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1 25622 นายสมจินต ์  คิดดีจริง 089-4241736 82042 ร.ร.บา้นโจรก กาบเชิง เด็กหญิงนนัทน์ภสั  คิดดีจริง 22/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4
2 34190 นายไสว   บุตวงษ์ 091-8874569 0A1027  หม่ืนศรีประชาสรรค์ ส าโรงทาบ เด็กหญิงฐาปนี  บุตวงษ์ 7/7/53 10 ปี โรงเรียอนุบาลส าโรงทาบ (บริคุตตวิ์ทยาคุณ) ป.4
3 28873 นายอนุรักษ ์  พิศวงค์ 064-8652668 93001 ร.ร.อนุบาลศีขรภูมิ ศีขรภูมิ เด็กหญิงศิริพรรณ  พิวงศ์ 23/9/53 10 ปี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4
4 31042 นางสมจิตร   ขีรัมย์ 090-5975891 24007 ร.ร.บา้นตาเสาะ ปราสาท เด็กหญิงนฤภร  ขีรัมย์ 11/3/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4
5 34846 นางพิกุล   มะลิงาม 094-4654298 24007 ร.ร.บา้นตาเสาะ ปราสาท เด็กหญิงฐานิดา  มะลิงาม 14/11/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4
6 33384 นางอฐันิยา   กองณรงค์ 062-3263789 93031 ร.ร.บา้นหนองจิก ศีขรภูมิ เด็กหญิงธญัรดา  กองณรงค์ 22/8/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4
7 32541 นางประทุม   ทองปัญญา 083-5202861 34045 ร.ร.บา้นสะกาด สงัขะ เด็กชายกฤตภาส  ทองปัญญา 22/1/53 10 ปี โรงเรียนสงัขะวิทยาคม ป.4
8 28549 นายไพรัตน์   ชยังาม 095-5625500 13005 ร.ร.บา้นตะตึงไถง เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงชญาวดี  ชยังาม 24/7/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
9 25535 นางพนูสวสัด์ิ   ทีอุปมา 098-2836292 93066 ร.ร.บา้นจารย์ ศีขรภูมิ เด็กหญิงพรทิวา  ทีอุปมา 6/11/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4

10 25031 นายดนยพ์ฒันภูมิ   สมบูรณ์การ 089-2868113 13003 ร.ร.บา้นโคกมะเมียน เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงเขมจิรา  สมบูรณ์การ 20/7/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
11 29516 นายธนชาติ   บุญญาวิเศษ 098-621144 00Z003  ร.ร.เทศบาล 3 เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงปัทมาภรณ์  บุญญาวิเศษ 17/9/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
12 29731 นายวชัระ   โกติรัมย์ 098-1459245 0ม3000  ร.ร.สุรวิทยาคาร เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงกิรญา  โกติรัมย์ 11/11/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
13 27406 นายกมล   รัมพณีนิล 092-4381125 00Z001  ร.ร.เทศบาล 1 เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงกญัพชัญ ์ รัมพณีนิล 25/12/53 10 ปี โรงเรียนเทศบาล2 วิภชัศึกษา ป.4
14 31900 นายธานินท ์  ชินวงษ์ 090-2942139 0ป3004  ร.ร.ทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาท เด็กหญิงญาดา  ชินวงษ์ 26/11/53 10 ปี โรงเรียนหนองโตง สุรวิทยาคม ป.4
15 800108 นางสาวศุภลกัษณ์   ยนืยง 088-3491835 998001 พรก. ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน เมืองสุรินทร์ เด็กชายพงศกร  น่ิมเจริญ 24/2/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
16 21105 นางอาทิตยา   แกว้กาหนนั 099-2028338 34064 ร.ร.เมืองสุรินทร์ สงัขะ เด็กหญิงภณัฑิรา  แกว้กาหนนั 2/12/53 10 ปี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4
