
 
 

 
ประกาศ   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากดั 

เร่ือง  ประกาศรายช่ือสมาชิกผู้มีสิทธ์ิรับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2561 

**************************** 
         ดว้ยตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั  ไดป้ระกาศให้สมาชิกขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2561  ตามประกาศลงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 และรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม ถึง    
15  กนัยายน 2561 นั้น บดัน้ีส้ินสุดการรับสมคัรแลว้ 
         ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 62 กรณีพิเศษ เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2561 มีมติอนุมติัให้
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั  จ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

                    1. ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4              ทุนละ 2,500        บาท 
                    2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                 ทุนละ 3,500        บาท  

                         3. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4                  ทุนละ 4,500        บาท 
                         4. ระดบัอนุปริญญา /ระดบัปริญญาตรี    ทุนละ 5,500        บาท 

  โดยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั ก าหนดจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรในวนัท่ี 3 ตุลาคม 
2561 เป็นตน้ไป ขอใหส้มาชิกท่ีมีรายช่ือทา้ยประกาศน้ี ขอรับทุนการศึกษาจากกรรมการประจ าเขต 

  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
   

                ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26  กนัยายน  พ.ศ. 2561        
                                         

 
 

(นายสุชีพ พฤฒิพนัธ์พิศุทธ์) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั 



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

1 24836 นายนิติพฒัน์  พฒันฉตัรชยั มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั ด.ญ.ชชัชญา  พฒันฉตัรชยั รร.อนุบาลสุรินทร์

2 26575 นายคงกฤษ  จนัทร์ไทย วิทยาลยัเทคนิค จงัหวดั ด.ญ.พิชญา  จนัทร์ไทย รร.อนุบาลสุรินทร์

3 27406 นาย  กมล   รัมพณีนิล ร.ร.เทศบาล 1 จงัหวดั ด.ญ.สุพิชชา  รัมพณีนิล รร.เทศบาล 2

4 27717 นาย  ศุภทัรพนัธุ์   จนัพทุซา รร.สิรินธร จงัหวดั ด.ญ.ศุภาพิชญ ์ จนัพทุซา รร.อนุบาลสุรินทร์

5 29011 นาง  วิชชนี   มีปะทงั รร.แสงทรัพย์ จงัหวดั ด.ญ.วิชญานีย ์ มีปะทงั รร.เมืองสุรินทร์

6 29414 นาง  กมลชนก   โรจนกุศล สอ. ครูสุรินทร์ จงัหวดั ด.ช.ฐณกฤต  โรจนกุศล รร.อนุบาลสุรินทร์

7 30661 นาง  สุชาดา   สิงคเสลิต ร.ร.เทศบาล 1 จงัหวดั ด.ญ.ปาลิดา  สิงคเสลิต รร.อนุบาลสุรินทร์

8 31021 นางลคันา  จนัทร์ศิริ วิทยาลยัอาชีวศึกษา จงัหวดั ด.ญ.นรินทร์ภรณ์  จนัทร์ศิริ รร.เมืองสุรินทร์

9 32655 นายสุราชนัย ์ สุราช สมาคมฌาปนกิจ สอ.ครูสุรินทร์ จงัหวดั ด.ญ.สุภาวดี  สุราช รร.เมืองสุรินทร์

10 33464 นางสาว  อุมาพร   สิงห์คร ร.ร.เทศบาล 1 จงัหวดั ด.ช.กิตติธชั  ค  าแกว้ รร.เทศบาล 2

11 33574 นางสาว  ธนัญารัตน์   วิวาสุข มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั ด.ช.ธนัยธรณ์  แสนกลา้ รร.อนุบาลสุรินทร์

12 33621 นางสาว  จุรี   สุวรรณศรี มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั ด.ญ.อชิรญา  อุดมศกัด์ิ รร.วาณิชยนุ์กูล

13 33930 นางเนติมา  เหล่ียมดี วิทยาลยัอาชีวศึกษา จงัหวดั ด.ช.ม่ิงมงคล  เหล่ียมดี รร.อนุบาลสุรินทร์

14 800122 นาง  ยพุา   คงคาพนัธ์ พรก. ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดั ด.ญ.พตัร์พิมล  คงคาพนัธ์ รร.เมืองสุรินทร์

15 800123 นาง  อรอุมา   เกิดวฒิุชยั พรก. ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดั ด.ช.รัชภูมิ  เกิดวฒิุชยั รร.อนุบาลสุรินทร์

16 21090 นาง  กนกลกัษณ์   เกษรบวั ร.ร.วดัประสพ เมือง ด.ญ.พชัรพร  เกษรบวั รร.อนุบาลสุรินทร์

17 21115 นาย  เอกวิทย ์  เพช็รสุข ร.ร.เมืองสุรินทร์ เมือง ด.ญ.สุพิชญา  เพช็รสุข รร.เมืองสุรินทร์

18 21159 นาย  เสมอ   มีแกว้ ร.ร.บา้นภู่ เมือง ด.ช.จตุพร  มีแกว้ รร.บา้นกู(่ราษฎร์สามคัคี)

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน ป.4 



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน ป.4 

19 21856 นาง  อรพิมพ ์  ดวงงาม เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ 1 เมือง ด.ช.ชวลัวิทย ์ ดวงงาม รร.อนุบาลสุรินทร์

20 21866 นาง  สุจิรา   ทะเรรัมย์ ร.ร.บา้นกาเกาะระโยง เมือง ด.ญ.ภทัรวรรณ  ทะเรรัมย์ รร.เมืองสุรินทร์

21 23248 นาย  ทวี   ไตรล ้า ร.ร.หนองโตง เมือง ด.ญ.พรภสั  ไตรล ้า รร.หนองโตง "สุรวิทยาคม"

22 24558 นาง  อมรรัตน์   นิวฒัน์บรรหาร ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง ด.ญ.ปวีณพร  นิวฒัน์บรรหาร รร.อนุบาลสุรินทร์

23 25816 นาง  กีรติญา   มะลิซ้อน ร.ร.บา้นโคกวดั เมือง ด.ญ.กานตธิ์ดา  มะลิซ้อน รร.เมืองสุรินทร์

24 26358 นาง  บุษราคมั   กะการดี ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง ด.ช.ทศัน์พล  กะการดี รร.อนุบาลสุรินทร์

25 27058 นาง  พงศรั์ตน์   ถาวจตุัรัส ร.ร.บา้นละหุ่งหนองกก เมือง ด.ช.เตชินท ์ ถาวจตุัรัส รร.อนุบาลสุรินทร์

26 27136 นาย  อุดมศกัด์ิ   กระแสโสม ร.ร.บา้นโดนออง เมือง ด.ญ.สิริวิมล  กระแสโสม รร.อนุบาลสุรินทร์

27 27204 นาง  ศศิธร   คงวนั ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัสุรินทร์ เมือง ด.ญ.ปพิชญา  คงวนั รร.เมืองสุรินทร์

28 28168 นาง  พนารัตน์   หาญมานพ ร.ร.บา้นโคกเมือง เมือง ด.ญ.พิมพม์าดา  หาญมานพ รร.อนุบาลสุรินทร์

29 28266 นาง  ปนดัดา   ประสานสุข ร.ร.บา้นนาบวั เมือง ด.ญ.ครองขวญั  แหวนหล่อ รร.หนองโตง"สุรวิทยาคม"

30 28273 นาย  ชาชีวฒัน์   พรหมลิ ร.ร.บา้นโคกอารักษ์ เมือง ด.ญ.พชัรพร  พรหมลิ รร.อนุบาลสุรินทร์

31 28454 นาง  ภูษณิศา   จงมี ร.ร.ปอยเดิน เมือง ด.ญ.วริษา  จงมี รร.บา้นนาบวั

32 29074 นาย  ศกัด์ิชยั   พิศวงค์ ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง ด.ช.เอ้ือการย ์ พิศวงค์ รร.อนุบาลสุรินทร์

33 29131 นาย  ชินณปพทัน์   วิริยะธนาชยั บ านาญเขต 1 เมือง เมือง ด.ญ.กณันรีภทัธ์  วิริยะธนาชยั รร.เมืองสุรินทร์

34 29144 นาย  วชัระ   พิสาดรัมย์ ร.ร.บา้นตระแสง เมือง ด.ช.ชานนท ์ พิสาดรัมย์ รร.เมืองสุรินทร์

35 29272 นางสาวสิริกานต ์ เรืองจิต ร.ร.บา้นตะตึงไถง เมือง ด.ญ.กานตธี์รา  สาลี รร.เมืองสุรินทร์

36 29319 นาง  ปัทมกาญจน์   ปัญญาเหลือ ร.ร.บา้นเลา้ขา้ว เมือง ด.ช.นครา  ปัญญาเหลือ รร.วาณิชยนุ์กูล



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน ป.4 

37 29694 นาย  พิชยะสิทธ์ิ   เขม็เพชร ร.ร.หนองกวั เมือง ด.ช.สพลดนยั  เขม็เพชร รร.อนุบาลสุรินทร์

38 30425 นาย  จุมพล   ครองศิลป์ ร.ร.บา้นส าโรงโคกเพชร เมือง ด.ช.จิรัฏฐ์ติกานต ์ ครองศิลป์ รร.อนุบาลสุรินทร์

39 30951 นางสาว  ทิพวรรณ   เจือจนัทร์ ร.ร.บา้นประทดับุอาลอ เมือง ด.ญ.ธนสันี  ดียิง่ รร.บา้นอากกหนองขอนประชาวิทย์

40 31054 นาง  ทิพวรรณ   ปัญญาเหลือ ร.ร.บา้นจนัรม เมือง ด.ญ.ปัญญธิดา  ปัญญาเหลือ รร.อนุบาลสุรินทร์

41 31212 นาง  พนัเงิน   ทองเปลว ร.ร.หนองโตง เมือง ด.ญ.พวงชมพ ู ทองเปลว รร.อนุบาลสุรินทร์

42 31695 นาง  ชมพนุูท   ประยรูชาญ ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง ด.ญ.ชนมณี  ประยรูชาญ รร.อนุบาลสุรินทร์

43 34083 นาย  ณรงคพ์ร   วชัรจรัสพงศ์ ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง ด.ญ.กญัจนรัชต ์ วชัรจรัสพงศ์ รร.อนุบาลสุรินทร์

44 29343 นาง  อจัฉราลกัษณ์   นามพนู รร.บา้นตร าดม ล าดวน ด.ช.ธีรวิชญ ์ นามพนู รร.บา้นสะแร

45 800337 นาย  อดิศกัด์ิ   เทียนทอง พรก. ร.ร.พนาสนวิทยา ล าดวน ด.ช.ณฎัฐนนท ์ เทียนทอง รร.สังขะวิทยาคม

46 17505 นาย  ทวีป   บูรณ์เจริญ ร.ร.ลุมพกุหนองกุง ศีขรภูมิ ด.ช.เลิศพิพฒัน์  บูรณ์เจริญ รร.บา้นลุมพกุหนองกุง

47 21149 นาย  บุญลือ   เอ่ียมสะอาด ร.ร.บา้นหนองจอก ศีขรภูมิ ด.ช.วชัรินทร์  เอ่ียมสะอาด รร.บา้นหนองจอก

48 21451 นาง  นฤมล   ดีนาน ร.ร.บา้นพนัษี ศีขรภูมิ ด.ช.ณชัพงศ ์ ดีนาน รร.อนุบาลศีขรภูมิ

49 24092 นาย  วีระวฒัน์   วิทยอุดม รร.ศีขรภูมิพิสัย ศีขรภูมิ ด.ช.ศุภณฐั  วิทยอุดม รร.อนุบาลสุรินทร์

50 24235 นาง  วริศรา   ทมะนนัต์ ร.ร.อนุบาลศีขรภูมิ ศีขรภูมิ ด.ช.ธนกฤต  ทมะนนัต์ รร.อนุบาลสุรินทร์

51 24639 นาย  สังคม   ทูค  ามี ร.ร.บา้นกางของ ศีขรภูมิ ด.ช.ณฐกร  ทูค  ามี รร.บา้นกุดหวาย

52 25713 นาง  ปุณยวีร์   เจริญสวสัด์ิ ร.ร.บา้นโคกล าดวน ศีขรภูมิ ด.ช.ยศพนธ์  แสนกลา้ รร.เมืองสุรินทร์

53 26340 นาง  วิลยัลกัษ ์  ภูเขียว ร.ร.บา้นจตุรมิตรวิทยา ศีขรภูมิ ด.ญ.กลัยา  ภูเขียว รร.แงงกวง

54 26482 นาย  ประจวบ   ค  าใจ รร.แดลศิริวิทยา ศีขรภูมิ ด.ญ.ศุภรัตน์  ค  าใจ รร.อนุบาลศีขรภูมิ



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน ป.4 

55 26991 นาง  กาญจนา   แป้นแกว้ ร.ร.บา้นกะลนั ศีขรภูมิ ด.ช.ฐิติศกัด์ิ  แป้นแกว้ รร.อนุบาลศีขรภูมิ

56 28070 นาย  ชาญยทุธ   แกว้ปลัง่ ร.ร.บา้นหวัแรตนาโพธ์ิ ศีขรภูมิ ด.ญ.ชนากานต ์ แกง้ปลัง่ รร.อนุบาลสุรินทร์

57 28274 นาง  อรพิน   วงัสันต์ ร.ร.บา้นหนองหิน ศีขรภูมิ ด.ญ.ธนชัพร  วงัสันต์ รร.บา้นตรึม

58 29375 นาง  วลยัพร   แอกทอง รร.ศีขรภูมิพิสัย ศีขรภูมิ ด.ญ.ณฐัชนนัทพ์ร  แอกทอง รร.อนุบาลศีขรภูมิ

59 30254 นางสาว  ทิพากร   นามเดช รร.ศีขรภูมิพิสัย ศีขรภูมิ ด.ญ.พชรกมล  นามเดช รร.อนุบาลสุรินทร์

60 32022 นาย  ครองสุข   หารไชย รร.ศีขรภูมิพิสัย ศีขรภูมิ ด.ญ.พิรญาณ์  หารไชย รร.อนุบาลศีขรภูมิ

61 32351 นาง  กนกทิพย ์  พานวงค์ ร.ร.บา้นตรมไพร ศีขรภูมิ ด.ช.ธีระ  พานวงศ์ รร.วาณิชยนุ์กูล

62 33534 นาง  จีรภาวีร์   เป็นมงคล ร.ร.บา้นตรึม ศีขรภูมิ ด.ช.ศสิวฒัน์  เป็นมงคล รร.บา้นหนองแสง

63 33559 นาง  วิไลวรรณ   ค  าดี รร.ศีขรภูมิพิสัย ศีขรภูมิ ด.ช.กนัตพฒัน์  ค  าดี รร.อนุบาลสุรินทร์

64 800456 นาย  อนุรักษ ์  พลูสวสัด์ิ พรก. ร.ร.หนองแวงวิทยาคม ศีขรภูมิ ด.ญ.ภทัรวดี  พลูสวสัด์ิ รร.อนุบาลสุรินทร์

65 24571 นาย  มานะ   จนัทราคา บา้นดู่โศก ส าโรงทาบ ด.ญ.ณฐัณิชา  จนัทราคา รร.อนุบาลร้อยเอ็ด

66 25825 นาย  ธนภทัร   ทะเกิงลาภ ร.ร.บา้นกุง ส าโรงทาบ ด.ญ.ธีมาภทั  ทะเกิงลาภ รร.เมืองสุรินทร์

67 31378 นางสาว  จิรมน   งามนกั รร.ส าโรงทาบวิทยาคม ส าโรงทาบ ด.ญ.กุลจิรา  รักความดี รร.อนุบาลสุรินทร์

68 31525 นางสาว  ฐิติรัตน์   จินพละ บา้นจงัเกา ส าโรงทาบ ด.ญ.อนญัญา  ดอกจนัทร์ รร.อนุบาลสุรินทร์

69 31702 นางสาว  อษัฎาพร   ลาสนาม บา้นจงัเกา ส าโรงทาบ ด.ช.อนพชั  กมลบูรณ์ รร.เมืองสุรินทร์

70 33344 นางสาว  ปรียาภรณ์   สีสันงาม อนุบาลส าโรงทาบ ส าโรงทาบ ด.ช.ยคุลรัฐ  ศิริค  า รร.บา้นหนองฮะ

71 33510 นาง  พชัราวลยั   แกว้ดวงดี บา้นโนนสวรรค์ ส าโรงทาบ ด.ช.พงศพ์ชัรา  หาค า รร.งามจิตวารินช าราบ 2

72 33970 นางสาว  พรริน   เมียสพรม บา้นหนองฮะ ส าโรงทาบ ด.ญ.วิชญาพร  กีฬา รร.บา้นโคกไทร
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73 25256 นาง  กญัญารัตน์   พรมแตง ร.ร.อนุบาลจอมพระ จอมพระ ด.ญ.ฐิติวรฎา  พรมแตง รร.อนุบาลสุรินทร์

74 27666 นาง  นิตยา   บุญเลิศ รร.บุแกรงวิทยาคม จอมพระ ด.ญ.หยกเพชรพลอย  บุญเลิศ รร.บา้นจอมพระ

75 30430 นาง  เรณู   กระจายศรี รร.บา้นลุ่มระวีวิทยา จอมพระ ด.ช.ธนภทัร  กระจายศรี รร.อนุบาลจอมพระ

76 31349 นาง  เกศนีย ์  สุจินพรัหม ร.ร.อนุบาลจอมพระ จอมพระ ด.ช.ปิติภทัร  สุจินพรัหม รร.อนุบาลสุรินทร์

77 32696 นาง  วชิรญาณ์   ทพัพนัธ์ชยั รร.บา้นบุอาไร จอมพระ ด.ช.วรปรัชญ ์ ทพัพนัธ์ชยั รร.บา้นจอมพระ

78 33237 นาง  สุพิน   มสาธานงั รร.บา้นชุมแสง จอมพระ ด.ช.ธีรเมธ  มสาธานงั รร.บา้นจอมพระ

79 33682 นางสาว  นนัทิดา   พนัธ์ใหญ่ รร.จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ ด.ญ.ศรันยา  ไมสู้งดี รร.อนุบาลสุรินทร์

80 3929 นาย  มงคล   บูรณ์เจริญ บ านาญเขต 1 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ ด.ญ.มุกดา  บูรณ์เจริญ รร.หนองโตง

81 27948 นาย  อิสรา   โสแกว้ รร.บา้นพะเนา เขวาสินรินทร์ ด.ช.สุรกานต ์ โสแกว้ รร.บา้นยางทะเล

82 29170 นาย  บุญชู   ก่ิงจนัทร์ รร.บา้นโชค เขวาสินรินทร์ ด.ญ.บุณยวีร์  ก่ิงจนัทร์ รร.อนุบาลสุรินทร์

83 29461 นาง  ปาริชาต   แท่นแกว้ รร.บา้นบึง เขวาสินรินทร์ ด.ญ.ศวรรณรัตน์  แท่นแกว้ รร.บา้นบึง

84 30802 นาง  รัชดา   มุมทอง รร.บา้นสดอ เขวาสินรินทร์ ด.ช.พิตรพิบูล  มุมทอง รร.อนุบาลสุรินทร์

85 33513 นาย  เอกภพ   ภูบา้นหมอ้ รร.บา้นกนัเตร๊ียง เขวาสินรินทร์ ด.ญ.จารุพร  ภูบา้นหมอ้ รร.อนุบาลสุรินทร์

86 8818 นาย  ปัญญา   เทียมทอง บ านาญเขต 2 รัตนบุรี รัตนบุรี ด.ญ.ปานทิพย ์ เทียมทอง รร.อนุบาลรัตนบุรี

87 15765 นาย  ปฎิคม   สมทิพย์ รร.ไตรคามวิทยา รัตนบุรี ด.ช.ธามธาวิน  สมทิพย์ รร.บา้นเบิด

88 21965 นาย  เยน็   เพ่ิมทอง รร.บา้นขาม รัตนบุรี ด.ช.จตุรวิชญ ์ เพ่ิมทอง รร.บา้นผือประชาพฒันา

89 27674 นาง  รดา   โบราญประสิทธ์ิ รร.บา้นผือ(ประชาพฒันา) รัตนบุรี ด.ช.ศิรวิชญ ์ โบราญประสิทธ์ิ รร.อนุบาลทองอุ่น

90 28841 นาง  ไกรวลั   วฒิุยาสาร รร.ไตรคามวิทยา รัตนบุรี ด.ช.ภาณุวิชญ ์ วฒิุยาสาร รร.ไตรคามวิทยา
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91 29422 นาย  ชชัวาลย ์  กองสุข รร.ดอนแรดวิทยา รัตนบุรี ด.ช.วรากร  กองสุข รร.มูลนิธิวดัศรีอุบลรัตนาราม

92 29557 นาย  ธวชัชยั   ไชยสนาม รร.อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรี ด.ญ.ธีรดา  ไชยสนาม รร.อนุบาลรัตนบุรี

93 31142 นาง  ศิริวรรณ   สมสมาน ร.ร.แกศึกษาพฒันา รัตนบุรี ด.ญ.จรรยาภรณ์  สมสมาน รร.บา้นแก "แกศึกษาวิทยา"

94 33285 นางสาว  ทิชากร   สมร รร.รัตนบุรี รัตนบุรี ด.ญ.นรินทิพย ์ สมร รร.อนุบาลรัตนบุรี

95 23199 นาง  พนม   สุวงศ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม ด.ช.ปองพล  เช้ือหงษ์ รร.เทศบาลท่าตูม

96 23380 นาง  ผกาวดี   สุวงศ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม ด.ญ.ปณิสรา  สุวงศ์ รร.อนุบาลทองอุ่น 

97 24205 นาง  ชญาภา   สารจนัทร์ รร.บา้นหนองยาง ท่าตูม ด.ช.ติณณ์  สารจนัทร์ รร.อนุบาลทองอุ่น

98 25059 นาง  บุญณดา   สุกใส รร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์) ท่าตูม ด.ญ.ณฐักนิษฐ์  สุกใส รร.อนุบาลทองอุ่น

99 25135 นาย  สมเกียรต์ิ   บุญลอ้ม รร.บา้นโพนขวาว ท่าตูม ด.ช.ภูริชกิตต์ิ  บุญลอ้ม รร.อนุบาลทองอุ่น

100 25878 นาง  ณฐัยา   ชิตบณัฑิตย์ รร.เมืองแกพิทยาสรรค์ ท่าตูม ด.ช.ปราชญ ์ ชิตบณัฑิตย์ รร.อนุบาลทองอุ่น

101 28265 นาย  สายนัต ์  ค  ามะณี รร.บา้นโสมน ท่าตูม ด.ช.สุเมธ  ค  ามะณี รร.บา้นโสมน

102 28780 นาง  อมรทิพย ์  เกษรอินทร์ รร.บา้นน ้าออ้ม ท่าตูม ด.ช.จิรเมธ  เกษรอินทร์ รร.วาณิชยนุ์กูล

103 28780 นาง  อมรทิพย ์  เกษรอินทร์ รร.บา้นน ้าออ้ม ท่าตูม ด.ญ.จีรณา  เกษรอินทร์ รร.วาณิชยนุ์กูล

104 29475 นาย  จกัรกฤษณ์   ชิดนอก รร.บา้นบวั ท่าตูม ด.ช.ภทัรพงศ ์ ชิดนอก รร.เทศบาลท่าตูม

105 29714 นางสาว  ภทัรินทร์   อะสงค์ วิทยาลยัการอาชีพท่าตูม ท่าตูม ด.ช.สมินทร์  หมานมา รร.อนุบาลทองอุ่น

106 30989 นาง  สุภาพ   พลภกัดี ลานทรายพิทยาคม ท่าตูม ด.ญ.กตญัชลี  พลภกัดี รร.บา้นบะ

107 31474 นาย  สมปอง   อินทร์งาม รร.บา้นโพนครก ท่าตูม ด.ญ.ปาริชญา  อินทร์งาม รร.อนุบาลทองอุ่น

108 31523 นาง  วรรภา   กฤติยาวรรณ ลานทรายพิทยาคม ท่าตูม ด.ญ.เพชรนภา  กฤติยาวรรณ รร.บา้นบะ
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109 31838 นาง  อมรรัตน์   พรโสภณ รร.บา้นปร่ิง ท่าตูม ด.ญ.สู่ขวญั  พรโสภณ รร.เทศบาลท่าตูม

110 32265 นาง  ศศิธร   นากกระแสร์ รร.บา้นส าโรง ท่าตูม ด.ญ.เมธาพร  นากกระแสร์ รร.อนุบาลทองอุ่น

111 32750 นางสาว  นุชจรีย ์  มีพนัธ์ รร.บา้นโนนโพ ท่าตูม ด.ช.จารุวฒัน์  มีพนัธ์ รร.บา้นภูดิน

112 33189 นางสาว  ฐาปณีย ์  บุญมี ร.ร. เทศบาลท่าตูม ท่าตูม ด.ช.ภทัรกร  บุญมี รร.เทศบาลท่าตูม

113 33416 นาง  ศิวพร   บูรณะ รร.บา้นโนนโพ ท่าตูม ด.ญ.ภสัรสา  บูรณะ รร.บา้นจอมพระ

114 24678 นาย  สมชาย   หอมมาลา รร.บา้นดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี ด.ญ.ขวญัมุก  หอมมาลา รร.บา้นดู่นาหนองไผ่

115 25337 นาง  สมคิด   สุดสังข์ รร.บา้นโพธ์ิหว้ย ชุมพลบุรี ด.ช.พนัธะวิศ  สุดสังข์ รร.บา้นออ้ตล่ืงชนั

116 25421 นาง  ดลพทัร   สัปเสริฐ รร.บา้นส าโรง ชุมพลบุรี ด.ช.ปภาวิชญ ์ สัปเสริฐ รร.ทศพรวิทยา

117 26532 นาย  กิตติศกัด์ิ   ราชธรรมมา รร.บา้นโพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรี ด.ญ.ศรุดา  ราชธรรมมา รร.โพนทองพิทยาคม

118 26573 นาง  จนัทรา   ล่อดงบงั รร.บา้นระหาร ชุมพลบุรี ด.ช.ปิยวฒัน์  ล่อดงบงั รร.อนุบาลเอ่ียมสุข

119 26879 นาง  ดวงใจ   อินทชยั ชุมพลวิทยาสรรค์ ชุมพลบุรี ด.ญ.พิชชาภา  อินทชยั รร.อนุบาลชุมพลบุรี

120 27498 นาง  เกวลิน   แสงเหมาะ รร.บา้นโคกเมก็ ชุมพลบุรี ด.ช.พิมพกานต ์ แสงเหมาะ รร.สนวนโคกเมก็

121 30329 นาง  ร ายวน   ฤทธิบาล รร.บา้นไพรขลา ชุมพลบุรี ด.ญ.ชญัญานุช  ฤทธิบาล รร.บา้นไพรขลา

122 31024 นาง  ศรัญญา   เคนโยธา รร.บา้นตลุงโนนกอก ชุมพลบุรี ด.ญ.ธญัญภรณ์  เคนโยธา รร.อนุบาลทองอุ่น

123 31466 นาย  ทิวากร   ธนะมูล ชุมพลวิทยาสรรค์ ชุมพลบุรี ด.ช.ทยากร  ธนะมูล รร.อนุบาลชุมพลบุรี

124 32198 นางสาว  วนัทนา   สระแกว้ รร.บา้นขวาวโคง้ ชุมพลบุรี ด.ช.ชิษณุพงศ ์ ทองดี รร.รัตนวิทยาคม

125 32232 นางสาว  อุธร   ผิวทวี รร.บา้นหนองเรือ ชุมพลบุรี ด.ญ.สุพิชฌาย ์ แหล่งสุข รร.ทศพรวิทยา

126 33530 นาง  พรรณภสสร   บุญปก รร.บา้นตั้งใจ ชุมพลบุรี ด.ช.ธนภทัร  บุญปก รร.บา้นตั้งใจ
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127 19735 นาย  บุญยงค ์  มีแกว้ รร.บา้นกาพระ สนม ด.ญ.ปริชญา  มีแกว้ รร.บา้นนานวน

128 25537 นาง  ส าลี   ทวีสาร รร.บา้นหวังวั สนม ด.ช.อภินนัท ์ ทวีสาร รร.รัตนวิทยาคม

129 27061 นาง  รัตนา   เหล่าจูม รร.บา้นโพนดวน สนม ด.ญ.พรปวีณ์  เหล่าจูม รร.บา้นโพนดวน

130 28216 นาง  ลินจง   สุนทรชยั รร.บา้นกาพระ สนม ด.ช.ชนาธิป  สุนทรชยั รร.บา้นกาพระ

