
ล ำดบั เลขท่ีสมำชิก ช่ือ - สกลุ เบอร์โทร สังกดั โรงเรียน อ ำเภอ ช่ือบุตร วนัเกิด อำยุ สถำนศึกษำ ระดบัชั้น หมำยเหตุ

1 30149 นำงณัฏฐนนัท ์  นำมสวสัด์ิ 085-2023524 34003 ร.ร.บำ้นโพนชำย สังขะ นำยโชติวิทย ์ นำมสวสัด์ิ 38328 16 ปี โรงเรียนบวัเชดวิทยำ ม.4

2 22253 นำยชินวงศ ์  ดีนำน 064-4699662 93073 ร.ร.บำ้นตะกยุ(ค ้ำคูณบ ำรุง) ศีขรภูมิ เดก็หญิงชุติวรรณ  ดีนำน 38349 16 ปี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ม.4

3 28713 นำงอญัชลี   สิทธิภำพ 091-0188996 13005 ร.ร.บำ้นตะตึงไถง เมืองสุรินทร์ นำงสำวโชติกำ  สิทธิภำพ 38352 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

4 23815 นำงสำธิตำ   เซียรัมย์ 087-8692583 0ม2010  ร.ร.ท่ำสวำ่งวิทยำ เมืองสุรินทร์ นำยอนิวตัต์ิ  เซียรัมย์ 38401 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

5 24512 นำงวนิดำ   เทียนทอง 088-1196825 0C1016  ร.ร.บำ้นภูมิสตึง ล ำดวน นำงสำวนวนนัท ์ เทียนทอง 38425 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

6 33101 นำงฐิติยำ   จุไร 084-8272677 0C1019  ร.ร.บำ้นหนองยำง ล ำดวน นำงสำวขวญัชนก 38243 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

7 30839 นำงเฉลิมขวญั   จ  ำปำตุม 080-7382755 82043 ร.ร.บำ้นโพนทอง กำบเชิง เดก็หญิงนำตถยำ  จ  ำปำดุม 38136 16 ปี โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม ม.4

8 31019 นำงรสสุคนธ ์  เงำงำม 097-1750677 82008 ร.ร.บำ้นโนนทอง กำบเชิง เดก็หญิงกนกพรรณ  เงำงำม 38124 16 ปี โรงเรียนประสำทวิทยำคำร ม.4

9 27406 นำยกมล   รัมพณีนิล 092-4381125 00Z001  ร.ร.เทศบำล 1 เมืองสุรินทร์ นำงสำวมนสิชำ  รัมพณีนิล 38212 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

10 28864 นำงรัตนรัตน์   ธนกำญจน์สิริภคั 080-2644669 00Z001  ร.ร.เทศบำล 1 เมืองสุรินทร์ นำยพทัธนนัท ์ ธนกำญจน์สิริภคั 38317 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

11 24694 ส.อ.หญิงเกยรู   ประทุมวรรณ 098-6347451 13002 ร.ร.หนองโตง เมืองสุรินทร์ นำยนภทัร  ประทุมวรรณ 38397 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

12 19431 นำยลำภ   คงสุข 085-7666015 0อ4001  บ ำนำญเขต 3 ปรำสำท ปรำสำท นำงสำวลกัษิกำ  คงสุข 38145 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

13 29921 นำงสำวจิรำรักษ ์  บุญอรัญ 095-6732717 44021 ร.ร.บำ้นปอหมนั ท่ำตูม นำยพุทธิพงศ ์ มะโนลยั 38133 16 ปี โรงเรียนจนัทรุเบกษำอนุสรณ์ ม.4

14 31258 นำยอภิศกัด์ิ   ยำงงำม 096-0872846 73004 ร.ร.บำ้นตึกชุม ชุมพลบุรี นำงสำวอรุณรัตน์  ยำงงำม 38171 16 ปี โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬภรณ์ ม.4

15 24916 นำงณีรนุช   จิตแสวง 086-2628283 13001 ร.ร.เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำงสำวภทัรสุดำ  จิตแสวง 38053 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

16 33862 นำงสำวดวงสมร   เดชด ำรงรักษ์ 081-0742923 82013 ร.ร.ประชำสำมคัคี กำบเชิง นำงสำวญำณิศำ  เดชด ำรงรักษ์ 38345 16 ปี โรงเรียนประสำทวิทยำคำร ม.4

17 22836 นำยบุญร่วม   กล่ินหอม 095-6181214 0ม3000  ร.ร.สุรวิทยำคำร เมืองสุรินทร์ นำยภูตะวนั  กล่ินหอม 38195 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

18 3929 นำยมงคล   บูรณ์เจริญ 0อ2001  บ ำนำญเขต 1 เขวำสินรินทร์ เขวำสินรินทร์ นำงสำวนภสร  บูรณ์เจริญ 38264 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

19 29008 นำยภูวนยั   นนธิจนัทร์ 086-8267945 0ม2003  รำมวิทยำรัชมงัคลำฯ เมืองสุรินทร์ นำงสำวนิรินธนำ  นนธิจนัทร์ 38441 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

20 33731 นำยธญัเทพ   สิทธิเสือ 095-6124821 7000 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำงสำวพิชญำภำ  สิทธิเสือ 38227 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

21 31973 นำงสำวปเมธิตำ   เพชรนำม 088-5956317 00Z002  ร.ร.เทศบำล 2 เมืองสุรินทร์ นำงสำวอมรรัตนำ  เอน็ดู 38257 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

22 31177 นำงขวญั   ทองมำก 097-3436814 13066 ร.ร.บำ้นแสลงพนับุญเยงิ เมืองสุรินทร์ นำยจำรวฒัน์  ทองมำก 38279 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

23 33270 นำงสำวณภสัภรณ์   พนัจนัทร์ 093-3734994 7000 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำงสำวพทัธนนัท ์ พนัธโ์พธ์ิดำ 38471 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

24 26974 นำยอ ำนวย   เลิศสิทธ์ิ 084-8972453 24029 ร.ร.บำ้นกะดำด ปรำสำท นำงสำววิชญำพร  เลิศสิทธ์ิ 38351 16 ปี โรงเรียนปรำสำทวิทยำคำร ม.4

25 30746 นำงนิออน   ปัญญำโรจน์สุข 084-8299338 93075 ร.ร.บำ้นบึงวิทยำคำร ศีขรภูมิ นำยธีวรำ  ปัญญำโรจน์สุข 38426 15 ปี โรงเรียนบึงวิทยำคำร ม.4

26 29314 นำงฉัตรโสภำ   ทองเอ่ียม 096-3594241 24023 ร.ร.บำ้นโคกบุ ปรำสำท นำยมสพล  ทองเอ่ียม 38397 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

27 23569 นำงสุทธิลกัษณ์   สมใจหวงั 088-5951213 0ม1000  ร.ร.สิรินธร เมืองสุรินทร์ นำยปณิธำน  สมใจหวงั 38364 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

รำยช่ือตรวจคุณสมบติัรับทุนกำรศึกษำบุตร ชั้น ม.4



ล ำดบั เลขท่ีสมำชิก ช่ือ - สกลุ เบอร์โทร สังกดั โรงเรียน อ ำเภอ ช่ือบุตร วนัเกิด อำยุ สถำนศึกษำ ระดบัชั้น หมำยเหตุ

รำยช่ือตรวจคุณสมบติัรับทุนกำรศึกษำบุตร ชั้น ม.4

28 32125 นำงนฤมล   สำนุสันต์ 061-0862005 53040 ร.ร.บำ้นดอนแรด รัตนบุรี นำยโชคดี  นิรำศภยั 38411 15 ปี โรงเรียนรัตนบุรี ม.4

29 30763 นำงวิมล   เสียงหวำน 081-1587395 0ร2003  ร.ร.เบิดพิทยำสรรค์ รัตนบุรี นำยชนกนัต ์ เสียงหวำน 38305 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

30 24269 นำงรุ่งทิวำ   บูรณ์เจริญ 081-6514208 13010 ร.ร.รุ่งรัฐวิทยำ เมืองสุรินทร์ นำงสำวศิรัญญำ  บูรณ์เจริญ 38437 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

31 27329 นำยไพรัตน์   ธรรมวิสุทธ์ิ 095-6128590 0ม1000  ร.ร.สิรินธร เมืองสุรินทร์ นำยนิพฒัน์  ธรรมวิสุทธ์ิ 38405 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

32 33646 นำงจริยำภรณ์   พ่ึงสีเกลำ้ 089-9956160 0H1015  ร.ร.บำ้นโนน" โนนนำรำยณ์ นำงสำวจินตจุ์ฑ  พ่ึงสีเกลำ้ 38341 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

33 31830 นำงส ำรวย   ช้ินทอง 086-8231503 0C1013  ร.ร.อมรินทร์รำษฎร์วิทยำ ล ำดวน นำยะนพนธ ์ ช้ินทอง 38348 16 ปี โรงเรียนสุรพินทพิ์ทยำ ม.4

