรงเรียนบานหัวนาคํา

605 800527 นายดรัณภพ ภาโส โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค

606 800541 วาที่รอยตรีธนัชฎ บุญประคม โรงเรียนบานซาด

607 800542 นายกิตติศักดิ์ สีดา โรงเรียนบานซาด

608 800641 นายเจนณรงค เชิดสุข โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค
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1 683 นายลุน แกวประเสริฐ โรงเรียนบานธาตุ

2 849 นางวาสนา กมล โรงเรียนรัตนวิทยาคม

3 1330 นายพิมพ แสงนวล โรงเรียนบานไผ

4 1352 นายสุพนธ หมั่นงาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

5 1464 นายจรัส ไกรแกว โรงเรียนบานไผ

6 1518 นายหัส ศรีทอง โรงเรียนบานเบิด

7 1529 นายโสภณ นุตโร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

8 1709 นายบุญมี ประทุม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

9 1792 นายเกลี้ยง ดําริห โรงเรียนบานเบิด

10 1795 นายศิรชัย มงคล โรงเรียนบานหาญฮี

11 1799 นายคง สระแกว โรงเรียนรัตนวิทยาคม

12 2077 นายสมบัติ สามี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

13 2208 นายบุญมี พุทธานุ โรงเรียนบานเบิด

14 2422 นางละมัย เลิศล้ํา โรงเรียนรัตนวิทยาคม

15 2555 นางละเอียด สุทธิหาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

16 2699 นายประเสริฐ ไผลอม โรงเรียนรัตนวิทยาคม

17 3147 นางสุภาพ โนนคํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

18 3184 นางบุญมี บุญปญญา โรงเรียนรัตนวิทยาคม

19 3409 นายสมบูรณ ภูบาลชื่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

20 3412 นายสมบูรณ จุลสม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

21 3524 นายจันดา หูทอง โรงเรียนบานธาตุ

22 3540 นายสวาง คงนุรัตน โรงเรียนบานไผ

23 3687 นายทวี พานิช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

24 3723 นางสมจิตร กนกแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

25 3854 นายบุญจันทร แนวทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

26 4148 นางอํานวยศรี นามพรหม โรงเรียนบานแก

27 4236 นางบุญเลื่อน ตระกูลศักดิ์ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

28 4261 นางระเบียบ แนวทอง โรงเรียนบานน้ําเขียว

29 4289 นายวีรศักดิ์ สอนเจริญ โรงเรียนบานธาตุ

30 4337 นางภานี ฉัตรทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

31 4376 นางอุบล ตระกูลศักดิ์ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

32 4502 นางรสสุคนธ คําภานุช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 6 อําเภอรัตนบุรี

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
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33 4536 นายเจริญ ปลื้มจิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

34 4567 นายสิทธิศักดิ์ สมพรอม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

35 4584 นางสาวพงศรัตน เจริญเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

36 4585 นางพิกุล สุดดี โรงเรียนบานน้ําเขียว

37 4676 นายพรมมี แกวดี โรงเรียนบานแก

38 4789 นางกาญจนวดี สีดาธรรม โรงเรียนบานธาตุ

39 4881 นางวชิรญา โทนุบล โรงเรียนบานธาตุ

40 4883 นางทิศากร กิ่งมณี โรงเรียนบานเบิด

41 4984 นางเฟองลัดดา อุดม โรงเรียนบานน้ําเขียว

42 4990 นายคําภา สานุสันต โรงเรียนบานหาญฮี

43 5048 นางวิไลวรรณ สุมารัตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

44 5058 นางวิเลิศ บัวทอง โรงเรียนรัตนบุรี

45 5120 นายมานิต เกษรจันทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

46 5129 นายสุภาพ กลิ่นมาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

47 5234 นางเพ็ญรัตน ศรีโยยา โรงเรียนรัตนวิทยาคม

48 5267 นางเพลินพิศ ลวดลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

49 5290 นางสาวอุดร สุขบท โรงเรียนบานธาตุ

50 5291 นางอํานวย ครองงาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

51 5295 นายชมรพ คําภิรมย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

52 5332 นางทองแดง จรรยาวัฒนานนท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

53 5480 นายบุญเรือง มะลิงาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

54 5494 นายสมชาย สายจันทรอัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

55 5499 นายธงชัย ภูมิงาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

56 5520 นางนาคแกว วิทูรางกูร โรงเรียนบานหาญฮี

57 5538 นางทวีศรี กนกแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

58 5539 นายเยียรยง ทวีวุฒิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

59 5591 นายสมิทธ สอนเจริญ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

60 5639 นายประสิทธิ์ กิ่งมณี โรงเรียนบานเบิด

61 5720 นางสัมฤทธิ์ กานทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

62 5863 นายจรูญศิลป บัวทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

63 5867 นางสาวยุพิน เทียมทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

64 5986 นางนิยมรัตน จินดาขันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2
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65 6000 นางกาญจนา จิตสุภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

66 6001 นายสวรรค จิตสุภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

67 6106 นางวรรณรัตน สะอาดยิ่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

68 6129 นายผาย หงษทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

69 6140 นายประถม สายรัตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

70 6141 นางจริยา สายรัตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

71 6147 นายเจตนา เจริญศิริ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

72 6158 นายทองใบ มาลีหวล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

73 6278 นางสาวมิดา รัตนวงกต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

74 6420 นางสาวปราณี จันทเทพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

75 6423 นางสุภาณี พรหมบุตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

76 6446 นางนิ่มนวล งามสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

77 6530 นางปราศรัย แสนเสริม โรงเรียนบานไผ

78 6531 นายไพบูลย งามจิตร โรงเรียนบานธาตุ

79 6559 นางหัสยา ขุมทรัพย โรงเรียนบานไผ

80 6677 นางถนอม งามจิตร โรงเรียนบานธาตุ

81 6714 นางสาวอุมาวดี ชวยวัฒนะ โรงเรียนบานไผ

82 6719 นายนิคม ลายทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

83 6806 นางสําเรียง สอนเพ็ง โรงเรียนบานน้ําเขียว

84 6855 นางสมเกียรติ ทรัพยโภค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

85 6865 นายสมบูรณ มานิตย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

86 6915 นายสมศักดิ์ รูชอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

87 6918 นายอดิศักดิ์ สาคะริชานนท โรงเรียนรัตนวิทยาคม

88 6935 นางจิรารัตน โสรถาวร โรงเรียนบานเบิด

89 6964 นางพิไลวรรณ ชวยบุดดา โรงเรียนบานธาตุ

90 6965 นางอัมพร บุดดี โรงเรียนบานไผ

91 6967 นางสาวสํารวย โลนะลุน โรงเรียนบานน้ําเขียว

92 7013 นางสําลี แอรนสท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

93 7014 นางสมัย สอนเจริญ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

94 7151 นายสมพล คําสัตย โรงเรียนบานเบิด

95 7160 นางเสถียร ปกกลาง โรงเรียนบานหาญฮี

96 7380 นางมลิวัลย ทองเชื้อ โรงเรียนรัตนวิทยาคม
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97 7381 นางเทียมนุช เจริญรัตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

98 7445 นางสกุลรัตน อินทรงาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

99 7460 นางสาวปราณี ยองหาญ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

100 7463 นางสุชิรา ไพสนิท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

101 7492 นางทองเรือน ผดุงพงษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

102 7534 นายบุญเรือง พจนาโสภา โรงเรียนบานหาญฮี

103 7724 นางอุทัยวรรณ จงอุตสาห โรงเรียนรัตนบุรี

104 7741 นายศตภพ อนันตสุข โรงเรียนบานเบิด

105 7788 นางอัจฉรัตน รัชตโชติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

106 7912 นางวิไลวรรณ ชื่นงาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

107 7914 นางปนัดดา ไชยจางวาง โรงเรียนบานธาตุ

108 8082 นางสมใจ จันทรเกลี้ยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

109 8121 นางนิยนันท ถาวรรัตน โรงเรียนรัตนวิทยาคม

110 8153 นายประสิทธิ์ เพ็งพินิจ โรงเรียนบานเบิด

111 8155 นายสิงหทอง ชางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

112 8223 นายสุรินทร เทียมทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

113 8273 นายพิบูลย อาษา โรงเรียนบานหาญฮี

114 8278 นายชัยยุทธ ถนอมเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

115 8279 นางสายัณห พางาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

116 8310 นายเสนอ แจทอง โรงเรียนบานไผ

117 8401 นางสุนทรี พรหมทา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

118 8414 นายนพรัตน คงยืน โรงเรียนบานน้ําเขียว

119 8417 นางอภัสนันท อรุณเกียรติพงศา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

120 8505 นายสุธรรม เติมสุข โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

121 8590 นางสมบูรณ ศรีทะโร โรงเรียนบานหาญฮี

122 8711 นางรังรอง เข็มทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

123 8784 นายสําราญ เพิงคํา โรงเรียนบานน้ําเขียว

124 8818 นายปญญา เทียมทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

125 8897 นางพรสวรรค เชื้อเพ็ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

126 9096 นายทวีศักดิ์ อิฐรัตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

127 9225 นางพัชรินทร จินดาศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

128 9227 นางธราวัลย จันทรหงอม โรงเรียนรัตนวิทยาคม
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129 9244 นายวิรัตน อุดม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

130 9248 นายกังหัน โวหาร โรงเรียนรัตนวิทยาคม

131 9291 นายสมบูรณ โสภาพ1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

132 9294 นายไพศาล ชูเสน โรงเรียนรัตนวิทยาคม

133 9296 นายประดิษฐ เติมกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

134 9306 นายชุมพร คงนุรัตน โรงเรียนบานไผ

135 9411 นางสนิท เพงกิจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

136 9416 นายเพิ่ม อินทรงาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

137 9430 นางสําลี โพธิวัฒน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

138 9484 นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง โรงเรียนรัตนบุรี

139 9487 นางรําพรรณ คําสัตย โรงเรียนบานเบิด

140 9582 นางทองปอนด ประทุม โรงเรียนบานเบิด

141 9588 นางปยานันท มากมี โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

142 9590 นางสาระกูล เกษีสังข โรงเรียนบานแก

143 9631 นางเฉลิมพันธ ดีสะอาด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

144 9667 นางสกุล ไชยวงศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

145 9668 นางดาวไสว อนันตสุข โรงเรียนบานเบิด

146 9674 นางรัตติญา มากมี โรงเรียนบานแก

147 9733 นายสังคม ชมชื่น โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

148 9755 นางสาวธราธร เชื้อเพ็ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

149 9968 นายวิโรจน เจือจันทร โรงเรียนบานธาตุ

150 9969 นายเลิศ หนองหวา โรงเรียนบานหนองบัวบาน

151 9972 นางสุภีรพรรณ เจือจันทร โรงเรียนบานธาตุ

152 10177 นายสาคร สีตะริสุ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

153 10181 นางจรัส สีดาพาลี โรงเรียนบานแก

154 10182 นายวิเชียร ศรีนานนท โรงเรียนบานไผ

155 10187 นางสมลักษณ อุดม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

156 10188 นางผกามาศ เทียมทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

157 10189 นายสมคิด เพงกิจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

158 10190 นายทองพูน หมื่นจง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

159 10194 นายสําเนียง ชมภูพื้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

160 10198 นางบําเพ็ญ ราชบุรี โรงเรียนรัตนวิทยาคม
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161 10201 นายสมพงษ เข็มทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

162 10208 นางยุไร สังขเงิน โรงเรียนรัตนบุรี

163 10260 นายทองสุข ละอองทอง โรงเรียนบานไผ

164 10381 นายประสิทธิ์ ชาวนา โรงเรียนบานแก

165 10383 นายไกรฤทธิ์ ดวงดี โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

166 10440 นางวิไล เติมใจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

167 10442 นางเสาวคนธ สอนปญญา โรงเรียนรัตนวิทยาคม

168 10446 นายรัตนชัย ยอดสิงห โรงเรียนบานเบิด

169 10509 นางสัมภาษณ วุฒิงาม โรงเรียนบานไผ

170 10712 นางสายพิณ เบาทอง โรงเรียนบานธาตุ

171 10758 นายสิน เขตขยัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

172 10759 นายสวัสดิ์ ปานทอง โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

173 10845 นายอัมพร บุญอาจ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

174 10847 นางพัชรา หงษทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

175 10927 นายวรพจน สุบินดี โรงเรียนบานน้ําเขียว

176 10928 นายสมเดช มากมี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

177 10931 นายนิรันดร บุญอาจ โรงเรียนรัตนบุรี

178 11007 นางบัวไข สุทธิประภา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

179 11044 นายคมสัน บุดดี โรงเรียนบานไผ

180 11160 นางนภาพร สุดใสย โรงเรียนบานแก

181 11350 นางสาวธัญลักษณ ระดมสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

182 11356 นางสุธีรัตน จรัณยานนท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

183 11403 นางสาวเจียมศรี สุภาลักษณ โรงเรียนบานธาตุ

184 11404 นายสมาน สํานัก โรงเรียนบานธาตุ

185 11407 นายทวี รวมยอด โรงเรียนบานเบิด

186 11412 นางสุปรียา เขตขยัน โรงเรียนรัตนวิทยาคม

187 11417 นางถาวร กนกแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

188 11418 นายประดับ ทองมาก โรงเรียนบานแก

189 11454 นายทศพล พิมพศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

190 11635 นางนงรัตน ชัยชนะ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

191 11636 นายประเทือง อุดหนุนชาติ โรงเรียนบานเบิด

192 11640 นางสําลี ยงรัมย โรงเรียนบานไผ
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193 11641 นายพิเชษฐ ชาลี โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

194 11643 นายถาวร สังขเงิน โรงเรียนรัตนบุรี

195 11820 นางแหวน สายปญญา โรงเรียนบานเบิด

196 11868 นางบุญล้ํา นามสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

197 11869 นางโกสม โลนะลุ โรงเรียนบานไผ

198 12002 นางกัญจนา เทพวรรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

199 12003 นางแกว พุทธานุ โรงเรียนบานเบิด

200 12007 นางนีออน สมเจตนา โรงเรียนบานน้ําเขียว

201 12032 นางเตือนจิต การบรรจง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

202 12083 นายสุภพ ไชยทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

203 12223 นางทองศิลป รวมยอด โรงเรียนบานเบิด

204 12263 นางอรณัฐร งามอินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

205 12392 นางประจันต ดวงดี โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

206 12401 นายเหรียญ ชัยชนะ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

207 12402 นางกรรณิการ หลาจันดี โรงเรียนบานไผ

208 12404 นายณรงคชัย พวงผกา โรงเรียนบานแก

209 12406 นายสมบูรณ หลาจันดี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

210 12427 นางอมรา วรรณสอน โรงเรียนบานแก

211 12563 นายอําไพ สุนทร โรงเรียนบานธาตุ

212 12629 นายสุนทร ชัยดี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

213 12634 นายพิทักษ ศรีใหญ โรงเรียนบานหาญฮี

214 12638 นายทองสัน อุดม โรงเรียนบานธาตุ

215 12641 นางสุรนันท ออนหัวโทน โรงเรียนรัตนวิทยาคม

216 12648 นางสมคิด พรหมศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

217 12741 นายทองใบ อินตะนัย โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

218 12743 นางบุญลอม มนตดี โรงเรียนบานไผ

219 12744 นายเกษมศักดิ์ ศีลสอน โรงเรียนบานธาตุ

220 12746 นายเริงสิทธิ์ โพธิ์ศรี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

221 12748 นางนิเทศน แทนประทุม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

222 12824 นายเฉลิมพล เพ็งจันทร โรงเรียนบานเบิด

223 12894 นางลมุล ทาทอง โรงเรียนบานไผ

224 12896 นายแดง เติมสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2
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225 12900 นางสาวศิริภา เพิ่มทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

226 12901 นายบลชัย ศรีษะแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

227 12905 นางสุรภี บุษบา โรงเรียนบานหาญฮี

228 13025 นางสมเพ็ญศรี ธรรมสุข โรงเรียนบานเบิด

229 13028 นายวิรัตน รุงสมพงษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

230 13030 นางลัภศรณ แบบอยาง โรงเรียนบานไผ

231 13034 นายเพิ่ม พุทธานุ โรงเรียนบานเบิด

232 13035 นายบุญเลิศ ศรีษะเทือน โรงเรียนบานแก

233 13125 นายบุญสง ชาญศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

234 13128 นายธีระยุทธ พุทธานุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

235 13130 นางพิชามญชุ แฝงสีดา โรงเรียนบานน้ําเขียว

236 13291 นางสุวรรณี หูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

237 13293 นายชมภู สานุสันติ์ โรงเรียนบานหาญฮี

238 13294 นางอุราวรรณ สัตยซื่อ โรงเรียนบานธาตุ

239 13327 นางทองรัก จันทรชื่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

240 13330 นายคํา บุญมี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

241 13332 นางกันตินันท พานิชย โรงเรียนบานธาตุ

242 13385 นายปราโมทย สัยงาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

243 13388 นางเสถียร ประสานทอง โรงเรียนบานเบิด

244 13390 นายประสพ จันทรมาลี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

245 13531 นางรัษฎากร เพิ่มทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

246 13569 นางบุญยัง ธรรมนาม โรงเรียนบานแก

247 13709 นายสมเดช กะการดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

248 13739 นางพิสมัย คําวัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

249 13741 นางประวีณนุช แกนจักษ โรงเรียนบานไผ

250 13747 นายแสนเกษม เติมใจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

251 13749 นายบรรจง ผลดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

252 13751 นางสมศรี บัวลี โรงเรียนบานแก

253 13794 นายสุทธิพงษ คงนุรัตน โรงเรียนรัตนวิทยาคม

254 13797 นายไพรินทร ประสานทอง โรงเรียนบานเบิด

255 13908 นางสาวมลิวัลย แสงนิกร โรงเรียนบานหาญฮี

256 13993 นางสุภาณี ชอจําปาทอง โรงเรียนบานเบิด
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257 13996 นางพรทิพย ไชยรัตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

258 14079 นายบุญสี ราชบุรี โรงเรียนบานแก

259 14084 นายสมชาติ ศิลาเลิศ โรงเรียนบานเบิด

260 14168 นายสามารถ กิ่งมณี โรงเรียนบานเบิด

261 14170 นายวันชัย นิลหุต โรงเรียนรัตนบุรี

262 14208 นายจรูญ ปตถา โรงเรียนบานแก

263 14244 นายสนิท สีหลอด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

264 14247 นายสกนธ สระแกว โรงเรียนรัตนวิทยาคม

265 14354 นางสาวสุบงกช คงบุญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

266 14496 นางสุวรรณา จันทรศรีสุริยวงศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

267 14500 นายสุรพงษ โททอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

268 14504 นายทวีศักดิ์ อินทรทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

269 14567 นายฐิติพงษ โคตรทอง โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

270 14576 นายพินิจ กําลังหาญ โรงเรียนบานแก

271 14701 นางอารี ราชบุรี โรงเรียนบานแก

272 14766 นางภัทรา กวางขวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

273 14904 นางสมจิต สานุสันต โรงเรียนบานหาญฮี

274 14905 นางมาลีรัตน เลิศล้ํา โรงเรียนรัตนวิทยาคม

275 14967 นายปริญญา เหลาสกุล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

276 14970 นายนรินทร เพิ่มทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

277 15043 นายประเสริฐ วงศบุตรศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

278 15047 นายสุพจน เคากลา โรงเรียนรัตนบุรี

279 15115 นางวารี สกุลรักษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

280 15117 นายนเรศ ทองพันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

281 15156 นางฉวีวรรณ นิลหุต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

282 15179 นายบุรินทร ศิริมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

283 15387 นางบุญเริ่ม อุดหนุนชาติ โรงเรียนบานเบิด

284 15388 นายณรงค คุณนาม โรงเรียนบานแก

285 15431 นางวัลลา สระใจ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

286 15439 นายสมจิตร ทุมพัด โรงเรียนบานธาตุ

287 15511 นายสมศักดิ์ ศรีโท โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

288 15519 นายสุทัศน เสริมแสง โรงเรียนรัตนวิทยาคม



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 6 อําเภอรัตนบุรี

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

289 15582 นางรัญจวน ใจศิลป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

290 15654 นางรัชนีกร ชัยพันธนพรัตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

291 15659 นายไพโรจน ขันขาว โรงเรียนบานแก

292 15692 นายสมชาติ เคากลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

293 15695 นายสุวิทย โคตพันธ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

294 15696 นายนคเรศ ตระกูลดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

295 15744 นายสมพงษ สาระพันธ โรงเรียนบานแก

296 15750 นายชยพล พองนวล โรงเรียนรัตนบุรี

297 15759 นางปาริชาติ กองทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

298 15762 นางสุกัญญา ในณงค โรงเรียนบานแก

299 15765 นายปฎิคม สมทิพย โรงเรียนบานเบิด

300 15846 นายบรรจบ สมดี โรงเรียนบานไผ

301 15857 นายนิคม สูงสนิท โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

302 15933 นายวิเชียร สุนทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

303 15934 นายดําเกิง สุดดี โรงเรียนบานน้ําเขียว

304 15937 นายเข็มเพชร จันทรเกลี้ยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

305 15940 นายสุนทร เพ็ญจันทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

306 16059 นางสมบูรณ เนินดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

307 16069 นางสุนันท จําลอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

308 16191 นายฟาลั่น นธีนาม โรงเรียนบานหาญฮี

309 16197 นางสุธีรา สระแกว โรงเรียนบานแก

310 16198 นายเติม เลิศล้ํา โรงเรียนรัตนวิทยาคม

311 16199 นายอานนท พากเพียร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

312 16205 นายเอนก ผองพรรณ โรงเรียนรัตนบุรี

313 16207 นางพรสวรรค พนัส โรงเรียนรัตนบุรี

314 16276 นางสังวาลย โคตรทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

315 16322 นางสาวประภาศรี เกษมสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

316 16370 นายประเสริฐ เมืองไสย โรงเรียนบานเบิด

317 16419 นางสําลี ไผลอม โรงเรียนรัตนวิทยาคม

318 16421 นายวิรพิน ในณงค โรงเรียนบานแก

319 16501 นางอรวรรณ ดีออม โรงเรียนบานธาตุ

320 16812 นายพัฒนา แกวมารยา โรงเรียนบานแก
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321 16814 นายสําเริง มากมี โรงเรียนบานแก

322 16820 นายบัว คุณนาม โรงเรียนบานธาตุ

323 16821 นางทรัพย ยุพการณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

324 16822 นายเกียรติศักดิ์ มากมี โรงเรียนบานแก

325 16824 นายติณณภพ จําปาหอม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

326 16830 นายธงชัย ยืนยิ่ง โรงเรียนรัตนบุรี

327 16989 นางจันทรจรัส กนกแกว โรงเรียนบานแก

328 17189 นายพุทธา บริสุทธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

329 17191 นายกิจจา ผิวจันทร โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

330 17193 นายพงษพันธ สุขประเสริฐ โรงเรียนบานไผ

331 17194 นายจรัส ธรรมนาม โรงเรียนรัตนวิทยาคม

332 17195 นายศักดิ์ชัย ศรีทะโร โรงเรียนบานหาญฮี

333 17230 นายจําลอง ดีสนิท โรงเรียนรัตนวิทยาคม

334 17246 นางสุวรรณี เพิ่มทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

335 17250 นายสมศักดิ์ สุขบท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

336 17292 นายปยะวัฒน ศรีไสว โรงเรียนรัตนบุรี

337 17293 นายวันชัย พลพา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

338 17346 นายประเสริฐ ลับโกษา โรงเรียนรัตนวิทยาคม

339 17540 นางอัญชลี นามพรหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

340 17546 นายจีรพัฒน จันทรศรี โรงเรียนบานหนองบัวบาน

341 17601 นางพัชรินทรพร คงนุรัตน โรงเรียนบานเบิด

342 17605 นางสุคนธ เมืองไสย โรงเรียนบานเบิด

343 17606 นายเพชร สาลีงาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

344 17640 นางสุรางค พูนศรีธนากูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

345 17688 นายภูมรินทร อินทนิจ โรงเรียนบานแก

346 17752 นางสาววัชรี รัฐสมุทร โรงเรียนบานธาตุ

347 17797 นายพิทักษ พิหูสูตร โรงเรียนบานแก

348 17894 นางบัวไข สาลีงาม โรงเรียนบานน้ําเขียว

349 17916 นางไพรศรี สระแกว โรงเรียนรัตนวิทยาคม

350 17919 นายอาคม มั่นยืน โรงเรียนบานไผ

351 17920 นางบุหงา ขันขาว โรงเรียนบานแก

352 18139 นายวิชัย ธรรมาวชิรานนท โรงเรียนบานหาญฮี
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353 18176 นายภวันชัย ครุฑสุวรรณ โรงเรียนบานหนองบัวบาน

354 18178 นายสังวรณ อนันตสุข โรงเรียนบานเบิด

355 18180 นายสมศักดิ์ กอสาลี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

356 18247 นางบุญมี กําลังหาญ โรงเรียนบานแก

357 18248 นายสุบิน ปนทอง โรงเรียนบานแก

358 18279 นางระพีพรรณ ลับโกษา โรงเรียนรัตนวิทยาคม

359 18321 นายทองพูน ชมชื่น โรงเรียนบานแก

360 18412 นายจินดา มีโสภา โรงเรียนบานไผ

361 18451 นางสมพิศ พรมตวง โรงเรียนบานไผ

362 18460 นางจันทรเพ็ญ เลิศล้ํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

363 18497 นายสุพรรณ สีหาบุตร โรงเรียนบานไผ

364 18499 นายนรากร ดําริห โรงเรียนบานเบิด

365 18502 นายดํารงค สะอาดยิ่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

366 18534 นายจักรี มาสู โรงเรียนบานแก

367 18562 นางณัฐติยา โสภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

368 18592 นางวิมลวัลย โคตพันธ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

369 18614 นายวัชรินทร นุตโร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

370 18657 นายสุเทพ กรุงพิทักษ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

371 18693 นางปวันรัตน บุญหนุน โรงเรียนรัตนวิทยาคม

372 18695 นายสมหมาย สันวัง โรงเรียนบานเบิด

373 18698 นายสุรชัย แกวประเสริฐ โรงเรียนบานธาตุ

374 18760 นายรอด บุญนาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

375 19019 นางระเบียบ ประดาสุข โรงเรียนบานแก

376 19020 นายประสิทธิ์ ศรีษะธาตุ โรงเรียนบานแก

377 19022 นางสมเพชร ชมชื่น โรงเรียนบานแก

378 19088 นายอัครพณส งามสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

379 19139 นางวิมล สุขนิตย โรงเรียนรัตนวิทยาคม

380 19140 นายพิชัย ยงรัมย โรงเรียนบานไผ

381 19141 นายคํานอย ชวยตะคุ โรงเรียนบานธาตุ

382 19143 นายทนง คงเจริญ โรงเรียนบานไผ

383 19155 นายเลื่อน นามพรหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

384 19208 นายสมจิตร สามี โรงเรียนบานหาญฮี
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385 19244 นายอิสรภาพ เพียรเสมอ โรงเรียนบานเบิด

386 19246 นายบุญเลิศ ชะตาถนอม โรงเรียนบานไผ

387 19247 นายบุญรัตน หงษทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

388 19248 นางนิธินันท จันทะหมุด โรงเรียนบานเบิด

389 19250 นายสงวน สุขบท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

390 19252 นายสมจิตร คงบุญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

391 19253 นางจิตรียา มีสัตย โรงเรียนบานหนองบัวบาน

392 19256 นางสาวอาภรณ ระดมสุข โรงเรียนรัตนวิทยาคม

393 19261 นางแจมจิต ศรีรวัฒน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

394 19263 นายดํารง ยงรัมย โรงเรียนบานไผ

395 19367 นายสุบรรณ ประดาสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

396 19392 นายวรา รักไทย โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

397 19393 นายเฉลิม ทวีสาร โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

398 19634 นางสมศรี ลีราช โรงเรียนบานหนองบัวบาน

399 19663 นายสุริยะ บัวบาน โรงเรียนรัตนวิทยาคม

400 19701 นางพิมพพรรณ รูชอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

401 19739 นายสมศรี หลงชิน โรงเรียนบานหาญฮี

402 19819 นายสวัสดิ์ชัย ไกรแกว โรงเรียนบานธาตุ

403 19850 นางเทียมทอง พุดหอม โรงเรียนบานน้ําเขียว

404 19908 นายสุวิทย อุดหนุนชาติ โรงเรียนบานเบิด

405 19924 นายสมบัติ จําปาจีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

406 19926 นายบุญเลิศ สัตยแสง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

407 19988 นายสุที ชิงชนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

408 20012 นายอุทัย เพงพินิจ โรงเรียนบานเบิด

409 20016 นายสําเร็จ ระเมียดดี โรงเรียนรัตนบุรี

410 20050 นายประสิทธิ์ พักตรใส โรงเรียนบานธาตุ

411 20112 นางลิขิต มีโสภา โรงเรียนรัตนบุรี

412 20133 นายประเสริฐ เกตุโสระ โรงเรียนบานหาญฮี

413 20175 นายณัฏฐยชญ บุญสด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

414 20205 นางยุพิน สะอาดยิ่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

415 20206 นายสําราญ ดีสนิท โรงเรียนรัตนวิทยาคม

416 20248 นายวีระ คงนุรัตน โรงเรียนบานธาตุ



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 6 อําเภอรัตนบุรี

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

417 20249 นางสมจิต ยงครัมย โรงเรียนบานไผ

418 20366 นายสมนึก มะลิงาม โรงเรียนรัตนวิทยาคม

419 20367 นายสุวรรณ วิสัชนาม โรงเรียนบานเบิด

420 20449 นายโท บุญคุม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

421 20560 นายประเสริฐ สัยงาม โรงเรียนรัตนบุรี

422 20573 นายชัยพร บุญหนุน โรงเรียนรัตนวิทยาคม

423 20615 นายสาย สมสกุล โรงเรียนบานธาตุ

424 20639 นางเข็มทอง ศรีใหญ โรงเรียนบานหาญฮี

425 20642 นายยรรยง ผิวออน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

426 20669 นายวรวุฒิ จรัณยานนท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

427 20675 นายบุญมี ศิลาเณร โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

428 20706 นางจิราพร ดาบุตรดี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

429 20727 นายจิต พุดหอม โรงเรียนบานน้ําเขียว

430 20736 นายเสงี่ยม บุญโสม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

431 20737 นางทัศนาภรณ สากะโทก โรงเรียนบานธาตุ

432 20798 นางปราณีต เหลาสกุล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

433 20829 นางโชติรส สาคะวิชานนท โรงเรียนรัตนวิทยาคม

434 20831 นางสาวเพชรรัตน เหลาสกุล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

435 20837 นายสมภาร ใยวัน โรงเรียนบานธาตุ

436 20900 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

437 20901 นางรุงเรือง วิสัชนาม โรงเรียนบานเบิด

438 20904 นางสุชาดา วรรณตรง โรงเรียนรัตนบุรี

439 20906 นายมานิตย อางเฮา โรงเรียนบานธาตุ

440 20949 นายคําสิงห เกษีสังข โรงเรียนบานแก

441 20972 นายญาณพล ทางดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

442 20976 นายนําพล คุณนาม โรงเรียนบานแก

443 20977 นางอุบลรัตน ชะตาถนอม โรงเรียนบานธาตุ

444 21067 นางจรัส พิลาจันทร โรงเรียนบานน้ําเขียว

445 21088 นางสิริพรรณ คําภูษา โรงเรียนบานธาตุ

446 21137 นางศรีเงิน จักรคํา โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

447 21211 นายศรชัย วรรณตรง โรงเรียนรัตนบุรี

448 21227 นายสมบูรณ นามพรหม โรงเรียนบานแก
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449 21259 นางสมหวัง สุดโสม โรงเรียนรัตนบุรี

450 21261 นายบุญยัง อินชู โรงเรียนบานน้ําเขียว

451 21320 นางสยุมพร ผองพรรณ โรงเรียนบานธาตุ

452 21371 นางเจษฎาวตี สุจริต โรงเรียนรัตนวิทยาคม

453 21412 นางยุวนา สาลีงาม โรงเรียนรัตนวิทยาคม

454 21459 นางกัญญารัตน สมทิพย โรงเรียนบานเบิด

455 21484 นางสาวสมใจ วรรณา โรงเรียนรัตนวิทยาคม

456 21521 นายคําปน สิทธินาม โรงเรียนบานธาตุ

457 21536 นายเฉลิมศรี ผิวออน โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

458 21551 นายสวัสดิ์ มิตรจิตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

459 21554 นายไพรัตน พานิชย โรงเรียนบานธาตุ

460 21587 นางบัวเลียน เติมสุข โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

461 21607 นางสายสวาสดิ์ จันทนวิลาวัณย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

462 21613 นางสงวน สันวัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

463 21637 นายพิทยา สีดาพาลี โรงเรียนบานแก

464 21650 นายชม เติมสุข โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

465 21666 นายชาติชาย สุวรรณทอง โรงเรียนบานหาญฮี

466 21673 นางพนิดา บัวบาน โรงเรียนรัตนวิทยาคม

467 21678 นายจรัส สาลีสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

468 21680 นายสังวร แสนแกว โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

469 21719 นายยุทธศักดิ์ ไชยจางวาง โรงเรียนบานธาตุ

470 21736 นางสมทรัพย กนกแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

471 21764 นายสมทบ สุริยะ โรงเรียนรัตนบุรี

472 21840 นางวันทนา คําเภาว โรงเรียนรัตนวิทยาคม

473 21841 นายทักเศียร ทองทวี โรงเรียนบานแก

474 21842 นายอุดมศักดิ์ จําลอง โรงเรียนบานน้ําเขียว

475 21952 นายมนตรี ลีราช โรงเรียนบานหนองบัวบาน

476 21965 นายเย็น เพิ่มทอง โรงเรียนบานหนองบัวบาน

477 22071 นายสุนทร แสงลา โรงเรียนบานหนองบัวบาน

478 22146 นางนิภาพร สมานรักษ โรงเรียนบานหนองบัวบาน

479 22172 นางไพวัลย กรุงพิทักษ โรงเรียนรัตนบุรี

480 22273 วาที่รอยตรีธนะพัฒน ภาณุโรจนพัชร โรงเรียนรัตนวิทยาคม
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481 22308 นางสุภีร เกษรนวล โรงเรียนบานหาญฮี

482 22365 นายโรจนฤทธิ์ คําบอ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

483 22409 นางอัมพร นิลจันทร โรงเรียนบานไผ

484 22471 นางจริยา สุขประเสริฐ โรงเรียนบานไผ

485 22477 นางสุรียรัตน สาลีงาม โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

486 22479 นายฤา ชะตาถนอม โรงเรียนบานไผ

487 22480 นายเลิศ ชินวงศ โรงเรียนบานหาญฮี

488 22484 นางชลิดา สระแกว โรงเรียนบานแก

489 22492 นางเพ็ญใจ ธิราธรรม โรงเรียนรัตนวิทยาคม

490 22636 นางธมนวรรณ ศรีโยยา โรงเรียนรัตนวิทยาคม

491 22661 นางธันยาภรณ ภูมิงาม โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

492 22662 นายเสถียร เหมันตา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

493 22756 นางจารี สุทาวัน โรงเรียนบานไผ

494 22783 นางเกษราภรณ ทามแกว โรงเรียนบานน้ําเขียว

495 22813 นายสายยันต แสงจันทร โรงเรียนบานแก

496 22846 นางสมทรง เทียมทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

497 22897 นางอัญชุลี เรืองศรี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

498 22938 นางออนสี ศรีเที่ยง โรงเรียนรัตนบุรี

499 22940 นางสุธามาศ รวมกลา โรงเรียนบานน้ําเขียว

500 22945 นายณรงค สุทาวัน โรงเรียนบานหนองบัวบาน

501 23073 นางมัลลิกา สวัสดี โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

502 23116 นายสราวุฒิ รัตนธรรมมา โรงเรียนบานธาตุ

503 23255 นางพานทอง ทองทวี โรงเรียนบานแก

504 23438 นางพิรุณนี สายยศ โรงเรียนรัตนบุรี

505 23439 นางเสาวลักษณ พนัส โรงเรียนบานแก

506 23443 นางบุญเฟอง เคากลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

507 23458 นายเดชศักดิ์ พิกุลสด โรงเรียนบานธาตุ

508 23464 นายมนัส มิตรจิตร โรงเรียนรัตนวิทยาคม

509 23514 นางสุทิพา แสงจันทร โรงเรียนบานหนองบัวบาน

510 23563 นายวัชรินทร กิ่งมณี โรงเรียนบานเบิด

511 23578 นางมัณทนา คูณวัฒนาพงษ โรงเรียนบานไผ

512 23579 นายสมศักดิ์ คูณวัฒนาพงษ โรงเรียนบานไผ
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513 23626 นางสาธุกานต โสสุข โรงเรียนบานหนองบัวบาน

514 23651 นางสุพิศ จันทรมาลี โรงเรียนรัตนบุรี

515 23672 นายบุญจันทร เบาทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

516 23681 นางเสงี่ยม แสนแกว โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