17 33731 นายธญัเทพ   สิทธิเสือ 095-6124821 7000 มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เด็กชายธญัพิสิษฐ์  สิทธิเสือ 3/8/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
18 31627 นางกวิสรา   แป้นจนัทร์ 090-2627542 0D2007  ร.ร.บา้นโคกสมอง บวัเชด เด็กชายฌาณวฒิุ  แป้นจนัทร์ 31/10/53 10 ปี โรงเรียนบา้นโนนสงัข์ ป.4
19 31177 นางขวญั   ทองมาก 097-3436814 13066 ร.ร.บา้นแสลงพนับุญเยงิ เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงณฐัธยาน์  ทองมาก 6/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
20 32590 นางลลินญา   โอษฐงาม 087-2459297 93030 ร.ร.บา้นหนองบวั ศีขรภูมิ เด็กชายกมนณฐันยั  โอษฐงาม 16/3/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4
21 30266 นางนิศารัตน์   ศาลางาม 089-8488414 44001 ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์) ท่าตูม เด็กหญิงกานตม์ณี  ศาลางาม 10/4/54 9 ปี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4
22 32383 นางสาวเนติมา   เดชรัตน์ 085-4968838 9001 สมาคมฌาปนกิจ สอ.ครูสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงปิยธิดา  เดชรัตน์ 14/8/53 10 ปี โรงเรียนวานิชนุกูลย์ ป.4
23 34184 นางสาวหทยัชนก   ราชอาจ 088-5940193 56001 เทศบาลต าบลรัตนบุรี บวัเชด เด็กชายณทัฐพทัธ์  พดูเพราะ 19/7/53 10 ปี โรงเรียนรัตนบุรี ป.4
24 30308 นางวนัทา   นามรักษ์ 084-6441091 0ร2000  ร.ร.รัตนบุรี รัตนบุรี เด็กชายชนาเมธ  คุณนาม 20/1/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ป.4
25 28973 นางสุรัตยา   แซ่ภู 087-8766231 0ร2000  ร.ร.รัตนบุรี รัตนบุรี เด็กชายสุกิตติณณ์  แซ่ภู 29/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ป.4
26 23618 นายวิธิวติั   รักษาภกัดี 086-2524777 0ท3000  ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม เด็กหญิงพรรณนดัดา  รักษาภกัดี 5/4/54 9 ปี โรงงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4
27 24727 นายพิทยั   อยูน่าน 097-3325918 0ส3002  ร.ร.กระเทียมวิทยา สงัขะ เด็กหญิงเกวลี  อยูน่าน 14/10/53 10 ปี โรงเรียนบา้นกระเทียม ป.4
28 31830 นางส ารวย   ช้ินทอง 086-8231503 0C1013  ร.ร.อมรินทร์ราษฎร์วิทยา ล าดวน เด็กชายวชัรวิชญ ์ ช้ินทอง 28/4/54 9 ปี โรงเรียนบา้นหนองกู ป.4
29 29271 นายจ าลอง   แสนแกว้ 086-2496187 0130C1  ร.ร.บา้นหนองกระดาน เมืองสุรินทร์ เด็กชายนรรัตน์  แสนแกว้ 16/6/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
30 29820 นางยพุาภรณ์   เบญจมาศกุล 065-0534819 44023 ร.ร.บา้นโพนขวาว ท่าตูม เด็กหญิงณิศรา  เบญจมาศกุล 3/11/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4

รำยช่ือตรวจคุณสมบัตรัิบทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน ป.4 
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รำยช่ือตรวจคุณสมบัตรัิบทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน ป.4 

31 33375 นางจญัญานี   กนันุฬา 093-4514562 13085 ร.ร.บา้นโดนออง เมืองสุรินทร์ เด็กชายปราชญ ์ กนันุฬา 7/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