131 29832 นาง  นิยม   แสงทอง รร.บา้นผาแดงวิทยา สนม ด.ช.นิพิชฌน์  แสงทอง รร.ผาแดงวิทยา

132 30327 นาย  ภาณุวฒัน์   แกว้พนัจนัทร์ รร.บา้นหวันา สนม ด.ญ.กฤตินาณี  แกว้พนัจนัทร์ รร.หนองบวับานวิทยาคม

133 32714 นาง  ยอดยพุา   สมบูรณ์ รร.บา้นเป้า สนม ด.ญ.ขวญัพิชชา  สมบูรณ์ รร.อนุบาลรัตนบุรี

134 33079 นาง  อรดา   ภูมิสุวรรณ์ รร.บา้นหวังวั สนม ด.ช.สิรภูมิ  ภูมิสุวรรณ์ รร.สนมศึกษาคาร

135 33778 นาย  สัญญา   แอ่งสุข รร.บา้นหนองระฆงั สนม ด.ญ.ณิชกานต ์ แอ่งสุข รร.บา้นนาศรีสุข

136 19259 นาย  สุรพล   จนัดารักษ์ รร.บา้นโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา" โนนนารายณ์ ด.ช.พชรนนัต ์ จนัดารักษ์ รร.บา้นผือ

137 29407 นาย  สามารถ   ศรีมงคล รร.นารายณ์ค าผงวิทยา โนนนารายณ์ ด.ช.สุทธวีร์  ศรีมงคล รร.นารายณ์ค าผง

138 29427 นาย  ชชัวาล   มัน่คง รร.นารายณ์ค าผงวิทยา โนนนารายณ์ ด.ช.ชิติพนัธ์  มัน่คง รร.บา้นค าผง

139 29521 นาง  จนัทร์ฉาย   จวงจนัทร์ รร.โนนเทพ โนนนารายณ์ ด.ญ.ฟ้าใส  จวงจนัทร์ รร.บา้นหนองเทพ

140 30295 นาง  อาภรณ์   ลอ้มสุข รร.บา้นกา้นเหลืองวิทยา โนนนารายณ์ ด.ช.ฉตัรมงคล  ลอ้มสุข รร.บา้นระเวียง

141 30780 นาย  อมร   ก่ิงมณี รร.ประดู่แกว้ประชาสรรค์ โนนนารายณ์ ด.ช.จตุรภทัร  ก่ิงมณี รร.อนุบาลทองอุ่น

142 31262 นาง  ณิชาภทัร   สมสุข รร.บา้นผกัไหม โนนนารายณ์ ด.ญ.จิรปรียา  สมสุข รร.บา้นผกัไหม

143 33244 นางสาว  กนัยารัตน์   ศาลางาม รร.บา้นผกัไหม โนนนารายณ์ ด.ช.ชิษณุพงศ ์ สุขบรรเทิง รร.ทศพรวิทยา

144 16678 นาง  สมศรี   เหมาะเป็นดี รร.สุวรรณคารสงเคราะห์ ปราสาท ด.ญ.กฤติวรดา  อยา่นอนใจ รร.อนุบาลสุรินทร์



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน ป.4 

145 19431 นาย  ลาภ   คงสุข บ านาญเขต 3 ปราสาท ปราสาท ด.ช.กิตติภพ  คงสุข รร.อนุบาลสุรินทร์

146 21795 นาง  ชุติมา   ค  านึงคง รร.อมรินทราวารี ปราสาท ด.ช.ชณวษัก ์ ค  านึงคง รร.อนุบาลสุรินทร์

147 22563 นาย  สุธี   ศรีเครือด า รร.บา้นเช้ือเพลิง ปราสาท ด.ช.นิพิฐพนธ์  ศรีเครือด า รร.อนุบาลสุรินทร์

148 25264 นาง  ทศันีย ์  ใจน่าน รร.บา้นโคกจ าเริญ ปราสาท ด.ช.กิตตินนัท ์ ใจนาน รร.บา้นโคกจ าเริญ

149 25928 นาง  ไฉทยา   เสาร์ทอย รร.บา้นก็วล ปราสาท ด.ช.วรินทร  เสาร์ทอย รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร

150 27253 นาง  ปริยาภทัร   กะการดี ประสาทวิทยาคาร ปราสาท ด.ช.ฐิติวสัส์  กะการดี รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร

151 27262 นาง  โสภา1   ทองเอ่ียม ร.ร.โสตศึกษาพิเศษ ปราสาท ด.ญ.เพียงขวญั  ทองเอ่ียม รร.สาธิตวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์

152 27507 นาง  เขมรัศมี   สุบนันารถ ประสาทวิทยาคาร ปราสาท ด.ช.ชิณกวินป์  สุบนันารถ รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร

153 27888 นาย  วฒันา   งอกงาม รร.บา้นเช้ือเพลิง ปราสาท ด.ช.สกลวรรธน์  งอกงาม รร.อนุบาลสุรินทร์

154 28001 นาง  ลนาวรรณ   ดีแก่ รร.บา้นจบก ปราสาท ด.ญ.สิรขวญั  ดีแก่ รร.อนุบาลสุรินทร์

155 28088 นาง  ทองสุข   ใสแจ่ม รร.บา้นโคกบุ ปราสาท ด.ช.สิรวิชญ ์ ใสแจ่ม ศูนยก์ารศึกษาพิเศษสุรินทร์

156 28305 นาย  กิตติชยั   แผ่นจนัทร์ รร.ทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท ด.ช.ชยัภทัร  แผ่นจนัทร์ รร.อนุบาลสุรินทร์

157 28378 นาง  นิจวรรณ   ชินวงษ์ รร.กนัทราราม ปราสาท ด.ญ.อิงครัต  ชินวงษ์ รร.อนุบาลปราสาทศึกษคาร

158 28699 นาง  ปิยะดา   นรสาร รร.อมรินทราวารี ปราสาท ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  นรสาร รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร

159 28793 นาย  จกัราวธุ   ถือคุณ ร.ร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ปราสาท ด.ช.นภสินธุ์  ถือคุณ รร.อนุบาลสุรินทร์

160 28821 นาง  ชุติกานต ์  ไพรงาม รร.บา้นทมอ ปราสาท ด.ช.จตุพงศ ์ ไพรงาม รร.หนองโตง

161 29208 นาง  สุภคัร์   สุขกฤต รร.บา้นท านบ ปราสาท ด.ญ.สุวภทัร  สุขกฤต รร.อนุบาลสุรินทร์

162 29249 นาง  ศรีชล   ลบัโกษา รร.บา้นโคกทม ปราสาท ด.ญ.พชัริญา  ลบัโกษา รร.อนุบาลสุรินทร์



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน ป.4 

163 30090 นาย  ชิต   ตาติยะ ร.ร.บา้นตาเสาะ ปราสาท ด.ญ.ศลิษา  ตาติยะ รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร

164 30193 นาง  สานิตา   บรรเทิงใจ รร.บา้นท านบ ปราสาท ด.ญ.ปริยาภทัร  บรรเทิงใจ รร.บา้นท านพ

165 30429 นาง  ลกัขณา   ไต่ตาม รร.บา้นหนองยาว ปราสาท ด.ช.เรืองวิทย ์ ไต่ตาม รร.หนองโตง "สุรวิทยาคม"

166 30885 นาย  นิวฒัน์   บุญมา รร.มหาราช4 ปราสาท ด.ช.นิพวฒัน์  บุญมา รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร

167 31038 นาย  ปภงักร   นิลทยั รร.บา้นกาบกระบือ ปราสาท ด.ช.ภคิน  นิลทยั รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร

168 31408 นาย  สุทศัน์   ทองเอ่ียม ร.ร.โสตศึกษาพิเศษ ปราสาท ด.ญ.แกว้ฟ้า  ทองเอ่ียม รร.สาธิตวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์

169 32441 นาย  อเนตร   ดงัคนึก รร.เช้ือเพลิงวิทยา ปราสาท ด.ช.ธนภทัร  ดงัคนึก รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร

170 32792 นาง  อจัฉราวดี   บุญแสน รร.ทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท ด.ช.อฐัพล  บุญแสน รร.บา้นทุ่งมน

171 800264 นาย  สมาน   จ  าปาทอง พรก. ร.ร. วนัเจริญสามคัคี ปราสาท ด.ช.วชิวิทย ์ โพธ์ิทอง รร.เมืองสุรินทร์

172 25133 นาง  อรวรรณ   จนัทร์แท่น รร.บา้นแยงมิตรภาพท่ี146 สังขะ ด.ช.ชนินทร์  จนัทร์แท่น รร.สังขะวิทยาคม

173 26960 นาง  ทิวาภรณ์   ชยัศรีษะ รร.บา้นจารย์ สังขะ ด.ช.ศุภวิชญ ์ ชยัศรีษะ รร.สังขะวิทยาคม

174 27959 นาง  ระพีพฒัน์   สุขมณีใส รร.บา้นศรีนวล สังขะ ด.ญ.สุพทัรา  สุขมณีใส รร.สังขะวิทยาคม

175 28240 นาง  ศิริฉตัร   วิมานยงั รร.บา้นอาวอก สังขะ ด.ญ.สุพิชชา  วิมายงั รร.สังขะวิทยาคม

176 28445 นาง  ฐิติรัตน์   ไตรรัตน์ รร.สังขะ สังขะ ด.ช.รักแผ่นดิน  สุขประเสริฐ รร.บา้นคลองทราย

177 28770 นาง  นฤมล   แสงทอง สังขะวิทยาคม สังขะ ด.ช.ศุกนภทั  แสงทอง รร.อนุบาลสุรินทร์

178 29350 นาง  ธิภาภรณ์   ชาญเช่ียว รร.บา้นลนัแต้ สังขะ ด.ช.จิรวฒัน์  ชาญเช่ียว รร.อุบลปัญญานุกูล

179 29360 นาง  เพญ็นภา   ผาสุข รร.บา้นกะเลงเวก สังขะ ด.ช.สิทธิกร  ผาสุก รร.บา้นลนัแต้

180 30627 นาง  กนกกาญจน์   สมหวงั รร.บา้นถนน สังขะ ด.ญ.ผไทมาศ  สมหวงั รร.เมืองสุรินทร์



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน ป.4 

181 30735 นาง  เกษราภรณ์   มุ่งดี รร.บา้นโดง สังขะ ด.ช.วสุธร  มุ่งดี รร.เทศบาลสังขะ

182 31302 นาง  สาระภา   เนียมทอง รร.ขนาดมอญพิทยาคม สังขะ ด.ญ.กิตติกานต ์ เนียมทอง รร.บา้นจารย์

183 31623 นาง  พิกุล   นวลพดุซา รร.บา้นวงัปลดั สังขะ ด.ญ.ทิพรดา  นวลพดุซา รร.บา้นเลิศอรุณ

184 33088 นางสาว  พรทิพย ์  ขมุเงิน รร.บา้นแสนกาง สังขะ ด.ช.พชัรพล  เขินไทย รร.บา้นกนัโทรกประชาสรรค์

185 33100 นางสาว  สุภาดา   สุรสอน รร.บา้นสนบ สังขะ ด.ญ.รินรดา  ผดุงเรือง รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 1

186 33379 นางสาว  ชนญัชิดา   พวงเพชร รร.บา้นศรีนวล สังขะ ด.ช.ปภงักร  พวงเพชร รร.สังขะวิทยาคม

187 800205 นางสาว  อุษา   บุษบา พรก. รร.บา้นทพัทนั สังขะ ด.ช.ธนาธร  บุษบา รร.บา้นทพัทนั

188 29230 นาย  ธนวิชญ ์  ดาทอง รร.บา้นเตาแตก ศรีณรงค์ ด.ญ.ธนชัชา  ดาทอง รร.สังขะวิทยาคม

189 30488 นาง  ธญัญลกัษณ์   บุญยอม รร.บา้นตรวจ ศรีณรงค์ ด.ญ.นนัทน์ภสั  บุญยอม รร.เทศบาลสังขะ

190 30758 นาง  เยาวพร   ค  าฝอย รร.บา้นละมงค์ ศรีณรงค์ ด.ช.โสภณวิชญ ์ ค  าฝอย รร.สังขะวิทยาคม

191 31780 นางสาว  กญัชพร   พานนัท์ รร.บา้นหนองแวง ศรีณรงค์ ด.ญ.น ้าทิพย ์ อุตลา รร.บา้นหนองแวง

192 31941 นางสาว  จิตราภา   ชยัหมก รร.บา้นฉลีก ศรีณรงค์ ด.ญ.ธีร์วรา  สดใส รร.อนุบาลประโคนชยั

193 32892 นาง  จุฬารัตน์   แบง้กลาง รร.บา้นแดง ศรีณรงค์ ด.ช.กษิเดช  แบง้กลาง รร.บา้นณรงค์

194 32909 นาง  สยมุพร   ศรีวรรณ รร.บา้นตะโนน ศรีณรงค์ ด.ช.เศรษฐานาวี  ศรีวรรณ รร.บา้นตะโนน

195 800297 นาง  ขวญัจิต   วิเศษชาติ พรก. รร.บา้นนอ้ย ศรีณรงค์ ด.ญ.ปริญญากร  วิเศษชาติ รร.บา้นนอ้ย

196 10947 นาย  ศกัด์ิชยั   ส าเร็จดี บ านาญเขต 3 บวัเชด บวัเชด ด.ญ.ศศิกานต ์ ส าเร็จดี รร.สังขะวิทยาคม

197 19524 นาย  สุระ   แสนแกว้ รร.บา้นโชค บวัเชด ด.ช.แสนไกร  แสนแกว้ รร.บา้นโชค

198 27813 นาย  ณรงค ์  พนูเสง่ียมศิลป์ รร.บา้นไทยเดิม บวัเชด ด.ช.ชนาธิป  พนูเสง่ียมศิลป์ รร.เทศบาลสังขะ



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน ป.4 

199 30264 นาย  ไพรนรินทร์   ดีด่านคอ้ รร.บา้นไทยเดิม บวัเชด ด.ญ.พาขวญั  ดีด่านคอ้ รร.บา้นไทยเดิม

200 33176 นางสาว  วรรณวิศา   วงศศ์กัด์ิ บวัเชดวิทยา บวัเชด ด.ช.กิตติกานต ์ วงศศ์กัด์ิ รร.บา้นโนนสังข์

201 33232 นาย  ชชัวาล   กลัยาบุตร รร.บา้นหนองโจงโลง บวัเชด ด.ญ.ปาณิสรา  กลัยาบุตร รร.มารียนิ์รมล

202 15785 นาย  กิตติพงศ ์  มงักร รร.บา้นโคกตะเคียน กาบเชิง ด.ช.ณชัพงศ ์ มงักร รร.อนุบาลสุรินทร์

203 18526 นาย  ประทีป   สมดอก รร.บา้นกาบเชิงมิตรภาพ กาบเชิง ด.ช.ดนยั  สมดอก รร.กาบเชิงมิตรภาพท่ี 190

204 29222 นาง  สุพิน   พรหนองแสน รร.บา้นกาบเชิงมิตรภาพ กาบเชิง ด.ช.ธนภทัร  พรหนองแสน รร.กาบเชิงมิตรภาพท่ี 190

205 30192 นาย  วชิรวิชญ ์  ทองอุดม ร.ร.ปราสาทเบงวิทยา กาบเชิง ด.ช.กนัตพฒัน์  ทองอุดม รร.บา้นปราสาทเบง

206 31459 นาย  ประจวบ   ทองประดบั รร.บา้นบกัจรัง กาบเชิง ด.ช.กฤตยชญ ์ ทองประดบั รร.บา้นโคกบุ

207 32498 นางสาว  เอมอร   จนัทร์เสถียร รร.บา้นปราสาทเบง กาบเชิง ด.ช.วรรณลภย ์ บูรณะกิตติ รร.พระกุมารร้อยเอ็ด

208 33962 นางสาว  ชนิดา   จารัตน์ ร.ร.บา้นโจรก กาบเชิง ด.ญ.พชัริดา  สาลีแจง รร.บา้นถนน

209 15542 นาย  ภาณุวฒัน์   แหวนวิเศษ รร.บา้นนิคมสร้างตนเองปราสาท4 พนมดงรัก ด.ช.ชาญวิทย ์ แหวนวิเศษ รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 4

210 23165 นาย  สุริยา   กลา้แรง รร.บา้นสระแกว้ พนมดงรัก ด.ญ.ปนดัดา  กลา้แรง รร.บา้นโคกกลาง

211 30431 นาง  อุรา   สังเกตกิจ รร.บา้นตาเมียง พนมดงรัก ด.ช.กฤตเมธ  บุญอนนัต์ รร.มหาราช 4

212 30777 นาง  ธนัยาภทัร์   บุญสุยา รร.บา้นหนองคนันา พนมดงรัก ด.ช.ปรัชญา  บุญสุยา รร.อนุบาลบา้นกรวด

213 32132 นางสาว  อุมาพร   ชยัธิสาร รร.บา้นนิคมสร้างตนเองปราสาท4 พนมดงรัก ด.ญ.วลยัขวญั  สมนึกตน รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท

214 32344 นาย  วีรชน   เอ่ียมสะอาด รร.บา้นนิคมสร้างตนเองปราสาท4 พนมดงรัก ด.ญ.ณฏัฐกมล  เอ่ียมสะอาด รร.ตุลยาธร

215 32648 นางสาว  ธิติมา   เสาเวียง รร.บา้นอ าปึล พนมดงรัก ด.ช.ธญัพิสิษฐ์  เสาเวียง รร.บา้นอ าปึล

รวม  215 คน



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

1 9262 นาย  สุนนัท ์  เครือยา บ านาญมธัยม 33 สิรินธร จงัหวดั ด.ช.กฤตภาส  เครือยา รร.สิรินธร

2 13934 นายบุญยงค ์ คงทน วิทยาลยัอาชีวศึกษา จงัหวดั ด.ญ.กรองกาญจน์  คงทน รร.สิรินธร

3 21744 นาย  ประจิตร   บูรณ์เจริญ รร.สุรวิทยาคาร จงัหวดั ด.ช.ราชวตัร  บูรณ์เจริญ รร.สุรวิทยาคาร

4 22191 นาย  สมบติั   ทวีสาร ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดั ด.ช.นิธิศ  ทวีสาร รร.เทศบาล 1 บุรีรัมย์

5 22843 นาง  ฉณัแข   รัตตญัญู รร.สิรินธร จงัหวดั ด.ช.ศรัณยว์ฒิุ  รัตตญัญู รร.สิรินธร

6 23496 นางสาวรัชดา  ธนูศิลป์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั ด.ช.รัฐพงศ ์ ธนูศิลป์ รร.สุรวิทยาคาร

7 24222 นางศศิธร  ศูนยก์ลาง มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั ด.ช.ธนวรรธ  ศูนยก์ลาง รร.วีรวฒัน์โยธิน

8 24227 นาง  อรทยั   แก่นจนัทร์ ร.ร.เทศบาล 2 จงัหวดั ด.ช.ธฤต  แก่นจนัทร์ รร.สุรวิทยาคาร

9 24543 นาง  อรุณศรี   พนัธุ์ศกัดานนท์ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดั ด.ญ.นนัทน์ภสั  พนัธุ์ศกัดานนท์ รร.สิรินธร

10 24836 นายนิติพฒัน์  พฒันฉตัรชยั มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั ด.ญ.ฐิตารีย ์ พฒันฉตัรชยั รร.สิรินธร

11 25480 นายชยันะรินทร์   ทบัมะเริง มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั ด.ญ.นิชาภา  ทบัมะเริง รร.สุรวิทยาคาร

12 25844 นาง  สรัญญา   เรียบร้อย ร.ร.เทศบาล 3 จงัหวดั ด.ช.พนัชาติ  เรียบร้อย รร.สุรวิทยาคาร

13 25856 นายวิชยั  บุญโก่ง วิทยาลยัเทคนิค จงัหวดั ด.ญ.ณฐนน  บุญโก่ง รร.เขมะสิริอนุสสรณ์

14 26169 นางมลัลิกา  วงศพ์รหม ร.ร.สุรินทร์ศึกษา จงัหวดั ด.ช.ธนกฤต  วงศพ์รหม รร.สุรวิทยาคาร

15 26685 นายจิราย ุ สุขกุล วิทยาลยัเทคนิค จงัหวดั ด.ช.ปุณณเมธ  สุขกุล รร.สิรินธร

16 27644 นาย  ประเสริฐ   พิศสมยั รามวิทยารัชมงัคลาฯ จงัหวดั ด.ช.อชิตพล  พิศสมยั รร.สุรวิทยาคาร

17 27659 นาย  ชนะศึก   จินดาศรี รร.ตั้งใจวิทยาคม จงัหวดั ด.ช.ภทัรพงษ ์ จินดาศรี รร.สุรวิทยาคาร

18 28447 นายปธิกร  เฟ้ืองทอง วิทยาลยัเทคนิค จงัหวดั ด.ญ.ปณิชา  เฟ้ืองทอง รร.สิรินธร

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1

19 28447 นายปธิกร  เฟ้ืองทอง วิทยาลยัเทคนิค จงัหวดั ด.ญ.ณปภชั  เฟ้ืองทอง รร.สิรินธร

20 28734 นาง  วรรณกร   เล้ียววานิชย์ ร.ร.เทศบาล 1 จงัหวดั ด.ช.วิภูษิต  เล้ียววานิชย์ รร.สุรวิทยาคาร

21 28855 นาย  ถาวร   หอมหวล รร.นาดีวิทยา จงัหวดั ด.ช.รชต  หอมหวน รร.สุรวิทยาคาร

22 28893 นาย  เกษม   โปร่งจิต รร.สวายวิทยาคาร จงัหวดั ด.ช.ชยพทัธ์  โปร่งจิต รร.สุรวิทยาคาร

23 29011 นาง  วิชชนี   มีปะทงั รร.แสงทรัพย์ จงัหวดั ด.ช.ธนาวิชช ์ มีปะทงั รร.สุรวิทยาคาร

24 29132 นาย  ยงยทุธ   การชญักาศ รร.นาดีวิทยา จงัหวดั ด.ญ.ธมนวรรณ  การชญักาศ รร.นาดีวิทยา

25 29307 นาง  พิมล   ใจเยน็ รร.นาดีวิทยา จงัหวดั ด.ญ.ภูริชญา  ใจเยน็ รร.สิรินธร

26 31593 นาย  สนอง   ยอดชรูด สอ. ครูสุรินทร์ จงัหวดั ด.ช.ธีรนยั  ยอดชรูด รร.วีรวฒัน์โยธิน

27 31635 นาง  ทิพยาภรณ์   สมปอง ร.ร.เทศบาล 3 จงัหวดั ด.ญ.ภาณิศา  สมปอง รร.สิรินธร

28 32320 นายสันติ  สาแกว้ สถาบนัเทคโนฯ จงัหวดั ด.ญ.ปิติยาพร  แกว้ปลัง่ รร.สิรินธร

29 32629 นางณิชาดา  บ้ึงชยัภูมิ วิทยาลยัอาชีวศึกษา จงัหวดั ด.ช.เอกกร  บ้ึงชยัภูมิ รร.วีรวฒัน์โยธิน

30 33458 นางธีรตา  อุตมาน ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดั ด.ช.กองกลาง  อุตมาน รร.ประสาทวิทยาคาร

31 33605 นาง  พิรานุช   ไหวดี มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั ด.ญ.พิรัชญา  ไหวดี รร.วีรวฒัน์โยธิน

32 33930 นางเนติมา  เหล่ียมดี วิทยาลยัอาชีวศึกษา จงัหวดั ด.ช.มัน่มโน  เหล่ียมดี รร.สิรินธร

33 34131 นางเกษราภรณ์  สุพรรณฝ่าย มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั ด.ช.อภิรเดช  สุพรรณฝ่าย รร.สุรวิทยาคาร

34 800093 นาง  อุมา   พรหมบุตร พรก. ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดั ด.ช.กอ้งเกียรติ  พรหมบุตร รร.ท่าตูมประชาเสริมวิชญ์

35 800101 นาง  มณฑาทิพย ์  อินทนูจิตร พรก. ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดั ด.ช.ปวีร์  อินทนูจิตร รร.สิรินธร

36 800232 นาง  พิชยาภรณ์   อ่อนบา้นแดง พรก. ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดั ด.ช.ชโยดม  อ่อนบา้นแดง รร.ศีขรภูมิพิสัย



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1

37 6921 นาย  วิฑูรย ์  สอนภู่ บ านาญเขต 1 เมือง เมือง ด.ช.ฐิติพงศ ์ สอนภู่ รร.สุรวิทยาคาร

38 19001 นาย  อุทยั   เผ่าพนัธ์ ร.ร.บา้นโคกเพชร เมือง ด.ช.ณฐัวฒัน์  เผ่าพนัธุ์ รร.บา้นตระแสง

39 20257 นาง  เอ้ืออารี   สมานุหตัถ์ ร.ร.บา้นแกนอ้ย เมือง ด.ญ.สุชานาถ  สมานุหตัถ์ รร.สิรินธร

40 21159 นาย  เสมอ   มีแกว้ ร.ร.บา้นภู่ เมือง ด.ญ.ภาสินี  มีแกว้ รร.พญารามวิทยา

41 21468 นาง  เสาวนา   กลีบแกว้ ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง ด.ญ.สิริพรรณา  กลีบแกว้ รร.สิรินธร

42 22502 นาย  สมชาติ   ขอร่ม ร.ร.บา้นจกัจรูก เมือง ด.ช.นวพล  ขอร่ม รร.สุรวิทยาคาร

43 23933 นาง  ใขสี   สมานสวน ร.ร.บา้นจนัรม เมือง ด.ช.กฤตภาส สมานสวน รร.สุรวิทยาคาร

44 24381 นาย  พลา   สะอาดเอ่ียม ร.ร.บา้นแกนอ้ย เมือง ด.ญ.ธญัทิพ  สะอาดเอ่ียม รร.จุฬาภรณราชวิทยาลยั

45 24706 นาง  เรืองรอง   พิพฒันรักไทย ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง ด.ญ.ลลิตา  พิพฒันรักไทย รร.สิรินธร

46 25969 นาง  สุภรศรี   ศรีสุรักษ์ ร.ร.บา้นตาอ็อง เมือง ด.ช.ศิรวิชญ ์ ศรีสุรักษ์ รร.สุรวิทยาคาร

47 26157 นาง  อ  านวยพร   ดวงใจ ร.ร.เมืองสุรินทร์ เมือง ด.ญ.ปิยภรณ์  ดวงใจ รร.วีรวฒัน์โยธิน

48 26217 นาย  บุญถ่ิน   มหาสาโร เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ 1 เมือง ด.ช.จตุรภทัร  มหาสาโร รร.พระกุมารร้อยเอ็ด

49 26265 นาย  ชยัวิชิต   ข  าคม ร.ร.บา้นโคกยาง เมือง ด.ญ.ฐิติอาภา  ข  าคม รร.สิรินธร

50 27847 นาง  อ  านวย   นามมุงคุณ ร.ร.ปอยเดิน เมือง ด.ญ.ม่ิงกมล  นามมุงคุณ รร.สุรวิทยาคาร

51 28350 นาง  อญัชรา   นิตุธร ร.ร.บา้นระกาสังแก เมือง ด.ญ.ณฐัพร  นิตุธร รร.จอมพระประชาสรรค์

52 28401 นาง  อรพินท ์  เอกวงษา ร.ร.บา้นไถงตรง เมือง ด.ช.กนกพงศ ์ เอกวงษา รร.สุรวิทยาคาร

53 28590 นาง  วีรยา   สกุลทอง ร.ร.บา้นกระทม(ร่วนฯ) เมือง ด.ญ.กุลชา  สกุลทอง รร.สิรินธร

54 28608 นาง  ปานหทยั   บุญเสริม ร.ร.บา้นส าโรง เมือง ด.ช.ธนธรณ์  บุญเสริม รร.สุรวิทยาคาร



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1

55 28750 นาย  วิรชชั   บุญรับ ร.ร.บา้นทพักระบือ เมือง ด.ญ.บุญพรรษา  บุญรับ รร.สิรินธร

56 28909 นาง  วราภรณ์   ศิลปสิทธ์ิ ร.ร.บา้นจกัจรูก เมือง ด.ญ.สุพิชญา  ศิลปสิทธ์ิ รร.สิรินธร

57 29023 นาย  วิโรชน์   สมานวนั ร.ร.บา้นตระแบก เมือง ด.ช.นิติวฒัน์  สมานวนั รร.สุรวิทยาคาร