34 30319 นำงนิภำศกัด์ิ   คงงำม 098-0161992 7000 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำยภีมเดช  สะอำดเอียม 38317 16 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ม.4

35 18833 นำงลดำวลัย ์  วชัรำศยั 089-5838011 0อ2000  บ ำนำญเขต 1 เมือง เมืองสุรินทร์ นำงสำวฐำนิดำ  วชัรำศยั 38375 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

36 27936 นำงฉัฐนนัท ์  หมนัเทศมนั 091-8321435 0ป3007  ร.ร.เช้ือเพลิงวิทยำ ปรำสำท นำยฆนทั  หมนัเทศมนั 38268 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

37 20323 นำงสุภำ   บรมสุข 093-5575479 0130C1  ร.ร.บำ้นหนองกระดำน เมืองสุรินทร์ นำงสำวกญัญำณี  บรมสุข 38281 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

38 26650 นำยวฒันำ   มำลีหวล 089-7188464 44007 ร.ร.บำ้นตำฮะ ท่ำตูม นำยณัฐกมล  มำลีนวล 38320 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

39 28249 นำงประจวบ   บุญพอก 083-3646617 93061 ร.ร.บำ้นกนัจำรย์ ศีขรภูมิ นำงสำวอนญัพร  บุญพอก 38192 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

40 33375 นำงจญัญำนี   กนันุฬำ 093-4514562 13085 ร.ร.บำ้นโดนออง เมืองสุรินทร์ นำยทองไท  กนันุฬำ 38425 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

41 25761 นำงอจัฉรำ   ปัญญำเอก 090-6197335 13085 ร.ร.บำ้นโดนออง เมืองสุรินทร์ นำงสำวกญัชพร  ปัญญำเอก 38335 16 ปี โรงเรียนสิริธร ม.4

42 32325 นำงพชัรี   ก่อแกว้ 098-9633898 13093 ร.ร.บำ้นกู่ เมืองสุรินทร์ นำงสวำพรชนก  ก่อแกว้ 38145 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

43 33969 นำงนิตยำ   บุญเลิศ 2 094-2296356 93064 ร.ร.บำ้นปะนอยไถง ศีขรภูมิ นำยเอกรัฐ  บุญเลิศ 38413 15 ปี โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ม.4

44 27667 นำงณัฐกำนต ์  พวงไพบูลย์ 063-2297788 7000 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำยภูริณัฐ  พวงไพบูลย์ 38370 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

45 28838 นำงกหุลำบ   พุทธรักขิโต 087-54218 93014 ร.ร.บำ้นดงถำวร ศีขรภูมิ นำงสำวกำนตธี์รำ  พุทธรักขิโต 38259 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

46 27884 นำยปรีชำ   เกตุชำติ 082-8648352 24066 ร.ร.บำ้นกว็ล ปรำสำท นำยชยำนนัท ์ เกตุชำติ 38150 16 ปี โรงเรียนปรำสำทวิทยำคำร ม.4

47 23157 นำยเฉลย   ตำทิพย์ 081-2646288 0ป3004  ร.ร.ทุ่งมนวิทยำคำร ปรำสำท นำยสิรวชัญ ์  อำทิตย์ 38253 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

48 32268 นำงสำวน ้ำคำ้ง   วรรณค ำ 061-9255533 73030 ร.ร.บำ้นง้ิว ชุมพลบุรี นำยปวรุฒม ์ ประทุมตรี 38133 16 ปี โรงเรียนเมืองบวัวิทยำ ม.4

49 28998 นำงอมรรัตน์   กรวยทอง 063-0496748 93037 ร.ร.บำ้นประทุนอำยอง ศีขรภูมิ นำยชยตุ  กรวบทอง 38174 16 ปี โรงเรียนแตลศิริวิทยำ ม.4

50 33886 นำงเปรมสินี   บุตวงษ์ 097-0273627 0A1034  บำ้นดู่ ส ำโรงทำบ นำงสำวเกียรติยำ  บุตวงษ์ 38230 16 ปี โรงเรียนกระทูวิทยำ ม.4

51 33118 นำงสำวนวพร   สุขประเสริฐ 085-4379748 93047 ร.ร.บำ้นกรวดนำฮงั ศีขรภูมิ นำงสำวมณฑกำญจน์  สมำนทอง 38261 16 ปี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ม.4

52 25425 นำงสมทบ   โสภำ 081-2645858 64007 ร.ร.บำ้นโนนง้ิว จอมพระ นำยวรพล  โสภำ 38222 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

53 31030 นำยมงคล   สมำนทอง 097-3238306 93055 ร.ร.บำ้นโคกลำวหนองเหลก็ ศีขรภูมิ เดก็หญิงปวีณำ  สมำนทอง 38322 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

54 22569 นำงพรทิพย ์  พนัธเสน 063-9715494 24008 ร.ร.บำ้นสีโค ปรำสำท นำยจิตเกษม  พนัธเสม 38262 16 ปี โรงเรียนปรำสำทวิทยำคำร ม.4
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รำยช่ือตรวจคุณสมบติัรับทุนกำรศึกษำบุตร ชั้น ม.4

55 28706 นำงเพญ็ศรี   บุญรอด 089-8452824 13073 ร.ร.บำ้นท่ำสวำ่ง เมืองสุรินทร์ นำงสำวเพญ็พิชชำ  บุญรอด 38317 16 ปี โรงเรียนสิริธร ม.4

56 30623 นำงกิตติมำ   อึงช่ืน 061-9149892 13054 ร.ร.วดัประสพ เมืองสุรินทร์ เดก็หญิงปลำยไหม  อึงช่ืน 38407 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

57 31089 นำงเจติยำ   บุญเจริญ 093-5501294 13054 ร.ร.วดัประสพ เมืองสุรินทร์ นำยยทุธภูมิ  จนัทเขต 38010 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

58 10954 นำยฉำยศิริ   ทองอม้ 061-0972990 0E1026  ร.ร.บำ้นส ำโรง ศรีณรงค์ นำยกชภทัร์  ทองอม้ 38075 16 ปี โรงเรียนสังขะ ม.4

59 26266 นำยวิโรจน์   ลอดทอง 097-3259796 73030 ร.ร.บำ้นง้ิว ชุมพลบุรี นำยวีรภทัร  ลอดทอง 38139 16 ปี โรงเรียนรัตนบุรี ม.4

60 28235 นำยนพรัตน์   โพธ์ิสิงห์ 089-7079577 7000 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำยณัฐชนน  โพธ์ิสิงห์ 38341 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

61 32681 นำยลำภิศ   นำมไพร 093-5629909 0ม2003  รำมวิทยำรัชมงัคลำฯ เมืองสุรินทร์ นำงสำวภณัฑิรำ  นำมไพร 38463 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

62 29481 นำงเฉลิมขวญั   บุญชู 087-9615169 0ม2003  รำมวิทยำรัชมงัคลำฯ เมืองสุรินทร์ นำยฐิตินนัท ์ ปัญญำวงค์ 38189 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

63 22494 นำยวิจำรณ์   สุวรรณมณี 082-5251541 34001 สังขะวิทยำคม สังขะ นำยกิตติ  สุวรรณมณี 38373 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

64 32380 นำยภทัรพล   ติรำวรัมย์ 080-0025248 24013 ร.ร.บำ้นล ำพุก ปรำสำท นำยอภิรชติ  ติรำวรัมย์ 38331 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

65 30598 นำงจงกล   สำยสินธุ์ 084-8269009 0F1011  ร.ร.บำ้นโคกกลำง พนมดงรัก นำยจกัรินทร์  สำยสินธุ์ 38256 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

66 25391 นำยจ ำลองศิลป์   ไชยชนะ 081-7091262 53010 ร.ร.บำ้นแก "แกศึกษำวิทยำ" รัตนบุรี นำงสำวชญำนิศำ  ไชยชนะ 38086 16 ปี โรงเรียนรัตนบุรี ม.4

67 34379 นำงสุนี   เพ่ิมทอง 087-2551875 55001 ร.ร. เทศบำลรัตนบุรี รัตนบุรี นำงสำวพิมลรัตน์  เพ่ิมทอง 38328 16 ปี โรงเรียนรัตนบุรี ม.4

68 31634 นำงวิไลลกัษณ์   ทำงดี 089-7189253 00Z002  ร.ร.เทศบำล 2 เมืองสุรินทร์ นำงสำวอำทิตยำ  ทำงดี 38339 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

69 27264 นำยชำญชยั   ผสมวงศ์ 086-4285982 0ย1000  ร.ร.นำรำยณ์ค ำผงวิทยำ โนนนำรำยณ์ นำยศิตภทัร  ผสมวงศ์ 38245 16 ปี โรงเรียนรัตนบุรี ม.4