517 23757 นางดารา ปุยะติ โรงเรียนรัตนบุรี

518 23769 นางจําเนียร อาจเชื้อ โรงเรียนบานน้ําเขียว

519 23780 นางนงลักษณ ชื่นงาม โรงเรียนบานแก

520 23786 นางสาวเรืองรอง กลิ่นมาก โรงเรียนบานแก

521 23804 นายประสิทธิ์ บุษบา โรงเรียนบานหาญฮี

522 23838 นางสาวธัญญลักษณ แซจึง โรงเรียนบานเบิด

523 23860 นายประดิษ สุขพลํา โรงเรียนบานธาตุ

524 23863 นายอนุวัฒน เบาทอง โรงเรียนบานธาตุ

525 23903 นางสาวสุนันทา นาเจริญ โรงเรียนรัตนบุรี

526 23929 นายเมธี เชี่ยวนิกร โรงเรียนบานหนองบัวบาน

527 23931 นายนิคม ผดาวัลย โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

528 23935 นายจํานงค ชมชื่น โรงเรียนบานเบิด

529 24038 นายนวพล สระแกว โรงเรียนบานแก

530 24074 นางอรสุดา สัตยซื่อ โรงเรียนบานหนองบัวบาน

531 24133 นางอัจฉรา ชะตาถนอม โรงเรียนบานไผ

532 24178 นายกิตติศักดิ์ ศิวินา โรงเรียนบานน้ําเขียว

533 24322 นางขนิษฐา พงสุริยะ โรงเรียนบานหาญฮี

534 24340 นางปยวรรณ ลอดทอง โรงเรียนบานหนองบัวบาน

535 24391 นางรัมภรดา เครือศรี โรงเรียนรัตนบุรี

536 24416 นางจิตลาวัณย ศิวินา โรงเรียนบานน้ําเขียว

537 24448 นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ โรงเรียนบานธาตุ

538 24499 นายสมหมาย เพียรเสมอ โรงเรียนบานแก

539 24519 นายสมพงษ เกลี้ยงพรอม โรงเรียนบานเบิด

540 24546 นายพิทยุธ สีดาพาลี โรงเรียนบานธาตุ

541 24578 นายธงชัย บุญแพง โรงเรียนบานธาตุ

542 24597 นายยงค ราศรีเฟอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

543 24632 นางพัชนีวรรณ ทองศรี โรงเรียนบานหนองบัวบาน

544 24747 นางอําพรรณ พิกุลสด โรงเรียนบานธาตุ
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545 24748 นายคณาวุฒิ ประทุม โรงเรียนบานเบิด

546 24795 นางจินตนา พบบุญ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

547 24817 นางอวยพร ไชยทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

548 24827 นางสาวดารณี กลิ่นหอม โรงเรียนบานน้ําเขียว

549 24889 นางสุพิศ อินตะนัย โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

550 24912 นางจิตเกษม จันทอุดร โรงเรียนรัตนวิทยาคม

551 24914 นายบัญญัติ สุจริต โรงเรียนบานน้ําเขียว

552 24971 นายนิยม นามโคตร โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

553 24998 นายพลกฤต เสพสุข โรงเรียนบานหนองบัวบาน

554 25032 นางศุภลักษณ ปนทอง โรงเรียนบานแก

555 25056 นางสาวสมหมาย สระแกว โรงเรียนบานน้ําเขียว

556 25118 นายพิภพ แสงเพชร โรงเรียนบานธาตุ

557 25134 นางสาวเจียงศักดิ์ พรหมเล็ก โรงเรียนบานธาตุ

558 25175 นายอํานาจ ระวิพงษ โรงเรียนรัตนบุรี

559 25226 นางนันทนา สมพรอม โรงเรียนรัตนวิทยาคม

560 25237 นางตวงรัตน สาขะจันทร โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

561 25315 นางสุภีร ศรีแกว โรงเรียนบานธาตุ

562 25352 นางสาวสุภาพ พบบุญ โรงเรียนรัตนบุรี

563 25391 นายจําลองศิลป ไชยชนะ โรงเรียนบานแก

564 25423 นางเสาวนีย บุญสูง โรงเรียนบานธาตุ

565 25493 นางกานตกนก กุมพรม โรงเรียนบานหนองบัวบาน

566 25494 นางสาวปราศรัย สุขบท โรงเรียนบานไผ

567 25587 นางสาวบุญจิรา บํารุง โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

568 25611 นายวิชัย มาลีหวล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

569 25613 นางประภาภรณ นวลอินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

570 25654 นางนวพร ไชยชนะ โรงเรียนบานแก

571 25705 นายบูรณเจริญ จินดาศรี โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

572 25776 นางอําไพ ภูธร โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

573 25821 นายพรพิทักษ ดวงจันทร โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

574 25822 นางชูติภรณ เหงาแกว โรงเรียนบานหาญฮี

575 25834 นายวัฒนา คงทน โรงเรียนบานเบิด

576 25882 นายสุนัย สุวงศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2
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577 25894 พ.จ.อ.หญิงทองเติม สุวรรณสนธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

578 25934 วาที่รอยตรีวีระชัย ทวีสาร โรงเรียนบานไผ

579 25936 นางรุจิเรข เหมันตา โรงเรียนบานหนองบัวบาน

580 25987 นายธงชัย สอปญญา โรงเรียนบานเบิด

581 26004 นางสาวพิศมัย ยั่งยืน โรงเรียนบานไผ

582 26038 วาที่รอยตรีบุญเกตุ อัสโย โรงเรียนบานน้ําเขียว

583 26040 นายสุจิต ผิวจันทร โรงเรียนบานแก

584 26102 นางบุญจีน ศรีโท โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

585 26122 นายธรรมศักดิ์ ชวยวัฒนะ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

586 26124 นางฉวีวรรณ เหมมันตา โรงเรียนบานแก

587 26135 นางกวินรณัฏฐ พลายแกว โรงเรียนบานแก

588 26189 นางสาวณฐพร บุษบา โรงเรียนบานหาญฮี

589 26191 นางวารินทร สอปญญา โรงเรียนบานเบิด

590 26198 นางสุขใจ ชมชื่น โรงเรียนบานเบิด

591 26266 นายวิโรจน ลอดทอง โรงเรียนบานธาตุ

592 26267 นางศิริพร สมศรี โรงเรียนบานหาญฮี

593 26345 นางสาวชวนพิศ ชาวงศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

594 26362 นางนิรมล อินทนิจ โรงเรียนบานแก

595 26422 นายประดิษฐ ขุยขะ โรงเรียนบานแก

596 26466 นายกิตติศักดิ์ แซภู โรงเรียนบานไผ

597 26525 นายคํานวณ สากะโทก โรงเรียนบานธาตุ

598 26561 นายสุวรรณ สาขะจันทร โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

599 26568 นางมลิลา สัตยแสง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

600 26599 นางลําจวร สุขบท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

601 26646 นางกรรณิกา บุญปก โรงเรียนรัตนวิทยาคม

602 26648 นางนิ่ม สะอาดยิ่ง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

603 26679 นายสมรถ แสงราม โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

604 26719 นายสังเวียน ธรรมวงศ โรงเรียนบานไผ

605 26738 นางอํานวยพร ผดาวัลย โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

606 26749 นางวิภาพร พรรษา โรงเรียนบานไผ

607 26833 นายสมชาย บัวลี โรงเรียนบานแก

608 26835 นายกาจ สุทธิประภา โรงเรียนปทุมมาศวิทยา
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609 26877 นางสุปราณี ไกรเพชร โรงเรียนรัตนวิทยาคม

610 26911 นางสาวสําลี ธนูแกว โรงเรียนบานธาตุ

611 26947 นายประศาสตร รวมกลา โรงเรียนบานน้ําเขียว

612 27018 นายสุธี ทีทอง โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

613 27055 นางสมสมัย เพียรเสมอ โรงเรียนบานแก

614 27056 นางณัฐรดา เรืองสิริวัฒนา โรงเรียนบานธาตุ

615 27130 นางขนิษฐา กอสาลี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

616 27140 นางเดือนเพ็ญ ผดุงเจริญ โรงเรียนบานหาญฮี

617 27145 นายวีระพล ไชยสิทธิ์ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

618 27162 นายศิริชัย สมบุตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

619 27163 นายวีรศักดิ์ ศรีใหญ โรงเรียนบานหาญฮี

620 27164 นายวัฒนศักดิ์ ทาพันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

621 27210 นางอมรรัตน ทีทอง โรงเรียนบานไผ

622 27220 นางยุพาพิน ชวยวัฒนะ โรงเรียนรัตนบุรี

623 27241 นางสุพร แหลงสนาม โรงเรียนบานเบิด

624 27325 นายคณาธร ธาตุระหัน โรงเรียนบานธาตุ

625 27336 นายอภัย ทางดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

626 27383 นางสาวสุคนธทิพย หงษทอง โรงเรียนบานไผ

627 27463 นายสุพิศ อาจเชื้อ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

628 27470 นายวิโรจน ครองงาม โรงเรียนรัตนวิทยาคม

629 27493 นางวนาลี มีแกว โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

630 27494 นายเสถียร มงคล โรงเรียนบานหาญฮี

631 27533 นางจันทรตนา คุณนาม โรงเรียนบานแก

632 27534 นางศุภวรรณ มงคล โรงเรียนบานหาญฮี

633 27577 นางมะลิ นามพรหม โรงเรียนบานแก

634 27674 นางรดา บูรณะประสิทธิ์ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

635 27685 นายเทอดศักดิ์ แนวทอง โรงเรียนบานแก

636 27699 นางสุเตรียม ไชยโคตร โรงเรียนบานแก

637 27709 นางแรกขวัญ นามสวาง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

638 27724 นางวาสนา เกตุโสระ โรงเรียนบานไผ

639 27743 นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห โรงเรียนบานเบิด

640 27814 นางกุลธิดา กระเบา โรงเรียนปทุมมาศวิทยา
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641 27878 นางกนกอร ชายกลาง โรงเรียนบานธาตุ

642 27880 นายยุทธศาสตร แกวดี โรงเรียนบานธาตุ

643 27885 นายสมพร นอยดําเนิน โรงเรียนบานไผ

644 27891 นางนงคคราญ คุณารักษ โรงเรียนบานธาตุ

645 27901 นายเทียนชัย เทียมทอง โรงเรียนบานแก

646 27938 นางณัฐรียา แบบอยาง โรงเรียนบานธาตุ

647 27941 นางจินตนา ชัยทอง โรงเรียนรัตนบุรี

648 27945 นางสาวทิพาพร พลสามารถ โรงเรียนบานธาตุ

649 27951 นายเกริกเกียรติ สิริรณรงคภักดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

650 27968 นางดรุณี สมบุตร โรงเรียนรัตนวิทยาคม

651 28009 นางศิริอร ไชยสิทธิ์ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

652 28016 นายรักไทย แบบอยาง โรงเรียนบานธาตุ

653 28068 นางประภาพร หูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

654 28078 นางเพ็ญประภา สระแกว โรงเรียนบานแก

655 28166 จ.ส.อ.เฟองศักดิ์ นิราศภัย โรงเรียนบานหาญฮี

656 28284 นางประภาพร ทองจันทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

657 28286 นางสุคนธ ศรีจุดานุ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

658 28345 นางสายทอง พรหมประเสริฐ โรงเรียนรัตนบุรี

659 28397 นายกําจร สามี โรงเรียนบานหาญฮี

660 28411 นายสุทธิพร สุวรรณาลัย โรงเรียนรัตนวิทยาคม

661 28462 นายขวัญเมือง ทามแกว โรงเรียนบานน้ําเขียว

662 28488 นายธงชัย วองไว โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

663 28521 นางณิชกานต วิเศษศิลป โรงเรียนบานธาตุ

664 28525 นายสกล นธีนาม โรงเรียนบานหาญฮี

665 28613 นายสําลี บุญลอม โรงเรียนรัตนวิทยาคม

666 28614 นางนิรมล สัตยซื่อ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

667 28635 นายกูเกียรติ คุณนาม โรงเรียนบานธาตุ

668 28681 นายมงคล ชวยบุดดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

669 28692 นางนฤมล กะการดี โรงเรียนบานหาญฮี

670 28700 นางสาววลัยพร ศรีหะชัย โรงเรียนบานแก

671 28703 นางรัสนา อนันตสุข โรงเรียนรัตนบุรี

672 28721 นางลัดดาวัลย ราชเจริญ โรงเรียนบานไผ
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673 28722 นายพงศธวัช จันทรหงอม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

674 28755 นายยรรยง วงคคําจันทร โรงเรียนรัตนบุรี

675 28804 นางอธิษฐาน ศรีโพนทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

676 28808 นางมยุรา ถาพรผาด โรงเรียนรัตนบุรี

677 28819 นางสาวอทิติ เลิศล้ํา โรงเรียนบานน้ําเขียว

678 28826 นายวิเชียร จักรคํา โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

679 28841 นางไกรวัล วุฒิยาสาร โรงเรียนบานเบิด

680 28850 นายเจษฎา เสริมแสง โรงเรียนบานธาตุ

681 28866 นางสาวพิรดา สุดดี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

682 28870 นางสาวสุภาพร ศรีโท โรงเรียนบานเบิด

683 28886 นายอํานวย งามเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

684 28929 นายวิชัย ทองจันทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

685 28973 นางสุรัตยา แซภู โรงเรียนรัตนบุรี

686 29043 นายพรพนม สานุสันต โรงเรียนบานธาตุ

687 29060 นายวิรัตน สอนคําจันทร โรงเรียนบานแก

688 29098 นายธนานุวัฒน แหวนวงษ โรงเรียนบานหนองบัวบาน

689 29172 นายบัณฑิตย หินกอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

690 29239 นางสรอยเพชร วุฒิงาม โรงเรียนบานแก

691 29302 นางรัตนาพร รุงเรือง โรงเรียนบานแก

692 29391 นางสาวอธิติญา ประดาสุข โรงเรียนรัตนบุรี

693 29427 นายชัชวาล มั่นคง โรงเรียนบานหาญฮี

694 29434 นายสุริยา ยองหาญ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

695 29488 นางบุณิกา ยาเงิน โรงเรียนบานเบิด

696 29497 นางณัฐฎิกานต ทองเกษม โรงเรียนรัตนบุรี

697 29526 นางพัทรศยา ทวีสาร โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

698 29539 นางโสภา เหลาฉลาด โรงเรียนบานเบิด

699 29547 นางสาวอาทิติยารัตน จินดาขันธ โรงเรียนรัตนบุรี

700 29553 นายวสัน จันทราช โรงเรียนบานเบิด

701 29564 นางสาวปรียรัตน สงคราม โรงเรียนบานเบิด

702 29580 นางศศินา พรมตวง โรงเรียนรัตนบุรี

703 29587 นายพีระพจน สุโข โรงเรียนบานธาตุ

704 29605 นายภูธร พวงสี โรงเรียนบานธาตุ
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705 29653 นางกรรญา สีดาพาลี โรงเรียนบานธาตุ

706 29705 นางพัณณิตา อบอุน โรงเรียนบานไผ

707 29775 นางสาวปาลียา กมล โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

708 29784 นายอาทิตย พรมตวง โรงเรียนบานหาญฮี

709 29814 นางสาวธัญญารัตน ยาเงิน โรงเรียนบานเบิด

710 29908 นายปยวิทย กันนุฬา โรงเรียนบานหาญฮี

711 29939 นางอมรรัตน เพิ่มทอง โรงเรียนรัตนบุรี

712 29940 นางชนัญญา ผลไม โรงเรียนบานไผ

713 29958 นายสุภัทร วงษาสนธิ์ โรงเรียนบานแก

714 29972 นางจันทรเพ็ญ พวงสี โรงเรียนบานธาตุ

715 29994 นางพัทธทีรา แขวงสุวรรณ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

716 30023 นางศิวพร นาเมืองรักษ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

717 30037 นายสมพล ชื่นงาม โรงเรียนบานแก

718 30038 นางประภัสสร กอนไธสง โรงเรียนบานน้ําเขียว

719 30063 นายกัมปนาท ผลไม โรงเรียนบานหนองบัวบาน

720 30110 นายพิชิตชัย พิกุลสด โรงเรียนบานธาตุ

721 30115 นายวีระชาติ ผิวออน โรงเรียนรัตนบุรี

722 30155 นางสาวเพียงเพ็ญ เติมใจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

723 30159 นางชลิดา จันทราช โรงเรียนบานเบิด

724 30166 นางฐิติมา ไชยา โรงเรียนบานธาตุ

725 30174 นางพวงเพชร อนุกูล โรงเรียนบานน้ําเขียว

726 30208 นางอรประภา ศรีพรม โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

727 30237 นางพิมพา บุญเย็น โรงเรียนบานหาญฮี

728 30240 นางวิมลรัตน ไกรแกว โรงเรียนบานไผ

729 30255 นางบังอร ทองมา โรงเรียนบานหาญฮี

730 30270 นางพิศนภา วรวัฒน โรงเรียนบานหาญฮี

731 30272 นางกาญจนา เมยทาแค โรงเรียนบานหาญฮี

732 30273 นางอมรรัตน ศรีวิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

733 30274 นางสมบัติ ศีลสอน โรงเรียนบานธาตุ

734 30304 นางอุษณีย ทองดีเวียง โรงเรียนบานแก

735 30307 นางสายใหม พรมเกา โรงเรียนบานน้ําเขียว

736 30308 นางวันทา นามรักษ โรงเรียนรัตนบุรี
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737 30317 นางพัทรา ละครจันทร โรงเรียนรัตนวิทยาคม

738 30340 นางบุญเลี้ยง จุปะมัตตัง โรงเรียนบานหนองบัวบาน

739 30343 นายกฤษดาพร ละครจันทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

740 30344 นายวิชัย สวัสดี โรงเรียนบานไผ

741 30374 นางธัญนันท ละอองศรี โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

742 30413 นางเพียงกวี เติมสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

743 30464 นางสาวอรวรรณ แพงภูงา โรงเรียนรัตนบุรี

744 30540 นายสุพิศ จุปะมัตตัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

745 30565 นางสาววรรณิภา แปนทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

746 30570 นายบุญเกิด เหลามี2 โรงเรียนบานแก

747 30696 นายสุรพล คนึงรัมย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

748 30701 นายสุนทร เพงพินิจ โรงเรียนบานเบิด

749 30721 นางกนิษฐา สุวรรณศรี โรงเรียนบานเบิด

750 30762 นางไกรษร คงยืน โรงเรียนรัตนบุรี

751 30763 นางวิมล เสียงหวาน โรงเรียนบานเบิด

752 30765 นางสาวจันทรเพ็ญ อินปญญา โรงเรียนบานเบิด

753 30767 นางกุหลาบ วงศวาน โรงเรียนรัตนบุรี

754 30773 นางจําเนียน โอษะคลัง โรงเรียนบานหาญฮี

755 30783 นางสาวอัมพร แปนโสม โรงเรียนบานไผ

756 30795 นางสาวสังวาล สมัญญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

757 30814 นายเสถียร กลาเกิด โรงเรียนบานหาญฮี

758 30823 นายพงคศักดิ์ นาเมืองรักษ โรงเรียนบานเบิด

759 30828 นางจํานงค สุวรรณทอง โรงเรียนบานไผ

760 30848 นางนาวินี ราชประโคน โรงเรียนบานธาตุ

761 30854 นายอาจอง เอกเดโช โรงเรียนบานเบิด

762 30859 นางสาวสมรักษา เพ็งงาม โรงเรียนบานหนองบัวบาน

763 30860 นางดาริณี สุนทร โรงเรียนรัตนวิทยาคม

764 30864 นายพศิน สัตยซื่อ โรงเรียนบานหนองบัวบาน

765 30878 นายอดิเทพ ชื่นงาม โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

766 30896 นายจักรกฤษณ อินธรรมมา โรงเรียนบานเบิด

767 30897 นางโฉมยง พรมโส โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

768 30903 นางชอทิพย กนกแกว โรงเรียนบานแก



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 6 อําเภอรัตนบุรี

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

769 30904 นายเกษี โคตรพันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

770 30923 นายชัยยุธ นาเมืองรักษ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

771 30925 นายวีระชัย พรหมบุตร โรงเรียนบานเบิด

772 30933 นางสวาสดิ์ อุดหนุนชาติ โรงเรียนบานธาตุ

773 30934 นางสุภรณ ศิริสุธากุล โรงเรียนบานเบิด

774 30935 นางณัฐชยา ประสมศรี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

775 30937 นางประภารัตน การรัมย โรงเรียนบานเบิด

776 31010 นางทัศนนันท คงศรี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

777 31022 นางสาวพิชญา ยอดสิงห โรงเรียนบานไผ

778 31029 นางการตสิริน ภูมิธนนิเวศน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

779 31031 นางสุพัตรา เจริญศิริ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

780 31045 นางสาวลําจวน สีงาม โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

781 31058 นางพวงรัตน แสงเพชร โรงเรียนบานหาญฮี

782 31061 นางกฤษณา สุวรรณทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

783 31098 นางวิภารัตน เลยกลาง โรงเรียนบานธาตุ

784 31099 นายสังคม วงศพินิจ โรงเรียนบานหนองบัวบาน

785 31104 นางอรทัย ไมลาศรี โรงเรียนบานหนองบัวบาน

786 31139 นางสาวธนัญญา ไตรโสม โรงเรียนบานแก

787 31159 นางพันณชิตา เติมสุข โรงเรียนบานหนองบัวบาน

788 31194 นางชุติมันต นอยดําเนิน โรงเรียนบานไผ

789 31229 นางนงคเยาว ชึรัมย โรงเรียนบานเบิด

790 31252 นายสมเกียรติ มากมี โรงเรียนบานแก

791 31265 นายปรัชญา กะการดี โรงเรียนรัตนบุรี

792 31267 นางอารีรัตน บานกลีบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

793 31288 นายนิติธร สุขุมพันธพิพัฒนา โรงเรียนบานแก

794 31293 นางสาวรัตนาภรณ เสนสอน โรงเรียนบานน้ําเขียว

795 31315 นายเข็มชาติ พนัส โรงเรียนบานแก

796 31328 นางสาวสไบพร คําภิรมย โรงเรียนรัตนบุรี

797 31342 นางสาวนุชสิรินทร ภูผาลาด โรงเรียนบานหาญฮี

798 31344 นางสาวปยะพร เทพมณี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

799 31405 นายวิบูลย มุยมี โรงเรียนบานหาญฮี

800 31407 นางนิโลบล ศรีษะเทือน โรงเรียนบานแก
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801 31411 นางเรืองศิลป สามี โรงเรียนบานหาญฮี

802 31444 นายสิทธิศาต ไมลาศรี โรงเรียนบานหนองบัวบาน

803 31445 นางสุลักขณา เพียรเสมอ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

804 31446 นายประสิทธิ์ สิทธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

805 31456 นางสาวบัวศวรรย รูชอบ โรงเรียนบานแก

806 31489 นางสุรีย ทับกิ่ง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

807 31492 นายประยูร แสงราม โรงเรียนบานหนองบัวบาน

808 31506 นายสมศักดิ์ โคตรทอง โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

809 31513 นางยุพาพร โสภาพ โรงเรียนบานเบิด

810 31530 นางปริยชาต ทวีวุฒิ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

811 31547 นายศรีรม ฉิมลี โรงเรียนรัตนบุรี

812 31571 นางกาญจนา ปญญาพิมพ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

813 31572 นางสุนีย งามชื่น โรงเรียนรัตนวิทยาคม

814 31575 นางสาวบุญเรือง มณีวรรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

815 31577 นางพัชรี สาแกว โรงเรียนรัตนบุรี

816 31582 นางสุกัญญา คงยืน โรงเรียนรัตนวิทยาคม

817 31585 นางสาวละมัย สังขเงิน โรงเรียนบานไผ

818 31592 นางปยะนันท โชคเหมาะ โรงเรียนบานหาญฮี

819 31617 นางกฤษณา สุดหนองบัว โรงเรียนบานธาตุ

820 31618 นางกัลยา ฮวดกุล โรงเรียนบานน้ําเขียว

821 31636 นางสาววิมลนาฎ วิทูรางกูร โรงเรียนบานหาญฮี

822 31637 นางวานิตร เสริมแสง โรงเรียนบานธาตุ

823 31643 นางสาวสุกัญญา มาลีหวล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

824 31650 นางเพ็ญพักตร โสพัง โรงเรียนบานหาญฮี

825 31684 นางสาวจันทิมา สันวัง โรงเรียนบานธาตุ

826 31709 นายณกฤช เรืองศรี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

827 31736 นางมัลลิกา สุวรรณาลัย โรงเรียนรัตนวิทยาคม

828 31738 นางเทียมจันทร เทศบุตร โรงเรียนรัตนบุรี

829 31829 นางปทุมมาศ ขาวมะเริง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

830 31875 วาที่ ร.ต. หญิงนิรัชรา บรรลัง โรงเรียนรัตนบุรี

831 31877 นางสาวนีรบล อนุกูล โรงเรียนบานเบิด

832 31911 นางวิภาพันธ บุดดี โรงเรียนรัตนบุรี
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833 31923 นางอรอุมา ปองหมู โรงเรียนบานเบิด

834 31933 นางสาวนิ่มอนงค เดชภูงา โรงเรียนบานน้ําเขียว

835 31954 นางสาวนันทปภัทร พรเดชวิวัฒน โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

836 31972 นายสุริยา ธิราธรรม โรงเรียนบานไผ

837 32009 นายเทวัน พอใจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

838 32033 นางรัตนาภรณ สุภาลักษณ โรงเรียนบานหาญฮี

839 32072 นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน โรงเรียนรัตนบุรี

840 32083 นายกิตติศักดิ์ เลิศล้ํา โรงเรียนบานแก

841 32102 นายธนวัฒน เติมใจ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

842 32124 นางภาวีนา ชาลี โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

843 32125 นางนฤมล สานุสันต โรงเรียนบานหาญฮี

844 32127 นายไพทูล หาดคํา โรงเรียนรัตนบุรี

845 32166 นางออนจันทร มาสู โรงเรียนบานแก

846 32198 นางสาววันทนา สระแกว โรงเรียนบานธาตุ

847 32205 นางสาวบัวสอน บุญอาจ โรงเรียนบานธาตุ

848 32246 นางสาววิลาสินี กนกแกว โรงเรียนรัตนบุรี

849 32297 นางปฐมาพร สวัสดี โรงเรียนบานน้ําเขียว

850 32334 นางศรัญญา บุญเต็ม โรงเรียนบานหาญฮี

851 32339 นางพนิดา สมัครสมาน โรงเรียนรัตนวิทยาคม

852 32381 นายพรรณศักดิ์ นามพรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

853 32382 นางสาวกุหลาบ สวัสดี โรงเรียนบานน้ําเขียว

854 32404 นางสาวเจรจา คําภิรมย โรงเรียนบานไผ

855 32405 นางอัจฉรากรณ คุณนาม โรงเรียนรัตนวิทยาคม

856 32406 นางรัตนา สิทธิกุล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

857 32409 นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจ โรงเรียนรัตนบุรี

858 32412 นายสําราญ สุดหนองบัว โรงเรียนบานธาตุ

859 32423 นายปรเมธ โอษะคลัง โรงเรียนบานหาญฮี

860 32431 นางญาณี พิหูสูตร โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

861 32432 นายบุญมา ปญญาดี โรงเรียนบานน้ําเขียว

862 32433 นายพรเทพ เจริญรัตน โรงเรียนบานแก

863 32461 นายธนัช คําภิรมย โรงเรียนบานแก

864 32479 นายประดิษฐ สานุสันต โรงเรียนบานหาญฮี



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 6 อําเภอรัตนบุรี

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

865 32514 นางนารี วงศวาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

866 32530 นายวรวุฒิ บัวศรี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

867 32562 นายณัฏฐชานนท เหลาเลิศ โรงเรียนบานเบิด

868 32565 นางวนิดา  ผลเจริญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

869 32567 นางสาวประกายวัลย สิริสิทธิกุล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

870 32576 นายสมยศ ระคนจันทร โรงเรียนบานเบิด

871 32621 นางสาวสุกันยา บุญลอม โรงเรียนบานเบิด

872 32623 วาที่รอยตรีศักดิ์ณรงค วงศวาน โรงเรียนบานเบิด

873 32640 นางสาวอัจฉราภรณ ศรีโท โรงเรียนรัตนวิทยาคม

874 32672 นางสาวพุทธรัตน พุทธา โรงเรียนบานไผ

875 32674 นางอมรรัตน สมบัติ โรงเรียนบานหาญฮี

876 32677 นายเสนอ เทาเทียม โรงเรียนบานเบิด

877 32748 นางสาวดวงฤทัย อุดทุม โรงเรียนรัตนบุรี

878 32773 นางสาวสุวรรณี ใจหาญ โรงเรียนบานเบิด

879 32817 นางสาวณธษา อารมยสุข โรงเรียนบานธาตุ

880 32821 นายพีทวุฒิ บุษบา โรงเรียนบานหาญฮี

881 32825 นายอภิชาติ จินพละ โรงเรียนบานเบิด

882 32845 นางสายทอง สุระสังข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

883 32859 นางปริญดา วีระพันธ โรงเรียนบานแก

884 32867 นางไพรัช หัตถิยา โรงเรียนบานหนองบัวบาน

885 32897 นายชวาล นอยดําเนิน โรงเรียนบานแก

886 32904 นางปญญดา แผงฤทธิ์ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

887 32905 นางสาวพรสวรรค มากมี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

888 32908 วาที่ร.ท.ชยพล บุตรศาสตร โรงเรียนบานแก

889 32931 นางสาวกฤษณา เติมกลา โรงเรียนรัตนวิทยาคม

890 32967 นายสุภัญู ศรีโท โรงเรียนบานธาตุ

891 32968 นางอมรรัตน พรหมทา โรงเรียนบานธาตุ

892 33036 นางสาวจิราพร กองทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

893 33038 นายสฤษดิ์ ไชยทอง โรงเรียนบานไผ

894 33039 นายธนพร จันทาสรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

895 33049 นางสังกรณ ดําขํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

896 33115 นางสาวอัปสร ปองเขตต โรงเรียนบานแก
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897 33125 นางสาวฐิดาภา ครุฑสุวรรณ โรงเรียนบานธาตุ

898 33126 นายทัศนพล กุมพรม โรงเรียนบานธาตุ

899 33220 นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร โรงเรียนบานแก

900 33255 นายธรรมรัตน มีโสภา โรงเรียนบานไผ

901 33283 นายธวัชจพล กระโพธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

902 33285 นางสาวทิชากร สมร โรงเรียนรัตนบุรี

903 33286 นางวันวิสา สระแกว โรงเรียนรัตนบุรี

904 33310 นางมัลลิกา สุทธิหาญ โรงเรียนบานหนองบัวบาน

905 33319 นางสาวปารณีส ยวงทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

906 33326 นางนุจรินทร สทุมรัมย โรงเรียนรัตนวิทยาคม

907 33362 นางชญาดา ใยบัว โรงเรียนบานหาญฮี

908 33365 นางสุดารัตน กิ่งมณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

909 33366 นางจินตนา สันวัง โรงเรียนบานเบิด

910 33397 นางสาวศิรินภา ชิงชนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

911 33433 นางวันนา สุวรรณพันธ โรงเรียนบานแก

912 33442 นายปรีชา ศรชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

913 33453 นายบดินทร ศรีโท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

914 33461 นางสาวชรินทิพย อางเฮา โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

915 33495 นางทิตยาภรณ ชาวนา โรงเรียนบานหนองบัวบาน

916 33499 นางเบญจพร ศรีใหญ โรงเรียนบานหาญฮี

917 33528 นางสาวอาริยา มวยเกง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

918 33547 นางนภาภรณ ธาตุระหัน โรงเรียนบานธาตุ

919 33563 นายเกรียงไกร กะการดี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

920 33581 นายตฤณชาติ อนันตสุข โรงเรียนบานธาตุ

921 33588 นางจินตนา เจริญรัตน โรงเรียนรัตนวิทยาคม

922 33590 นางจิรัญญา เชิดรัมย โรงเรียนบานเบิด

923 33594 นายสมัย ศรีทอง โรงเรียนบานเบิด

924 33632 นางสาวมลฤดี มณีล้ํา โรงเรียนบานแก

925 33723 นางสาวสุมาลี โลนุช โรงเรียนบานเบิด

926 33752 นางเสาวนีย พวงผกา โรงเรียนบานไผ

927 33766 นางสาวกัณธชรัสม นาดี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

928 33788 นายบุญเลี้ยม โทขันธ โรงเรียนรัตนบุรี
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929 33834 นายรัชพล ราชเจริญ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

930 33957 นางสาวสุฤทัย บุญมา โรงเรียนรัตนวิทยาคม

931 33959 นางสาวธัญญเรศ สรอยแสง โรงเรียนบานหนองบัวบาน

932 33995 นายผดุงศักดิ์ วุฒิงาม โรงเรียนบานหาญฮี

933 34018 นางสาวทิพยประไพร ใยอุน โรงเรียนบานหาญฮี

934 34020 นางสาวฤทัยวรรณ จันทรงาม โรงเรียนบานหนองบัวบาน

935 34094 นางสาวกฤตยา พลเยี่ยม โรงเรียนบานน้ําเขียว

936 34182 นายธนากร ฝอยจันทร โรงเรียนรัตนบุรี

937 34184 นางสาวหทัยชนก ราชอาจ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

938 34185 นางดาราพรรณ พงษประยูร โรงเรียนรัตนวิทยาคม

939 34189 นายสถิตย ตนงาม โรงเรียนรัตนวิทยาคม

940 34265 นางสาวอัญชลี ศรีใหญ โรงเรียนบานเบิด

941 34281 นางสุพิศ บุญปก โรงเรียนบานธาตุ

942 34341 นางสาวศิริลักษณ สิทธิสังข โรงเรียนบานไผ

943 34369 นางสาวอัญมณี เควันดี โรงเรียนบานแก

944 34376 นายชยุต ขรุรัมย โรงเรียนรัตนวิทยาคม

945 34377 นางสาวรัชนี ทาวมา โรงเรียนรัตนวิทยาคม

946 34379 นางสุนี เพิ่มทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

947 34380 นางสาวพิไลวรรณ วันดีรัตน โรงเรียนรัตนวิทยาคม

948 34400 นายสุพัฒน ปราบชมพู โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

949 34414 นายสุรศักดิ์ หวังสุข โรงเรียนบานไผ

950 34415 นายนฤพนธ เพ็งประสิทธิพงศ โรงเรียนบานไผ

951 34425 นางพรศรี ทรวงทองหลาง โรงเรียนบานน้ําเขียว

952 34429 นางพัชดา ไชยสนาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

953 34458 นางสาวสรอยสุดา สายแกว โรงเรียนบานไผ

954 34485 นางสาวรุงทิวา รวมจิตร โรงเรียนบานหาญฮี

955 34547 นางวิจิตรา สายสมบัติ โรงเรียนบานหาญฮี

956 34591 นางสาวจีรนันท ปญญาสาร โรงเรียนบานธาตุ

957 34608 นางจรรยาภรณ บุญสอน โรงเรียนรัตนบุรี

958 34611 นายกุญชพิสิฎฐ คงนุรัตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

959 34633 นายชลอ แกนจันทร โรงเรียนบานแก

960 34634 นางวิชุดา ไชยทอง โรงเรียนปทุมมาศวิทยา
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961 34657 นางนิภาพร จันทะสี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

962 34676 นางสาวเพชรดา สีบาง โรงเรียนบานน้ําเขียว

963 34677 นางประกายดาว เพ็ชรกลา โรงเรียนบานน้ําเขียว

964 34678 นายปญญาพนธ เพียรเสมอ โรงเรียนบานหาญฮี

965 34714 นายถิรวัฒน ชื่นงาม โรงเรียนรัตนวิทยาคม

966 34716 นางสาวอุทุมพร ชิณโพคัง โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

967 34740 นายรักษศักดิ์ เสนาโยธี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

968 34758 นางสาวสุปราณี สืบมา โรงเรียนบานธาตุ

969 34759 นายอรรถพล มีสัตย โรงเรียนบานหนองบัวบาน

970 34791 นายฐปนรรฆ เศษโถ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

971 34802 นางสาวระพีพรรณ ยอดจันทร โรงเรียนบานแก

972 34820 นายนัฐวุฒิ กมล โรงเรียนบานธาตุ

973 34821 นางสาวสุปราณี จันทรประกอบ โรงเรียนบานหาญฮี

974 34822 นางสาวจุฑามาศ จันทรจักร โรงเรียนบานหนองบัวบาน

975 34841 นางสาวศศิภรณ ศรชัย โรงเรียนบานหนองบัวบาน

976 34873 นางสาวศิริพร จันทรสุวรรณ โรงเรียนบานแก

977 34897 นางสาวปยะนุช โลนะลุ โรงเรียนบานน้ําเขียว

978 34943 นางสาวแสงจา โอษฐงาม โรงเรียนบานไผ

979 34944 นายธีระพล พิมพสิงห โรงเรียนบานหนองบัวบาน

980 34965 นางจิตตา เดชสูงเนิน โรงเรียนรัตนบุรี

981 34969 นางชยาภัสร วงฐประภารัตน โรงเรียนบานหาญฮี

982 34993 นางสําเริง สนิทนวล โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

983 35032 นางพัชรนันท ถาดทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

984 35033 นายกิตติพงษ สาระพันธ โรงเรียนบานน้ําเขียว

985 35063 นายรัตนชัย หริคําภา โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

986 35064 นางสาวปริญญาพร ทองทา โรงเรียนบานไผ

987 35065 นายทินาคม จํานงเพียร โรงเรียนบานหนองบัวบาน

988 35066 นางสาวรวิวรรณ สวัสดี โรงเรียนบานหนองบัวบาน

989 35107 นางรัตนาภรณ ทองมาก โรงเรียนบานหาญฮี

990 35126 นางสุภาพร ยันบัวบาน โรงเรียนบานน้ําเขียว

991 35153 นางรัชดาภรณ ศรีทอง โรงเรียนบานเบิด

992 35159 นางณพัชร ชมชื่น โรงเรียนบานธาตุ
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993 35165 นางสาวสุพรรณี เสาทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

994 35171 นางภาวิณี วระกฎ โรงเรียนรัตนบุรี

995 35172 นายวิรัตน พรมนิกร โรงเรียนรัตนบุรี

996 35185 นายสมบูรณ พุทธานุ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

997 35211 นายจีรศักดิ์ ชาญศรี โรงเรียนรัตนวิทยาคม

998 35212 นางณัฐณิชา จันทรเพ็ง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

999 35213 นางสาววรินทิพย ใจดี โรงเรียนบานไผ

1000 35214 นางสาวจิตราภรณ พันธมณี โรงเรียนบานธาตุ

1001 35262 นางอมรรัตน ศิริวัฒน โรงเรียนบานไผ

1002 35263 นางสาวนันฑิกานต ขยิ่ม โรงเรียนบานไผ

1003 35264 นางสาวบุษบา ดีสม โรงเรียนบานหนองบัวบาน

1004 35287 นางกัลยารัตน เลี้ยวไพบูลย โรงเรียนบานหาญฮี

1005 35303 นางสาวอาริยา ยามดี โรงเรียนบานไผ

1006 35355 นางจุฑารัตน สุขสําราญ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