58 29041 นาย  ปาริเชษฐ์   เชิดกล่ิน ร.ร.บา้นโคกวดั เมือง ด.ช.ปัญจณากร  เชิดกล่ิน รร.สินรินทร์วิทยา

59 31909 นาง  วาสนา   ธีระวงศ์ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ 1 เมือง ด.ช.วงศธร  ธีระวงศ์ รร.สุรวิทยาคาร

60 31909 นาง  วาสนา   ธีระวงศ์ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ 1 เมือง ด.ช.วรพงศ ์ ธีระวงศ์ รร.สุรวิทยาคาร

61 32385 นาง  สุจิรา   สวา่งพ้ืน ร.ร.บา้นโดนออง เมือง ด.ญ.กฤษมล  สวา่งพ้ืน รร.สุรวิทยาคาร

62 33015 นาง  จุไล   โฉมงาม ร.ร.หนองโตง เมือง ด.ช.ศุภกิจ  โฉมงาม รร.สุรวิทยาคาร

63 33022 นาง  สุพนิดา   ตลบัทอง ร.ร.บา้นกาเกาะ(แหลมฯ) เมือง ด.ญ.ชญานิศสินี  ตลบัทอง รร.สิรินธร

64 23254 นาย  สุชาติ   ศรีเพชร รร.บา้นโชกเหนือ ล าดวน ด.ญ.ปาริชาติ  ศรีเพชร รร.ส าโรงทาบวิทยาคม

65 24144 นาย  ระพินทร์   มหทัธนศกัด์ิ รร.บา้นหนองคู ล าดวน ด.ช.ปรินทร์  มหทัธนศกัด์ิ รร.สุรวิทยาคาร

66 28372 นาย  ประณต   ชุบสุวรรณ สุรพินพิทยา ล าดวน ด.ช.ปัญญพฒั  ชุบสุวรรณ รร.สุรวิทยาคาร

67 28484 นาง  จนัธิรา   อุตทูน รร.อมรินทร์ราษฎร์วิทยา ล าดวน ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  อุตทูน รร.สิรินธร

68 31905 นาย  อมรเดช   ดีนาน รร.บา้นอู่โลก ล าดวน ด.ช.ภาณุรัศม์ิ  ดีนาน รร.สุรวิทยาคาร

69 33971 นาง  ยทิุน   ดอกค า รร.บา้นโชกใต้ ล  าดวน ด.ญ.พลอยลอ้มเพชร  ดอกค า รร.สิรินธร

70 800337 นาย  อดิศกัด์ิ   เทียนทอง พรก. ร.ร.พนาสนวิทยา ล าดวน ด.ญ.ศศิวิมล  เทียนทอง รร.สังขะ

71 20180 นาย  สุชาติ   เอ่ียมสะอาด ร.ร.บา้นยางเต้ีย ศีขรภูมิ ด.ช.กษิดิศ  เอ่ียมสะอาด รร.สุรวิทยาคาร

72 23051 นาง  จิตติมา   เกษีสังข์ รร.กดผไทประชาสรรค์ ศีขรภูมิ ด.ญ.ณฐัพชัร์  เกษีสังข์ รร.สนมวิทยาคาร



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1

73 24235 นาง  วริศรา   ทมะนนัต์ ร.ร.อนุบาลศีขรภูมิ ศีขรภูมิ ด.ญ.ธีราพร  ทมะนนัต์ รร.สิรินธร

74 24269 นาง  รุ่งทิวา   บูรณ์เจริญ ร.ร.บา้นโคกอาโพน ศีขรภูมิ ด.ญ.ฉตัรียา  บูรณ์เจริญ รร.สิรินธร

75 25713 นาง  ปุณยวีร์   เจริญสวสัด์ิ ร.ร.บา้นโคกล าดวน ศีขรภูมิ ด.ญ.กญัญาวีร์  แสนกลา้ รร.สุรวิทยาคาร

76 27274 นาง  อุมา   โมรา ร.ร.บา้นผกัไหม ศีขรภูมิ ด.ช.ทวีชยั  โมรา รร.ศีขรภูมิพิสัย

77 27399 นาง  สมพิศ   แตม้ทอง ร.ร.บา้นตรึม ศีขรภูมิ ด.ช.ธรธรณ์  แตม้ทอง รร.ศีขรภูมิพิสัย

78 28070 นาย  ชาญยทุธ   แกว้ปลัง่ ร.ร.บา้นหวัแรตนาโพธ์ิ ศีขรภูมิ ด.ช.กิตติพศ  แกว้ปลัง่ รร.สุรวิทยาคาร

79 28326 นาง  โนรี   ศิลาทิพย์ ร.ร.บา้นเปรียง ศีขรภูมิ ด.ญ.ป่ินพงษศ์า  ศิลาทิพย์ รร.สิรินธร

80 28873 นาย  อนุรักษ ์  พิศวงค์ ร.ร.อนุบาลศีขรภูมิ ศีขรภูมิ ด.ช.ศุภณฐั  พิศวงค์ รร.สุรวิทยาคาร

81 29406 นาง  กอบกุล   แปะทอง ร.ร.บา้นระเวียง ศีขรภูมิ ด.ช.เกียรติภูมิ  แปะทอง รร.สุรวิทยาคาร

82 30373 นาง  มลฤดี   หล่อทอง ร.ร.บา้นสวา่ง ศีขรภูมิ ด.ช.ชูเกียรติ  หล่อทอง รร.สุรวิทยาคาร

83 31134 นาย  ภทัรพงศ ์  ใยชวด รร.หนองแวงวิทยาคม ศีขรภูมิ ด.ญ.ภทัรภรณ์  ใยชวด รร.หนองแวงวิทยาคม

84 31393 นาง  สุภาพร   เรียงเงิน ร.ร.บา้นระเวียง ศีขรภูมิ ด.ช.ปภงักร  เรียงเงิน รร.สุรวิทยาคาร

85 31984 นาย  เกียรติธนพฒัน์   หิมหงษ์ ร.ร.บา้นตรมไพร ศีขรภูมิ ด.ช.ธีรภทัร์  หิมหงษ์ รร.ก าแพง

86 32482 นาย  กิตติพฒัน์   อินจนา รร.กดผไทประชาสรรค์ ศีขรภูมิ ด.ช.วิระยทุธ  อินจนา รร.ศีขรภูมิพิสัย

87 32545 นาง  ศิริรัตน์   บุญอุ่น ร.ร.บา้นตรึม ศีขรภูมิ ด.ญ.ฐิติรัตน์  บุญอุ่น รร.สิรินธร

88 33245 นาง  หงษท์อง   จงัอินทร์ ร.ร.บา้นกระโดนคอ้ ศีขรภูมิ ด.ญ.หทยักานต ์ จงัอินทร์ รร.สิรินธร

89 33993 นาง  รัตนา   บุญธนาสิริ รร.ยางวิทยาคาร ศีขรภูมิ ด.ช.ธาดา  สุภาวหา รร.สุรวิทยาคาร

90 800301 นาย  บุญลือ   ดีทัว่ พรก. ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย ศีขรภูมิ ด.ช.ดิถี  ดีทัว่ รร.ศีขรภูมิพิสัย



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1

91 20545 นาย  วชัรินทร์   บุญเสริม บา้นหนองแคน ส าโรงทาบ ด.ช.กษิด์ิเดช  บุญเสริม รร.ส าโรงทาบวิทยาคม

92 21997 นาย  ยนัต ์  ภางาม บา้นจงัเกา ส าโรงทาบ ด.ญ.สิริรัตน์  ภางาม รร.ส าโรงทาบวิทยาคม

93 23169 นาย  เกษม   สันทอง บ านาญเขต 1 ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ ด.ช.ภทัรศิลป์  สันทอง รร.บา้นหนองฮะ

94 24497 นาย  สุประกิจ   สิงจานุสงค์ บา้นหนองอีเลิง ส าโรงทาบ ด.ญ.รัตตมณี  สิงจานุสงค์ รร.สุรวิทยาคาร

95 25157 นาง  รุ่งนภา   ขอพรกลาง หม่ืนศรีประชาสรรค์ ส าโรงทาบ ด.ช.ปตินญา  ขอพรกลาง รร.สุรวิทยาคาร

96 32486 นาย  สมคิด   ศรีจ  าปา รร.ศรีสุขวิทยา ส าโรงทาบ ด.ญ.คณิตา  ศรีจ  าปา รร.จนัทรุเบกษาอนุสรณ์

97 33019 นาง  ศสุธร   ยนืยิง่ บา้นดู่โศก ส าโรงทาบ ด.ช.นิพิฐพนธ์  มาแสง รร.ส าโรงทาบวิทยาคม

98 33133 นางสาว  คชาภรณ์   สุขบรรณ์ บา้นดู่ ส าโรงทาบ ด.ช.จรรยวรรธ  สุขบรรณ์ รร.วีรวฒัน์โยธิน

99 22717 นาย  อาดุลย ์  ดวงราษี รร.บา้นลุ่มระวีวิทยา จอมพระ ด.ช.จิรภทัร  ดวงราษี รร.จอมพระประชาสรรค์

100 23736 นาย  ประเวส   ธนภทัรดิลก ร.ร.บา้นจอมพระ จอมพระ ด.ช.ธีรภทัร  ธนภทัรดิลก รร.สุรวิทยาคาร

101 24378 นาย  ธวชัชยั   เศรษฐนนัท์ ร.ร.อนุบาลจอมพระ จอมพระ ด.ญ.สุพิชชา  เศรษฐนนัท์ รร.สิรินธร

102 24561 นาง  รัชดาภรณ์   ใจกลา้ รร.จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ ด.ญ.อรวรา  ใจกลา้ รร.จอมพระประชาสรรค์

103 24761 นาย  ไพสาร   สูตรตนัติ รร.บา้นหนองสนิท จอมพระ ด.ญ.ปราณขวญั  สูตรตนัติ รร.จอมพระประชาสรรค์

104 25496 นาง  วนัทนา   มะลิซ้อน รร.บา้นกรูดหนองซ า จอมพระ ด.ญ.รฐา  มะลิซ้อน รร.ล าปลายมาศ

105 26145 นาง  นวลจนัทร์   ทองอุดม รร.บา้นลุ่มระวีวิทยา จอมพระ ด.ช.ธนวฒัน์  ทองอุดม รร.จอมพระประชาสรรค์

106 27504 นาง  ศุภทัร   สุขยา รร.บา้นชุมแสง จอมพระ ด.ญ.มนสัวี  สุขยา รร.สุรวิทยาคาร

107 29759 นาย  วิทวสั   สายบุตร ร.ร.ทวีคามวิทยา จอมพระ ด.ญ.ชนาธินาถ  สายบุตร รร.จอมพระประชาสรรค์

108 29844 นางสาว  รตนพร   โพธิสาร รร.บา้นอาแวะ จอมพระ ด.ช.สกลภทัร  โพธิสาร รร.จอมพระประชาสรรค์



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1

109 30367 นางสาว  พินวดี   ล้ิมวชัรากูล รร.บา้นหนองเหล็กประชาพฒัน์ จอมพระ ด.ช.จิรโชติ  เพ่ิมดี รร.สุรวิทยาคาร

110 32578 นาง  พรทิพย ์  เสริมผล หนองสนิทวิทยา จอมพระ ด.ช.ทินภทัร  แกว้เมียน รร.จอมพระประชาสรรค์

111 32696 นาง  วชิรญาณ์   ทพัพนัธ์ชยั รร.บา้นบุอาไร จอมพระ ด.ช.ณชัพล  ทพัพนัธ์ชยั รร.สุรวิทยาคาร

112 33681 นาง  นงศรี   หงษท์อง รร.บา้นหนองเหล็กประชาพฒัน์ จอมพระ ด.ญ.ยวุดี  หงษท์อง รร.สุรวิทยาคาร

113 800057 นาง  ฤดีวรรณ   หมายกลา้ พรก. รร.ไตรมิตรวิทยาสรรค์ จอมพระ ด.ช.วีรภทัร  หมายกลา้ รร.นาจะหลวย

114 15330 นาย  สุภาพ   กระจายศรี รร.บา้นสดอ เขวาสินรินทร์ ด.ญ.สุจิรา  กระจายศรี รร.บา้นสดอ

115 23488 นาย  วีรภทัร   ผลเกิด รร.สินรินทร์วิทยา เขวาสินรินทร์ ด.ญ.จีรณา  ผลเกิด รร.สิรินธร

116 24185 นาย  บญัชา   จารัตน์ รร.บา้นพะเนา เขวาสินรินทร์ ด.ช.กรเดช   จารัตน์ รร.รามวิทยารัชมงัคลาภิเษก

117 29015 นาย  นิรันดร์   ลวดเงิน รร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ ด.ช.อคัรวิชญ ์ ลวดเงิน รร.สุรวิทยาคาร

118 30673 นาย  พงษศ์กัด์ิ   รุ่งเรือง รร.บา้นโชค เขวาสินรินทร์ ด.ญ.วิภาดา  รุ่งเรือง รร.สิรินธร

119 31732 นาย  ธนกร   แกว้พินึก รร.สินรินทร์วิทยา เขวาสินรินทร์ ด.ช.ธนกฤต  แกว้พินึก รร.วีรวฒัน์โยธิน

120 19739 นาย  สมศรี   หลงชิน รร.บา้นดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) รัตนบุรี ด.ญ.จิราวรรณ  หลงชิน รร.รัตนบุรี

121 20837 นาย  สมภาร   ใยวนั รร.บา้นโนนจ าปา รัตนบุรี ด.ช.หาญเพชร  ใยวนั รร.รัตนบุรี

122 23626 นาง  สาธุกานต ์  โสสุข รร.บา้นหนองบวับาน รัตนบุรี ด.ช.เขมภฏั  โสสุข รร.วีรวฒัน์โยธิน

123 24998 นาย  พลกฤต   เสพสุข รร.บา้นหนองบวับาน รัตนบุรี ด.ช.สุชญา  เสพสุข รร.รัตนบุรี

124 25226 นาง  นนัทนา   สมพร้อม รร.บา้นดินแดง รัตนบุรี ด.ญ.นนัทิญา  สมพร้อม รร.รัตนบุรี

125 25822 นาง  ชูติภรณ์   เหงา้แกว้ รร.บา้นบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรี ด.ช.คคนานต ์ เหงา้แกว้ รร.ดอนแรดวิทยา

126 26087 นาย  สุดสาคร   สุขสวสัด์ิ ร.ร.แกศึกษาพฒันา รัตนบุรี ด.ญ.กชพน  สุจสวสัด์ิ รร.ชุมพลวิทยาสรรค์



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1

127 27018 นาย  สุธี   ทีทอง รร.อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรี ด.ญ.นพวรรณ  ทีทอง รร.จุฬาภรราชวิทยาลยับุรีรัมย์

128 28068 นาง  ประภาพร   หูทอง ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 2 รัตนบุรี ด.ช.ธณดล  หูทอง รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

129 28462 นาย  ขวญัเมือง   ทามแกว้ รร.บา้นน ้าเขียว รัตนบุรี ด.ช.ธนกร  ทามแกว้ รร.รัตนบุรี

130 30255 นาง  บงัอร   ทองมา รร.ดอนแรดวิทยา รัตนบุรี ด.ญ.กชพรรณ  ทองมา รร.เคียวน า

131 31010 นาง  ทศันนนัท ์  คงศรี รร.อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรี ด.ช.มนพทัธ์  คงศรี รร.รัตนบุรี

132 31492 นาย  ประยรู   แสงราม รร.บา้นหนองบวับาน รัตนบุรี ด.ช.พงศิรวิชญ ์ แสงราม รร.สุรวิทยาคาร

133 32423 นาย  ปรเมธ   โอษะคลงั รร.บา้นบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรี ด.ช.รชต  โอษะคลงั รร.ศรีสะเกษวิทยาลยั

134 32432 นาย  บุญมา   ปัญญาดี รร.บา้นหนองคู รัตนบุรี ด.ญ.สิริกญัญา  ปัญญาดี รร.จุฬาภรราชวิทยาลยับุรีรัมย์

135 32599 นาย  ณรงค ์  สุดชารี ร.ร.แกศึกษาพฒันา รัตนบุรี ด.ช.กิตติกร  สุดชารี รร.สุวรรณภูมิวิทยสัย

136 32623 วา่ท่ีร้อยตรี  ศกัด์ิณรงค ์  วงศว์าน รร.เบิดพิทยาสรรค์ รัตนบุรี ด.ช.ภูริณฐั  วงศว์าน รร.รัตนบุรี

137 32626 นาย  ณภทัร   เบา้นาค ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 2 รัตนบุรี ด.ญ.อญัชิษฐา  เบา้นาค รร.รัตนบุรี

138 32904 นาง  ปัญญดา   ลอ้ดงบงั รร.บา้นหนองบวับาน รัตนบุรี ด.ช.ปุญญพฒัน์  ลอ้ดงบงั รร.รัตนบุรี

139 33002 นางสาว  วลีวรรณ   วดัตรง รร.รัตนบุรี รัตนบุรี ด.ช.ระพีพฒัน์  วดัตรง รร.สุรวิทยาคาร

140 33433 นาง  วนันา   สุวรรณพนัธ์ รร.บา้นแก "แกศึกษาวิทยา" รัตนบุรี ด.ช.วนัชนะ  สุวรรณพนัธ์ รร.รัตนบุรี

141 23199 นาง  พนม   สุวงศ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม ด.ญ.พรหมพร  เช้ือหงษ์ รร.รัตนบุรี

142 25011 นาย  ประสิทธ์ิ   ฉายสันต์ รร.บา้นหนองตาด ท่าตูม ด.ช.กิตติมศกัด์ิ  ฉายสันต์ิ รร.บา้นท่าศิลา

143 25135 นาย  สมเกียรต์ิ   บุญลอ้ม รร.บา้นโพนขวาว ท่าตูม ด.ญ.กิตตรามาศ  บุญลอ้ม รร.สิรินธร

144 25627 นาง  สมบูรณ์   เกล้ียงพร้อม รร.บา้นนานวล ท่าตูม ด.ช.ณฐัพล  เกล้ียงพร้อม รร.สุรวิทยาคาร



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1

145 26717 นาง  บุษกร   น่ิมกระโทก รร.บา้นโนนสูง ท่าตูม ด.ช.ชนะเกียรติ  น่ิมกระโทก รร.ลานทรายพิทยาคม

146 26981 นาง  สุกญัญา   สมรูป รร.บา้นปร่ิง ท่าตูม ด.ช.ปันเปรม  สมรูป รร.สุรวิทยาคาร

147 27324 นาง  สุภาพร   สุริยะสุขประเสริฐ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม ด.ญ.กานตร์วี  สุริยะสุขประเสริฐ รร.รัตนบุรี

148 27701 นาย  ค  าโพธ์ิ   บุญสิงห์ รร.บา้นหนองอีด า ท่าตูม ด.ช.ธเนศวร  บุญสิงห์ รร.สุรวิทยาคาร

149 28265 นาย  สายนัต ์  ค  ามะณี รร.บา้นโสมน ท่าตูม ด.ญ.ธรรญธร  ค  ามะณี รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์

150 28795 นาย  ศุภกร   เขม็ทอง รร.บา้นน ้าค  า ท่าตูม ด.ญ.กฤติยานี  เขม็ทอง รร.สิรินธร

151 29443 นาย  อนนัตชยั   คุณนาม รร.บา้นหนองบวัมิตรภาพ ท่าตูม ด.ญ.อจัฉริยา  คุณนาม รร.สิรินธร

152 29871 นาง  ปิยาพร   คงนาค ลานทรายพิทยาคม ท่าตูม ด.ช.ปุญญพฒัน์  คงนาค รร.จอมพระประชาสรรค์

153 29954 นาง  จนัทร์จิรา   สาแกว้ รร.บา้นไกลเสนียด ท่าตูม ด.ช.สุกฤษฎิ  สาแกว้ รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์

154 31664 นาง  นิภา   ศรีเท่ียง รร.บา้นน ้าออ้ม ท่าตูม ด.ช.วรวชั  ศรีเท่ียง รร.ปทุมรัตตพิ์ทยาคม

155 31886 นาย  สุทธิรักษเ์ขตร์   สังขส์าลี รร.ทุ่งกุลาพิทยาคม ท่าตูม ด.ญ.กวินทรา  สังขส์าลี รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์

156 32566 นาง  อรสา   สุขเหลือง ชา้งบญวิทยา ท่าตูม ด.ช.ศิริพงษ ์ สุขเหลือ รร.จอมพระประชาสรรค์

157 33200 นางสาว  มยรุา   จนัทร์ประดบั ร.ร. เทศบาลท่าตูม ท่าตูม ด.ญ.อารียา  บริสุทธ์ิ รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์

158 33841 นาง  สุภิญญา   บุญมะยา รร.บา้นเมืองแก ท่าตูม ด.ช.อินทรายธุ  บุญมะยา รร.สนมวิทยาคาร

159 16071 นาย  เอกนรินทร์   หาดี รร.บา้นตั้งใจ ชุมพลบุรี ด.ญ.จุฑานรินทร์  หาดี รร.พทุไธสง

160 24930 นาย  พฒันจกัษ ์  ค  าเภา รร.บา้นยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรี ด.ญ.ชนกนนัท ์ ค  าเภา รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์

161 25570 นาง  พชัรี   พฒุซ้อน ชุมพลวิทยาสรรค์ ชุมพลบุรี ด.ญ.เบญญาภา  พฒุซ้อน รร.สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม

162 25883 นาง  วิไลวรรณ์   แกว้หอม รร.บา้นหนองเรือ ชุมพลบุรี ด.ญ.กรรฎิมาภรณ์  แกว้หอม รร.สิรินธร



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1

163 27926 นาง  กรรณิการ์   นิแพง รร.บา้นขนุไชยทอง ชุมพลบุรี ด.ช.สิรวิชญ ์ นิแพง รร.สุรวิทยาคาร

164 28187 นาง  พรทิพย ์  ยีส่ารพฒัน์ รร.บา้นหวันาค า ชุมพลบุรี ด.ญ.คริษฐา  ยีส่ารพฒัน์ รร.พระกุมารศึกษา

165 28340 นาง  วิไลพร   จุปะมตัตงั รร.บา้นทิพยน์วด ชุมพลบุรี ด.ช.เทียนชยั  จุปะมตัตงั วิทยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ด

166 29127 นาง  ชชัฎาภรณ์   นอ้ยถนอม รร.บา้นขนุไชยทอง ชุมพลบุรี ด.ช.ณฐัวฒัน์  นอ้ยถนอม รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์

167 29411 นาง  กชนิภา   วนัทะนีย์ รร.บา้นศรีณรงค์ ชุมพลบุรี ด.ช.ณฐัดนยั  วนัทะนีย์ รร.พระกุมารศึกษา

168 32033 นาง  รัตนาภรณ์   สุภาลกัษณ์ รร.ชุมชนบา้นซาด ชุมพลบุรี ด.ญ.พรรณภทัร  สุภาลกัษณ์ รร.รัตนบุรี

169 32584 นาง  ชนิดา   ภาสวสัด์ิ รร.อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ด.ช.ปฏิภาณ  ภาสวสัด์ิ รร.ชุมพลวิทยาสรรค์

170 17413 นาย  สมบติั   ร่วมดี รร.บา้นโพนโก สนม ด.ญ.รัตนาภรณ์  สางาม รร.สนมวิทยาคาร

171 24984 นาย  สาทิตย ์  บุตรสวน รร.บา้นหนองระฆงั สนม ด.ญ.ปุณณญา  บุตรสวน รร.วีรวฒัน์โยธิน

172 25225 นาง  ธญัญา   แอบศรีหาด รร.บา้นผาแดงวิทยา สนม ด.ช.ธญัวิชญ ์ แอบศรีหาด รร.สุรวิทยาคาร

173 25439 นาง  กฤษณา   เขม็พดุซา รร.บา้นหนองบวัแดง สนม ด.ช.ธนภูมิ  เขม็พดุซา รร.รัตนบุรี

174 25537 นาง  ส าลี   ทวีสาร รร.บา้นหวังวั สนม ด.ญ.ชญัญา  ทวีสาร รร.สุรวิทยาคาร

175 26680 นาง  ทรรศน์พร   เฉลียวฉลาด รร.บา้นหนองขนุศรี สนม ด.ญ.มธุรดา  เฉลียวฉลาด รร.จุฬาภรณราชวิทยาลยั

176 29826 นาย  คมสัน   สุวรรณโท รร.บา้นผาแดงวิทยา สนม ด.ญ.สิริภสัสร  สุวรรณโท รร.ธญับุรี

177 30958 นาย  เรืองวิทย ์  สุดดี รร.บา้นโนนเปือย สนม ด.ช.วชิรวิทย ์ สุดดี รร.สุรวิทยาคาร

178 31576 นาง  สายใจ   เขม็ทอง รร.บา้นโพนโก สนม ด.ช.ธวินกฤษฏ ์ เขม็ทอง รร.รัตนบุรี

179 31576 นาง  สายใจ   เขม็ทอง รร.บา้นโพนโก สนม ด.ช.ธวินวิชญ ์ เขม็ทอง รร.รัตนบุรี

180 32564 นาง  สุมาลี   มีสอาด รร.บา้นส าโรง สนม ด.ญ.นราภรณ์  กะการดี รร.จอมพระประชาสรรค์



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1

181 33481 นาง  สุณี   โกยสวสัด์ิ สนมวิทยาคาร สนม ด.ช.ภทัรพล  โกยสวสัด์ิ รร.บา้นนาดี

182 22824 นาย  ประสิทธ์ิ   หนุนชู รร.บา้นม่วงหวาน โนนนารายณ์ ด.ช.พรินทาน  หนุนชู รร.สิรินธร

183 25738 นาง  สาคร   เสริมแกว้ รร.บา้นข้ีเหล็ก โนนนารายณ์ ด.ช.สุชานนท ์ เสริมแกว้ รร.รัตนบุรี

184 28431 นาง  มยรีุย ์  ศรีทอง รร.นารายณ์ค าผงวิทยา โนนนารายณ์ ด.ญ.สิริธิดา  ศรีทอง รร.เบิดพิทยาสรรค์

185 28853 นาง  อุมาพร   พทุธลา รร.บา้นขมุดิน โนนนารายณ์ ด.ญ.ปราณปรียา  พทุธลา รร.สิรินธร

186 30655 นาง  ดาเรศร์   บุญสวสัด์ิ รร.บา้นกา้นเหลืองวิทยา โนนนารายณ์ ด.ช.ถิรคุณ  บุญสวสัด์ิ รร.รัตนบุรี

187 30992 นาย  วรเมธ   จนัทะสี รร.บา้นคอ้ โนนนารายณ์ ด.ญ.ธารธารา  จนัทะสี รร.บา้นชาต

188 31007 นาง  คุณญัญา   โพธ์ิศรี รร.บา้นผกัไหม โนนนารายณ์ ด.ช.พีรภาส  โพธ์ิศรี รร.นารายณ์ค าพงวิทยา

189 31530 นาง  ปริยชาต   ทวีวฒิุ รร.บา้นกา้นเหลืองวิทยา โนนนารายณ์ ด.ญ.ณฏัฐาภรณ์  ทวีวฒิุ รร.รัตนบุรี

190 33611 นาง  สมใจ   จิตสิริไพบูลย์ รร.นารายณ์ค าผงวิทยา โนนนารายณ์ ด.ช.ภูวฤธ  จิตสิริไพบูลย์ รร.หนองเหล็กเบญจวิทยา

191 33640 นาง  สงวน   เล่ืองลือ รร.บา้นโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา" โนนนารายณ์ ด.ญ.ฐิตาพร  สีลกนัตสูติ รร.นารายณ์ค าพงวิทยา

192 800451 นาย  สราวธุ   บุญทพัไทย พรก. รร.บา้นขมุดิน โนนนารายณ์ ด.ญ.พรวิมล  บุญทพัไทย รร.รัตนบุรี

193 14855 นาย  ธงชยั   เอ่ียมสะอาด บ านาญมธัยม 33 ปราสาท ปราสาท ด.ช.ธญัพิสิษฐ์  เอ่ียมสะอาด รร.สิรินธร

194 18586 นาย  ปัญญา   พว่งงามพนัธ์ ประสาทวิทยาคาร ปราสาท ด.ช.ปฐวี  พว่งงามพนัธ์ รร.ประสาทวิทยาคาร

195 24538 นาง  ลลิตภทัร   ตรงใจ ร.ร.บา้นทนง ปราสาท ด.ญ.เบญญภา  ตรงใจ รร.สิรินธร

196 27214 นาง  สุภาวดี   ต่างประโคน รร.โคกยางวิทยา ปราสาท ด.ช.ภูผา  ต่างประโคน รร.สุรวิทยาคาร