70 24391 นำงรัมภร์ดำ   เครือศรี 084-6365992 0ร2000  ร.ร.รัตนบุรี รัตนบุรี นำยณัฐพชัร  เครือศรี 38383 15 ปี โรงเรียนรัตนบุรี ม.4

71 34187 นำงสำวเมธำวี   ติณำนนัท์ 044-511013 18001 ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดั เมืองสุรินทร์ นำยปกรณ์  ติณำนนัท์ 38271 16 ปี โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ม.4

72 33435 นำยสุพจน์   สมทิพย์ 081-0721237 0B4025  ร.ร.บำ้นหนองระฆงั สนม นำยธนภทัร  สมทิพย์ 38377 15 ปี โรงเรียนแกง้คร้อวิทยำ ม.4

73 18001 วำ่ท่ีร้อยตรีวชัรพล   บุตรศรี 087-9275870 82036 ร.ร.บำ้นรำวนคร กำบเชิง นำยรำชธศำสตร์  บุตรศรี 38241 16 ปี โรงเรียนบงกชเพชรพิทยำ ม.4

74 31360 นำงออ้มนภำ   เอ้ือยฉิมพลี 0887-8775496 0ล2002  ร.ร.พนำสนวิทยำ ล ำดวน นำงสำวชลนภำ  เอ้ือยฉิมพลี 38370 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

75 16435 นำยอำทร   เสำสูง 089-9474395 0ม3000  ร.ร.สุรวิทยำคำร เมืองสุรินทร์ นำงสำวศศิธร  เสำสูง 38191 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

76 26131 นำยประเสริฐ   นำมพูน 091-8285829 0ม1000  ร.ร.สิรินธร เมืองสุรินทร์ นำยเธียรสิริ  นำมพูน 38308 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

77 30200 นำยสวสัด์ิ   โพธ์ิสีจนัทร์ 093-1154981 0ม2004  ร.ร.เทนมียมิ์ตรประชำ เมืองสุรินทร์ นำงสำวกญัญำณัฐ  โพธ์ิสีจนัทร์ 38449 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

78 16869 นำยอกัษร   สร้อยจิต 062-1656937 0อ2006  บ ำนำญเขต 1 จอมพระ จอมพระ นำงสำววีรดำ  สร้อยจิต 38433 15 ปี โรงเรียนลำนทรำยวิทยำ ม.4

79 32045 นำยสุนธพร   กระจ่ำงจิตร 061-2395591 0F1016  ร.ร.บำ้นโคกโบสถ์ พนมดงรัก นำยวิทวชั  กระจ่ำงจิตร 38458 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

80 32585 นำงดำรำรัตน์   วงศเ์ลิศ 080-7333499 93003 ร.ร.บำ้นยำงเต้ีย ศีขรภูมิ นำยเจตน์สฤษฎ์ิ  วงศเ์ลิศ 38472 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

81 11848 นำยประทีป   สงกลำ้ 081-9772023 82031 ร.ร.บำ้นคูตนั กำบเชิง นำยธนพล  สงกลำ้ 38056 16 ปี โรงเรียนปรำสำทวิทยำคำร ม.4
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รำยช่ือตรวจคุณสมบติัรับทุนกำรศึกษำบุตร ชั้น ม.4

82 31497 นำงสำวกำญจนำ   ไตรรัตน์ 085-5917935 7000 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำยวรเมธ  ชมภูพ้ืน 38007 16 ปี โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน ม.4

83 23746 นำยเชำวลิต   แสงสันติ 093-5596268 0ป3001  ร.ร.โคกยำงวิทยำ ปรำสำท นำงสำวปำลิตำ  แสงสันติ 38259 16 ปี โรงเรียนโคกยำงวิทยำ ม.4

84 26693 นำงสำวเสำวณีย ์  ประเสริฐสุขโชติ 087-9952586 13001 ร.ร.เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำยปฎิภำณ  พลอินทร์ 38421 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

85 34993 นำงส ำเริง สนิทนวล 086-0305616 53017 ร.ร.บำ้นหนองบวัทอง รัตนบุรี นำยสหสันยั  สนิทนวล 38034 16 ปี โรงเรียนรัตนบุรี ม.4

86 33499 นำงเบญจพร   ศรีใหญ่ 087-9590320 53043 ร.ร.บำ้นหนองหิน รัตนบุรี นำงสำวสุทธิญำดำ  ศรีใหญ่ 38407 15 ปี โรงเรียนรัตนบุรี ม.4

87 31559 นำงพิมพล์ภสั   รัมพณีนิล 092-1753865 0E1005  ร.ร.บำ้นหนองหวำ้ ศรีณรงค์ นำงสำววิรัญชนำ  รัมพณีนิล 38258 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

88 28595 นำยทตัธน   กำญจรัส 081-7257364 73009 ร.ร.บำ้นดู่นำหนองไผ่ ชุมพลบุรี นำยวรเมธ  กำญจรัส 38178 16 ปี โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ ม.4

89 32316 นำยธนัญพฤกษ ์  กอ้นทอง 098-1400390 13057 ร.ร.ทะนงชยั เมืองสุรินทร์ นำยธนัญวิทญ ์ กอ้นทอง 38242 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

90 33601 นำงนิชำกร   สอนศรี 062-1970916 0E1001  ร.ร.บำ้นฉลีก ศรีณรงค์ นำยอภิชยั  สอนศรี 38426 15 ปี โรงเรียนปทุมรัตต ์พิทยำคม ม.4

91 32550 นำงสำวกณวรรธน์   คิดรัมย์ 063-3895173 93025 ร.ร.บำ้นคำละแมะ ศีขรภูมิ นำยวิญญู  คิดรัมย์ 38185 16 ปี โรงเรียนบำงกะปิ ม.4

92 33328 นำยยทุธนำ   สัมฤทธ์ิผอ่ง 34040 ร.ร.บำ้นภูมินิยมพฒันำ สังขะ นำงสำวณิชำพร  สัมฤทธ์ิผอ่ง 38410 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

93 17867 นำยบุญรำม   ภูมิสุข 097-9746554 00X000  บ ำนำญจงัหวดัหกัธนำคำร เมืองสุรินทร์ นำงสำวภทัรธิดำ  ภูมิสุข 38433 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

94 28080 นำยทวีศกัด์ิ   แสนศรี 090-2643954 0ง2000  ร.ร.ส ำโรงทำบวิทยำคม ส ำโรงทำบ นำงสำวศภุรำ  แสนศรี 38409 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

95 29405 นำยพิทยำ   ลกัขษร 098-5858246 44056 ร.ร.บำ้นอำคุณ ท่ำตูม นำงสำวพุทธชำติ  ลกัขษร 38420 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

96 800288 นำงปณิตำ   อยูดี่ 084-4701373 882034 พรก. รร. กำบเชิง นำยณัฐภทัร  ล้ินทอง 38362 15 ปี โรงเรียนปรำสำทวิทยำคำร ม.4

97 32379 นำงทศันีย ์  ฦำชำ 087-1218033 24028 ร.ร.บำ้นโคกทม ปรำสำท นำงสำวสุชำนำฎ  ฦำชำ 38149 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

98 26113 นำยยทุธศกัด์ิ   เสำเวียง 089-9176568 24056 ร.ร.บำ้นโชคนำสำม ปรำสำท นำงสำวชลลดำ  เสำเวียง 38281 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

99 29460 นำงรัชนีวรรณ   แสนกลำ้ 090-2963941 24006 ร.ร.บำ้นยำง ปรำสำท นำงสำวธนำวรรณ  แสนกลำ้ 38349 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

100 30406 นำงไพรัตน์   นำรี 096-4619098 93004 ร.ร.บำ้นกำงของ ศีขรภูมิ นำงสำวสิริลกัขณำ  นำรี 38274 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

101 28403 นำงรุจิเรศ   รุ่งสวำ่ง 081-9554540 7000 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำงสำวรุจิรำ  รุ่งสวำ่ง 38343 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

102 25283 นำยบุญเยี่ยม   พวงจนัทร์ 959848725 64013 ร.ร.บำ้นหนองเหลก็รำษฎร์ฯ จอมพระ นำงสำวสรียำพร  พวงจนัทร์ 38169 16 ปี โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ม.4

103 31745 นำงภทัรภรณ์   ลำวลัย์ 085-3022408 0น2003  ร.ร.หนองขนุศรีวิทยำ สนม นำงสำวสิริวลัย ์ ลำวลัย์ 38259 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

104 16553 นำยสงบ   เหมือนลือ 085-9298332 0อ2000  บ ำนำญเขต 1 เมือง เมืองสุรินทร์ นำงสำวกนกพร  เหมือนลือ 38215 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

