
ล ำดบั เลขท่ีสมำชิก ช่ือ - สกุล เบอร์โทร สงักดั โรงเรียน อ ำเภอ ช่ือบตุร วนัเกิด อำยุ สถำนศึกษำ ปริญญำตรี/ปวส หมำยเหตุ
1 32845 นำงสำยทอง   สุระสงัข์ 090-8916355 53000 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ รัตนบรีุ นำยธีรเดช  ใจเท่ียง 3/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
2 32516 นำยไผ ่  พรมเพชร 091-8316499 0ม3000  ร.ร.สุรวิทยำคำร เมืองสุรินทร์ นำยคมกฤช  พรมเพชร 29/3/45 18 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
3 22548 นำยสุพิศ   พร้ิงเพรำะ 086-2450739 24026 ร.ร.อมรินทรำวำรี ปรำสำท นำยณฐัวฒัน์  พร้ิงเพรำะ 8/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
4 800354 นำงบษุบำ   งำมนกั 061-3793638 AA1010  พรก. บำ้นหนองหวำ้ ส ำโรงทำบ นำยธนพฒัน์  งำมนกั 9/2/44 19 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
5 28728 นำงศศิวิมล   กำญจนจกัร์ 081-9990229 00Z001  ร.ร.เทศบำล 1 เมืองสุรินทร์ นำงสำวศศิกำนต ์ กำญจนจกัร์ 23/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
6 28992 นำงเพญ็ศรี   ส ำนกันิตย์ 081-2667275 00Z001  ร.ร.เทศบำล 1 เมืองสุรินทร์ นำงสำวแพรวำ  ส ำนกันิตย์ 27/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
7 16746 นำยวฒันำ   โสปันหริ 088-3416285 0อ2026  บ ำนำญเขต 1 เมืองสุรินทร์ นำงสำวปิยมำศ  โสปันหริ 23/10/44 19 ปี โรงเรียนอฒัฑกรณ์บริรักษสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
8 25570 นำงพชัรี   พฒุซอ้น 081-0708296 0ช2000  ชุมพลวิทยำสรรค์ ชุมพลบรีุ นำงสำวธีรนำถ  พฒุซอ้น 4/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
9 27075 นำงวนรัตน์   รุ่งพิสิฐไชย 063-1767188 0ส3007  ร.ร.พระแกว้วิทยำ สงัขะ นำงสำวพลอยชมพ ู รุ่งพิสิฐไชย 1/5/45 18 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส

10 800230 นำงปรำณี   สุขเหลือ 086-8722737 998001 พรก. ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เมืองสุรินทร์ นำยคุณำธิบ  สุขเหลือ 13/2/45 18 ปี วิทยำลยักำรอำชีพ ปริญญำตรี/ปวส
11 29857 นำงณฏัฐ์ธมล   ปุ่ นโพธ์ิ 086-8234735 00Y000  วฒันธรรม เมืองสุรินทร์ นำยพลวฒัน์  ปุ่ นโพธ์ิ 3/4/45 18 ปี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ปริญญำตรี/ปวส
12 31072 นำงนุจรินทร์   วงังำม 13001 ร.ร.เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำยภำสพล  วงังำม 29/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
13 25712 นำงยรีุย ์  เมืองไทย 093-4264162 24029 ร.ร.บำ้นกะดำด ปรำสำท นำงสำวจุฑำมำศ  เมืองไทย 12/2/44 19 ปี มหำวิทยำลยัสวนสุนนัทำ ปริญญำตรี/ปวส
14 26198 นำงสุขใจ   ชมช่ืน 084-9606082 0ร2003  ร.ร.เบิดพิทยำสรรค์ รัตนบรีุ นำยปกป้อง  สำลีงำม 2/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัศรีสะเกษ ปริญญำตรี/ปวส
15 27241 นำงสุพร   กง้ทอง 081-2585157 0ร2003  ร.ร.เบิดพิทยำสรรค์ รัตนบรีุ นำยสุระเชษฐ์  กง้กอง 20/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัศรีสะเกษ ปริญญำตรี/ปวส
16 15614 นำงส ำรวย   บ  ำรุงเกำะ 085-6820435 13001 ร.ร.เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำงสำววลัยป์รียำ  จนัทร์เพง็ 14/12/43 20 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุริทร์ ปริญญำตรี/ปวส
17 15614 นำงส ำรวย   บ  ำรุงเกำะ 085-6820435 13001 ร.ร.เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำงสำวมำศสุวณัณ์  จนัทร์เพง็ 14/12/43 20 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
18 24727 นำยพิทยั   อยูน่ำน 097-3325918 0ส3002  ร.ร.กระเทียมวิทยำ สงัขะ นำยธรรพณ์ธร  อยูน่ำน 17/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
19 28046 นำงพำนทอง   ไกรทอง 080-4676881 0ม3000  ร.ร.สุรวิทยำคำร เมืองสุรินทร์ นำงสำวพชัริดำ  สุขศรี 25/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ปริญญำตรี/ปวส
20 24204 นำงภฐัรดำ   กูลรัตน์ 094-5144596 0C1008  ร.ร.บำ้นอู่โลก ล ำดวน นำยชชัรัณ  ปัญญำเอก 20/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน  วิทยำเขตสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
21 32193 นำยธนชยั   สร้ำงกำรนอก 090-3698854 44015 ร.ร.บำ้นพรมเทพ ทำ่ตูม นำยกฤษดำกร  สร้ำงกำรนอก 2/4/44 19 ปี วิทยำลยัเทคโนโลยภีำคตะวนัออก (อี เทค) ปริญญำตรี/ปวส
22 28326 นำงโนรี   ศิลำทิพย์ 087-9583443 93060 ร.ร.บำ้นเปรียง ศีขรภูมิ นำงสำวกนกพร  ศิลำทิพย์ 22/5/43 20 ปี มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี ปริญญำตรี/ปวส
23 25526 นำงบงกช   บญุโต 084-0383354 0ม1000  ร.ร.สิรินธร เมืองสุรินทร์ นำงสำวฉตัรชนกำนต ์ บญุโต 22/5/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
24 23982 นำงธญัญำภทัร์   หำญมำนพ 061-0182219 13002 ร.ร.หนองโตง เมืองสุรินทร์ นำงสำวกมลชนก  หำญมำนพ 29/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส

25 25143 นำงสีนวล   จนัทร์ด ำ 089-2801794 93010 ร.ร.บำ้นสว่ำง ศีขรภูมิ นำยปรัชญำ  จนัทร์ด ำ 6/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี ปริญญำตรี/ปวส
26 22569 นำงพรทิพย ์  พนัธเสน 063-9715494 24008 ร.ร.บำ้นสีโค ปรำสำท นำยฌำน  พนัธเสน 22/3/45 18 ปี มหำวิทยำลยัเกษรศำสตร์ ปริญญำตรี/ปวส
27 800033 นำยชรินทร์   ทองน ำ 095-6165018 GG1015  พรก. รร.บำ้นอ ำปึลดำวรุ่งรัฐ เขวำสินรินทร์ นำยวชิรำวุธ  ทองน ำ 16/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุริทร์ ปริญญำตรี/ปวส
28 24923 นำยสำยณัห์   ศรีกุฎ 062-5266910 73039 ร.ร.บำ้นสระขดุ ชุมพลบรีุ นำงสำวเกวลิน  ศรีกุฏ 27/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
29 34281 นำงสุพิศ   บญุปก 093-4985930 93017 ร.ร.บำ้นตรึม ศีขรภูมิ นำยพิพำกษ ์ บญุปก 17/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
30 23800 นำงสุทิน   ทิพยก์ลำง 062-4562359 64002 ร.ร.บำ้นชุมแสง จอมพระ นำยณรงคฤ์ทธ์ิ  ทิพยก์ลำง 26/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
31 26752 นำยสงัวำลย ์  ขนัดี 086-2506745 0G1006  ร.ร.บำ้นพระปืด เขวำสินรินทร์ นำยปฐมพร  ขนัดี 29/3/45 18 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
32 23383 นำยเวโรจน์   สำแกว้ 089-5221004 0ม5010  บ ำนำญมธัยม 33 จอมพระ เมืองสุรินทร์ นำยวิชชรัตน์  สำแก้ 30/9/43 20 ปี วิทยำลยักำรอำชีพทำ่ตูม ปริญญำตรี/ปวส

รำยช่ือตรวจคุณสมบติัรับทนุกำรศึกษำบตุร ชั้น ป.ตรี



ล ำดบั เลขท่ีสมำชิก ช่ือ - สกุล เบอร์โทร สงักดั โรงเรียน อ ำเภอ ช่ือบตุร วนัเกิด อำยุ สถำนศึกษำ ปริญญำตรี/ปวส หมำยเหตุ
รำยช่ือตรวจคุณสมบติัรับทนุกำรศึกษำบตุร ชั้น ป.ตรี