197 27321 นาย  จ  ารัส   เสียงเพราะ ประสาทวิทยาคาร ปราสาท ด.ญ.ฉตัรติยา  เสียงเพราะ รร.สุรวิทยาคาร

198 27657 นาย  สิงห์ชยั   พฒันพิเชษฐพงศ์ รร.ทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท ด.ช.ชินาธิป  พฒันพิเชษฐพงศ์ รร.ประสาทวิทยาคาร



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1

199 28226 นาง  ณิฐิกานต ์  แสงสุข รร.บา้นบุอนัโนง ปราสาท ด.ญ.เมลานี  ดงัคนึก รร.ประสาทวิทยาคาร

200 29208 นาง  สุภคัร์   สุขกฤต รร.บา้นท านบ ปราสาท ด.ช.วีรากร  สุขกฤต รร.สุรวิทยาคาร

201 29418 นาง  พีรญา   ก  าจดัภยั รร.บา้นปลดั ปราสาท ด.ช.ณฐัวฒิุ  ก  าจดัภยั รร.ประสาทวิทยาคาร

202 29771 นาง  ประดบั   สอดศรีจนัทร์ รร.บา้นท านบ ปราสาท ด.ญ.สุวรินทร์  สอดศรีจนัทร์ รร.สิรินธร

203 30087 นาง  โสภา   ทองพลา รร.บา้นสวายซอ ปราสาท ด.ญ.สิริโสภา  เรืองชยัภูมิ รร.สิรินธร

204 30978 นาง  ผกามาศ   กนัสา ร.ร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ปราสาท ด.ญ.บณัฑิตา  กนัสา รร.สิรินธร

205 31663 นาย  ปรีชา   สัตยซ่ื์อ รร.วนัเจริญสามคัคี ปราสาท ด.ญ.สุทดัตา  สัตยซ่ื์อ รร.ประสาทวิทยาคาร

206 32751 นาง  เกียรติสุดา   ค  านึงคง ร.ร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ปราสาท ด.ช.ศุภณฐั  จารัตน์ รร.นครราชสีมาปัญญานุกูล

207 33167 นาย  ปฏิวติั   ไชยชนะ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปราสาท ด.ญ.โยษิตา  ไชยชนะ รร.นารีนุกูล

208 33793 นางสาว  จินตนา   สมหงษ์ รร.บา้นปลดั ปราสาท ด.ช.ธนกร  มะโนศรี รร.บา้นละมงค์

209 33927 นาย  กิตติศกัด์ิ   เพง่เล็งดี รร.บา้นเสกกอง ปราสาท ด.ญ.อุษณียาภรณ์  เพง่เล็งดี รร.รัตนบุรี

210 800251 นาย  ช านาญ   สุมหิรัญ พรก. ร.ร. บา้นลงัโกม ปราสาท ด.ญ.ศิริลกัษณ์  สุมหิรัญ รร.บา้นลงัโกม

211 8428 นาย  ปัญญโรจ   เทียนแกว้ บ านาญเขต 3 สังขะ สังขะ ด.ญ.วศินี  เทียนแกว้ รร.สิรินธร

212 14822 นาง  จินตนา   พรมสวรรค์ บ  านาญเขต 3 สังขะ สังขะ ด.ช.ชยัพฒัน์  พนมสวรรค์ รร.สังขะ

213 25074 นาง  ละเมียด   ม่วงอ่อน รร.บา้นโดง สังขะ ด.ญ.พชัรพร  ม่วงอ่อน รร.วีรวฒัน์โยธิน

214 25133 นาง  อรวรรณ   จนัทร์แท่น รร.บา้นแยงมิตรภาพท่ี146 สังขะ ด.ช.ชลมัพ ์ จนัทร์แท่น รร.สังขะ

215 25373 นาง  อุไรวรรณ   คชัมา รร.บา้นร่มเยน็ สังขะ ด.ญ.อญัญาดา  คชัมา รร.สังขะ

216 25445 นาย  อุทยั   ศรีเจริญ รร.บา้นช าเบง สังขะ ด.ช.ธรรมปพน  ศรีเจริญ รร.บวัเชดวิทยา



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1

217 25489 นาง  จ  าเนียร   ท  ามีภกัด์ิ รร.บา้นตาคง สังขะ ด.ช.ทุติยภูมิ  ท  ามีภกัด์ิ รร.ตาคงวิทยา  รัชมงัคลาภิเษก

218 25716 นาง  แสงจนัทร์   แขค้  า รร.บา้นกระสัง สังขะ ด.ช.พีรพชัร  แขค้  า รร.สุรวิทยาคาร

219 26247 นาง  บวัเนตร   พลศรี รร.บา้นขอนแตก สังขะ ด.ญ.กุลนนัท ์ พลศรี รร.เฉลิมพระเกียริสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

220 27075 นาง  วนรัตน์   รุ่งพิสิฐไชย รร.พระแกว้วิทยา สังขะ ด.ช.ปิยพนธ์  รุ่งพิสิฐไชย รร.สุรวิทยาคาร

221 27193 นาง  นวลจิรา   สินทรา รร.บา้นตาโมม สังขะ ด.ญ.พชัณิชา  สินทรา รร.จุฬาภรณราชวิทยาลยับุรีรัมย์

222 27706 นาง  วิมลศิริ   สายบุตร รร.บา้นกระเทียม สังขะ ด.ญ.ปาสินี  สายบุตร รร.ประโคนชยัพิทยาคม

223 27749 นาย  ศุภชาติ   ฟังวฒันา สังขะวิทยาคม สังขะ ด.ช.ศิวโชค  ฟังวฒันา รร.สิรินธร

224 27924 นาย  พนม   จนัทะเสน รร.บา้นสะกาด สังขะ ด.ช.พนัธกานต ์ จนัทะเสน รร.สุรวิทยาคาร

225 28575 นาง  วรางคณา   พิมพท์อง รร.บา้นตาพราม สังขะ ด.ญ.ชญัญานุช  พิมพท์อง รร.สิรินธร

226 29005 นาย  วิรพงษ ์  สงคพิ์มพ์ รร.บา้นหว้ยปูน สังขะ ด.ญ.ธนพร  สงคพิ์มพ ์ รร.สังขะ

227 29350 นาง  ธิภาภรณ์   ชาญเช่ียว รร.บา้นลนัแต้ สังขะ ด.ช.จิรภทัร  ชาญเช่ียว รร.บวัเชดวิทยา

228 29496 นาง  ณหทยั   สุขอุม้ รร.ดมวิทยาคาร สังขะ ด.ช.ชินภทัธ์  สุขอุม้ รร.บวัเชดวิทยา

229 29532 นาง  พลอยปภสั   ทองทา รร.บา้นเสรียง สังขะ ด.ญ.พรธีรา  มหานาม รร.สิรินธร

230 29791 นางสาว  รัชนี   ธรรมเม รร.บา้นสนวน สังขะ ด.ช.ฉตัรดนยั  อุปครุธ รร.สังขะ

231 30170 นาง  พวงศรี   แกว้หอม รร.สตรีวิทยาสมาคม สังขะ ด.ช.กนัตธีร์  แกว้หอม รร.บวัเชดวิทยา

232 30382 นาง  สัมมนา   นามวฒัน์ รร.สหมิตรวิทยา สังขะ ด.ช.วศินระพี  ขอชนะ รร.วีรวฒัน์โยธิน

233 30532 นาง  สุเพียร   ทนัวนั รร.บา้นหว้ยสิงห์ สังขะ ด.ช.นุภาวฒัน์  ทนัวนั รร.วีรวฒัน์โยธิน

234 30712 นาง  พรรณทิพา   สาสนานนท์ รร.บา้นกระสัง สังขะ ด.ญ.พาทินธิดา  สาสนานนท์ รร.บา้นกระสัง



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1

235 31183 นาย  ฐานิฏฐ์   ศิลางาม รร.บา้นลนัแต้ สังขะ ด.ช.พีรณฐั  ศิลางาม รร.สังขะ

236 31401 นาง  วนิชนนัท ์  มณฑล รร.เทพอุดมวิทยา สังขะ ด.ช.อรรถพร  มณฑล รร.สังขะ

237 31616 นาย  สรวฒิุ   วฑุฒิชยัพนัธุ์ รร.บา้นพรหมสะอาด สังขะ ด.ญ.อชิรญา  วฑุฒิชยัพนัธุ์ รร.พทุไธสง

238 31626 นาง  อรวรรณ   ทมธิแสง รร.บา้นโคกไทร สังขะ ด.ช.ณฐัพล  ทมธิแสง รร.สังขะวิทยาคม

239 32487 นาย  สุทธิชยั   จิตรปรีดา รร.บา้นศาลาสามคัคี สังขะ ด.ญ.ปรามาภรณ์  จิตรปรีดา รร.สังขะ

240 32487 นาย  สุทธิชยั   จิตรปรีดา รร.บา้นศาลาสามคัคี สังขะ ด.ญ.ปริยากร  จิตรปรีดา รร.สังขะ

241 32551 นางออมทรัพย ์ สวา่งเนตร วิทยาลยัการอาชีพสังขะ สังขะ ด.ช.ปฐีวี  สวา่งเนตร รร.บุรีรัมยพิ์ทยาคม

242 32969 นาง  ณิชา   สมยิง่ รร.บา้นจารย์ สังขะ ด.ญ.จุฑามาศ  สมยิง่ รร.สังขะ

243 34237 นางสาว  ภทัธิรา   เจือจนัทร์ รร.บา้นตาโมม สังขะ ด.ช.พรพิพฒัน์  พรมพิลา รร.บา้นตาโมม

244 13268 นาย  เสน่ห์   บุราคร รร.บา้นกุง ศรีณรงค์ ด.ช.ภกัดี  บุราคร รร.ส าโรงทาบวิทยาคม

245 14525 นาง  ละเอียด   ชาติดอน รร.บา้นพะเนาว์ ศรีณรงค์ ด.ญ.ปวีณ์กร  ชาติดอน รร.สังขะ

246 26054 นาง  กนกอร   กระจ่าง รร.บา้นนอ้ย ศรีณรงค์ ด.ญ.ณฐัณิชา  กระจ่าง รร.ศีขรภูมิพิสัย

247 26901 นาย  สมยศ   บุญร่วม รร.บา้นตรวจ ศรีณรงค์ ด.ช.วรโชติ  บุญร่วม รร.สุรวิทยาคาร

248 28458 นาง  สิริยากร   พทุธานุ รร.บา้นเกาะตรวจ ศรีณรงค์ ด.ญ.พนชักร  พทุธานุ รร.สิรินธร

249 800442 นาง  นิตยา   โจมสติ พรก. รร.บา้นเกาะตรวจ ศรีณรงค์ ด.ญ.ภทัรวดี  โจมสติ รร.ขขุนัธ์

250 10947 นาย  ศกัด์ิชยั   ส าเร็จดี บ านาญเขต 3 บวัเชด บวัเชด ด.ญ.ญาใจ  ส าเร็จดี รร.รามวิทยารัชมงัคลาภิเษก

251 20095 นาย  สงวน   ค  าลอย รร.บา้นสะเดา บวัเชด ด.ญ.เมษยา  ค  าลอย รร.บวัเชดวิทยา

252 25590 นาง  สุทธิวรรณ   โกสีย์ รร.บา้นสะแร บวัเชด ด.ญ.ณฐัพร  โกสีย์ รร.ปักธงชยัประชานิรมิต



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1

253 28147 นาย  สิทธิศกัด์ิ   สายยศ รร.บา้นบวัขนุจงฯ บวัเชด ด.ช.ประกาศิต  สายยศ รร.สุรวิทยาคาร

254 28771 นาย  สุพจน์   บุญแยม้ รร.บา้นหนองเหล็ก(กองทพับกอุปถมัภ)์ บวัเชด ด.ญ.จิรารัตน์  บุญแยม้ รร.สิรินธร

255 30223 นาง  ศศิมาภรณ์   ดีเลิศ รร.บา้นอาโพน บวัเชด ด.ช.นนัทรัฐ  ดีเลิศ รร.บวัเชดวิทยา

256 30804 นาง  อจัฉราภรณ์   นาคเจือ บวัเชดวิทยา บวัเชด ด.ช.ธนกฤต  นาคเจือ รร.บวัเชดวิทยา

257 31451 วา่ท่ีพ.ต.  อนุศิษฎ ์  เอกยรัีมย์ รร.บา้นโอทะลนั บวัเชด ด.ญ.ผกากาญจน์  เอกยรัีมย์ รร.บวัเชดวิทยา

258 31627 นาง  กวิสรา   แป้นจนัทร์ รร.บา้นโคกสมอง บวัเชด ด.ช.ปองภพ  แป้นจนัทร์ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลยั

259 32770 นาง  ทศันีย ์  สุขรอบ รร.บา้นบวัขนุจงฯ บวัเชด ด.ญ.ปนดัดา  ใตเ้มืองปาก รร.สิรินธร

260 800082 นาง  กวิสรา   พงษช์าติ พรก. รร.บา้นหนองโจงโลง บวัเชด ด.ช.รชต  พงษช์าติ รร.บา้นหนองโจงโลง

261 800182 นาง  ปภาวี   แรงหาญ พรก. รร.บา้นบวัขนุจงฯ บวัเชด ด.ช.เอกลกัษณ์  แรงหาญ รร.บวัเชดวิทยา

262 21873 นาย  สุนทร   มงคล รร.บา้นหนองโยโคกปืด กาบเชิง ด.ช.นพรัตน์  มงคล รร.กระเทียมวิทยา

263 24574 นาย  บุญเพ่ิม   หวงัผล รร.บา้นปราสาทเบง กาบเชิง ด.ช.พนูสิน  หวงัผล รร.สุรวิทยาคาร

264 26177 นาย  สุรพล   เสียงเพราะ ร.ร.เรืองเจริญพฒันา กาบเชิง ด.ช.ชิษณุพงศ ์ เสียงเพราะ รร.สุรวิทยาคาร

265 26215 นาย  สมาน   นาคนวล ร.ร.บา้นโจรก กาบเชิง ด.ช.คณาธิป  นาคนวล รร.สุรวิทยาคาร

266 26764 นาง  สุวรรณี   พิมลี ร.ร.กาบเชิงวิทยา กาบเชิง ด.ญ.ภาวิณี  พิมลี รร.ประสาทวิทยาคาร

267 27004 นาย  พรสันต ์  โมคศิริ ร.ร.แสงทองสมบูรณ์วิทยา กาบเชิง ด.ญ.ภูริตา  โมคศิริ รร.สิรินธร

268 27846 นาย  ชยัวฒัน์   โลหะจินดา ร.ร.บา้นโจรก กาบเชิง ด.ช.ณฐัปคลัย ์ โลหะจินดา รร.สุรวิทยาคาร

269 28186 นาย  วินิจต ์  หวา่งแสง รร.บา้นด่าน กาบเชิง ด.ญ.วริศรา  หวา่งแสง รร.สุรวิทยาคาร

270 29283 นาง  น ้าเพชร   พลอยพนัธ์ รร.บา้นถนนชยั กาบเชิง ด.ญ.พีรดา  พลอยพนัธ์ รร.สิรินธร



ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 1

271 30032 วา่ท่ีร้อยตรี  หญิงเบญจมาศ   รร.บา้นกาบเชิงมิตรภาพ กาบเชิง ด.ช.ธฤตธรรศ  สุนทรวงษ์ รร.บวัเชด

272 30365 นาย  กอบพงษ ์  นาคประดา ร.ร.บา้นโจรก กาบเชิง ด.ช.กชนิภา  นาคประดา รร.ประสาทวิทยาคาร

273 30627 นาง  กนกกาญจน์   สมหวงั รร.บา้นหนองโยโคกปืด กาบเชิง ด.ญ.ศิริขวญั  สมหวงั รร.สุรวิทยาคาร

274 31077 นางสาว  ปัฐฑิมาภรณ์   แป้นแกว้ รร.บา้นหนองโยโคกปืด กาบเชิง ด.ญ.ภทัรฑิราภรณ์  แป้นแกว้ รร.สุรวิทยาคาร

275 31566 นาย  ปิยะ   ฉลาดเลิศ รร.บา้นโนนสวรรค์ กาบเชิง ด.ช.กณัฑร์พี  ฉลาดเลิศ รร.สุรวิทยาคาร

276 31991 นาง  ณฐัณิชา   เหลือดี รร.บา้นกาบเชิงมิตรภาพ กาบเชิง ด.ช.นุกูลกิจ  โลกนิยม รร.วีรวฒัน์โยธิน

277 32311 นาง  รุ่งทิพย ์  พทุธผ่าย รร.บา้นปราสาทเบง กาบเชิง ด.ญ.รัฐพร  พทุธผ่าย รร.สิรินธร

278 32705 นาย  ชานนท ์  หนุนชู รร.บา้นโนนสวรรค์ กาบเชิง ด.ช.หฤษฎ ์ หนุนชู รร.สุรวิทยาคาร

279 32717 นาง  อารีลกัขณ์   ภาคพรม รร.บา้นคูตนั กาบเชิง ด.ญ.ธนภรณ์  ภาคพรม รร.ประสาทวิทยาคาร

280 33991 นาย  นฤพนธ์   พิเนตรบูรณะ รร.บา้นด่าน กาบเชิง ด.ช.พงศพ์นธ์  พิเนตรบูรณะ รร.สุรวิทยาคาร

281 30777 นาง  ธนัยาภทัร์   บุญสุยา รร.บา้นหนองคนันา พนมดงรัก ด.ช.ปณิธาน  บุญสุยา รร.สุรวิทยาคาร

282 32784 นางสาว  วิจิตรตรา   อุดมครบ รร.บา้นรุน พนมดงรัก ด.ญ.ศศิประภา  วิถุนดั รร.บา้นตะเคียนกูยวิทยา

283 33977 นางสาว  ทิพยนิ์ดา   ช่วยรัมย์ รร.บา้นอ าปึล พนมดงรัก ด.ช.วชัรทรัพย ์ ช่อมลิ รร.บา้นกรวดวิทยาคาร

284 34383 นาย  นพสิทธ์ิ   เสาวดาน รร.บา้นรุน พนมดงรัก ด.ช.พงศภ์รณ์  เสาวดาน รร.สุรวิทยาคาร

รวม  284  คน



ล ำดับ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

1 15418 นายฉนั  บุษราคมั สถาบนัเทคโนฯ จงัหวดั นางสาวสิริมน  บุษราคมั รร.วีรวฒัน์โยธิน

2 17671 นาย  ชาญ   จิรัฐติกาลกุลเวท รร.สิรินธร จงัหวดั นายพสิษฐ์ จิรัฐติกาลกุลเวท รร.ราชสีมาวิทยาลยั

3 19949 นาง  ทิพยม์าศ   เกิดเหมาะ สอ. ครูสุรินทร์ จงัหวดั นางสาวชยาภรณ์  เกิดเหมาะ รร.สิรินธร

4 19991 นาย  ประกอบ   ไมอ่้อนดี ร.ร.เทศบาล 3 จงัหวดั นายยศศกัด์ิ  ไมอ่้อนดี วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

5 20515 นายสมปอง  ชูวงค์ วิทยาลยัเทคนิค จงัหวดั นายศุภชล  ชูวงค์ รร.สุรวิทยาคาร

6 21814 นาง  ชริตา   ภาวสิทธ์ิ รร.สุรวิทยาคาร จงัหวดั น.ส.ชนญัชิดา  ภาวสิทธ์ิ รร.สุรวิทยาคาร

7 22381 นาย  พอย   สุดจ านง รร.สิรินธร จงัหวดั นายนพวฒัน์ สุดจ านง รร.สิรินธร

8 23090 นาง  พรแกว้   จนัทร์เพญ็ ร.ร.เทศบาล 2 จงัหวดั นายกิตติวฒัน์  จนัทร์เพญ็ รร.สิรินธร

9 23184 นาย  บุญจนัทร์   พิมพป์ระเสริฐ รร.วีรวฒัน์โยธิน จงัหวดั น.ส.ปุญญิกา พิมพป์ระเสริฐ รร.สิรินธร

10 23613 นายอิสรภาพ  เอ็นดู มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั นางสาวอิลริยาภรณ์  เอ็นดู รร.สิรินธร

11 23614 นายพนา  จินดาศรี มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั นางสาวเอวิตรา  จินดาศรี รร.สุรวิทยาคาร

12 23892 นางสาว  พิมล   ราชสุข รร.สิรินธร จงัหวดั นายอภิสิทธ์ิ  ศิริสงวน รร.สิรินธร

13 24147 นาย  สุรศกัด์ิ   เทอดสุวรรณ สุรินทร์ราชมงคล จงัหวดั นายหรัณย ์เทอดสุวรรณ รร.สุรวิทยาคาร

14 24837 นายฉตัรชยั  ศรีมาลา มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั น.ส.กฤติมา ศรีมาลา รร.สุรวิทยาคาร

15 24995 นางอุไร  จนัทมตัตุการ มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั นายจตุรพร จนัทมตัตุการ วิทยาลยัเทคนิคสุรนารี

16 25354 นาง  สุณิชา   อาภาอมร รร.โชคเพชรพิทยา จงัหวดั  นายปัณณวฒัน์ อาภาอมร รร.สุรวิทยาคาร

17 25480 นายชยันะรินทร์   ทบัมะเริง มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั น.ส.ณฎัธลิกา ทบัมะเริง รร.สุรวิทยาคาร

18 25518 นาย  ยอดชาย   เพียรดี รร.สุรวิทยาคาร จงัหวดั น.ส.บุญธิชา เพียรดี รร.สุรวิทยาคาร

19 25697 นาย  เกษมสินธุ์   สอนสุข ร.ร.เทศบาล 2 จงัหวดั นายวฒิุกร  สอนสุข รร.สุรวิทยาคาร

20 25844 นาง  สรัญญา   เรียบร้อย ร.ร.เทศบาล 3 จงัหวดั นายอภิวฒัน์ เรียบร้อย รร.สุรวิทยาคาร

21 26169 นางมลัลิกา  วงศพ์รหม ร.ร.สุรินทร์ศึกษา จงัหวดั นางสาวสรัลชนา  วงศพ์รหม รร.สิรินธร

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 4



ล ำดับ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 4

22 26685 นายจิราย ุ สุขกุล วิทยาลยัเทคนิค จงัหวดั นายปัณณธร  สุขกุล รร.สุรวิทยาคาร

23 27003 นาง  ดรุณี   ชาวเมืองปักษ์ รามวิทยารัชมงัคลาฯ จงัหวดั นางสาวฐิตินนัท ์ ชาวเมืองปักษ์ รร.สิรินธร

24 27074 นาย  มานพ   เสร็จพร้อม รร.ตั้งใจวิทยาคม จงัหวดั นายนพกร  เสร็จพร้อม รร.สุรวิทยาคาร

25 27157 นาง  โสภา   เรียบร้อย พญารามวิทยา จงัหวดั นายสิทธิพงษ ์ เรียบร้อย รร.วีรวฒัน์โยธิน

26 27449 นาง  วรรณา   สิยาชีพ รร.สิรินธร จงัหวดั นายเอกอาร์ม  สิยาชีพ รร.สุรวิทยาคาร

27 27839 นาย  สุพงศ ์  สุภาสยั บ านาญเขต 1 รร.สิรินธร จงัหวดั นายเสรีภาพ  สุภาลยั รร.สิรินธร

28 27877 นาย  ชเรนทร์   จิตติพทุธางกูร รร.สุรวิทยาคาร จงัหวดั นางสาวพินทุสร  จิตติพทุธางกูร รร.สิรินธร

29 28261 นางดลใจ  ล้ีตระกูล สถาบนัเทคโนฯ จงัหวดั นายจิราย ุ ลีตระกูล วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

30 28791 นายอลงกรณ์  อมัพชุ สถาบนัเทคโนฯ จงัหวดั นายวสุ  อมัพชุ รร.สิรินธร

31 29136 นางสาวบุษบา  กรวยทอง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษสุรินทร์ จงัหวดั น.ส.บุษยมาส  กรวยทอง รร.สิรินธร

32 29346 นาย  มนตรี   ทา้วไทยชนะ รร.สิรินธร จงัหวดั นายณภทัร ทา้วไทยชนะ รร.สิรินธร

33 29676 นาง  สุนนัทา   นามสวา่ง รร.สุรวิทยาคาร จงัหวดั นายสิทธิโชค นามสวา่ง รร.สุรวิทยาคาร

34 29888 นาย  พีรพงศ ์  มัน่หมาย รร.สุรวิทยาคาร จงัหวดั นายจิรัฐพงศ ์มัน่หมาย รร.สุรวิทยาคาร

35 29959 นาย  ธชัชยั   ย ัง่ยนื รามวิทยารัชมงัคลาฯ จงัหวดั นางสาวลกัษิกา  ย ัง่ยนื รร.จอมพระประชาสรรค์

36 31593 นาย  สนอง   ยอดชรูด สอ. ครูสุรินทร์ จงัหวดั นายจิรภทัร  ยอดชรูด วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

37 31731 นางภทัร์พิชชา  พวงสด สถาบนัเทคโนฯ จงัหวดั นายภณัณพงศ ์ พวงสด รร.สุรวิทยาคาร

38 32308 นาง  วนันิดา    อินทร์งาม ร.ร.เทศบาล 2 จงัหวดั นายจิรวฒัน์  อินทร์งาม รร.สุรวิทยาคาร

39 32438 นาง  สุกญัญา   ทองกลาง ร.ร.สุรินทร์พิทยาคม จงัหวดั นายธราเทพ  ทองกลาง รร.สุรวิทยาคาร

40 32629 นางณิชาดา  บ้ึงชยัภูมิ วิทยาลยัอาชีวศึกษา จงัหวดั นายอภิชา  บ้ึงชยัภูมิ วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์

41 33504 นายบุญทนั  สนัน่น ้าหนกั สถาบนัเทคโนฯ จงัหวดั นางสาวภทัรพร  สนัน่น ้าหนกั รร.สิรินธร

42 800120 นาง  เมตตา   กมลวฒันานนท์ พรก. ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดั น.ส.ธชัพรรณ  กมลวฒันานนท์ รร.สุรวิทยาคาร



ล ำดับ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 4

43 800181 นาง  ปทมรัตน์   สายไทย พรก. ร.ร.โชคเพชรพิทยา จงัหวดั นายศาสตรารัตน์  รัตนวรรณ วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

44 9915 นาย  เฉลียว   สนัทดั ร.ร.บา้นประสิทธ์ิธนู เมือง น.ส.นิศานาถ สนัทดั รร.สิรินธร

45 14696 นาง  อรุณวดี   ชูศรี ร.ร.บา้นประทดับุอาลอ เมือง นายปวีณ  ชูศรี วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

46 16553 นาย  สงบ   เหมือนลือ ร.ร.บา้นโคกเมือง เมือง นางสาวหทัยา  เหมือนลือ รร.สุรวิทยาคาร

47 19001 นาย  อุทยั   เผ่าพนัธ์ ร.ร.บา้นโคกเพชร เมือง นางสาวศุภิสรา  เผ่าพนัธุ์ รร.สุรวิทยาคาร

48 20001 นาย  สนุก   เหมาะตวั ร.ร.บา้นคอโค เมือง นายกิติศกัด์ิ  เหมาะตวั รร.สุรวทยาคาร

49 20256 นาย  จุฬา   มนัธุภา ร.ร.บา้นโคกพระ เมือง นางสาวภทัราพร  มนัธุภา รร.สุรวิทยาคาร

50 20272 นาง  นริศรา   สาแกว้ ร.ร.บา้นโคกพระ เมือง นายปักษชนม ์ สาแกว้ รร.สุรวิทยาคาร

51 21468 นาง  เสาวนา   กลีบแกว้ ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง น.ส.สิริไพฑูรย ์กลีบแกว้ รร.สุรวิทยาคาร

52 21866 นาง  สุจิรา   ทะเรรัมย์ ร.ร.บา้นกาเกาะระโยง เมือง นายปิยฒัน์  ทะเรรัมย์ วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

53 22900 นาย  ชาตรี   ร าจวน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ 1 เมือง นายมฌฑล  ร าจวน รร.สุรวิทยาคาร

54 22953 นาง  พะเยาว ์  เหมือนคิด ร.ร.บา้นกนัแสง เมือง นายวศัพล เหมือนคิด รร.สุรวิทยาคาร

55 22955 นางอารีย ์ หวัเขา ร.ร.บา้นโคกมะเมียน เมือง น.ส.อริสา หวัเขา รร.สิรินธร

56 23000 นาย  อภิวฒัน์   พวงบุญ ร.ร.หนองโตง เมือง นายณฐัดนยั  พวงบุญ รร.สุรวิทยาคาร