1007 35356 นางสาวเพชรลัดดา เทพราช โรงเรียนรัตนวิทยาคม

1008 35357 นางสาวเพ็ญพร เจนไพร โรงเรียนบานธาตุ

1009 35358 นายเสริมพงษ ดาศรี โรงเรียนบานหาญฮี

1010 35391 นางสาวพิมพวดี รวมกลา โรงเรียนรัตนวิทยาคม

1011 35392 นางสาวอารยา สาระติ โรงเรียนรัตนวิทยาคม

1012 35393 นางสาวชุลีพร ศรีงาม โรงเรียนบานธาตุ

1013 35394 นางสาวทัศไนย ยอดสงา โรงเรียนบานธาตุ

1014 35395 นางสาวกัญญารัตน สุขบท โรงเรียนบานธาตุ

1015 35396 นางสาวสมปอง ใยเมือง โรงเรียนบานหาญฮี

1016 35447 นางสิริณัฏฐ เยาวยุบล โรงเรียนบานธาตุ

1017 35452 นางสาวภัชชรีย แกวปลั่ง โรงเรียนบานธาตุ

1018 35470 นางวาฤณี บุญเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

1019 35471 นางนีรชา แปนแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

1020 35472 นางสาวสาลิณี หาญหาว โรงเรียนบานหนองบัวบาน

1021 35502 นายธีระศักดิ์ ใจมั่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

1022 35517 นางปภาดา ชื่นบาน โรงเรียนบานธาตุ

1023 35545 นางโสภิดา มีโสภา โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

1024 35555 นายประยุทธ ซอมแกว โรงเรียนรัตนบุรี
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1025 35559 นายภูมินทร ถิ่นทัพไทย โรงเรียนบานธาตุ

1026 35576 นางธัญชนก มานะที โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

1027 35604 นางสาวรุจิราภรณ บุญมั่น โรงเรียนบานธาตุ

1028 35627 นางสาวนิตยา สิงหยอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

1029 35650 นางพิชญาภัค คุณนาม โรงเรียนบานหนองบัวบาน

1030 35661 นางณิชากร นาคแสง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

1031 35668 นางสาวพิมพนารา ทองคํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

1032 35679 นายสิทธิพงษ ขันยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

1033 35690 นางสาวธัญญเรศ เพิ่มพูน โรงเรียนบานแก

1034 35691 นายประกาศิต ชูเสน โรงเรียนบานหาญฮี

1035 35692 นางสาวสุมาลี พิศงาม โรงเรียนบานหนองบัวบาน

1036 35727 นางสาวอนุลักษณ  บุดดี โรงเรียนบานเบิด

1037 35749 นายเจษฎา หวังสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

1038 35777 นางพิทยาภรณ เติมกลา โรงเรียนบานหนองบัวบาน

1039 35813 นางปุณณพร   เชื้อบัณฑิต โรงเรียนรัตนวิทยาคม

1040 35818 นางสาวยุรดี มาลัยทอง โรงเรียนบานไผ

1041 35861 นางชญานิศ สมานมิตร โรงเรียนบานหนองบัวบาน

1042 35862 นายเอกราช สายสินธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

1043 35866 นางสาวนาฏศิลป พรมตวง โรงเรียนบานหนองบัวบาน

1044 35881 นางสาววนิดา เพิ่มทอง โรงเรียนบานธาตุ

1045 35901 นายสถิตย เหมันตา โรงเรียนรัตนบุรี

1046 35908 นางเบญจวรรณ เจริญศิริ โรงเรียนบานไผ

1047 35917 นายที สระแกว โรงเรียนบานไผ

1048 35930 นางวีณา ใจมั่น โรงเรียนบานน้ําเขียว

1049 35941 นางสาวสุพิชญา ไชยโคตร โรงเรียนบานหนองบัวบาน

1050 35945 นางสุพิชชา เสริมแสง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

1051 35953 นายศุภณัฐ เจริญรัตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

1052 35990 นางสุพัฒน  สีดาพาลี โรงเรียนบานเบิด

1053 36023 นางเขมิกา วงเวียน โรงเรียนรัตนบุรี

1054 36027 นายสุทัศน สัตยแสง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

1055 36028 นางสาวกุสุมา ชัยทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม

1056 36030 นางมลิษา ใจมั่น โรงเรียนบานเบิด
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1057 36042 นางสาวสุจิตรา พันธเพชร โรงเรียนรัตนวิทยาคม

1058 36043 นางสาววิชุดา อภิชาติโยธิน โรงเรียนบานไผ

1059 36062 นางพิชวรรณ สังขสาลี โรงเรียนบานไผ

1060 36063 นายพนมกร เสนหา โรงเรียนบานไผ

1061 36122 นางสาวลัดดาวัลย ใจมั่น โรงเรียนบานแก

1062 36172 นางสาวสุที คําลือชา โรงเรียนบานหาญฮี

1063 800017 นางสาวนพาพร ฮึกเหิม โรงเรียนบานแก

1064 800018 นางสาวนิรดา พวงผกา โรงเรียนรัตนวิทยาคม

1065 800019 นางนิภาภรณ เติมใจ โรงเรียนบานไผ

1066 800032 นายไชยวัฒน เดชรัตน โรงเรียนบานธาตุ

1067 800189 นางพัชรินทร สุขุมพันธพิพัฒนา โรงเรียนบานไผ

1068 800237 นางอุบลวรรณ หลงชิน โรงเรียนบานหาญฮี

1069 800239 นางสาวสุมาลี โทคําเวช โรงเรียนบานหาญฮี

1070 800249 นางสัมฤทธิ์ ธรรมวงศ โรงเรียนบานธาตุ

1071 800279 นางสุกัญญา ตุมทอง โรงเรียนบานธาตุ

1072 800289 นายปรัชญา สุวรรณบูลย โรงเรียนบานหนองบัวบาน

1073 800294 วาที่รอยตรีถวิล ทอเจริญ โรงเรียนบานหนองบัวบาน

1074 800299 นายพนม ดวงเอก โรงเรียนบานหาญฮี

1075 800323 นายจิรวุฒิ โคตรทอง โรงเรียนบานแก

1076 800325 นางสาวสังวาลย แสงศิลป โรงเรียนบานหาญฮี

1077 800329 นายสุธีร เกตุศิริ โรงเรียนบานหาญฮี

1078 800350 นางสาวสุธิดา ดีสา โรงเรียนบานหาญฮี

1079 800382 นางสาวภิญญาพัชญ โคตรทอง โรงเรียนบานแก

1080 800383 นายวัชรพล กุลสิงห โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

1081 800394 นายสุขสวัสดิ์ สาศิริ โรงเรียนรัตนบุรี

1082 800395 นายวิทยา เอลาวัน โรงเรียนรัตนบุรี

1083 800396 นายปรัชญา สายรัตน โรงเรียนรัตนบุรี

1084 800401 นางสาวรถษร บุญแนน โรงเรียนบานน้ําเขียว

1085 800479 นางสาวรดาณัฐ ประทุม โรงเรียนบานไผ

1086 800498 นางนวลจันทร รัตนธรรมมา โรงเรียนบานธาตุ

1087 800535 นางสาวพิมพิศา ประทีปรัมย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2
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1 1557 นายสุธน สุจริต โรงเรียนบานนาดี

2 3418 นายคํา เรียบรอย โรงเรียนบานโนนเปอย

3 3568 นายนิยาย พรหมบุตร โรงเรียนบานโนนเปอย

4 3578 นายยศ ทองงาม โรงเรียนสนมศึกษาคาร

5 3874 นายอุทัย ชัยงาม โรงเรียนสนมศึกษาคาร

6 4039 นายมั่น เสสสุวรรณ โรงเรียนบานโนนเปอย

7 4176 นายอรุณ พรมตวง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

8 4263 นายสุนทร เมืองเจริญ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

9 4265 นางสาวปาริชาติ จิตตหนักแนน โรงเรียนสนมศึกษาคาร

10 4292 นางอัมพร เข็มทอง โรงเรียนบานโนนเปอย

11 4420 นายสุพัฒน เจริญพร โรงเรียนสนมศึกษาคาร

12 4422 นายเฉลิม ตรองจิตต โรงเรียนบานโนนเปอย

13 4499 นายมี พัดงาม โรงเรียนสนมศึกษาคาร

14 4506 นางเพ็ญศรี ชัยงาม โรงเรียนสนมศึกษาคาร

15 4570 นายอุดร หาวหาญ โรงเรียนบานหัวงัว

16 4599 นายนรินทร อินทรแกว โรงเรียนบานหัวงัว

17 4661 นายถวิล ตรองจิตต โรงเรียนสนมศึกษาคาร

18 4708 นางบุญเลิศ เกษตรสิงห โรงเรียนบานโนนเปอย

19 4720 นายไพศาล บุติมาลย โรงเรียนบานแคน

20 4723 นายถวิล พุดตาล โรงเรียนบานนาดี

21 5056 นางบุญโฮม สาลีงาม โรงเรียนสนมศึกษาคาร

22 5099 นายอํานวย แสงกลา โรงเรียนสนมศึกษาคาร

23 5131 นางมาลัย สิงหะ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

24 5300 นายมานพ กะการดี โรงเรียนสนมศึกษาคาร

25 5389 นางวรัญญา วงศฉลาด โรงเรียนสนมศึกษาคาร

26 6080 นายสมนึก จิตหนักแนน โรงเรียนสนมศึกษาคาร

27 6306 นางศิวกานต ภูมิงาม โรงเรียนสนมศึกษาคาร

28 6444 นายทวิ ทรัพยโภค โรงเรียนสนมศึกษาคาร

29 6645 นางอาภาภรณ จิตหนักแนน โรงเรียนสนมศึกษาคาร

30 6646 นายทองเสียง บํารุงนาม โรงเรียนบานแคน

31 6648 นายเทอดศักดิ์ จันทรสุวรรณ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

32 6712 นางคําพันธ รุงสมพงษ โรงเรียนบานโนนเปอย

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 6 อําเภอสนม
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33 6757 นายพิจิตร ยานุทัย โรงเรียนบานโนนเปอย

34 6883 นายประพันธ เจริญรัตน โรงเรียนสนมศึกษาคาร

35 6934 นายสมานมิตร จิตหนักแนน โรงเรียนสนมศึกษาคาร

36 6938 นายปรีชา กวีพรสิริพงศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

37 7032 นายอินตา วงษศรีสังข โรงเรียนบานโนนเปอย

38 7163 นายณัฐรัฐ สันติภพ โรงเรียนบานหัวงัว

39 7221 นางศิริพร มะลิงาม โรงเรียนบานโนนเปอย

40 7335 นายสุดใจ สรอยจิต โรงเรียนสนมศึกษาคาร

41 7379 นายเฉลิมพล สมทิพย โรงเรียนบานหัวงัว

42 7876 นายไสว ดาบทอง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

43 7877 นางลัดดา แสนสุข โรงเรียนสนมศึกษาคาร

44 7983 นายบุญเลิศ ประวะภูโต โรงเรียนบานนาดี

45 8013 นางภัคภร พรมตวง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

46 8094 นางเจียมจิต กะการดี โรงเรียนบานโนนเปอย

47 8429 นายสุพัฒน หาวหาญ โรงเรียนบานหัวงัว

48 8562 นายดิลก วงศฉลาด โรงเรียนสนมศึกษาคาร

49 8563 นายกิตติภณ บุญบํารุง โรงเรียนบานโนนเปอย

50 8565 นายสมศักดิ์ ฟองนวล โรงเรียนบานโนนเปอย

51 8620 นายสมมา นามสวาง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

52 8623 นายสงค เงางาม โรงเรียนสนมศึกษาคาร

53 8685 นายยิ้ม นามสวาง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

54 8723 นายยุทธภูมิ คงยืน โรงเรียนบานนาดี

55 8728 นางประกอบศรี รุงเรือง โรงเรียนบานโนนเปอย

56 8767 นายสัมฤทธิ์ ผิวสรอย โรงเรียนสนมศึกษาคาร

57 9035 นางอุดม นามสวาง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

58 9214 นางแสงจันทร นาดี โรงเรียนบานแคน

59 9224 นางผุสดี บุญปญญา โรงเรียนบานหัวงัว

60 9339 นางบุญเลื่อน สุธรรม โรงเรียนบานโนนเปอย

61 9622 นายไพศาล พรหมทอง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

62 9727 นายศักดิ์ไทย ทองดาประดิษฐ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

63 9793 นางสมนึก ทองดาประดิษฐ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

64 9921 นายประศาสน จอดนาค โรงเรียนบานหัวงัว
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65 10058 นายยอดยิ่ง สุธรรม โรงเรียนบานโนนเปอย

66 10062 นางปราณี ระดมสุข โรงเรียนบานแคน

67 10108 นายธงชัย สุธรรม โรงเรียนบานโนนเปอย

68 10165 นายศิล ขรุรัมย โรงเรียนบานโนนเปอย

69 10358 นายบุญลพ ดอกคํา โรงเรียนบานหัวงัว

70 10359 นางสะอาดโฉม เติมงาม โรงเรียนบานแคน

71 10361 นายคุลี ยืนยาว โรงเรียนบานโนนเปอย

72 10549 นางนิภาวรรณ ชัยฉลาด โรงเรียนบานนาดี

73 10557 นางเอี่ยม สมทิพย โรงเรียนบานหัวงัว

74 10559 นายจอน ตนจําปา โรงเรียนบานแคน

75 10967 นางพรรณี ประวะภูโต โรงเรียนบานนาดี

76 11033 นายสุพล ศิลาออน โรงเรียนสนมศึกษาคาร

77 11064 นายเสถียร วงศา โรงเรียนบานโนนเปอย

78 11503 นายเพิ่มศักดิ์ บํารุง โรงเรียนบานโนนเปอย

79 11504 นางสมเกียรติ หาวหาญ โรงเรียนบานหัวงัว

80 11506 นายขยัน เจริญไข โรงเรียนบานโนนเปอย

81 11507 นายสาคร เข็มทอง โรงเรียนบานแคน

82 11696 นายชาลี พัดงาม โรงเรียนสนมศึกษาคาร

83 11697 นางแฉลม แสงเขียว โรงเรียนบานแคน

84 11703 นายเอกชัย แพงงาม โรงเรียนบานนาดี

85 11704 นางบุญเลี้ยง ลาลุน โรงเรียนบานนาดี

86 11705 นายสุนทร แสนสุข โรงเรียนสนมศึกษาคาร

87 11749 นายเอกพล สีบาง โรงเรียนบานนาดี

88 11940 นายวิเชียร จันทรพรหม โรงเรียนบานแคน

89 11943 นายชวลิต โพธิ์เงิน โรงเรียนบานแคน

90 11981 นางเพียงใจ พองนวล โรงเรียนบานโนนเปอย

91 12027 นางลัดดาวรรณ พรหมทอง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

92 12033 นางบุญเฮียง บุญมี โรงเรียนบานแคน

93 12037 นายชัยเทพ สังโสมา โรงเรียนบานโนนเปอย

94 12123 นายดํารงศักดิ์ สายยศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

95 12139 นายอวยชัย แสงกลา โรงเรียนสนมศึกษาคาร

96 12279 นายปราโมทย ตระกูลดี โรงเรียนสนมศึกษาคาร
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97 12282 นายกิตติพงศ ทองสีดา โรงเรียนสนมศึกษาคาร

98 12754 นายบุญตัน อินทรแกว โรงเรียนสนมศึกษาคาร

99 12955 นายสุพิณ สีสวาง โรงเรียนบานโนนเปอย

100 12956 นางดรุณี สุธรรม โรงเรียนบานโนนเปอย

101 13231 นายบุญยัง พรชัยอังกูร โรงเรียนสนมศึกษาคาร

102 13282 นางอัมพร เรียบรอย โรงเรียนสนมศึกษาคาร

103 13347 นายบุญจันทร แสงเขียว โรงเรียนบานแคน

104 13348 นายอุดม เมืองเจริญ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

105 13391 นางอารีรักษ สังโสมา โรงเรียนบานโนนเปอย

106 13392 นางศิรินาฏ คานทอง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

107 13867 นายปยวัฒน พิมพลา โรงเรียนบานหัวงัว

108 13868 นายธีรพล พรหมบุตร โรงเรียนบานแคน

109 13955 นางสาวมณเฑียร สีดํา โรงเรียนสนมศึกษาคาร

110 14069 นายสุชิน เจริญสุข โรงเรียนบานแคน

111 14118 นายณรงค เชื้ออินทร โรงเรียนบานโนนเปอย

112 14428 นายอุดมศักดิ์ จันทรนวล โรงเรียนบานโนนเปอย

113 14472 นางสุณิสา ศรีคราม โรงเรียนบานหัวงัว

114 14544 นายสุเทพ บุญเอิบ โรงเรียนบานโนนเปอย

115 14592 นางบุญชู ประสาร โรงเรียนบานโนนเปอย

116 14594 นายวิรัตน สระแกว โรงเรียนบานโนนเปอย

117 14596 นายสมานชัย ผิวบาง โรงเรียนบานหัวงัว

118 14729 นายประเสริฐ วงศฉลาด โรงเรียนสนมศึกษาคาร

119 15028 นายวิทูล สุขสม โรงเรียนบานโนนเปอย

120 15030 นางประทีป เข็มทอง โรงเรียนบานแคน

121 15038 นายบรรลือ สีดํา โรงเรียนสนมศึกษาคาร

122 15145 นางบุปผา เรียงสนาม โรงเรียนบานโนนเปอย

123 15177 นายบุญสง สาระภีย โรงเรียนบานแคน

124 15205 นางสาลี เจริญสุข โรงเรียนบานแคน

125 15236 นางโสภา บุญบํารุง โรงเรียนบานโนนเปอย

126 15358 นายศรีศักดิ์ บุญเกลี้ยง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

127 15544 นางปณิชา ดอกจันทร โรงเรียนบานแคน

128 15955 นายประจักษ จันทรนวล โรงเรียนบานโนนเปอย
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129 16007 นายพิทยา ปราณีกิจ โรงเรียนบานแคน

130 16009 นางดวงจันทร ปราณีกิจ โรงเรียนบานแคน

131 16145 นายจรูญ นาดี โรงเรียนบานแคน

132 16228 นางณัฐกานต สิงหะบุตร โรงเรียนสนมศึกษาคาร

133 16240 นายสวัสดิ์ สดับสาร โรงเรียนบานหัวงัว

134 16243 นางมณีกุล นอบนอม โรงเรียนสนมศึกษาคาร

135 16426 นายสํารวย สังขเสาวภาคย โรงเรียนบานนาดี

136 16503 นางจรรยา ภูเพ็ชร โรงเรียนสนมศึกษาคาร

137 16506 นายอุดม กิ่งมาลา โรงเรียนบานโนนเปอย

138 16509 นางสุวรรณี พรหมบุตร โรงเรียนสนมศึกษาคาร

139 17056 นางอุดมลักษณ สมทิพย โรงเรียนสนมศึกษาคาร

140 17413 นายสมบัติ รวมดี โรงเรียนบานโนนเปอย

141 17559 นางวนิดา บุญพิทักษ โรงเรียนบานหัวงัว

142 17657 นางสาวลําใย โลวะลุน โรงเรียนบานแคน

143 17719 นายเสริม เพชรอําไพ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

144 17720 นายสุภาพ สอนดี โรงเรียนบานโนนเปอย

145 18115 นายวรายุทธ เติมงาม โรงเรียนบานแคน

146 18196 นายผดุงชัย สายยศ โรงเรียนบานนาดี

147 18260 นางเสาวลักษณ กอสาลี โรงเรียนบานนาดี

148 18299 นายญาติ พรหมบุตร โรงเรียนสนมศึกษาคาร

149 18371 นายสมพงษ กิ่งเกตุ โรงเรียนบานนาดี

150 18389 นางพุทธา ศรีงาม โรงเรียนบานหัวงัว

151 18454 นางจันทิมา กิ่งมาลา โรงเรียนบานโนนเปอย

152 18765 นายสมจิต เรียบรอย โรงเรียนสนมศึกษาคาร

153 19030 นางคําตัน สังขเสาวภาคย โรงเรียนสนมศึกษาคาร

154 19161 นางสาวพาระนี พรมตวง โรงเรียนบานนาดี

155 19187 นางเพ็ญศรี ผลฟกแฟง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

156 19255 นายบุญถึง แพงแกว โรงเรียนบานหัวงัว

157 19499 นายสุดใจ สมภักดี โรงเรียนสนมศึกษาคาร

158 19541 นายสุพรรณ เรียงสนาม โรงเรียนบานโนนเปอย

159 19548 นายทองหลอ สัตยใสย โรงเรียนบานโนนเปอย

160 19549 นางจรัสศรี สัตยใสย โรงเรียนบานโนนเปอย
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161 19659 นายสิงหทอง วังสาวดี โรงเรียนบานแคน

162 19660 นางนันทิยา วิชิตสโร โรงเรียนสนมศึกษาคาร

163 19731 นายสนั่น ศรีคราม โรงเรียนบานหัวงัว

164 19735 นายบุญยงค มีแกว โรงเรียนบานหัวงัว

165 19832 นายณรงค จิตกลา โรงเรียนบานโนนเปอย

166 20194 นางสายหยุด หาญดี โรงเรียนบานหัวงัว

167 20330 นางประภัสสร บุตรศรี โรงเรียนบานหัวงัว

168 20443 นางลัดดา สุขแสวง โรงเรียนบานนาดี

169 20547 นางกุลธิดาพงษ สุขสานต โรงเรียนบานแคน

170 20548 นายสังวรณ สมทิพย โรงเรียนสนมศึกษาคาร

171 20550 นางสาวสมใจ หมื่นเจริญ โรงเรียนบานโนนเปอย

172 20832 นางวิไลรัตน ละมูลมอญ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

173 20911 นางสุภาพร สุมาลุย โรงเรียนบานแคน

174 20994 นายสุทิพย สังโสมา โรงเรียนบานโนนเปอย

175 20995 นายสุพจน ยานุทัย โรงเรียนบานโนนเปอย

176 20997 นางนิภาภรณ เชื้อมั่นคง โรงเรียนบานโนนเปอย

177 21133 นายสัญญา สมศักดิ์ โรงเรียนบานแคน

178 21438 นายกาจ เกษตรสิงห โรงเรียนบานโนนเปอย

179 21715 นางสมพร สายยศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

180 21885 นายยนต สายธนู โรงเรียนสนมศึกษาคาร

181 22065 นางเพลินพิศ บุญลาภ โรงเรียนบานหัวงัว

182 22189 นายนิยม พรหมบุตร โรงเรียนบานแคน

183 22744 นางสมบูรณ ธรรมนาม โรงเรียนบานหัวงัว

184 22833 นายชัยศักดิ์ ปนแกว โรงเรียนบานนาดี

185 22968 นางสิทธิสินี สอนเลิศ โรงเรียนบานนาดี

186 23044 นางสุกัญญา อินทรวิเชียร โรงเรียนบานหัวงัว

187 23170 นางวิไลวรรณ จันทรนวล โรงเรียนบานโนนเปอย

188 23674 วาที่รอยตรีสําราญ อินทรวิเชียร โรงเรียนบานหัวงัว

189 23763 นายเทพวิรุฬห บุญมี โรงเรียนบานแคน

190 23978 นายบุญมี ประสมศรี โรงเรียนสนมศึกษาคาร

191 24129 นางสาวจริยาพร ชัยงาม โรงเรียนสนมศึกษาคาร

192 24136 นางวรรณา สายธนู โรงเรียนบานโนนเปอย
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193 24247 นายประดิษฐ มีสอาด โรงเรียนบานนาดี

194 24342 นางอุบล งามเนตร โรงเรียนบานนาดี

195 24406 นางพิกุล กะการดี โรงเรียนบานนาดี

196 24539 นายสุรชัย สอนดี โรงเรียนบานหัวงัว

197 24863 นางวิไลรัตน ดีไดดี โรงเรียนบานหัวงัว

198 24911 นายเฉลิม รุงเรือง โรงเรียนบานโนนเปอย

199 24965 นางสาวเพ็ญศิริ แสนสุข โรงเรียนสนมศึกษาคาร

200 24984 นายสาทิตย บุตรสวน โรงเรียนบานนาดี

201 25033 นายวิวัฒน ชารีวัน โรงเรียนบานนาดี

202 25151 นางเยาวลักษณ ภูเฉลิม โรงเรียนบานโนนเปอย

203 25225 นางธัญญา แอบศรีหาด โรงเรียนบานหัวงัว

204 25313 นางสาวโสภา บัวพรม โรงเรียนบานนาดี

205 25357 นางจิตรา มีแกว โรงเรียนบานหัวงัว

206 25432 นางสาวศุภิสรา วงศา โรงเรียนบานหัวงัว

207 25439 นางกฤษณา เข็มพุดซา โรงเรียนบานโนนเปอย

208 25441 นายปณิธาร หาวหาญ โรงเรียนบานหัวงัว

209 25512 นายวินัย ศรีงาม โรงเรียนบานหัวงัว

210 25537 นางสําลี ทวีสาร โรงเรียนบานหัวงัว

211 25881 นางวนิศรา ทองคํา โรงเรียนบานหัวงัว

212 26049 นายวิกรานต แกวสะอาด โรงเรียนบานแคน

213 26183 นางสรวีย แสนสุข โรงเรียนสนมศึกษาคาร

214 26184 นางสาวเสกสรร ถือกลา โรงเรียนบานโนนเปอย

215 26185 นางอรดา เสสสุวรรณ โรงเรียนบานโนนเปอย

216 26186 นางกัลยา สืบโสดา โรงเรียนบานแคน

217 26187 นางสมถวิล ใจกลา โรงเรียนบานโนนเปอย

218 26208 นายผาสุข แสนรวยเงิน โรงเรียนบานหัวงัว

219 26350 นายทินกร สายธนู โรงเรียนบานโนนเปอย

220 26450 นายสมพร สืบโสดา โรงเรียนบานแคน

221 26552 นายสมเกียรติ บุญสงค โรงเรียนสนมศึกษาคาร

222 26553 นางกาญจนา หาวหาญ โรงเรียนบานหัวงัว

223 26555 นางสุวรรณ กิ่งทวยหาญ โรงเรียนบานหัวงัว

224 26604 นางธัญวรัตม จําปาจีน โรงเรียนบานโนนเปอย
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225 26680 นางทรรศนพร เฉลียวฉลาด โรงเรียนบานแคน

226 26739 นายปรีชา ภูเฉลิม โรงเรียนบานโนนเปอย

227 26784 นายยิ่งยศ โหนงประดิษฐ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

228 26853 นายกิตติพงศ มิทราวงศ โรงเรียนบานนาดี

229 26854 นายประหยัด บุตรศรี โรงเรียนบานหัวงัว

230 26855 นางวลัยลักษณ แทนแกว โรงเรียนบานแคน

231 26951 นางสุมาลี เสนานนท โรงเรียนบานโนนเปอย

232 27061 นางรัตนา เหลาจูม โรงเรียนบานโนนเปอย

233 27283 นางสาวสุทัศน สังโสมา โรงเรียนบานแคน

234 27455 นายไชยวัฒน สิงหทอง โรงเรียนบานนาดี

235 27466 นางดวงใจ มิทราวงศ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

236 27636 นางสุนทรี อนุพันธ โรงเรียนบานหัวงัว

237 27639 นายวิจิตร สุขเกษม โรงเรียนบานนาดี

238 27812 นายราชศักดิ์ เฉลียวฉลาด โรงเรียนสนมศึกษาคาร

239 27815 นายนิวัฒน สุขเกษม โรงเรียนบานนาดี

240 27830 นางหทัยกาญจน กองกลา โรงเรียนบานแคน

241 27834 นางสาวสุธาดา กิ่งมณี โรงเรียนบานหัวงัว

242 28161 นายยรรยง สุบินดี โรงเรียนสนมศึกษาคาร

243 28216 นางลินจง สุนทรชัย โรงเรียนบานหัวงัว

244 28346 นายประทีป พรหมประเสริฐ โรงเรียนบานหัวงัว

245 28358 นางสาวธัญญธร ครุฑสุวรรณ โรงเรียนบานโนนเปอย

246 28406 นางพรประภา กระชอนสุข โรงเรียนสนมศึกษาคาร

247 28428 นางอุไรวรรณ จันทา โรงเรียนบานหัวงัว

248 28503 นางพนมพร บํารุงนาม โรงเรียนบานหัวงัว

249 28533 นายศิริพงษ ตรองจิตร โรงเรียนบานโนนเปอย

250 28610 นางจิตรลดา ประสมศรี โรงเรียนสนมศึกษาคาร

251 28640 นายเจนวิทย เข็มทอง โรงเรียนบานโนนเปอย

252 28725 นายบุตรดี หาญดี โรงเรียนบานแคน

253 28761 นายจิตติศักดิ์ เพิ่มผล โรงเรียนบานโนนเปอย

254 28935 นางจีระวรรณ วงศฉลาด โรงเรียนสนมศึกษาคาร

255 28989 นางจุไรรัตน คําสวัสดิ์ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

256 29155 นายกําชนม สุทธิหาญ โรงเรียนสนมศึกษาคาร
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257 29342 นางสมทรง สุจริต โรงเรียนบานนาดี

258 29344 นางสาวรัชนี ชูชัย โรงเรียนบานหัวงัว

259 29364 นางสาวอัจฉราภรณ เทียมคลี โรงเรียนบานนาดี

260 29495 นายธัญญวริทธิ์ คําผง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

261 29546 นางชลลดา พิศงาม โรงเรียนบานนาดี

262 29565 นายบุญมี ตระกูลดี โรงเรียนสนมศึกษาคาร

263 29583 นายนิติกร สุขสานต โรงเรียนบานนาดี

264 29659 นางนัดดา เหลาสกุล โรงเรียนสนมศึกษาคาร

265 29719 นายประนอม ศรีจันทร โรงเรียนบานนาดี

266 29813 นางสาววัชรี บุญเลิศ โรงเรียนบานหัวงัว

267 29826 นายคมสัน สุวรรณโท โรงเรียนบานหัวงัว

268 29832 นางนิยม แสงทอง โรงเรียนบานหัวงัว

269 29859 นางสาวประจงรัตน เพิ่มทอง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

270 29886 นายถาวร กะการดี โรงเรียนบานโนนเปอย

271 29948 นางอภิญญา คงนุรัตน โรงเรียนสนมศึกษาคาร

272 29974 นางสาวศิริพร ชัยมงคล โรงเรียนบานแคน

273 30202 นางธิดารัตน โสภา โรงเรียนบานโนนเปอย

274 30203 นางมยุรี สุพรหม โรงเรียนบานหัวงัว

275 30252 นางนุชศรา ทองศรี โรงเรียนบานนาดี

276 30256 นายณัฐกิตติ์ ศาลางาม โรงเรียนสนมศึกษาคาร

277 30271 นายทองจันทร สวัสดี โรงเรียนบานนาดี

278 30310 นายสมาน หวังผล โรงเรียนบานนาดี

279 30313 นางวาสนา หาทรัพย โรงเรียนบานนาดี

280 30316 นายนพัฒนศักดิ์ ธรศรีสกุลวงศ โรงเรียนบานนาดี

281 30328 นายบรรจง อินทรงาม โรงเรียนบานแคน

282 30369 นายสวาด บุญสรรค โรงเรียนบานหัวงัว

283 30390 นางธัญญาลักษณ เจริญไข โรงเรียนบานแคน

284 30423 นางสาวอุไรรัตน วงศฉลาด โรงเรียนบานหัวงัว

285 30449 นายสมบูรณ บุญเลิศ โรงเรียนบานนาดี

286 30450 นางสุภาพ ผิวเหลือง โรงเรียนบานนาดี

287 30545 นายอํานวย เติมสุข โรงเรียนบานแคน

288 30546 นายสุเทพ กะการดี โรงเรียนบานนาดี
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289 30779 นายสุธี อินทรแกว โรงเรียนสนมศึกษาคาร

290 30784 นางสุวิมล สายธนู โรงเรียนสนมศึกษาคาร

291 30826 นายไมตรี บุญสงค โรงเรียนสนมศึกษาคาร

292 30894 นางสาวประภาภรณ จันทรลี โรงเรียนบานโนนเปอย

293 30932 นายไพบูลย วิศาลศาสตรบํารุง โรงเรียนบานแคน

294 30938 นายสรยุทธ พรชัยอังกูร โรงเรียนบานนาดี

295 30958 นายเรืองวิทย สุดดี โรงเรียนบานโนนเปอย

296 30973 นางเบญจมาศ บุญสุข โรงเรียนบานหัวงัว

297 31008 นางสาวกลอยใจ มณทาหอม โรงเรียนบานแคน

298 31062 นางธัญดา สุขเกษม โรงเรียนบานนาดี

299 31292 นายอัตพร อุระงาม โรงเรียนสนมศึกษาคาร

300 31310 นางทองสุข โพธิ์ศรี โรงเรียนสนมศึกษาคาร

301 31373 นายวรวุฒิ ทอนไชย โรงเรียนสนมศึกษาคาร

302 31417 นายเอกราช บุญสงค โรงเรียนสนมศึกษาคาร

303 31457 นางรัชณี งามเลิศ โรงเรียนบานนาดี

304 31487 นางนุชรีวรรณ จิตหนักแนน โรงเรียนสนมศึกษาคาร

305 31517 นางสาววลัยภรณ สําราญจิต โรงเรียนบานนาดี

306 31576 นางสายใจ เข็มทอง โรงเรียนบานโนนเปอย

307 31586 นางสาวพรรณิภา ชวยมิตร โรงเรียนบานนาดี

308 31604 นางสาวลัดดา หาสุข โรงเรียนสนมศึกษาคาร

309 31667 นางสาวพัชรินทร ยอดรัก โรงเรียนบานหัวงัว

310 31703 นางผลทอง สมหวัง โรงเรียนบานหัวงัว

311 31704 นางลําดวน มารศรี โรงเรียนสนมศึกษาคาร

312 31710 นางสายทอง ขันธสอน โรงเรียนบานนาดี

313 31745 นางภัทรภรณ ลาวัลย โรงเรียนบานแคน

314 31785 นางอักษราภัค ชนะชัย โรงเรียนบานนาดี

315 31805 นางสิรินาถ พุมคุม โรงเรียนบานโนนเปอย

316 31815 นายสุภาชัย สายวิเศษ โรงเรียนบานแคน

317 31851 นางสาวนวลจันทร จําปาทอง โรงเรียนบานหัวงัว

318 31940 นายพงษศักดิ์ สําคัญยิ่ง โรงเรียนบานนาดี

319 31944 นางเอกอังกฤษ สืบสุนทร โรงเรียนบานนาดี

320 31952 นายสมพร สรายทอง โรงเรียนบานนาดี



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 6 อําเภอสนม

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

321 32036 นางอนงลักษณ เศรษฐศักดิ์อําพล โรงเรียนบานนาดี

322 32066 นางสาวพัชรีภรณ งามจิตร โรงเรียนบานนาดี

323 32189 นางภัทรานิษฐ เลื่อนเพ็ชร โรงเรียนสนมศึกษาคาร

324 32211 นางสาวณัฐปภัสร แขมคํา โรงเรียนบานหัวงัว

325 32260 นางเกศศินี ยางสุข โรงเรียนสนมศึกษาคาร

326 32301 นางพิมพนิภา ชาชิต โรงเรียนบานหัวงัว

327 32314 นางสาวมรกตวงค เสียงเพราะ โรงเรียนบานนาดี

328 32346 นายเทพศิริ บางสามแพรก โรงเรียนบานหัวงัว

329 32368 นางยุวดี บุญมีชัย โรงเรียนบานนาดี

330 32400 นายประโยชน รูจิตร โรงเรียนบานหัวงัว

331 32408 นางรัชดาวัลย ไหมทอง โรงเรียนบานหัวงัว

332 32427 นางศันสนีย วงเวียน โรงเรียนบานแคน

333 32434 นายอภิราม สาเทียน โรงเรียนบานแคน

334 32482 นายกิตติพัฒน อินจนา โรงเรียนสนมศึกษาคาร

335 32564 นางสุมาลี มีสอาด โรงเรียนสนมศึกษาคาร

336 32601 นางสาวนิภาพร สินพรม โรงเรียนบานแคน

337 32644 นายจีรศักดิ์ โยธาราช โรงเรียนบานแคน

338 32693 นางละมัย อินทรแปน โรงเรียนบานนาดี

339 32707 นายสิทธิศักดิ์ เจริญไข โรงเรียนบานแคน

340 32714 นางยอดยุพา สมบูรณ โรงเรียนบานโนนเปอย

341 32722 นายวิชิต ยืนหาญ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

342 32768 นายวรรณกิจ ศรีโพนทอง โรงเรียนบานแคน

343 32778 นายวิชิต ทองเกษม โรงเรียนบานแคน

344 32839 นายธีรพงศ คงทน โรงเรียนบานแคน

345 32862 นางสาวนัชชา อนุลาวัลย โรงเรียนสนมศึกษาคาร

346 32890 นางสาวเจษฎา ทรงนวน โรงเรียนสนมศึกษาคาร

347 32911 นางอารีรัตน วงษกัญญา โรงเรียนสนมศึกษาคาร

348 32976 นางสุภาภรณ ผิวเหลือง โรงเรียนบานหัวงัว

349 32994 นางขนิษฐา แกวขวัญ โรงเรียนบานนาดี

350 32996 นางผุสดี มีแกว โรงเรียนบานแคน

351 33055 นายเดนชัย ชายทวีป โรงเรียนบานแคน

352 33078 นางสาวกองกาญจนา บุดดาวงค โรงเรียนบานนาดี
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353 33079 นางสาวอรดา ธรรมเที่ยง โรงเรียนบานหัวงัว

354 33179 นางสุภารัตน เชื้ออินทร โรงเรียนสนมศึกษาคาร

355 33214 นางสาวทิพวรรณ แกวจันทร โรงเรียนสนมศึกษาคาร

356 33357 นางสาวพัชรี สุจินพรัหม โรงเรียนบานแคน

357 33421 นางสาวอภิชญาณา ภิญโญธานาโชติ โรงเรียนบานนาดี

358 33481 นางสิริอาภา โกยสวัสดิ์ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