33 24205 นำงชญำภำ   สำรจนัทร์ 088-3755224 44040 ร.ร.บำ้นหนองยำง ทำ่ตูม นำงสำวฉตัรชนก  สำรจนัทร์ 7/2/43 20 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
34 25667 นำงเพียรสิน   เสนำบรูณ์ 081-9667173 24026 ร.ร.อมรินทรำวำรี ปรำสำท นำงสำวธญัวรัตม ์ เสนำบรูณ์ 8/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
35 29680 นำงวรำงคณำ   สวสัดี 083-5639299 13013 ร.ร.บำ้นดงมนั เมืองสุรินทร์ นำยธฤต  ทองเปลว 19/3/45 18 ปี มหำวิทยำลยัจุฬำลงกรณ์ ปริญญำตรี/ปวส
36 24374 นำยบญุมี   คนัทะนำค 062-2643104 0A1032  บำ้นขนวน ส ำโรงทำบ นำงสำวภชัรำภรร์  คนัทะนำค 5/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชชภฏันครรำชสีมำ ปริญญำตรี/ปวส
37 16435 นำยอำทร   เสำสูง 089-9474395 0ม3000  ร.ร.สุรวิทยำคำร เมืองสุรินทร์ นำยธนธรณ์  เสำสูง 3/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
38 32670 นำงภรณ์ณภสั   จ  ำปำทอง 094-5299598 0ท3001  ลำนทรำยพิทยำคม ทำ่ตูม นำงสำวอนงคน์ำถ  อุตมะกูล 17/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
39 30755 นำยอนุวชั   ทองเพชร 086-8709347 13009 ร.ร.บำ้นคอโค เมืองสุรินทร์ นำยธนพล  ทองเพชร 10/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
40 23834 นำยค ำพอง   ล  ำภำ 090-3409632 82008 ร.ร.บำ้นโนนทอง กำบเชิง นำงสวำจินตภำพ  ล ำภำ 22/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
41 15169 นำงส ำรวย   ผลเจริญ 087-2515291 93034 ร.ร.บำ้นโพธ์ิ ศีขรภูมิ นำงสำวชลยำดำ  ผลเจริญ 1/3/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส

42 25677 นำยประเด็จ   แสนเมืองแกว้ 087-8682442 00Z002  ร.ร.เทศบำล 2 เมืองสุรินทร์ นำงสำวณิชำพชัร์  แสนเมืองแกว้ 13/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
43 29099 นำงรำณี   สิมมำ 085-6121725 18001 ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดั เมืองสุรินทร์ นำยธิปประธีป  สิมมำ 15/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
44 23760 นำงวนัเพญ็   สุปิงคลดั 064-8540477 13065 ร.ร.บำ้นโสน เมืองสุรินทร์ นำยพลำวตัร  สุปิงคลดั 16/1/37 26 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำร ปริญญำตรี/ปวส
45 21113 นำยโกสินทร์   ตระกำรผล 089-4288698 64030 ร.ร.บำ้นอำแวะ จอมพระ นำยกอ้งเกียรติ  ตระกำรผล 14/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
46 34657 นำงนิภำพร   จนัทะสี 097-3343907 53005 ร.ร.บำ้นผือนอ้ย รัตนบรีุ นำงสำวมุรธำธร  จนัทะสี 16/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
47 28462 นำยขวญัเมือง   ทำมแกว้ 089-9621261 53006 ร.ร.บำ้นน ้ำเขียว รัตนบรีุ นำงสำวอจัฉริยำ  ทำมแกว้ 21/8/45 18 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
48 20976 นำยน ำพล   คุณนำม 089-9488108 53016 ร.ร.บำ้นดงเคง็ รัตนบรีุ นำงสำวกรกมล  คุณนำม 7/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยักรุงเทพ ปริญญำตรี/ปวส
49 32163 นำยยทุธศำสตร์   คุณสีขำว 085-4116215 0E1017  ร.ร.บำ้นขยงุทอง ศรีณรงค์ นำงสำวบญุญิสำ  คุณสีขำว 5/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
50 32668 นำงเพลินพิศ   สุขประโคน 094-2102567 0E1009  ร.ร.อนุบำลศรีณรงค์ ศรีณรงค์ นำงสำวปติมำ  สุขประโคน 14/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
51 800257 นำยณรงค ์  สำแกว้ 096-7723413 444022 พรก. รร.บำ้นโพนครก ทำ่ตูม นำยสุรเกียรต์ิ  สำแกว้ 18/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
52 27420 นำยก่อเกียรติ   จงปัตนำ 089-5818192 93065 ร.ร.บำ้นหนองเหล็ก ศีขรภูมิ นำงสำวรินรดำ  จงปัตนำ 16/1/45 18 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
53 23941 นำงวรำภรณ์   เคร่ืองวิชำ 086-2634777 0ม2004  ร.ร.เทนมียมิ์ตรประชำ เมืองสุรินทร์ นำยรัชชำนนท ์ เคร่ืองวิชำ 6/4/45 18 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
54 29269 นำงสุดำรัตน์   ดียิง่ 087-2473850 24028 ร.ร.บำ้นโคกทม ปรำสำท นำงสำวกญัญำณฐั  ดียิง่ 6/4/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัจนัทรเกษม ปริญญำตรี/ปวส
55 32379 นำงทศันีย ์  ฦำชำ 087-1218033 24028 ร.ร.บำ้นโคกทม ปรำสำท นำงสำวเบญญำภำ  ฦำชำ 26/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
56 15165 นำยสมยศ   ทองเตม็ 094-2194301 34008 ร.ร.บำ้นไทยสมบรูณ์ สงัขะ นำงสำวธนิสรำ  ทองเตม็ 17/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง ปริญญำตรี/ปวส

57 22304 นำยอดิชยั   ศรีปรำชญ์ 087-2170189 0F1013  ร.ร.บำ้นละเอำะ พนมดงรัก นำยสรภูมิ  ครีปรำชญ์ 6/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับรีุ ปริญญำตรี/ปวส
58 27457 นำยมำนพ   สำรสุข 097-3435073 00Z003  ร.ร.เทศบำล 3 เมืองสุรินทร์ นำงสำวนำรถลดำ  สำรสุข 10/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
59 25047 นำงธำรินี   พบบญุ 094-5192416 8000 ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เมืองสุรินทร์ นำยณฐัภทัร  พบบญุ 18/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ปริญญำตรี/ปวส
60 22917 นำงรัตนำภรณ์   บญุยนื 097-9905519 13002 ร.ร.หนองโตง เมืองสุรินทร์ นำงสำวเนตรนรี  เรืองไทย 10/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัศิลปกร ปริญญำตรี/ปวส
61 800079 นำงหรรษำ   ประวำสุข 093-3291349 BB4012  พรก. รร.บำ้นแคนฯ สนม นำงสำวอำรียำ  เอียมกลำง 26/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
62 29969 นำงธญัญำรัตน์   ชมดี 081-3936364 34013 ร.ร.รำษฎร์พฒันำ สงัขะ นำงสำวอภิวนัท ์ ชมดี 15/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
63 21371 นำงเจษฎำวตี   สุจริต 089-8459856 53001 ร.ร.รัตนวิทยำคม รัตนบรีุ นำยสธนชน  สุจริต 24/5/44 19 ปี มหำวิทยำลยับรูพำ ปริญญำตรี/ปวส
64 26932 นำยบญุเลิศ   สุขประเดิม 081-4705351 4000 วิทยำลยัเทคนิค เมืองสุรินทร์ นำงสำวพลอย  สุขประเดิม 1/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
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65 23438 นำงพิรุณนี   สำยยศ 099-5142954 0ร2000  ร.ร.รัตนบรีุ รัตนบรีุ นำงสำวสุชญัญำ  สำยศร 27/5/45 18 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
66 28350 นำงอญัชรำ   นิตุธร 061-0698183 0130B9  ร.ร.บำ้นระกำสงัแก เมืองสุรินทร์ นำยธนำกร  นิตุธร 28/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยักรุงเทพ ปริญญำตรี/ปวส
67 27455 นำยไชยวฒัน์   สิงห์ทอง 087-8684618 0น2002  ร.ร.หนองอียอวิทยำ สนม นำงสำวชุลิตำ  สิงห์ทอง 11/3/44 19 ปี มหำวิทยำรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
68 22956 นำงสุพตัรำ   พ่ึงผล 081-8771855 0E1019  ร.ร.บำ้นตะโนน ศรีณรงค์ นำยญำณวิทย ์ พ่ึงผล 5/11/45 18 ปี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ปริญญำตรี/ปวส
69 24525 นำงบวัเพียร   ถือฉลำด 085-1041650 0G1005  ร.ร.บำ้นนำโพธ์ิ เขวำสินรินทร์ นำงสำวพิมพสิ์ริ  ถือฉลำด 9/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
70 13896 นำงจรัสศรี   ตรีเพชรคงชยั 081-0721475 0G1010  ร.ร.บำ้นตำกแดด เขวำสินรินทร์ นำงสำวเจษฎำพร  ตรีเพชรคงชยั 13/2/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
71 21986 นำยเศรษฐชยั   สุขบรรเทิง 081-0733524 0ท3001  ลำนทรำยพิทยำคม ทำ่ตูม นำงสำวชลธิชำ  สุขบรรเทิง 7/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโบยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
72 18638 นำยสมยศ   โลเกตุ 083-3765980 44055 ร.ร.บำ้นบอน ทำ่ตูม นำงสำวจุฑำทิพย ์ โลเกตุ 5/3/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
73 30813 นำงณภทัร   สุนทรำวิรัตน์ 092-5258356 13015 ร.ร.บำ้นใหม่ เมืองสุรินทร์ นำงสวำวรติรัตน์  สุนทรำวิรัตน์ 26/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส

74 31305 นำงสำวพทัธนนัท ์  ลกัขษร 096-6494132 0ท3001  ลำนทรำยพิทยำคม ทำ่ตูม นำยณฐัวรรธน์  เจริญศิริ 30/4/44 19 ปี วิทยำลยัอำชีวศึกษำ ปริญญำตรี/ปวส
75 24299 นำงพิชญณิดำ   สมหมำย 085-3059974 13049 ร.ร.บำ้นแสลงพนัธ์ เมืองสุรินทร์ นำงสำวธนชัพร  สมหมำย 30/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
76 31266 นำยนคร   งำมล ้ำ 092-8131169 0บ1002  ร.ร.มธัยมศรีส ำเภำลูน บวัเชด นำงสำวณฐัวดี  งำมล ้ำ 7/1/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
77 31266 นำยนคร   งำมล ้ำ 092-8131169 0บ1002  ร.ร.มธัยมศรีส ำเภำลูน บวัเชด นำงสำวณฐัวิภำ  งำมล ้ำ 7/1/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
78 19659 นำยสิงห์ทอง   วงัสำวดี 082-1286614 0B4014  ร.ร.บำ้นแคนนอ้ย สนม นำงสำวกรกนก  วงัสำวดี 22/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
79 27603 นำงอำรี   ลินลำ 087-253931 13086 ร.ร.บำ้นเพ้ียรำม เมืองสุรินทร์ นำงสำวตะวนัฉำย  ลินลำ 9/2/45 18 ปี วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี ปริญญำตรี/ปวส
80 30004 นำยสุทิตย ์  สนัทยัพร 089-2826689 0E1012  ร.ร.รัฐรำษฎร์พฒันำ ศรีณรงค์ นำงสำวพิมพม์ำดำ  สนัทยัพร 16/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
81 24678 นำยสมชำย   หอมมำลำ 093-0575441 73009 ร.ร.บำ้นดู่นำหนองไผ่ ชุมพลบรีุ นำยจกัรำวุธ  หอมมำลำ 20/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี ปริญญำตรี/ปวส
82 14600 นำยพีรศกัด์ิ   รัมพณีนิล 087-2524853 0อ2009  บ ำนำญเขต 1 ศีขรภูมิ ศีขรภูมิ นำยนบปรัชญศิ์ลป์  รัมพณีนิล 15/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
83 24250 นำงอญัรินทร์   นำมสวสัด์ิ 089-7226616 0ม3000  ร.ร.สุรวิทยำคำร เมืองสุรินทร์ นำยพงษธ์เนศ  นำมสวสัด์ิ 12/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ปริญญำตรี/ปวส
84 24978 นำงวิทยำ   เมินดี 080-4688198 24027 ร.ร.บำ้นจบก ปรำสำท นำงสำวปณุยภำ  เมินดี 14/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
85 21203 นำยประพนัธ์   ก  ำเนิดพรม 087-25131680 44047 ร.ร.บำ้นบผุำง ทำ่ตูม นำยพสิษฐ์  ก  ำเนิดพรม 28/9/44 19 ปี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ปริญญำตรี/ปวส
86 27928 นำงประยรู   ธรรมรักษำ 089-2802079 93063 ร.ร.บำ้นพนัษี ศีขรภูมิ นำงสำวธุติกำญจน์  ธรรมรักษำ 12/1/45 18 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
87 25680 นำงอมัพร   รัตนะดี 089-2843133 64040 ร.ร.บำ้นทุ่งนำค จอมพระ นำงสำวกรวิกำ  รัตนะดี 26/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัศิลปำกร ปริญญำตรี/ปวส
88 26057 นำงชนำภทัร   เพ่ิมศิริ 065-9544453 0E1017  ร.ร.บำ้นขยงุทอง ศรีณรงค์ นำงสำวสุภำวดี  เพ่ิมศิริ 16/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยทีำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข กำญจนำภิเษก ปริญญำตรี/ปวส

89 21690 นำยอิทธิศกัด์ิ   เจือจนัทร์ 085-7725479 0A1010  บำ้นหนองหวำ้ ส ำโรงทำบ นำยธรรมโรจน์  เจือจนัทร์ 27/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
90 28118 นำงยพิุน   จนัร่องค ำ 083-7979799 0F1004  ร.ร.บำ้นตำเมียง พนมดงรัก นำยณฐัพงษ ์ จนัร่องค ำ 22/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย ปริญญำตรี/ปวส
91 20834 นำงค ำเพียร   ชยัโย 087-4529493 93003 ร.ร.บำ้นยำงเต้ีย ศีขรภูมิ นำยปณุยวีร์  บรูณ์เจริญ 9/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
92 22070 นำงศิริรัตน์   หดัรัดชยั 089-5845769 13062 ร.ร.บำ้นแกใหญ่ เมืองสุรินทร์ นำงสำวณิชำภทัร  หดัรัดชยั 24/3/45 18 ปี มหำวิทยำลยัสถำนบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ปริญญำตรี/ปวส
93 28161 นำยยรรยง   สุบินดี 081-5474998 0น2000  สนมวิทยำคำร สนม นำงสำวกชกร  สุบินดี 24/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ ปริญญำตรี/ปวส
94 28134 นำยฉตัรณรงค ์  อริยะเดช 081-9976553 13091 ร.ร.บำ้นหวัตะพำน เมืองสุรินทร์ นำงสำวปณิชำ  อริยะเดช 21/3/45 18 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
95 800438 นำงกำนตสิ์นี   ขบวนดี 092-6196478 998001 พรก. ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เมืองสุรินทร์ นำงสำววริศรำ  ขบวนดี 20/3/45 18 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน  วิทยำเขตสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
96 24954 นำงพิมเพญ็   บญุเตม็ 062-1151475 0A1013  บำ้นกระออม ส ำโรงทำบ นำงสำวญำดำวดี  บญุเตม็ 12/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
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97 33107 นำยสมควร   อรุณวรรธนะ 098-1892776 0A1034  บำ้นดู่ ส ำโรงทำบ นำงสำวเบญญำถำ  อรุณวรรธนะ 12/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
98 19447 นำยกวี   มะลิงำม 093-3199989 0อ3004  บ ำนำญเขต 2 ทำ่ตูม ทำ่ตูม นำยไชยยศ  มะลิงำม 21/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
99 26026 นำยพงศพ์นัธ์   พนัธ์พงศ์ 092-5598555 13007 ร.ร.บำ้นโคกกระเพอ เมืองสุรินทร์ นำงสำวพรรณญำดำ  พนัธ์พงศ์ 4/4/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ปริญญำตรี/ปวส

100 30191 นำงบณุฑริกำ   ศรีแกว้ 091-3481214 0ม2004  ร.ร.เทนมียมิ์ตรประชำ เมืองสุรินทร์ นำงสำวพิชำมญชุ์  ศรีแกว้ 17/5/45 18 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
101 24139 นำยทวีศกัด์ิ   แป้นแกว้ 094-2673998 93022 ร.ร.บำ้นหวัแรต ศีขรภูมิ นำงสำวธญัสิริ  แป้นแกว้ 2/3/45 18 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
102 29847 นำยสุรทยั   เติมสุข 081-0657811 93073 ร.ร.บำ้นตะกุย(ค ้ำคูณบ ำรุง) ศีขรภูมิ นำงสำวชนิกำ  เติมสุข 5/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
103 21544 นำยสุวรรณ   กองทนุ 081-0621546 13017 ร.ร.บำ้นสวำย เมืองสุรินทร์ นำยนภดล  กองทนุ 10/10/44 19 ปี มหำวิทยำลเัทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
104 29653 นำงกรรญำ   สีดำพำลี 087-0908480 0ร2006  ร.ร.ธำตุศรีนคร รัตนบรีุ นำงสำวรัติยำกร  สีดำนำลี 3/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยับรูพำ ปริญญำตรี/ปวส
105 24791 นำยสุกฤษฏ์ิ   พิมพท์อง 080-1657310 0A1005  บำ้นโนนสวรรค์ ส ำโรงทำบ นำยสหฤทธ์ิ  พิมพท์อง 11/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัชยัภูมิ ปริญญำตรี/ปวส