57 23657 นาง  ภทัรพร   นุชมา ร.ร.บา้นขามระกา เมือง นายจิรกิตต์ิ นุชมา รร.สุรวิทยาคาร

58 23766 นาย  เดชา   บุตรดา ร.ร.บา้นกระทมคุณรส เมือง นางสาวจิตราพร  บุตรดา รร.สุรวิทยาคาร

59 23933 นาง  ใขสี   สมานสวน ร.ร.บา้นจนัรม เมือง นางสาวธมกร  สมานสวน รร.สุรวิทยาคาร

60 24087 นาง  วรวลญัช์   แสงภกัดี ร.ร.บา้นทพักระบือ เมือง นางสาวพิมพช์นก  มูลทอง รร.สุรวิทยาคาร

61 24246 นาย  วิวฒัน์ชยั   นิลวรรณ ร.ร.บา้นปราสาทตราด เมือง น.ส.ภูษณิศา  นิลวรรณ รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั

62 24544 นาย  สุริยนั   จารัตน์ ร.ร.บา้นแกใหญ่ เมือง นายรวีโรจน์ จารัตน์ รร.สุรวิทยาคาร

63 25031 นายดนยพ์ฒันภูมิ  สมบูรณ์การ ร.ร.บา้นโคกมะเมียน เมือง นายกรณ์นราพงศ ์ สมบูรณ์การ วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์



ล ำดับ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 4

64 25141 นาง  ศศิธร   ศรีธีรประเสริฐ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ 1 เมือง นางสาวจรรยารักษ ์ ศรีธีรประเสริฐ รร.สิรินธร

65 25380 นาง  ชลทิพย ์  พละเสน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ 1 เมือง นายชลชาต  โชติช่วง รร.สุรวิทยาคาร

66 25475 นาง  วิไลพร   ทางดี เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ 1 เมือง นายธีรภทัร์  ทางดี วิทยาลยัสารพดัช่างสุรินทร์

67 25719 นาง  โสภา   เจริญศิริ ร.ร.บา้นหวัตะพาน เมือง น.ส.ยศวดี เจริญศิริ รร.วีรวฒัน์โยธิน

68 25965 นาง  พิณณพฒัน์   อภิวชัรารัตน์ ร.ร.เมืองสุรินทร์ เมือง นางสาวพีรดา   อภิวชัรารัตน์ รร.สิรินธร

69 25969 นาง  สุภรศรี   ศรีสุรักษ์ ร.ร.บา้นตาอ็อง เมือง นางสาวพิมพช์นก  ศรีสุรักษ์ รร.สิรินธร

70 26317 นาย  ปิยเดช   จินดาศรี ร.ร.บา้นอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) เมือง นายวฒิุเดช  จินดาศรี รร.สิรินธร

71 26358 นาง  บุษราคมั   กะการดี ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง นายทตัพงศ ์ กะการดี รร.สุรวิทยาคาร

72 26808 นาง  ภสันนัท ์  สุภาสยั ร.ร.บา้นโคกวดั เมือง นายรัฐกานต ์ สุภาสยั รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษรศาสตร์

73 27339 นาง  อรัญญา   บานเยน็ ร.ร.บา้นจนัรม เมือง นายถิรวิทย ์ บานเยน็ รร.สุรวิทยาคาร

74 28114 นาย  ปรีชา   แสงทอง1 ร.ร.บา้นบรมสุข เมือง นายพีรพฒัน์  แสงทอง รร.สุรวิทยาคาร

75 28204 นาย  ฉลอง   ยพุการณ์ ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง นายกฤติธี  ยพุการณ์ รร.สิรินธร

76 28790 นาง  สุนนัทา   ขาวแกว้ ร.ร.บา้นแสลงพนัธ์ เมือง นางสาวธนัยธร  ขาวแกว้ รร.สิรินธร

77 29479 นาย  อิทธิศกัด์ิ   บุญเกษ ร.ร.บา้นราม เมือง นายอชิรวชัร์  บุญเกษ รร.สุรวิทยาคาร

78 30434 นาง  ศิริพร   ยางสามญั ร.ร.ปอยเดิน เมือง นายพฒันพล  ยางสามญั รร.สวายวิทยาคาร

79 30606 นาง  ดวงใจ   งามเชย ร.ร.บา้นนาสาม เมือง นางสาวแกว้ตา  งามเชย รร.สุรวิทยาคาร

80 30972 นาง  ณฏัฐา   สามารถ ร.ร.บา้นแกใหญ่ เมือง น.ส.ปภาวี สามารถ รร.สิรินธร

81 31320 นาง  ทศันีย ์  จารัตน์ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ 1 เมือง นายไพบูลย ์ จารัตน์ รร.สิรินธร

82 32953 นาง  ธนวดี   กล่อมจิต ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง นายวรกฤต  ศิริส าราญ วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

83 32978 นาง  กาญจนา   แกม้ทอง ร.ร.เมืองที เมือง นายปุณณวิช  แกม้ทอง รร.สุรวิทยาคาร

84 34002 นาง  โชษิตา   ศรีโกตะเพชร ร.ร.บา้นบุฤาษี เมือง นางสาวพชรกร  ศรีโกตะเพชร รร.สิรินธร
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85 14792 นาย  นววิธ   นิลแกว้ รร.บา้นโคกเกาะ ล าดวน นางสาวเบญจวรรณ  นิลแกว้ รร.สุรพินทพิ์ทยา

86 22724 นาย  พิชยั   จินดาศรี รร.บา้นโชกเหนือ ล าดวน นายชินทตั  จินดาศรี รร.สิรินธร

87 24144 นาย  ระพินทร์   มหทัธนศกัด์ิ รร.บา้นหนองคู ล าดวน นางสาวรตา  มหทัธนศกัด์ิ รร.สุรวิทยาคาร

88 24204 นาง  ภฐัรดา   ปัญญาเอก รร.บา้นอู่โลก ล าดวน น.ส.พณัณิตา ปัญญาเอก รร.สิรินธร

89 25153 นาง  อรพินท ์  สมใจชนะ รร.อนุบาลล าดวน(สุรพินทร์าษฎร์นุสรณ์) ล าดวน น.ส.ศิริภทัร์ สมใจชนะ รร.สิรินธร

90 28484 นาง  จนัธิรา   อุตทูน รร.อมรินทร์ราษฎร์วิทยา ล าดวน น.ส.ศลิษา อุตทูน รร.สิรินธร

91 31747 นาง  พชัราพรรณ   ประคองดี รร.ศิริราษฎร์วิทยา ล าดวน นายสิทธิชยั ประคองดี วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

92 32841 นาง  ธนชัญา   สุธีร์ รร.บา้นโคกเกาะ ล าดวน นางสาวชนิสรา  สุธีร์ รร.สตรีสิริเกศ

93 800336 นางสาว  สาคร   ไดร้อดดี พรก. ร.ร.พนาสนวิทยา ล าดวน น.ส.ปอรรัตน์ ราชเจริญ รร.สงัขะ

94 14240 นาง  วิมลรัตน์   ดีพร้อม ร.ร.บา้นจตุรมิตรวิทยา ศีขรภูมิ นายเจษา  ดีพร้อม รร.ศีขรภูมิพิสยั

95 17505 นาย  ทวีป   บูรณ์เจริญ ร.ร.ลุมพกุหนองกุง ศีขรภูมิ น.ส.ศุทธินี บูรณ์เจริญ รร.สุรพินทพิ์ทยา

96 17845 นาย  มนตรี   ศรีบุญญะกุล ร.ร.บา้นปะนอยไถง ศีขรภูมิ นายปลวชัร  ศรีบุญญะกุล รร.สุรวิทยาคาร

97 22506 นาง  ชนานนัต ์  จ  าปาเทศ ร.ร.บา้นระเวียง ศีขรภูมิ นายปุระชยั  จ  าปาเทศ รร.สุรวิทยาคาร

98 23166 นาย  ณรงค ์  ค  าชาย ร.ร.บา้นโนนถ่อน ศีขรภูมิ นายรัชพล  ค  าชาย รร.สุรวิทยาคาร

99 24572 นาย  สมจิตร   บุญไทย ร.ร.บา้นทุ่งรุง ศีขรภูมิ นางสาวรจนา  บุญไทย รร.หนองแวงวิทยาคม

100 25143 นาง  สีนวล   จนัทร์ด า ร.ร.บา้นสวา่ง ศีขรภูมิ นางสาวปริญญาพร  จนัทร์ด า รร.ศีขรภูมิพิสยั

101 25285 นาง  วาสนา   ไหมทอง ร.ร.บา้นเปรียง ศีขรภูมิ นายชนินทร์  ไหมทอง รร.สุรวิทยาคาร

102 25344 นาง  กนกภรณ์   สุขศิลป์ ร.ร.บา้นปะนอยไถง ศีขรภูมิ นางสาวสุดารัตน์  สุขศิลป์ รร.สิรินธร

103 25358 นาง  ธาริณี   นิยมเหมาะ ร.ร.บา้นกรวดนาฮงั ศีขรภูมิ นางสาวกวินนา  นิยมเหมาะ รร.สิรินธร

104 25364 นาง  สุภามาศ   ดีใหญ่ ร.ร.บา้นตรมไพร ศีขรภูมิ นายภูมินทร์  ดีใหญ่ รร.ศีขรภูมิพิสยั

105 25624 นาง  นวลระหงษ ์  ศิริงาน ร.ร.บา้นดู่อาราง ศีขรภูมิ นายศุภวิชญ ์ สิริงาน รร.ศีขรภูมิพิสยั
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106 26340 นาง  วิลยัลกัษ ์  ภูเขียว ร.ร.บา้นจตุรมิตรวิทยา ศีขรภูมิ นายภุชงค ์ภูเขียว รร.สุรวิทยาคาร

107 26482 นาย  ประจวบ   ค  าใจ รร.แดลศิริวิทยา ศีขรภูมิ นายศุภชยั  ค  าใจ รร.สุรวิทยาคาร

108 26735 นาง  นุสรา   ชยัฉลาด ร.ร.บา้นตรมไพร ศีขรภูมิ นายจิรพฒัน์  ชยัฉลาด รร.สุรวิทยาคาร

109 28253 นาง  มลัลิกา   พรมมา รร.ห้วยจริงวิทยา ศีขรภูมิ น.ส.กญัญว์รา พรมมา รร.กรพิทกัษศึ์กษา

110 28315 นาย  เอกชยั   บุญพอก ร.ร.บา้นตรมไพร ศีขรภูมิ นายปัณณธร  บุญพอก รร.หนองแวงวิทยาคม

111 29852 นาง  สุภานนั   ธนาธนัยภทัร ร.ร.บา้นหนองขนาด ศีขรภูมิ นางสาวกุลชญา  ชนาธนัยภทัร รร.ห้วยจริงวิทยา

112 30281 นาย  เริงชยั   คิดรอบ วิทยาลยัการอาชีพศีขรภูมิ ศีขรภูมิ นายภูรีภทัร คิดรอบ รร.ศีขรภูมิพิสยั

113 30965 นาย  เฉลา   เสาวยงค์ ร.ร.บา้นตรมไพร ศีขรภูมิ นายชาคริต  เสาวยงค์ รร.สุรวิทยาคาร

114 33145 นาง  แววดาว   ทองน า ร.ร.บา้นหนองจอก ศีขรภูมิ น.ส.นิลนภา ทองน า วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์

115 34224 นาง  วาสนา   เพญ็เดิมพนัธ์ รร.ยางวิทยาคาร ศีขรภูมิ นาวสาวสรัลชญา  เพญ็เดิมพนัธ์ รร.บา้นกรวดวิทยาคาร

116 34278 นาง  พรภินนัท ์  วรมากุล ร.ร.อนุบาลศีขรภูมิ ศีขรภูมิ น.ส.จิดาภา  นพพิบูลย์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์

117 12351 นาย  จ  านงค ์  ดวงรัตน์ บา้นหนองแลง้ ส าโรงทาบ นายภฏัพนธ์  ดวงรัตน์ รร.สิรินธร

118 20545 นาย  วชัรินทร์   บุญเสริม บา้นหนองแคน ส าโรงทาบ น.ส.สิริวิมล  บุญเสริม รร.สิรินธร

119 22413 นาย  อนนท ์  คุณุรัตน์ บา้นขอนแก่น ส าโรงทาบ น.ส.เสาวภรณ์ คุณุรัตน์ รร.สตรีสิริเกศ

120 22640 นาย  สหภาพ   พฒันศิริวงศ์ บา้นดู่ ส าโรงทาบ นายสนัติภาพ  พฒันศิริวงศ์ รร.สุรวิทยาคาร

121 22995 นาง  สมหมาย   บุญลอย บา้นกะเลา ส าโรงทาบ นายอิษฎา บุญลอย รร.สุรวิทยาคาร

122 25157 นาง  รุ่งนภา   ขอพรกลาง หม่ืนศรีประชาสรรค์ ส าโรงทาบ นายธราเทพ  ขอพรกลาง รร.สุรวิทยาคาร

123 25366 นาย  อภยั   ทองทา บา้นขอนแก่น ส าโรงทาบ น.ส.อภยั ทองทา รร.สุรวิทยาคาร

124 25691 นาง  วราภรณ์   สุขเมือง บา้นสะโน ส าโรงทาบ นางสาวกมลชนก  สุขเมือง รร.ส าโรงทาบวิทยาคม

125 25983 นาง  เบญจวรรณ   เปร้ียงกระโทก บา้นขอนแก่น ส าโรงทาบ นายปิโยรส  เปร้ียงกระโทก รร.สุรวิทยาคาร

126 31502 นาง  สมใจ   วาพดัไทย รร.ส าโรงทาบวิทยาคม ส าโรงทาบ น.ส.วิชิตา  วาพดัไทย รร.สิรินธร
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127 31802 นางสาว  ณฐัวิดา   สะสี หม่ืนศรีประชาสรรค์ ส าโรงทาบ นายณฐัเศรษฐ  สะสี วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

128 32336 นางสาว  ฉวี   บุญทูล บา้นหนองแลง้ ส าโรงทาบ นายวีระชยั  ขุนศรี วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

129 10913 นาย  ประเสริฐ   บุญเศษ รร.บา้นขามเด่ือ จอมพระ นางสาวปัทมาพร  บุญเศษ รร.สิรินธร

130 18281 นาย  วิวฒัน์   สอาดยิง่ รร.บา้นอนัโนง จอมพระ นางสาวพรนชัชา  สอาดยิง่ รร.สิรินธร

131 22779 นาง  ฐานิต   ทองศรี รร.จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ นายวรินทร  ทองศรี รร.สิรินธร

132 22797 นาย  มงักร   พิมพพ์อก รร.บา้นผาง จอมพระ นายตน้กลา้  พิมพพ์อก รร.จอมพระประชาสรรค์

133 23383 นาย  เวโรจน์   สาแกว้ หนองสนิทวิทยา จอมพระ นายวิชชรุตน์  สาแกว้ รร.จอมพระประชาสรรค์

134 24148 นาง  จุราภรณ์   ภูวดลไพโรจน์ รร.จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ นายวิรุฬ ภูวดลไพโรจน์ รร.สุรวิทยาคาร

135 25425 นาง  สมทบ   โสภา รร.บา้นโนนง้ิว จอมพระ นางสาวสิริณฐั  โสภา รร.สิรินธร

136 25425 นาง  สมทบ   โสภา รร.บา้นโนนง้ิว จอมพระ นางสาวสิริพิชญ ์ โสภา รร.สิรินธร

137 25467 นาย  นิวฒัน์   โพธิมาศ หนองสนิทวิทยา จอมพระ นายนโรดม โพธิมาศ รร.สุรวิทยาคาร

138 26406 นาง  นารีรัตน์   นอ้ยหลุบเลา รร.บา้นอนัโนง จอมพระ นางสาววิลาสินี  นอ้ยหลุบเลา รร.สิรินธร

139 28806 นาง  นิตยา   บุญมา รร.จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ นายพีรวฒัน์ บุญมา รร.สุรวิทยาคาร

140 29674 นาย  สุพิศ   นิตยวนั รร.บา้นทุ่งนาค จอมพระ น.ส.สุพิชญา นิตยวนั รร.จอมพระประชาสรรค์

141 31349 นาง  เกศนีย ์  สุจินพรัหม ร.ร.อนุบาลจอมพระ จอมพระ นายปิตกานต ์ สุจินพรัหม วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

142 20390 นาย  สมชยั   นารัมย์ รร.บา้นนาตงัตระแบก เขวาสินรินทร์ นายญาณภทัร์  นารัมย์ รร.สุรวิทยาคาร

143 22198 นาย  ประดบั   ทองน า รร.บา้นตลาดตาโหมก เขวาสินรินทร์ นายสิงหราช  ทองน า รร.สุรวิทยาคาร

144 25545 นาง  โสภา   คนัชัง่ทอง รร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ นายธนกฤต  คนัชัง่ทอง รร.สุรวิทยาคาร

145 25863 นาง  สุธินี   แหวนแกว้ รร.บา้นนาตงัตระแบก เขวาสินรินทร์ น.ส.พชัริญา แหวนแกว้ รร.สิรินธร

146 26042 นาย  ประยทุธ   โพธ์ิเงิน รร.บา้นแสรออ เขวาสินรินทร์ นายณฐัพงศ ์ โพธ์ิเงิน รร.สุรวิทยาคาร

147 31901 นาย  บุญเยีย่ม   ใจสุข รร.บา้นอ าปึลดาวรุ่งรัฐ เขวาสินรินทร์ นายศิลปากร  ใจสุข รร.แตลศิริวิทยา
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148 8024 นาย  สมเพชร   วงศว์าน บ านาญเขต 2 รัตนบุรี รัตนบุรี นายออ้มบุญ  วงศว์าน รร.รัตนบุรี

149 17688 นาย  ภูมรินทร์   อินทนิจ รร.บา้นหนองบวันอ้ย รัตนบุรี นายภูมิพฒัน์  อินทนิจ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลยั

150 19246 นาย  บุญเลิศ   ชะตาถนอม รร.บา้นคอนสวรรค์ รัตนบุรี น.ส.ณฐัทริกา  ชะตาถนอม รร.รัตนบุรี

151 20976 นาย  น าพล   คุณนาม รร.บา้นดงเค็ง รัตนบุรี นายภทัรพล  คุณนาม รร.รัตนบุรี

152 21067 นาง  จรัส   พิลาจนัทร์ รร.บา้นน ้าเขียว รัตนบุรี นายตอ้งครรลอง  พิลาจนัทร์ รร.รัตนบุรี

153 21137 นาง  ศรีเงิน   จกัรค  า รร.บา้นจาน รัตนบุรี นายณฐัภทัร จกัรค  า รร.บุญวาทยวิ์ทยาลยั

154 22636 นาง  ธมนวรรณ   ศรีโยยา รร.อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรี น.ส.สกุลยา ศรีโยยา รร.รัตนบุรี

155 23443 นาง  บุญเฟ่ือง   เคา้กลา้ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 2 รัตนบุรี นางสาวธญัชนก  เคา้กลา้ รร.รัตนบุรี

156 24519 นาย  สมพงษ ์  เกล้ียงพร้อม ร.ร.แกศึกษาพฒันา รัตนบุรี นางสาวอภิชญา  เกล้ียงพร้อม รร.สตรีสิริเกศ

157 25834 นาย  วฒันา   คงทน รร.เบิดพิทยาสรรค์ รัตนบุรี นายจกัราวธุ  คงทน รร.รัตนบุรี

158 26038 วา่ท่ีร้อยตรี  บุญเกตุ   อสัโย รร.ไทยรัฐวิทยา15บา้นโกสม้ รัตนบุรี นางสาวปิยพชัร์  อสัโย รร.รัตนบุรี

159 27140 นาง  เดือนเพญ็   ผดุงเจริญ รร.บา้นหนองหิน รัตนบุรี น.ส.เพรียวรุจี ผดุงเจริญ รร.รัตนบุรี

160 27220 นาง  ยพุาพิน   ช่วยวฒันะ รร.รัตนบุรี รัตนบุรี น.ส.วรินทร ช่วยวฒันะ รร.สิรินธร

161 27724 นาง  วาสนา   เกตุโสระ รร.บา้นบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรี นายนฤเบศร์  เกตุโสระ รร.รัตนบุรี

162 27891 นาง  นงคค์ราญ   คุณารักษ์ รร.บา้นนางเข็ม รัตนบุรี นายภาณุรักษ ์คุณารักษ์ รร.ศรีสะเกษวิทยาลยั

163 28078 นาง  เพญ็ประภา   สระแกว้ ร.ร.แกศึกษาพฒันา รัตนบุรี นายรัชภูมิ  สระแกว้ รร.รัตนบุรี

164 29653 นาง  กรรญา   สีดาพาลี ร.ร.ธาตุศรีนคร รัตนบุรี นางสาวจารุวรรณ  สีดาพาลี รร.รัตนบุรี

165 31650 นาง  เพญ็พกัตร์   โสพงั รร.บา้นหาญฮี รัตนบุรี น.ส.วญิรญาณ์ โสพงั รร.รัตนบุรี

166 32432 นาย  บุญมา   ปัญญาดี รร.บา้นหนองคู รัตนบุรี ด.ญ.ธนญัชนก ปัญญาดี รร.จุฬาภรณราชวิทยาลยั  บุรีรัมย์

167 32479 นาย  ประดิษฐ์   สานุสนัต์ รร.บา้นหาญฮี รัตนบุรี น.ส.พทุธิดา สานุสนัต์ รร.ดอนแรดวิทยา

168 33588 นาง  จินตนา   เจริญรัตน์ รร.รัตนวิทยาคม รัตนบุรี นายจิรวฒัน์  เจริญรัตน์ รร.สิรินธร
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169 33590 นาง  จิรัญญา   เชิดรัมย์ รร.เบิดพิทยาสรรค์ รัตนบุรี นายพชนพล  เชิดรัมย์ รร.เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์

170 34265 นางสาว  อญัชลี   ศรีใหญ่ รร.บา้นแขด่้อน รัตนบุรี นายศิริพงศ ์ค  าวนั รร.รัตนบุรี

171 34379 นาง  สุนี   เพ่ิมทอง ร.ร. เทศบาลรัตนบุรี รัตนบุรี นางสาวจนัทรัสม ์ เพ่ิมทอง รร.รัตนบุรี

172 14248 นาย  สมหมาย   บุญปก รร.บา้นไกลเสนียด ท่าตูม น.ส.สิรีมาส  บุญปก รร.สิรินธร

173 15562 นาย  สมศกัด์ิ   ศรีมารักษ์ รร.บา้นตาทิตย์ ท่าตูม นายปราบดา  ศรีมารักษ์ รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์

174 17644 นาย  ภูมิพฒัน์   ตลบัทอง รร.บา้นกระโพ ท่าตูม นางสาวจิรัชญล์ดา  ตลบัทอง รร.จอมพระประชาสรรค์

175 18879 นาย  วินยั   บวัศรี รร.บา้นตากลาง ท่าตูม นางสาววิลาสินี  บวัศรี รร.สิรินธร

176 19544 นาย  วิรัตน์   สระแกว้2 รร.บา้นตาฮะ ท่าตูม นายธรรมนูญ  สระแกว้ วิทยาลยัการอาชีพท่าตูม

177 19763 นาย  เทพวิมล   นามสวา่ง รร.บา้นทุ่งโก ท่าตูม นางสาวธมกร  นามสวา่ง รร.สิรินธร

178 21778 นาง  บุญนอ้ม   ใจกลา้ รร.บา้นหนองอีด า ท่าตูม นายวฒันวงศ ์ใจกลา้ วิทยาลยัการอาชีพท่าตูม

179 22681 นาง  ปุณณภา   ทิตาธนชัพร วิทยาลยัการอาชีพท่าตูม ท่าตูม นางสาวกาญจนรัตน์  สุขสนิท วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์

180 24587 นาย  สุทิน   สอนสุระ รร.บา้นม่วงมูล ท่าตูม น.ส.สิริกร สอนสุระ รร.ท่าตุมประชาเสริมวิทย์

181 24612 นาง  ศุภมาส   ทาทอง รร.บา้นเฉนียง ท่าตูม นางสาววารัตดา  ทาทอง รร.มารียวิ์ทยา

182 24774 นาง  สมหวงั   สุขยิง่ รร.บา้นธรรมษา ท่าตูม นายวนัรัฐ  สุขยิง่ รร.พทุไธสง

183 27771 นาย  เขตรัฐ   ชูเชิด รร.บา้นตูม(อนุกูล) ท่าตูม นายพีรทตั  ชูเชิด รร.สุรวิทยาคาร

184 27850 นาย  วิทยา   สิมมา รร.บา้นลุงปุง ท่าตูม นายวฒันศิลป์ สิมมา รร.สุรวิทยาคาร

185 28334 นาง  ประสิทธ์ิพร   ชยังาม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม นายสิรวิชญ ์ชยังาม รร.สุรวิทยาคาร

186 29756 นาย  วรวธุ   จงใจงาม รร.บา้นลุงปุง ท่าตูม นายเสฎฐวฒิุ จงใจงาม รร.ท่าตุมประชาเสริมวิทย์

187 30250 นาง  ชลิตา   วิเศษ รร.บา้นหนองบวัมิตรภาพ ท่าตูม นางสาวณิชาภทัร  วิเศษ รร.สิรินธร

188 30671 นาง  บานเยน็   ผายสุวรรณ ชา้งบญวิทยา ท่าตูม น.ส.พิทยาภรณ์ ทองมาก รร.จอมพระประชาสรรค์

189 31102 นาย  วชัระ   แสนกลา้ รร.บา้นตากลาง ท่าตูม นายพลพล  แสนกลา้ รร.จอมพระประชาสรรค์
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190 33562 นางสาว  วิลาวรรณ์   กะการดี รร.บา้นปอหมนั ท่าตูม น.ส.รีติ กะการดี รร.สุรนารีวิทยา

191 33679 นาง  ศศิธร   อยูเ่ยน็ รร.บา้นตูม(อนุกูล) ท่าตูม นายธีรพตัร  ขนัขาว รร.ตาคงวิทยา

192 33785 นายมานิต  แตม้แกว้ วิทยาลยัการอาชีพท่าตูม ท่าตูม นายอศัมเ์ดช  แตม้แกว้ วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

193 21139 นาย  มนสั   ค  ามุลนา รร.บา้นทิพยน์วด ชุมพลบุรี นางสาวกมลรัตน์  ค  ามุลนา รร.บุรีรัมยพิ์ทยาคม

194 21414 นาย  พรชยั   ทุมทอง รร.บา้นตึกชุม ชุมพลบุรี น.ส.กญัญาภสัส์ ทุมทอง รร.บุรีรัมยพิ์ทยาคม

195 24004 นาย  วีระศกัด์ิ   วงศเ์จริญ ชุมพลวิทยาสรรค์ ชุมพลบุรี นางสาวฑิตญา  วงศเ์จริญ รร.สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม

196 24042 นาย  จรัญ   ศรีสวา่งจิตร รร.บา้นออ้ตล่ิงชนั ชุมพลบุรี น.ส.ศรารัตน์ ศรีสวา่งจิตร รร.พยคัฆภูมิพิสยั

197 24203 นาง  อวยพร   ถามูลเลศ รร.บา้นกะทะ ชุมพลบุรี นางสาวคณิศร  ถามูลเลศ รร.สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม

198 25421 นาง  ดลพทัร   สปัเสริฐ รร.บา้นส าโรง ชุมพลบุรี นายรามินทร์ สปัเสริฐ วิทยาลยัเทคนิคมหาสารคาม

199 25457 นาง  ญาจิตร   แกว้มีศรี รร.บา้นตึกชุม ชุมพลบุรี น.ส.วลัยากร แกว้มีศรี รร.จุฬาภรณราชวิทยาลยั  บุรีรัมย์

200 25565 นาง  วาสนา   มะลิลา รร.บา้นกะทะ ชุมพลบุรี นายวรวิทย ์ มะลิลา ร.ร.พยคัฆภูมิวิทยาคาร

201 25806 นาง  ทศันีย ์  กะการดี3 รร.บา้นตึกชุม ชุมพลบุรี น.ส.ทิชา กะการดี รร.เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้นครราชสีมา

202 26879 นาง  ดวงใจ   อินทชยั ชุมพลวิทยาสรรค์ ชุมพลบุรี นายศุภณฐั  อินทชยั รร.ชุมพลวิทยาสรรค์

203 27926 นาง  กรรณิการ์   นิแพง รร.บา้นขุนไชยทอง ชุมพลบุรี นางสาวธญัชนก  นิแพง รร.สิรินธร