32 27136 นายอุดมศกัด์ิ   กระแสโสม 080-7243184 13085 ร.ร.บา้นโดนออง เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงณฐัวิมล  กระแสโสม 17/4/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
33 32238 นางสาวกุลนนัท ์  สุบินนาม 098-1016909 13019 ร.ร.บา้นโคกเมือง เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงณทัพฒัน  สนสี 19/9/53 10 ปี โรงเรียนบา้นสวาย ป.4
34 32268 นางสาวน ้าคา้ง   วรรณค า 061-9255533 73030 ร.ร.บา้นง้ิว ชุมพลบุรี เด็กชายนครินทร์  ประทุมตรี 30/8/53 10 ปี โรงเรียนชุมชนบา้นซาด ป.4
35 33851 นางสาวภาวิณี   บานเยน็ 091-6628595 7000 มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เด็กชายพชัร์พล  มูลทอง 21/2/51 12 ปี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4
36 31850 นางจินตนา   แม่นงาม 062-3462926 93027 ร.ร.บา้นนารุ่ง ศีขรภูมิ เด็กชายปริญญา  แม่นงาม 10/3/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4
37 33200 นางสาวมยรุา   จนัทร์ประดบั 093-5527056 45001 ร.ร. เทศบาลท่าตูม ท่าตูม เด็กชายณฐัภูมิ  บริสุทธ์ิ 23/8/53 10 ปี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4
38 28998 นางอมรรัตน์   กรวยทอง 063-0496748 93037 ร.ร.บา้นประทุนอายอง ศีขรภูมิ เด็กหญงเนตรชนก  กรวยทอง 30/5/53 10 ปี โรงเรียนบา้นประทุนอายอง ป.4
39 34909 นางมยรุา กระโพธ์ิ 089-6304272 7000 มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงธญัญาพร  กระโพธ์ิ 19/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
40 28521 นางณิชกานต ์  วิเศษศิลป์ 065-2373004 53038 ร.ร.บา้นน ้าค  า รัตนบุรี เด็กหญิงกลัยารัตน์  วิเศษศิลป์ 19/9/53 10 ปี โรงเรียนบา้นน ้าค  า ป.4
41 33495 นางทิตยาภรณ์   ชาวนา 085-2032363 0ร2003  ร.ร.เบิดพิทยาสรรค์ รัตนบุรี เด็กหญิงกีรัตยา  ชาวนา 2/8/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ป.4
42 29492 นายอวยชยั   เจนไชย 081-0768678 73039 ร.ร.บา้นสระขุด ชุมพลบุรี เด็กชายศิวชั  เจนไชย 7/10/53 10 ปี โรงเรียนสระขุนดงส าราญวิทยา ป.4
43 22424 นายสุกิจ   สุบรรนารถ 098-1859015 0อ4003  บ านาญเขต 3 พนมดงรัก พนมดงรัก เด็กชายธนพล   สุบรรนารถ 20/12/53 10 ปี โรงเรียนบา้นรุน ป.4
44 33433 นางวนันา   สุวรรณพนัธ์ 082-4887569 53010 ร.ร.บา้นแก "แกศึกษาวิทยา" รัตนบุรี เด็กหญิงนาขวญั  สุวรรณพนัธ์ 6/9/53 10 ปี โรงเรียนบา้นน ้าค  า ป.4
45 24747 นางอ าพรรณ์   พิกุลสด 081-9763904 53038 ร.ร.บา้นน ้าค  า รัตนบุรี เด็กหญิงกญญาพชัร  พิกุลสด 27/5/53 10 ปี โรงเรียนบา้นน ้าค  า ป.4
46 32426 นางโสภา   ผ่องราษี 085-0150529 13012 ร.ร.หนองโตง เมืองสุรินทร์ เด็กชายปองภพ  ผ่อนภาษี 26/8/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
47 30744 นางสายฝน   เพ่ิมผล 081-8395834 44010 ร.ร.บา้นไกลเสนียด ท่าตูม เด็กชายเสฎฐศกัด์ิ  เพ่ิมผล 2/7/53 10 ปี โรงเรียนอยนุบาลทองอุ่น ป.4
48 28911 นางนิตยา   สาพนัธ์ 089-5806946 44010 ร.ร.บา้นไกลเสนียด ท่าตูม เด็กชายรวิสุต  สาพนัธ์ 6/7/53 10 ปี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4
49 28164 นายสุวฒัน์   แกว้หนองฮี 087-2471356 44026 ร.ร.บา้นกุดมะโน ท่าตูม เด็กหญิงรติพร  แกว้หนองฮี 10/1/53 10 ปี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4