106 28191 นำงพิไลลกัษณ์   พฒิุด ำรง 088-3772314 64003 ร.ร.บำ้นผำง จอมพระ นำงสำวญำณิศำ  พฒิุด ำรง 18/1/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
107 27678 นำงครองขวญั   คงโนนกอก 081-0749822 13090 ร.ร.บำ้นระกำ(สลำกฯ) เมืองสุรินทร์ นำยศุภกร  คงโนนกอก 12/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
108 28525 นำยสกล   นธีนำม 098-1172565 0ร2002  ร.ร.ดอนแรดวิทยำ รัตนบรีุ นำงสำวศิรประภำ  นธีนำม 15/6/45 18 ปี มหำวิทยำลยักำฬสินธุ์ ปริญญำตรี/ปวส
109 25738 นำงสำคร   เสริมแกว้ 086-0205125 0H1016  ร.ร.บำ้นข้ีเหล็ก โนนนำรำยณ์ นำยสุชำพงศ ์ เสริมแกว้ 30/1/45 18 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
110 9555 นำยปัญญำ   ใจกลำ้ 081-7903080 0อ3004  บ ำนำญเขต 2 ทำ่ตูม ทำ่ตูม นำยชำญชยั  ใจกลำ้ 1/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนนัทำ ปริญญำตรี/ปวส
111 20273 นำงทิพำกร   โพยมแจ่ม 085-6574295 44024 ร.ร.บำ้นสะเอิง ทำ่ตูม นำงสำวณชัชำ  โพยมแจ่ม 14/3/45 18 ปี จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลยั ปริญญำตรี/ปวส
112 22699 นำงศิริเพญ็   อุ่นเรือน 085-7699447 44024 ร.ร.บำ้นสะเอิง ทำ่ตูม นำยณฐัภทัร  อุ่นเรือน 8/4/45 18 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
113 25516 นำยอำนนท ์  ตอรัมย์ 085-2030005 0F1005  ร.ร.บำ้นหนองคนันำ พนมดงรัก นำงสำวพิมพช์นก  ตอรัมย์ 16/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัศิลปำกร ปริญญำตรี/ปวส
114 32956 นำงขวญัตำ   พิศเพง็ 061-0575187 34001 สงัขะวิทยำคม สงัขะ นำงสำวณิชกำนต ์ พิศเพง็ 17/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
115 19881 นำยดุสิต   ดวงใจดี 081-7607849 13071 ร.ร.บำ้นกำเกำะระโยง เมืองสุรินทร์ นำยสงัขกร  ดวงใจดี 28/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
116 28812 นำงวิลำวณัย ์  ทองสุข 089-8483626 13072 ร.ร.บำ้นส ำโรงโคกเพชร เมืองสุรินทร์ นำยธนำกร  ประวำสุข 21/2/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
117 25404 นำยวิษณุกร   สดมสุข 084-4753473 13019 ร.ร.บำ้นโคกเมือง เมืองสุรินทร์ นำงสำวกุลนำถ  สดมสุข 25/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
118 33594 นำยสมยั   ศรีทอง 080-1756918 0ร2003  ร.ร.เบิดพิทยำสรรค์ รัตนบรีุ นำยพนัธบตัร  ศรีทอง 15/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัปัญญำภิวฒัน์ ปริญญำตรี/ปวส
119 10529 นำยสหเทพ   ดำศรี 091-8318933 0อ2006  บ ำนำญเขต 1 จอมพระ จอมพระ นำงสำวณฐิตำ  ดำศรี 2/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยัพระเยำ ปริญญำตรี/ปวส
120 12610 นำยสุทศัน์   ยิง่เรงเริง 080-1658604 0G1022  ร.ร.บำ้นโคกกรวด เขวำสินรินทร์ นำงสำวเรืองรอง  ยิง่เรงเริง 17/1/45 18 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส

121 26374 นำงมณีรัตน์   คงใจดี 087-2494871 0F1011  ร.ร.บำ้นโคกกลำง พนมดงรัก นำยแกว้เกำ้  คงใจดี 27/9/41 22 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
122 11421 นำยเสกสรร   โอษฐ์งำม 091-8294924 93059 ร.ร.บำ้นจำรพตั ศีขรภูมิ นำยไชยศิริ  โอษฐ์งำม 1/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
123 33833 นำยสงัวำลย ์  ทำป้ือ 044-558797 0ศ4007  ร.ร.หนองแวงวิทยำคม ศีขรภูมิ นำงสำวนรมน  ทำป้ือ 24/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
124 15990 นำงมชัฌิมำ   ทวีทรัพย์ 098-8548189 0D2008  ร.ร.บำ้นสะเดำ บวัเชด นำงสำวกนัตก์นิษฐ์  ทวีทรัพย์ 22/5/45 18 ปี วิทยำลยักำรสำธำรณสุขสิรินธร ปริญญำตรี/ปวส
125 26684 นำยกฤติพงศ ์  ประนม 080-5159616 24001 ร.ร.อนุบำลปรำสำทศึกษำคำร ปรำสำท นำงสำวอิสริยำภรณ์  บระนม 22/3/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
126 25784 นำงลดัดำ   ส ำรองพนัธ์ 098-8257980 82031 ร.ร.บำ้นคูตนั กำบเชิง นำงสำวฤทยักำนต ์ ส ำรองพนัธ์ 14/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง ปริญญำตรี/ปวส
127 25784 นำงลดัดำ   ส ำรองพนัธ์ 098-8257980 82031 ร.ร.บำ้นคูตนั กำบเชิง นำยภูยดินทร์  ส ำรองพนัธ์ 26/5/43 20 ปี มหำวิทยำลยับรูพำ ปริญญำตรี/ปวส
128 29165 นำงสำวณิชฏิยำ   แข่งขนั 091-0139072 0ท3003  ร.ร.พรมเทพพิทยำคม ทำ่ตูม นำยบำรเมษฐ์  แข่งขนั 23/4/45 18 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส



ล ำดบั เลขท่ีสมำชิก ช่ือ - สกุล เบอร์โทร สงักดั โรงเรียน อ ำเภอ ช่ือบตุร วนัเกิด อำยุ สถำนศึกษำ ปริญญำตรี/ปวส หมำยเหตุ
รำยช่ือตรวจคุณสมบติัรับทนุกำรศึกษำบตุร ชั้น ป.ตรี

129 24946 นำงวลัลภำ   สุขบรรเทิง 081-7606064 0ท3000  ทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ ทำ่ตูม นำงสำวเบญญำภำ  สุขบรรเทง่ 12/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง ปริญญำตรี/ปวส
130 32509 นำงจนัทิรำ   เกตุโสระ 082-1511973 0ท3000  ทำ่ตูมประชำเสริมวิทย์ ทำ่ตูม นำยสุวชัพงษ ์ เกตุโสระ 22/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง ปริญญำตรี/ปวส
131 24867 นำงภำวนำ   เสนำะกลำง 091-8346030 82038 ร.ร.บำ้นด่ำน กำบเชิง นำงสำวพีรดำ  เสนำะกลำง 29/7/44 19 ปี สถำบนักำรพยำบำลศรีสวรินทิรำสภำกำชำดไทย ปริญญำตรี/ปวส
132 26157 นำงอ ำนวยพร   ดวงใจ 083-2483862 13001 ร.ร.เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำงสำวสุภชำ  ดวงใจ 21/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
133 20099 นำยวฒันำ   กลีบแกว้ 086-8788466 13022 ร.ร.บำ้นนำสำม เมืองสุรินทร์ นำยวรพงษ ์ กลีบแกว้ 7/3/45 18 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
134 25123 นำงวิไลวรรณ   เตียวเจริญกุล 084-6076948 0ง2000  ร.ร.ส ำโรงทำบวิทยำคม ส ำโรงทำบ นำยกนกพล  เตียวเจริญกุล 8/3/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
135 20501 นำงปรำณี   เสำเกลียว 081-9670315 24001 ร.ร.อนุบำลปรำสำทศึกษำคำร ปรำสำท นำยนรภทัร  เสำเกลียว 27/1/45 18 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
136 25124 นำยธญัญำ   กทิศำสตร์ 084-8978856 0F1005  ร.ร.บำ้นหนองคนันำ พนมดงรัก นำงสำวทิพยำภรณ์  กทิศำสตร์ 5/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง ปริญญำตรี/ปวส
137 30161 นำยวิชิต   อำจยิง่ 087-4564037 00Z000  กองกำรเทศบำล เมืองสุรินทร์ นำยเจนณรงค ์ อำจยิง่ 20/3/45 18 ปี โรงเรียนเตรียมทหำร ปริญญำตรี/ปวส

138 27212 นำยบรรดิษฐ์   สืบเพง็ 084-5132836 73048 ร.ร.บำ้นทิพยเ์นตร ชุมพลบรีุ นำยธนกฤต  สืบเพง็ 20/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
139 30919 นำงตรีดำรำ   คลำ้ยคลึง 085-4161769 93017 ร.ร.บำ้นตรึม ศีขรภูมิ นำงสำวพิทยำธร  คลำ้ยคลึง 6/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
140 23228 นำยวินยั   นำคแสง 087-8688749 34046 ร.ร.บำ้นตำโมม สงัขะ นำงสำวปรรัชท ์ นำคแสง 27/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
141 24597 นำยยงค ์  รำศรีเฟ่ือง 098-1055169 4000 วิทยำลยัเทคนิค เมืองสุรินทร์ นำยวีรชน  รำศรีเฟือง 14/10/44 19 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
142 31654 นำงสำวศิริรัตน์   บรูณ์เจริญ 095-6139941 34059 ร.ร.บำ้นเลิศอรุณ สงัขะ นำยกีรติ  บรูณ์เจริญ 12/9/44 19 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
143 24646 นำยดรุณ   เจนจบ 089-8478658 34010 ร.ร.บำ้นพระแกว้ สงัขะ นำยพนูอนนัต ์ เจนจบ 8/1/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
144 21435 นำงฉวีวรรณ   ชมป้อม 090-2597785 34007 ร.ร.บำ้นศำลำสำมคัคี สงัขะ นำงสำวแพรทอง  สุนทร 28/3/45 18 ปี มหำวิทยำลยัศิลปำกร ปริญญำตรี/ปวส
145 22450 นำงมนนัทญ์ำ   ทิพรักษ์ 089-9476058 34007 ร.ร.บำ้นศำลำสำมคัคี สงัขะ นำยวชิรวิทย ์ ทิพรักษ์ 6/4/45 18 ปี มหำวิทยำลยัแม่โจ้ ปริญญำตรี/ปวส
146 31011 นำงวรรณำ   เอ่ียมสะอำด 081-9660796 34001 สงัขะวิทยำคม สงัขะ นำยรัฐบำล  เอ่ียมสะอำด 17/3/45 18 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
147 800131 นำงสำวอำรีรัตน์   ปรำงคช์ยักุล 093-0625454 998001 พรก. ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เมืองสุรินทร์ นำยอวิรุทธ์  บญุเยีย่ม 3/6/44 19 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
148 28367 นำงวริศรำ   แอกทอง 081-0724195 34029 ร.ร.บำ้นกะเลงเวก สงัขะ นำยณฐันนัท ์ แอกทอง 17/2/45 18 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
149 32979 นำงสำวรวยรินทร์   สุขประเสริฐ 092-5400620 34019 ร.ร.จตุคำมวิทยำ สงัขะ นำยพนัธกำนต ์ สุขประเสริฐ 30/5/43 20 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล อีสำน ปริญญำตรี/ปวส
150 28716 นำงเนำวรัตน์   พรหมบตุร 081-8785769 64013 ร.ร.บำ้นหนองเหล็กรำษฎร์ฯ จอมพระ นำยนำคินทร์  พรหมบตุร 13/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
151 27861 นำงวริศรำ   ทองแมน้ 086-2628811 93010 ร.ร.บำ้นสว่ำง ศีขรภูมิ นำงสำวพีระนนัท ์ ทองแมน้ 11/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยัแม่โจ้ ปริญญำตรี/ปวส
152 33868 นำงสำวธนัยนนัท ์  อ่อนหนองหวำ้ 095-6057903 0H1004  ร.ร.บำ้นค ำผง โนนนำรำยณ์ นำยนิติภูมิ  ภูบญุทน 14/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส

153 26907 นำงภำสภรณ์   รุ่งเรือง 082-1595698 24036 ร.ร.เจริญรำษฎร์วิทยำ ปรำสำท นำยศำสตรำวุธ  รุ่งเรือง 2/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
154 22296 นำยอำคม   เขียวสระคู 089-9464765 34013 ร.ร.รำษฎร์พฒันำ สงัขะ นำงสำวณฐักำนต ์ เขียวสระคู 21/1/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรังสิต ปริญญำตรี/ปวส
155 24423 นำงสมพร   พรหมคุณ 081-6004742 13029 ร.ร.พรหมประสำทฯ เมืองสุรินทร์ นำงสำวจริยำ  พรหมคุณ 24/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหิดล ปริญญำตรี/ปวส
156 31060 นำงชุติมำ   สุขพรม 087-9424716 0C1006  ร.ร.ศิริรำษฎร์วิทยำ ล ำดวน นำยสิรภพ  สมบติัวงศ์ 27/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
157 25672 นำงบญุครอง   โสสิงห์ 083-7499110 44013 ร.ร.บำ้นหมำกหม่ี ทำ่ตูม นำงสำวบญุสิตำ  โสสิงห์ 14/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัพำยพั ปริญญำตรี/ปวส
158 29023 นำยวิโรชน์   สมำนวนั 089-7203849 0130B0  ร.ร.บำ้นตระแบก เมืองสุรินทร์ นำงสำวภรณ์บปุผำ  สมำนวนั 22/1/45 18 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
159 800310 นำงสำวิตรี   ชิงชยั 044-558905 ปป3004  พรก. ร.ร.ทุ่งมนวิทยำคำร ปรำสำท นำงสำวชุลีพร  ชิงชยั 7/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุบลรำชธำนี ปริญญำตรี/ปวส
160 22373 นำงกชนิภำ   กำรบรรจง 090-2672948 0ป3004  ร.ร.ทุ่งมนวิทยำคำร ปรำสำท นำงสำวณฐักฤตำ  กำรบรรจง 15/6/43 20 ปี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ปริญญำตรี/ปวส
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161 26350 นำยทินกร   สำยธนู 081-8762902 0B4011  ร.ร.บำ้นโนนเปือย สนม นำยวุฒิรงคก์ร  สำยธนู 4/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
162 25935 นำงอรพรรณ   อำษำรำช 081-9973039 13089 ร.ร.บำ้นโคกอำรักษ์ เมืองสุรินทร์ นำยภูริภูมิ  อำษำรำช 21/3/45 18 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ ปริญญำตรี/ปวส
163 28364 นำงธญัลกัษณ์   จนัทร์ศรี 081-0765995 18001 ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดั เมืองสุรินทร์ นำยธนำภทัร  จนัทร์ศรี 3/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรังสิต ปริญญำตรี/ปวส
164 12717 นำงกชณิชมณ   บวัไชยำ 061-0656349 64022 ร.ร.บำ้นจอมพระ จอมพระ นำยอยัยรัช  บวัไชยำ 14/11/40 23 ปี มหวิทยลยั B.Y.U  Hawaii ปริญญำตรี/ปวส
165 31513 นำงยพุำพร   โสภำพ 087-2604716 53047 ร.ร.ไตรคำมวิทยำ รัตนบรีุ นำยพีระนนัท ์ วนัทรวง 15/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัศรีสะเกษ ปริญญำตรี/ปวส
166 22223 นำงพรจนัทร์   เทพร ำพึง 086-2606600 5000 วิทยำลยัอำชีวศึกษำ เมืองสุรินทร์ นำยกญัจน์ณุพนัธ์ุ  เทพร ำพึง 24/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
167 22833 นำยชยัศกัด์ิ   ป่ินแกว้ 088-3459159 0B4028  ร.ร.บำ้นอำเลำ สนม นำงสำวศศิกกรินทร์  ป่ินแกว้ 14/12/44 19 ปี วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี สุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
168 22223 นำงพรจนัทร์   เทพร ำพึง 086-2606600 5000 วิทยำลยัอำชีวศึกษำ เมืองสุรินทร์ นำยกญัจน์ณุพงศ ์ เทพร ำพึง 24/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
169 24574 นำยบญุเพ่ิม   หวงัผล 086-2636111 82002 ร.ร.บำ้นปรำสำทเบง กำบเชิง นำยพฒันสุข  หวงัผล 27/12/44 19 ปี มหวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส

170 19287 นำยอภิสิทธ์ิ   สุขแสวง 087-9608945 34026 ร.ร.บำ้นศำลำ สงัขะ นำยสิทธินนท ์ สุขแสวง 7/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
171 26308 นำงสุวชญั   ชำญเช่ียว 087-2586510 34028 ร.ร.ศรีมงคล สงัขะ นำงสำวพกัตร์วิภำ  ชำญเชียว 20/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
172 25042 นำงล ำเพียร   นำมสวสัด์ิ 089-6291334 0ล2000  สุรพินพิทยำ ล ำดวน นำงสำวณฐัญำดำ  นำมสวสัด์ิ 8/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ปริญญำตรี/ปวส
173 28055 นำงสุธิมำ   กะทิศำสตร์ 084-0802981 0ศ4000  ร.ร.ศีขรภูมิพิสยั ศีขรภูมิ นำยปรมี  กะทิศำสตร์ 9/3/45 18 ปี มหำวิทยำลยัจุฬำลงกรณ์ ปริญญำตรี/ปวส
174 11381 นำยรัชพล   เทศแกว้ 098-5851897 24022 ร.ร.บำ้นทมอ ปรำสำท นำงสำวทศัพร  เทศแกว้ 19/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยักรุงเทพ ปริญญำตรี/ปวส
175 30067 นำงจนัทร์เพญ็   นวฤกษ์ 087-2551157 0A1021  บำ้นหนองฮะ ส ำโรงทำบ นำงสำวณหทยั  นวฤกษ์ 14/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญำตรี/ปวส
176 11429 นำงภคัศจี   ศิริ 099-8677078 93017 ร.ร.บำ้นตรึม ศีขรภูมิ นำงสำวบญุพิทกัษ ์ ศิริ 5/1/45 18 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
177 32284 นำงอุดมลกัษณ์   นพพิบลูย์ 044-596104 0ช2000  ชุมพลวิทยำสรรค์ ชุมพลบรีุ นำยสำธร  นพพิบรูย์ 7/5/45 18 ปี มหำวิทยำลยักรุงเทพ ปริญญำตรี/ปวส
178 27963 นำยวสนัต ์  ปัญญำธำนี 086-2617979 0ข1000  ร.ร.สินรินทร์วิทยำ เขวำสินรินทร์ นำงสำวอศิรำพร  ปัญญำธำนี 15/1/45 18 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
179 25031 นำยดนยพ์ฒันภูมิ   สมบรูณ์กำร 089-2868113 13003 ร.ร.บำ้นโคกมะเมียน เมืองสุรินทร์ นำงสำวจิณห์นิภำกำนต ์ สมบรูณ์กำร 27/7/44 19 ปี วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชธำนี ปริญญำตรี/ปวส
180 23772 นำยรุ่งโรจน์   สกุลนำมรัตน์ 093-5434622 0C1018  ร.ร.บำ้นโชกเหนือ ล ำดวน นำยวิษณพงษ ์ สกุลนำมรัตน์ 21/5/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
181 17679 นำยบญุน ำ   ลกัขษร 092-5096542 44047 ร.ร.บำ้นบผุำง ทำ่ตูม นำยกฤษณพงศ ์ ลกัขษร 30/4/45 18 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ ปริญญำตรี/ปวส
182 31039 นำยศกัด์ิสิทธ์ิ   สำพิมพำ 065-9963822 0อ4001  บ ำนำญเขต 3 ปรำสำท ปรำสำท นำยรักษภู์มิ  สำพิมพำ 6/12/43 20 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
183 19641 นำงสุนนัทินี   ธรรมษำ 081-0696257 93044 ร.ร.บำ้นหนองขวำว ศีขรภูมิ นำงสำวธนนัภทัร  ธรรมษำ 18/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยัเวสเทิร์น ปริญญำตรี/ปวส
184 24192 นำงสำวศินดัดำ   ศิลำลำย 087-8804422 0ม2000  ร.ร.สวำยวิทยำคำร เมืองสุรินทร์ นำงสำวพนัวรรษำ  บญุหวำน 29/11/44 19 ปี สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั ปริญญำตรี/ปวส