359 33579 นายสิริวัฒน ชอทองหลาง โรงเรียนบานแคน

360 33638 นางสาวอุมาพร จินโจ โรงเรียนบานนาดี

361 33654 นางนันทรัตน สมบูรณ โรงเรียนบานแคน

362 33702 นางสาวภัทรวดี ยุบรัมย โรงเรียนบานนาดี

363 33808 นายอนุชา ทองสุข โรงเรียนบานหัวงัว

364 33809 นายวิทยา ดลสถิต โรงเรียนบานนาดี

365 33810 นายพิทวัส สุดชารี โรงเรียนบานนาดี

366 33816 นางจันทิรา สมรูป โรงเรียนสนมศึกษาคาร

367 33840 นางอภิสรา ปรัชโจปการกิจ โรงเรียนบานนาดี

368 33864 นายนําโชค จิตแมน โรงเรียนบานหัวงัว

369 33875 นายศักดา บุตรนอย โรงเรียนสนมศึกษาคาร

370 33909 นายศุภณัฐ วรางกูร โรงเรียนบานแคน

371 33979 นางสาวสายสุรีย หงษหิรัณยา โรงเรียนบานแคน

372 34042 นางสาวภัทรวรรณ โถนทา โรงเรียนบานหัวงัว

373 34112 นายทัศนะ เจือจันทร โรงเรียนบานแคน

374 34129 นางอิษยาภรณ บุญดวง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

375 34141 นายรุงโรจน คุณนาม โรงเรียนสนมศึกษาคาร

376 34168 นางสาวมาลี โสฬะ โรงเรียนบานหัวงัว

377 34204 นางสาวสุดารัตน คณารักษ โรงเรียนบานแคน

378 34211 นางเสาวลักษณ บุญมาก โรงเรียนสนมศึกษาคาร

379 34289 นางจันทิยา ปราณีกิจ โรงเรียนบานหัวงัว

380 34290 นายไชยพร หมายดี โรงเรียนบานนาดี

381 34364 นางสาวทิพยอาภา ดวงดี โรงเรียนสนมศึกษาคาร

382 34365 นางจินตนา ทรงพระ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

383 34519 นางสาวสินีนาถ สรอยเพชร โรงเรียนบานแคน

384 34520 นางสาวดวงแกว ขุมทอง โรงเรียนบานแคน
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385 34541 นางสาวอัจฉรา สีพิมพ โรงเรียนบานแคน

386 34582 นางสาววราภรณ เพียงตา โรงเรียนบานหัวงัว

387 34606 นางสาวพรรณผกา สืบเทพ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

388 34646 นางสาวสุกัญญา เหนือคูเมือง โรงเรียนบานนาดี

389 34780 นางณัฐนิชา อินทรงาม โรงเรียนบานแคน

390 34795 นางสาวอลิสา วุฒิยา โรงเรียนสนมศึกษาคาร

391 34803 นางบุญญา บุตรสวน โรงเรียนบานหัวงัว

392 34868 นางบังอร ศรีสุข โรงเรียนบานนาดี

393 34874 นางสาวรมณียา เทพบุตร โรงเรียนบานแคน

394 34966 นางสาวฐิติยา หาสุข โรงเรียนบานหัวงัว

395 35001 นางสาววิไลวรรณ ธรรมวัตร โรงเรียนบานแคน

396 35003 นางสาวสกุลรัตน กองทอง โรงเรียนบานนาดี

397 35021 นางสาวมนัสนันท ทองมี โรงเรียนบานแคน

398 35043 นางสาวจุฑามาศ พิมพลา โรงเรียนบานหัวงัว

399 35080 นางสาวน้ําฝน พรรญราช โรงเรียนบานหัวงัว

400 35088 นายวิทูล อินทรเพ็ง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

401 35112 นางสุกัญญา กะการดี โรงเรียนบานนาดี

402 35122 นายนิรุทธิ์ วงศเมือง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

403 35124 นางจุฑาพร เปลงอุดมพร โรงเรียนสนมศึกษาคาร

404 35145 นางสาวภัทธราภรณ เหยียดรัมย โรงเรียนบานแคน

405 35176 วาที่ ร.ต. หญิงภาวินี ชุมสิทธิ์ โรงเรียนบานโนนเปอย

406 35184 นางสาวอารยา โลนะลุ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

407 35221 นางสาวอลิษา เพิ่มปญญา โรงเรียนบานโนนเปอย

408 35222 นายไตรมาส วองไว โรงเรียนบานแคน

409 35223 นายแสงสุรีย สมัญญา โรงเรียนบานแคน

410 35224 นางสาวจิรภา สําราญสุข โรงเรียนบานแคน

411 35225 นายสุริยัน เพิ่มทอง โรงเรียนบานนาดี

412 35317 นางสาวอาริดา สาลีงาม โรงเรียนบานหัวงัว

413 35328 นางสาวจันทนี สาแกว โรงเรียนบานโนนเปอย

414 35416 นางสาวธัญญาเรศ ชัยโย โรงเรียนสนมศึกษาคาร

415 35417 นายพงศธร ชาญศรี โรงเรียนสนมศึกษาคาร

416 35418 นางสาวสุธาพร สุเมืองทอง โรงเรียนบานแคน
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417 35420 นางสาวอนุสรา มะณีนิล โรงเรียนบานแคน

418 35421 นายสุรพร สามพันธ โรงเรียนบานหัวงัว

419 35422 นางสาวดารณี พิศิลป โรงเรียนบานนาดี

420 35453 นางสุจิตรา กะการดี โรงเรียนสนมศึกษาคาร

421 35454 นายประครอง วงศฉลาด โรงเรียนบานโนนเปอย

422 35484 นางสาวลัดดาวัลย ใยอิ้ม โรงเรียนสนมศึกษาคาร

423 35485 นางสาวชนิกานต ผักไหม โรงเรียนสนมศึกษาคาร

424 35530 นางสาวสุธินันท งามเลิศ โรงเรียนบานหัวงัว

425 35542 นางสาวกิติยา ราชบุรี โรงเรียนบานหัวงัว

426 35570 นางสาวเกศลิน อินทรีย โรงเรียนบานหัวงัว

427 35659 นางสาวมลฤดี ปานทอง โรงเรียนบานนาดี

428 35737 นางสาวพิชชาภัสร อุดมศักดิ์นันท โรงเรียนบานนาดี

429 35773 นางสาวสุมาลี รูปโฉม โรงเรียนบานหัวงัว

430 35807 นางนิติมา โสพิมพ โรงเรียนบานแคน

431 35854 นายสุรศักดิ์   มากมี โรงเรียนสนมศึกษาคาร

432 35876 นางพรทิพย สุขพราหม โรงเรียนบานแคน

433 35905 นายเสถียร พะโยธร โรงเรียนบานแคน

434 35943 นางสาวชัญญานุช โสตศิริ โรงเรียนบานแคน

435 35994 นางสุนี ทอนชัย โรงเรียนสนมศึกษาคาร

436 36016 นางสาวจริยาพร แสงกลา โรงเรียนบานนาดี

437 36017 นางสาวอรยา ยอดลี โรงเรียนบานนาดี

438 36047 นางสาวกาญจนาพร สมเสร็จ โรงเรียนบานนาดี

439 36093 นางสาวสุกัญญา ราชชุยแสน โรงเรียนสนมศึกษาคาร

440 36102 นางสาวธนารัตน สําเภาดี โรงเรียนบานนาดี

441 36143 นางนงลักษณ พวงบุญ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

442 800079 นางหรรษา ประวาสุข โรงเรียนบานนาดี

443 800306 นายเกรียงไกร บานสดชื่น โรงเรียนบานแคน

444 800307 วาที่รอยตรีปรรณพัชร วงศอัครพรรณ โรงเรียนบานแคน

445 800309 นางสุภัชญา กอสาลี โรงเรียนสนมศึกษาคาร

446 800355 นางสาวนฤมล ทรงพระ โรงเรียนบานนาดี

447 800468 นางนารีนาท แปนทอง โรงเรียนสนมศึกษาคาร

448 800478 นางสาวเกศกนก ศิลาออน โรงเรียนบานหัวงัว
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449 800508 นายอติชาต สรอยจิต โรงเรียนบานแคน

450 800616 นางวนิตตา พนารักษ โรงเรียนสนมศึกษาคาร
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1 1993 นายจุล เครือเนียม โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

2 3413 นางจิตประสงค เคากลา โรงเรียนบานหนองเทพ

3 4565 นายจํานงค กานเพชร โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

4 4832 นายสุทัศน บุญทน โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

5 5083 นางผิวจันทร บุญมั่น โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

6 5330 นายอิสรภาพ ภูบาลชื่น โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

7 6281 นายบุญจันทร คุณเลิศ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

8 6340 นายสุพรรณ เข็มทอง โรงเรียนบานหนองเทพ

9 6745 นางสุพัตรา เข็มทอง โรงเรียนบานหนองเทพ

10 6925 นายบุรีรัตน บุญภา โรงเรียนบานระเวียง

11 6930 นางลําใย แพงแกว โรงเรียนบานหนองเทพ

12 7018 นายบุญจันทร แกวดี โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

13 7156 นายศรศรี ธรรมสุข โรงเรียนบานระเวียง

14 7532 นายสุวรรณ รินชัย โรงเรียนบานหนองเทพ

15 7535 นางลักษมี วงษอินทร โรงเรียนบานระเวียง

16 7683 นายสุนทร แกวจําปา โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

17 7866 นายทนงศักดิ์ อินทรแกว โรงเรียนบานระเวียง

18 7946 นายสํารวย บุญเต็ม โรงเรียนบานหนองเทพ

19 8524 นายวิจิตร โพธิ์ทอง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

20 8751 นางยอดขวัญ สะสีสังข โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

21 8898 นายชนินทร กานเพชร โรงเรียนบานหนองเทพ

22 9231 นายชัยศรี นามพรหม โรงเรียนบานระเวียง

23 9239 นายวัชรพล มะลิเลิศ โรงเรียนบานระเวียง

24 9305 นางมณี บุญสาลี โรงเรียนบานหนองเทพ

25 9420 นายประสิทธิ์ วงษมณี โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

26 9959 นางสมบูรณ สิมัยนาม โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

27 10033 นางอาภรณ แจมใส โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

28 10067 นายกิตติศักดิ์ บุญสรรค โรงเรียนบานหนองเทพ

29 10186 นางไพรินทร ศรีไสว โรงเรียนบานหนองเทพ

30 10380 นายสุริยัน จันทรสองแสง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

31 10561 นางพัฒนีย ตนจําปา โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

32 11107 นางอัมพร โพธิ์ทอง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 6 อําเภอโนนนารายณ

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 6 อําเภอโนนนารายณ

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

33 11414 นายสวัสดิ์ พากเพียร โรงเรียนบานหนองเทพ

34 11864 นายวรรณทอง สีตะแกะ โรงเรียนบานหนองเทพ

35 11996 นายประดิษฐชัย สหุนัน โรงเรียนบานหนองเทพ

36 12510 นายสุริยันตชัย พิศิลป โรงเรียนบานหนองเทพ

37 12647 นางเสมอ เสนาะเสียง โรงเรียนบานระเวียง

38 12649 นายสมชัย เกษละคร โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

39 12902 นางสุปญญา แกวลอย โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

40 13037 นายสมพงษ คนงาม โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

41 13322 นายไสว แสนบุญ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

42 13473 นายประยงค สรอยศรีหา โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

43 13744 นายสมจิตร เนินงาม โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

44 13745 นายวิรัตน เหลาคํา โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

45 14076 นายบุญเรือง พวงเกตุ โรงเรียนบานหนองเทพ

46 14352 นางศรีสุดา นันทสําอางค โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

47 14423 นายสมบัติ แกวลอย โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

48 14509 นายเกียรติบัณฑิต นามโคตร โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

49 14573 นางสมจิตร บุญสรรค โรงเรียนบานหนองเทพ

50 14577 นางเพียงพร เหลาคํา โรงเรียนบานระเวียง

51 14775 นายสุพิชัย สมศรี โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

52 14857 นางอารีย พริ้งเพราะ โรงเรียนบานระเวียง

53 15243 นายวิจิตร บุญสาลี โรงเรียนบานหนองเทพ

54 15295 นายสําราญ หงษยนต โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

55 15297 นายสุพล แกวมรกต โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

56 15657 นายพิพัฒน สกุลรักษ โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

57 15850 นายประพันธ หึงขุนทด โรงเรียนบานหนองเทพ

58 16193 นายบุญเรือง คุณเลิศ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

59 16196 นางฉลวย สิงจานุสงค โรงเรียนบานหนองเทพ

60 16321 นางวิไลวัลย บุญเต็ม โรงเรียนบานหนองเทพ

61 16323 นางวริทธิ์ฐา นามโคตร โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

62 16367 นายบุญเพ็ง ปางสุข โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

63 17197 นางวชิรปราณี วงคมา โรงเรียนบานหนองเทพ

64 17198 นายเสริม สิงจานุสงค โรงเรียนบานหนองเทพ
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65 17200 นายสุพรรณ วงคมา โรงเรียนบานหนองเทพ

66 17205 นายวีรพงศ หมายสุข โรงเรียนบานหนองเทพ

67 17247 นายสุรบดินทร ทําทอง โรงเรียนบานหนองเทพ

68 17248 นายสมบัติ คุณเถื่อน โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

69 17404 นางสาวสุกานดา พุทธานุ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

70 17753 นายสุที พริ้งเพราะ โรงเรียนบานระเวียง

71 17885 นางสมร พรหมภักดี โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

72 17931 นายสมนึก วงษอินทร โรงเรียนบานระเวียง

73 17966 นายจอมพล แกวขวัญ โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

74 18183 นายสุวิทย เรียงกุล โรงเรียนบานหนองเทพ

75 18276 นายสมศักดิ์ พยุงตน โรงเรียนบานระเวียง

76 18385 นายวิเชียร ยอดจันทร โรงเรียนบานหนองเทพ

77 18740 นายพัฒนา สุขสานติ์ โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

78 18789 นางสมศรี สิงจานุสงค โรงเรียนบานหนองเทพ

79 18824 นายสุพัฒน โพธิ์ศรี โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

80 19085 นายบุญโฮม โลนุช โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

81 19086 นายประสิทธิ์ เจริญราช โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

82 19095 นางศศิธร สุระ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

83 19204 นางสลิลา บุระมิ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

84 19254 นางจิรายุ สกุลรักษ โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

85 19258 นายสําราญ ใจกลา โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

86 19358 นายถนอม หงษกรรณ โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

87 19734 นายกําพล บุญลาภ โรงเรียนบานหนองเทพ

88 19849 นางระยา สพานทอง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

89 19923 นายบุรี สพานทอง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

90 19930 นางพิริยา เครือแกว โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

91 20208 นายสมจิตร พรหมภักดี โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

92 20456 นางพนิดา เหมือนมอน โรงเรียนบานระเวียง

93 20704 นายสมศักดิ์ ทาพันธ โรงเรียนบานระเวียง

94 20786 นางสุทิน จําปาจีน โรงเรียนบานระเวียง

95 20830 นายแสงจันทร ใจกลา โรงเรียนบานระเวียง

96 20973 นางเข็มเพชร วงศซื่อ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา
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97 21068 นางฉัตรสุดา สมศรี โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

98 21152 นางทวีกุล สรอยศรีหา โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

99 21338 นายบุญเติม วงศซื่อ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

100 21609 นายประสิทธิ์ สิงจานุสงค โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

101 21652 นายสุธรรม เจริญรัตน โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

102 21672 นายประวิทย จิตชื่น โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

103 21687 นางอมรรัตน สุขเปง โรงเรียนบานหนองเทพ

104 21702 นายอภัย พรหมภักดี โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

105 21722 นางเสงี่ยม ทองมาก โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

106 21924 นายอัมพร สมทิพย โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

107 22135 นางกิตติกาญจน จําปาหอม โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

108 22316 นายมีฉัตร ศรีเที่ยง โรงเรียนบานหนองเทพ

109 22478 นายพจนารถ สกุลรักษ โรงเรียนบานระเวียง

110 23007 นายชาตรี พบบุญ โรงเรียนบานระเวียง

111 23510 นางกานตฐิมา หนุนชู โรงเรียนบานระเวียง

112 23803 นางสมยศ สินอนันต โรงเรียนบานระเวียง

113 23932 นายพรชัย สุระ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

114 24035 นางสาวปวริศา พลบุญ โรงเรียนบานระเวียง

115 24478 นายประมวล ชัยพร โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

116 24589 นายสุขใจ ไพเราะ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

117 24725 นางอัมราภรณ หาวหาญ โรงเรียนบานหนองเทพ

118 24757 นายไสว สวัสดี โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

119 24758 นางทิพจันทร บุญภา โรงเรียนบานระเวียง

120 24989 นายสังเวียน นาเจริญ โรงเรียนบานระเวียง

121 25120 นางสุนิภา เพชรดี โรงเรียนบานหนองเทพ

122 25305 นางดวงใจ พากเพียร โรงเรียนบานหนองเทพ

123 25657 นางอลิศรา พลชลี โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

124 25699 นางบัวทอง พิศิลป โรงเรียนบานหนองเทพ

125 25738 นางสาคร เสริมแกว โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

126 25798 นายราชวัตร จันทบุตร โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

127 26045 นายวิบูลย คําทอง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

128 26125 นายวีระวุธ ชอจําปาทอง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 6 อําเภอโนนนารายณ

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

129 26160 นางเบญจพร ชัยศรี โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

130 26229 นางนันทิยา พวงเกตุ โรงเรียนบานหนองเทพ

131 26240 นางสิริรัตน สีตะแกะ โรงเรียนบานหนองเทพ

132 26242 นางสาวแสงจันทร ศรีทอง โรงเรียนบานระเวียง

133 26318 วาที่รอยตรีธัญญากรณ บุญหนัก โรงเรียนบานระเวียง

134 26490 นายทองพูน สิมัยนาม โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

135 26511 นางพรรณี ศรีผดุง โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

136 26554 นายวิรักษ ศรีตะแกะ โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

137 26742 นางสงกรานต ภูมิมณี โรงเรียนบานระเวียง

138 26861 นางละมัย สวัสดี โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

139 26862 นายวรากร สินอนันต โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

140 26957 นางณัฎฐวี ปชมาชัยวัฒน โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

141 26958 นายสุพจน ศิลาออน โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

142 27084 นางนิกูล สุขสานติ์ โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

143 27250 นางบุญฑริกา เคากลา โรงเรียนบานหนองเทพ

144 27264 นายชาญชัย ผสมวงศ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

145 27388 นางอัญชลี นาเจริญ โรงเรียนบานระเวียง

146 27553 นายพิภาพ แกวยศ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

147 27596 นางปทมาพร นามพรหม โรงเรียนบานระเวียง

148 27776 นายประกอบ ธรรมวงษ โรงเรียนบานระเวียง

149 28130 นายอดิศักดิ์ โพธิ์ออน โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

150 28155 นายทองอินทร นาลอย โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

151 28344 นางวนัดดา เทาไมสน โรงเรียนบานระเวียง

152 28431 นางมยุรีย ศรีทอง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

153 28451 นายวิทยา การสนธิ์ โรงเรียนบานหนองเทพ

154 28523 นายศักดิ์อนันต อนันตสุข โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

155 28534 นายชาติชาย พุทธานุ โรงเรียนบานระเวียง

156 28603 นางเพ็ญแข ศรพรม โรงเรียนบานระเวียง

157 28675 นางภิญญดา พุทธานุ โรงเรียนบานระเวียง

158 28758 นายมณเฑียร นาเจริญ โรงเรียนบานระเวียง

159 28764 นายอรุณศักดิ์ ภูมิมณี โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

160 28853 นางอุมาพร พุทธลา โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา
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161 28884 นายเจษฎาภรณ มะลิหอม โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

162 29052 นายปรีชา สีตะแกะ โรงเรียนบานหนองเทพ

163 29147 นายเจษฎา ลาภจิตร โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

164 29254 นายลิขิต สิงจานุสงค โรงเรียนบานหนองเทพ

165 29378 นางวราภรณ ชัยพร โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

166 29407 นายสามารถ ศรีมงคล โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

167 29519 นางรัดดา ชื่นงาม โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

168 29522 นางสาวรัชดา ลอทองกูล โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

169 29614 นางสาวนิตยา รุงเรือง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

170 29639 นางสาววาสนา ยิ่งใหญ โรงเรียนบานระเวียง

171 29660 นายปรีชา แสงทอง2 โรงเรียนบานหนองเทพ

172 29669 นางธีรพร นาเจริญ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

173 29738 นางสาวหรรษา ดาศรี โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

174 29848 นายสมศักดิ์ ไหมทอง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

175 29928 นางปุญชรัสมิ์ โสภิณ โรงเรียนบานระเวียง

176 30059 นางสาวขวัญรดา ทําทอง โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

177 30287 นายกิตติศักดิ์ เสียงหวาน โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

178 30295 นางอาภรณ ลอมสุข โรงเรียนบานระเวียง

179 30612 นายบุลากร สระแกว โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

180 30635 นางนงเยาว สมศรี โรงเรียนบานหนองเทพ

181 30655 นางดาเรศร บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบานระเวียง

182 30657 นางสาวประภาพร ศรีสัจจา โรงเรียนบานหนองเทพ

183 30686 นางนภาพร พฤตินอก โรงเรียนบานระเวียง

184 30743 นางกมลรส สุริโย โรงเรียนบานระเวียง

185 30780 นายอมร กิ่งมณี โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

186 30852 นางธันยา เหลาคํา โรงเรียนบานระเวียง

187 30858 นายวิชัย เหลาคํา โรงเรียนบานระเวียง

188 30884 นายอุดมศักดิ์ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

189 30901 นายยงยุทธ บุญเต็ม โรงเรียนบานหนองเทพ

190 30939 นายบุญรอด วุฒิยาสาร โรงเรียนบานหนองเทพ

191 30981 นายพงศพิพัฒน ทานุ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

192 31007 นางสาวคุณัญญา โพธิ์ศรี โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"
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193 31046 นายสิทธิพงษ เพียรมี โรงเรียนบานระเวียง

194 31055 นายปญญา กรอบไธสง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

195 31168 นางเบ็ญจมาศ สาดา โรงเรียนบานหนองเทพ

196 31181 นางสมจิต สมีราย โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

197 31242 นางวิมลรัตน ดวนใหญ โรงเรียนบานหนองเทพ

198 31262 นางณิชาภัทร สมสุข โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

199 31467 นางอริยภรณ แผนแกว โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

200 31490 นางมะลิจันทร จันทะสิงห โรงเรียนบานระเวียง

201 31522 นางสาวสารภี โสภา โรงเรียนบานระเวียง

202 31910 นางทัศนา สีบาน โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

203 31956 นางวิชชุกานต จันทบุตร โรงเรียนบานระเวียง

204 31964 นางเนตรนรินทร วงศพันธ โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

205 31971 นายสมคิด คําพลงาม โรงเรียนบานระเวียง

206 32089 นางณัฐกานต บุญสาลี โรงเรียนบานระเวียง

207 32140 นายบุญจันทร ลอมคอม โรงเรียนบานหนองเทพ

208 32257 นางสุพรรณี ชัยสาร โรงเรียนบานหนองเทพ

209 32300 นายบรรดิษฐ เลื่อนเพ็ชร โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

210 32354 นายประภากร ตุนทอง โรงเรียนบานระเวียง

211 32369 นางสาวดารณี อุดทุม โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

212 32374 นายโชติอนันต ชัยจีรัฐติกุล โรงเรียนบานระเวียง

213 32410 นางสุวิมล คําทอง โรงเรียนบานหนองเทพ

214 32455 นางสาวเกวลี ศุภเลิศ โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

215 32671 นายอุทัย คําผม โรงเรียนบานระเวียง

216 32676 นางศิริพร ศรีโพธิ์ลา โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

217 32774 นางสาวสุภาพร สบูแกว โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

218 32822 นางชิราพร บุญสิทธิ์ โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

219 32924 นางสาวพรทิพย ทองธรรมมา โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

220 32935 นางสาวเพ็ญนภา อัตะนัย โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

221 32972 นางสาวรัชนี เปาเงิน โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

222 32973 นางสิริรัตน ทอกระโทก โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

223 33046 นางสาวสุนันทา ศิลปวิเศษ โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

224 33061 นางผุสดี วงษอินทร โรงเรียนบานระเวียง
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225 33095 นางเพ็ญนิภา นางาม โรงเรียนบานหนองเทพ

226 33140 นางสาวอัมพร ศรพรม โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

227 33308 นางสาวสุมาลี วงศหอม โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

228 33311 นางสาวนันทิดา พรมออน โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

229 33399 นางสาวอรวรรณ โสประดับ โรงเรียนบานหนองเทพ

230 33492 นางสาวนิตญา วิมุล โรงเรียนบานระเวียง

231 33561 นางสมพร ธรรมบุญ โรงเรียนบานระเวียง

232 33583 นางสาวฐิตาภรณ พรมทา โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

233 33591 นางสมจิต บุญเต็ม โรงเรียนบานหนองเทพ

234 33602 นายปญญา เลาเลิศ โรงเรียนบานหนองเทพ

235 33611 นางสมใจ จิตสิริไพบูลย โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

236 33619 นางอรัญญา สุขประสงค โรงเรียนบานระเวียง

237 33640 นางสงวน เลื่องลือ โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

238 33641 นางสุรียพร คําผม โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

239 33646 นางจริยาภรณ พึ่งสีเกลา โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

240 33684 นางสาวสุนทราทิพย แปนทอง โรงเรียนบานหนองเทพ

241 33783 นายชินวัตร สาสังข โรงเรียนบานหนองเทพ

242 33819 นายธนากร พิศงาม โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

243 33820 นางสาวณัฐธีรา วงคคําปน โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

244 33830 นางสาวรัชฎาภรณ วงษศรี โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

245 33831 นางสาววรรณิกา แผนทอง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

246 33868 นางสาวธันยนันท ออนหนองหวา โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

247 34040 นางสาวเบญจวรรณ เหลาคํา โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

248 34055 นางอรทัย กุลสิงห โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

249 34136 วาที่รอยตรีพยงค สันทาลุนัย โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

250 34208 นางสาวฐิติพร ศรศักดา โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

251 34221 นางสาวกมนทรรศน รัตนตรัยวงศ โรงเรียนบานหนองเทพ

252 34222 นางสาวสุพาภรณ ศาลา โรงเรียนบานหนองเทพ

253 34358 นางสาวนิสารัตน สกุลรักษ โรงเรียนบานหนองเทพ

254 34421 นายมาโนช เชื้อสาย โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

255 34448 นางสาวพิชชานันท สูงยิ่ง โรงเรียนบานหนองเทพ

256 34483 นางสาวกัญญาภรณ รักมิตร โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"
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257 34492 นายประครอง วรพุทธ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

258 34506 นางสาวประพิมพพร ทองเชื้อ โรงเรียนบานหนองเทพ

259 34588 นางสาวจันทิรา จุกหอม โรงเรียนบานหนองเทพ

260 34656 นางสาวมาริสา คมจิต โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

261 34805 นายวัชราเมศวร พากเพียร โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

262 34807 นางสาวดุธาสิทธิ์ แดงงาม โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

263 34845 นางสาววิจิตรา ใจดี โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

264 34877 นางสาวชนิดา กระเบา โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

265 34904 นางสาวกาญจนา ทรงพระ โรงเรียนบานหนองเทพ

266 34960 นางสาวสุภาภรณ จันทเกตุ โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

267 34967 นายจิตรกร แตมทอง โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

268 35086 นายจักรพล ใจเย็น โรงเรียนบานหนองเทพ

269 35097 นางสาวนิตยา พรหมภักดี โรงเรียนบานหนองเทพ

270 35117 นางสาวพนัชกร ศรีเที่ยง โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

271 35123 นางสาวนลินี สูงยิ่ง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

272 35151 นายปยะกร ปองเขต โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

273 35152 นายณรงศักดิ์ สมปาน โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

274 35179 นางอภันตรี ศรีทะโร โรงเรียนบานระเวียง

275 35180 นางสาวพวงเพชร ปราศัย โรงเรียนบานระเวียง

276 35232 นางสาวธิติยา สอนพรม โรงเรียนบานระเวียง

277 35281 นางสาวคนึงนิจ สองศรี โรงเรียนบานระเวียง

278 35282 นางสาวอภิญญา สัชชานนท โรงเรียนบานระเวียง

279 35283 นางสาวอดิศัย สุทธโส โรงเรียนบานหนองเทพ

280 35324 นางสาวเบญจวรรณ โทนุบล โรงเรียนบานระเวียง

281 35439 นางสาวดารารัตน ปอมบานตา โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

282 35440 นางสาววิชุดา อินทรหอม โรงเรียนบานหนองเทพ

283 35516 นางสาวอมรรัตน บุญลอม โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

284 35528 นางสาวนภาพร พระชนะสงคราม โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

285 35535 นางสาวจริยา พิมวงษา โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

286 35536 นางสาวมลลิกา พุทธานุ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

287 35649 นางปราณี มณีรัตน โรงเรียนบานหนองเทพ

288 35710 นางสาวสิริเกศ ทองมาก โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"
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289 35728 นายเจษฎา เรียงทอง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

290 35729 นางสาวพรรณิภา สัญญารัตน โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

291 35815 นางสาวระพีพรรณ ประนมศรี โรงเรียนบานหนองเทพ

292 35958 นางสาวสังวรณ แสงล้ํา โรงเรียนบานหนองเทพ

293 36021 นางณิชนันทน นนทธิจันทร โรงเรียนบานระเวียง

294 36054 นางสาวเมธินี นวนแสง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

295 36085 นางสาวกวิสรา ศรีสอาด โรงเรียนบานโนน"นิยมศาสตรศึกษา"

296 36175 นายสุพล พรเพ็ง โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

297 800173 นายอนุศักดิ์ ศรีทะโร โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

298 800308 นายไพโรจน วิศาลศาสตรบํารุง โรงเรียนบานหนองเทพ

299 800402 นางสาวนิตยา พัดไธสง โรงเรียนบานระเวียง

300 800451 นายสราวุธ บุญทัพไทย โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา

301 800558 นางสาวชวัลลักษณ แสงเทพ โรงเรียนบานระเวียง

302 800591 นางสาววรรณิศา สุขหาได โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา
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1 377 นายทวี พวงศิริ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

2 388 นางสาวพรสุข กันนุฬา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

3 400 นางสุวณิชย ทองศรี โรงเรียนบานแตล

4 412 นายเปยม ทองแมน โรงเรียนบานโคกสนวน

5 865 นายสุภาส ตระกูลดี โรงเรียนบานศรีตะวัน

6 871 นางสาววิจิตร จําปาเทศ โรงเรียนบานหนองบัว

7 892 นายสถาพร ศศิสุทธิ์นานนท โรงเรียนบานแตล

8 1763 นายทวีสิทธิ์ ภัทรพานี โรงเรียนบานชางป

9 1811 นางบุญมี เพียงนภาพงศ โรงเรียนบานจารพัต

10 2140 นางสมพงษ กันนุฬา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

11 2568 นายโฉม อินทอง โรงเรียนบานจารพัต

12 2618 นางเกศินี ประธาน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

13 2673 นางละออง ผาโคตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

14 2845 นายเธียร กําลังหาญ โรงเรียนบานศรีตะวัน

15 2945 นางสมพงศ บุตรดีขันธ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

16 2979 นางสินีนาฎ ดอกจันทร โรงเรียนบานชางป

17 2984 นางบุรี ขําภิรัฐ โรงเรียนบานแตล

18 3163 นางจําเนียร บุตรสยาตรัส โรงเรียนบานคาละแมะ

19 3198 นางฉลวย จินตพละ โรงเรียนบานคาละแมะ

20 3285 นางอารี แสงกลา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

21 3467 นายประมูล ชํานาญการ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

22 3510 นายเสนีย เจือจันทร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

23 3512 นางบุญศรี ภาสตโรจน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

24 3544 นายประยงค มุมทอง โรงเรียนบานชางป

25 3562 นางประคอง ดาแกว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

26 3646 นายกิตติพงษ ศรีวิเศษ โรงเรียนบานแตล

27 3654 นางเอี่ยมสะอาด แกวปลั่ง โรงเรียนบานจารพัต

28 3770 นายธนชัย คงนาค โรงเรียนบานแตล

29 3907 นางสุภาพ อินทอง โรงเรียนบานชางป

30 3983 นายอัศวิน สมสืบ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

31 4043 นางสาววิจิตร พิมพจันทร โรงเรียนบานแตล

32 4047 นายจรูญ เลาวาลิต โรงเรียนบานศรีตะวัน
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33 4083 นายปลื้ม ลําดวนหอม โรงเรียนบานศรีตะวัน

34 4085 นางมลิวัลย ชื่นใจ โรงเรียนบานแตล

35 4151 นายสงค ชื่นใจ โรงเรียนบานแตล

36 4181 นายราวี ทัพไทย โรงเรียนบานชางป

37 4182 นายสวิน ทองหลอ โรงเรียนบานชางป

38 4216 นางกนกศรี คงนาค โรงเรียนบานแตล

39 4220 นางสุภาภรณ วงศบุญ โรงเรียนบานศรีตะวัน

40 4222 นางยุพิน เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานแตล

41 4240 นางสุนีย แกวหลา โรงเรียนบานแตล

42 4241 นายสุริยา คชพันธ โรงเรียนบานศรีตะวัน

43 4455 นายวิทยา เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

44 4477 นางสมควร ลําดวนหอม โรงเรียนบานศรีตะวัน

45 4609 นางประทิน สุขวาสนะ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

46 4610 นางวิภา จรัณยานนท โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

47 4677 นายนรินทร หวังมั่น โรงเรียนบานศรีตะวัน

48 4725 นางสาวทิพา สุคนธธรรม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

49 4763 นางสงา กันนุฬา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

50 4886 นางสมควร สุขเหลือ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

51 4900 นางสมคิด แตงอยู โรงเรียนบานแตล

52 4905 นายสุพรรณ สีหะวงษ โรงเรียนบานจารพัต

53 4993 นางปยภา มงคล โรงเรียนบานจารพัต

54 5003 นางเพ็ญศรี นพพิบูลย โรงเรียนบานจารย

55 5052 นายประดิษฐ มีสติ โรงเรียนบานจารย

56 5060 นางสุกัญญา สวัสดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

57 5086 นางศศิธร ไชยหาญ โรงเรียนบานจารพัต

58 5090 นางสาวสุนันทา ทองขอน โรงเรียนบานหนองบัว

59 5092 นายประสิทธิ์ อุสาหดี โรงเรียนบานแตล

60 5119 นายสํารวม มงคล โรงเรียนบานจารพัต

61 5126 นายสมจิต มณีคํา โรงเรียนบานแตล

62 5141 นายเชียร นึกดี โรงเรียนบานตรึม

63 5142 นายสุทธิโรจน งามเทศ โรงเรียนบานหนองบัว

64 5269 นางสาวพรทิพย จรัณยานนท โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
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65 5467 นางจรรยา ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

66 5468 นางจันทรฉาย รัมพณีนิล โรงเรียนบานศรีตะวัน

67 5469 นางเสาวนี เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

68 5470 นายพิทักษ ศรีสูงเนิน โรงเรียนบานตรมไพร

69 5550 นางสมจิตร ดัชถุยาวัตร โรงเรียนบานตรึม

70 5592 นายทองแดง มั่นจิต โรงเรียนบานชางป

71 5599 นายทวีศักดิ์ ดัชถุยาวัตร โรงเรียนบานตรึม

72 5600 นายยิ่งศักดิ์ ราษีนวล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

73 5609 นางไขมุกด สาลีพิมพ โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

74 5624 นายกรีม ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

75 5629 นายบุญเลียง ชื่นใจ โรงเรียนบานศรีตะวัน

76 5630 นายบุญเสริม สาลีพิมพ โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

77 5722 นางมณฑกา ดาศรี โรงเรียนบานแตล

78 5743 นายสุภาพ ชิงชัย โรงเรียนบานแตล

79 5747 นางสวางจิตร สีหาปญญา โรงเรียนบานแตล

80 5748 นางเกสร งามเทศ โรงเรียนบานหนองบัว

81 5758 นายบุญยงค ศรีวิเศษ โรงเรียนบานแตล

82 5766 นายเสาว กรวยทอง โรงเรียนบานชางป

83 5801 นายบุญสิน ผลเจริญ โรงเรียนบานแตล

84 5802 นางมุกดา มีชัย โรงเรียนบานจารพัต

85 5834 นายสงา ศรีสูงเนิน โรงเรียนบานตรมไพร

86 5838 นางสาววิภา ตรีเวสรัตน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

87 5896 นายนิคม วิทยอุดม โรงเรียนบานแตล

88 5897 นางรื่น ปนเพชร โรงเรียนบานชางป

89 5902 นางบําเพ็ญ จันโท โรงเรียนบานแตล

90 5908 นายบรรยาย นพพิบูลย โรงเรียนบานจารย

91 5932 นายวิเชียร จันทา โรงเรียนบานจารย

92 5949 นายเจษฎา อรรถเวทิน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

93 5960 นางยุรยาท กันนุฬา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

94 5961 นางจุฑารัตน กรวยทอง โรงเรียนบานชางป

95 5962 นายนรินทร ทองสุก โรงเรียนบานแตล

96 6012 นางดาวเรือง ฉิมมาลี โรงเรียนบานศรีตะวัน
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97 6030 นายหก บุตรดีขันธ โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

98 6054 นางสาวมาลี ตั้งไพฑูรย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

99 6056 นายสุทิศ ทางดี โรงเรียนบานจารย

100 6057 นางจุฑามาศ พวกดี โรงเรียนบานหนองบัว

101 6058 นายทัศนะ ดีประดวง โรงเรียนบานจารย

102 6094 นายอนุกูล ค้ําจุน โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

103 6185 นางบําเพ็ญ สติมั่น โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

104 6187 นางมณี เหงางาม โรงเรียนบานแตล

105 6189 นางเสาวรี มณีคํา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

106 6190 นายสุธี กองทรัพย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

107 6291 นายสมบูรณ พิมพจันทร โรงเรียนบานแตล

108 6303 นางสุวรรณฑา ดีเสมอ โรงเรียนบานคาละแมะ

109 6323 นายวิรุฬห วิบูลยอรรถ โรงเรียนบานศรีตะวัน

110 6338 นางสุมาลี สวัสดี โรงเรียนบานหนองบัว

111 6379 นายศิลา แกวหลา โรงเรียนบานแตล

112 6380 นางไทรโยค ดวงแวว โรงเรียนบานจารย

113 6454 นางจันทนา ทางดี โรงเรียนบานจารย

114 6455 นางสาวสุจิตรา โสฬส โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