50 31910 นางทศันา   สีบาน 089-5812176 0ย1000  ร.ร.นารายณ์ค าผงวิทยา โนนนารายณ์ เด็กชายชวรัตนื  สีบาน 30/1/54 9 ปี โรงเรียนบา้นอาพืด ป.4
51 31576 นางสายใจ   เข็มทอง 098-1056919 0B4007  ร.ร.บา้นโพนโก สนม เด็กหญิงพิมพพิ์ชชา  เข็มทอง 10/3/54 9 ปี โรงเรียนบา้นโพนโก ป.4
52 29909 นางปานฤทยั   บุญสอน 084-8290462 93069 ร.ร.บา้นโคกล าดวน ศีขรภูมิ เด็กชายกิจเกษม  บุญสอน 7/1/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
53 32190 นางสุจรรยา   ขุนทอง 081-2664129 9000 สอ. ครูสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เด็กชายสุวิจกัชณ์  ขุนทอง 24/6/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
54 28608 นางปานหทยั   บุญเสริม 080-7962972 13001 ร.ร.เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงศิริหทยั  บุญเสริม 23/9/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
55 23717 นางกนัตห์ทยั   เกษมศรี ณ อยธุยา 061-9694297 13010 ร.ร.รุ่งรัฐวิทยา เมืองสุรินทร์ เด็กชายณฐัพรเกษม  เกษมศรี ณ อยธุยา 7/4/54 9 ปี โรงเรียนวานิชนุกูลย์ ป.4
56 34193 นางสาววรรษมน   วรรณพฤก 098-5572097 13078 ร.ร.บา้นส าโรงนาดี เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงชนาพร  วรรณพฤก 11/9/53 10 ปี โรงเรียนบา้นโคกเพชร ป.4
57 29422 นายชชัวาลย ์  กองสุข 093-3781565 0ร2002  ร.ร.ดอนแรดวิทยา รัตนบุรี เด็กชายปฏิภาณ  กองสุข 7/5/51 12 ปี โรงเรียนมูลนิธิวดัศรีอุบลรัตรนาราม ป.4
58 27154 นายเทิดภูมิ   ย ัง่ยนื 085-7733615 44037 ร.ร.บา้นไตรคาม ท่าตูม เด็กชายชิติภูมิ  ย ัง่ยนื 23/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4
59 23935 นายจ านงค ์  ชมช่ืน 087-2417735 53048 ร.ร.บา้นเบิด รัตนบุรี เด็กชายพิภชั  ชมช่ืน 1/5/54 9 ปี โรงเรียนบา้นเบิด ป.4
60 31851 นางสาวนวลจนัทร์   จ  าปาทอง 061-0471598 0B4024  ร.ร.บา้นผาแดงวิทยา สนม เด็กหญิงกญัญาภคั  ชาเวียง 18/6/53 10 ปี โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี ป.4
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61 31559 นางพิมพล์ภสั   รัมพณีนิล 092-1753865 0E1005  ร.ร.บา้นหนองหวา้ ศรีณรงค์ เด็กหญิงชนญัชิตา  รัมพณีนิล 26/7/53 10 ปี โรงเรียนบา้นศรีตะวนั ป.4
62 33042 นายสมัฤทธ์ิ   พลแดง 080-1514899 73009 ร.ร.บา้นดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี เด็กหญิงกชกร  พลแดง 4/1/53 10 ปี โรงเรียนบา้นยางชุม ป.4
63 33182 นางศิณีนาถ   ทองยา 089-5848555 45001 ร.ร. เทศบาลท่าตูม ท่าตูม เด็กหญิงวรินทร์ธิรา  ทองผา 19/9/53 10 ปี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4
64 33192 นางอาทิตยา   พรหมบุตร 087-2556433 45001 ร.ร. เทศบาลท่าตูม ท่าตูม เด็กชายอณาวิล  พรหมบุตร 16/12/53 10 ปี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4
65 32606 นางนงนภทัร   สุบินดี 097-3323053 0F1002  ร.ร.บา้นรุน พนมดงรัก เด็กชายสิรภพ  สุบินดี 26/8/53 10 ปี โรงเรียนบา้นรุน ป.4
66 32305 นางสาวฌาลิณี   สุขโส 081-7092824 0F1002  ร.ร.บา้นรุน พนมดงรัก เด็กหญิงปณฐัชา  สุขชิต 15/3/53 10 ปี โรงเรียนบา้นรุน ป.4
67 23321 นางศิริพร   สานนัท์ 081-8795275 44056 ร.ร.บา้นอาคุณ ท่าตูม เด็กหญิงพชัรพร  พรหมบุตร 3/6/53 10 ปี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4