204 28500 นาง  คนึงนิตย ์  สมรูป รร.บา้นหนองเรือ ชุมพลบุรี น.ส.ปรีวิว สมรูป รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์

205 29615 นาง  พนิดา   ชญัถาวร รร.บา้นเบงท่าลาด ชุมพลบุรี น.ส.กาญจนสุดา  ชญัถาวร รร.จุฬาภรณราชวิทยาลยั  บุรีรัมย์

206 29636 นาย  พงษพิ์ชญ ์  ดอนเหนือ รร.บา้นม่วงนอ้ย ชุมพลบุรี น.ส.น ้าทิพย ์ดอนเหนือ รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลยั

207 30171 นาง  หยาดน ้าฝน   ทองค าสาร รร.บา้นเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรี นายสหรัถ  พลมีศกัด์ิ วิทยาลยัการอาชีพพยคัภูมิพิสยั

208 30956 นาง  นริศรา   ทองมาก รร.บา้นยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรี นางสาวอารียา  ทองมาก รร.สิรินธร

209 800212 นาง  ทิพวรรณ   แสงวงศ์ พรก. รร.บา้นศรีณรงค์ ชุมพลบุรี นางสาวเขมริณ  แสงวงศ์ รร.ชุมพลวิทยาสรรค์

210 19735 นาย  บุญยงค ์  มีแกว้ รร.บา้นกาพระ สนม นายปรีเวชญ ์มีแกว้ รร.สุรวิทยาคาร
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211 26604 นาง  ธญัวรัตม ์  จ  าปาจีน รร.บา้นโพนโก สนม นางสาวชญานิศ  จ  าปาจีน รร.สิรินธร

212 26739 นาย  ปรีชา   ภูเฉลิม รร.บา้นโพนดวน สนม นางสาวอนญัญา  ภูเฉลิม รร.สิรินธร

213 26855 นาง  วลยัลกัษณ์   แท่นแกว้ รร.บา้นสร้างแกว้ สนม นางสาวขวญัฤทยั  แท่นแกว้ รร.สิรินธร

214 27466 นาง  ดวงใจ   มิทราวงศ์ สนมวิทยาคาร สนม นายวิศาสตรา มิทราวงศ์ รร.สุรวิทยาคาร

215 31940 นาย  พงษศ์กัด์ิ   ส าคญัยิง่ รร.บา้นผาแดงวิทยา สนม นายศิวาเมษฐ์  ส าคญัยิง่ รร.จอมพระประชาสรรค์

216 14775 นาย  สุพิชยั   สมศรี รร.บา้นหนองหลวง โนนนารายณ์ น.ส.ศุภิสรา สมศรี รร.รัตนบุรี

217 22824 นาย  ประสิทธ์ิ   หนุนชู รร.บา้นม่วงหวาน โนนนารายณ์ นางสาววิชญา  หนุนชู รร.สิรินธร

218 25798 นาย  ราชวตัร   จนัทบุตร รร.โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์ น.ส.ชนาภา จนัทบุตร รร.สิรินธร

219 29928 นาง  กญัญา   โสภิณ รร.บา้นซาด โนนนารายณ์ น.ส.กวินทิพย ์โสภิณ รร.รัตนบุรี

220 32089 นาง  ณฐักานต ์  บุญสาลี รร.บา้นซาด โนนนารายณ์ น.ส.วณญาดา บุญสาลี รร.สิรินธร

221 11399 นาย  วิชา   ค  าโสภา รร.บา้นมะเมียง ปราสาท น.ส.ณฐัธิดา ค  าโสภา วิทยาลยัการอาชีพปราสาท

222 19730 นาย  สมเดช   แจ่มใส รร.มหาราช4 ปราสาท นายอนุวตัร    แจ่มใส รร.พนมดงรักวิทยา

223 19874 นาย  สมนึก   สาคเรศ รร.บา้นลงัโกม ปราสาท นายเกียรติกมัพล  สาดเรศ วิทยาลยัการอาชีพปราสาท

224 20770 นาง  เพียงพิมพ ์  สาขนินท์ รร.บา้นกูน ปราสาท นายศรุชพงศ ์สาขนินท์ รร.ประสาทวิทยาคาร

225 21888 นาง  วชัราภรณ์   ส ารวมจิต ประสาทวิทยาคาร ปราสาท นางสาวณภสัภรณ์  ส ารวมจิต รร.สิรินธร

226 23314 นาง  ชนิดาภา   เจริญทา้ว ร.ร.ปราสาท ปราสาท นายกฤตเมธ เจริญทา้ว รร.ประโคนชยัพิทยาคม

227 23911 นาย  ภุมรินทร์   ปานแปลง รร.บา้นส าโรง ปราสาท น.ส.สุวพิชญ ์ ปานแปลง รร.สิรินธร

228 25630 ส.อ.  ภาณุมาศ   ศรีราม ร.ร.ปราสาท ปราสาท น.ส.ซอทิพย ์ศรีราม รร.ประสาทวิทยาคาร

229 25960 นาง  อาภารัตน์   สระแกว้ รร.บา้นไทร ปราสาท นางสาวโชติกา  สระแกว้ รร.ประสาทวิทยาคาร

230 26701 นาง  ศินรินทร์   เพง่เล็งดี รร.บา้นท านบ ปราสาท นายจิกริน  เพง่เล็งดี รร.มธัยมสุวิทยเ์สรีอนุสรณ์

231 26705 นาง  นงลกัษณ์   พลคชา รร.บา้นสวายซอ ปราสาท น.ส.ประสาทน์พร พลคชา รร.สุรวิทยาคาร
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232 26725 นายสมุห์  รักงาม รร.วนัเจริญสามคัคี ปราสาท นางสาวจตุพร  รักงาม รร.จุฬาภรณราชวิทยาลยั

233 27070 นาง  ดวงรัตน์   ตาชูชาติ รร.เช้ือเพลิงวิทยา ปราสาท น.ส.ขวญัจิรา  ตาชูชาติ รร.สิรินธร

234 27296 นาง  พิชญาดา   จรัสใส ร.ร.บา้นอ าปึลกง ปราสาท น.ส.ฐิตารีย ์จรัสใส รร.สุรวิทยาคาร

235 28202 นาง  ศิริลาวณัย ์  ประกอบดี รร.บา้นหนองปรือ ปราสาท นายรังสิมนัต ์ สุขเอ่ียม รร.ประสาทวิทยาคาร

236 28221 นาง  พฒันา   แสงโพธ์ิ รร.บา้นโคกจ าเริญ ปราสาท นายจิตติพนธ์  แสงโพธ์ิ รร.สุรวิทยาคาร

237 28378 นาง  นิจวรรณ   ชินวงษ์ รร.กนัทราราม ปราสาท นายธนโชค  ชินวงษ์ รร.ประสาทวิทยาคาร

238 28793 นาย  จกัราวธุ   ถือคุณ ร.ร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ปราสาท นายณฐนนท ์ ถือคุณ รร.สุรวิทยาคาร

239 28875 นาง  ภาวะดี   โพธ์ิขาว รร.เจริญราษฎร์วิทยา ปราสาท นางสาวภสัวรรณ  โพธ์ิขาว รร.สิรินธร

240 30007 นาง  ปาจรีย ์  ดนเสมอ ร.ร.บา้นยาง ปราสาท นางสาววิลาวลัย ์ ดลเสมอ รร.สิรินธร

241 30689 นาย  พงศศิ์ริ   ใสแจ่ม รร.บา้นล าดวน ปราสาท นายเตชสิทธ์ิ ใสแจ่ม รร.สุรวิทยาคาร

242 30866 นาย  สุพจน์   สุรเสน รร.บา้นท านบ ปราสาท นายคริสตม์าส  สุรเสน รร.สุรวิทยาคาร

243 30866 นาย  สุพจน์   สุรเสน รร.บา้นท านบ ปราสาท นายนนทป์วิธ  สุรเสน รร.สุรวิทยาคาร

244 30980 นาย  วิรุฬห์   ลุมาตย์ รร.เจริญราษฎร์วิทยา ปราสาท นายวีรวิชญ ์ ลุมาตย์ วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

245 31039 นาย  ศกัด์ิสิทธ์ิ   สาพิมพา รร.บา้นบกัดอก ปราสาท นายสิปปวิชญ ์สาพิมพา วิทยาลยัเทคนิคสุรนารี

246 31167 นาง  นนัทิยา   เทียนแกว้ ร.ร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ปราสาท นายอคัราธร  สกุลทอง รร.ประสาทวิทยาคาร

247 31708 นาง  ฉนัทนา   เคลือบฮวย รร.บา้นลงัโกม ปราสาท นางสาวเบญญาภา  บุตรเทศ รร.สิรินธร

248 32253 นาง  ระเบียบ   แกว้ยศ รร.บา้นบกัดอก ปราสาท นายนรวิชญ ์แกว้ยศ วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

249 33853 นาง  จนัทร์เพญ็   สวนงาม รร.บา้นตาเบา ปราสาท นางสาวกนกธร  สวนงาม รร.สุรวิทยาคาร

250 800187 นาย  ชยัยะ   ร่ืนกล่ิน พรก. ร.ร. บา้นตาวร ปราสาท นายวีรพรรณ  ร่ืนกล่ิน กศน.ปราสาท

251 15784 นาง  พเยาว ์  ประดุจชนม์ รร.บา้นสงัขะ สงัขะ นายพิสิฐ  ประดุจชนม์ รร.สิรินธร

252 20034 นาย  ถวลัย ์  สารภี รร.สหมิตรวิทยา สงัขะ น.ส.อริศรา สารภี รร.พนาสนวิทยา
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รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 4

253 21300 นาง  ชลีพนัธ์   ลดัดาหอม รร.จดัสรรท่ีดิน สงัขะ นายธนาธิป  ลดัดาหอม รร.สุรวิทยาคาร

254 22293 นาย  วิเศษ   ชีวาจร รร.บา้นหนองข้ีเหล็ก สงัขะ นางสาวปัณฑิตยา  ชีวาจร รร.สงัขะ

255 22296 นาย  อาคม   เขียวสระคู รร.ราษฎร์พฒันา สงัขะ นายฐนกร  เขียวสระคู รร.สงัขะ

256 24773 นาย  สุข   บวัพรม รร.บา้นแสนกาง สงัขะ นายเฉลิมพงศ ์บวัพรม รร.สงัขะ

257 25272 นาง  สายสนีย ์  มีมาก รร.สุขพรหมมี สงัขะ นายไกรวิชญ ์ มีมาก รร.สุรวิทยาคาร

258 25279 นาย  ปรีชา   ดาศรี รร.บา้นศรีนวล สงัขะ นายธนชาต  ดาศรี วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

259 25716 นาง  แสงจนัทร์   แขค้  า รร.บา้นกระสงั สงัขะ นางสาวสิริรัตน์  แขค้  า รร.สิรินธร

260 26296 นาง  อิงอร   ผลจนัทร์งาม รร.สงัขะ สงัขะ นายธนภทัร  ผลจนัทร์งาม รร.สุรวิทยาคาร

261 26462 นาย  สอาด   จรดรัมย์ รร.บา้นศาลาสามคัคี สงัขะ นายสืบศิลป์  จรดรัมย์ รร.สงัขะ

262 26785 นาง  กนัธิมา   ยวงแกว้ รร.กระเทียมวิทยา สงัขะ นายศิวกร ยวงแกว้ รร.สุรวิทยาคาร

263 27869 นาง  ฐาชุดา     โฆษิตเดชารัชช์ รร.บา้นศาลาสามคัคี สงัขะ นายรณกร  สมกลา้ รร.สุรวิทยาคาร

264 27924 นาย  พนม   จนัทะเสน รร.บา้นสะกาด สงัขะ น.ส.ธญัลกัษณ์ จนัทะเสน รร.สิรินธร

265 28569 นาง  นยันา   อนงคช์ยั รร.บา้นตาพราม สงัขะ นายพลกฤต  อนงคช์ยั รร.เทพอุดมวิทยา

266 28645 นาง  พจนา   กงแกว้ สงัขะวิทยาคม สงัขะ นางสาวภทัรวรรณ  กงแกว้ รร.สิรินธร

267 28770 นาง  นฤมล   แสงทอง สงัขะวิทยาคม สงัขะ นายอรรถกมล  แสงทอง วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

268 29436 นาย  พิพฒัน์พงศ ์  อุตสาหะ รร.กระเทียมวิทยา สงัขะ นางสาวกวิตานนท ์ อุตสาหะ รร.สิรินธร

269 29902 นาง  นิทราพร   มีเจริญ รร.สงัขะ สงัขะ นายศุภกิตต์ิ  มีเจริญ รร.สิรินธร

270 30382 นาง  สมัมนา   นามวฒัน์ รร.สหมิตรวิทยา สงัขะ นายศิวกร  ขอชนะ รร.สุรวิทยาคาร

271 30916 นาย  พงศพี์ระ   ดูเรืองรัมย์ รร.บา้นร่มเยน็ สงัขะ น.ส.ณฐัธิดา ดูเรืองรัมย์ รร.สงัขะ

272 31437 นาง  อมรา   วิชาชยั รร.จตุคามวิทยา สงัขะ น.ส.อภิรัตน์ วิชาชยั รร.สงัขะ

273 31556 นาง  สยมุพร   เหล่าหวา้น รร.บา้นศรีนวล สงัขะ น.ส.กษมา เหล่าหวา้น รร.สิรินธร
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274 800256 นาง  ปิยาภรณ์   รุ่งเรือง พรก. รร.บา้นจงัเอิล สงัขะ นายเจตนิพทัธ์  รุ่งเรือง รร.วีรวฒัน์โยธิน

275 800293 นาย  ทีปกร   เสาะหายิง่ พรก. รร.บา้นกระสงั สงัขะ น.ส.กุลวีณา  เสาะหายิง่ วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์

276 17040 นาย  อนุโรจน์   รุจิยาปนนท์ รร.บา้นละมงค์ ศรีณรงค์ น.ส.ภทัรานิษฐ รุจิยาปนนท์ รร.เตรียมอุดมศึกษา

277 19271 นาย  สุริยนั   นามบุตร รร.บา้นกุง ศรีณรงค์ นายนพณฐั  นามบุตร รร.สงัขะ

278 19278 นาย  สมศกัด์ิ   ศรีสุริยงค์ รร.ไพลอ านวยวิทย์ ศรีณรงค์ น.ส.พรนภา  ศรีสุริยงค์ รร.สงัขะ

279 20101 นาย  นิคม   เจริญรักษ์ รร.บา้นโสน ศรีณรงค์ นายเจษฎา  เจริญรักษ์ รร.สงัขะ

280 25231 นาง  วิไลวรรณ   รักษาวงษ์ รร.บา้นกลว้ย ศรีณรงค์ นายหาญณรงค ์ รักษาวงษ์ รร.สงัขะ

281 25563 นางสุดารัตน์ สิงห์สุข รร.บา้นกลว้ย ศรีณรงค์ น.ส.นิศารัตน์ สิงห์สุข รร.สิรินธร

282 25591 นาง  จิตพิสุทธ์ิ  อินทร์แกว้  จงสุข รร.บา้นละมงค์ ศรีณรงค์ น.ส.พรกณิศ จงสุข รร.สิรินธร

283 26057 นาง  ชนาภทัร   เพ่ิมศิริ รร.บา้นขยงุทอง ศรีณรงค์ นายจตุพล  เพ่ิมศิริ วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

284 26710 นาย  สุริยา   ทองเพ่ิม รร.บา้นพระจนัทร์ศรีสุข ศรีณรงค์ นายภทัรวรรธน์  ทองเพ่ิม รร.สุรวิทยาคาร

285 26901 นาย  สมยศ   บุญร่วม รร.บา้นตรวจ ศรีณรงค์ นางสาวนิศานาถ  บุญร่วม รร.สิรินธร

286 26920 นาง  พนูทรัพย ์  ประยงคห์อม รร.บา้นละมงค์ ศรีณรงค์ น.ส.ธนภรณ์ ประยงคห์อม รร.สุรวิทยาคาร

287 28552 นาง  จ  าเนียร   พนัธ์เลิศ รร.บา้นแดง ศรีณรงค์ นายกฤตภาส ธญัธิติโชต รร.สงัขะ

288 31831 นาง  อมัมณี   กรองทอง รร.บา้นเกาะแจนแวน ศรีณรงค์ นายกองทพั  กรองทอง รร.สงัขะ

289 32275 นางสาว  หทยักาญจน์    พวงอ่อน รร.บา้นหนองหวา้ ศรีณรงค์ นายวนนัตช์ยั บางประทุม วิทยาลยัสารพดัช่างศรีสะเกษ

290 800388 นาง  ศิริพร   เหง่างาม พรก. รร.บา้นละมงค์ ศรีณรงค์ น.ส.นภสัวรรณ  เหง่างาม รร.แตลศิริวิทยา

291 800442 นาง  นิตยา   โจมสติ พรก. รร.บา้นเกาะตรวจ ศรีณรงค์ นางสาวรัตนาพร  โจมสติ รร.ขุขนัธ์

292 16204 นาง  สถาพร   กิตติขจร บวัเชดวิทยา บวัเชด นางสาวณฐักมล  กิตติขจร รร.จุฬาภรณราชวิทยาลยั

293 20095 นาย  สงวน   ค  าลอย รร.บา้นสะเดา บวัเชด น.ส.พิมพร ค  าลอย รร.บวัเชดวิทยา

294 20103 นาย  ยทุธภู   ภูผา รร.บา้นออดราษฎร์สามคัคี บวัเชด นายภูมิภาค  ภูผา รร.จุฬาภรณราชวิทยาลยั
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295 23003 นาง  ปานรวี   มัน่ยนื บวัเชดวิทยา บวัเชด น.ส.พิมพิดา มัน่ยนื รร.สุรวิทยาคาร

296 24793 นาง  อ  าไพ   พทุธกรณ์ รร.บา้นสะแร บวัเชด นายภาศกร  พทุธกรณ์ รร.สุรวิทยาคาร

297 25160 นาง  ลฎาภา   แปลงทรัพย์ รร.บา้นไทยเดิม บวัเชด น.ส.เกษศิรินทร์  คร่ึงมี รร.บวัเชดวิทยา

298 25345 นาง  หิรัญรัตน์   ตวัสะอาด รร.บา้นจรัส บวัเชด นายรัตนราช อบอุ่น รร.สุรวิทยาคาร

299 25590 นาง  สุทธิวรรณ   โกสีย์ รร.บา้นสะแร บวัเชด นายณฐัณฏัฐ์  โกสีย์ รร.บวัเชดวิทยา

300 25729 นาย  สวาสด์ิ   ตีเมืองซา้ย บ านาญเขต 3 บวัเชด บวัเชด น.ส.ณกุลกานต ์ตีเมืองซา้ย รร.พยคัฆภูมิวิทยาคาร

301 30804 นาง  อจัฉราภรณ์   นาคเจือ บวัเชดวิทยา บวัเชด นายพลกฤต  นาคเจือ รร.บวัเชดวิทยา

302 31018 นาย  สุพร   วฒิุยา รร.บา้นจรัส บวัเชด น.ส.เพชรรดา วฒิุยา รร.บวัเชดวิทยา

303 31627 นาง  กวิสรา   แป้นจนัทร์ รร.บา้นโคกสมอง บวัเชด นายพลกฤต  แป้นจนัทร์ รร.สิรินธร

304 32770 นาง  ทศันีย ์  สุขรอบ รร.บา้นบวัขุนจงฯ บวัเชด นางสาวณปภชั  ใตเ้มืองปาก รร.สิรินธร

305 10504 นาย  สมศกัด์ิ   ทวีสุข รร.บา้นโคกสะอาด กาบเชิง นายอดิลกัษณ์ ทวีสุข วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

306 18522 นาย  ประดิษฐ์   แผ่นทอง รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท กาบเชิง นางสาวขวญักองทุน  แผ่นทอง รร.แนงมุดวิทยา

307 22428 นาย  มานพ   วิภาคะ ร.ร.เรืองเจริญพฒันา กาบเชิง นายนพนรินทร์  วิภาคะ รร.สุรวิทยาคาร

308 22433 นาง  ประยรู   ชลธี รร.บา้นโนนทอง กาบเชิง นายแทนไท  ชลธี รร.สุรวิทยาคาร

309 22981 นาง  ศิราธร   ตินานพ รร.บา้นจารย์ กาบเชิง นายติณณภพ  ตินานพ รร.ประสาทวิทยาคาร

310 24867 นาง  ภาวนา   เสนาะกลาง รร.บา้นด่าน กาบเชิง นางสาวนาวิกา  เสนาะกลาง รร.สุรวิทยาคาร

311 25838 นาง  พลอย   สุภิษะ รร.บา้นบกัจรัง กาบเชิง นางสาวอรพิชญา  สุภิษะ รร.สุรวิทยาคาร

312 28186 นาย  วินิจต ์  หวา่งแสง รร.บา้นด่าน กาบเชิง นายอคัรวินท ์ หวา่งแสง รร.สุรวิทยาคาร

313 30355 นาง  สมหทยั   ตรองจิตต์ ร.ร.เกษตรอีสานสามคัคี กาบเชิง นายภทัรพล  ตรองจิตต์ รร.ประสาทวิทยาคาร

314 31222 นาง  ปราณี   หลาทอง รร.บา้นกาบเชิงมิตรภาพ กาบเชิง นายชชัพงษ ์ หลาทอง กศน.กาบเชิง

315 31396 นาง  สุกญัญา   หาประโคน รร.บา้นจารย์ กาบเชิง นายธนยศ  พร้ิงเพราะ รร.สินรินทร์วิทยา



ล ำดับ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน มัธยมศึกษำปีที ่ 4

316 32622 นาย  วิทยา   ใจหาญ ร.ร.บา้นโจรก กาบเชิง นายปรเมษฐ์  ใจหาญ รร.สุรวิทยาคาร

317 33991 นาย  นฤพนธ์   พิเนตรบูรณะ รร.บา้นด่าน กาบเชิง นางสาวธญัชนก  พิเนตรบูรณะ รร.สุรวิทยาคาร

318 15542 นาย  ภาณุวฒัน์   แหวนวิเศษ รร.บา้นนิคมสร้างตนเองปราสาท4 พนมดงรัก นางสาวณฐัณิชา  แหวนวิเศษ วิทยาลยัการอาชีพปราสาท

319 25876 นาย  อ  านวย   ฉิมกูล รร.บา้นศรีสวาย พนมดงรัก นายธนกร  ฉิมกูล รร.สุรวิทยาคาร

320 29051 นาย  สุชาติ   สุขสบาย รร.บา้นตาลวก พนมดงรัก น.ส.นนัทกานต ์สุขสบาย รร.สิรินธร

321 32132 นางสาว  อุมาพร   ชยัธิสาร รร.บา้นนิคมสร้างตนเองปราสาท4 พนมดงรัก น.ส.ศุภิสรา  สมนึกตน รร.ประสาทวิทยาคาร

รวม  321  คน



ล ำดับ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

1 10540 นาย  เทิดศกัด์ิ   มัน่หมาย รร.สุรวิทยาคาร จงัหวดั นางสาวชนญัชิดา  มัน่หมาย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

2 13892 นาย  ประเสริฐ   ใจองอาจ รร.สุรวิทยาคาร จงัหวดั นางสาวประภสัสร  ใจองอาจ ม.อุบลราชธานี

3 17268 นาย  ขนัติ   จารัตน์ รร.แสงทรัพย์ จงัหวดั นางสาวรจนกร  จารัตน์ ม.ราชภฏับุรีรัมย์

4 20242 นางพิมภสัสร  ชูตระกูล มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั นางสาวกรญภ์สัสร  ชูตระกูล ม.ขอนแก่น

5 21445 นายทวีศกัด์ิ  แสวงสาย มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั นายกฤชกร  แสวงสาย ม.เทคโนโลยสุีรนารี

6 21748 นายชนะ  คชพรม บ านาญจงัหวดัหกัธนาคาร จงัหวดั นายพลายงาม  คชพรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

7 21814 นาง  ชริตา   ภาวสิทธ์ิ รร.สุรวิทยาคาร จงัหวดั นายธนดล  ภาวสิทธ์ิ วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

8 22223 นางพรจนัทร์  เทพร าพึง วิทยาลยัอาชีวศึกษา จงัหวดั นางสาวณิชากมล  เทพร าพึง ม.ศรีคนรินทรวิโรฒ

9 22727 นายพิเศษ  ซ่อนกล่ิน วิทยาลยัเทคนิค จงัหวดั นางสาวพินิดา  ซ่อนกล่ิน ม.บูรพา

10 23614 นายพนา  จินดาศรี มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั นางสาวศรุตา  จินดาศรี ม.มหิดล

11 23694 นางขนิษฐา  น่ิงนอ้ย วิทยาลยัอาชีวศึกษา จงัหวดั นายณฐัชญั  น่ิงนอ้ย ม.ธรรมศาสตร์

12 23855 นาง  สุนิษา   เหลือถนอม รร.สวายวิทยาคาร จงัหวดั นางสาวพิมพล์ภสั  เหลือถนอม ม.ราชภฏับุรีรัมย์

13 23962 นาย  สมนึก   จิตขาว รร.นาดีวิทยา จงัหวดั นางสาวภทัรวดี  จิตขาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

14 24442 นาง  รังสิมา   ดวงดี รร.นาบวัวิทยา จงัหวดั นางสาวพิรญาณ์  ดวงดี ม.มหิดล

15 24492 นาง  ปิยาพชัร์   ยงัมี รร.สวายวิทยาคาร จงัหวดั นางสาวนิภาภทัร  ยงัมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

16 24577 นางบุหงา  โสวภาค วิทยาลยัอาชีวศึกษา จงัหวดั นางสาวปวีณนุช  โสวภาค Kursk State Medical University ประเทศรัสเซีย

17 24645 นาง  ผ่องศรี   พวัพนัธุ์ รร.สิรินธร จงัหวดั นางสาวพนัวสัสา  พวัพนัธุ์ ม.เทคโนโลยสุีรนารี

18 24837 นายฉตัรชยั  ศรีมาลา มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั นางสาววชิรญาณ์  ศรีมาลา ม.มหิดล

19 24957 นายสุเมธี  เทียมสกุล มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั นางสาววรรณษา  เทียมสกุล สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์

20 24995 นางอุไร  จนัทมตัตุการ มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั นายอภิเดช จนัทมตัตุการ ม.เกษตรศาสตร์

21 25267 นาง  อฉัริยา   พรหมบุตร รร.สิรินธร จงัหวดั นางสาวพรชิตา  พรหมบุตร ม.เกษตรศาสตร์

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน อนุปริญญำ/ป.ตรี  



ล ำดับ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน อนุปริญญำ/ป.ตรี  

22 25354 นาง  สุณิชา   อาภาอมร รร.โชคเพชรพิทยา จงัหวดั นายสุชาวฒิุ  อาภาอมร ม.เกษตรศาสตร์

23 25367 นายอศัวิน  สืบนุการณ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั นางสาวกญัญพชัร  สืบนุการณ์ ม.มหาสารคาม

24 25526 นาง  บงกช   บุญโต รร.สิรินธร จงัหวดั นายจิรภทัร  บุญโต ม.ธรรมศาสตร์

25 25677 นาย  ประเด็จ   แสนเมืองแกว้ ร.ร.เทศบาล 2 จงัหวดั นายติณณภพ  แสนเมืองแกว้ ม.ราชภฏัสุรินทร์

26 25795 นาง  ศิริลกัษณ์   สุขสิน ร.ร.เทศบาล 2 จงัหวดั นางสาวณิชาภทัร  สุขสิน ม.มหิดล

27 25839 นาง  มวลมาศ   แกว้ขวญัขา้ รามวิทยารัชมงัคลาฯ จงัหวดั นายฤกษฤ์ทธี  แกว้ขวญัขา้ ม.ราชภฏัสุรินทร์

28 25884 นางอชัราพร  สุขทอง มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั นางสาวญาณิศา  สุขทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

29 26364 นาง  วนัเพญ็   ตนัทะอธิพานิช รร.สุรวิทยาคาร จงัหวดั นายศิรภทัร  ตนัทะอธิพานิช ม.ธรรมศาสตร์

30 26778 นาย  บญัญติั   ยนืยง พญารามวิทยา จงัหวดั นายอริญชยั  ยนืยง วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

31 27329 นาย  ไพรัตน์   ธรรมวิสุทธ์ิ รร.สิรินธร จงัหวดั นางสาวโปรดปราณ  ธรรมวิสุทธ์ิ รร.การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียวนานาชาติ

32 27642 นางอภิรดี  ภูผาสุข วิทยาลยัเทคนิค จงัหวดั นางสาวภทัรมน  ภูผาสุข ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