105 26342 นำยสิทธิโชค   โพธ์ิเลิง 080-1724445 34041 ร.ร.บำ้นห้วยสิงห์ สังขะ นำยคชำพงษ ์ โพธ์ิเลิง 38093 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

106 31567 นำงช่อทิพย ์  ภูละมุล 884801389 0ท3003  ร.ร.พรมเทพพิทยำคม ท่ำตูม นำงสำววิมุตติยำ  ภูละมุล 38436 15 ปี โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ ม.4

107 25627 นำงสมบูรณ์   เกล้ียงพร้อม 085-6792689 44044 ร.ร.บำ้นนำนวล ท่ำตูม นำยณัฐวตัร  เกล้ียงพร้อม 38167 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

108 25119 นำงศิวำพรรณ   พำนิชเจริญ 081-7909010 13014 ร.ร.บำ้นอุปัชฌำยพ์วนอุทิศ เมืองสุรินทร์ นำยศิวเทพ  พำนิชเจริญ 38531 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4
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รำยช่ือตรวจคุณสมบติัรับทุนกำรศึกษำบุตร ชั้น ม.4

109 29257 นำงมนตรี   ควรกลำ้ 098-1383776 0A1010  บำ้นหนองหวำ้ ส ำโรงทำบ นำยอนุสรณ์  บุรำคร 38161 16 ปี โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม ม.4

110 29010 นำงสถำพร   ศิลำอ่อน 061-1057098 24037 ร.ร.บำ้นโพธ์ิกอง ปรำสำท นำยศิรำศีล  ศิลำอ่อน 38407 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

111 29489 นำงเพญ็ญำภรณ์   เกล้ียงพร้อม 085-1046549 0ท3008  ร.ร.ศรีปทุมพิทยำคม ท่ำตูม นำงสำวสธำสินี  เกล้ียงพร้อม 38320 16 ปี โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ ม.4

112 31752 นำงพฤกษชำติ   แสวงสุข 081-9963607 24037 ร.ร.บำ้นโพธ์ิกอง ปรำสำท นำงสำวบณัฑิตำ  แสวงสุง 38342 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

113 25530 นำงสำยสุณีย ์  แกว้นิมิตร 090-2908124 34020 ร.ร.บำ้นสนวน สังขะ นำยอจัฉริยะ  แกว้นิมิตร 38198 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

114 26943 นำงพิจิตรำ   พรพลิน 093-4166397 24070 ร.ร.บำ้นกนู ปรำสำท นำยเศกสิทธ์ิภูมิ  พรพลิน 38184 16 ปี โรงเรียนปรำสำทวิทยำคำร ม.4

115 28054 นำยจ ำรัส   โชติช่วง 080-4242825 0อ2000  บ ำนำญเขต 1 เมือง เมืองสุรินทร์ นำยจอมไตร  โซติช่วง 38132 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

116 25663 นำงฐำนิกำ   เงิดกระโทก 084-4761500 34034 ร.ร.บำ้นโคกรัมย์ สังขะ นำยณัฐวตัร  เงิดกระโทก 38257 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

117 29451 นำยประสงค ์  เนียมทอง 089-5354682 82042 ร.ร.บำ้นโจรก กำบเชิง นำงสำวปรำภรณ์  เนียบทอง 37471 18 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

118 26716 นำยวิษกร   สุระสุข 085-7801099 44037 ร.ร.บำ้นไตรคำม ท่ำตูม นำงสำวทตัชญำ  สุระสุข 38058 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

119 33567 นำงเสำวนีย ์  ปำนทอง 097-3343645 6000 สถำบนัเทคโนฯ เมืองสุรินทร์ นำยโยธำ  ปำนทอง 38299 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

120 26017 นำงจิรำย ุ  ทรัพยสิ์น 088-5953189 7000 มหำวิทยำลยัรำชภฎัสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำงสำวณฌำณ์  บวรรัตนกลุ 38254 16 ปี โรงเรียนสำธิต ม.4

121 20191 นำงปนิตำ   งำมอศัวเดชำกลุ 087-9575780 24029 ร.ร.บำ้นกะดำด ปรำสำท นำยศกุล  งำมอศัวเดชำกลุ 38176 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

122 25616 นำยสังวำร   หำญศึกษำ 083-3819292 24002 ร.ร.บำ้นปรำสำท ปรำสำท นำงสำววำสิตำ  หำญศึกษำ 38434 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

123 22361 นำงพรพิมล   แพงจนัทร์ 084-1689699 0ป3007  ร.ร.เช้ือเพลิงวิทยำ ปรำสำท นำยนฤสรณ์  แพงจนัทร์ 38243 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

124 29521 นำงจนัทร์ฉำย   จวงจนัทร์ 089-9475676 0ย1001  ร.ร.โนนเทพ โนนนำรำยณ์ นำงสวำวเสำวลกัษณ์  จวงจนัทร์ 38226 16 ปี โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ ม.4

125 25988 นำงลดัดำ   พนัธฤ์กษ์ 092-6292935 34034 ร.ร.บำ้นโคกรัมย์ สังขะ นำงสำวน ้ำทิพย ์ พนัธฤ์กษ์ 38369 15 ปี โรงเรียนสิริธร ม.4

126 800414 นำยวีรชยั   บุตรงำม 087-9611469 998001 พรก. เมืองสุรินทร์ นำงสำวชมพูนุท  บุตรงำม 38454 15 ปี โรงเรียนบวัเชดวิทยำ ม.4

127 24126 นำงรัชฎำภรณ์   อินทะยำตร 087-2478091 0D2002  ร.ร.บำ้นระมำดคอ้ บวัเชด นำงสำวรักษิณำ  อินทะยำตร 38193 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

128 800182 นำงปภำวี   แรงหำญ 098-6519065 DD2004  พรก. รร.บำ้นบวัขนุจงฯ บวัเชด นำงสำวครองขวญั  แรงหำญ 38060 16 ปี โรงเรียนบวัเชดวิทยำ ม.4

129 29317 นำงสุภำดำ   เพ่งเลง็ดี 082-1335776 13092 ร.ร.บำ้นขำมระกำ เมืองสุรินทร์ นำยเขมพร  เพ่งเลง็ดี 38186 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

130 31364 นำยอวิรุทธ์ิ   จนัไตรย์ 087-2520327 24001 ร.ร.อนุบำลปรำสำทศึกษำคำร ปรำสำท นำงสำวบณัฑิตำ  จนัไตรย์ 38300 16 ปี โรงเรียนโคกยำงวิทยำ ม.4

131 29279 นำงนฤทตั   มะโนชำติ 081-0688269 0A1017  บำ้นขอนแก่น ส ำโรงทำบ นำยรุ่งทวี  มะโนชำติ 38304 16 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ม.4

132 31637 นำงวำนิตร   เสริมแสง 088-3777172 53031 ร.ร.บำ้นสร้ำง - นำงเภำ รัตนบุรี นำงสำวชญำนิศ  เสริมแสง 38289 16 ปี โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬภรณ์ ม.4

133 29239 นำงสร้อยเพชร   วฒิุงำม 082-9914742 0ร2007  ร.ร.แกศึกษำพฒันำ รัตนบุรี นำงสำวพรนชัชำ  สัตถำผล 38258 16 ปี โรงเรียนรัตนบุรี ม.4

134 27056 นำงณัฐรดำ   เรืองสิริวฒันำ 065-09444424 53033 ร.ร.บำ้นเหล่ำม่วงโนนตำล รัตนบุรี นำงสำวปรียำภทัร  โถทอง 38476 15 ปี โรงเรียนรัตนบุรี ม.4

135 31194 นำงชุติมนัต ์  น้อยด ำเนิน 086-0841247 53028 ร.ร.บำ้นนำอุดม รัตนบุรี นำยอภิลกัษณ์  น้อยด ำเนิด 38371 15 ปี โรงเรียนรัตนบุรี ม.4
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รำยช่ือตรวจคุณสมบติัรับทุนกำรศึกษำบุตร ชั้น ม.4

136 32108 นำยวีรวฒัน์   บุญมี 097-3349312 44038 ร.ร.บำ้นท่ำศิลำ ท่ำตูม นำงสำวพีรดำ  บุญมี 38321 16 ปี โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ ม.4

137 25341 นำงวิภำวลัย ์  ผิวเหลือง 092-8829345 44007 ร.ร.บำ้นตำฮะ ท่ำตูม นำงสำวปำนตะวนั  ผิวเหลือง 38390 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

138 22271 นำงวนัเพญ็   บุญยนื2 086-8665882 93063 ร.ร.บำ้นพนัษี ศีขรภูมิ นำยสุวิชชำ  บุญยนื 38197 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

139 22953 นำงพะเยำว ์  เหมือนคิด 089-4256342 0130B1  ร.ร.บำ้นกนัแสง เมืองสุรินทร์ นำงสววิมพวิ์ภำ  เหมือนคิด 38455 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