68 30430 นางเรณู   กระจายศรี 089-5785103 64006 ร.ร.บา้นลุ่มระวีวิทยา จอมพระ เด็กชายธราธร  กระจายศรี 14/12/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.4
69 29285 นายณฐัดนยั   ดวงใจ 089-7170718 93012 ร.ร.บา้นโคกสนวน ศีขรภูมิ เด็กหญิงรดาณฐั  ดวงใจ 6/7/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
70 27826 นางสุดารัตน์   เจียวรัมย์ 089-2823839 24056 ร.ร.บา้นโชคนาสาม ปราสาท เด็กหญิงกษมา  เจียวรัมย์ 9/6/53 10 ปี โรงเรียนบา้นโชคนาสาม ป.4
71 32432 นายบุญมา   ปัญญาดี 061-1124024 53007 ร.ร.บา้นหนองคู รัตนบุรี เด็กหญิงชญานิศ  ปัญญาดี 11/9/53 10 ปี โรงเรียนบา้นหนองกู ป.4
72 28147 นายสิทธิศกัด์ิ   สายยศ 083-1287017 0D2004  ร.ร.บา้นบวัขุนจงฯ บวัเชด เด็กชายปฐพี  สายยศ 31/7/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลบวัเชด ป.4
73 27959 นางระพีพฒัน์   สุขมณีใส 086-4596514 34005 ร.ร.บา้นศรีนวล สงัขะ เด็กหญิงมชัชรี  สุขมณีใส 12/3/53 10 ปี โรงเรียนสงัขะวิทยาคม ป.4
74 27959 นางระพีพฒัน์   สุขมณีใส 086-4596514 34005 ร.ร.บา้นศรีนวล สงัขะ เด็กหญิงมนัฤดี  สุขมณีใส 12/3/53 10 ปี โรงเรียนสงัขะวิทยาคม ป.4
75 28870 นางสาวสุภาพร   ศรีโท 097-3425024 53048 ร.ร.บา้นหนองกระทุง รัตนบุรี เด็กชายปวริศร  สุกใส 29/12/53 10 ปี โรงเรียนบา้นหนองกระทุงตากแดด ป.4
76 800065 นางสาวชญัญานุช   ปรึกษาดี 081-4017621 224045 พรก. ร.ร. บา้นหนองหร่ี ปราสาท เด็กหญิงชวลันุช  รัสมิงแกว้ 16/11/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาการ ป.4
77 31178 นายจิรวฒัน์   สนัทาลุนยั 094-5265525 0D2018  ร.ร.บา้นสะแร บวัเชด เด็กชายจิรพงษ ์ สนัทาลุนยั 16/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลบวัเชด ป.4
78 30102 นายวฒิุชยั   ดวงพร 064-4644414 0E1008  ร.ร.บา้นโสน ศรีณรงค์ เด็กหญิงศุภสิดา  ดวงพร 27/8/53 10 ปี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4
79 33026 นางยพุาวดี   บุญทวี 087-2567271 0C1012  ร.ร.บา้นหนองคู ล าดวน เด็กชายวรเดช  บุญทวี 7/8/53 10 ปี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4
80 31666 นางสาววรวลญัช์   ขนัเงิน 093-3254735 0D2010  ร.ร.บา้นไทยเดิม บวัเชด เด็กชายวีระพล  ดวงใจ 30/9/53 10 ปี โรงเรียนบา้นไทยเดิม ป.4
81 29694 นายพิชยะสิทธ์ิ   เข็มเพชร 098-5856372 13058 ร.ร.หนองกวั เมืองสุรินทร์ เด็กชายพชัรพงษ ์ เข็มเพชร 9/12/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
82 33007 นายส าเริง   สิงหะ 097-3357587 0F1014  ร.ร.บา้นตาลวก พนมดงรัก เด็กชายวรัญญู  สิงหะ 19/6/53 10 ปี โรงเรียนบา้นตาลวก ป.4
83 30408 นายอุดมพร   ไตรศรี 097-3360104 73040 ร.ร.บา้นตั้งใจ ชุมพลบุรี เด็กชายภรณ์ณชั  ไตรศรี 14/6/53 10 ปี โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4
84 31913 นางปราณี   งามมาก 090-2633331 13017 ร.ร.บา้นสวาย เมืองสุรินทร์ เด็กชายธนโชติ  งามมาก 7/9/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
85 32717 นางอารีลกัขณ์   ภาคพรม 093-2565896 82031 ร.ร.บา้นคูตนั กาบเชิง เด็กหญิงธนชัชา  ภาคพรม 5/7/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4