33 27876 นาง  พฒันาภรณ์   ราษีนวล รร.เทนมียมิ์ตรประชา จงัหวดั นายณฐัภทัร  ราษีนวล ม.ศิลปากร

34 28045 นาง  เพทาย   จิตธรรม รร.สุรวิทยาคาร จงัหวดั นางสาวอาทิตยา  จิตธรรม ม.เกษตรศาสตร์

35 28235 นาย  นพรัตน์   โพธ์ิสิงห์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั นางสาวนวพรรษ  โพธ์ิสิงห์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

36 28469 นาง  ผ่องใส   บวัหุ่ง รร.สุรวิทยาคาร จงัหวดั นายสิโรจน์  บวัหุ่ง ม.มหาสารคาม

37 28620 นายทวีศกัด์ิ  ทองทิพย์ จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั จงัหวดั นายวรเมธ  ทองทิพย์ ม.ราชภฏับุรีรัมย์

38 29346 นาย  มนตรี   ทา้วไทยชนะ รร.สิรินธร จงัหวดั นางสาวภทัรมน  ทา้วไทยชนะ ม.เทคโนโลยสุีรนารี

39 30191 นาง  บุณฑริกา   ศรีแกว้ รร.เทนมียมิ์ตรประชา จงัหวดั นายภาณุวิชญ ์ ศรีแกว้ ม.มหาสารคาม

40 31590 นางสุดาพร  เหลาทอง สถาบนัเทคโนฯ จงัหวดั นางสาวนิสากร  เหลาทอง ม.ราชภฏัสุรินทร์

41 31691 นาง  สุวรรณี   สุมหิรัญ มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั นายสาติน  สุมหิรัญ ม.กรุงเทพ

42 32516 นาย  ไผ่   พรมเพชร รร.สุรวิทยาคาร จงัหวดั นายจีรยทุธ  พรมเพชร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



ล ำดับ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน อนุปริญญำ/ป.ตรี  

43 33318 นางสาว  นวรัตน์   นิธิชยัอนนัต์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั นายนพกร  นิธิชยัอนนัต์ ม.เทคโนโลยสุีรนารี

44 33488 นาง  กุลณฐัฐา   มุตะโสภา ร.ร.เทศบาล 3 จงัหวดั นายพงศภ์คั  ปิดตาทานงั มหาลยัมหาสารคาม

45 800106 นาง  คมข า   ใบพลูทอง พรก. ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดั นายสิทธิโชค  ใบพลูทอง ม.รามค าแหง

46 800417 นาง  ร าจวน   เกิดสุข พรก. ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดั นางสาวญาดา  เกิดสุข ม.ราชภฏัอุบลราชธานี

47 800438 นาง  กานตสิ์นี   ขบวนดี พรก. ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดั นายจิรภทัร  ขบวนดี ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

48 9371 นาง  มนทิรา   ประทีป ณ ถลาง ร.ร.ปอยเดิน เมือง นายรชานนท ์ ประทีป ณ ถลาง วิทยาลยัเทคนิคบา้นค่าย จ.ระยอง

49 14795 นาง  แสงจนัทร์   ด าเขียว ร.ร.เมืองสุรินทร์ เมือง นางสาวศิรประภา  ด าเขียว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

50 15106 นาย  อ  านาจ   เจริญศิริ ร.ร.บา้นกาเกาะ(แหลมฯ) เมือง นายพงศกร  เจริญศิริ ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

51 15944 นายอาทิตย ์ กงทอง ร.ร.บา้นตะตึงไถง เมือง นายศิวฒั  กงทอง ม.แม่โจ้

52 16274 นาย  ศกันรินทร์   บูรณะ ร.ร.บา้นโคกพระ เมือง นางสาวศิรินทร์นภา  บูรณะ ม.บูรพา

53 16457 นาย  สนม   ยอดเสาร์ ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง นางสาวศศิภา  ยอดเสาร์ ม.ขอนแก่น

54 16514 นาย  ประสาท   เจริญชยั บ านาญเขต 1 เมือง เมือง นายยิง่ศกัด์ิ  เจริญชยั วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

55 17649 นาย  กิตติศกัด์ิ   จนัทน์หอม ร.ร.บา้นโคกปราสาท เมือง นายรัฐนนัท ์ จนัทน์หอม ม.เกษตรศาสตร์

56 17664 นาง  จิดาภา   พรมรุกขชาติ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ 1 เมือง นายณฐัดนยั  ราชวงศ์ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์

57 18333 นาง  สุธาทิพย ์  อินทรามะ ร.ร.บา้นใหม่ เมือง นายปรมินทร์  สาทิพจนัทร์ ม.แม่โจ้

58 18402 นาย  ชาตรี   สุบินดี ร.ร.บา้นกาเกาะ เมือง นางสาวภทัรพร  สุบินดี ม.มหาสารคาม

59 18551 นาง  เศียรนภา   สะอาดเอ่ียม ร.ร.บา้นทพักระบือ เมือง นางสาวศุภกานต ์ สะอาดเอ่ียม ม.เทคโนโลยสุีรนารี

60 20256 นาย  จุฬา   มนัธุภา ร.ร.บา้นโคกพระ เมือง นางสาวนนัทฉตัร  มนัธุภา ม.ราชภฏัอุบลราชธานี

61 20262 นาง  ธราพร   จ้ีเพชร ร.ร.บา้นคอโค เมือง นายธีรภทัร  จ้ีเพชร วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

62 21723 นาง  โสรดา   แถวทิม ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง นางสาววรินยา  แถวทิม ม.มหาสารคาม

63 22285 นาง  สุจิตตรา   พิมพแ์ตม้ ร.ร.เมืองสุรินทร์ เมือง นายชิรวิทย ์ พิมพแ์ตม้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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64 22389 นาง  จริยา   สมนิยาม ร.ร.เมืองสุรินทร์ เมือง นายณภทัร  สมนิยาม ม.รามค าแหง จ.สุรินทร์

65 23507 นาย  ประดิษฐ์   กุชโร ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง นางสาวพิชชาอร  กุชโร ม.ราชภฏัสุรินทร์

66 24085 นาง  คทัลียา   รัฐสมุทร ร.ร.หนองโตง เมือง นางสาวณฐัชยา  บวัพา ม.ธรรมศาสตร์

67 24087 นาง  วรวลญัช์   แสงภกัดี ร.ร.บา้นทพักระบือ เมือง นางสาวกฤษฎิกาญจน์  แสงภกัดี ม.นวมินทราธิราช

68 24260 นาย  กีรติ   กะภูทิน ร.ร.บา้นนาบวั เมือง นางสาวแป้งร ่ า  กะภูทิน ม.ราชภฏับุรีรัมย์

69 24315 นาง  บุษบา   พิมศร เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ 1 เมือง นายสุองักูร  พิมศร ม.อุบลราชธานี

70 24338 นาง  ภรดี   แพง่กุล ร.ร.บา้นอุปัชฌายพ์วนอุทิศ เมือง นายภูมินทร์  แพง่กุล ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

71 24570 นาง  ปุญณิกา   ไกรรักษ์ ร.ร.พรหมประสาทฯ เมือง นางสาวปุณยวีร์  ไกรรักษ์ ม.ราชภฏัสุรินทร์

72 24628 นาง  สุภาภรณ์   แจ่มใส ร.ร.บา้นภู่ เมือง นางสาวเบญญาภา  แจ่มใส ม.ธรรมศาสตร์

73 24694 ส.อ.หญิง  เกยรู   ประทุมวรรณ ร.ร.หนองโตง เมือง นายชวการ  ประทุมวรรณ ม.ขอนแก่น

74 24706 นาง  เรืองรอง   พิพฒันรักไทย ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง นายวนัเฉลิม  พิพฒันรักไทย ม.ราชภฏัสุรินทร์

75 24858 นาย  พิสณัห์   เห็นไดช้ม ร.ร.บา้นหนองกระดาน เมือง นางสาวบุณทริกา  เห็นไดช้ม ม.ราชภฏัสุรินทร์

76 24917 นาง  จิราภรณ์   กองเมืองปัก ร.ร.รุ่งรัฐวิทยา เมือง นางสาวกุลนิษฐ์  กองเมืองปัก ม.ศิลปากร

77 24933 นางสาว  กุลิสรา   รักษท์รากุล ร.ร.เมืองสุรินทร์ เมือง นายอนวชั  โคตะสิน ม.อุบลราชธานี

78 25083 นาง  ดารุณี   ประพนัธ์ ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง นายธีรภทัร  ประพนัธ์ วิทยาลยัดุริยางคศิลป์

79 25141 นาง  ศศิธร   ศรีธีรประเสริฐ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ 1 เมือง นายอภิรักษ ์ ศรีธีรประเสริฐ ม.อุบลราชธานี

80 25588 นาง  ปราณี   สุขใส ร.ร.บา้นคาบ เมือง นางสาวธนชัชา  สุขใส ม.มหาสารคาม

81 26026 นาย  พงศพ์นัธ์   พนัธ์พงศ์ ร.ร.บา้นโคกกระเพอ เมือง นางสาวพงศญ์ดา  พนัธ์พงศ์ ม.ราชภฏัสุรินทร์

82 26631 นาย  กระแสร์   อ่ิมใจ ร.ร.บา้นล าชี เมือง นางสาวศุภิสรา  อ่ิมใจ ม.เทคโนโลยสุีรนารี

83 26702 นาย  เกรียงศกัด์ิ   นวลศิริ ร.ร.บา้นแจรน เมือง นางสาวอชิตญา  นวลศิริ ม.สวนดุสิต

84 27063 นาง  นิภาวรรณ   สายยศ ร.ร.บา้นประสิทธ์ิธนู เมือง นางสาวญาณิน  สายยศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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85 28190 นาง  คุมทรัพย ์  บุญประสิทธ์ิ ร.ร.บา้นแกนอ้ย เมือง นางสาวพรชนก  บุญประสิทธ์ิ ม.มหาสารคาม

86 28401 นาง  อรพินท ์  เอกวงษา ร.ร.บา้นไถงตรง เมือง นายชีพชนก  เอกวงษา ม.เกษตรศาสตร์

87 28436 นาง  พนูสิน   ขาวงาม ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง นางสาวอิสริยาภรณ์  ขาวงาม ม.ธรรมศาสตร์

88 28590 นาง  วีรยา   สกุลทอง ร.ร.บา้นกระทม(ร่วนฯ) เมือง นายสารัช  สกุลทอง ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์

89 28713 นางอญัชลี  สิทธิภาพ ร.ร.บา้นตะตึงไถง เมือง นายเตชินท ์ สิทธิภาพ ม.ราชภฏัสุรินทร์

90 28777 นางสาว  จุฬาลกัษณ์   ร.ร.หนองโตง เมือง นายณฐันนัท ์ แต่งงาม ม.ขอนแก่น

91 28790 นาง  สุนนัทา   ขาวแกว้ ร.ร.บา้นแสลงพนัธ์ เมือง นางสาววรินธร  ขาวแกว้ ม.ราชภฏัสุรินทร์

92 29319 นาง  ปัทมกาญจน์   ปัญญาเหลือ ร.ร.บา้นเลา้ขา้ว เมือง นางสาวนลิตา  ปัญญาเหลือ ม.เทคโนโลยสุีรนารี

93 30131 นางปฏิณญา  เกษรบวั ร.ร.บา้นโคกมะเมียน เมือง นางสาวชุตินนัท ์ เกษรบวั วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนี  พระพทุธบาท

94 30301 นาง  ศุภิสรา   วงันุราช ร.ร.เทศบาล 3 เมือง นายยทุธพงษ ์ วงันุราช มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

95 31383 นาย  สมบติั   สวายชุม ร.ร.บา้นเทนมีย์ เมือง นายธนกฤต  สวายชุม ม.ราชภฏัสุรินทร์

96 33022 นาง  สุพนิดา   ตลบัทอง ร.ร.บา้นกาเกาะ(แหลมฯ) เมือง นายภาณุกฤษฏ ์ ตลบัทอง ม.สวยสุนนัทา

97 33612 นางสาว  วิภารัตน์   อนุกูล ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง นางสาวปฏิณยาภทัร  ส าเภาทอง ม.อุบลราชธานี

98 33677 นาย  อรุณ   โสรบุตร ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมือง นางสาวอรพิมล  โสรบุตร ม.ราชภฏัสุรินทร์

99 17419 นาย  ประเชิญ   กูลรัตน์ รร.วดัทกัษิณวารี ล าดวน นายจีรเมธ  กูลรัตน์ ม.ราชภฏัสวนสุนนัทา

100 21754 นาย  สิรินทร์   ไชยศรีษะ รร.บา้นโชกเหนือ ล าดวน นางสาวภสัรา  ไชยศรีษะ ม.ราชภฏัสุรินทร์

101 21754 นาย  สิรินทร์   ไชยศรีษะ รร.บา้นโชกเหนือ ล าดวน นางสาวภารดี  ไชยศรีษะ ม.ราชภฏัสุรินทร์

102 25071 นาย  ชยัภทัร   ห่อทอง รร.บา้นโคกเกาะ ล าดวน นายณฐัวรา  ห่อทอง ม.ราชภฏัสุรินทร์

103 25153 นาง  อรพินท ์  สมใจชนะ รร.อนุบาลล าดวน(สุรพินทร์าษฎร์นุสรณ์) ล าดวน นางสาวศุภศิริ  สมใจชนะ ม.เกษตรศาสตร์

104 25534 นาง  เตือนใจ   นิลแกว้ รร.ศิริราษฎร์วิทยา ล าดวน นายถิรณฐั  นิลแกว้ ม.สวนสุนนัทา

105 10518 นาง  ศิลาภรณ์   ชาวนา ร.ร.บา้นหนองท่ม ศีขรภูมิ นายวีรศกัด์ิ  ชาวนา วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์
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106 11013 นาง  มณีรัตน์   บุญหนกั ร.ร.บา้นกะลนั ศีขรภูมิ นายกิตติคุณ  บุญหนกั ม.มหาสารคาม

107 15029 นาง  อมัภวรรณ์   สดบัสาร ร.ร.บา้นบึงขวาง ศีขรภูมิ นางสาวสมปรารถนา สดบัสาร ม.เกษตรศาสตร์

108 15029 นาง  อมัภวรรณ์   สดบัสาร ร.ร.บา้นบึงขวาง ศีขรภูมิ นางสาวสมหฤทยั  สดบัสาร ม.มหาสารคาม

109 17845 นาย  มนตรี   ศรีบุญญะกุล ร.ร.บา้นปะนอยไถง ศีขรภูมิ นางสาวชุดาภรณ์  ศรีบุญญะกุล ม.มหาสารคาม

110 19979 นาง  สมฤดี   พจนกวิน ร.ร.บา้นตรมไพร ศีขรภูมิ นายธนพฒัน์  พจนกวิน ม.ศรีปทุม

111 20126 นาง  บุณณดา   บุญร่วมธนะชยั ร.ร.บา้นตะกุย(ค ้าคูณบ ารุง) ศีขรภูมิ นนส.สนัติวฒัน์  ประเมินชยั รร.นายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฏ

112 20724 นาย  วิเชียร   วงัจนัทร์ ร.ร.บา้นกุดหวาย ศีขรภูมิ นายวฒิุภทัร  วงัจนัทร์ ม.เกษมบณัฑิต

113 21255 นาย  จ  าเนียร   เพาะเจริญ ร.ร.บา้นจตุรมิตรวิทยา ศีขรภูมิ นางสาววรรณภรณ์  เพาะเจริญ ม.ราชภฏับุรีรัมย์

114 21403 นาย  ดุสิต   บวัแกว้ ร.ร.บา้นบ่อน ้าใส ศีขรภูมิ นายณฐัพร  บวัแกว้ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

115 21769 นาย  ราติน   โถเล็ก รร.กดผไทประชาสรรค์ ศีขรภูมิ นางสาวณฐันภา  โถเล็ก ม.อุบลราชธานี

116 21895 นาย  สุรชยั   ใคร่นุ่นกา ร.ร.บา้นบ่อน ้าใส ศีขรภูมิ นายรณกร  ใคร่นุ่นกา ม.มหาสารคาม

117 22506 นาง  ชนานนัต ์  จ  าปาเทศ ร.ร.บา้นระเวียง ศีขรภูมิ นายนนทชยั  จ  าปาเทศ ม.ขอนแก่น

118 22714 นาย  พิศิษฐ์   บุญประสาท ร.ร.บา้นหวัแรตนาโพธ์ิ ศีขรภูมิ นายภูมิภสั  บุญประสาท วิทยาลยัอาชีวสุรินทร์

119 24623 นาย  ปฐม   สืบสงัข์ ร.ร.บา้นกระดาน ศีขรภูมิ นางสาวจุฑาทิพย ์ สืบสงัข์ ม.เทคโนโลยสุีรนารี

120 24788 นาง  วิภา   ศรีเมือง ร.ร.ลุมพกุหนองกุง ศีขรภูมิ นายชนาธิป  ศรีเมือง ม.ราชภฏัสุรินทร์

121 25285 นาง  วาสนา   ไหมทอง ร.ร.บา้นเปรียง ศีขรภูมิ นายสรยทุธ์  ไหมทอง ม.ราชภฏับุรีรัมย์

122 25702 นาง  พนิดา   แกว้ม่วง ร.ร.บา้นตะคร้อ ศีขรภูมิ นายณภพตะวนั  แกว้ม่วง ม.ราชภฏัสุรินทร์

123 26051 นาย  บญัชา   โอษฐงาม ร.ร.บา้นพนัษี ศีขรภูมิ นานเตชินต ์ โอษฐงาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

124 27009 วา่ท่ีร้อยตรี  รุ่งโรจน์   ยงยิง่หาญ ร.ร.บา้นปะนอยไถง ศีขรภูมิ นายธนภูมิ  ยงยิง่หาญ ม.มหิดล

125 27159 นาง  อาภากร   แกว้หล่อ รร.แดลศิริวิทยา ศีขรภูมิ นางสาวพิริยา  แกว้หล่อ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี

126 28247 นาย  สุเทพ   เทียมคลี รร.ศีขรภูมิพิสยั ศีขรภูมิ นายกิตติพฒัน์  เทียมคลี ม.เทคโนโลยสุีรนารี
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127 28351 นาง  จุฬาลกัษณ์   สุภิมารส รร.ศีขรภูมิพิสยั ศีขรภูมิ นางสาวชนากานต ์ สุภิมารส ม.ธรรมศาสตร์

128 28653 นาง  จรินทร์   ทองน า ร.ร.บา้นสงัแก ศีขรภูมิ นายราเชนทร์  ทองน า วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

129 29661 นาย  วินยั   ค  างาม รร.กดผไทประชาสรรค์ ศีขรภูมิ นายธนวิชญ ์ ค  างาม ม.อุบลราชธานี

130 29847 นาย  สุรทยั   เติมสุข ร.ร.บา้นตะกุย(ค ้าคูณบ ารุง) ศีขรภูมิ นายสุรพล  เติมสุข ม.ราชภฏัศรีสะเกษ

131 29877 นาง  พวงเพญ็   ฉิมมาลี รร.ขวาวใหญ่วิทยา ศีขรภูมิ นายปิยะพล  ฉิมมาลี วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

132 31033 นาง  จนัทิรา   ใสงาม ร.ร.บา้นช่างป่ี ศีขรภูมิ นายจิรกิตต์ิ  แสงงาม ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

133 31057 นาย  ปฏิภสั   บุญช่วย ร.ร.อนุบาลศีขรภูมิ ศีขรภูมิ นายบุณณภทัร  บุญช่วย ม.ราชภฏัสุรินทร์

134 31392 นาง  นภาพร   โพธ์ิผา ร.ร.บา้นโนนถ่อน ศีขรภูมิ นางสาวตริยาพร  โพธ์ิผา ม.ราชภฏัสุรินทร์

135 31393 นาง  สุภาพร   เรียงเงิน ร.ร.บา้นระเวียง ศีขรภูมิ นายธีรกร  เรียงเงิน ม.สวนสุนนัทา

136 31741 นางสาว  สุทธาวรรณ   เทศบุตร รร.ห้วยจริงวิทยา ศีขรภูมิ นางสาวธิดารัตน์  สุวรรณทอง ม.ราชภฏัศรีสะเกษ

137 33651 นาง  ประกอบ   แสงเพง็ ร.ร.บา้นตะคร้อ ศีขรภูมิ นายกิตติศกัด์ิ  แสงเพง็ ม.ราชภฏัมหาสารคาม

138 800072 นาย  ชวนะ   แตม้ทอง พรก. ร.ร.บา้นตรึม ศีขรภูมิ นายนนัทวฒัน์  แตม้ทอง รร.ต ารวจภูธรภาค 1

139 8996 นาย  ธีระ   บุญเสริม บ านาญเขต 1 ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ นางสาวธีรยา  บุญเสริม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

140 10771 นาย  สุกิจ   วนัสุดล บา้นตะเคียน ส าโรงทาบ นายศุภษิต  วนัสุดล ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ

141 20013 นาย  ค  ามุย   สิงจานุสงค์ บา้นหนองดุม ส าโรงทาบ นายปรัชญา  สิงจานุสงค์ ม.ธรรมศาสตร์

142 24497 นาย  สุประกิจ   สิงจานุสงค์ บา้นหนองอีเลิง ส าโรงทาบ นายสุเมธ  สิงจานุสงค์ ม.กรุงเทพ

143 25123 นาง  วิไลวรรณ   เตียวเจริญกุล รร.ส าโรงทาบวิทยาคม ส าโรงทาบ นางสาวณฐัธิดา  เตียวเจริญกุล ม.บูรพา

144 26741 นาง  อุไรวรรณ   สิงจานุสงค์ บา้นตะเคียน ส าโรงทาบ นายญาณกร  สิงจานุสงค์ ม.ราชภฏัสุรินทร์

145 26741 นาง  อุไรวรรณ   สิงจานุสงค์ บา้นตะเคียน ส าโรงทาบ นายญาณธร  สิงจานุสงค์ ม.ราชภฏัสุรินทร์

146 29174 นาง  นอ้มจิตร   สีสด บา้นหนองพญา ส าโรงทาบ นายรติพล  สีสด ม.อุบลราชธานี

147 31502 นาง  สมใจ   วาพดัไทย รร.ส าโรงทาบวิทยาคม ส าโรงทาบ นางสาววิสสุตา  วาพดัไทย ม.เกษรศาสตร์
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148 6641 นาย  จรัล   เพญ็ประทุม บ านาญเขต 1 จอมพระ จอมพระ นางสาวพนิตดา  เพญ็ประทุม ม.ราชภฏัสุรินทร์

149 12026 นาง  สุจินต ์  จินดาศรี รร.บา้นกนัโจรง จอมพระ นางสาวกนัยารัตน์  จินดาศรี ม.มหาสารคาม

150 12897 นาย  สุนทร   อินทร์งาม รร.บา้นโนนง้ิว จอมพระ นางสาวศตพร  อินทร์งาม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั

151 15226 นาย  ประกิจ   ศรีสระคู ร.ร.บา้นขามราษฎร์ จอมพระ นายพงศกร  ศรีสระคู ม.ราชภฏัสุรินทร์

152 18057 นาง  สุภาพร   งามเลิศ ร.ร.บา้นจอมพระ จอมพระ นางสาวทิพานนัท ์ งามเลิศ ม.เทคโนโลยสุีรนารี

153 21348 นาย  สงัคม   พลยางนอก รร.บา้นหนองเหล็กราษฎร์ฯ จอมพระ นางสาวกริชฏาภรณ์  พลยางนอก ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

154 22196 นาง  จ  าลอง   สงัโสมา ร.ร.อนุบาลจอมพระ จอมพระ นางสาวปิยธิดา  สงัโสมา ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

155 22501 นาง  ศิริสุข   ล้ิมสวสัด์ิ ร.ร.บา้นจอมพระ จอมพระ นางสาวแพรวมาศ  ล้ิมสวสัด์ิ ม.เกษตรศาสตร์

156 22522 นาง  นารีรัตน์   ดวงราษี รร.บา้นหนองพลวง จอมพระ นายพสิษฐ์  ดวงราษี ม.มหาสารคาม

157 22621 นาย  ประมวล   อุ่นค า รร.บา้นเวียย จอมพระ นางสาวสุพิชญา  อุ่นค า ม.เทคโนโลยสุีรนารี

158 22797 นาย  มงักร   พิมพพ์อก รร.บา้นผาง จอมพระ นางสาวนบัเดือน  พิมพพ์อก ม.มหาสารคาม

159 24561 นาง  รัชดาภรณ์   ใจกลา้ รร.จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ นางสาวเพชรลดา  ใจกลา้ ม.บูรพา

160 24604 นาง  รุ่งฤดี   ไวยศรีแสง รร.บุแกรงวิทยาคม จอมพระ นางสาววิชญาพร  ไวยศรีแสง ม.ราชภฏัสวนสุนนัทา

161 24861 นาง  นงลกัษณ์   พนัธ์วิไล รร.บา้นเวียย จอมพระ นางสาวพิชญา  พนัธ์วิไล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

162 28716 นาง  เนาวรัตน์   พรหมบุตร รร.บา้นหนองเหล็กราษฎร์ฯ จอมพระ นายอนิวรรต  พรหมพตุร เทคโนโลยสุีรนารี

163 29054 นาง  สมฤทยั   ระศรีนวล รร.บา้นขมิ้นเรืองราษฎร์ฯ จอมพระ นางสาวนิรินธร  หิรัญสถิต ม.ธรรมศาสตร์

164 31189 นาง  พิกุล   เกลียวทอง รร.บา้นจบก จอมพระ นายชินวตัร  เกลียวทอง ม.ราชภฏัสุรินทร์

165 9873 นาง  มาลี   คงชยั บ านาญเขต 1 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ นางสาวสิรินภา  คงชยั ม.สวนดุสิต

166 14718 นาย  ฐานนัดร์   ดีสม รร.สินรินทร์วิทยา เขวาสินรินทร์ นายดอนศกัด์ิ  ดีสม ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

167 20390 นาย  สมชยั   นารัมย์ รร.บา้นนาตงัตระแบก เขวาสินรินทร์ นางสาวปาณิศา  นารัมย์ ม.มหาสารคาม

168 24523 นาง  เกษา   ขาวงาม รร.บา้นตากแดด เขวาสินรินทร์ นางสาวขวญันภา  ขาวงาม ม.ราชภฏัสุรินทร์



ล ำดับ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ

รำยช่ือรับทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน อนุปริญญำ/ป.ตรี  

169 24525 นาง  บวัเพียร   ถือฉลาด รร.บา้นนาโพธ์ิ เขวาสินรินทร์ นางสาวพิมพม์ณี  ถือฉลาด ม.ราชภฏัสุรินทร์

170 24556 นาง  สุภทัรา   กองทอง รร.บา้นแสรออ เขวาสินรินทร์ นางสาวกชนนัทร์  กองทอง ม.มหาสารคาม

171 31901 นาย  บุญเยีย่ม   ใจสุข รร.บา้นอ าปึลดาวรุ่งรัฐ เขวาสินรินทร์ นางสาวนนัทชัพร  ใจสุข ม.ราชภฏัพระนคร

172 11636 นาย  ประเทือง   อุดหนุนชาติ รร.บา้นเบิด รัตนบุรี นางสาวอริสรา  อุดหนุนชาติ ม.ราชภฏัสุรินทร์

173 16501 นาง  อรวรรณ   ดีออ้ม รร.บา้นขะยงู รัตนบุรี นางสาวขวญัขา้ว  ดีออ้ม ม.ธรรมศาสตร์

174 17601 นาง  พชัรินทร์พร   คงนุรัตน์ รร.บา้นเบิด รัตนบุรี นางสาววรุณยพุา  คงนุรัตน์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

175 17894 นาง  บวัไข   สาลีงาม รร.บา้นน ้าเขียว รัตนบุรี นางสาวสตรีรัตน์  สาลีงาม ม.ราชภฏับุรีรัมย์

176 18857 นาย  ปริญญา   พุม่ไหม รร.รัตนบุรี รัตนบุรี นางสาวปานชนก  พุม่ไหม ม.ธรรมศาสตร์

177 20206 นาย  ส าราญ   ดีสนิท รร.บา้นหนองกา "ประชารัฐพิทยา" รัตนบุรี นางสาวฉตัรกมล  ดีสนิท ม.ราชภฏัศรีสะเกษ

178 20639 นาง  เข็มทอง   ศรีใหญ่ รร.บา้นหนองตอ - บวัเสียว รัตนบุรี นายธีรวิชย ์ ศรีใหญ่ ม.ราชภฏัสุรินทร์