140 26764 นำงสุวรรณี   พิมลี 091-8284860 0ก1000  ร.ร.กำบเชิงวิทยำ กำบเชิง นำยกรวีร์  พิมลี 38200 16 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ม.4

141 23560 นำงยนิดี   เผำ่สอน 085-0270338 0ศ4000  ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย ศีขรภูมิ นำงสำวจิตตมำส  เผำ่สอน 38450 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

142 30299 นำงนงลกัษณ์   คนึงเพียร 080-0794328 23000 ร.ร.โสตศึกษำพิเศษ ปรำสำท นำงสำวนนัทน์ภสั  คนึงเพียร 38257 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

143 31408 นำยสุทศัน์   ทองเอ่ียม 080-1538059 23000 ร.ร.โสตศึกษำพิเศษ ปรำสำท นำยเกียรตินิยม  ทองเอ่ียม 38428 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

144 27262 นำงโสภำ1   ทองเอ่ียม 086-4624065 23000 ร.ร.โสตศึกษำพิเศษ ปรำสำท นำงสำวนภสัสร  ทองเอ่ียม 38187 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

145 25379 นำงพูนทรัพย ์  ประดบัศรี 087-4525885 64006 ร.ร.บำ้นลุ่มระวีวิทยำ จอมพระ นำงสำวเมธินี  ประดบัศรี 38069 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

146 800009 นำงวิมลรัตน์   วงศพ์รหม 089-2804574 998001 พรก. เมืองสุรินทร์ นำงสำววริศรำ  วงศพ์รหม 38308 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

147 24654 นำงรุ่งทิพย ์  เกษตรสิงห์ 085-4910050 6000 สถำบนัเทคโนฯ เมืองสุรินทร์ นำงสำวรมยธี์รำ  เกษตรสิงห์ 38364 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

148 26455 นำงศศิธร   เลิศมณีพงศ์ 089-7971265 6000 สถำบนัเทคโนฯ เมืองสุรินทร์ นำงสำวภูษิตำ  จิตตป์รำณี 38496 15 ปี โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬภรณ์ ม.4

149 19916 นำยวลัลภ   ไววิทย์ 081-5931724 4000 วิทยำลยัเทคนิค เมืองสุรินทร์ นำยวิภู  ไวทิทย์ 38330 16 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ม.4

150 32622 นำยวิทยำ   ใจหำญ 080-7256117 82042 ร.ร.บำ้นโจรก กำบเชิง นำยปรมินทร์  ใจหำญ 38384 15 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ม.4

151 33458 นำงธีรตำ   อุตมำน 082-3596568 8000 ศนูยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เมืองสุรินทร์ นำยตะวนั  อุตมำน 38144 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

152 21761 นำงพีระพร   เนินทอง 062-1407745 0A1009  บำ้นจงัเอิด ส ำโรงทำบ นำงสำวพีรยำ  สุวรรณชำดำ 38227 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

153 21847 นำยเพญ็   อุ่นศิลป์ 087-8761374 0D2021  ร.ร.บำ้นจรัส บวัเชด นำยพรพนำ  อุ่นศิลป์ 38057 16 ปี โรงเรียนบวัเชดวิทยำ ม.4

154 19065 นำงชฎำรักษ ์  บูรณ์เจริญ 062-2216658 13001 ร.ร.เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำงสำวริษฐำ  บูรณ์เจริญ 38210 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

155 30965 นำยเฉลำ   เสำวยงค์ 083-3753670 93071 ร.ร.บำ้นตรมไพร ศีขรภูมิ นำงสำวณัฎฐณิชำ  เสำวยงค์ 39429 13 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

156 27871 นำงสุชำดำ   มุมทอง 088-4746964 24004 ร.ร.บำ้นทนง ปรำสำท นำยเพชรเวช  มุมทอง 38162 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

157 30980 นำยวิรุฬห์   ลุมำตย์ 089-8451235 24036 ร.ร.เจริญรำษฎร์วิทยำ ปรำสำท นำงสำวพิชญช์นก  ลุมำตย์ 38266 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

158 800256 นำงปิยำภรณ์   รุ่งเรือง 093-4844672 334050 พรก. รร.บำ้นจงัเอิล สังขะ นำยชิงชยั  รุ่งเรือง 38210 16 ปี โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน ม.4

159 800256 นำงปิยำภรณ์   รุ่งเรือง 093-4844672 334050 พรก. รร.บำ้นจงัเอิล สังขะ นำยชชัชยั  รุ่งเรือง 38210 16 ปี โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน ม.4

160 27825 นำงสุขกำย   ซ่อนจนัทร์ 089-8472591 34038 ร.ร.บำ้นตำแตรวทพัดดั สังขะ นำงสำวศจีุภรณ์  ซ่อนจนัทร์ 38274 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

161 33898 นำงสำววรนุช   ครองยติุ 096-8659776 24065 ร.ร.บำ้นส ำโรง ปรำสำท นำงสำวศรัณยญ์ำ  ประเสริฐศรี 38006 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

162 14037 นำยสุข   มะลิงำม 081-6584839 0อ3004  บ ำนำญเขต 2 ท่ำตูม ท่ำตูม นำยฐิติพงศ ์ มะลิงำม 38329 16 ปี วิทยำลยักำรอำชีพวงัไกลกงัวล ชะอ ำ ม.4
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รำยช่ือตรวจคุณสมบติัรับทุนกำรศึกษำบุตร ชั้น ม.4

163 32899 นำงกนกอร   ยิ่งไดช้ม 081-3894141 13034 ร.ร.บำ้นเทนมีย์ เมืองสุรินทร์ นำงสำวกวิสรำ  ยิ่งไดช้ม 38414 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

164 33890 นำงนฤมล   ไชยขนัธุ์ 080-7386658 0D2022  ร.ร.บำ้นสน บวัเชด นำงสำวชนำธิป  ไชยขนัธุ์ 38312 16 ปี โรงเรียนบวัเชดวิทยำ ม.4

165 25059 นำงบุญณดำ   สุกใส 083-3824822 44001 ร.ร.ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม นำงสำวลลิตภทัร  สุกใส 38171 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

166 25060 นำงนวมน   มีโชค 082-1279419 44001 ร.ร.ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม นำยเด่นภูมิ  มีโชค 38349 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

167 30983 นำยอภิเชษฐ   แกว้ใส 065-3012167 34033 ร.ร.บำ้นโนนสบำย สังขะ นำงสำวกฤติญำ  แกว้ใส 38198 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

168 30630 นำงสุรัตน์   ธนำบูรณ์ 084-8294687 82012 ร.ร.บำ้นสระทอง กำบเชิง นำยทรงพล  ธนำบูรณ์ 38041 16 ปี โรงเรียนประสำทวิทยำคำร ม.4

169 22673 นำยธนพงษ ์  สมรูป 089-9451017 93014 ร.ร.บำ้นดงถำวร ศีขรภูมิ นำยเขมนนัท ์ สมรูป 38354 15 ปี โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ม.4

170 22432 นำงเพญ็ศรี   ดำทอง 081-0737136 44051 ร.ร.บำ้นเฉนียง ท่ำตูม นำงสำวพรธิดี  ดำทอง 38227 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

171 24056 นำงทิวำพร   หลอมประโคน 093-5574929 0ม1000  ร.ร.สิรินธร เมืองสุรินทร์ นำงสำวณัฐกำรตห์ลอมประโคน 38196 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

172 28805 นำงปภงักร   นำเมืองรักษ์ 084-9842025 0ม3001  ร.ร.วีรวฒัน์โยธิน เมืองสุรินทร์ นำงสำวอินลิปรียำฐื  นำเมืองรักษ์ 38410 15 ปี โรงเรียนสุรวิวฒัน์ ม.4

173 31010 นำงทศันนนัท ์  คงศรี 085-6346399 53002 ร.ร.อนุบำลรัตนบุรี รัตนบุรี นำงสำวปพิชญำ  คงศรี 38356 15 ปี โรงเรียนรัตนบุรี ม.4

174 28499 นำงกิติยำภรณ์   สุปะทงั 087-4804597 73045 ร.ร.บำ้นส ำโรง ชุมพลบุรี นำยภูวริศว ์ ยำโพนทนั 38523 15 ปี โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ ม.4

175 10529 นำยสหเทพ   ดำศรี 091-8318933 0อ2006  บ ำนำญเขต 1 จอมพระ จอมพระ นำงสำวณหทยั  ดำศรี 38287 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

176 31146 นำงวรัญยพุำ   บุญลำภ 093-4290959 93001 ร.ร.อนุบำลศีขรภูมิ ศีขรภูมิ นำยอภิรักษ ์ บุญลำภ 38242 16 ปี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ม.4

177 18393 ส.ต.บุญจร   บุรำคร 086-2502071 0A1035  ร.ร.บำ้นโนนลี ส ำโรงทำบ นำยศภุกิตต์ิ  บุรำคร 38465 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