86 33535 นางสาวดารุณี   พนัธ์ชา 081-0440991 93017 ร.ร.บา้นตรึม ศีขรภูมิ เด็กหญิงปิยธิดา  พนัธ์ชา 25/6/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง ป.4
87 30808 นางพจมาศ   จนัทร์โท 062-4169956 0ศ4007  ร.ร.หนองแวงวิทยาคม ศีขรภูมิ เด็กหญิงอรทยั  จนัทร์โท 17/10/53 10 ปี โรงเรียนบา้นแตล ป.4
88 29669 นางธีรพร   นาเจริญ 081-8188516 0H1002   ร.ร.บา้นหนองหลวง โนนนารายณ์ เด็กชายภานุวิชญ ์ นาเจริญ 4/1/54 9 ปี โรงเรียนบา้นเบิด ป.4
89 28828 นายธานินทร์   สมานดี 080-3740208 24036 ร.ร.เจริญราษฎร์วิทยา ปราสาท เด็กชายกฤชสร  สมานดี 1/7/53 10 ปี โรงเรียนบา้นโพธ์ิกอง ป.4
90 31257 นางนาตยา   พะงาตุนดั 081-7575402 24064 ร.ร.บา้นปลดั ปราสาท เด็กชายนรารักษ ์ พะงาตุนดั 28/3/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4
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91 31364 นายอวิรุทธ์ิ   จนัไตรย์ 087-2520327 24001 ร.ร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ปราสาท เด็กหญิงบุญสิตา  จนัไตรย์ 12/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4
92 34731 นางสาวณชัริญา   ลกัขษร 096-8942691 93017 ร.ร.บา้นตรึม ศีขรภูมิ เด็กชายเอกวิญญ ์ สมรูป 4/11/53 10 ปี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4
93 29279 นางนฤทตั   มะโนชาติ 081-0688269 0A1017  บา้นขอนแก่น ส าโรงทาบ เด็กหญิงภรภิญ  มะโนชาติ 22/8/53 10 ปี โรงเรียนบา้นขอนแก่น ป.4
94 30156 นางวิไลลกัษณ์   นนัตา 085-6376274 64005 ร.ร.บา้นอนัโนง จอมพระ เด็กชายศุภฤกษ ์ นนัตา 25/11/53 10 ปี โรงเรียนเทศบาลต าบลกระหาด ป.4
95 28746 นางพิไลลกัษณ์   เรืองโชติเสถียร 086-8726067 00Z003  ร.ร.เทศบาล 3 เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงพิชชาภทัร  สมนึก 21/9/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
96 28935 นางจีระวรรณ   วงศฉ์ลาด 061-6351542 0B4001  ร.ร.สนมศึกษาคาร สนม เด็กชายปวีร์  วงศฉ์ลาด 9/12/53 10 ปี โรงเรียนสนมศึกษา ป.4
97 24665 นายสมคัร   ผงทวี 091-0145755 44024 ร.ร.บา้นสะเอิง ท่าตูม เด็กชายสิปปวิชญ ์ ผงทวี 29/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4
98 33163 นายเทพอนนัต ์  สุวรรณทอง 098-5902749 0ก1000  ร.ร.กาบเชิงวิทยา กาบเชิง เด็กหญิงภคัชิสา  สุวรรณทอง 14/4/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4
99 27254 นางสมศรี   ห่อทรัพย์ 085-6824358 0ก1000  ร.ร.กาบเชิงวิทยา กาบเชิง เด็กหญิงชญัญาภคั  ห่อทรัพย์ 16/1/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง ป.4

100 29277 นางสุนนัทา   ปรางนอก 098-0149887 0ก1000  ร.ร.กาบเชิงวิทยา กาบเชิง เด็กชายชิษณุพงศ ์ ปรางนอก 9/12/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง ป.4
101 31114 นางวรรณาภรณ์   จิตรเอก 090-8900419 0ม3005  ร.ร.มหิธรวิทยา เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงยธิุดาวรรณ  จิตรเอก 2/8/53 10 ปี โรงเรียนหนองโตง สุรวิทยาคม ป.4
102 29822 นางสุขลา   ยนืยง 080-1590366 13090 ร.ร.บา้นระกา(สลากฯ) เมืองสุรินทร์ เด็กชายสิรภพ  ยนืยง 14/10/53 10 ปี โรงเรียนบา้นระกา ป.4