115 6470 นางวิริยะ พิมพจันทร โรงเรียนบานแตล

116 6535 นายบรรจง เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

117 6540 นางเสาวนีย สวยรูป โรงเรียนบานแตล

118 6547 นายพิทักษ พวงประยงค โรงเรียนบานศรีตะวัน

119 6555 นายประมวล เจริญศิริ โรงเรียนบานจารพัต

120 6585 นางสงกรานต ไชยโยชน โรงเรียนบานแตล

121 6623 นายประชัน นันทสิงห โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

122 6673 นายสุดสาคร สหุนาฬุ โรงเรียนบานศรีตะวัน

123 6700 นางเสริมศรี พวงประยงค โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

124 6701 นายสุริยน ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

125 6748 นางอภินันท เอื้อเมธิยางกูล โรงเรียนบานชางป

126 6759 นายประเดิมยศ ฉิมมาลี โรงเรียนบานศรีตะวัน

127 6820 นางพิจิตรา ชาวนา โรงเรียนบานแตล

128 6904 นายศิลปชัย บุญหนัก โรงเรียนบานศรีตะวัน
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129 6912 นายสวัสดิ์ ทองงาม โรงเรียนบานหนองบัว

130 6984 นางละเมียด โฉมจันทร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

131 7069 นายสุเทพ มณีไสย โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

132 7072 นางมิ่งมิตร สวัสดี โรงเรียนบานศรีตะวัน

133 7074 นายวีรวัฒน ศิริมาก โรงเรียนบานตรึม

134 7134 นายสมนึก โสรเนตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

135 7136 นางประวัติพร ประยงศหอม โรงเรียนบานจารพัต

136 7138 นายเลียน บุตรเพชร โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

137 7139 นางสาวอะคราว ทองศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

138 7210 นางจิตราวิณี เหลาวรัญู โรงเรียนบานจารพัต

139 7289 นางอรุณี บังคะดานรา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

140 7318 นายสังคาร ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

141 7328 นางกัญญา เหมนิธิ โรงเรียนบานศรีตะวัน

142 7360 นายสุรศักดิ์ บุญยืน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

143 7361 นางกฤษดากร แนนอุดร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

144 7363 นายครองศักดิ์ ยศวิจิตรไพศาล โรงเรียนบานจารย

145 7430 นางสุมาลี หมอทอง โรงเรียนบานจารย

146 7442 นายฉลองชัย ฉิมมาลี โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

147 7444 นางคณิศร เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

148 7465 นางวันทนีย ลาดทอง โรงเรียนบานจารย

149 7485 นายถวิล สวัสดี โรงเรียนบานหนองบัว

150 7537 นางสัมฤทธิ์ ผลเจริญ โรงเรียนบานแตล

151 7539 นางสายบัว ทัพไทย โรงเรียนบานศรีตะวัน

152 7583 นางแจมจันทร พงศอารยะ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

153 7692 นางปราณีต เขียนวงศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

154 7695 นางอุษา ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

155 7696 นายชม เสนาะเสียง โรงเรียนบานแตล

156 7732 นายโยธิน ศรีแกว โรงเรียนบานแตล

157 7801 นางอารี หาญกลา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

158 7874 นางรพิพรรณ สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

159 8007 นางละไมล งามแพง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

160 8075 นายสมาน บุญเหมาะ โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)
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161 8089 นางเชียงใหม ดวงแกว โรงเรียนบานชางป

162 8167 นายสมบัติ แกนแกว โรงเรียนบานศรีตะวัน

163 8234 นายคํานวณ อุตสาหดี โรงเรียนบานจารพัต

164 8283 นายสุรพล เกษรแกว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

165 8286 นายประทิน เชื้ออินทร โรงเรียนบานหนองบัว

166 8431 นายสนอง เครือวัลย โรงเรียนบานศรีตะวัน

167 8435 นายแสงเดือน ลาดทอง โรงเรียนบานจารย

168 8533 นายเสรี เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานแตล

169 8537 นายสมบรรณ ระยางาม โรงเรียนบานชางป

170 8570 นางฉัตรลดา ศรีภูมิทอง โรงเรียนบานชางป

171 8596 นางภิรมยรัตน พยุงตน โรงเรียนบานจารพัต

172 8597 นางสาวสิริมาส โพธิสาร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

173 8667 นายแสวง ประยงคหอม โรงเรียนบานจารพัต

174 8668 นางสาวศิริพร ไทยดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

175 8670 นางสาวสมจิต นิลรัตน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

176 8715 นางสาวสําเนียง ศาลาทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

177 8761 นายประเวศ เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

178 8787 นายอรุณ บัวสอน โรงเรียนบานโคกสนวน

179 8822 นางศิราภรณ ตวนโต โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

180 8854 นางนารีรัตน มณีไสย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

181 8920 นายเสงี่ยม วัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

182 8938 นายธนากร จิตรเอก โรงเรียนบานจารพัต

183 8987 นายสมบูรณ มาลาทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

184 8990 นางจีรวรรณ ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

185 8991 นางไพจิตต สมสืบ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

186 9004 นายเชิงชาย ถมปทม โรงเรียนบานจารย

187 9013 นางอัมพวัน ตั้งชนะ โรงเรียนบานโคกสนวน

188 9108 นายยอดยิ่ง นันทสิงห โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

189 9112 นายอัคเรศ วรางกูร โรงเรียนบานตรมไพร

190 9145 นางประวีณา เย็นวัฒนา โรงเรียนบานหนองบัว

191 9146 นางทองปาน อินทรแกว โรงเรียนบานแตล

192 9152 นางละมัย ถนอมสัตย โรงเรียนบานตรึม
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193 9316 นายพินิจ วรางกูร โรงเรียนบานจารพัต

194 9321 นางแกว สมทิพย โรงเรียนบานคาละแมะ

195 9322 นางทัศนีย วิทยอุดม โรงเรียนบานแตล

196 9323 นางสมศรี บุญเหมาะ โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

197 9326 นายนุกูล ดวงใจ โรงเรียนบานตรึม

198 9392 นายเสรี ปญญาเหลือ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

199 9414 นายยิ่งยง ชูศรี โรงเรียนบานศรีตะวัน

200 9429 นางคําผอง เหลาธีรกาญจนา โรงเรียนบานจารย

201 9432 นางสุภาพร ดีประดวง โรงเรียนบานจารย

202 9473 นายสุวิทย ทองหลอ โรงเรียนบานโคกสนวน

203 9474 นายสมพงษ บุญเสริม โรงเรียนบานศรีตะวัน

204 9475 นางนิทราภรณ แซจึง โรงเรียนบานจารย

205 9480 นายเศรษฐวุฒิ เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

206 9486 นางสาวนันทนา หวังมั่น โรงเรียนบานศรีตะวัน

207 9594 นางเทียมจันทร เครือสุวรรณ โรงเรียนบานศรีตะวัน

208 9595 นางเครือวัลย มาลาทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

209 9596 นางเบญจพร ประธาน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

210 9607 นางสาวธันยนันท เจือจันทร โรงเรียนบานหนองบัว

211 9683 นางวันเพ็ญ บูรณเจริญ โรงเรียนบานชางป

212 9745 นางละออ ปราสาททอง โรงเรียนบานโคกสนวน

213 9749 นายลิน อุสาหดี โรงเรียนบานหนองบัว

214 9751 นางอัมพร สมสุระ โรงเรียนบานจารย

215 9765 นางจันทรเพ็ญ โคตรวงศ โรงเรียนบานตรมไพร

216 9914 นางวันเพ็ญ บุตรดีขันธ โรงเรียนบานตรึม

217 9981 นายบํารุง แกวใส โรงเรียนบานแตล

218 10037 นายพา ทรัพยเจริญ โรงเรียนบานตรึม

219 10038 นายสมบัติ ยืนยิ่ง โรงเรียนบานหนองบัว

220 10039 นางวาสนา มาลาทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

221 10211 นายสัมฤทธิ์ ดีพรอม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

222 10214 นางซอนกลิ่น พรมโสภา โรงเรียนบานหนองบัว

223 10304 นางกันธิมา สุขเหลือ โรงเรียนบานตรึม

224 10337 นางศิรารัตน หุนทอง โรงเรียนบานโคกสนวน



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 7 อําเภอศีขรภูมิ

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

225 10357 นางอําพร ระยางาม โรงเรียนบานชางป

226 10453 นางจิฬารัตน ศิริมาก โรงเรียนบานโคกสนวน

227 10457 นายพิรุณ ภูเขียว โรงเรียนบานจารพัต

228 10460 นายยงยุทธ สิงหโตทอง โรงเรียนบานโคกสนวน

229 10466 นางเหรียญทอง อุตสาหดี โรงเรียนบานจารพัต

230 10468 นางไขขวัญ เพชรนอก โรงเรียนบานชางป

231 10475 นางสมร บุญเสริม โรงเรียนบานศรีตะวัน

232 10518 นางศิลาภรณ ชาวนา โรงเรียนบานแตล

233 10580 นายพิสิษฐ ดวงแวว โรงเรียนบานจารย

234 10582 นางเพ็ญผกา ชัยงาม โรงเรียนบานชางป

235 10583 นายสายสิน พิมพทอง โรงเรียนบานศรีตะวัน

236 10621 นายภูมิสิน การะเวก โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

237 10650 นางสถาพร โสฬส โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

238 10668 นางคํานวล อุสาหดี โรงเรียนบานจารพัต

239 10670 นายพัฒนา ศิริมาก โรงเรียนบานตรึม

240 10724 นายประทักษ ยืนยิ่ง โรงเรียนบานหนองบัว

241 10764 นายจิรชัย นิสัยกลา โรงเรียนบานโคกสนวน

242 10805 นายนิวัติ ไชยหาญ โรงเรียนบานจารพัต

243 10828 นายชัชวาล สําเร็จดี โรงเรียนบานจารพัต

244 10830 นางสมบัติ ใจหาญ โรงเรียนบานตรมไพร

245 10831 นางบานเย็น โอษฐงาม โรงเรียนบานแตล

246 10858 นายประชิต ศรีอุบล โรงเรียนบานจารพัต

247 10929 นายลี ดัชถุยาวัตร โรงเรียนบานตรึม

248 10933 นายนิพนธ พิมพจันทร โรงเรียนบานแตล

249 10934 นายราชวัตร บุญแกว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

250 10941 นางสุดใจ ทองสุก โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

251 10942 นางรัชนีกร แกนดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

252 10945 นายทองสืบ บุตรดีขันธ โรงเรียนบานตรึม

253 11013 นางมณีรัตน บุญหนัก โรงเรียนบานศรีตะวัน

254 11108 นายประเดิม มุมทอง โรงเรียนบานแตล

255 11189 นายเจน ใจงาม โรงเรียนบานชางป

256 11199 นายปญญา ดัชถุยาวัตร โรงเรียนบานตรึม
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257 11270 นางลัฏฐิกา ภูเขียว โรงเรียนบานจารพัต

258 11278 นายนรินทร ทองขอน โรงเรียนบานหนองบัว

259 11280 นายสรอย โสปญหริ โรงเรียนบานโคกสนวน

260 11285 นางสํารวย เครือสุวรรณ โรงเรียนบานศรีตะวัน

261 11311 นางปรีดาวรรณ พิมพทอง โรงเรียนบานศรีตะวัน

262 11388 นางเพ็ญศรี นามเดช โรงเรียนบานชางป

263 11421 นายเสกสรร โอษฐงาม โรงเรียนบานจารพัต

264 11429 นางภัคศจี ศิริ โรงเรียนบานตรึม

265 11440 นายสมบัติ มีกุล โรงเรียนบานศรีตะวัน

266 11461 นางบุญเกิด ไพรสินธุ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

267 11468 นายปราการ สนทอง โรงเรียนบานหนองบัว

268 11502 นายณรงค แกวสุข โรงเรียนบานแตล

269 11538 นายทนงชัย อุดมทวี โรงเรียนบานจารพัต

270 11550 นางสุทธิวรรณ รักษคิด โรงเรียนบานจารพัต

271 11631 นายพิเชฐ ภูเขียว โรงเรียนบานจารพัต

272 11644 นายสมเกียรติ ทัพไทย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

273 11650 นางสมบูรณ มุมทอง โรงเรียนบานแตล

274 11666 นายเกียรติณรงค พลศักดิ์ โรงเรียนบานแตล

275 11675 นางวิไล สวัสดี โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

276 11678 นายสุพัฒน ใจงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

277 11680 นางสุนันทา วังสันต โรงเรียนบานตรึม

278 11706 นายสุบรรณ กิ่งทวยหาญ โรงเรียนบานตรึม

279 11798 นางสวรรค คิดสุข โรงเรียนบานแตล

280 11803 นายมนตรี ทองขอน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

281 11804 นายสมศักดิ์ เครือสุวรรณ โรงเรียนบานศรีตะวัน

282 11906 นายเกริกไกร กรองทอง โรงเรียนบานจารย

283 11923 นายสมบัติ วรรณศิริ โรงเรียนบานจารพัต

284 11977 นางฐิติรัตน ธีรชาญวิทย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

285 11997 นางนวลสวาท บุญเชิด โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

286 12013 นายพินิจ ทาทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

287 12097 นางเบญจมาศ หงษเพชร โรงเรียนบานตรึม

288 12098 นายประดับ มุมทอง โรงเรียนบานชางป
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289 12099 นางบุตรดี โอษฐงาม โรงเรียนบานหนองบัว

290 12101 นางจําเริญสุข ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

291 12103 นายยศ ไหมทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

292 12105 นายทองอินทร วังสันต โรงเรียนบานตรึม

293 12119 นายประจักษ ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

294 12132 นายเกียรติบรรลือ คงดี โรงเรียนบานหนองบัว

295 12133 นางวันเพ็ญ นพพิบูลย โรงเรียนบานหนองบัว

296 12141 นางแสงประภา ทาทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

297 12145 นายสุทิน ทองขาว โรงเรียนบานศรีตะวัน

298 12233 นายสมหมาย จันทรนวม โรงเรียนบานตรึม

299 12237 นางบุปผา แกวใส โรงเรียนบานแตล

300 12242 นางนนทพร ปญญาเหลือ โรงเรียนบานจารย

301 12243 นางวรรณา บุญเสก โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

302 12256 นายแตม ทาดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

303 12289 นางฉออน วิบูลยอรรถ โรงเรียนบานศรีตะวัน

304 12409 นายสลิด ธรรมวัตร โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

305 12414 นายสุรชัย คัชมุข โรงเรียนบานโคกสนวน

306 12418 นายชาลี ทองแมน โรงเรียนบานแตล

307 12439 นายประคองศักดิ์ โอษฐงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

308 12447 นางระบอบ เชื้ออินทร โรงเรียนบานหนองบัว

309 12495 นางมนัสสา ลัทธิวาจา โรงเรียนบานชางป

310 12533 นางบุญรัตน เจนถูกใจ โรงเรียนบานตรึม

311 12557 นางสาวอัมพร มาลาอุน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

312 12662 นางประนอม เจริญศรี โรงเรียนบานจารย

313 12665 นางศรีวิจิตร เครือวัลย โรงเรียนบานศรีตะวัน

314 12753 นางพรทิพา วงเวียน โรงเรียนบานแตล

315 12755 นางอรนุช เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

316 12762 นางรําพรรณี หมอกเทพ โรงเรียนบานแตล

317 12763 นางศรีสรร มรกต โรงเรียนบานศรีตะวัน

318 12764 นายเจี๊ยบ แกนไทย โรงเรียนบานศรีตะวัน

319 12771 นางสมทรง บุญหนัก โรงเรียนบานศรีตะวัน

320 12772 นางละเมย เลาวาลิต โรงเรียนบานศรีตะวัน
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321 12913 นายปรานีต ชัยสุวรรณ โรงเรียนบานโคกสนวน

322 12918 นายสุพรรณ พิมพจันทร โรงเรียนบานแตล

323 12919 นางจินตนา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานแตล

324 12923 นางสุภาพ อิ่มจิต โรงเรียนบานชางป

325 12935 นายพิศิษฏ เจริญศรี โรงเรียนบานจารย

326 13043 นายพิบูลย ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

327 13046 นางวดิรัตน ไชยวงศ โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

328 13047 นายจําลอง คงวัน โรงเรียนบานจารย

329 13053 นางศริญญา บุญเติม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

330 13054 นายศักดา แตมทอง โรงเรียนบานตรึม

331 13056 นายนิคม ชัยนิตย โรงเรียนบานหนองบัว

332 13084 นางอุสาห ศรีพรหม โรงเรียนบานแตล

333 13142 นายวิสุทธิ์ บุญขาว โรงเรียนบานศรีตะวัน

334 13143 นายประดิษฐ อิ่มจิต โรงเรียนบานชางป

335 13146 นางระหันต สรอยนาก โรงเรียนบานศรีตะวัน

336 13211 นางบุญถนอม สรอยมุกดา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

337 13212 นางอุบล แกนแกว โรงเรียนบานศรีตะวัน

338 13223 นางอารีย ใจงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

339 13253 นายสุริยา ดุจจานุทัศน โรงเรียนบานจารพัต

340 13255 นางแสงออน แมนงาม โรงเรียนบานศรีตะวัน

341 13257 นางสาวสุนิล คํามาก โรงเรียนบานคาละแมะ

342 13260 นางบัวลิน ชัยสุวรรณ โรงเรียนบานโคกสนวน

343 13262 นางศันสนีย แกวขวัญขา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

344 13289 นางมณีรัตน แพงชารี โรงเรียนบานแตล

345 13321 นายประสมชัย แสงงาม โรงเรียนบานชางป

346 13380 นางสุมาลี บุญญาธรรมรัตน โรงเรียนบานชางป

347 13433 นางสําเนา เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

348 13471 นายสุชาติ ทองนํา โรงเรียนบานแตล

349 13519 นายสุธี เสาทอง โรงเรียนบานศรีตะวัน

350 13575 นายจรูญ อุปถัมภ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

351 13644 นายณัฐกร เชื้ออินทร โรงเรียนบานหนองบัว

352 13646 นางจินดาวรรณ สุจินพรัหม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
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353 13846 นายสามารถ พวกดี โรงเรียนบานแตล

354 13848 นายศักดิ์พงษ ศิลาชัย โรงเรียนบานศรีตะวัน

355 13904 นายเข็มทอง มาสีสุข โรงเรียนบานชางป

356 13929 นายลึกซึ้ง พากเพียร โรงเรียนบานตรมไพร

357 13932 นางสาวพัชรา สมานไทย โรงเรียนบานจารพัต

358 13933 นายพินิจ มีแกว โรงเรียนบานหนองบัว

359 13967 นายมนัสเทพ กทิศาสตร โรงเรียนบานจารพัต

360 13988 นางรัชดาพร บุญขาว โรงเรียนบานศรีตะวัน

361 13989 นายสนิท ดีพรอม โรงเรียนบานตรมไพร

362 13990 นายบุญมี การะเกด โรงเรียนบานตรึม

363 14005 นายจํารัส แสงเพชร โรงเรียนบานตรึม

364 14087 นางวิไลวรรณ นพพิบูลย โรงเรียนบานจารย

365 14175 นายสงคราม สุธรรม โรงเรียนบานคาละแมะ

366 14240 นางวิมลรัตน ดีพรอม โรงเรียนบานตรมไพร

367 14242 นายอภินันท เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

368 14295 นางวาสนา รวยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

369 14321 นายศุภกร สรอยนาก โรงเรียนบานศรีตะวัน

370 14337 นายธรรมศักดิ์ พิมพพอก โรงเรียนบานจารย

371 14406 นางอําภา หมอทอง โรงเรียนบานจารย

372 14456 นายโกสินทร ศรีพรหม โรงเรียนบานแตล

373 14497 นางสุภาพ พากเพียร โรงเรียนบานจารย

374 14600 นายพีรศักดิ์ รัมพณีนิล โรงเรียนบานโคกสนวน

375 14641 นางคําพงษ จุฬารี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

376 14725 นางกมลวรรณ คงทรัพย โรงเรียนบานโคกสนวน

377 14782 นายทินกร นามเดช โรงเรียนบานชางป

378 14783 นายบุรีขันธ กองแกว โรงเรียนบานชางป

379 14785 นายเอกภพ ขันถม โรงเรียนบานศรีตะวัน

380 14786 นางพยุงศรี ขันถม โรงเรียนบานศรีตะวัน

381 14919 นางอนุศรา พิมพจันทร โรงเรียนบานแตล

382 14920 นายสุเมธ เจนขนบ โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

383 14987 นางสุริยา ยุติธรรม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

384 15021 นายวิสิฐ สราญบุรุษ โรงเรียนบานจารพัต



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 7 อําเภอศีขรภูมิ

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

385 15023 นางพิกุล กรวยทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

386 15024 นายทอง โพธิ์แกว โรงเรียนบานโคกสนวน

387 15029 นางอัมภวรรณ สดับสาร โรงเรียนบานคาละแมะ

388 15080 นางจิราณี เจือจันทร โรงเรียนบานชางป

389 15127 นายหัด เนตรอุดมสุก โรงเรียนบานชางป

390 15128 นายสุพรรณ ศรีขันชมา โรงเรียนบานตรมไพร

391 15131 นางมยุรี ยืนยิ่ง โรงเรียนบานหนองบัว

392 15169 นางสํารวย ผลเจริญ โรงเรียนบานหนองบัว

393 15175 นายสมบูรณ วงเวียน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

394 15294 นางจุฑามาศ ดุจจานุทัศน โรงเรียนบานจารย

395 15348 นายเข็มรัตน กิตติภัทท โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

396 15391 นายสิทธิชอบ ออนเอิง โรงเรียนบานตรมไพร

397 15398 นางนฤมล บุตรดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

398 15422 นางวิลันดา จันทรไทย โรงเรียนบานแตล

399 15423 นางกนกภรณ วงเวียน โรงเรียนบานหนองบัว

400 15424 นางศิริพร บุญสอน โรงเรียนบานศรีตะวัน

401 15499 นางสาวพัชนิดา เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

402 15512 นายสมพงษ ชื่นงาม โรงเรียนบานจารย

403 15585 นางไพเราะ หุนทอง โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

404 15646 นางมนตรา บูรณเจริญ โรงเรียนบานศรีตะวัน

405 15764 นายสุบิน บุตรดี โรงเรียนบานหนองบัว

406 15775 นายแฎง หนุนชู โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

407 15870 นายโสร ประภาสัย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

408 15874 นายสมบัติ หุนทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

409 15900 นายเฉลิมพล หุนทอง โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

410 15902 นายประสบสุข คํางาม โรงเรียนบานศรีตะวัน

411 15927 นางวิริยา ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

412 15928 นางลําพึง ไทยดี โรงเรียนบานศรีตะวัน

413 16098 นายสมาน หาญกลา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

414 16102 นางสมทรัพย กทิศาสตร โรงเรียนบานจารพัต

415 16104 นางกอบแกว หอทอง โรงเรียนบานศรีตะวัน

416 16111 นายแสวง อุปถัมภ โรงเรียนบานจารพัต
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417 16311 นางเสริมศรี พิมพวันวงศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

418 16312 นายสมบัติ บุญสิทธิ์ โรงเรียนบานตรึม

419 16313 นางลัดดา เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

420 16318 นายวรวุธ สุทธิกุล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

421 16319 นายมนตรี แตมทอง โรงเรียนบานตรึม

422 16364 นายเกรียงศักดิ์ บุญสอน โรงเรียนบานศรีตะวัน

423 16504 นายทองสุข พูลสุข โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

424 16606 นายสงวนศักดิ์ สาสังข โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

425 16696 นายบรรลือ ประดิษฐ โรงเรียนบานศรีตะวัน

426 16701 นางอรุณี โองอินทร โรงเรียนบานแตล

427 16702 นายชูศักดิ์ พรหมทา โรงเรียนบานตรึม

428 16704 นายวิโรจน สวัสดี โรงเรียนบานศรีตะวัน

429 16706 นายประภัทร โสภา โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

430 16707 นางละมุน นิลเพชร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

431 16711 นายสงสุข เสาศิริ โรงเรียนบานศรีตะวัน

432 16712 นางศรีสมบูรณ แหลมจบก โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

433 16713 นางพูนศรี เดชศิริ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

434 16714 นายชัยวัฒน นารี โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

435 16715 นายสมผล ขําชาลี โรงเรียนบานจารย

436 16716 นางอุดมพรณ สายเชื้อ โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

437 16722 นายเสถียร แสงกลา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

438 16725 นายสนั่น สงการพิพัฒน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

439 16727 นายสมคิด ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

440 16728 นางสุกี มงคลอินทร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

441 16731 นายทวี เจริญรัมย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

442 16732 นายดุสิต โองอินทร โรงเรียนบานแตล

443 16733 นางบุญเทพ ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

444 16734 นางสาวบังอร มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

445 16738 นางกรธิดา บุญสุข โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

446 16741 นายทวีศักดิ์ พวงเพชร โรงเรียนบานหนองบัว

447 16742 นายสัมฤทธิ์ โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

448 16743 นายบุญทัน ถนอมสัตย โรงเรียนบานตรึม
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449 16744 นายไสว กลิ่นกลาง โรงเรียนบานหนองบัว

450 16746 นายวัฒนา โสปนหริ โรงเรียนบานหนองบัว

451 16749 นางพนิดา พันธเพชร โรงเรียนบานตรึม

452 16755 นายเสริม บุญเชิด โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

453 16757 นายประสิทธิ์ รัชโด โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

454 16758 นายวุฒิศาสตร ศาลาทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

455 16759 นางสุธรรมา ศาลาทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

456 17019 นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

457 17046 นางศรีอําพร มุมทอง โรงเรียนบานชางป

458 17134 นายมงคล ขาวงาม โรงเรียนบานแตล

459 17135 นายบรรพต นาคประดา โรงเรียนบานแตล

460 17138 นางวรรณวิไล โสภา โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

461 17141 นายสมศักดิ์ คงนาค โรงเรียนบานแตล

462 17142 นางเพ็ญพิมล สุทธิเนติโรจน โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

463 17143 นางจําเนียร มณีไสย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

464 17144 นางทองอยู สีหะวงษ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

465 17147 นายสืบศักดิ์ ขันธเกษ โรงเรียนบานศรีตะวัน

466 17158 นายนิเวศน เนินทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

467 17222 นายเสด็จ กรวยทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

468 17224 นางลักขณา หนักไหล โรงเรียนบานแตล

469 17225 นางทองสี มีกุล โรงเรียนบานศรีตะวัน

470 17256 นางอัมพร สิงหล โรงเรียนบานแตล

471 17297 นายวิลาศ โพธิสาร โรงเรียนบานแตล

472 17350 นางปรียานุช สุขโข โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

473 17367 นางจํารูญ ศรีเมือง โรงเรียนบานศรีตะวัน

474 17403 นายริเริ่ม เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

475 17434 นายเลิศชาย จุฬารี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

476 17440 นางปนแกว ศรีวิเศษ โรงเรียนบานแตล

477 17477 นายสองสี่ มะพิบูลย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

478 17492 นางบงกร เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

479 17503 นางสุวัฒนา จิตตรัตนอรุณ โรงเรียนบานแตล

480 17505 นายทวีป บูรณเจริญ โรงเรียนบานจารย
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481 17550 นางผองพัตรา คํามา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

482 17551 นางวรรณา สิงหทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

483 17634 นางปุญญพัฒน ลับโกษา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

484 17694 นางมาลา หาญบาง โรงเรียนบานตรึม

485 17721 นางวัชรี ยวงทอง โรงเรียนบานแตล

486 17723 นายสมสิน เสถียรรัตนชัย โรงเรียนบานศรีตะวัน

487 17730 นายสาคร พละพันธ โรงเรียนบานแตล

488 17744 นางวนัสรินทร พละพันธ โรงเรียนบานแตล

489 17802 นายสมศักดิ์ บุตรดีขันธ โรงเรียนบานแตล

490 17842 นายเอนก หมอทอง โรงเรียนบานจารพัต

491 17844 นางสุภาพ กีรติธร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

492 17845 นายมนตรี ศรีบุญญะกุล โรงเรียนบานจารย

493 17872 นายทองแดง ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

494 17873 นายกาหลง สุนทรพิทักษ โรงเรียนบานศรีตะวัน

495 17959 นางศิรินทิพย ทรัพยครองชัย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

496 18003 นางสุณี ยืนยาว โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

497 18024 นายทวีวงศ ศรีวิเศษ โรงเรียนบานแตล

498 18026 นางพวงเพชร คงนุรัตน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

499 18028 นางสาวนิศากร เจือจันทร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

500 18036 นางมะลิ พูลสุข โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

501 18044 นายเสวียน จันทสุข โรงเรียนบานโคกสนวน

502 18095 นางวรรณี พวงเพชร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

503 18128 นางรัตนา ทองงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

504 18146 นางกัญญพัช นวลจันทร โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

505 18188 นางพรทิพยพา รัตนาวิวัฒน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

506 18215 นายสังวาลย วงศบุญ โรงเรียนบานศรีตะวัน

507 18216 นายมังกร โคตรวงศ โรงเรียนบานตรมไพร

508 18258 นางสาวเสมอ ปราสาททอง โรงเรียนบานโคกสนวน

509 18277 นางพรนภา เงินถม โรงเรียนบานตรมไพร

510 18309 นายประเสริฐ หมอกเทพ โรงเรียนบานแตล

511 18313 นางวรนุช ปรากฏดี โรงเรียนบานชางป

512 18361 นายสรยุทธ บุตรเงิน โรงเรียนบานศรีตะวัน
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513 18456 นางณัฎฐิษา พวกพูลดี โรงเรียนบานจารพัต

514 18535 นางจารุวรรณ ผาธรรม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

515 18536 นายบุญมี ผาธรรม โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

516 18538 นายถวัลย ทานะ โรงเรียนบานจารพัต

517 18597 นายสุทธิชัย โตะงาม โรงเรียนบานชางป

518 18636 นายดิเรก บุญเชิด โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

519 18645 นายบุณญเดช ปนเพ็ชร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

520 18691 นางอุนใจ ศรีแกว โรงเรียนบานแตล

521 18743 นายเอี่ยม นวลจันทร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

522 18749 นายปรีชา ศิริมาก โรงเรียนบานศรีตะวัน

523 18864 นางปาริชาติ ทองล้ํา โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

524 18866 นายพิพัฒน ชาวนา โรงเรียนบานแตล

525 19057 นางเยาวรัตน นพรัตน โรงเรียนบานชางป

526 19111 นายสมศักดิ์ แกนแกว โรงเรียนบานศรีตะวัน

527 19188 นางวนิดา โอษฐงาม โรงเรียนบานจารพัต

528 19189 นายสมพร คิดสุข โรงเรียนบานแตล

529 19190 นายสุริยา เบิกบาน โรงเรียนบานตรึม

530 19213 นายไพรัช หนักไหล โรงเรียนบานแตล

531 19231 นางประไพ มณีไสย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

532 19280 นางสาวมนิต โพธิ์ศรี โรงเรียนบานตรึม

533 19337 นางจงกลณี แกวหลา โรงเรียนบานแตล

534 19339 นายธงชัย หมายมี โรงเรียนบานจารพัต

535 19508 นายเสมียน สุขวาสนะ โรงเรียนบานชางป

536 19589 นางเกสร ศัลยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

537 19590 นายธีรศักดิ์ ชาวนา โรงเรียนบานแตล

538 19605 นายพิพัฒน อินทอง โรงเรียนบานจารพัต

539 19636 นายไสว บํารุงธรรม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

540 19637 นายเจริญสุข บุตรดี โรงเรียนบานจารพัต

541 19641 นางสุนันทินี ธรรมษา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

542 19669 นายปน เชื้ออินทร โรงเรียนบานหนองบัว

543 19671 นางอุไรวรรณ มีแกว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

544 19785 นางณิชารัศม อัครเลิศภิญโญ โรงเรียนบานแตล
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545 19810 นายสุรเดช แมนงาม โรงเรียนบานศรีตะวัน

546 19845 นายเกียรติกุล โพธิ์เงิน โรงเรียนบานหนองบัว

547 19885 นายทรงศักดิ์ สมัครสมาน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

548 19911 นางเดือนเพ็ญ ภูเขียว โรงเรียนบานจารย

549 19963 นายสําเริง ชาวนา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

550 19969 นางประคอง สระอินทร โรงเรียนบานจารพัต

551 19979 นางสมฤดี พจนกวิน โรงเรียนบานตรมไพร

552 20110 นายประเสริฐ เพิ่มทรัพย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

553 20164 นายสุทน ดีพรอม โรงเรียนบานแตล

554 20165 นายประเสริฐ ศิลปประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

555 20167 นายบุญเรือง บุตรศรี โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

556 20180 นายสุชาติ เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

557 20193 นางสมจิต ปดถา โรงเรียนบานหนองบัว

558 20195 นางปนอนงค บุญประกอบ โรงเรียนบานหนองบัว

559 20212 นายเรียน กลิ่นสุคนธ โรงเรียนบานศรีตะวัน

560 20258 นางสิริกัญญา ดัชถุยาวัตร โรงเรียนบานตรึม

561 20297 นางปทุมรัตน ชาวนา โรงเรียนบานแตล

562 20344 นางผองศรี เพิ่มสุข โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

563 20345 นางพวงเพ็ญ ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

564 20418 นางพรรณี พวงเพชร โรงเรียนบานหนองบัว

565 20542 นายสุวรรณ บุญเยี่ยม โรงเรียนบานแตล

566 20544 นายสุนทราพร ลักขษร โรงเรียนบานศรีตะวัน

567 20603 นายเพียร บุตรเพชร โรงเรียนบานตรึม

568 20604 นายจําเริญ ทรงศรี โรงเรียนบานศรีตะวัน

569 20620 นายสุรินทร ขวัญทอง โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

570 20651 นายจรัส แปนทอง โรงเรียนบานชางป

571 20657 นางสังวาลย เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

572 20724 นายวิเชียร วังจันทร โรงเรียนบานโคกสนวน

573 20755 นางพรพิศ บุญสุยา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

574 20772 นางรวีวรรณ เพาะเจริญ โรงเรียนบานตรมไพร

575 20793 นายพิศิษฐ บุญสุยา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

576 20794 นายวิเชียน วุฒิยา โรงเรียนบานคาละแมะ
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577 20809 นางทอนจันทร เชื้ออินทร โรงเรียนบานหนองบัว

578 20834 นางคําเพียร ชัยโย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

579 20862 นางอนามัย แสงงาม โรงเรียนบานชางป

580 20913 นายพรชัย จันทรกลา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

581 20926 นางสาวสุพรรณี แสวงชอบ โรงเรียนบานจารพัต

582 20986 นางวิบูลยพร บุตรรัตน โรงเรียนบานหนองบัว

583 21013 นางกนกวรรณ สมสุระ โรงเรียนบานแตล

584 21023 นางอรพินท สมาธิกุล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

585 21061 นางสาวสวาง เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

586 21129 นางสาวพนมพร แกวใส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

587 21149 นายบุญลือ เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานคาละแมะ

588 21222 นางวิลาวรรณ ศรีเมือง โรงเรียนบานชางป

589 21224 นายปรีชา สาระไอ โรงเรียนบานตรมไพร

590 21255 นายจําเนียร เพาะเจริญ โรงเรียนบานตรมไพร

591 21275 นางบุญลักษณ จุฬารี โรงเรียนบานศรีตะวัน

592 21391 นางสาวสุวรรณา คํามณี โรงเรียนบานโคกสนวน

593 21401 นายปญญา อุปถัมภ โรงเรียนบานจารพัต

594 21403 นายดุสิต บัวแกว โรงเรียนบานตรึม

595 21405 นายประเสริฐ สุขดี โรงเรียนบานชางป

596 21406 นายสวาท พันธเพชร โรงเรียนบานตรึม

597 21451 นางนฤมล ดีนาน โรงเรียนบานจารพัต

598 21492 นางสมบัติ แกวใส โรงเรียนบานจารพัต

599 21493 นายนพดล แกวใส โรงเรียนบานชางป

600 21519 นางนวลจันทร พิมพวรรณวงศ โรงเรียนบานหนองบัว

601 21520 นางสมนา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานแตล

602 21526 นางมณีวรรณ เจือจันทร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

603 21532 นายสุรชาติ วงเวียน โรงเรียนบานหนองบัว

604 21590 นายคําแสง บุญสุข โรงเรียนบานจารพัต

605 21591 นางประนอม บุญสุข โรงเรียนบานจารพัต

606 21592 นายอุทัย สาลี โรงเรียนบานหนองบัว

607 21603 นางพัชนี ผมพันธ โรงเรียนบานศรีตะวัน

608 21627 นางมะลิวัลย นันทสิงห โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
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609 21659 นางมาลี เหมหงษ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

610 21675 นางยุวดี ผาธรรม โรงเรียนบานศรีตะวัน

611 21696 นายบุญแนว อรุโณทัย โรงเรียนบานจารย

612 21769 นายราติน โถเล็ก โรงเรียนบานโคกสนวน

613 21799 นางกนกวรรณ สานุสันต โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

614 21895 นายสุรชัย ใครนุนกา โรงเรียนบานตรึม

615 21945 นายถนอม หนูพันธ โรงเรียนบานศรีตะวัน

616 21962 นางเสาวภา พูลเพิ่ม โรงเรียนบานโคกสนวน

617 21982 นางบุญสุข บุญชวย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

618 22079 นางนนทลี ใจสุข โรงเรียนบานแตล

619 22089 นายสมชาย คําราษฎร โรงเรียนบานตรึม

620 22093 นางสาวสุพรรณี กันนุฬา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

621 22109 นางสาวนงลักษณ อินทรามะ โรงเรียนบานจารพัต

622 22148 นายวรเชษฐ วิบูลยอรรถ โรงเรียนบานศรีตะวัน

623 22253 นายชินวงศ ดีนาน โรงเรียนบานตรมไพร

624 22269 นางฉวีวรรณ อินทนู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

625 22271 นางวันเพ็ญ บุญยืน2 โรงเรียนบานจารพัต

626 22307 นางสุภาพ ศิริมาก โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