178 800480 นำยวนัชยั   เช้ือลี 085-2037056 998001 พรก. เมืองสุรินทร์ นำยเป็นต่อ  เช้ือลี 38183 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

179 16742 นำยสัมฤทธ์ิ   โพธ์ิศรี 087-8777808 0อ2009  บ ำนำญเขต 1 ศีขรภูมิ ศีขรภูมิ นำยสิทธิพงษ ์ โพธ์ิศรี 38290 16 ปี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ม.4

180 20099 นำยวฒันำ   กลีบแกว้ 086-8788466 13022 ร.ร.บำ้นนำสำม เมืองสุรินทร์ นำงสำวณัฐวิภำ  กลีบแกว้ 38287 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

181 25863 นำงสุธินี   แหวนแกว้ 091-8340650 0G1003  ร.ร.บำ้นนำตงัตระแบก เขวำสินรินทร์ นำงสำวพิชชำนนัท ์ แหวนแกว้ 38585 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

182 25350 นำงพรรณี   ร่วมพฒันำกร 088-4335677 0จ5001  ร.ร.เมืองลีงวิทยำ จอมพระ นำยภทัรพล  ร่วมพฒันำกร 38397 15 ปี โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ม.4

183 25124 นำยธญัญำ   กทิศำสตร์ 084-8978856 0F1005  ร.ร.บำ้นหนองคนันำ พนมดงรัก นำยกรณ์ดนยั  กทิศำสตร์ 38028 16 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ม.4

184 27212 นำยบรรดิษฐ ์  สืบเพง็ 084-5132836 73048 ร.ร.บำ้นทิพยเ์นตร ชุมพลบุรี นำงสำวพรประภำ  สืบเพง็ 38406 15 ปี โรงเรียนสตึก ม.4

185 14521 นำยพินิจ   โยธินรัตนก ำธร 086-2557611 34022 ร.ร.ดมวิทยำคำร สังขะ นำยคุณำนนต ์ โยธินรัตนก ำธร 38289 16 ปี โรงเรียนสังขะ ม.4

186 32235 นำงสำยรุ้ง   แผน่ทอง 093-0983156 34049 ร.ร.บำ้นโคกไทร สังขะ นำงสำวสุชำนนัท ์ แผน่ทอง 38254 16 ปี โรงเรียนกระเทียมวิทยำ ม.4

187 32235 นำงสำยรุ้ง   แผน่ทอง 093-0983156 34049 ร.ร.บำ้นโคกไทร สังขะ นำงสำวสุธำนำฏ  แผน่ทอง 38254 16 ปี โรงเรียนกระเทียมวิทยำ ม.4

188 32855 นำงสำวนิตยำ   มียิ่ง 093-0791060 34044 ร.ร.บำ้นคะนำ สังขะ นำยดำรำศกัด์ิ  กลว้ยทอง 38305 16 ปี โรงเรียนเทพอุดมวิทยำ ม.4

189 33279 นำงสำวพรธิภำ   ใจกลำ้ 062-8954635 34063 ร.ร.บำ้นร่มเยน็ สังขะ นำงสำวฬียำกร  ใจกลำ้ 38330 16 ปี โรงเรียนบวัเชดวิทยำ ม.4
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190 29068 นำงธญัชนก   สุตวณิชย์ 080-6314587 0ส3001  ร.ร.สังขะ สังขะ นำงสำวกลัยฐ์ญำญ ์ สุตวณิชย์ 38287 16 ปี โรงเรียนสังขะ ม.4

191 29421 นำงมะลิวรรณ์   บุตรดีขนัธ์ 093-3256339 34052 ร.ร.บำ้นขอนแตก สังขะ นำงสำวแพรวพรรณรำย  บุตรดีขนัธ์ 38246 16 ปี โรงเรียนสังขะ ม.4

192 24752 นำยประชิด   จนัทร์ทอง 092-6470769 93014 ร.ร.บำ้นดงถำวร ศีขรภูมิ นำยณัฐนยั  จนัทร์ทอง 38228 16 ปี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ม.4

193 23641 นำงรัตนำ   มุตตะโสภำ 080-1575200 0จ5004  หนองสนิทวิทยำ จอมพระ นำงสำวสรัญชนำ  มุตตะโสภำ 38188 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

194 11451 นำงกญัญำ   สอนกลำ้ 092-5656639 13080 ร.ร.บำ้นโคกวดั เมืองสุรินทร์ นำยกิตติภูมิ  สอนกลำ้ 38141 16 ปี โรงเรียนนำดีวิทยำ ม.4

195 26707 นำงสุพรพิศ   ผลรักษำ 081-8788521 34013 ร.ร.รำษฎร์พฒันำ สังขะ นำงสำวพิมพม์ำดำ  ผลรักษำ 38295 16 ปี โรงเรียนสังขะ ม.4

196 30192 นำยวชิรวิชญ ์  ทองอุดม 090-2856351 0ก1001  ร.ร.ปรำสำทเบงวิทยำ กำบเชิง นำงสำวกญัญณัช  ทองอุดม 38159 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

197 800093 นำงอุมำ   พรมบุตร 091-7978820 998001 พรก. ศนูยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เมืองสุรินทร์ นำยกมัปนำท  พรหมบุตร 38166 16 ปี โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ ม.4

198 23184 นำยบุญจนัทร์   พิมพป์ระเสริฐ 090-2511778 0ม3001  ร.ร.วีรวฒัน์โยธิน เมืองสุรินทร์ นำงสำวบุญญำพร  พิมพป์ระเสริฐ 38277 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

199 28267 นำงปำณิภำ   ผลเกิด 087-9973655 13050 ร.ร.บำ้นทพักระบือ เมืองสุรินทร์ นำยณธกร  ผลเกิด 38306 16 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ม.4

200 20582 นำงพจนิล   แสงศรี 087-9605411 34027 ร.ร.บำ้นช ำเบง สังขะ นำยนวพล  แสงศรี 38322 16 ปี โรงเรียนสังขะ ม.4

201 19867 นำยอนนัทแสง   แผน่ใหญ่ 080-9660845 24003 ร.ร.บำ้นอ ำปึลกง ปรำสำท นำยปรรินทร์  แผน่ใหญ่ 38434 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

202 24013 นำงสุภำภรณ์   สืบเพง็ 061-6435822 64029 ร.ร.บำ้นอำคต จอมพระ นำงสำวสิริกำนดำ  สืบเพง็ 38233 16 ปี โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ม.4

203 26462 นำยสอำด   จรดรัมย์ 085-0283635 34007 ร.ร.บำ้นศำลำสำมคัคี สังขะ นำยชนะกนัต ์ จรดรัมย์ 38317 16 ปี โรงเรียนสังขะ ม.4

204 32089 นำงณัฐกำนต ์  บุญสำลี 091-7714639 0H1010  ร.ร.บำ้นซำด โนนนำรำยณ์ นำงสำวปภำวรินท ์ บุญสำลี 38329 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

205 25137 นำงนำรี   สัชชำนนท์ 089-4265688 24018 ร.ร.กนัทรำรำม ปรำสำท นำงสำวฐิติกำญจน์  สัชชำนนท์ 38221 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

206 25348 นำงจนัติมำ   สิงห์ทอง 092-2485366 24018 ร.ร.กนัทรำรำม ปรำสำท นำยธริษตร์  สิงห์ทอง 38003 16 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ม.4

207 31958 นำงศรีญดำ   มูลมัง่คัง่ 087-7319908 24015 ร.ร.บำ้นตำเบำ ปรำสำท นำยภูตะวนั  มูลมัง่คัง่ 38181 16 ปี โรงเรียนปรำสำทวิทยำคำร ม.4

208 26593 นำงปรียำพร   ถมปัทม์ 063-7638989 34060 ร.ร.บำ้นเสรียง สังขะ นำยเสฏฐวฒิุ  ถมปัด 38323 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

209 28000 นำงเพญ็ยะดำ   พรหมมำ 093-0840933 24064 ร.ร.บำ้นปลดั ปรำสำท นำยศำสตรำพชร  สำยยศ 38387 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

210 28691 นำงธนิตำ   แสงสวำ่ง 061-9477982 0C1011  ร.ร.บำ้นโชกใต้ ล  ำดวน นำยกรภทัร์  แสงสวำ่ง 38341 16 ปี โรงเรียนสุรพินทพิ์ทยำ ม.4

211 20840 นำยบุญมำ   ก่ิงวิชิต 083-3641361 0E1026  ร.ร.บำ้นส ำโรง ศรีณรงค์ นำงสำวสุวนนัท ์ ก่ิงวิชิต 38325 16 ปี โรงเรียนระเบียบศึกษำ ม.4