179 20837 นาย  สมภาร   ใยวนั รร.บา้นโนนจ าปา รัตนบุรี นายอภิสิทธ์ิ  ใยวนั ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ

180 21137 นาง  ศรีเงิน   จกัรค  า รร.บา้นจาน รัตนบุรี นายวชัรเมธ  จกัรค  า ม.มหาสารคาม

181 21261 นาย  บุญยงั   อินชู รร.บา้นหนองคู รัตนบุรี นายอรรถพล  อินชู ม.ราชภฏัสุรินทร์

182 21841 นาย  ทกัเศียร   ทองทวี รร.บา้นหนองบวันอ้ย รัตนบุรี นายณฤทธิกูร  ทองทวี ม.มหิดล

183 22383 นาย  บุญศกัด์ิ   บุญจูง รร.เบิดพิทยาสรรค์ รัตนบุรี นายรัฐพล  บุญจูง ม.ราชภฏัสุรินทร์

184 22661 นาง  ธนัยาภรณ์   ภูมิงาม รร.ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรี นายกิตติภูมิ  อุปรีย์ ม.ราชภฏัสุรินทร์

185 23672 นาย  บุญจนัทร์   เบา้ทอง รร.บา้นดินแดง รัตนบุรี นายพีระพนัธ์  เบา้ทอง วิทยาลยัเทคโนโลยหีมู่บา้นครู

186 24499 นาย  สมหมาย   เพียรเสมอ รร.บา้นล าเพิญ รัตนบุรี นายเทพฤทธ์ิ  เพียรเสมอ ม.ราชภฏับุรีรัมย์

187 25493 นาง  กานตก์นก   กุ่มพรม รร.บา้นดินแดง รัตนบุรี นางสาวกรกนก  กุ่มพรม ม.ราชภฏัสุรินทร์

188 27056 นาง  ณฐัรดา   เรืองสิริวฒันา รร.บา้นเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรี นางสาวเบญญาภา  โถทอง ม.รามค าแหง

189 27493 นาง  จิรัฐิกานต ์  สูงสนิท รร.บา้นทบัโพธ์ิวิทยา รัตนบุรี นายภูมินทร์  สูงสนิท ม.ราชภฏัสุรินทร์
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190 27494 นาย  เสถียร   มงคล รร.บา้นหาญฮี รัตนบุรี นางสาวศุภิสรา  มงคล ม.ราชภฏัอุบลราชธานี

191 27685 นาย  เทอดศกัด์ิ   แนวทอง ร.ร.แกศึกษาพฒันา รัตนบุรี นายพฒันชยั  แนวทอง ม.ราชภฏับุรีรัมย์

192 27724 นาง  วาสนา   เกตุโสระ รร.บา้นบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรี นายเสฎฐวฒิุ  เกตุโสระ ม.ราชภฏัอุบลราชธานี

193 29547 นางสาว  อาทิติยารัตน์   จินดาขนัธ์ รร.รัตนบุรี รัตนบุรี นายภูมิเพชร  พลกลา้ ม.ราชภฏัศรีสะเกษ

194 30897 นาง  โฉมยง   พรมโส ร.ร.ทบัโพธ์ิพฒันวิทย์ รัตนบุรี นางสาวพิชญธิดา  คนงาม ม.ราชภฏัราชนครินทร์

195 31159 นาง  พนัณ์ชิตา   เติมสุข รร.บา้นสร้างบก รัตนบุรี นางสาวภทัร  ปิลวาสน์ ม.ราชภฏับุรีรัมย์

196 31492 นาย  ประยรู   แสงราม รร.บา้นหนองบวับาน รัตนบุรี นางสาวมุทิตาพร  แสงราม ม.อุบลราชธานี

197 32407 นาย  สมพงษ ์  บุญสิทธ์ิ รร.บา้นอาจญา รัตนบุรี นางสาวศศิวิมล  บุญสิทธิ ม.ธรรมศาสตร์

198 32867 นาง  ไพรัช   หตัถิยา รร.บา้นดู่ รัตนบุรี นายชายชาญ  หตัถิยา วิทยาลยัการอาชีพท่าตูม

199 33276 นางสาว  อุไรวรรณ   ถาวะโร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 2 รัตนบุรี นางสาวอารยา  ศรีประสงค์ ม.ขอนแก่น

200 9555 นาย  ปัญญา   ใจกลา้ รร.บา้นโนนสูง ท่าตูม นางสาวจริยาพร  ใจกลา้ ม.มหาสารคาม

201 13201 นาง  วฒันา   แกว้สาย บ านาญเขต 2 ท่าตูม ท่าตูม นางสาวสวพชัร  แกว้สาย ม.ราชภฏัสุรินทร์ 

202 14232 นาง  วิจิตรา   โชคเกิด บ านาญเขต 2 ท่าตูม ท่าตูม นายรัฐภูมิ  โชคเกิด ม.มหาสารคาม

203 15754 นาง  ฐิติมา   แข่งขนั รร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์) ท่าตูม นางสาววริษฐา  แข่งขนั ม.รังสิต

204 16066 นาง  อนงค ์  นครศรี รร.บา้นหนองตาด ท่าตูม นางสาวฟากฟ้าหน่ึง  นครศรี ม.ศิลปากร

205 18345 นาง  กมลวรรณ   แป้นโสม รร.บา้นโพนครก ท่าตูม นายจกัรพนัธ์  แป้นโสม ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

206 18638 นาย  สมยศ   โลเกตุ รร.บา้นบอน ท่าตูม นายสิทธิศกัด์ิ  โลเกตุ ม.ขอนแก่น

207 19205 นาย  นิคม   บุญลอ้ม รร.บา้นเมืองแก ท่าตูม นายจกัรกฤษณ์  บุญลอ้ม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

208 19920 นาย  พิทกัษ ์  ชอบดี รร.บา้นหนองตาด ท่าตูม นายพิสุรัตน์  ชอบดี ม.อุบลราชธานี

209 20273 นาง  ทิพากร   โพยมแจ่ม รร.บา้นสะเอิง ท่าตูม นางสาวพิมพล์ภสั  โพยมแจ่ม ม.ราชภฏัอุบลราชธานี

210 22392 นาย  ภูมิพนัธ์   จนัทร์เพญ็ รร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์) ท่าตูม นางสาวภณัฑิรา  จนัทร์เพญ็ ม.สยาม
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211 22961 นาง  อ  าพา   ปรากฎช่ือ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม นายฉตัรตะวนั  ปรากฎช่ือ ม.ราชภฏับุรีรัมย์

212 23716 นาง  พรรณประภา   สิมมา รร.บา้นท่าศิลา ท่าตูม นางสาวโสภิดา  สิมมา ม.ขอนแก่น

213 24064 นาง  จนัทิมา   การะเกษ รร.บา้นท่าศิลา ท่าตูม นางสาวธนพร  การะเกษ ม.ราชภฏัสุรินทร์

214 24974 นาง  จารุนยั   อินทร์สอน รร.บา้นปอหมนั ท่าตูม นางสาวสิรินภา  อินทร์สอน ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

215 25204 นาย  สุรสิทธ์   แกว้อินทร์ รร.บา้นหมากหม่ี ท่าตูม นายพรพรหม  แกว้อินทร์ ม.ราชภฏับุรีรัมย์

216 26292 นาง  ชชัพร   แนวทอง รร.เมืองแกพิทยาสรรค์ ท่าตูม นางสาวธณชักร  แนวทอง ม.ธรรมศาสตร์

217 26369 นาง  ศิรินภา   ทองเงิน รร.บา้นพรมเทพ ท่าตูม นายศกัดากร  ทองเงิน ม.มหาสารคาม

218 26465 นาง  จิตตวฒันา   บุญยนื รร.บา้นลุงปุง ท่าตูม นายเรืองวิทย ์ บุญยนื ม.มหาสารคาม

219 28334 นาง  ประสิทธ์ิพร   ชยังาม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม นายอรรถวิชญ ์ ชยังาม ม.บูรพา

220 33083 นาง  พรพรรณ   แกว้เกิด รร.บา้นพรมเทพ ท่าตูม นางสาวนภทัร  แกว้เกิด ม.มหาสารคาม

221 33884 นาง  บุญยนื   สุขส าโรง ลานทรายพิทยาคม ท่าตูม นายบุณยเกียรติ  สุขส าโรง ม.มหาสารคาม

222 33903 นางสาว  พิมลวรรณ   เจือจนัทร์ รร.บา้นปร่ิง ท่าตูม นางสาวปิยธิดา  เจือจนัทร์ ม.ราชภฏัสุรินทร์

223 8276 นาย  ศกัดา   ฤทธิรณ รร.บา้นส าโรง ชุมพลบุรี นายอคัรพนธ์  ฤทธิรณ ม.ราชภฏัสุรินทร์

224 9097 นาย  สมิน   จารุทรัพยส์ดใส รร.บา้นยะวึก ชุมพลบุรี นางสาวกรกนก  จารุทรัพยส์ดใส ม.มหาสารคาม

225 22476 นาง  อมรรัตน์   แสงอรุณ รร.ชุมชนบา้นซาด ชุมพลบุรี นายอภิศกัด์ิ  แสงอรุณ ม.อุบลราชธานี

226 25337 นาง  สมคิด   สุดสงัข์ รร.บา้นโพธ์ิห้วย ชุมพลบุรี นางสาวอนัธิกา  สุดสงัข์ ม.ราชภฏัมหาสารคาม

227 26649 นาย  ทรงศิลป์   กะการดี รร.บา้นตึกชุม ชุมพลบุรี นายทศัน์ศิลป์  กะการดี ม.เวสเทิร์น

228 26896 นาย  ขุนวงั   ณุวงศศ์รี รร.บา้นระหาร ชุมพลบุรี นางสาวณฐันภสัชนก  ณุวงศศ์รี ม.ขอนแก่น

229 27346 นาย  สุพจน์   เปล่งฉวี รร.บา้นกะทะ ชุมพลบุรี นายกอปรชยั  เปล่งฉวี วิทยาลยัการอาชีพสตึก

230 29113 นาง  ชนาธินาถ   มางาม รร.บา้นยะวึก ชุมพลบุรี นายปาติโมกข ์ มางาม ม.มหาสารคาม

231 11703 นาย  เอกชยั   แพงงาม รร.บา้นหนองอียอ สนม นายเอกปรัชญา  แพงงาม ม.ราชภฏัชยัภูมิ
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232 12279 นาย  ปราโมทย ์  ตระกูลดี รร.บา้นแคนนอ้ย สนม นางสาวสุวรรณี  ตระกูลดี ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

233 14594 นาย  วิรัตน์   สระแกว้ บ านาญเขต 2 สนม สนม นายนครินทร์  สระแกว้ ม.มหาสาคาร

234 19030 นาง  ค  าตนั   สงัขเ์สาวภาคย์ รร.วดับึงบา้นสนม สนม นายเอกกวี  สงัขเ์สาวภาคย์ วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

235 24342 นาง  อุบล   งามเนตร รร.บา้นหนองอียอ สนม นายธีรภทัร  งามเนตร ม.ราชภฏัสุรินทร์

236 25225 นาง  ธญัญา   แอบศรีหาด รร.บา้นผาแดงวิทยา สนม นายสหสัวรรษ  แอบศรีหาด ม.ขอนแก่น

237 26350 นาย  ทินกร   สายธนู รร.บา้นโนนเปือย สนม นายทินวฒัน์  สายธนู ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

238 27639 นาย  วิจิตร   สุขเกษม รร.หนองอียอวิทยา สนม นางสาววิริยา  สุขเกษม ม.ขอนแก่น

239 30203 นาง  มยรีุ   สุพรหม รร.บา้นหวังวั สนม นายศิริอนนัต ์ สุพรหม ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

240 30942 นาย  สุเพียร   เสริมแกว้ รร.บา้นสร้างแกว้ สนม นางสาวมนสัชญา  เสริมแกว้ ม.มหาสารคาม

241 33435 นาย  สุพจน์   สมทิพย์ รร.บา้นหนองระฆงั สนม นางสาวธญัรดา  สมทิพย์ ม.ราชภฏัสวนสุนนัทา

242 18824 นาย  สุพฒัน์   โพธ์ิศรี รร.บา้นผกัไหม โนนนารายณ์ นางสาวศิราภรณ์  โพธ์ิศรี ม.ราชภฏัสุรินทร์

243 28130 นาย  อดิศกัด์ิ   โพธ์ิอ่อน รร.โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์ นางสาวขจีนุช  โพธ์ิอ่อน ม.ขอนแก่น

244 32410 นาง  สุวิมล   ค  าทอง รร.บา้นหนองแวง โนนนารายณ์ นางสาวธวลัยา  ค  าทอง ม.เทคโนโลยสุีรนารี

245 10142 นาย  นิยม   ผลจนัทร์งาม ร.ร.บา้นปราสาท ปราสาท นางสาวสลิลทิพย ์ ผลจนัทร์งาม ม.มหาสารคาม

246 11384 นาง  พิศมยั   ฤกษดี์ รร.บา้นโชคนาสาม ปราสาท นางสาวฐานหทยั  ฤกษดี์ ม.ราชภฏับุรีรัมย์

247 14695 นาง  ละเอียด   สายแกว้ รร.บา้นจีกแดก ปราสาท นายถิรวฒัน์  สายแกว้ ม.ราชภฏัสุรินทร์

248 14951 นาง  เพญ็ศรี   มีเสนา รร.เช้ือเพลิงวิทยา ปราสาท นายวศิน  มีเสนา Brewster ประเทศสหรัฐอเมริกา

249 15469 นาง  บรรพตี   สิทธิสมบูรณ์ ประสาทวิทยาคาร ปราสาท นายศตวรรษ  สิทธิสมบูรณ์ ม.เกษตรศาสตร์

250 16212 นาย  สมชาย   ปิยไพร ประสาทวิทยาคาร ปราสาท นายณพงศ ์ ปิยไพร ม.รามค าแหง

251 16374 นาง  สุวพร   ศรีเอก รร.บา้นโคกจ าเริญ ปราสาท นางสาวมีสุข  ศรีเอก ม.สวนดุสิต

252 19071 นาย  สุเมธ   บูรณะ รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท1 ปราสาท นางสาวกนิษฐา  บูรณะ ม.ราชภฏัสุรินทร์
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253 20593 นางสาว  สมปรารถนา   ประไว ร.ร.บา้นสีโค ปราสาท นางสาวปิยมณฑ ์ ปิยนนัทว์ชัร์ ม.รามค าแหง

254 21572 นาย  สุรพงษ ์  ศิลาอ่อน บ านาญเขต 3 ปราสาท ปราสาท นางสาวอภิชยา  ผลจนัทร์ ม.ราชภฏัอุบลราชธานี

255 22515 นาง  ลลัน์ลีลวดี   วงศนิ์โลบล รร.บา้นพนม ปราสาท นรต.สิทธิพล  วงศนิ์โลบล รร.นายร้อยต ารวจ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

256 22515 นาง  ลลัน์ลีลวดี   วงศนิ์โลบล รร.บา้นพนม ปราสาท นายนนัทกิจ  วงศนิ์โลบล ม.เทคโนโลยสุีรนารี

257 22919 นาย  วราพงษ ์  แพงเจริญ รร.เจริญราษฎร์วิทยา ปราสาท นายนฤพนธ์  แพงเจริญ ม.ราชภฏัสุรินทร์

258 23227 นาย  สมศกัด์ิ   ไม่วายมี รร.บา้นตานี ปราสาท นางสาวสุปริญญา  ไม่วายมี ม.สวนดุสิต

259 23314 นาง  ชนิดาภา   เจริญทา้ว ร.ร.ปราสาท ปราสาท นางสาววสุนฐัตา  เจริญทา้ว สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

260 23875 ส.ต.ต.  เรืองศกัด์ิ   เปรียบนาน รร.บา้นโคกเพชร ปราสาท นายภูวมินทร์  เปรียบนาน วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

261 23954 นาง  อรุณี   ชยัสุวรรณ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปราสาท นางสาววรรณกร  ชยัสุวรรณ ม.อุบลราชธานี

262 24088 นาง  กมลทิพย ์  บุญมา รร.มหาราช4 ปราสาท นายพลอธิป  บุญมา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

263 24089 นาง  ทิตธยา   สีหลา้ ร.ร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ปราสาท นางสาวธริตา  สีหลา้ ม.ราชภฏันครราชสีมา

264 24089 นาง  ทิตธยา   สีหลา้ ร.ร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ปราสาท นางสาวธิฐิยา  สีหลา้ ม.เกษรศาสตร์

265 24557 นาง  พทุธพร   นามพรหม ร.ร.บา้นทนง ปราสาท นางปองภพ  วงศรุ์จิโรจน์ ม.ราชภฏัสุรินทร์

266 25026 นาย  สมัฤทธ์ิ   บุญใหญ่ รร.บา้นกะดาด ปราสาท นางสาวน ้าเพชร  บุญใหญ่ ม.ศิลปากร

267 25773 นาง  สุธีรา   มีผล รร.เจริญราษฎร์วิทยา ปราสาท นายชวพรรณ  มีผล ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

268 26305 นาง  วรภา   ดนเสมอ ร.ร.บา้นปราสาท ปราสาท นางสาวอญัชิรา  ดนเสมอ ม.มหาสารคาม

269 26305 นาง  วรภา   ดนเสมอ ร.ร.บา้นปราสาท ปราสาท นางสาวอญัชิสา  ดนเสมอ ม.มหาสารคาม

270 27070 นาง  ดวงรัตน์   ตาชูชาติ รร.เช้ือเพลิงวิทยา ปราสาท นายพชัรพล  ตาชูชาติ ม.ขอนแก่น

271 27296 นาง  พิชญาดา   จรัสใส ร.ร.บา้นอ าปึลกง ปราสาท นางสาวมนสันนัท ์ จรัสใส ม.ราชภฏัอุบลราชธานี

272 28226 นาง  ณิฐิกานต ์  แสงสุข รร.บา้นบุอนัโนง ปราสาท นางสาวกญัญารัตน์  ดงัคนึก ม.ราชภฏัสุรินทร์

273 29771 นาง  ประดบั   สอดศรีจนัทร์ รร.บา้นท านบ ปราสาท นายนวมินทร์  สอดศรีจนัทร์ ม.เทคโนโลยสุีรนารี
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274 30298 นาง  พชัรี   สีเหลือง ร.ร.โสตศึกษาพิเศษ ปราสาท นางสาวสวรรยา  สีเหลือง ม.ราชภฏัสุรินทร์

275 32751 นาง  เกียรติสุดา   ค  านึงคง ร.ร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ปราสาท นายคมัภีรภาพ  เสวตวงษ์ วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์

276 33131 นางสาว  กนกวรรณ   โพธ์ิสงัข์ รร.บา้นตานี ปราสาท นางสาวพชัรา  บุญโสดากร ม.ราชภฏัสุรินทร์

277 33939 นาย  พิทกัษ ์  อุมาธรณ์ รร.บา้นจรูกแขวะ ปราสาท นางสาวกวิตา  อุมาธรณ์ ม.มหาสารคาม

278 14521 นาย  พินิจ   โยธินรัตนก าธร รร.ดมวิทยาคาร สงัขะ นายธนภทัร  โยธินรัตนก าธร ม.ราชภฏัสุรินทร์

279 16106 นาย  กุลทวี   งามศิริ รร.บา้นล าหาด สงัขะ นางสาวฉนัทกานต ์ งามศิริ รร.รักษอุ์บลการบริบาล

280 19294 นาย  ประสิทธ์ิ   จนัทรส รร.บา้นสงัขะ สงัขะ นางสาวโยฐิตา  จนัทรส ม.ราชภฏัสวนสุนนัทา

281 20576 นาง  น่ิมนวล   เสาะพบดี รร.บา้นโนนสบาย สงัขะ นางสาววนชันนัท ์ บุญเหลือ ม.ราชภฏัสุรินทร์

282 21081 นาง  ธารทิพย ์  จูกระโทก รร.บา้นศาลาสามคัคี สงัขะ นายธนากร  จูกระโทก ม.ราชภฏัสุรินทร์

283 21594 นาย  ชรินทร์   รุจิยาปนนท์ รร.บา้นร่มเยน็ สงัขะ นางสาวเพชรธิดา  รุจิยาปนนท์ ม.บูรพา

284 22077 นาง  รัชนีกร   พนูทรัพย์ รร.บา้นอาวอก สงัขะ นายภาณุวิชญ ์ พนูทรัพย์ ม.ราชภฏับุรีรัมย์

285 22450 นาง  มนนัทญ์า   ทิพรักษ์ รร.บา้นศาลาสามคัคี สงัขะ นางสาวปภาวรินทร์  ทิพรักษ์ ม.ศิลปากร

286 22823 นาง  ล ายอง   สิริภาพโสภณ รร.บา้นหนองโสนวิทยา สงัขะ นางสาวพิมพช์นก  สิริภาพโสภณ ม.มหาสารคาม

287 24171 นาย  ทรัพย ์  นิลกระยา รร.บา้นโตงนอ้ย สงัขะ นายนทีธร  นิลกระยา ม.ราชภฏัสุรินทร์

288 24646 นาย  ดรุณ   เจนจบ รร.บา้นพระแกว้ สงัขะ นางสาวรัตติยากร  เจนจบ ม.ราชภฏัชยัภูมิ

289 24646 นาย  ดรุณ   เจนจบ รร.บา้นพระแกว้ สงัขะ นางสาวรัตนาพร  เจนจบ ม.ราชภฏับุรีรัมย์

290 26308 นาง  สุวชญั   ชาญเช่ียว รร.ศรีมงคล สงัขะ นางสาวสุธญัญา  ชาญเช่ียว ม.ราชภฏัสุรินทร์

291 27075 นาง  วนรัตน์   รุ่งพิสิฐไชย รร.พระแกว้วิทยา สงัขะ นางสาวพิมพิชญา  รุ่งพิสิฐไชย ม.มหิดล

292 27359 นาย  สมส่วน   วินทะไชย สงัขะวิทยาคม สงัขะ นายจิรวฒัน์  วินทะไชย ม.ราชภฏัร้อยเอ็ด

293 27869 นาง  ฐาชุดา     โฆษิตเดชารัชช์ รร.บา้นศาลาสามคัคี สงัขะ นางสาวณวรรณ์ศา  สมกลา้ วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์

294 32417 นาง  ชญานนัต ์  กาบภิรมย์ รร.บา้นโนนเจริญ สงัขะ นางสาวอภิชญา  กาบภิรมย ์ ม.ราชภฏัสุรินทร์



ล ำดับ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน สังกัด/อ ำเภอ ช่ือบุตร สถำนศึกษำ
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295 34013 นาง  จนัทรรัตน์   รัตนพนัธ์ รร.บา้นพระแกว้ สงัขะ นางสาวนิชาภา  ศรีเลิศ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

296 16850 นาย  ทองหลาง   ไตรปาน รร.บา้นตะโนน ศรีณรงค์ นางสาวปริญญาพร  ไตรปาน ม.ขอนแก่น

297 19278 นาย  สมศกัด์ิ   ศรีสุริยงค์ รร.ไพลอ านวยวิทย์ ศรีณรงค์ นายสมเกียรติ  ศรีสุริยงค์ ม.มหาสารคาม

298 19749 นาง  ประยรู   เกษศรี รร.บา้นตะโนน ศรีณรงค์ นางสาวปาณิสรา  เกษศรี สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร

299 20029 นาง  ทิวาวนั   เจือจนัทร์ รร.บา้นกลว้ย ศรีณรงค์ นางสาวนภารินทร์  เจือจนัทร์ ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ

300 20378 นาง  ภทัรนนัท ์  เป็นสุข รร.บา้นพะเนาว์ ศรีณรงค์ นายจิรกิตต์ิ  เป็นสุข ม.กรุงเทพ

301 23513 นาย  สุเมธศกัด์ิ   ทองอม้ รร.บา้นแดง ศรีณรงค์ นายรัฐภูมิ  ทองอม้ ม.ราชภฏัสงขลา

302 25591 นาง  จิตพิสุทธ์ิ  อินทร์แกว้   จงสุข รร.บา้นละมงค์ ศรีณรงค์ นายจิณณภทัร  จงสุข ม.มหาสารคาม

303 28618 นาย  สมควร   ชาติดอน รร.บา้นแดง ศรีณรงค์ นางสาวผกามาศ  ชาติดอน ม.ราชภฏัสุรินทร์

304 30488 นาง  ธญัญลกัษณ์   บุญยอม รร.บา้นตรวจ ศรีณรงค์ นายเกียรติศกัด์ิ  บุญยอม ม.ราชภฏัสุรินทร์

305 20991 นาง  รุจิรา   เช้ือลี รร.บา้นระมาดคอ้ บวัเชด นายณฐักิตต์ิ  เช้ือลี ม.ราชภฏัสุรินทร์

306 26280 นาง  จิระพนัธ์   บวัก่ิง รร.บา้นออดราษฎร์สามคัคี บวัเชด นางสาวปฏิมา  บวัก่ิง ม.สงชลานครินทร์ 

307 27970 นาย  ประยรู   ใจซ่ือ รร.บา้นสะแร บวัเชด นางสาวชญานิศ  ใจซ่ือ ม.ขอนแก่น

308 33992 นาง  อรุณี   สอนจ านงค์ รร.บา้นโอทะลนั บวัเชด นางสาวศิริญาพร  สอนจ านงค์ ม.ราชภฏัสุรินทร์

309 11481 นาง  นลินพรรณ   สะแกทอง รร.บา้นคูตนั กาบเชิง นายธนภทัร  สะแกทอง วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์

310 14863 นาย  บุญปลูก   รจนยั ร.ร.เรืองเจริญพฒันา กาบเชิง นายปรัชญา  รจนยั ม.ราชภฏับุรีรัมย์

311 27369 นาย  สุริยา   ภูกลัป์ รร.บา้นคูตนั กาบเชิง นายธีรภทัร  ภูกลัป์ ม.ราชภฏัมหาสารคาม

312 30288 นางสาว  เจนจิรา   เพชรธาราวฒัน์ รร.บา้นหนองโยโคกปืด กาบเชิง นายเศรษฐภพ  สุวรรณธาดา ม.บูรพา

313 30355 นาง  สมหทยั   ตรองจิตต์ ร.ร.เกษตรอีสานสามคัคี กาบเชิง นางสาวบุษยน์ ้าเพชร  ตรองจิตต์ ม.ราชภฏัพระนคร

314 30792 นาง  รุ้งนภา   ใจกลา้ รร.บา้นหนองโยโคกปืด กาบเชิง นางสาวพรรณพนมรุ้ง  สารรัมย์ ม.มหาสารคาม

315 31250 นาง  กมลศรี   สวสัดี รร.บา้นราวนคร กาบเชิง นางสาวเทธาสินี  สวสัดี ม.ราชภฏัสุรินทร์
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316 31537 นางสาว  บุญญาพร   หนองหวา้ รร.บา้นโนนสวรรค์ กาบเชิง นายบรรดาศกัด์ิ  คงสุข ม.เทคโนโลยสุีรนารี

317 32311 นาง  รุ่งทิพย ์  พทุธผ่าย รร.บา้นปราสาทเบง กาบเชิง นางสาววิชญาพร  พทุธผ่าย ม.ราชภฏัสุรินทร์

318 33040 นาง  กรพชัรา   แสนโภชน์ รร.บา้นสกล กาบเชิง นางสาววริศรา  รุขะจี วิทยาลยัการอาชีพปราสาท

319 11223 นาง  ลดัดาวลัย ์  องอาจ รร.บา้นตาเมียง พนมดงรัก นางสาวภูวิศา  องอาจ วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์

320 11486 นาย  วินิจฉยั   ทองใสย์ บ  านาญเขต 3 พนมดงรัก พนมดงรัก นางสาวนงลกัษณ์  ทองใสย์ ม.ราชภฏัสวนสุนนัทา

321 20265 นาย  ปรีชา   สงัขศ์รี รร.บา้นพนมดิน พนมดงรัก นางสาวจุฬาลกัษณ์  สงัขศ์รี ม.ราชภฏัสุรินทร์

322 22564 นาย  วีรพงษ ์  จ  าปามูล รร.บา้นหนองคนันา พนมดงรัก นายฌานเดช  จ  าปามูล สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์

323 22975 นาง  ดาวรรณ์   เรืองสุขสุด รร.บา้นตาเมียง พนมดงรัก นายภูษณ  เรืองสุขสุด ม.ราชภฏัสุรินทร์

324 26608 นาง  พิศณี   ศรีหะจนัทร์ รร.บา้นโคกกลาง พนมดงรัก นางสาวนวลพรรณ  ศรีหะจนัทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

รวม 324  คน