627 22372 นางจิรัฐวรรณ เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

628 22379 นายอัจฉริยะ สวยรูป โรงเรียนบานชางป

629 22383 นายบุญศักดิ์ บุญจูง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

630 22506 นางชนานันต จําปาเทศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

631 22527 นางสาวลําดวน เหมหงษ โรงเรียนบานชางป

632 22553 นายมนตรี เตียวเจริญกุล โรงเรียนบานโคกสนวน

633 22584 นางกัญญา นิสัยกลา โรงเรียนบานศรีตะวัน

634 22585 นายเกรียงศักดิ์ มาลาทอง โรงเรียนบานจารพัต

635 22669 นางสุทธิกานต แผงตัน โรงเรียนบานจารย

636 22673 นายธนพงษ สมรูป โรงเรียนบานโคกสนวน

637 22714 นายพิศิษฐ บุญประสาท โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

638 22809 นางสาวละเอียด เหลื่อมล้ํา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

639 22824 นายประสิทธิ์ หนุนชู โรงเรียนบานตรึม

640 22854 นายสุกิจ แกวสุจริต โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
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641 22954 นางสาวพรสวรรค บุตรดี โรงเรียนบานจารพัต

642 22967 นางอําไพ หอมจันทร โรงเรียนบานชางป

643 23051 นางจิตติมา เกษีสังข โรงเรียนบานโคกสนวน

644 23183 นางรัศมี คงนาค โรงเรียนบานคาละแมะ

645 23186 นางประภาภร บัวแกว โรงเรียนบานตรึม

646 23229 นายบุญรอด เกตุชาติ โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

647 23258 นางสํารวย กองกาญจน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

648 23296 นางไขแสง กลิ่นสุคนธ โรงเรียนบานศรีตะวัน

649 23326 นายสันติ ชัยสุวรรณ โรงเรียนบานจารย

650 23392 นายสุพัฒน ชาติเจริญ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

651 23400 นางพงษรัตน รักไทย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

652 23404 นายมุณี แกนดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

653 23407 นางสาวสุนีย เครือสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

654 23409 นายพรพิรุณ เหลือมาก โรงเรียนบานจารย

655 23442 นายสุริยา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานแตล

656 23487 นางสุทธินี อินทอง โรงเรียนบานจารพัต

657 23560 นางยินดี เผาสอน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

658 23621 นางวัชรี จงใจรักษ โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

659 23652 นางภาวิณี ศิวนุชาชาญกุล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

660 23720 นายประสงค บูรณเจริญ โรงเรียนบานศรีตะวัน

661 23776 นายสุจิตร แพงชารี โรงเรียนบานแตล

662 23837 นางจารุเวศ เจริญศรี โรงเรียนบานจารย

663 23857 นายบพิตร มณีคํา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

664 23879 นายสุพิน ศรีเมือง โรงเรียนบานจารย

665 23936 นางสุพรรณี ทาดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

666 23940 นายประทีป เพิ่มทรัพย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

667 23951 นางสาวแสงจันทร สมดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

668 23952 นายสําเริญ จันทรสิงห โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

669 23953 นายสิงหชัย เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานแตล

670 23957 นายเกชา สมานไทย โรงเรียนบานจารย

671 24005 นายเฉลียว ปนเพชร โรงเรียนบานชางป

672 24092 นายวีระวัฒน วิทยอุดม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
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673 24139 นายทวีศักดิ์ แปนแกว โรงเรียนบานตรึม

674 24235 นางวริศรา ทมะนันต โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

675 24333 นายวัชรินทร สืบสังข โรงเรียนบานชางป

676 24336 นายไพบูลย หมายมี โรงเรียนบานจารพัต

677 24341 นางสาวรุจี เสาวยงค โรงเรียนบานจารย

678 24419 นายกัมปนาท สํานักนิตย โรงเรียนบานจารพัต

679 24439 นายหนึ่ง แสงศิริ โรงเรียนบานแตล

680 24486 นางบุผา สมัครสมาน โรงเรียนบานศรีตะวัน

681 24508 นางสุวนีย สุวินัย โรงเรียนบานชางป

682 24520 นายณัฐปคัลภ เอกัณหา โรงเรียนบานชางป

683 24572 นายสมจิตร บุญไทย โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

684 24575 นางประภาวดี บุญเยี่ยม โรงเรียนบานศรีตะวัน

685 24621 นายสุรพล มณีไสย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

686 24623 นายปฐม สืบสังข โรงเรียนบานจารย

687 24639 นายสังคม ทูคํามี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

688 24671 นายเริงศักดิ์ หาญมานพ โรงเรียนบานศรีตะวัน

689 24695 นางสาวสุจินดา วังนุราช โรงเรียนบานตรึม

690 24696 นางจิรวรรณ บุญจูง โรงเรียนบานตรึม

691 24718 นางสาวจริยา เจือจันทร โรงเรียนบานหนองบัว

692 24752 นายประชิด จันทรทอง โรงเรียนบานโคกสนวน

693 24788 นางวิภา ศรีเมือง โรงเรียนบานจารย

694 24790 นางพิจิตรา ลีแสน โรงเรียนบานศรีตะวัน

695 24941 นายณภัทร อินทรามะ โรงเรียนบานจารพัต

696 24944 นางอินทิมา หมายมี โรงเรียนบานจารย

697 24955 นายไพศาล บุคจําปา โรงเรียนบานศรีตะวัน

698 25018 นางจีรนันท สุธรรม พิลาศรี โรงเรียนบานคาละแมะ

699 25034 นายประเสริฐ สันทอง โรงเรียนบานศรีตะวัน

700 25066 นางยุรี จินวิเศษ โรงเรียนบานจารย

701 25106 นางธนิดา นิธิกรธนิยา โรงเรียนบานศรีตะวัน

702 25107 นางจันที เบิกบาน โรงเรียนบานตรึม

703 25143 นางสีนวล จันทรดํา โรงเรียนบานศรีตะวัน

704 25165 นางสาวพรทิพย สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
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705 25216 นางจันทรธิมา แกนจักร โรงเรียนบานจารพัต

706 25223 นางทัศนีย สรางดี โรงเรียนบานตรมไพร

707 25285 นางวาสนา ไหมทอง โรงเรียนบานจารพัต

708 25288 นางเสงี่ยม พิมพจันทร โรงเรียนบานแตล

709 25289 นางนิตยาพร ชัยสุวรรณ โรงเรียนบานจารย

710 25295 นางบัวสอน รังสิยานนท โรงเรียนบานหนองบัว

711 25308 นายโกสินทร ไทยดี โรงเรียนบานศรีตะวัน

712 25344 นางกนกภรณ สุขศิลป โรงเรียนบานจารย

713 25356 นายนิยม สวยไธสง โรงเรียนบานหนองบัว

714 25358 นางธาริณี นิยมเหมาะ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

715 25361 นายสุพจน จินวิเศษ โรงเรียนบานจารย

716 25364 นางสุภามาศ ดีใหญ โรงเรียนบานตรมไพร

717 25383 นางสาวแสงเดือน ชอบดี โรงเรียนบานจารย

718 25401 นางภาวดี สิงคนิภา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

719 25429 นางสายมงคล โสปญหริ โรงเรียนบานโคกสนวน

720 25431 นางประภาพร คําวอน โรงเรียนบานหนองบัว

721 25446 นางสาวสงกรานต เจือจันทร โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

722 25455 นางสาวขวัญใจ อนุกูลพูลลาภ โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

723 25506 นายศักดิ์ไทย เหมือนคิด โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

724 25508 นายสุรสิทธิ์ หุนทอง โรงเรียนบานโคกสนวน

725 25514 นางประคองศรี เผาเพ็ง โรงเรียนบานจารพัต

726 25535 นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา โรงเรียนบานจารย

727 25542 นางหทัยภัทร บุราคร โรงเรียนบานแตล

728 25546 นางยาใจ ค้ําชู โรงเรียนบานหนองบัว

729 25550 นายอํานาจ พุทธรักขิโต โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

730 25551 นายสิทธิ์ เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

731 25623 นางสาวศิริพรรณ ไหมทอง โรงเรียนบานจารพัต

732 25624 นางนวลระหงษ ศิริงาน โรงเรียนบานศรีตะวัน

733 25702 นางพนิดา แกวมวง โรงเรียนบานชางป

734 25713 นางปุณยวีร เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนบานจารย

735 25787 นายการคลัง วิเศษ โรงเรียนบานศรีตะวัน

736 25825 นายธนภัทร ทะเกิงลาภ โรงเรียนบานหนองบัว
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737 25829 นางลออ บุตรงาม โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

738 25902 นางจริยา พิมพพอก โรงเรียนบานจารย

739 25929 นางสรอยทิพย ทองหลอ โรงเรียนบานโคกสนวน

740 25949 นายคมกฤต หมอทอง โรงเรียนบานจารย

741 25951 นายศักรินทร นุตโร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

742 25979 นายสุรัตน จุลแกว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

743 26051 นายบัญชา โอษฐงาม โรงเรียนบานจารพัต

744 26052 นางปยวรรณ โอษฐงาม โรงเรียนบานจารพัต

745 26067 นางวราภรณ สมเย็น โรงเรียนบานศรีตะวัน

746 26077 นายโกวิท ปลื้มรัมย โรงเรียนบานจารย

747 26104 นางดอลยา แตมทอง โรงเรียนบานตรึม

748 26153 นางสาวอธิกา ชาญศรี โรงเรียนบานคาละแมะ

749 26179 นายสมพร ตุมทอง โรงเรียนบานจารพัต

750 26202 นางบุญญรัตน ดีพรอม โรงเรียนบานหนองบัว

751 26218 นางวราภรณ สายแกว โรงเรียนบานจารย

752 26277 นางสุรภี มณีรัตน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

753 26279 นางปนแกว กระจายกลาง โรงเรียนบานจารพัต

754 26286 นางจุฑามาศ ชโยภาส โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

755 26356 นายพิชิต ทีอุปมา โรงเรียนบานชางป

756 26445 นายบุญสวัสดิ์  วงศดีเลิศกุล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

757 26482 นายประจวบ คําใจ โรงเรียนบานแตล

758 26538 นายวีรยุทธ คํางาม โรงเรียนบานโคกสนวน

759 26539 นางจันทรา คํางาม โรงเรียนบานโคกสนวน

760 26540 นางวัลลภา วังจันทร โรงเรียนบานโคกสนวน

761 26541 นายสุภาพ แกนแกว โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

762 26542 นางเสาวภา เชื้ออินทร โรงเรียนบานหนองบัว

763 26544 นางกัญญา พริ้งเพราะ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

764 26565 นายกิติศักดิ์ ประดับ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

765 26569 นางสาวกรรณิการ ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

766 26570 นางพงษสุดา มณีไสย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

767 26602 นายกันตพงศ พวงเพชร โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

768 26607 นางปรางควิไล นอบนอม โรงเรียนบานตรึม
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769 26634 นางเสาวนีย หยิบล้ํา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

770 26640 นายจําลอง รัตนาวิวัฒน โรงเรียนบานศรีตะวัน

771 26654 นายสุวัฒน ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

772 26656 นางทัศนีย มะโนชาติ โรงเรียนบานโคกสนวน

773 26658 นายดัด สาธร โรงเรียนบานศรีตะวัน

774 26659 นายปยะนันท นอบนอม โรงเรียนบานตรึม

775 26661 นางสมนา หนุนชู โรงเรียนบานแตล

776 26664 นางสุภา สาระไอ โรงเรียนบานตรมไพร

777 26713 นางฉวีวรรณ สมแสง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

778 26729 นางเสาวนีย ไชยนิล โรงเรียนบานโคกสนวน

779 26732 นางทัศนีย เจนขนบ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

780 26735 นางนุสรา ชัยฉลาด โรงเรียนบานตรมไพร

781 26752 นายสังวาลย ขันดี โรงเรียนบานชางป

782 26845 นางพูลศรี โสฬส โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

783 26848 นางพิกุล ใครนุนกา โรงเรียนบานหนองบัว

784 26892 นางประกอบ จันทรกลา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

785 26914 นางกิตติมา แกวคําไสย โรงเรียนบานจารพัต

786 26918 นายชัยพล ศรีวิเศษ โรงเรียนบานชางป

787 26991 นางกาญจนา แปนแกว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

788 27009 วาที่รอยตรีรุงโรจน ยงยิ่งหาญ โรงเรียนบานจารพัต

789 27083 นางอุดม เหมือนคิด โรงเรียนบานตรึม

790 27086 นายสิทธิพงษ รักษคิด โรงเรียนบานจารพัต

791 27091 นายเมธี แตมทอง โรงเรียนบานตรึม

792 27113 นางสมศักดิ์ เพิ่มมี โรงเรียนบานจารพัต

793 27148 นายสุรพงษ แกวงาม โรงเรียนบานหนองบัว

794 27159 นางอาภากร แกวหลอ โรงเรียนบานแตล

795 27167 นางรัตติยา แหวนวงศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

796 27169 นางมะลิวัลย ไขมุกด โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

797 27181 นางละเอียด จันทรแดง โรงเรียนบานจารพัต

798 27198 นางสุจิตรา เดชสองชั้น โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

799 27274 นางอุมา โมรา โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

800 27277 นายวิกรม สติมั่น โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
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801 27399 นางสมพิศ แตมทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

802 27419 นายพัน คงดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

803 27420 นายกอเกียรติ จงปตนา โรงเรียนบานจารย

804 27464 นายประเทือง ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

805 27583 นายศุภชัย ภาสกานนท โรงเรียนบานโคกสนวน

806 27624 นางเบญญา หวังมั่น โรงเรียนบานตรมไพร

807 27638 นางนงลักษณ ผลเจริญ โรงเรียนบานหนองบัว

808 27664 นางสมพร คงสมาน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

809 27731 นางสาวเพ็ญฉวี พงศพิพัฒน โรงเรียนบานแตล

810 27735 นายธวัช ไชยนิล โรงเรียนบานโคกสนวน

811 27780 นางบุญเลี้ยง ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

812 27785 นางสุภาวดี วังจันทร โรงเรียนบานจารพัต

813 27842 นางละมัย พรหมพิทักษ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

814 27861 นางวริศรา ทองแมน โรงเรียนบานศรีตะวัน

815 27862 นางนิตยา เพงพิศ โรงเรียนบานชางป

816 27882 นางสาวจรียา มณฑิราช โรงเรียนบานจารย

817 27928 นางประยูร ธรรมรักษา โรงเรียนบานจารพัต

818 28055 นางสุธิมา กะทิศาสตร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

819 28066 นายไตรวุธ มีชัย โรงเรียนบานชางป

820 28070 นายชาญยุทธ แกวปลั่ง โรงเรียนบานชางป

821 28132 นายคําวัง แกวคําไสย โรงเรียนบานจารย

822 28154 นายสมหมาย ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

823 28233 นางนัยนา ศรีหะจันทร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

824 28234 นายศรวิทย บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

825 28247 นายสุเทพ เทียมคลี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

826 28249 นางประจวบ บุญพอก โรงเรียนบานจารพัต

827 28253 นางมัลลิกา พรมมา โรงเรียนบานคาละแมะ

828 28274 นางอรพิน วังสันต โรงเรียนบานตรึม

829 28312 นายเพียว พรหมแกว โรงเรียนบานตรมไพร

830 28315 นายเอกชัย บุญพอก โรงเรียนบานตรมไพร

831 28326 นางโนรี ศิลาทิพย โรงเรียนบานจารพัต

832 28335 นางสาวนิฤมณ มั่นยืน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
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833 28351 นางจุฬาลักษณ สุภิมารส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

834 28395 นางรุงนภา กลิ่นกลาง โรงเรียนบานคาละแมะ

835 28404 นายคําเพียว ลาภจิตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

836 28464 นางสิริยาภรณ แสงนวล โรงเรียนบานชางป

837 28498 นางอุดมสิน ชื่นใจ โรงเรียนบานศรีตะวัน

838 28528 นางสุกัญญา มีพรหมดี โรงเรียนบานตรึม

839 28538 นางสาวศรีประทุม บุตรดีขันธ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

840 28570 นางละมัย จันทรโท โรงเรียนบานแตล

841 28571 นายกมล จันทรสวาง โรงเรียนบานจารพัต

842 28615 นายวรรณกิจ เพิ่มพูน โรงเรียนบานหนองบัว

843 28649 นางพิมล หายทุกข โรงเรียนบานแตล

844 28653 นางจรินทร ทองนํา โรงเรียนบานแตล

845 28686 นายนิยม สุขทอง โรงเรียนบานโคกสนวน

846 28693 นางสาวธนวรรณ คงนาค โรงเรียนบานแตล

847 28724 นายรวยเริงฤทธิ์ อยูดี โรงเรียนบานจารพัต

848 28754 นางบัญฑิตา จงปตนา โรงเรียนบานจารย

849 28762 นางดาวรัศมี รีรัตน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

850 28763 นางสมพร สาธร โรงเรียนบานศรีตะวัน

851 28774 นายจินดา ตีเงิน โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

852 28780 นางอมรทิพย เกษรอินทร โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

853 28786 นางสาวนิตยา ควรดี โรงเรียนบานจารย

854 28798 นางสุกัญญา ละมูลมอญ โรงเรียนบานชางป

855 28799 นางนวรัตน เพ็งกระจาง โรงเรียนบานจารพัต

856 28836 นางสาวรชยา เสียงสนั่น โรงเรียนบานจารย

857 28838 นางกุหลาบ พุทธรักขิโต โรงเรียนบานโคกสนวน

858 28914 นางพรรณี คํางาม โรงเรียนบานโคกสนวน

859 28922 นางสายเพียร บุญสอน โรงเรียนบานตรมไพร

860 28947 นายวีระ แปนแกว โรงเรียนบานจารย

861 28976 นางจิรัชยา แสวงชอบ โรงเรียนบานจารย

862 28983 นางกชพร นาคประดา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

863 28988 นางจิราวรรณ บุญยงค โรงเรียนบานแตล

864 28998 นางอมรรัตน กรวยทอง โรงเรียนบานแตล



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 7 อําเภอศีขรภูมิ

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

865 29048 นางคําปญญา สุดาจันทร โรงเรียนบานจารพัต

866 29102 นางสาวอรศิริ เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

867 29146 นางสุพิชฌาย เทศทอง โรงเรียนบานชางป

868 29187 นางกชพรรณ บุษบง โรงเรียนบานศรีตะวัน

869 29191 นายชาญวิทย กรวยทอง โรงเรียนบานชางป

870 29229 นางสาวนัยญนา อุสาหดี โรงเรียนบานแตล

871 29285 นายณัฐดนัย ดวงใจ โรงเรียนบานโคกสนวน

872 29288 นายสมนึก บุญประกอบ โรงเรียนบานโคกสนวน

873 29303 นางคํานงค พันไผ โรงเรียนบานโคกสนวน

874 29309 นายธงชัย บุญพัก โรงเรียนบานตรมไพร

875 29315 นายสุจิน อรชัย โรงเรียนบานตรมไพร

876 29366 นายจรัญ เพ็งกระจาง โรงเรียนบานศรีตะวัน

877 29370 นายอนันตรัตน ชื่นใจ โรงเรียนบานโคกสนวน

878 29375 นางวลัยพร แอกทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

879 29399 นายวิโรจน โอษฐงาม โรงเรียนบานชางป

880 29406 นางกอบกุล แปะทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

881 29413 นายสงา บุญสุข โรงเรียนบานหนองบัว

882 29464 นางสาวมัณฑนา ค้ําจุน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

883 29485 นายอภิสิษฐ แสงสวางทิวัตถ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

884 29500 นายสุพจน งามพรอม โรงเรียนบานชางป

885 29534 นางมนเทียร แกวงาม โรงเรียนบานคาละแมะ

886 29584 นายขุนธนา ปญญาเพชร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

887 29657 นายธราดล บุญยาพงษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

888 29661 นายวินัย คํางาม โรงเรียนบานโคกสนวน

889 29663 นางสุภาพร เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

890 29684 นางดวงจิต พลศักดิ์ โรงเรียนบานแตล

891 29692 นางสาวอรทัย ผลเจริญ โรงเรียนบานแตล

892 29734 นางสาวเพ็ญนภา หาญยิ่ง โรงเรียนบานตรึม

893 29772 นางอรสา บุญยาพงษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

894 29815 นายวิฑูรย อยูยืน โรงเรียนบานจารย

895 29847 นายสุรทัย เติมสุข โรงเรียนบานตรมไพร

896 29852 นางสุภานัน ธนาธันยภัทร โรงเรียนบานหนองบัว
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897 29861 นางสาววิชชุดา พิมพจันทร โรงเรียนบานแตล

898 29874 นางชุติมา แกนแกว โรงเรียนบานศรีตะวัน

899 29877 นางพวงเพ็ญ ฉิมมาลี โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

900 29879 นางเสาวนีย จันทรแจม โรงเรียนบานตรมไพร

901 29909 นางปานฤทัย บุญสอน โรงเรียนบานจารย

902 29911 นางสาวมณีเนตร พวงธรรม โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

903 29957 นายอัศวิน นารี โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

904 29984 นางสาวสัจจสินา การะเกต โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

905 30027 นางน้ําผึ้ง สิงหเสน โรงเรียนบานจารพัต

906 30033 นางลําดวน คําราษฎร โรงเรียนบานตรึม

907 30066 นางสาวสุดใจ ยังมี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

908 30083 นางจีรภา ทองแมน โรงเรียนบานโคกสนวน

909 30088 นางจันจิรา ภูเขียว โรงเรียนบานโคกสนวน

910 30089 นางอรวรรณ อินทสะอาด โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

911 30094 นายเธียรพัชร แปนทอง โรงเรียนบานชางป

912 30106 นายพัฒนพงษ ศิริมาก โรงเรียนบานศรีตะวัน

913 30109 นางสาวอัญชลี บุญขันธ โรงเรียนบานศรีตะวัน

914 30158 นางธิภารัตน ธิราชรัมย โรงเรียนบานจารพัต

915 30160 นางจิตติพร จันทสุข โรงเรียนบานโคกสนวน

916 30211 นางขวัญธิดา มีพรอม โรงเรียนบานแตล

917 30213 นายสฤษฎพงศ ถนัดเพิ่ม โรงเรียนบานชางป

918 30222 นายยืนยงค เสนานนท โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

919 30224 นางปาณิศา รวมจิตร โรงเรียนบานศรีตะวัน

920 30230 นางสาวสิริรักษ ศาลาทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

921 30238 นายสมชาย เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานแตล

922 30242 นางวรรณี บัวสอน โรงเรียนบานโคกสนวน

923 30254 นางสาวทิพากร นามเดช โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

924 30278 นางพรรณศิริ ผาสุก โรงเรียนบานศรีตะวัน

925 30281 นายเริงชัย คิดรอบ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

926 30296 นางณัฐิยา ลุนลาว โรงเรียนบานแตล

927 30318 นายนิ ละมูลมอญ โรงเรียนบานชางป

928 30323 นางสาวภัทรียา ทองงาม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
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929 30346 นายภูษิต ผาสุก โรงเรียนบานแตล

930 30373 นางมลฤดี หลอทอง โรงเรียนบานศรีตะวัน

931 30394 นางสาวอรทัย รุงเรือง2 โรงเรียนบานหนองบัว

932 30406 นางไพรัตน นารี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

933 30462 นายทนงศักดิ์ จันทรแจม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

934 30499 นายเคน อุตสาหดี โรงเรียนบานแตล

935 30522 นางนิรชา จันดารักษ โรงเรียนบานหนองบัว

936 30525 นางสาวพลอยชมพู เกิดเพิ่มดี โรงเรียนบานจารย

937 30608 นายไพโรจน วัฒนาเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

938 30684 นายวิชัย คําขาว โรงเรียนบานชางป

939 30687 นางสุพิณ จันทรทอง โรงเรียนบานศรีตะวัน

940 30695 นายวิโรจน ฉิมมาลี โรงเรียนบานตรมไพร

941 30699 นางนงนุช ทองมาก โรงเรียนบานโคกสนวน

942 30708 นางสาวนิรัชรา จันดารักษ โรงเรียนบานตรึม

943 30720 นางสาวนาราชา โชติยา โรงเรียนบานตรึม

944 30739 นางสาวเสาวนีย เครือสุวรรณ โรงเรียนบานตรึม

945 30746 นางนิออน ปญญาโรจนสุข โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

946 30797 นางสดใส มีชัย โรงเรียนบานตรมไพร

947 30798 นางสาวพิมลรัตน คงนาค โรงเรียนบานแตล

948 30808 นางพจมาศ จันทรโท โรงเรียนบานตรมไพร

949 30812 นายหลักเขต มุงสันติ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

950 30824 นายชนาธิป กรองทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

951 30836 นางสาววรรณภา สืบสังข โรงเรียนบานชางป

952 30873 นางสาวสมยงค หวังผล โรงเรียนบานหนองบัว

953 30915 นายเอกพล เบิกบาน โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

954 30919 นางตรีดารา คลายคลึง โรงเรียนบานตรึม

955 30930 นายสมบูรณ เจือจันทร โรงเรียนบานแตล

956 30945 นางสาวนิตยา ตั้งจึงเจริญ โรงเรียนบานแตล

957 30946 นายวุฒิพงษ พันธศรี โรงเรียนบานหนองบัว

958 30949 นางสาวพัชมณ ยงเพชร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

959 30965 นายเฉลา เสาวยงค โรงเรียนบานตรมไพร

960 30987 นายเอกลักษณ เจือจันทร โรงเรียนบานแตล
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961 31005 นางสาวนิภาศรี ศิริมาก โรงเรียนบานโคกสนวน

962 31017 นางกณกภรณ คํามา โรงเรียนบานชางป

963 31030 นายมงคล สมานทอง โรงเรียนบานชางป

964 31033 นางจันทิรา ใสงาม โรงเรียนบานชางป

965 31034 นายพิชิต ทองงาม โรงเรียนบานหนองบัว

966 31053 นางสาวทัศนีย สุพรรณ โรงเรียนบานจารย

967 31064 นางศิริพร โอษฐงาม โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

968 31069 นายอมตะ โอษฐงาม โรงเรียนบานหนองบัว

969 31101 นายสําราญ ศรียะนัย โรงเรียนบานคาละแมะ

970 31126 นางสาวนิตยา พอคา โรงเรียนบานตรมไพร

971 31134 นายภัทรพงศ ใยชวด โรงเรียนบานตรมไพร

972 31146 นางวรัญยุพา บุญลาภ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

973 31161 นายดรุษกร แหวนวงษ โรงเรียนบานชางป

974 31180 นางสาวจินตนา ตินทอง โรงเรียนบานโคกสนวน

975 31190 นายเรืองโรจน โอษฐงาม โรงเรียนบานตรมไพร

976 31230 นางเจียมรัตน เจริญชัย โรงเรียนบานคาละแมะ

977 31233 นางพัชรี หวังผล โรงเรียนบานคาละแมะ

978 31238 นายสมยง จุปะมัตตัง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

979 31239 นางสาวคนึงนิจ ชิงชนะ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

980 31268 นางจินตนา สระแกว โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

981 31338 นางนฤมล กองกาญจน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

982 31339 นางสาวดวงพร วรางกูร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

983 31392 นางนภาพร โพธิ์ผา โรงเรียนบานแตล

984 31393 นางสุภาพร เรียงเงิน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

985 31422 นางธัญญลักษณ ปญญาเอก โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

986 31424 นางนันทิภา อบอุน โรงเรียนบานหนองบัว

987 31430 นางสาวศุภรัตน ศิริมาก โรงเรียนบานจารย

988 31440 นายสรฤทธิ์ เดชศิริ โรงเรียนบานตรึม

989 31505 นางเทียมจันทร ทองบุญ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

990 31510 นางสาวณัฐสุดา ผิวบาง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

991 31549 นางทิพยฉัตรกานต สุธรรม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

992 31598 นายมานิต ทรัพยครองชัย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
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993 31678 นายเอื้ออังกูร แกวสุข โรงเรียนบานแตล

994 31685 นางพนิดา ไชยพร โรงเรียนบานชางป

995 31714 นายเกงกานต แกนดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

996 31735 นางสาวอุษณี ชมบุญ โรงเรียนบานชางป

997 31753 นางสาววิไล เบิกบาล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

998 31770 นายณรงฤทธิ์ ผาธรรม โรงเรียนบานศรีตะวัน

999 31776 นายวสันต วังคะฮาด โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1000 31803 นางสาวพชร พะนิรัมย โรงเรียนบานชางป

1001 31850 นางจินตนา แมนงาม โรงเรียนบานศรีตะวัน

1002 31878 นางสาววิจิตร ตรงแกว โรงเรียนบานตรมไพร

1003 31883 นายสุวรรณ ถวิลหวญ โรงเรียนบานตรมไพร

1004 31894 นางสาวชาลิษา เพิ่มมี โรงเรียนบานจารย

1005 31980 นางสาวนุชนาถ โอษฐงาม โรงเรียนบานจารย

1006 31984 นายเกียรติธนพัฒน หิมหงษ โรงเรียนบานตรมไพร

1007 31987 นางอนงค ถาวรกาย โรงเรียนบานตรมไพร

1008 32015 นางสาวฐิติมา วงเวียน โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1009 32038 นางสาวชนิตา สุนทรสวัสดิ์ โรงเรียนบานตรึม

1010 32147 นายปฐม อินทรปรุง โรงเรียนบานจารย

1011 32159 นางสาวสุรัชนา โปรงจันทึก โรงเรียนบานศรีตะวัน

1012 32169 นายธีรชัย ลาภูตะมะ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1013 32220 นางสาวพรรณี กิ่งจันทร โรงเรียนบานจารย

1014 32227 นายจิรวัฒน โองอินทร โรงเรียนบานหนองบัว

1015 32261 นางสาวกานตพิศชา รัตนาวิวัฒน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1016 32332 นางสาวดวงสุดา แยมศรี โรงเรียนบานจารพัต

1017 32351 นางกนกทิพย สํานัก โรงเรียนบานตรมไพร

1018 32402 นางอุษณีย นพพิบูลย โรงเรียนบานจารย

1019 32425 นายณัฐวุฒิ เสาวยงค โรงเรียนบานคาละแมะ

1020 32439 นางวรางคณา ดาทอง โรงเรียนบานจารย

1021 32442 นางสาววิยะดา สติมั่น โรงเรียนบานแตล

1022 32473 นางสาววิยะดา นพพิบูลย โรงเรียนบานตรึม

1023 32491 นายสราวุธ แพงเจริญ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1024 32492 นายวุฒิชัย แขงขัน โรงเรียนบานตรึม
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1025 32508 นางสาวดารารัตน สีหะวงษ โรงเรียนบานแตล

1026 32513 นายเพทาย สมัญญา โรงเรียนบานตรึม

1027 32517 นางปริชาติ ฉิมมาลี โรงเรียนบานหนองบัว

1028 32531 นางสาวศิริรัตน วรางกูร โรงเรียนบานจารพัต

1029 32535 นางปยะนุช บูรณปรีชา โรงเรียนบานชางป

1030 32545 นางศิริรัตน บุญอุน โรงเรียนบานตรึม

1031 32550 นางสาวกณวรรธน คิดรัมย โรงเรียนบานศรีตะวัน

1032 32557 นางนรินทิพย จักรศรี โรงเรียนบานจารย

1033 32571 นางเบญญา นพพิบูลย โรงเรียนบานชางป

1034 32585 นางดารารัตน วงศเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1035 32590 นางลลินญา โอษฐงาม โรงเรียนบานหนองบัว

1036 32591 นางสาวสาวิตรี บุญแนน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1037 32602 นายวีรพงษ มงคลอินทร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1038 32605 นางสาวจิตรลดา ทองสุข โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1039 32619 นางสาวสายชล หมายดี โรงเรียนบานศรีตะวัน

1040 32631 นางสาวราตรี เจือจันทร โรงเรียนบานศรีตะวัน

1041 32650 นางอัชริน บุญมาก โรงเรียนบานชางป

1042 32661 นางวาระรัตน พลภูเมือง โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1043 32729 นางสาวจิตลดา สาธร โรงเรียนบานศรีตะวัน

1044 32730 นางสาวรติวันต สุระ โรงเรียนบานคาละแมะ

1045 32739 นางสาวปาริณี หาญอาษา โรงเรียนบานคาละแมะ

1046 32741 นางสาวจินตหรา เกรินรัมย โรงเรียนบานคาละแมะ

1047 32744 นายวิทยา มีพรอม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1048 32745 นายเกรียงไกร คงจันทร โรงเรียนบานตรมไพร

1049 32746 นางสาวกัญชพร บัญชาเมฆ โรงเรียนบานศรีตะวัน

1050 32763 นางสาวดวงใจ ลับโกษา โรงเรียนบานโคกสนวน

1051 32775 นางสาวงามจิตร สมงาม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1052 32846 นายชาตรี ธัญสิริกุลกิตติ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1053 32847 นางศิรินทิพย วรมากุล โรงเรียนบานจารย

1054 32880 นางรุงอรุณ แสงจันทร โรงเรียนบานตรมไพร

1055 32882 นางสาวสมฤทัย บุตรรัตน โรงเรียนบานคาละแมะ

1056 32940 นางสาวชรินรัตน ภาสดา โรงเรียนบานตรึม
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1057 32941 นางสาวนงพะงา มงคล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1058 32959 นางศรีสรร ศรีดา โรงเรียนบานคาละแมะ

1059 33025 นางสาวอัญชลี เหมือนชอบ โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1060 33105 นางศิริวรรณ โพธิสาร โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

1061 33118 นางสาวนวพร สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1062 33121 นางนันทิกานต ใยมุง โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1063 33145 นางแววดาว ทองนํา โรงเรียนบานคาละแมะ

1064 33148 นางสาวไพรัฐ ไพเราะ โรงเรียนบานตรมไพร

1065 33149 นายโชคชัย สํานักนิตย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1066 33173 นางจิรภัทร พุฒหอม โรงเรียนบานศรีตะวัน

1067 33228 นางสาวชนิดาภา ธรรมสุข โรงเรียนบานตรมไพร

1068 33234 นางปราณี อุปถัมภ โรงเรียนบานชางป

1069 33236 นางปราณี แปนแกว โรงเรียนบานจารย

1070 33239 นางสาวนิตยา มั่นยืน โรงเรียนบานศรีตะวัน

1071 33245 นางหงษทอง จังอินทร โรงเรียนบานชางป

1072 33248 นางพัสตราภรณ คําลอย โรงเรียนบานแตล

1073 33293 นางอัจฉรา มาอินทร โรงเรียนบานจารย

1074 33330 นางสาวมนชยา อินทรสอาด โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1075 33351 นางสาวอรชา หอมขจร โรงเรียนบานโคกสนวน

1076 33353 นางเมสินี ดวงศรี โรงเรียนบานตรึม

1077 33358 นางสาวนงนุช สุภจัมปยยา โรงเรียนบานศรีตะวัน

1078 33367 นางสาวสิรภัทร สังขาว โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1079 33384 นางอัฐนิยา กองณรงค โรงเรียนบานหนองบัว

1080 33398 นางสาวเขมมิกา สาธร โรงเรียนบานโคกสนวน

1081 33419 นายเอกสิทธิ์ นามวัฒน โรงเรียนบานตรมไพร

1082 33443 นายวีระศักดิ์ ฉั่วศิริพร โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1083 33451 นายพิชัย บุรมศรี โรงเรียนบานตรมไพร

1084 33462 นางสาวณภัสนันท ยอดเกษ โรงเรียนบานคาละแมะ

1085 33471 นายภาณุวัฒน ปนหอม โรงเรียนบานคาละแมะ

1086 33486 นางสาวจุฑารัตน พิมพพอก โรงเรียนบานศรีตะวัน

1087 33532 นางพวงทอง เจือจันทร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1088 33533 นางสาวสุจิตรา จันทรสิงห โรงเรียนบานศรีตะวัน
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1089 33534 นางจีรภาวีร เปนมงคล โรงเรียนบานตรึม

1090 33535 นางสาวดารุณี พันธชา โรงเรียนบานตรึม

1091 33549 นายเอกลักษณ ทองแยม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1092 33585 นางสาวรัชนี บุญมา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1093 33628 นางสาวฐิตาพร พยุงตน โรงเรียนบานโคกสนวน

1094 33651 นางประกอบ แสงเพ็ง โรงเรียนบานชางป

1095 33666 นางสุริวิภา ทองเอิบ โรงเรียนบานชางป

1096 33674 นางสาวสันธินี บรรลือทรัพย โรงเรียนบานโคกสนวน

1097 33678 นางสาวพรณภัส บุญแกว โรงเรียนบานจารพัต

1098 33698 นางสาวมะลิวัลย ทองดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1099 33699 นางสาวนิตยา ปรากฎชื่อ โรงเรียนบานศรีตะวัน

1100 33705 นางวิไลวรรณ ไชยพร โรงเรียนบานตรมไพร

1101 33758 นางสาวนุชรี โสนทอง โรงเรียนบานจารพัต

1102 33759 นางสาวสาลินี บุญสอน โรงเรียนบานจารพัต

1103 33779 นายมานพ หวังกาญจน โรงเรียนบานโคกสนวน

1104 33780 นางชวนชม วิบูลยเพ็ง โรงเรียนบานจารย

1105 33833 นายสังวาลย ทาปอ โรงเรียนบานตรมไพร

1106 33863 นางสาวละมุน จําปาศรี โรงเรียนบานแตล

1107 33879 นายวัชรพงศ วงเวียน โรงเรียนบานคาละแมะ

1108 33880 นางสาวอําภา น้ําหวาน โรงเรียนบานตรมไพร

1109 33881 นายโชคทรงพล ยอดรัก โรงเรียนบานตรมไพร

1110 33882 นายอดิศร นับถือดี โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

1111 33923 นางสาวกันยา พอกพูน โรงเรียนบานตรมไพร

1112 33963 นางสาววิจิตรา จันทรนวม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1113 33964 นางสาวกัญญกิตติ์ แกนจักร โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1114 33968 นางวรรณพา ศรีมันตะ โรงเรียนบานคาละแมะ