212 28013 นำงบุหงำ   จนัทร์เพชร 085-7727736 0ป3007  ร.ร.เช้ือเพลิงวิทยำ ปรำสำท นำงสำวเปมิกำ  จนัทร์เพชร 38169 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

213 26973 นำงสำรีย ์  ศิริ 081-0663113 13002 ร.ร.หนองโตง เมืองสุรินทร์ นำยอภิชำตพงศ ์ ศิริ 38338 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

214 33588 นำงจินตนำ   เจริญรัตน์ 062-7196929 53001 ร.ร.รัตนวิทยำคม รัตนบุรี นำงสำวพรชนก  เจริญรัตน์ 38127 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

215 31189 นำงพิกลุ   เกลียวทอง 089-8653169 64031 ร.ร.บำ้นจบก จอมพระ นำงสำวณัฏฐณิชำ  เกลียวทอง 38221 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

216 24604 นำงรุ่งฤดี   ไวยศรีแสง 087-2578608 0จ5003  ร.ร.บุแกรงวิทยำคม จอมพระ นำยวศินธร  ไวยศรีแสง 38329 16 ปี โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ม.4
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217 25264 นำงทศันีย ์  ใจน่ำน 091-8284890 24053 ร.ร.บำ้นโคกจ ำเริญ ปรำสำท นำงสำวธญัชนก  ใจน่ำน 38348 16 ปี โรงเรียนประสำทวิทยำคำร ม.4

218 800187 นำยชยัยะ   ร่ืนกล่ิน 081-0630978 224073 พรก. ร.ร. บำ้นตำวร ปรำสำท นำงสำวกนกวรรณ  ร่ืนกล่ิน 38068 16 ปี โรงเรียนประสำทวิทยำคำร ม.4

219 26687 นำงพิกลุ   เครือเนียม 098-1492245 34014 ร.ร.บำ้นแสนกำง สังขะ นำงสำวณัฐณิชำ  เครือเนียม 38365 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

220 25817 นำงฤทธิวรรณ   เสำสูง 081-0750315 13040 ร.ร.บำ้นแจรน เมืองสุรินทร์ นำงสำวจิตภำ  เสำสูง 38433 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

221 31929 นำงพิกลุวรรณ   ถุนำพรรณ์ 093-4081141 24030 ร.ร.บำ้นสวำยซอ ปรำสำท นำยนพนสั  ถุนำพรรณ์ 38383 15 ปี วิทยำลยัอำชีวศึกษำสุรินทร์ ม.4

222 24866 นำยอรรถพล   ขนัถม 084-3031194 93008 ร.ร.บำ้นศรีตะวนั ศีขรภูมิ นำยจกัรภทัร  ขนัถม 38305 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

223 25938 นำยประยงค ์  วิเศษวงษำ 095-6200965 00I000  วิทยำลยักำรอำชีพท่ำตูม เมืองสุรินทร์ นำยศตพล  วิเศษวงษำ 38322 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

224 22191 นำยสมบติั   ทวีสำร 096-4093875 8000 ศนูยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เมืองสุรินทร์ นำยกฤตภำส  ทวีสำร 38289 16 ปี โรงเรียนเทศบำล1 ม.4

225 24989 นำยสังเวียน   นำเจริญ 089-5796164 0H1009  ร.ร.บำ้นระเวียง โนนนำรำยณ์ นำยชุติวตั  นำเจริญ 38375 15 ปี โรงเรียนรัตนบุรี ม.4

226 27250 นำงบุญฑริกำ   เคำ้กลำ้ 086-1554268 0H1024  ร.ร.บำ้นหนองแวง โนนนำรำยณ์ นำงสำวชมพูนุท  เคำ้กลำ้ 38223 16 ปี โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬภรณ์ ม.4

227 19171 นำยอรุณ   ไทยำกรณ์ 087-9669835 0130AE  ร.ร.บำ้นเลำ้ขำ้ว เมืองสุรินทร์ นำงสำวขวญัจิรำ  ไทยำกรณ์ 38008 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

228 30666 นำงณัฏฐช์พร   อรรถเวยทิ์น 082-4419594 0F1005  ร.ร.บำ้นหนองคนันำ พนมดงรัก นำยณัฏฐนนัท ์ อ่อนพนัธ์ 38348 16 ปี โรงเรียนบำ้นกรวดวิทยำคำร ม.4

229 18847 นำงสมหวงั   สุทธิโยธำ 086-2595214 24052 ร.ร.บำ้นละลมระไซ ปรำสำท นำงสำวพิมพช์นก  สุทธิโยธำ 38347 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

230 22743 นำงสุนิชนนัท ์  พนัธุมยั 081-8765774 0F1004  ร.ร.บำ้นตำเมียง พนมดงรัก นำงสำววริศรำ  พนัธุมยั 38157 16 ปี โรงเรียนประสำทวิทยำคำร ม.4

231 30561 นำยอดิศกัด์ิ   เกสรเจริญกลุ 085-7684950 34055 ร.ร.บำ้นตอกตรำ สังขะ นำงสำวแพรววนิต  เกสรเจริญกลุ 38181 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

232 25934 วำ่ท่ีร้อยตรีวีระชยั   ทวีสำร 083-9659717 53029 ร.ร.บำ้นนำวอง รัตนบุรี นำยอภิวิชญ ์ ทวีสำร 38284 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

233 26723 นำงปัณณพร   ชีวำจร 093-5417732 13017 ร.ร.บำ้นสวำย เมืองสุรินทร์ นำงสำววรพิชชำ  ชีวำจร 38311 16 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ม.4

234 28977 นำยฉัตรชยั   ปลำยแก่น 061-2350499 44036 ร.ร.บำ้นโสมน ท่ำตูม นำยเจตนิพทัธ ์ ปลำยแก่น 38417 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

235 25438 นำยสมพงษ ์  กำเผือกงำม 089-2807678 0A1022  บำ้นกะเลำ ส ำโรงทำบ นำยอสันี  กำเผือกงำม 38165 16 ปี โรงเรียนห้วยทบัทนัวิทยำคม ม.4

236 34386 นำงสำวนงเยำว ์  เช้ือฉุน 097-3432708 24037 ร.ร.บำ้นโพธ์ิกอง ปรำสำท นำงสำวณัฐธิดำ  ไดดี้ 38357 15 ปี โรงเรียนสิริธร ม.4

237 31571 นำงกำญจนำ   ปัญญำพิมพ์ 085-6887336 44052 ร.ร.บำ้นปร่ิง ท่ำตูม นำยชชัวำลย ์ ปัญญำพิมพ์ 38358 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

238 22220 นำยสุริเยส   ก่ิงมณี 083-7927423 0ม2008  สุรินทร์รำชมงคล เมืองสุรินทร์ นำงสำวธนพร  ก่ิงมณี 38173 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

239 29474 นำงจุไรพร   สำยศรีแกว้ 089-7177678 13072 ร.ร.บำ้นส ำโรงโคกเพชร เมืองสุรินทร์ นำยกฤษยก์ร  สำยศรีแกว้ 38271 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

240 32287 นำงสรัญญำ   ห่อทรัพย์ 086-8707465 6000 สถำบนัเทคโนฯ เมืองสุรินทร์ นำยจุลจกัร  ห่อทรัพย์ 38284 16 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ม.4

241 31397 นำงจินตนำ   จนัทร์กำบ 063-2466997 4000 วิทยำลยัเทคนิค เมืองสุรินทร์ นำงสำวจิรนนัท ์ จนัทร์กำบ 38430 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

242 25270 นำงบุณชนิตำ   ศรีจุดำนุ 098-5636651 24001 ร.ร.อนุบำลปรำสำทศึกษำคำร ปรำสำท นำงสำวณิชกมล  ศรีจุดำนุ 38326 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

243 26286 นำงจุฑำมำศ   ชโยภำส 086-2536003 93001 ร.ร.อนุบำลศีขรภูมิ ศีขรภูมิ นำยกิตติพฒัน์  ชโยภำส 38247 16 ปี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ม.4
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รำยช่ือตรวจคุณสมบติัรับทุนกำรศึกษำบุตร ชั้น ม.4

244 28497 นำงพรจนัทร์   อินทร์เทพ 085-0286219 0G1012  ร.ร.บำ้นแสรออ เขวำสินรินทร์ นำงสำวพรทิพยช์ำ  อินทร์เทพ 38190 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

245 28960 นำยมนสั   รัตนวรรณ์ 089-2853194 34035 ร.ร.สหรำษฎร์วิทยำ สังขะ นำยภทัรนนัท ์ รัตนวรรณ์ 38372 15 ปี วิทยำลยักำรอำชีพปรำสำท ม.4

246 34815 นำงสำวกฤติยำณี   ยอดรักษ์ 34001 สังขะวิทยำคม สังขะ นำงสำวตะวนั  โสรัสสะ 38329 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