103 28871 นางหทยักาญจน์   พิมพส์าร 083-7410316 0ท3000  ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม เด็กชายธีรกานต ์ พิมพส์าร 17/7/53 10 ปี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4
104 29356 นางนนัทนา   สงัเกตกิจ 084-5340337 24057 ร.ร.บา้นเจา้คุณ ปราสาท เด็กชายนนัทวฒัน์  สงัเกตกิจ 4/10/53 10 ปี โรงเรียนบา้นเจา้คุณ ป.4
105 8872 นายประนอม   ชูชี 064-0834225 0อ2006  บ านาญเขต 1 จอมพระ จอมพระ เด็กหญิงสุชญา  ชูชี 2/12/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.4
106 31479 นายวาทการ   มูลไชยสุข 081-5451237 6000 สถาบนัเทคโนฯ เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงวาริศา  มูลไชยสุข 21/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
107 30064 นายคมสนัติ   สร้อยเสน 096-2569649 82011 ร.ร.บา้นแนงมุด กาบเชิง เด็กชายร่มธรรม  สร้อยเสน 15/1/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
108 24342 นางอุบล   งามเนตร 086-6510439 0B4027  ร.ร.บา้นหนองอียอ สนม เด็กหญิงนนัทน์ภสั  งามเนตร 4/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
109 29697 นายสาคร   กนัทะพนัธ์ 087-8709664 64017 ร.ร.บา้นดินแดง จอมพระ เด็กชายปิติเทพ  กนัทะพนัธ์ 9/4/54 9 ปี โรงเรียนบา้นจอมพระ ป.4
110 29551 นางสาวนดัดา   ทรงเยน็ 061-0984291 13009 ร.ร.บา้นคอโค เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงกรชวลั  ทรงเยน็ 18/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
111 19648 นายกิตติพงษ ์  สืบเพง็ 081-7257114 13017 ร.ร.บา้นสวาย เมืองสุรินทร์ เด็กชายณฐัปคลัภ ์ สืบเพง็ 13/12/53 10 ปี โรงเรียนบา้นสวาย ป.4
112 29994 นางพทัธ์ทีรา   แขวงสุวรรณ 087-8742544 53003 ร.ร.บา้นผือ(ประชาพฒันา) รัตนบุรี เด็กชายปิติพทัธ์  แขวงสุวรรณ 12/11/53 10 ปี โรงเรียนบา้นผือ(ประชาพฒันา) ป.4
113 33898 นางสาววรนุช   ครองยติุ 096-8659776 24065 ร.ร.บา้นส าโรง ปราสาท เด็กชายธาวิน  ประเสริฐศรี 17/8/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4
114 28699 นางปิยะดา   นรสาร 085-6821071 24026 ร.ร.อมรินทราวารี ปราสาท เด็กชายนนทกร  นรสาร 10/1/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4
115 29221 นางกรรณิการ์   สอนงาม 089-2807455 24013 ร.ร.บา้นล าพกุ ปราสาท เด็กหญิงจิรภทัร  สอนงาม 12/4/54 9 ปี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4
116 28944 นางพิลาสลกัษณ์   รวมธรรม 089-9451758 0ก1000  ร.ร.กาบเชิงวิทยา กาบเชิง เด็กหญิงบุณรดา  สนโศรก 15/2/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง ป.4
117 22582 นางสาวกิรติกาญจน์   สุวรรณพนัธ์ 089-5804704 44017 ร.ร.บา้นยางกระจบั ท่าตูม เด็กชายพงศพิ์พทัธ์  ไพรสินธุ์ 11/8/53 10 ปี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4
118 800444 นางสาวทศัน์ณฤทยั   090-2399494 งง2000  พรก. ร.ร.ส าโรงทาบวิทยาคม ส าโรงทาบ เด็กหญิงมนสันนัท ์ ณนาวีส าเภาทอง 24/4/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4
119 32369 นางสาวดารณี   อุดทุม 086-0963905 0H1007  ร.ร.บา้นม่วงหนองตาด โนนนารายณ์ เด็กชายแชมป์  หาดค า 16/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ป.4
120 28499 นางกิติยาภรณ์   สุปะทงั 087-4804597 73045 ร.ร.บา้นส าโรง ชุมพลบุรี เด็กหญิงกญัญานฐั  สุปะทงั 3/9/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4