185 10934 นำยรำชวตัร   บญุแกว้ 087-0425883 0อ2009  บ ำนำญเขต 1 ศีขรภูมิ ศีขรภูมิ นำงสำวสิตำนนั  บญุแกว้ 2/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฎับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
186 23216 นำงสำโรจน์   จนัทเขต 088-0791768 13057 ร.ร.ทะนงชยั เมืองสุรินทร์ นำยธนวรรธณ์  จนัทเขต 19/2/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร ปริญญำตรี/ปวส
187 12897 นำยสุนทร   อินทร์งำม 089-9477088 64007 ร.ร.บำ้นโนนง้ิว จอมพระ นำงสำวฐิติพร  อินทร์งำม 5/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ปริญญำตรี/ปวส
188 27009 ว่ำท่ีร้อยตรีรุ่งโรจน์   ยงยิง่หำญ 085-3045596 0ศ4006  ร.ร.มธัยมจำรพดัวิทยำ ศีขรภูมิ นำยพีรวิชญ ์ ยงยิง่หำญ 12/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
189 29184 นำงธนำวรรณ   มีภูงำ 081-4230626 0E1009  ร.ร.อนุบำลศรีณรงค์ ศรีณรงค์ นำงสำวกวินทิพย ์ มีภูงำ 23/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญำตรี/ปวส
190 28013 นำงบหุงำ   จนัทร์เพชร 085-7727736 0ป3007  ร.ร.เช้ือเพลิงวิทยำ ปรำสำท นำยภูวเดช  จนัทร์เพชร 5/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนนัทำ ปริญญำตรี/ปวส
191 33965 นำงปรำณี   ปะนนัโต 065-5053183 93007 ร.ร.บำ้นอนนัต์ ศีขรภูมิ นำงสำวปรียำภรณ์  เฮียงเห่ีย 18/3/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
192 26131 นำยประเสริฐ   นำมพนู 091-8285829 0ม1000  ร.ร.สิรินธร เมืองสุรินทร์ นำยชำญศิริ  นำมพนู 22/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญำตรี/ปวส
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193 30077 นำยเมืองใหม่   แกว้ประเสริฐ 088-3594240 0F1006  ร.ร.บำ้นหนองจูบ พนมดงรัก นำงสำวชิดชนก  แกว้ประเสริฐ 5/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
194 24799 นำงเพญ็ศรี   ฉิมพลี 085-6125767 0ม5000  บ ำนำญมธัยม 33 เมืองสุรินทร์ นำยเขมินท ์ ฉิมพลี 9/2/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำร ปริญญำตรี/ปวส
195 22973 นำยสุรพงศ ์  วำสนำม 089-2845300 0F1005  ร.ร.บำ้นหนองคนันำ พนมดงรัก นำยแทนเสียงชน  วำสนำม 23/4/45 18 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
196 27189 นำงธญัญำรัตน์   บริสุทธ์ิ 088-5829362 13026 ร.ร.รำชวิถี เมืองสุรินทร์ นำยธีรนนัท ์ จรัญศรี 2/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ปริญญำตรี/ปวส
197 26267 นำงศิริพร   สมศรี 061-1234522 53045 ร.ร.บำ้นโนนทรำย รัตนบรีุ นำงสำวรวิสรำ  สมศรี 11/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
198 19277 นำยอ ำพร   สวยรูป 089-8650557 34055 ร.ร.บำ้นตอกตรำ สงัขะ นำงสำวศิริลกัษณ์  สวยรูป 16/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
199 24486 นำงบผุำ   สมคัรสมำน 095-6026794 64011 ร.ร.บำ้นหนองพลวง จอมพระ นำยวชิรกรณ์  สมคัรสมำน 28/7/45 18 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
200 27659 นำยชนะศึก   จินดำศรี 089-9179241 0ม2002  ร.ร.ตั้งใจวิทยำคม เมืองสุรินทร์ นำงสำวกญัญำพชัร  จินดำศรี 20/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ปริญญำตรี/ปวส
201 28221 นำงพฒันำ   แสงโพธ์ิ 082-1258961 24053 ร.ร.บำ้นโคกจ ำเริญ ปรำสำท นำยชุตินนธ์  แสงโพธ์ิ 2/2/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรังสิต ปริญญำตรี/ปวส

202 34236 นำงบญุประคอง   วิทศิริ 089-2261245 24004 ร.ร.บำ้นทนง ปรำสำท นำงสำวธิดำรัตน์  วิทศิริ 6/7/44 19 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
203 24514 นำยสมชำย   เหมแดง 081-9554830 13037 ร.ร.บำ้นองักญัเสกแอ เมืองสุรินทร์ นำงสำวกุลนนัทน์  เหมแดง 10/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญำตรี/ปวส
204 32015 นำงสำวฐิติมำ   วงเวียน 093-0935857 93006 ร.ร.บำ้นกำ้นเหลือง ศีขรภูมิ นำยภทัรกำญจน์  อุปถมัภ์ 30/1/45 18 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
205 33040 นำงกรพชัรำ   แสนโภชน์ 065-9289436 82035 ร.ร.บำ้นสกล กำบเชิง นำยสิรภพ  รุขะจี 19/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
206 26687 นำงพิกุล   เครือเนียม 098-1492245 34014 ร.ร.บำ้นแสนกำง สงัขะ นำยณฐัพล  เครือเนียม 16/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
207 25817 นำงฤทธิวรรณ   เสำสูง 081-0750315 13040 ร.ร.บำ้นแจรน เมืองสุรินทร์ นำยจิตติภูมิ  เสำสูง 4/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
208 25349 นำงสำรภี   สุลินทำบรูณ์ 088-4807092 0ม2000  ร.ร.สวำยวิทยำคำร เมืองสุรินทร์ นำยสะทำ้นภพ  ทวีผล 17/5/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน  วิทยำเขตสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
209 24989 นำยสงัเวียน   นำเจริญ 089-5796164 0H1009  ร.ร.บำ้นระเวียง โนนนำรำยณ์ นำยสุวิชำ  นำเจริญ 25/1/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัศรีสะเกษ ปริญญำตรี/ปวส
210 22589 นำงสุภำพ   มุมดี 086-2454595 24067 ร.ร.บำ้นเสกกอง ปรำสำท นำงสำวศศิวรรณ  มุมดี 21/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
211 28932 นำยประกอบ   หำสุข 094-5382618 24009 ร.ร.ปรำสำท ปรำสำท นำงสำวลกัษณำวลี  หำสุข 3/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญำตรี/ปวส
212 27296 นำงพิชญำดำ   จรัสใส 086-2635899 24003 ร.ร.บำ้นอ ำปึลกง ปรำสำท นำยพทัธนนัท ์ จรัสใส 10/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
213 25534 นำงเตือนใจ   นิลแกว้ 098-2173524 0C1006  ร.ร.ศิริรำษฎร์วิทยำ ล ำดวน นำยถิรธวชั  นิลแกว้ 7/5/45 18 ปี วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยบีรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
214 26743 นำยกิตติกรณ์   ใจศิล 062-4956514 13073 ร.ร.บำ้นทำ่สว่ำง เมืองสุรินทร์ นำยธนโชติ  หอมขจร 19/3/42 21 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำร วิทยำเขตสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
215 30349 นำงนนัตน์รี   สิริโชคธนำนนัท์ 084-3603594 0ท3003  ร.ร.พรมเทพพิทยำคม ทำ่ตูม นำงสำวนนัตธี์รำ   สิริโชคธนำนนัท์ 22/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
216 25211 นำงวิชชุมนตร์   ผลเกิด 097-3429565 82007 ร.ร.บำ้นถนนชยั กำบเชิง นำงสำวพณัณ์ชิตำ  ผลเกิด 17/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส

217 33651 นำงประกอบ   แสงเพง็ 098-1866652 93052 ร.ร.บำ้นตะคร้อ ศีขรภูมิ นำยภิสิทธ์ิ  แสงเพง็ 6/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
218 32410 นำงสุวิมล   ค  ำทอง 090-9015786 0H1024  ร.ร.บำ้นหนองแวง โนนนำรำยณ์ นำงสำวธนญัญำ  ค  ำทอง 15/3/43 20 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
219 30295 นำงอำภรณ์   ลอ้มสุข 098-2267935 0H1013  ร.ร.บำ้นกำ้นเหลืองวิทยำ โนนนำรำยณ์ นำยเขตโสภณ  ลอ้มสุข 21/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
220 25225 นำงธญัญำ   แอบศรีหำด 087-2428366 0B4024  ร.ร.บำ้นผำแดงวิทยำ สนม นำยพิชเญศ  แอบศรีหำด 20/9/44 19 ปี สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั ปริญญำตรี/ปวส
221 24257 นำงวิภำตรี   เป็นครบ 095-6026556 24055 ร.ร.บำ้นหนองปรือ ปรำสำท นำงสำวสิริรดำ  เป็นครบ 30/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ปริญญำตรี/ปวส
222 18276 นำยสมศกัด์ิ   พยงุตน 085-6542408 0H1011  ร.ร.บำ้นหนองวำ้ โนนนำรำยณ์ นำยชำญณรงค ์ พยงุตน 11/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
223 18276 นำยสมศกัด์ิ   พยงุตน 085-6542408 0H1011  ร.ร.บำ้นหนองวำ้ โนนนำรำยณ์ นำยชชัวำลย ์ พยงุตน 11/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำร วิทยำเขตสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
224 20602 นำงบวัทอง   รัตนเวฬุ 081-9676042 44016 ร.ร.บำ้นเหล่ำ ทำ่ตูม นำงสำววชิรินทรำ  รัตนเวฬุ 23/12/44 19 ปี วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชธำนี ปริญญำตรี/ปวส