247 30735 นำงเกษรำภรณ์   มุ่งดี 080-1544626 34006 ร.ร.บำ้นโดง สังขะ นำงสำวกญัญำภคั  มุ่งดี 38211 16 ปี โรงเรียนสังขะ ม.4

248 26960 นำงทิวำภรณ์   ชยัศรีษะ 085-6132032 34048 ร.ร.บำ้นจำรย์ สังขะ นำยกิตติธชั  ชยัศรีษะ 38261 16 ปี โรงเรียนสังขะ ม.4

249 28537 นำงจุลยัลกัษณ์   ญำตินิยม 083-7398580 0A1004  บำ้นตำงมำง ส ำโรงทำบ นำยธนกฤต  ญำตินิยม 38429 15 ปี โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม ม.4

250 29810 นำยอรุณ   อุไร 089-5833097 0A1015  บำ้นสะโน ส ำโรงทำบ นำงสำวปุริมปรัชญ ์ อุไร 38342 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

251 23081 นำงญำณนนัท ์  ทิวคู่ 061-4371216 0G1007  ร.ร.บำ้นภูดินหนองตะครอง เขวำสินรินทร์ นำยณัฐยศ  ทิวคู่ 38440 15 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ม.4

252 31440 นำยสรฤทธ์ิ   เดชศิริ 081-2825590 93017 ร.ร.บำ้นตรึม ศีขรภูมิ นำงสำวณิชมน  เดชศิริ 38359 15 ปี โรงเรียนสิริธร ม.4

253 33561 นำงสมพร   ธรรมบุญ 085-7679894 0H1003  ร.ร.โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ์ นำงสำวภทัรำพร  ธรรมบุญ 38314 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

254 24982 นำงแกว้มณี   แตม้ทอง 080-3754914 34006 ร.ร.บำ้นโดง สังขะ นำงสำวรวิสรำ  แตม้ทอง 38252 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

255 28213 นำงกชกร   มีลำภ 086-2585543 24041 ร.ร.บำ้นทุ่งมน ปรำสำท นำงสำววรัญญำ  มีลำภ 38207 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

256 26209 นำยปณิธำน   สุขเกษม 065-3309989 64035 ร.ร.บำ้นม่วง จอมพระ นำงสำวปิยำพชัร  สุขเกษม 38162 16 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ม.4

257 33401 นำยรังสิต   โพธ์ิศรี 081-0653400 44021 ร.ร.บำ้นปอหมนั ท่ำตูม นำงสำวพทัธริตำ  โพธ์ิศรี 38245 16 ปี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศำล ม.4

258 31750 นำงวิไลย ์  กลุบุตร 44058 ร.ร.บำ้นศำลำ ท่ำตูม นำงสำวไอลดำ  กลุบุตร 38268 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

259 17343 นำยประเสริฐ   ประสพสุข 062-1195051 24023 ร.ร.บำ้นโคกบุ ปรำสำท นำยวชัรพล  ประสพสุข 38283 16 ปี โรงเรียนประสำทวิทยำคำร ม.4

260 29583 นำยนิติกร   สุขสำนต์ 085-7763267 0B4030  ร.ร.บำ้นสะทืด สนม นำยนิติพงษ ์ สุขสำนต์ 38264 16 ปี โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล ม.4

261 22566 นำงกฤตพร   เจริญ 083-9331350 34007 ร.ร.บำ้นศำลำสำมคัคี สังขะ นำยกิตติพิชญ ์ เจริญ 38163 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

262 33482 นำงวีรนำท   ศำลำงำม 086-2476994 0A1014  บำ้นหนองเหลก็ ส ำโรงทำบ นำงสำวธมลชนก  ศำลำงำม 38152 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

263 33329 นำงสำวบุญสนอง   หนูคง 099-2676108 0D2020  ร.ร.บำ้นโอทะลนั บวัเชด นำงสำวน ้ำเพชร  หนูคง 38146 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

264 800388 นำงศิริพร   เหง่ำงำม 086-1005474 EE1010  พรก. รร.บำ้นละมงค์ ศรีณรงค์ นำยธนิวฒัน์  เหง่ำงำม 38259 16 ปี โรงเรียนสุรินทร์ภกัดี ม.4

265 29043 นำยพรพนม   สำนุสันต์ 093-1420687 0ร2008  ร.ร.ทบัโพธ์ิพฒันวิทย์ รัตนบุรี นำงสำวฑิตยำ  สำนุสันต์ 38403 15 ปี โรงเรียนรัตนบุรี ม.4

266 33107 นำยสมควร   อรุณวรรธนะ 098-1892776 0A1034  บำ้นดู่ ส ำโรงทำบ นำยปิยวฒัน์  อรุณวรรธนะ 37552 18 ปี โรงเรียนศรีสุขวิทยำ ม.4

267 26340 นำงวิลยัลกัษ ์  ภูเขียว 092-2560620 0C1004  ร.ร.บำ้นตำเมำะ ล ำดวน นำยธนพล  ภูเขียว 38425 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

268 28187 นำงพรทิพย ์  ยี่สำรพฒัน์ 088-594827 73049 ร.ร.บำ้นหวันำค ำ ชุมพลบุรี นำยคริษฐ ์ ยี่สำรพฒัน์ 38064 16 ปี โรงเรียนบุรีรัมยพิ์ทยำคม ม.4

269 22269 นำงฉวีวรรณ   อินทนู 089-2802147 0ศ4000  ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย ศีขรภูมิ นำยกฤตพิษญ ์ อินทนู 38247 16 ปี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ม.4

270 25773 นำงสุธีรำ   มีผล 080-9219586 24034 ร.ร.ไพลศึกษำคำร ปรำสำท นำงสำวพรรณกวีย ์ มีผล 38140 16 ปี โรงเรียนประสำทวิทยำคำร ม.4
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รำยช่ือตรวจคุณสมบติัรับทุนกำรศึกษำบุตร ชั้น ม.4

271 33784 นำยณรงคช์ยั   ดีสม 097-3205879 4000 วิทยำลยัเทคนิค เมืองสุรินทร์ นำยรณกฤต  ดีสม 38369 15 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ม.4

272 32959 นำงศรีสรร   ศรีดำ 086-6019175 0E1018  ร.ร.บำ้นแดง ศรีณรงค์ นำงสำวธญัชนก  ศรีดำ 38236 16 ปี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ม.4

273 25401 นำงภำวดี   สิงคนิภำ 081-0645953 0ศ4000  ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย ศีขรภูมิ นำงสำวภทัรวดี  สิงคนิภำ 38454 15 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

274 27220 นำงยพุำพิน   ช่วยวฒันะ 081-5475797 0ร2000  ร.ร.รัตนบุรี รัตนบุรี นำงสำววริศรำ  ช่วยสัฒนะ 38175 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

275 35107 นำงรัตนำภรณ์  ทองมำก 084-5216356 53043 ร.ร.บำ้นหนองหิน ศีขรภูมิ นำยศรำวธุ  ทองมำก 38411 15 ปี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศำล ม.4

276 28057 นำงนงนุช   พิศเพ่ง 081-7491726 0130C4  ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำยเตชสิทธ์ิ  พิศเพ่ง 38167 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

277 24551 นำงทิพยนิ์ภำ   ไกรสูงเนิน 044-511188 0130C4  ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นำยกฤตำนนท ์ ไกรสูงเนิน 38357 15 ปี วิทยำลยัเทคนิคสุรินทร์ ม.4

278 25261 นำงลกัษมี   เงำงำม 081-4703901 0130C4  ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เดก็หญิงจิรัชญำ  เงำงำม 38409 15 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

279 28224 นำงอมรรัตน์   ช่ืนจิต 081-9168067 0130C4  ร.ร.อนุบำลสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เดก็หญิงกฤตพร  ช่ืนจิต 38292 16 ปี โรงเรียนสุรวิทยำคำร ม.4

280 31003 นำงจนัทร์เพญ็   แกว้ค  ำ 096-8401779 73004 ร.ร.บำ้นตึกชุม ชุมพลบุรี นำงสำวอำรยำ  แสงเพชร 3/6/47 16 ปี โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ ม.4

281 33166 นำงสำวอุนนดำ   ศำลำงำม 092-6923566 0ส3001  ร.ร.สังขะ สังขะ นำยสุธิลกัษณ์  หมัน่วำจำ 23/2/48 15 ปี โรงเรียนสังขะ ม.4

282 20545 นำยวชัรินทร์   บุญเสริม 083-2380755 0A1008  บำ้นหนองแคน ส ำโรงทำบ นำงสำวณัฏธิดำ  บุญเสริม 10/10/47 16 ปี โรงเรียนสิรินธร ม.4

283 33199 นำงจินตนำ   บุญยนื 095-6168250 45001 ร.ร. เทศบำลท่ำตูม ท่ำตูม นำยเจษฏำกร  บุญยื่น 7/12/47 16 ปี โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ ม.4