1115 33969 นางนิตยา บุญเลิศ 2 โรงเรียนบานจารย

1116 33993 นางรัตนา บุญธนาสิริ โรงเรียนบานศรีตะวัน

1117 33994 นายเจนณุวัฒน วิมุตกุล โรงเรียนบานโคกสนวน

1118 33998 นายไพศาล แสงนวล โรงเรียนบานชางป

1119 34031 นางสาวสุชะดา หอทรัพย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1120 34032 นางสาวลักษณาวรรณ ปญญาดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
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1121 34033 นายอิสรา ชิงชนะ โรงเรียนบานแตล

1122 34036 นางสาวเจนจิรา กงแกว โรงเรียนบานชางป

1123 34037 นายกิตติกร มณีคํา โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1124 34073 นายธนพล วงศฉลาด โรงเรียนบานคาละแมะ

1125 34102 นางสาวอังคณา วิเศษชาติ โรงเรียนบานศรีตะวัน

1126 34103 นายวิษณุ บังลือ โรงเรียนบานศรีตะวัน

1127 34104 นางสาวบุษบง ทราจารวัตร โรงเรียนบานจารย

1128 34105 นางสาวสุพัตรา บุญเยี่ยม โรงเรียนบานตรมไพร

1129 34106 นายศรายุทธ ฤกษดี โรงเรียนบานจารย

1130 34107 นายศุภชัย ไมเลิศหลา โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1131 34113 นางสาวทรงพร โคตรพันธ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1132 34114 นางสาวจันทนิภา สิงหบาล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1133 34135 นางสาวรุงขวัญ นิษฐาธนากุล โรงเรียนบานคาละแมะ

1134 34143 นางสาวศุภาลักษณ จันทรแดง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1135 34201 นางสาวกนกพร วิบูลยอรรถ โรงเรียนบานหนองบัว

1136 34223 นายปยณัฐ กองสุข โรงเรียนบานตรมไพร

1137 34224 นางวาสนา เพ็ญเดิมพันธ โรงเรียนบานศรีตะวัน

1138 34277 นางทองจันทร สมานทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1139 34278 นางพรภินันท วรมากุล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1140 34279 นางสาวกุสุมา ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1141 34280 นางสาวแพรวรรณ สหุนาฬุ โรงเรียนบานศรีตะวัน

1142 34282 นางสาวเนตรชนก ศิริมาก โรงเรียนบานตรึม

1143 34283 นางสาวสายวสันต สุขแสง โรงเรียนบานแตล

1144 34284 นางรวิภา ภาสกานนท โรงเรียนบานชางป

1145 34315 นางสาวทิพาพร แมนงาม โรงเรียนบานโคกสนวน

1146 34346 นางสาวสมหวัง ทานะปทม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1147 34347 นายเกรียงศักดิ์ คํานุ โรงเรียนบานศรีตะวัน

1148 34371 นางสาววริศรา บุญยืน โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1149 34406 นายศักรินทร สินสะโน โรงเรียนบานตรึม

1150 34428 นางสาวนิธินันท อัครเลิศภิญโญ โรงเรียนบานแตล

1151 34451 นางสาวปริศนา สุขเกษม โรงเรียนบานศรีตะวัน

1152 34452 นางสาวรจนา ทองหลอ โรงเรียนบานโคกสนวน



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 7 อําเภอศีขรภูมิ

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

1153 34476 นางสาวภาวินี สงนวน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1154 34505 นายรังสรรค จันสนิท โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1155 34507 นางสาวสาลินี ภูมิไชยโชติ โรงเรียนบานหนองบัว

1156 34515 นางกรองแกว โภคาสุข โรงเรียนบานตรมไพร

1157 34517 นางสาวภัทธิรา สุมาลี โรงเรียนบานศรีตะวัน

1158 34536 นางสาวมณีรัตน เครือนิล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1159 34565 นางสาวแคทรียา วันบุญมา โรงเรียนบานตรึม

1160 34568 นายธนะรัตน ทองสุก โรงเรียนบานคาละแมะ

1161 34610 นายไสว เที่ยงธรรม โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

1162 34684 นางอัจฉราภรณ หงษสุขเจริญ โรงเรียนบานศรีตะวัน

1163 34685 นางสาวอรอนงค โพนสีสม โรงเรียนบานศรีตะวัน

1164 34731 นางสาวณัชริญา ลักขษร โรงเรียนบานตรึม

1165 34734 นายมานพ ตลับทอง โรงเรียนบานชางป

1166 34747 นางสาวเบญจวรรณ บุญยง โรงเรียนบานศรีตะวัน

1167 34766 นางสาววิไลวรรณ ชาภูธร โรงเรียนบานศรีตะวัน

1168 34767 นายธวัชชัย จิตกลา โรงเรียนบานหนองบัว

1169 34768 นางสาวภัทรวรินทร ภูวิโรจน โรงเรียนบานหนองบัว

1170 34826 นายณัฐวุฒิ ทวีชาติ โรงเรียนบานศรีตะวัน

1171 34827 นางสาววิภาพร ทวีศักดิ์ โรงเรียนบานจารย

1172 34860 นางสาวสุรีรัตน สองสี โรงเรียนบานศรีตะวัน

1173 34861 นางสาวนุชจิรา คุณมะนะ โรงเรียนบานคาละแมะ

1174 34900 นายสุปรีชา มุงดี โรงเรียนบานคาละแมะ

1175 34901 นายอาคม ชัยศรี โรงเรียนบานจารย

1176 34925 นางสาวจิราภรณ ดัชถุยาวัตร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1177 34928 นายวัชรินทร บุญเลิศ โรงเรียนบานจารย

1178 34952 นางสาวอุดมลักษณ ยิ่งดัง โรงเรียนบานแตล

1179 34953 นางสาวจีรวรรณ วังสันต โรงเรียนบานจารพัต

1180 34997 นางสาวเหมวรรณ ยืนยงค โรงเรียนบานชางป

1181 35010 นางสาวจุไรรัตน ปนแกว โรงเรียนบานหนองบัว

1182 35015 นางลัดดา ชารเรอตง โรงเรียนบานตรึม

1183 35019 นายพุฒิเศรษฐ บุญเยี่ยม โรงเรียนบานตรมไพร

1184 35037 นางสาวรัชนก ดวงดี โรงเรียนบานโคกสนวน
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1185 35038 นางสาวจิรัชญา ภาสดา โรงเรียนบานคาละแมะ

1186 35039 นางสาวจิราพร บุตรราช โรงเรียนบานหนองบัว

1187 35040 นายสุริไกร บรรลือทรัพย โรงเรียนบานแตล

1188 35041 นางสาวกุสุมา ดีพรอม โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1189 35042 นางสาวณัฐณิชา จํารัมย โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1190 35045 นางสาวสุภาพร ศรีดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1191 35078 นางสาวกําไลหยก ทองคําสาร โรงเรียนบานตรมไพร

1192 35079 นางสาวจิตรา ชาลีนิวัฒน โรงเรียนบานตรมไพร

1193 35092 นางสาวปณณติยา เงางาม โรงเรียนบานศรีตะวัน

1194 35108 นางศิริพร แรงจบ โรงเรียนบานตรึม

1195 35109 นางสาวสุณิสา หาญยิ่ง โรงเรียนบานคาละแมะ

1196 35110 นางสาวจิตรา ยินดีฉาย โรงเรียนบานจารพัต

1197 35111 นางสาวรัชชานันท ชายเพชร โรงเรียนบานจารย

1198 35144 นายณัฐกฤต จันทิมา โรงเรียนบานศรีตะวัน

1199 35169 นางกรินทิพย ทองก่ํา โรงเรียนบานศรีตะวัน

1200 35187 นางน้ําฝน ดุจจานุทัศน โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1201 35244 นางสาวธีรนุต สีนอย โรงเรียนบานตรมไพร

1202 35275 นางสาวสรอยทิพย ศูนยกลาง โรงเรียนบานชางป

1203 35276 นางสาวอารียา ทิพรส โรงเรียนบานหนองบัว

1204 35277 นางสาวสิริพร พุฒกระโทก โรงเรียนบานหนองบัว

1205 35278 นางสาวปารยชีวา วงษวาสน โรงเรียนบานชางป

1206 35279 นางสาวชอทิพย พูนศรีธนากูล โรงเรียนบานจารย

1207 35288 นายณัฐภณ เต็งสกุล โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1208 35310 นายเกียรติศักดิ์ หลอทอง โรงเรียนบานคาละแมะ

1209 35311 นางสาวจตุพร ลือชาชัยกุล โรงเรียนบานคาละแมะ

1210 35365 นางศิริพร คําหลา โรงเรียนบานโคกสนวน

1211 35366 นางสาวจินตจุฑา เจริญยิ่ง โรงเรียนบานคาละแมะ

1212 35367 นางสาวณัฐธิดา ภาคภูมิ โรงเรียนบานคาละแมะ

1213 35405 นางสาวกษิรา สังขนอย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1214 35406 นางสาวพิมพลภัส เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1215 35407 นางสาวภัทรวดี มีรสล้ํา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1216 35408 นางสาวรัชนี ตนทอง โรงเรียนบานหนองบัว
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1217 35409 นายอุทัย สมพร โรงเรียนบานชางป

1218 35410 นางสาววรัญญา บุญวงค โรงเรียนบานชางป

1219 35449 นางสาวอนงค แซโงว โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1220 35457 นางสาวอินทิรา ภูมิสูง โรงเรียนบานชางป

1221 35460 นางสาวมุทิตา ไหมทอง โรงเรียนบานจารย

1222 35475 นางสาวโสรยา มณีศรี โรงเรียนบานคาละแมะ

1223 35503 นายศตวรรษ อินทะ โรงเรียนบานแตล

1224 35504 นางสาวศิริพรรณ ศิลารักษ โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1225 35505 นายพิพัฒน นิลแกว โรงเรียนบานโคกสนวน

1226 35508 นางสาวอําไพ แกวบุตรดี โรงเรียนบานตรมไพร

1227 35518 นางสาววิภารัตน นิสัยกลา โรงเรียนบานตรึม

1228 35551 นางสาวพิมพสิริ  รื่นสนธิ์ โรงเรียนบานจารย

1229 35554 นางสาวภัทรา แยบดี โรงเรียนบานจารย

1230 35568 นางสาวพัชราวรรณ อุดมดัน โรงเรียนบานตรึม

1231 35575 นางสาวอรวรรณ สีชมภู โรงเรียนบานโคกสนวน

1232 35578 นายสมพงษ ยศศิริ โรงเรียนบานศรีตะวัน

1233 35586 นายปวีณกร อัศวภูมิ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1234 35614 นางสาวอธิชนันท ดัชถุยาวัตร โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1235 35629 นายณัฐชา จําปาทอง โรงเรียนบานศรีตะวัน

1236 35646 นางสาวภัทรกุล ไทยดี โรงเรียนบานโคกสนวน

1237 35647 นางสาวสุรินทร สังเกตุกิจ โรงเรียนบานตรึม

1238 35658 นายสมพร สิมมา โรงเรียนบานคาละแมะ

1239 35663 นางสาวอัมภาพร แสงดาว โรงเรียนบานตรมไพร

1240 35707 นางสาวพรรณภา นึกรัมย โรงเรียนบานตรมไพร

1241 35712 นายสุระสิทธิ์ พิศเพ็ง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1242 35713 นางสาวปวีณา บุญเสริม โรงเรียนบานตรึม

1243 35753 นางสาวอัจฉรา พวงเกตุ โรงเรียนบานโคกสนวน

1244 35759 นายประหยัด เอมโอษฐ โรงเรียนบานหนองบัว

1245 35762 นางสาวดารินทร แหวนเงิน โรงเรียนบานโคกสนวน

1246 35788 นางยุพาพร เจือจันทร โรงเรียนบานคาละแมะ

1247 35795 นางสาวชนัญชิดา มีอุดหนุน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1248 35798 นางสาวปยธิดา นอมมนัส โรงเรียนบานจารพัต
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1249 35801 นางสาวปยะฉัตร สุภานิรันดร โรงเรียนบานคาละแมะ

1250 35810 นางตมิสา ยอดบุตร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1251 35817 นางสาวฉัตรชนก ปานทอง โรงเรียนบานศรีตะวัน

1252 35850 นางสาวสุจิตรา มานุสนธ โรงเรียนบานโคกสนวน

1253 35852 นางสาวคนิตา วรางกูร โรงเรียนบานชางป

1254 35860 นางขวัญจิต วิเศษชาติ โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1255 35868 นางสาวรัชฎา มาลีหวล โรงเรียนบานแตล

1256 35869 นางสาวอารีรัตน ไหมทอง โรงเรียนบานตรมไพร

1257 35870 นางสาวอลิษา ศรีเพชร โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1258 35878 นางจินตนา รอยศรี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1259 35889 นางสาวทยุตา โชติยา โรงเรียนบานคาละแมะ

1260 35906 นางระวิวรรณ สมนึก โรงเรียนบานจารพัต

1261 35907 นายอนากร เดชกลา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1262 35934 นางสาวฐิตาภา ทองพันธ โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

1263 35942 นายวรากร ชัยนิตย โรงเรียนบานศรีตะวัน

1264 35946 นายธนชาติ ศรีเมือง โรงเรียนบานชางป

1265 35947 นางสุภาภรณ แกวสิทธิ์ โรงเรียนบานศรีตะวัน

1266 35948 นายจําลอง ทิ้งสุข โรงเรียนบานคาละแมะ

1267 35949 นายอนิรุธ สหุนาฬุ โรงเรียนบานศรีตะวัน

1268 35963 นางพัทธนันท บุราคร โรงเรียนบานชางป

1269 35982 นายอภิชา ศักดาชัยกุล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1270 35984 นางรัตติยา สุมาลุย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1271 35993 นางสาวกาญจนา ดัชถุยาวัตร โรงเรียนบานศรีตะวัน

1272 36002 นางสาววาสนา จันทรแจง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1273 36020 นางสาวชวาลา ขาวงาม โรงเรียนบานชางป

1274 36046 นางสาวอริศรา ผกาแดง โรงเรียนบานโคกสนวน

1275 36074 นางสาวศริญญา จันทรแกว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1276 36082 นางสาววัชริยา พัฒนพิเชษฐพงศ โรงเรียนบานจารพัต

1277 36098 นางสาวทิพยาภรณ ศรีแกว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1278 36100 นางกัณยากร เมืองพระฝาง โรงเรียนบานชางป

1279 36124 นางเข็มทอง กุลวงษ โรงเรียนบานศรีตะวัน

1280 36146 นางฐิติมา เกี๋ยงเถิน โรงเรียนบานจารย
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1281 36155 นางสาววรรณิดา กุสะรัมย โรงเรียนบานจารย

1282 36162 นางสาวจันทิรา โอฐงาม โรงเรียนบานจารย

1283 800037 นางชญาภา คมคาย โรงเรียนบานจารย

1284 800038 นายฉัตรมงคล แตมทอง โรงเรียนบานตรึม

1285 800041 นายวรเชตุ บุญศรี โรงเรียนบานจารย

1286 800060 นางสาววาสนา ดัชถุยาวัตร โรงเรียนบานคาละแมะ

1287 800072 นายชวนะ แตมทอง โรงเรียนบานตรึม

1288 800199 นายสุรินทร จันทรศรี โรงเรียนบานคาละแมะ

1289 800214 นางบุญสิตา จันทา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1290 800215 นางจุไรรัตน โอษฐงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1291 800241 นางสาวโชติกา ดัชถุยาวัตร โรงเรียนบานศรีตะวัน

1292 800258 นางลําใย คลองแคลว โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1293 800295 นางบัวศรี พุจารย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

1294 800301 นายบุญลือ ดีทั่ว โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1295 800302 นายนิติวัฒน สมชอบ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1296 800304 นางพัชรวรรณ สีทองหลาง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

1297 800319 นางสาวพัชรีพร วงศบุญ โรงเรียนบานศรีตะวัน

1298 800353 นางศิริวิภา ถึกสกุล โรงเรียนบานชางป

1299 800372 นางนฐมณ สุพรรณไกรสีห โรงเรียนบานคาละแมะ

1300 800373 นางสาวฐานุตรา อินทรศรี โรงเรียนบานศรีตะวัน

1301 800456 นายอนุรักษ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบานตรมไพร

1302 800489 นางสาวมัลลิกา อินทบิน โรงเรียนบานศรีตะวัน

1303 800503 นางสาวทิพภาพัชร จันทา โรงเรียนบานโคกสนวน

1304 800592 นายพีระ จันเหลือง โรงเรียนบานคาละแมะ

1305 800597 นางสาวฐิติมา สุขเติม โรงเรียนบานบึงวิทยาคาร

1306 800608 นายคํารณ ภูเขียว โรงเรียนบานตรมไพร

1307 800610 นางอุบลรัตน วังสันต โรงเรียนบานตรึม

1308 800611 นางนิภาพร บุคจําปา โรงเรียนบานตรึม

1309 800651 นางสาวจิราพร สูสงคราม โรงเรียนบานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง)

1310 800653 นางสาวจุรีพร นุชกระโทก โรงเรียนบานแตล
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1 1991 นายทองอินทร บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

2 2124 นายสุบรรณ บุญโต โรงเรียนบานขอนแกน

3 2238 นางผองพิศ ภูอาษา โรงเรียนบานหนองแลง

4 3015 นางฉลวย สรอยระยา โรงเรียนบานหนองแลง

5 3324 นายอาทร หินตะ โรงเรียนบานโนนสวรรค

6 4183 นายพิมพ สุขเอิบ โรงเรียนบานหนองแลง

7 4507 นายเฉลียว เมืองสุข โรงเรียนบานขอนแกน

8 4611 นางเดือน วิยาสิงห โรงเรียนบานหนองแลง

9 4729 นายประยงค ทองแยม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

10 4795 นางรุจิรา หลอโรจนศักดิ์ โรงเรียนบานขอนแกน

11 4890 นางแสงอรุณ เจือจันทร โรงเรียนบานหนองแลง

12 5396 นายเฉลียว พิมพทอง โรงเรียนบานขอนแกน

13 5476 นางสุรภีย พันธทอง โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

14 5549 นางสาวไพลิน แกวมวง โรงเรียนบานหนองดุม

15 5746 นางสายอุบล ทองทา โรงเรียนบานขอนแกน

16 5804 นายอภิสิทธิ์ สิงหคํา โรงเรียนบานโนนสวรรค

17 5836 นายพรมมา ยงเพ็ชร โรงเรียนบานขอนแกน

18 6022 นางวัฒนี ทองปาน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

19 6328 นางสุขุม จารุทรัพยสดใส โรงเรียนบานหนองแลง

20 6457 นางลําดวน โคตรพันธ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

21 6644 นายจําลอง รัตนจิโรจน โรงเรียนบานขอนแกน

22 6682 นางจงจิต ศรีโกตะเพชร โรงเรียนบานหนองดุม

23 6750 นายสมาน ทองปาน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

24 6843 นางลัดดาวัลย ประสานสุข โรงเรียนบานหนองดุม

25 6929 นายเกียรติ อาจภักดี โรงเรียนบานโนนสวรรค

26 6973 นางเจนจิต บานแยม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

27 7113 นายจําลอง วิเชียร โรงเรียนบานโนนสวรรค

28 7120 นางสงวนสิทธิ์ เมืองสุข โรงเรียนบานขอนแกน

29 7165 นายวีระพันธ โคตรพันธ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

30 7168 นางผาณิต อาจภักดี โรงเรียนบานโนนสวรรค

31 7738 นายณัฐพล ศรีสุราช โรงเรียนบานสะโน

32 7819 นายดวง ศิลาเลิศ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด
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ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
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33 8214 นายบวร บุญเสริม โรงเรียนบานหนองดุม

34 8598 นางภัคชุดา ดํารงภัคศิริ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

35 8717 นายจําปา สุดาจันทร โรงเรียนบานขอนแกน

36 8754 นางคัชรินทร สุวรรณเสวก โรงเรียนบานขอนแกน

37 8759 นางสารภี สายหอม โรงเรียนบานหนองแลง

38 8814 นางนวรัตน วิวาสุขุ โรงเรียนบานหนองดุม

39 8996 นายธีระ บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

40 8999 นายสุพิษ สิมัยนาม โรงเรียนบานหนองดุม

41 9025 นายภาณุภัท ดํารงภัคศิริ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

42 9219 นางเหรียญ รามณี โรงเรียนบานหนองดุม

43 9220 นายวีระพล สายหอม โรงเรียนบานหนองแลง

44 9221 นายทวีชัย บุญสอน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

45 9332 นายวิเชียร วองไว โรงเรียนบานหนองแลง

46 9463 นายสมยศ แกวหลา โรงเรียนบานโนนสวรรค

47 9842 นายยุวัฒน เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนบานโนนสวรรค

48 9843 นางอรกัญญารินทร ประวีรกานตกุล โรงเรียนบานขอนแกน

49 9979 นายพิชัย นิมิตรัตนากร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

50 9980 นางศิริลักษณ สุขบรรณ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

51 10049 นางเพ็ญฤดี ศรีพรหมทอง โรงเรียนบานหนองแลง

52 10309 นายแสวง พิมพปรุ โรงเรียนบานสะโน

53 10310 นายนครินทร สมัญญา โรงเรียนบานหนองดุม

54 10313 นายสุภาพ วิวาสุขุ โรงเรียนบานหนองแลง

55 10427 นายประสิทธิ์ ทูลภิรมย โรงเรียนบานหนองแลง

56 10479 นางสุขี สมหอม โรงเรียนบานขอนแกน

57 10482 นายเสริมศักดิ์ เปนสุข โรงเรียนบานขอนแกน

58 10700 นายวราวุธ พุฒซอน โรงเรียนบานโนนสวรรค

59 10701 นางบัวพา ทองทา โรงเรียนบานขอนแกน

60 10703 นายวิรัตน จิตเจริญดี โรงเรียนบานสะโน

61 10771 นายสุกิจ วันสุดล โรงเรียนบานโนนสวรรค

62 11138 นางโสภา บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

63 11140 นางสมพร หนองมวง โรงเรียนบานสะโน

64 11142 นางเนาวรัตน ลาทา โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ
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65 11195 นางพิสมัย ภูผานิล โรงเรียนบานหนองแลง

66 11287 นางคมขํา จําปาดี โรงเรียนบานโนนสวรรค

67 11428 นางสาวนิภาพร แสนศิริ โรงเรียนบานหนองแลง

68 11430 นางอรวรรณ บุญยืน โรงเรียนบานหนองแลง

69 11432 นางบัวลิน สินสมบัติ โรงเรียนบานสะโน

70 11434 นายกิตฏิพงศช แกวมวง โรงเรียนบานสะโน

71 11436 นายนพดล จําปาดี โรงเรียนบานโนนสวรรค

72 11437 นายวิจิตร อินทศร โรงเรียนบานหนองแลง

73 11439 นางประทับ จินพละ โรงเรียนบานหนองดุม

74 11500 นางรัชพร ครองกุฎิ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

75 11653 นางสุวิมล พุฒซอน โรงเรียนบานโนนสวรรค

76 11654 นายอาน ยงเพชร โรงเรียนบานขอนแกน

77 11655 นายกําพล เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนบานโนนสวรรค

78 11797 นายศิลณรงค ศิลาชัย โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

79 11809 นางกัลยา ทองแยม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

80 11865 นางเกษร เจริญรัตน โรงเรียนบานสะโน

81 12107 นางสุภัตรา ทูลภิรมย โรงเรียนบานหนองแลง

82 12143 นายพิสิทธิ์ ทองทา โรงเรียนบานขอนแกน

83 12245 นางวิสัย วันสุดล โรงเรียนบานโนนสวรรค

84 12247 นางอัมพร เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนบานโนนสวรรค

85 12351 นายจํานงค ดวงรัตน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

86 12519 นายวินัย สมหอม โรงเรียนบานขอนแกน

87 12759 นายสมศักดิ์ ศิลารักษ โรงเรียนบานหนองแลง

88 12773 นางธัญลักษณ โคระทัต โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

89 12774 นางสาวอรทัย กันนุฬา โรงเรียนบานหนองดุม

90 12776 นางสัสดี พางาม โรงเรียนบานขอนแกน

91 13057 นายทวนฤทธิ์ บุญมาก โรงเรียนบานขอนแกน

92 13383 นายไสว พิมพทอง โรงเรียนบานหนองแลง

93 13413 นางสาวจุไรรัตน สุภาวหา โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

94 13417 นายทองพูน วิวาสุขุ โรงเรียนบานหนองแลง

95 13549 นายสมศรี จันทรเทศ โรงเรียนบานโนนสวรรค

96 13559 นางอรอินทร พูนชัย โรงเรียนบานขอนแกน
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97 13560 นายเชาวลิต ศิริกุล โรงเรียนบานโนนสวรรค

98 13688 นางรัตนาวลี ศิลารักษ โรงเรียนบานหนองแลง

99 13801 นางสาวภมรรัตน สุขบรรณ โรงเรียนบานหนองแลง

100 13804 นายวุฒิชัย ลาทา โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

101 13948 นายบุญลอม บุญญานุสรณ โรงเรียนบานหนองแลง

102 14127 นายนิรันดร มงคลรักษา โรงเรียนบานสะโน

103 14250 นางบุญเลี้ยง ภายโต โรงเรียนบานสะโน

104 14386 นายนิรันดร ถนอมพันธ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

105 14812 นายพยัพ อยูพะเนียด โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

106 15196 นายนิติกุล หนองมวง โรงเรียนบานสะโน

107 15299 นางบุญเพ็ญ ชัยภา โรงเรียนบานหนองดุม

108 15334 นายบุญชู ภายโต โรงเรียนบานสะโน

109 15770 นางวิไล เตียวเจริญกุล โรงเรียนบานโนนสวรรค

110 15773 นายอินจันทร เปงงําเมือง โรงเรียนบานสะโน

111 16109 นายสมพงษ ทองแยม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

112 16380 นายพิสิษฐ สิริโชติพงษสกุล โรงเรียนบานหนองดุม

113 16382 นายสันติ บานแยม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

114 16492 นายอุทัย วิชุมา โรงเรียนบานขอนแกน

115 16497 นายสุทวด แทนดี โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

116 17306 นางอนงควรรณ เจือจันทร โรงเรียนบานหนองแลง

117 17447 นายทองสา ยงเพชร โรงเรียนบานขอนแกน

118 17481 นางวรรณเพ็ญ บุญโต โรงเรียนบานขอนแกน

119 17482 นางเฟองฟา เทพวงษ โรงเรียนบานหนองดุม

120 17851 นางเจนจิรา บุญโต โรงเรียนบานขอนแกน

121 17854 นางพรรณี นิมิตรัตนากร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

122 17882 นายถวิล สันทาลุนัย โรงเรียนบานหนองแลง

123 18323 นางจิตรา1 นิลแกว โรงเรียนบานหนองดุม

124 18325 นางจังอร ทิมแกว โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

125 18393 ส.ต.บุญจร บุราคร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

126 18394 นายลออง ทิมแกว โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

127 18493 นายทองคํา หงษทอง โรงเรียนบานขอนแกน

128 18601 นางนุชจรินทร ภางาม โรงเรียนบานหนองแลง
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129 18631 นายสมาน บุญรินทร โรงเรียนบานหนองแลง

130 19109 นางปณิดา นาคนวล โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

131 19299 นายอภิชาติ เข็มทอง โรงเรียนบานสะโน

132 19302 นางวัชรี ทําทอง โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

133 19372 นายศรีศักดิ์ สมหอม โรงเรียนบานขอนแกน

134 19376 นายพินิจ นาเจริญ โรงเรียนบานหนองดุม

135 19606 นางสุมาลี สุมาลุย โรงเรียนบานหนองดุม

136 19610 นางทิพวรรณ บุญรินทร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

137 19662 นายวิเชียร บุญเต็ม โรงเรียนบานสะโน

138 19682 นางนิรมล วองไว โรงเรียนบานหนองแลง

139 20013 นายคํามุย สิงจานุสงค โรงเรียนบานหนองดุม

140 20026 นางจุฑามาศ จิตเจริญดี โรงเรียนบานสะโน

141 20085 นางณัฐิยา วิวาสุขุ โรงเรียนบานหนองแลง

142 20086 นายจารึก สิงจานุสงค โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

143 20116 นางชุลีกร เปนสุข โรงเรียนบานขอนแกน

144 20400 นางสุภรณ ขาวงาม โรงเรียนบานหนองแลง

145 20545 นายวัชรินทร บุญเสริม โรงเรียนบานหนองแลง

146 20546 นายยุทธพล สุตะภักดิ์ โรงเรียนบานหนองแลง

147 20712 นางจินตนา โสแกว โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

148 20779 นางรวีวรรณ แกวสมุทร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

149 20812 นางจันทรา รัตนจิโรจน โรงเรียนบานขอนแกน

150 20813 นางศิริมล ทองสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

151 20845 นายสมบัติ พิมพทอง โรงเรียนบานขอนแกน

152 20859 นายสําราญ ชัยภา โรงเรียนบานหนองดุม

153 20960 นางประนอม วิวาสุขุ โรงเรียนบานหนองแลง

154 21001 นางเจรียม ดวงรัตน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

155 21002 นางสาวพัชราภรณ สุขเทอญ โรงเรียนบานสะโน

156 21039 นายสุริยัน พูนชัย โรงเรียนบานขอนแกน

157 21132 นางชมาพร พรหมจอม โรงเรียนบานโนนสวรรค

158 21201 นางวัชรีย บุราคร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

159 21256 นางจิตรา สาลีบุตร โรงเรียนบานหนองแลง

160 21347 นางสุรางค อยูพะเนียด โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ
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161 21440 นายวิชชา ปฎิปกษจํานน โรงเรียนบานหนองดุม

162 21577 นายวิเชียร นาใจแกว โรงเรียนบานโนนสวรรค

163 21608 นางประภา ศรีสุราช โรงเรียนบานสะโน

164 21631 นายสมศักดิ์ บุญโต2 โรงเรียนบานขอนแกน

165 21655 นายเที่ยง สิงจานุสงค โรงเรียนบานสะโน

166 21656 นายกันยะ ประสานสุข โรงเรียนบานหนองดุม

167 21658 นางวิลาวัลย บุญมาก โรงเรียนบานขอนแกน

168 21668 นางเยาวรีย ฉัตรภักดีนนท โรงเรียนบานสะโน

169 21669 นายพัฒนสิน ฉัตรภักดีนนท โรงเรียนบานสะโน

170 21690 นายอิทธิศักดิ์ เจือจันทร โรงเรียนบานหนองแลง

171 21692 นายแพว บุญคํา โรงเรียนบานหนองแลง

172 21761 นางพีระพร เนินทอง โรงเรียนบานหนองแลง

173 21790 นายพนมกร ทองดี โรงเรียนบานหนองแลง

174 21862 นายอรุณ บุญโต โรงเรียนบานขอนแกน

175 21936 นางสาวบุญเลื่อน ศรีหะจันทร โรงเรียนบานหนองดุม

176 21944 นายไพศาล สุวรรณเสวก โรงเรียนบานขอนแกน

177 21997 นายยันต ภางาม โรงเรียนบานหนองแลง

178 22111 นางกมลมาศ พิมพทอง โรงเรียนบานโนนสวรรค

179 22355 นายณรงค ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

180 22356 นายเพิ่มศักดิ์ บุราคร โรงเรียนบานหนองแลง

181 22357 นายทองคูณ จันทรเทศ โรงเรียนบานโนนสวรรค

182 22413 นายอนนท คุณุรัตน โรงเรียนบานขอนแกน

183 22640 นายสหภาพ พัฒนศิริวงศ โรงเรียนบานหนองดุม

184 22767 นายธงชัย บุญวงค โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

185 22768 นางเกษมณี ศรสระนอย โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

186 22831 นางอรุณี แกวมวง โรงเรียนบานสะโน

187 22995 นางสมหมาย บุญลอย โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

188 23169 นายเกษม สันทอง โรงเรียนบานขอนแกน

189 23298 นางรพีพร รักเดช โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

190 23316 นางพเยาว เวียงรัตน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

191 23328 นางวิไลวรรณ พินิจพล โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

192 23371 นายศิรพงษ สิงจานุสงค โรงเรียนบานขอนแกน
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193 23372 นางภัคอิศรา สิงจานุสงค โรงเรียนบานสะโน

194 23373 นางสาววโรทัย ภูอาษา โรงเรียนบานหนองดุม

195 23444 นายเจียมศักดิ์ จันทสุข โรงเรียนบานโนนสวรรค

196 23528 นางฉวีวรรณ จันทสุข โรงเรียนบานโนนสวรรค

197 23644 นายสุนทร พุฒหอม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

198 23688 นายชูศักดิ์ สาสนานนท โรงเรียนบานหนองแลง

199 23689 นางจรัสศรี แสงจันดา โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

200 23702 นางนฤมล อาจภักดี โรงเรียนบานโนนสวรรค

201 23937 นายธเนศ ญาตินิยม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

202 24374 นายบุญมี คันทะนาค โรงเรียนบานหนองดุม

203 24405 นางสาวปองจิตร บุราคร โรงเรียนบานขอนแกน

204 24407 นายพิทักษ พรหมพินิจ โรงเรียนบานหนองแลง

205 24497 นายสุประกิจ สิงจานุสงค โรงเรียนบานสะโน

206 24571 นายมานะ จันทราคา โรงเรียนบานสะโน

207 24777 นางปณณิกา ผมงาม โรงเรียนบานหนองแลง

208 24791 นายสุกฤษฏิ์ พิมพทอง โรงเรียนบานโนนสวรรค

209 24954 นางพิมเพ็ญ บุญเต็ม โรงเรียนบานสะโน

210 25123 นางวิไลวรรณ เตียวเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

211 25145 นายสมนึก โพธิโชติ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

212 25148 นางนิรมล แปลงทับ โรงเรียนบานโนนสวรรค

213 25152 นายจงกล กานจักร โรงเรียนบานหนองแลง

214 25157 นางรุงนภา ขอพรกลาง โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

215 25310 นางศิธร เทียนขาว โรงเรียนบานหนองแลง

216 25366 นายอภัย ทองทา โรงเรียนบานขอนแกน

217 25433 นายนิมิต แสนคําภา โรงเรียนบานสะโน

218 25438 นายสมพงษ กาเผือกงาม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

219 25691 นางวราภรณ สุขเมือง โรงเรียนบานสะโน

220 25706 นางสายลม โพธิโชติ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

221 25901 นายวิลาศ อุมบุญ โรงเรียนบานหนองดุม

222 25983 นางเบญจวรรณ เปรี้ยงกระโทก โรงเรียนบานขอนแกน

223 26149 นางสาวพรชนก หาญเสมอ โรงเรียนบานหนองดุม

224 26220 นางเฟองฟู มวงศรี โรงเรียนบานหนองแลง
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225 26349 นางสาววลี สวนแกว โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

226 26448 นางณัฐนันทน พลสระคู โรงเรียนบานหนองดุม

227 26545 นายอดิรักษ จินพละ โรงเรียนบานหนองดุม

228 26547 นายประเดิม เทพวงษ โรงเรียนบานหนองดุม

229 26665 นายชาติชาย อนุพันธ โรงเรียนบานขอนแกน

230 26666 นายสาธิต วัชรบรรจง โรงเรียนบานขอนแกน

231 26741 นางอุไรวรรณ สิงจานุสงค โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

232 26852 นางสํารอง วัชรบรรจง โรงเรียนบานขอนแกน

233 26893 นางศุจิรัตน บุราคร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

234 26894 นายวัชรพงษ เวียงรัตน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

235 27017 นางบุปผารัตน สันทาลุนัย โรงเรียนบานหนองดุม

236 27152 นายพศวัต สาระอาวาส โรงเรียนบานหนองดุม

237 27245 นางประกาย ศรีกันยา โรงเรียนบานโนนสวรรค

238 27337 นายพันธุศักดิ์ สุปงคลัด โรงเรียนบานหนองดุม

239 27340 นางนิติอร บุญคงเดช โรงเรียนบานหนองดุม

240 27599 นางกฤตวรรณ ชเลตท โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

241 27601 นางสาวสุวคนธ ทองแมน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

242 27655 นางจารุวรรณ บุญโต โรงเรียนบานหนองดุม

243 27718 นายสรรเสริญ เมืองวงษ โรงเรียนบานหนองดุม

244 27723 นางศิลาพร สงแสงรัตน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

245 27888 นายวัฒนา งอกงาม โรงเรียนบานหนองแลง

246 28080 นายทวีศักดิ์ แสนศรี โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

247 28085 นางสาวปยาภรณ สรอยระยา โรงเรียนบานสะโน

248 28219 นางรุงทิวา ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

249 28272 นางพัณณิตา ธุอินทร โรงเรียนบานหนองดุม

250 28537 นางจุลัยลักษณ ญาตินิยม โรงเรียนบานโนนสวรรค

251 28559 นางนิธิวรรณ เจริญสุข โรงเรียนบานหนองแลง

252 28572 นายสมบูรณ นิลทัย โรงเรียนบานหนองแลง

253 28605 นายศศิพงค อินทรศรี โรงเรียนบานโนนสวรรค

254 28655 นางสมพงษ บุญเสริม โรงเรียนบานหนองแลง

255 28661 นางสาววาสนา ศรีเคลือบ โรงเรียนบานหนองแลง

256 28814 นายนุกูล กิ่งกุล โรงเรียนบานโนนสวรรค
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257 28816 นางกานดา ดวงใจ โรงเรียนบานหนองแลง

258 28848 นางนงลักษณ สาสังข โรงเรียนบานโนนสวรรค

259 28888 นายสุชาติ วิวาสุข โรงเรียนบานหนองแลง

260 28890 นางชวัลพัชร สุทธิชินธรรม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

261 28930 นายสันติ กรวยทอง โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

262 29003 นายกิตติพงษ เตียวเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

263 29042 นายวองไว ธุอินทร โรงเรียนบานหนองดุม

264 29119 นางสาวทองพูน มณีพราว โรงเรียนบานสะโน

265 29174 นางนอมจิตร สีสด โรงเรียนบานหนองดุม

266 29224 นายประมุข อาจภักดี โรงเรียนบานโนนสวรรค

267 29257 นางมนตรี ควรกลา โรงเรียนบานหนองแลง

268 29279 นางนฤทัต มะโนชาติ โรงเรียนบานขอนแกน

269 29379 นางสาวอําไพ มาเสมอ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