ล ำดบั เลขท่ีสมำชิก ช่ือ - สกุล เบอร์โทร สงักดั โรงเรียน อ ำเภอ ช่ือบตุร วนัเกิด อำยุ สถำนศึกษำ ปริญญำตรี/ปวส หมำยเหตุ
รำยช่ือตรวจคุณสมบติัรับทนุกำรศึกษำบตุร ชั้น ป.ตรี

225 21462 นำงบษุกร   สุภิษะ 089-8231835 13050 ร.ร.บำ้นทพักระบือ เมืองสุรินทร์ นำยสิรวิชญ ์ สุภิษะ 27/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
226 30634 นำงณฐัธิญำพร   หงษท์อง 083-3867958 82011 ร.ร.บำ้นแนงมุด กำบเชิง นำยไทรัฐ  หงษท์อง 26/6/44 19 ปี มหำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
227 23595 นำยประเสริฐ   สุขแสก 093-4908565 24049 ร.ร.นิคมสร้ำงตนเองปรำสำท ปรำสำท นำงสำวกะรันเพชร  สุขแสก 8/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชธำนี ปริญญำตรี/ปวส
228 30666 นำงณฏัฐ์ชพร   อรรถเวยทิ์น 082-4419594 0F1005  ร.ร.บำ้นหนองคนันำ พนมดงรัก นำงสำวณฏัฐริณี  อ่อนพนัธื 25/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
229 31317 นำงบญุเตียม   ผลอินทร์ 063-7638228 82032 ร.ร.บำ้นตะเคียน กำบเชิง นำยพลวรรธน์  พรมศรี 17/9/44 19 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
230 19961 นำยเคือม   โยประโคน 061-1147306 0อ4007  บ ำนำญเขต 3 ปรำสำท นำงสำวอรัญญำ  โยประโคน 18/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
231 19246 นำยบญุเลิศ   ชะตำถนอม 093-4829783 53026 ร.ร.บำ้นคอนสวรรค์ รัตนบรีุ นำงสำวศศีมำภรณ์  ชะตำถนอม 24/12/42 21 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
232 18176 นำยภวนัชยั   ครุฑสุวรรณ 081-0691455 53074 ร.ร.บำ้นหนองบวับำน รัตนบรีุ นำงสำวเพญ็พิชชำ  ครุฑสุวรรณ 9/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
233 22919 นำยวรำพงษ ์  แพงเจริญ 082-8730716 24036 ร.ร.เจริญรำษฎร์วิทยำ ปรำสำท นำยภูมิรัตน์  แพงเจริญ 27/7/44 19 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส

234 22220 นำยสุริเยส   ก่ิงมณี 083-7927423 0ม2008  สุรินทร์รำชมงคล เมืองสุรินทร์ นำยธิปก  ก่ิงมณี 18/1/45 18 ปี มหำวิทยำลยัมหิดล ปริญญำตรี/ปวส
235 25814 นำงอนงค ์  ศูนยก์ลำง 087-9569760 13040 ร.ร.บำ้นแจรน เมืองสุรินทร์ นำงสำวเกวลิน  ศูนยก์ลำง 26/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
236 26953 นำงสุทน   บญุสิงห์ 090-3655926 0D2008  ร.ร.บำ้นสะเดำ บวัเชด นำยปัฐวี  บญุสิงห์ 26/9/44 19 ปี วิทยำลยัสำรพดัช่ำง ปริญญำตรี/ปวส
237 27295 นำยอุดมศกัด์ิ   แกว้ประเสริฐ 084-8300726 73016 ร.ร.บำ้นตลุงโนนกอก ชุมพลบรีุ นำยชำคริยำ  แกว้ประเสริฐ 2/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ รังสิต ปริญญำตรี/ปวส
238 28452 นำยสมชำย   พงศท์ศันะธำดำ 081-6697864 0ม5002  บ ำนำญมธัยม 33 เมืองสุรินทร์ นำยธนปกรณ์  พงศท์ศันะธำดำ 6/3/43 20 ปี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ปริญญำตรี/ปวส
239 8563 นำยกิตติภณ   บญุบ ำรุง 096-1327704 0อ3011  บ ำนำญเขต 2 สนม สนม นำยบญุภิรักษ ์ บญุบ ำรุง 2/12/43 20 ปี วิทยำลยักำรอำชีพทำ่ตูม ปริญญำตรี/ปวส
240 24175 นำงจิตรำพชัร์   สุขสงวน 044-581126 64022 ร.ร.บำ้นจอมพระ จอมพระ นำยกวินพรรษ  นิธิหิรัญวงษ์ 11/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
241 24013 นำงสุภำภรณ์   สืบเพง็ 061-6435822 64029 ร.ร.บำ้นอำคต จอมพระ นำยเสฏฐกำนต ์ สืบเพง็ 20/6/43 20 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำร วิทยำเขตสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
242 26286 นำงจุฑำมำศ   ชโยภำส 086-2536003 93001 ร.ร.อนุบำลศีขรภูมิ ศีขรภูมิ นำงสำวกิตติมำศ  ชโยภำส 4/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
243 27189 นำงธญัญำรัตน์   บริสุทธ์ิ 088-5829362 13026 ร.ร.รำชวิถี เมืองสุรินทร์ นำยธญัธรณ์  จรัญศรี 2/12/44 19 ปี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ปริญญำตรี/ปวส
244 24147 นำยสุรศกัด์ิ   เทอดสุวรรณ 084-7741135 0ม2008  สุรินทร์รำชมงคล เมืองสุรินทร์ นำยธญัธำดำ  เทอดสุวรรณ 26/4/45 18 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
245 18586 นำยปัญญำ   พว่งงำมพนัธ์ 098-0969833 0ป3000  ประสำทวิทยำคำร ปรำสำท นำงสำวดำรินี  พว่งงำมพนัธ์ 27/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
246 800127 นำงกรรณิกำ   พิมพน์อ้ย 081-9778567 998001 พรก. ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เมืองสุรินทร์ นำงสำวจิตติกำนต ์ พิมพน์อ้ย 26/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
247 24138 นำงเยำวลกัษณ์   วงศฉ์ลำด 081-0704136 34001 สงัขะวิทยำคม สงัขะ นำงสำวญำตำวี  วงศฉ์ลำด 1/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ปริญญำตรี/ปวส
248 23626 นำงสำธุกำนต ์  โสสุข 085-6822825 53074 ร.ร.บำ้นหนองบวับำน รัตนบรีุ นำยกรวิชญ ์ โสสุข 7/10/44 19 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส

249 28537 นำงจุลยัลกัษณ์   ญำตินิยม 083-7398580 0A1004  บำ้นตำงมำง ส ำโรงทำบ นำยอินทชั  ญำตินิยม 24/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหิดล ปริญญำตรี/ปวส
250 26772 นำยประดบั   ไดท้กุทำง 081-0700260 0ป3000  ประสำทวิทยำคำร ปรำสำท นำยปัณณธร  ไดท้กุทำง 16/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
251 25480 นำยชยันะรินทร์   ทบัมะเริง 095-2961544 7000 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำยกฤตพจน์  ทบัมะเริง 18/3/45 18 ปี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ปริญญำตรี/ปวส
252 8753 นำยชำญชยั   ถมปัทม์ 098-5848908 0อ2012  บ ำนำญเขต 1 ล ำดวน ล ำดวน นำงสำวณฎัฐิกำ  ถมปัด 3/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัศิลปำกร ปริญญำตรี/ปวส
253 25589 นำงทิตยำ   เขมะปัญญำ 085-0242449 0130C5  เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสุรินทร์ 1 เมืองสุรินทร์ นำยศิวกร  เขมะปัญญำ 14/2/45 18 ปี มหำวิทยำลยับรูพำ ปริญญำตรี/ปวส
254 22854 นำยสุกิจ   แกว้สุจริต 085-7644422 93047 ร.ร.บำ้นกรวดนำฮงั ศีขรภูมิ นำงสำวปรมำภรณ์  แกว้สุจริต 12/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี ปริญญำตรี/ปวส
255 24686 นำยบญัญติั   ธุรำนุช 081-7186539 00I000  วิทยำลยักำรอำชีพทำ่ตูม เมืองสุรินทร์ นำงสำวนทัธมน  ธุรำนุช 22/4/45 18 ปี วิทยำลยักำรสำธำรณสุขสิรินธร ปริญญำตรี/ปวส
256 28958 นำยอนุรักษ ์  พนำรักษ์ 083-3689494 82033 ร.ร.บำ้นโคกสะอำด กำบเชิง นำงสำวอจลญำ  พนำรักษ์ 28/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
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257 33561 นำงสมพร   ธรรมบญุ 085-7679894 0H1003  ร.ร.โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ์ นำยพีรวิชญ ์ ธรรมบญุ 24/1/45 18 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
258 23190 นำยสุรจอม   ล้ิมสุวรรณ 084-2687887 4000 วิทยำลยัเทคนิค เมืองสุรินทร์ นำงสำวพรกมล  ล้ิมสุวรรณ 9/4/44 19 ปี มหำวิทยำลยับรูพำ ปริญญำตรี/ปวส
259 32816 นำยลีนะวตัร   เศษศรี 084-4104051 8000 ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เมืองสุรินทร์ นำงสำวมุกดำรัตน์  เศษศรี 8/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
260 22145 นำงพรพินนัท ์  โคตรพนัธ์ 098-3464975 44010 ร.ร.บำ้นไกลเสนียด ทำ่ตูม นำงสำวภทัทช์นก  โคตรพนัธ์ 9/3/44 19 ปี มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง ปริญญำตรี/ปวส
261 25973 นำงล ำยอง   กล่ินชำ้ง 091-9271295 73011 ร.ร.บำ้นขวำวโคง้ ชุมพลบรีุ นำยชนญัญ  กล่ินชำ้ง 22/12/43 20 ปี มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญำตรี/ปวส
262 27656 นำงปรำรถนำ   จงกลำง 080-1527205 0ป3004  ร.ร.ทุ่งมนวิทยำคำร ปรำสำท นำงสำวฐิตำ  จงกลำง 23/5/44 19 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำร วิทยำเขตสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
263 32229 นำยสมช่ืน   หวงัผล 084-8345472 64040 ร.ร.บำ้นทุ่งนำค จอมพระ นำงสำวชญำนิษฐ์  หวงัผล 1/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญำตรี/ปวส
264 22566 นำงกฤตพร   เจริญ 083-9331350 34007 ร.ร.บำ้นศำลำสำมคัคี สงัขะ นำยจกัรำวุธ  เจริญ 9/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
265 32779 นำงสำวสุพิชฌำย ์  ศรีระอุดม 088-8576419 0D2020  ร.ร.บำ้นโอทะลนั บวัเชด นำยสหวถั  ศรีระอุดม 23/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ปริญญำตรี/ปวส