270 29501 นายกฤษติศักดิ์ สวัสดี โรงเรียนบานหนองดุม

271 29517 นางสาวชลิญญา ศรียะนัย โรงเรียนบานขอนแกน

272 29581 นางภัชรินทร ขันติมาตร โรงเรียนบานขอนแกน

273 29637 นายบุญประกอบ ศรีเพชร โรงเรียนบานหนองดุม

274 29685 นายสมพร อินทพุฒ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

275 29795 นางสาวทิพดี บุญมาก โรงเรียนบานขอนแกน

276 29810 นายอรุณ อุไร โรงเรียนบานสะโน

277 29816 นางสาวสุภัตรา สุดาจันทร โรงเรียนบานสะโน

278 29853 นางสาวจันทรเพ็ญ บอศีล โรงเรียนบานโนนสวรรค

279 29864 นางวิภาวรรณ สามสี โรงเรียนบานหนองดุม

280 29876 นางสาวอุรา เลาวาลิต โรงเรียนบานสะโน

281 29913 นางณิชกานต บุญลับ โรงเรียนบานหนองดุม

282 29944 นายสมเกียรติ มะโนชาติ โรงเรียนบานขอนแกน

283 29991 นางสาวสายันต แหวนหลอ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

284 30042 นายเฉลิมศักดิ์ สาสังข โรงเรียนบานโนนสวรรค

285 30046 นางภัสรนลิน จรัสถาวรพงศ โรงเรียนบานหนองดุม

286 30062 นายอนุวัฒน แกวลอย โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

287 30065 นายศักดิ์ศรัณย สาทิพจันทร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

288 30067 นางจันทรเพ็ญ นวฤกษ โรงเรียนบานขอนแกน
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289 30176 นางรัตติยา มวงมิตร โรงเรียนบานสะโน

290 30257 นายชานนท ผมงาม โรงเรียนบานหนองดุม

291 30356 นายวิเชียร วาพัดไทย โรงเรียนบานโนนสวรรค

292 30386 นางสาวสุพิชชา บุญขาว โรงเรียนบานโนนสวรรค

293 30428 นางวันทณา ราชเจริญ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

294 30600 นายอนันศิริ ภูนุภา โรงเรียนบานหนองดุม

295 30782 นายสุเทพ แปลงทับ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

296 30862 นางสาวศศิธร สมัญญา โรงเรียนบานหนองดุม

297 30907 นายสํารอง สันทาลุนัย โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

298 30954 นางสุภานี แกวอุดร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

299 30975 นางกฤษณา บุติมาลย โรงเรียนบานขอนแกน

300 30985 นางสาววรารัตน วงษมา โรงเรียนบานหนองดุม

301 30986 นายสุทธิชัย อสิพงษ โรงเรียนบานหนองดุม

302 31009 นางนิสารัตน มีกุศล โรงเรียนบานขอนแกน

303 31051 นายภราดร บุญชม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

304 31140 นางบุสดา วิยาสิงห โรงเรียนบานหนองแลง

305 31170 นางรุงนภา โปป โรงเรียนบานโนนสวรรค

306 31228 นางอรทัย เจริญราช โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

307 31321 นางมะลิวัลย สืบโสดา โรงเรียนบานขอนแกน

308 31345 นางอภิญญา ชูวา โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

309 31378 นางจิรมน รักความดี โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

310 31399 นางลัดดาวัลย สุมาลุย โรงเรียนบานหนองดุม

311 31498 นางสาวอรชา หงษเพชร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

312 31502 นางสมใจ วาพัดไทย โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

313 31562 นางสาวบัวเลียม จันนอ โรงเรียนบานสะโน

314 31677 นางสาวชุดาณัฏฐ   หาวหาญ โรงเรียนบานหนองแลง

315 31680 นายฏิวัตต สันทาลุนัย โรงเรียนบานหนองดุม

316 31725 นายธงศักดิ์ พุดมี โรงเรียนบานขอนแกน

317 31802 นางสาวณัฐวิดา สะสี โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

318 31835 นายวงศกร พิมพจันทร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

319 31856 นางภิรมย นามเวช โรงเรียนบานหนองดุม

320 31937 นายวัฒนพงษ สวาง โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ
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321 31982 นายบุญลือ จําปาดี โรงเรียนบานโนนสวรรค

322 31985 นางสังวาล สีสูงเนิน โรงเรียนบานหนองแลง

323 32019 นางสาวเบญญทิพย อินทรงาม โรงเรียนบานหนองดุม

324 32032 นางพิกุล แสงแกว โรงเรียนบานโนนสวรรค

325 32039 นายชัยกฤต บุญธนาสิริ โรงเรียนบานหนองดุม

326 32181 นางจินตนา พึ่งพิมาย โรงเรียนบานหนองดุม

327 32194 นางสาวกรรณิกาณ บุญยง โรงเรียนบานขอนแกน

328 32336 นางสาวฉวี บุญทูล โรงเรียนบานหนองแลง

329 32338 นางสาวปรัชญานี   เมืองสุข โรงเรียนบานขอนแกน

330 32411 นางธนันตพร สิงหโตทอง โรงเรียนบานหนองแลง

331 32444 นางกัญญณัช แกวมรกต โรงเรียนบานสะโน

332 32463 นายฐิติวัชร พะวงษ โรงเรียนบานขอนแกน

333 32470 นายเกรียงศักดิ์ สุจริต โรงเรียนบานหนองแลง

334 32486 นายสมคิด ศรีจําปา โรงเรียนบานหนองดุม

335 32502 นางสาวอภิชชญา อุรา โรงเรียนบานหนองแลง

336 32527 นางสาวกัลยา แขมคํา โรงเรียนบานสะโน

337 32539 นายราชสีห รัตนจิโรจน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

338 32542 นางสาวศกุนิชญ มณีพราว โรงเรียนบานสะโน

339 32548 นางณัฐพร ทาทอง โรงเรียนบานหนองดุม

340 32549 นางปยรัตน แกวหลา โรงเรียนบานโนนสวรรค

341 32573 นายสมมิตร สาลีบุตร โรงเรียนบานหนองดุม

342 32587 นางศรินรัตน รวีไตรศักดิ์ โรงเรียนบานโนนสวรรค

343 32618 นางสาวประไพพักตร คํามาก โรงเรียนบานสะโน

344 32628 นายวสันต บุญคํา โรงเรียนบานหนองดุม

345 32653 นางสาววัชรา ขันธะพานิชย โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

346 32740 นางอัญชลี โพธารินทร โรงเรียนบานหนองดุม

347 32785 นางสาวปทมา โคตพันธ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

348 32805 นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน โรงเรียนบานหนองดุม

349 32849 นางสาวณัฐฐาพร ทองคํา โรงเรียนบานสะโน

350 32957 นางสาวบุญทวี โองอินทร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

351 33008 นายวริษฐ โสรเนตร โรงเรียนบานหนองดุม

352 33014 นายพิชัย จันทรชวย โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ
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353 33023 นางชนิตา แสนศรี โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

354 33050 นางสาวศรัญญา โสภาสิน โรงเรียนบานหนองดุม

355 33080 นายพีระวัฒน โพธารินทร โรงเรียนบานโนนสวรรค

356 33086 นางพัทชยา สันทาลุนัย โรงเรียนบานหนองแลง

357 33107 นายสมควร อรุณวรรธนะ โรงเรียนบานหนองดุม

358 33120 นางสาวสุกัญญา ดวงอาจ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

359 33133 นางสาวคชาภรณ สุขบรรณ โรงเรียนบานหนองดุม

360 33157 นางจันทรเพ็ญ ตอนสุข โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

361 33161 นางภัทราภรณ จันทรชวย โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

362 33172 นางสาวสุรีพร ธรรมนุช โรงเรียนบานหนองดุม

363 33316 นางสาวรัตนาวดี สมศรี โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

364 33344 นางสาวปรียาภรณ สีสันงาม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

365 33385 นางสาวราตรี ธรรมวิจิต โรงเรียนบานขอนแกน

366 33400 นางสาวรัชดาพร กงกาหน โรงเรียนบานหนองดุม

367 33440 นางสาวพิมพมณี พัทธประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

368 33463 นางสาวสุทธิรักษ เพงพินิจ โรงเรียนบานหนองแลง

369 33482 นางวีรนาท ศาลางาม โรงเรียนบานสะโน

370 33609 นางสาวบุษราคัม บุญแสน โรงเรียนบานหนองดุม

371 33625 นายสําเริง หาญเสมอ โรงเรียนบานหนองดุม

372 33637 นางสาวศตพร แสงทอง โรงเรียนบานหนองดุม

373 33645 นางสาวลัดดาวัลย แสนดี โรงเรียนบานขอนแกน

374 33701 นางสาวอุษณีย ดาศรี โรงเรียนบานขอนแกน

375 33760 นายพีระวุฒิ คํานอย โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

376 33769 นายธีระ สวนบุรี โรงเรียนบานขอนแกน

377 33807 นางสาวเขมจิรา ภูฆัง โรงเรียนบานโนนสวรรค

378 33823 นางรัชดาภรณ ประคองชื่อ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

379 33842 นายเดชา วุฒิยา โรงเรียนบานหนองแลง

380 33871 นางสาวชญาภา วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

381 33872 นายภาณุรุจ บุญสังข โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

382 33886 นางเปรมสินี บุตวงษ โรงเรียนบานหนองดุม

383 33929 นางสาวสุพัสสรณ ศรีทัพไทย โรงเรียนบานขอนแกน

384 34038 นายเกรียงศักดิ์ สมัครสมาน โรงเรียนบานสะโน
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385 34039 นายอภิวัฒน บุตรดา โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

386 34058 นายธงชัย แผพันธโชคอนันต โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

387 34085 นางสาวขวัญฤดี บุญเต็ม โรงเรียนบานขอนแกน

388 34108 นางสาวศิริพร คําหาญ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

389 34109 นางสาวกรวรรณ เพชรแสง โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

390 34111 นายสุนทร ประพาฬ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

391 34133 นางกมลมาศ กรวยทอง โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

392 34165 นายคมกริช ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบานขอนแกน

393 34166 นายวุฒิวัฒน ดาสันทัด โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

394 34190 นายไสว บุตวงษ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

395 34202 นางสาวศิริขวัญ อุดแกว โรงเรียนบานสะโน

396 34203 นางสาววรรณวิภา อยูสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

397 34285 นางสาวแพรวพรรณ มณีโชติ โรงเรียนบานหนองแลง

398 34286 นางสาวกัลยา ประนม โรงเรียนบานขอนแกน

399 34288 นายทินกร กลิ่นสุคนธ โรงเรียนบานหนองดุม

400 34323 นางสาวขรินทรทิพย บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองแลง

401 34324 นายโอบบุญ ผิวหอม โรงเรียนบานหนองดุม

402 34333 นางสาวลลิตา คุชิตา โรงเรียนบานสะโน

403 34453 นายสนาน วิวาสุขุ โรงเรียนบานโนนสวรรค

404 34456 นายสรพงศ ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

405 34479 นางสาวสุวิชา ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

406 34550 นางจิราพร นามวงษ โรงเรียนบานหนองแลง

407 34551 นางสาวสุวนันท กอนแกว โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

408 34593 นางสาวนิยะเพชร สีตะแกะ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

409 34688 นางสาวสุพัตรา สายคูณ โรงเรียนบานสะโน

410 34689 นางสาวจีรนันท วงษทอง โรงเรียนบานหนองดุม

411 34789 นายธนพล ทิมแกว โรงเรียนบานสะโน

412 34794 นายสุทิต จรจรัญ โรงเรียนบานขอนแกน

413 34799 นายธวัชชัย อุตตะ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

414 34828 นางสาวสราลี นุชสุข โรงเรียนบานหนองดุม

415 34842 นายรณกฤต ผลแมน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

416 34862 นางสาวแพรวพรรณ สาธร โรงเรียนบานหนองแลง
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417 34902 นางสาววาสนา สงางาม โรงเรียนบานโนนสวรรค

418 34922 นางสาวศรวิษฐา บุตรนาแพง โรงเรียนบานหนองแลง

419 34954 นางสาววราพรรณ มณฑล โรงเรียนบานขอนแกน

420 34955 นางสาวกิตติยา สายศรี โรงเรียนบานหนองดุม

421 34964 นายปยณัฐ ทรีศรี โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

422 35047 นางศิรินทรา ศรีเพชร โรงเรียนบานหนองดุม

423 35049 นางสาวสุกัญญา ปญญาไว โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

424 35096 นางสิริกร วังสันต โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

425 35116 นายณัฐดนัย ภูผาจง โรงเรียนบานขอนแกน

426 35119 นางสาวฐาปณี สีหะวงษ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

427 35173 นางสาวเนตรนภา สาธร โรงเรียนบานสะโน

428 35174 นางสาวอนุสรา ธรรมนิยม โรงเรียนบานสะโน

429 35175 นางจิราภรณ ชิงชนะ โรงเรียนบานขอนแกน

430 35220 นายเสกสรร สุขตัน โรงเรียนบานสะโน

431 35233 นายนพพร นามสวาง โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

432 35316 นางสาวอรัญญานี แกวศรีจันทร โรงเรียนบานหนองแลง

433 35329 นางสาวจารุวรรณ อินทรทอง โรงเรียนบานสะโน

434 35412 นางสาวจิรชยา บัวมาตย โรงเรียนบานหนองแลง

435 35413 นางฐิติมา แซจึง โรงเรียนบานหนองแลง

436 35414 นางสาวศศิฉาย สมัญญา โรงเรียนบานสะโน

437 35415 นายณัฐพล จันทมาศ โรงเรียนบานขอนแกน

438 35441 นางสาวกนกวรรณ ดีเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

439 35442 นางสุทัศนีย พรมทา โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

440 35476 นางสาวเบญจมาศ การกระสังข โรงเรียนบานโนนสวรรค

441 35567 นางสาวณิชศากานต อุปรา โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

442 35608 นางสาวนิลวรรณ งอยจันทร โรงเรียนบานโนนสวรรค

443 35620 นางสาวพิชญชัญญา ศรีโพนทอง โรงเรียนบานหนองดุม

444 35733 นางสาวอารีย สุขเขตร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

445 35734 นางสาวณิชกานต เวียงรัตน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

446 35760 นายทนงศักดิ์ ดวงรัตน โรงเรียนบานสะโน

447 35832 นางสาวนิตติยาพร ประยงคหอม โรงเรียนบานหนองแลง

448 35856 นางสาวพิมพนารา รุงเรือง โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ
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449 35871 นางรัตธมล สะเทียนรัมย โรงเรียนบานหนองแลง

450 35909 นายโกศล เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

451 35935 นางสาวสุกัญญา แซจึง โรงเรียนบานสะโน

452 35936 นายธนาวิทย ผาธรรม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

453 35978 นางสาวเขมิกา ตรีวรเมธากุล โรงเรียนบานขอนแกน

454 36003 นางสาวทวินันท สุขเลิศ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

455 36075 นางสาวพัชรี วิไล โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

456 36078 นายปญญา พิมพหมื่น โรงเรียนบานหนองแลง

457 36108 นายรังสรร สมนาค โรงเรียนบานโนนสวรรค

458 36141 นายกิตติภณ เจือจันทร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

459 36150 นางสาวกัญญาภัค ชัยสุวรรณ โรงเรียนบานหนองแลง

460 36151 นางสาวมณีรัตน ลอยสง โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

461 800068 นางศรัณรัชนันท เกษละคร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

462 800069 นายวัฒนพงษ โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

463 800076 วาที่รอยตรีถาวร คุมสุข โรงเรียนบานหนองแลง

464 800354 นางบุษบา งามนัก โรงเรียนบานหนองแลง

465 800387 นางสาวเลอสิรี มงคลสรภิรมย โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

466 800423 นายพิทักษ บุญเพิ่ม โรงเรียนบานสะโน

467 800424 นางสาวอนุสรา บุราคร โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

468 800425 นางสาวภาลิณีย สุริยาโชติรัตน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

469 800430 นางสาวพรพรรณ วศะโสภณ โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

470 800431 นายสุขสันต หมื่นแทน โรงเรียนบานหนองดุม

471 800441 นายสุนทร หมายดี โรงเรียนบานขอนแกน

472 800444 นางสาวทัศนณฤทัย ณนาวีสําเภาทอง โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

473 800494 นางสาวกัญญกานต มาตผล โรงเรียนบานหนองดุม

474 800559 นายสหัฏฐรัฐ มะลิซอน โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ

475 800620 นางสาวสุภาวดี ใจโอฬาร โรงเรียนบานขอนแกน
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1 1783 นายสงกลิ่น เปนสุข โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

2 3035 นายพินิจ พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

3 3049 นางละมุด เปนสุข โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

4 3473 นายสัมภาษณ ผิวจันทร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

5 3767 นางจีรวัฒน เทียนชัย โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

6 3830 นายคําเพ็ชร เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

7 3970 นายปริทัศน รุจิยาปนนท โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

8 4048 นางเทวี เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

9 4346 นางสมนึก พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

10 4428 นายกมล สิทธิสกุลรัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

11 4574 นายพิชัย มุงดี โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

12 5176 นายสวัสดิ์ชัย ชองงาม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

13 5485 นายสุวิทย อรรถวรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

14 5571 นายธนูศิลป จันทเขต โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

15 5728 นายปรารถนา นามวัฒน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

16 5805 นายบุญเหลือ ประดับสุข โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

17 5842 นางอางทอง จารัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

18 6200 นายทวีสิทธิ์ จําปาเทศ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

19 6235 นายไพโรจน รุจิยาปนนท โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

20 6359 นางนัยนา อรรถวรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

21 6392 นางทองอัน เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

22 6537 นางพรทิพย จันทเขต โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

23 6726 นางสุวรรณี ประดุจชนม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

24 6797 นางลาวัณย ลัชชาภิรมย โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

25 6800 นางสาวภัททิรา ผาสุข โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

26 6845 นายอุทิศ ประดุจชนม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

27 6860 นางพัฒนา จันทเขต โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

28 7183 นางอรทัย โชติคุตร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

29 7760 นายทองคํา ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

30 8255 นางพูนทรัพย ประดับสุข โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

31 8258 นายเพาะ จารัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

32 8347 นายจํารัส บานเย็น โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 7 อําเภอลําดวน

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
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33 8348 นางจิราภรณ ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

34 8351 นายอดุลย สุภิษะ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

35 8547 นางลัดดา หอทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

36 8626 นางอิ่มใจ ไดเห็นตอบ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

37 8700 นายสุชาติ สามารถ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

38 8753 นายชาญชัย ถมปทม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

39 8828 นายสุเทียน จารัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

40 8947 นายสุมล แยมศรี โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

41 9002 นางอนงคจิต แกนพรม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

42 9063 นายสาน จารัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

43 9101 นายประดับ ทันวัน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

44 9170 นางวิจิตร นามพูน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

45 9358 นายเพทาย วิบูลยเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

46 10054 นายสุรินทรา ทองแยม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

47 10068 นายจําเริญ หวังสม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

48 10223 นายพนม อัมหธร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

49 10354 นางดวงใจ เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

50 10502 นายสมบูรณ ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

51 11068 นายวิชากร หนองพล โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

52 11084 นางรัชนี สิทธิศร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

53 11087 นายบัญญัติ วันไทย โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

54 11088 นางอุทัยวรรณ ประดับสุข โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

55 11254 นายพิศาล เพราะทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

56 11307 นางนิทรา หวังสม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

57 11512 นางบัวศรี เพราะทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

58 11514 นายประชุม จารัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

59 11520 นายศรีทน เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

60 12111 นายสุวาที ศรีแกว โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

61 12494 นางสมผอง สมานโสร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

62 12587 นางชญาดา สกุลนามรัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

63 12792 นางประภัสสร จารัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

64 12830 นายเชษฐพงษ ประวัติพร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)
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65 12831 นายนฤชา สกุลนามรัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

66 12908 นายสนั่น สาแกว โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

67 12949 นางประนอม เครือสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

68 14114 นายอุดมสิน ดาศรี โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

69 14130 นายนรสิงห พิศงาม โรงเรียนบานตะเคียน

70 14710 นายชัชวาล จารัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

71 14792 นายนววิธ นิลแกว โรงเรียนบานตะเคียน

72 15101 นายสุริยา ศิริมา โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

73 15473 นายวิสุทธ ประดุจชนม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

74 15558 นายปรีชา นิลแกว โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

75 15679 นางพจน สุคันธรัต โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

76 15781 นายทองอินทร เจือจันทร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

77 15978 นายสุรพงศ ปรากฏรัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

78 15979 นายบุญเหลือ บอศิล โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

79 16398 นายเสบ็ง เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

80 16792 นางอารีรัตน สาแกว โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

81 16794 นางพิมพลดา เพชรกมลเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

82 16795 นางจุติภรณ วิบูลยเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

83 16796 นายกิติพัฒน เพชรกมลเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

84 16797 นายสุรชาติ อัมหธร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

85 16801 นางอัมพันธ จันทเขต โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

86 16987 นายนเรศ นิลแกว โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

87 17120 นายอมรเทพ จันทเขต โรงเรียนบานโชคเหนือ

88 17122 นางวิไล สุขบท โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

89 17124 นางยุพดี มิฆเนตร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

90 17322 นางอรสา พัฒนพิเชษฐพงศ โรงเรียนบานโชคเหนือ

91 17419 นายประเชิญ กูลรัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

92 18350 นางรัชนี สายพรหม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

93 18511 นางสาวกัลยวรรธน ประดุจชนม โรงเรียนบานตรําดม

94 18563 นายพยุงศักดิ์ เพราะทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

95 18590 นางพงษศรี หวังสม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

96 18733 นายดํารัส ตุมทอง โรงเรียนบานตะเคียน
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97 18886 นายสุนทร ขําเสนห โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

98 19179 นางสาวปยะ อินทรามะ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

99 19316 นางนงลักษณ สันทัด โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

100 19318 นายเดชา คิดกลา โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

101 19319 นายประหยัด หวังสม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

102 19383 นางอรทัย เพราะคํา โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

103 19384 นางศิริลักษณ สามาลย โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

104 19385 นางนพรัตน แยมศรี โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

105 19386 นายประยงค ประดับสุข2 โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

106 19410 นายพิภพ จันทเขต โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

107 19498 นายสัญญา แกนพรม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

108 19811 นายชวาล พระงาม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

109 19827 นายวุฒิ นิลแกว โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

110 20007 นายวินัย ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

111 20102 นางสาวนงนภัส จารัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

112 20491 นางปราณี ทานประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

113 20531 นางทองเพชร เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

114 20577 นางสาวโศภิษฐ พรหมทอง โรงเรียนบานตะเคียน

115 20896 นายพงษศักดิ์ จันทเขต โรงเรียนบานตะเคียน

116 20958 นายสุทัด ชาญณรงค โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

117 21035 นายแดง หวังสม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

118 21379 นายวิชชชาติ ยิ่งยงยุทธ โรงเรียนบานตรําดม

119 21387 นายสุริยัน รุจิยาปนนท โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

120 21408 นายพินิจ หอทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

121 21499 นายสุรพล จันทเขต โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

122 21504 นายศักดิ์สถิตย กมลบูรณ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

123 21560 นายจําลอง ประดับสุข โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

124 21568 นายพินิจ ประดับสุข โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

125 21640 นางริญญาภัทร แทงทองหลาง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

126 21642 นายกัมปนาท ประดับสุข โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

127 21643 นางสงา ประดับสุข โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

128 21644 นายวรวิทย บุญไทย โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)
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129 21645 นายสวัสดิ์ ภูมิสูง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

130 21646 นางอภิญญา นามวัฒน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

131 21682 นายสงเสริม มีพรอม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

132 21754 นายสิรินทร ไชยศรีษะ โรงเรียนบานโชคเหนือ

133 21955 นางจันทรเพ็ญ ประดับสุข โรงเรียนบานโชคเหนือ

134 22352 นายสุระ ประดุจชนม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

135 22724 นายพิชัย จินดาศรี โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

136 22794 นางปรียา นิลแกว โรงเรียนบานตะเคียน

137 22795 นางสมพร เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

138 22888 นางประมวล กุลรัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

139 23072 นายอนุภาพ วลามิตร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

140 23254 นายสุชาติ ศรีเพชร โรงเรียนบานโชคเหนือ

141 23627 นางนาฎยา หอทอง โรงเรียนบานโชคเหนือ

142 23772 นายรุงโรจน สกุลนามรัตน โรงเรียนบานโชคเหนือ

143 23774 นางฉัตรมณี สกุลนามรัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

144 23836 นางภัทราภรณ ธนูทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

145 24022 นางลัดดารัตน คําชาย โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

146 24141 นางสาวณัฐกาญจน บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

147 24144 นายระพินทร มหัทธนศักดิ์ โรงเรียนบานโชคเหนือ

148 24198 นางอรนุช วรสถิตย โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

149 24204 นางภัฐรดา กูลรัตน โรงเรียนบานตะเคียน

150 24212 นายจิตติ จารัตน โรงเรียนบานตะเคียน

151 24343 นายรัตน ทัพไทย โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

152 24376 นางสาวนิศากร ฉุนกลา โรงเรียนบานตะเคียน

153 24512 นางวนิดา เทียนทอง โรงเรียนบานโชคเหนือ

154 24633 นางณัฐรดา อัมหะธร โรงเรียนบานตะเคียน

155 24685 นางพูนทรัพย สุลินทาบูรณ โรงเรียนบานโชคเหนือ

156 24720 นายเสริม พิลาศรี โรงเรียนบานโชคเหนือ

157 24776 นางปยมิตร จันทราช โรงเรียนบานตรําดม

158 24893 นายยุติ รัฐสมุทร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

159 24942 นายถาวร พวงสมบัติ โรงเรียนบานโชคเหนือ

160 24951 นายนิพนธ อัมหธร โรงเรียนบานตรําดม
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161 25042 นางลําเพียร นามสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

162 25071 นายชัยภัทร หอทอง โรงเรียนบานตะเคียน

163 25153 นางอรพินท สมใจชนะ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

164 25269 นางจิตรลดา จารัตน โรงเรียนบานตรําดม

165 25375 นางหงษทอง นพพิบูลย โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

166 25434 นางสาวรัชฎา เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

167 25443 นายวราศักดิ์ สาคร โรงเรียนบานโชคเหนือ

168 25463 นายสุกัน เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

169 25519 นางอัมพร รุจิยาปนนท โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

170 25534 นางเตือนใจ นิลแกว โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

171 25660 นายศรัทธา แทนดี โรงเรียนบานตะเคียน

172 25991 นางอรวรรณ พริ้งเพราะ โรงเรียนบานตรําดม

173 26015 นายธิติ นิลแกว โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

174 26025 นางสาวปยะมาศ ยินดีสุข โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

175 26075 นางชลจิรา มหัทธนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

176 26222 นางวรณัน สาคร โรงเรียนบานโชคเหนือ

177 26236 นายรุจิวัสน นามวัน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

178 26237 นางพัชรินทร สหุตนัย โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

179 26340 นางวิลัยลักษ ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

180 26438 นางจิรวรรธ จารัตน โรงเรียนบานตรําดม

181 26581 นายสมชาย พัฒนพิเชษฐพงศ โรงเรียนบานโชคเหนือ

182 26596 นางสมหมาย จันทเขต โรงเรียนบานโชคเหนือ

183 26605 นางพันทิพา คงวัน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

184 26668 นางสุธาทิพย จันทเขต โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

185 26669 นางไชยเวช กรมขันธ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

186 26671 นายสําเริง จารัตน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

187 26672 นางจิตรา2 นิลแกว โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

188 26856 นางจรินทร รุจิยาปนนท โรงเรียนบานตะเคียน

189 26870 นางกุลกมล ประยงคหอม โรงเรียนบานตะเคียน

190 27126 นางณัฐธีรยา ภูมิสูง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

191 27165 นางสาลิกา ตาเลิศ โรงเรียนบานตรําดม

192 27284 นางกมลเนตร เศษไธสง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)
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193 27356 นายวุฒพล อินทรงาม โรงเรียนบานตะเคียน

194 27542 นายสมบูรณ บุญล้ํา โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

195 27630 นางละมัย รุจิยาปนนท โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

196 27947 นางรวงทอง รักษคิด โรงเรียนบานตรําดม

197 28278 นางปยฉัตร นามวงษ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

198 28372 นายประณต ชุบสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

199 28484 นางจันธิรา อุตทูน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

200 28630 นายสุภาพ จันทเขต โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

201 28691 นางธนิตา แสงสวาง โรงเรียนบานตะเคียน

202 28750 นายวิรชัช บุญรับ โรงเรียนบานโชคเหนือ

203 29000 นางงามจิตร เทียนทอง โรงเรียนบานโชคเหนือ

204 29025 นางณพรรณมาฎาร โชติวิริยะตระกูล โรงเรียนบานโชคเหนือ

205 29123 นางทัศนีย สุทธิยานุช โรงเรียนบานโชคเหนือ

206 29206 นางสาวพนิดา ถวิลสุข โรงเรียนบานโชคเหนือ

207 29261 นายไพจิตร ทองพันธ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

208 29458 นางเยาวเรศ บริบูรณ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

209 29469 นายดุสิต สาลี โรงเรียนบานโชคเหนือ

210 29533 นางอุมาพร ประดับสุข โรงเรียนบานตะเคียน

211 29563 นางสาวบัวลิน นิลแกว โรงเรียนบานตะเคียน

212 29600 นางสิริมาศ สายแกว โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

213 29812 นางสาวเพ็ญศรี ยอดอินทร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

214 29923 นางจอมนรี ดงหงษ โรงเรียนบานตะเคียน

215 29943 นายพรหมพิริยะ บุตรงาม โรงเรียนบานตรําดม

216 30103 นายชัยกร สุขนิรันดร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

217 30186 นายธนิต คงเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

218 30383 นางพิพัตณ สินมาก โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

219 30551 นางสาวกฤติมา สืบเสาะเสมอ โรงเรียนบานโชคเหนือ

220 30675 นางสาวสไบทิพย หมายดี โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

221 30724 นายบุญเกิด เกี้ยมแสนเมือง โรงเรียนบานโชคเหนือ

222 30771 นางพิรุณรักษ โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

223 31060 นางชุติมา สุขพรม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

224 31071 นางณัฐลักษณัย แกวละมุล โรงเรียนบานโชคเหนือ
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225 31081 นางพูนรัตน แสงสวาง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

226 31130 นายสามารถ ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

227 31143 นายวิทยา สายไทย โรงเรียนบานโชคเหนือ

228 31172 นายสนธยา ทองก่ํา โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

229 31308 นางสาวทิพวรรณ บุญเสร็จ โรงเรียนบานโชคเหนือ

230 31357 นางสาวนภาพร นะเรศรัมย โรงเรียนบานโชคเหนือ

231 31359 นายชาตรี สรอยดอก โรงเรียนบานโชคเหนือ

232 31360 นางออมนภา เอื้อยฉิมพลี โรงเรียนบานโชคเหนือ

233 31429 นางสังวาลย จารัตน โรงเรียนบานโชคเหนือ

234 31443 นางสาวทิพวรรณ จันทเขต โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

235 31514 นางสาวสุจิตรา แรงจบ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

236 31527 นายวิชะระ จารัตน โรงเรียนบานโชคเหนือ

237 31732 นายธนกร แกวพินึก โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

238 31747 นางพัชราพรรณ ประคองดี โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

239 31758 นางณัฐภาส วัชรจรัสพงศ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

240 31830 นางสํารวย ชิ้นทอง โรงเรียนบานโชคเหนือ

241 31840 นางสาววนิดา ฮาตระวัง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

242 31844 นางชุติมา ภูมิศาสตร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

243 31864 นางเนตรนภา พรหมทอง โรงเรียนบานโชคเหนือ

244 31905 นายอมรเดช ดีนาน โรงเรียนบานตะเคียน

245 31981 นางสาวนรีพัฒน สาแกว โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

246 32226 นางสาวนุชรี จันทรเทศ โรงเรียนบานโชคเหนือ

247 32507 นางสาวเสาวภา สุจินพรัหม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

248 32528 นางสาวมาริษา เสริมศรี โรงเรียนบานตะเคียน

249 32577 นางสาวกฤติญา เทียนชัย โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

250 32588 นางศรินนาถ พันธุพาณิชย โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

251 32603 นางศิริพร กลาพรอม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

252 32610 นางสาวพวงทอง ศูนยกลาง โรงเรียนบานโชคเหนือ

253 32616 นางนิภาพร สุนทรสวัสดิ์ โรงเรียนบานตะเคียน

254 32627 นางสาวหทัยทิพย อัมหธร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

255 32736 นายจิรายุทธ ดุจจานุทัศน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

256 32738 วาที่รอยตรีชัยศรี กานอินทร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)



ลําดับที่ เลขทะเบียน ชื่อ-สกุล หนวยเลือกตั้ง หมายเหตุ

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน เขต 7 อําเภอลําดวน

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

257 32827 นางจันทรญา จารัตน โรงเรียนบานตรําดม

258 33012 นางมนัสวี ไตรทอง โรงเรียนบานตะเคียน

259 33026 นางยุพาวดี บุญทวี โรงเรียนบานโชคเหนือ

260 33067 นายสุทธิกาญจน ศรีเลิศ โรงเรียนบานโชคเหนือ

261 33098 นายสมิท นพเกา โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

262 33101 นางฐิติยา จุไร โรงเรียนบานตรําดม

263 33170 นางสาวลัดดาภรณ บุญพลา โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

264 33302 นางเพ็ญพักตร ชื่นใจ โรงเรียนบานตรําดม

265 33350 นายไพรัตน ลําภู โรงเรียนบานตะเคียน

266 33355 นางชาลิสา ซอมทอง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

267 33393 นางสุภาวดี เมธาศิริ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

268 33394 นางสาวสําราญ แกวออน โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

269 33483 นางพัชรลดา กุลรัตน โรงเรียนบานตะเคียน

270 33548 นายจักรพันธ อนันตธนาชัยกุล โรงเรียนบานโชคเหนือ

271 33711 นางสาวอมรรัตน ปรักเจริญ โรงเรียนบานโชคเหนือ

272 33712 นางสาวศิริพรรณ ศรทอง โรงเรียนบานโชคเหนือ

273 33724 นายธัญญา พันธฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

274 33888 นายอามชัย ภูมิศาสตร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

275 33910 นางสาวสุพจนีย ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

276 33922 นายพิรุณ โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

277 33926 นางจิตรตรา พรีสก็อต โรงเรียนบานโชคเหนือ

278 33971 นางยุทิน ดอกคํา โรงเรียนบานตะเคียน

279 33972 นางสาวรณิดา สุดาจันทร โรงเรียนบานตะเคียน

280 34138 นางสาวจีระภา นพพิบูลย โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

281 34583 นางสาวสุพัตรา นัยพัฒน โรงเรียนบานตรําดม

282 34609 นายดํารงศักดิ์ พานทอง โรงเรียนบานโชคเหนือ

283 34647 นายวรากร แจงสนาม โรงเรียนบานตะเคียน

284 34837 นางสาวตรีประดับ คิดสุข โรงเรียนบานตรําดม

285 34956 นายสุทธิภัทร ภูกัลป โรงเรียนบานตรําดม

286 35004 นายศรราม เกษกัน โรงเรียนบานตรําดม

287 35081 นางสาวจิดาภา ผจงดี โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

288 35082 นางนฐมน ดรุณพันธ โรงเรียนบานตรําดม
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289 35146 นางปวันรัตน สุนทรสวัสดิ์ โรงเรียนบานตะเคียน

290 35147 นายมนตรี อุตสาหะ โรงเรียนบานโชคเหนือ

291 35226 นายชัชวัล รัตนสูรย โรงเรียนบานโชคเหนือ

292 35241 นางสาวโสภิตา ประภาสัย โรงเรียนบานตะเคียน

293 35423 นางสาวธวัลรัตน งามนัก โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

294 35424 นายปริญญ ยิ่งหาญ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

295 35425 นางสาวยุพา เสนาะวาที โรงเรียนบานโชคเหนือ

296 35426 นางอังศุมาลิน พิมพจันทร โรงเรียนบานโชคเหนือ

297 35513 นางสาวดวงเดือน แกวผสม โรงเรียนบานตะเคียน

298 35655 นางสาวกรรณิการ บุญทวี โรงเรียนบานโชคเหนือ

299 35662 นางสาวอัปสร พันธฤทธิ๋ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

300 35812 นางสาวอณัญญา คงชูดี โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

301 35834 นายธีรพงษ ชาวนา โรงเรียนบานตะเคียน

302 35890 นางสาวปาริชาต ศรีเมือง โรงเรียนบานโชคเหนือ

303 36048 นายรัฐธรรมนูญ ผจญกลา โรงเรียนบานโชคเหนือ

304 36068 นายไพรัช แรงจบ โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

305 36087 นางสาวศิริพร นันทรัตน โรงเรียนบานโชคเหนือ

306 36140 นางสาวนันทนิตย  สีพูแพน โรงเรียนบานตะเคียน

307 36147 นางสาวจุฑารัตน นามวัฒน โรงเรียนบานตรําดม

308 36161 นางสาวมิ่งขวัญ สุขสบาย โรงเรียนบานตรําดม

309 800042 นางอัมพิการ ตุมทอง โรงเรียนบานโชคเหนือ

310 800043 นายนันทวัฒน เนียมหอม โรงเรียนบานตะเคียน

311 800045 นายอรุณ ประทัยงาม โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

312 800222 นางเยาวลักษณ ชัยหาญ โรงเรียนบานตะเคียน

313 800245 นางยุพา บุญเปลง โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)

314 800266 นายสุรเชษฐ จันทรแกว โรงเรียนบานตะเคียน

315 800333 นายสุทธิพงศ สํานึกนิตย โรงเรียนบานโชคเหนือ

316 800335 นายยศไพบูลย กุลรัตน โรงเรียนบานโชคเหนือ

317 800336 นางสาวสาคร ไดรอดดี โรงเรียนบานโชคเหนือ

318 800337 นายอดิศักดิ์ เทียนทอง โรงเรียนบานโชคเหนือ

319 800614 นางสาวณรินทรรัตน วรกิติญาดา โรงเรียนอนุบาลลําดวน(สุรพินทราษฎรนุสรณ)
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