266 22563 นำยสุธี   ศรีเครือด ำ 091-3486349 24039 ร.ร.บำ้นเช้ือเพลิง ปรำสำท นำงสำวพลอยชมพ ู ศรีเครือด ำ 22/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี ปริญญำตรี/ปวส
267 24761 นำยไพสำร   สูตรตนัติ 062-9841315 64012 ร.ร.บำ้นหนองสนิท จอมพระ นำงสำวสำนฝัน  สูตรตนัติ 14/10/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
268 20036 นำยสมจริง   สมใจหวงั 065-2438900 13071 ร.ร.บำ้นกำเกำะระโยง เมืองสุรินทร์ นำงสำวสุขฤทยั  สมใจหวงั 21/4/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
269 27875 นำงนำรีรัตน์   สุบินดี 097-3351098 0ม2000  ร.ร.สวำยวิทยำคำร เมืองสุรินทร์ นำงสำวศุภำกำนต ์ บญุรอด 15/3/45 18 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
270 28372 นำยประณต   ชุบสุวรรณ 084-8318709 0ล2000  สุรพินพิทยำ ล ำดวน นำยไกวลั  ชุบสุวรรณ 20/3/45 18 ปี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ปริญญำตรี/ปวส
271 21682 นำยส่งเสริม   มีพร้อม 087-2422334 0อ2012  บ ำนำญเขต 1 ล ำดวน ล ำดวน นำยกิตติพงศ ์ มีพร้อม 13/4/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
272 23227 นำยสมศกัด์ิ   ไม่วำยมี 086-2460098 24050 ร.ร.บำ้นตำนี ปรำสำท นำงสำวณิชกมล  ไม่วำยมี 9/8/44 19 ปี วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี สุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
273 14195 นำยวนั   งำมยิง่ยนื 062-3468747 0อ2006  บ ำนำญเขต 1 จอมพระ จอมพระ นำงสำวศิริกำนต ์ งำมยิง่ยนื 14/5/45 18 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
274 27214 นำงสุภำวดี   ต่ำงประโคน 061-9178666 0ป3001  ร.ร.โคกยำงวิทยำ ปรำสำท นำยชำญวิทย ์ ต่ำงประโคน 22/4/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
275 25462 นำยชยัธิวฒัน์   ทำทอง 091-8345519 0ท3008  ร.ร.ศรีปทมุพิทยำคม ทำ่ตูม นำยกิตติภฎั  ทำทอง 21/12/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง ปริญญำตรี/ปวส
276 19586 นำยชวน   คลองงำม 091-8328886 73024 ร.ร.บำ้นยะวึก ชุมพลบรีุ นำงสำวชนญัชิดำ  คลองงำม 16/8/45 18 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรัมย์ ปริญญำตรี/ปวส
277 26224 นำงสุธำทิพย ์  ค  ำวนั 097-3408659 13003 ร.ร.บำ้นโคกมะเมียน เมืองสุรินทร์ นำงสำวอญัชุลี  ค  ำวนั 14/2/45 18 ปี วิทยำลยัอำชีวศึกษำสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
278 31640 นำยประเด็จ   เป็นตำมวำ 061-1059728 24018 ร.ร.กนัทรำรำม ปรำสำท นำยเรวตั  เป็นตำมวำ 15/9/44 19 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
279 25029 นำยสุรพินท ์  บวัสำย 087-0270314 82033 ร.ร.บำ้นโคกสะอำด กำบเชิง นำงสำวปภำนนัท ์ บวัสำย 11/1/45 18 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฎับำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ ปริญญำตรี/ปวส
280 22496 นำยฐปกรณ์   ธำนีวรรณ 092-8864002 13062 ร.ร.บำ้นแกใหญ่ เมืองสุรินทร์ นำยทศันพงศ ์ ธำนีวรรณ 27/4/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหิดล ปริญญำตรี/ปวส

281 27017 นำงบปุผำรัตน์   สนัทำลุนยั 087-8728936 0ง2002  ร.ร.ศรีสุขวิทยำ ส ำโรงทำบ นำยสุรศกัด์ิ  สนัทำลุนยั 16/4/44 19 ปี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ปริญญำตรี/ปวส
282 24395 ว่ำท่ีร.ท.ณฐกร   ศรีเมือง 061-5495489 13072 ร.ร.บำ้นส ำโรงโคกเพชร เมืองสุรินทร์ นำยณิชกุล  ศรีเมือง 1/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยักรุงเทพ ปริญญำตรี/ปวส
283 30272 นำงกำญจนำ   เมยทำ่แค 083-3760363 53044 ร.ร.บำ้นหนองตอ - บวัเสียว รัตนบรีุ นำงสำวธนำธรณ์  เมยทำ่แค 10/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง ปริญญำตรี/ปวส
284 27743 นำยรณภำกำศ   สุพรรณไกรสีห์ 062-5165588 0ร2003  ร.ร.เบิดพิทยำสรรค์ รัตนบรีุ นำยธรรมโชติ  สุพรรณไกรสีห์ 6/8/41 22 ปี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน  วิทยำเขตสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
285 27743 นำยรณภำกำศ   สุพรรณไกรสีห์ 062-5165588 0ร2003  ร.ร.เบิดพิทยำสรรค์ รัตนบรีุ นำงสำวกนก  สุพรรณไกรสีห์ 25/7/44 19 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ ปริญญำตรี/ปวส
286 23930 นำยส ำเร็จ   เถินมงคล 083-7235005 0130C4  ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำงสำวชนิกำนต ์ เถินมงคง 7/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
287 28436 นำงพนูสิน   ขำวงำม 087-2527205 0130C4  ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำยอิสริยำภูมิ  ขำวงำม 24/9/44 19 ปี มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช ปริญญำตรี/ปวส
288 31225 นำงสำววริศรำ   บญุศรี 087-4551439 0130C4  ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำงสำวสุพิชญำ  บญุศรี 23/11/44 19 ปี มหำวิทยำลยัสวนดุสิต ปริญญำตรี/ปวส



ล ำดบั เลขท่ีสมำชิก ช่ือ - สกุล เบอร์โทร สงักดั โรงเรียน อ ำเภอ ช่ือบตุร วนัเกิด อำยุ สถำนศึกษำ ปริญญำตรี/ปวส หมำยเหตุ
รำยช่ือตรวจคุณสมบติัรับทนุกำรศึกษำบตุร ชั้น ป.ตรี

289 20646 นำยสนัน่   จอกทอง 089-2867730 0F1005  ร.ร.บำ้นหนองคนันำ พนมดงรัก นำงสำวอรสุดำ  จอกทอง 4/8/44 19 ปี มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญำตรี/ปวส
290 18861 นำยธรรมศกัด์ิ   สำยแกว้ 085-0269534 0C1013  ร.ร.อมรินทร์รำษฎร์วิทยำ ล ำดวน นำงสำวผำกมำศ  สำยแกว้ 26/4/44 19 ปี มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปริญญำตรี/ปวส
291 21683 นำยพลัลภ   แยม้สง่ำ 081-9674712 0อ4001  บ ำนำญเขต 3 ปรำสำท ปรำสำท นำยชนนกำนต ์ แยม้สง่ำ 16/6/44 19 ปี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ปริญญำตรี/ปวส
292 14026 นำยกระแส   มิฆะเนตร 089-7223299 18001 ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดั เมืองสุรินทร์ นำงสำวบณัฑิตำ  สกุลนำมรัตน์ 29/1/45 18 ปี มหำวิทยำลยัศิลปกร ปริญญำตรี/ปวส