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121 29208 นางสุภคัร์   สุขกฤต 089-4286150 24020 ร.ร.บา้นท านบ ปราสาท เด็กชายสุรธสั  สุขกฤต 15/12/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
122 29025 นางณพรรณมาฎาร์   064-4375504 0ล2002  ร.ร.พนาสนวิทยา ล าดวน เด็กหญิงอภิญญาพฏั  โชติวิริยะตระกูล 6/8/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลล าดวน ป.4
123 27375 นางเมธาพร   ทองสุก 062-9192415 13072 ร.ร.บา้นส าโรงโคกเพชร เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงณิชาพร  ทองสุก 2/1/54 9 ปี โรงเรียนสุรินทรศึกษา ป.4
124 33465 นางสาวกุลนภา   ทองค า 091-8326426 00Z001  ร.ร.เทศบาล 1 เมืองสุรินทร์ เด็กชายกิตติศกัด์ิ  ทองค า 8/4/54 9 ปี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4
125 33464 นางสาวอุมาพร   สิงห์คร 097-1808109 00Z001  ร.ร.เทศบาล 1 เมืองสุรินทร์ เด็กชายธนพฒัน์  ค  าแกว้ 5/10/53 10 ปี โรงเรียนเทศบาล2 วิภชัศึกษา ป.4
126 27058 นางพงศรั์ตน์   ถาวจตุัรัส 098-9939446 13021 ร.ร.บา้นนาบวั เมืองสุรินทร์ เด็กชายเตชิต  ถาวจตุัรัส 13/6/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
127 29783 นายสรศกัด์ิ   บุญบ ารุง 087-8024018 73047 ร.ร.บา้นเบงท่าลาด ชุมพลบุรี เด็กหญิงบุญยาพร  บุญบ ารุง 4/10/53 10 ปี โรงเรียนทศพรวิทยา ป.4
128 29493 นางพชัรินทร์   สมนิยาม 085-2022292 24055 ร.ร.บา้นหนองปรือ ปราสาท เด็กหญิงณฏัฐณิชา  สมนิยม 14/7/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4
129 30015 นายชดัชยั   สติมัน่ 095-1795632 82001 ร.ร.อนุบาลกาบเชิง กาบเชิง เด็กชายชยัเมธิ  สติมัน่ 2/5/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง ป.4
130 26134 นางกาญจน์นิต   ส าเภา 085-7520054 34035 ร.ร.บา้นยาง สงัขะ เด็กหญิงกญัญาณฐั  ส าเภา 7/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
131 29570 นางรวิษฎา   ชาญเช่ียว 095-6691282 34024 ร.ร.บา้นลนัแต้ สงัขะ เด็กชายกรฤต  ชาญเช่ียว 3/10/53 10 ปี โรงเรียนบา้นสนบ ป.4
132 28866 นางสาวพิรดา   สุดดี 095-7620685 53004 ร.ร.บา้นหนองกา "ประชารัฐพิทยา" รัตนบุรี เด็กหญิงพิชามญชุ์  จรูญภาค 26/2/54 9 ปี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4
133 30679 นางจินตนา   ชินพนัธ์ 092-8149572 34013 ร.ร.ราษฎร์พฒันา สงัขะ เด็กหญิงกุณฑธิ์รา  โกฎหอม 28/1/54 9 ปี โรงเรียนราษฎร์พฒันา ป.4
134 31616 นายสรวฒิุ   วฑุฒิชยัพนัธุ์ 080-0088300 34017 ร.ร.บา้นพรหมสะอาด สงัขะ เด็กหญิงภูริชญา  วฑุฒิชยัพนัธุ์ 17/8/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลทรัพยปั์ญญา ป.4
135 32855 นางสาวนิตยา   มียิง่ 093-0791060 34044 ร.ร.บา้นคะนา สงัขะ เด็กหญิงอิสริยา  กลว้ยทอง 10/10/53 10 ปี โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นตาแตรว ป.4
136 33812 นางรัชนู   อุราเลิศ 085-3282627 0D2012  ร.ร.บา้นหนองโจงโลง บวัเชด เด็กชายรัฐฌานนท ์ อุราเลิศ 15/11/53 10 ปี โรงเรียนบา้นหนองโจงโลง ป.4
137 29421 นางมะลิวรรณ์   บุตรดีขนัธ์ 093-3256339 34052 ร.ร.บา้นขอนแตก สงัขะ เด็กชายสุทธิชยั  บุตรดีขนัธ์ 21/10/53 10 ปี โรงเรียนสงัขะวิทยาคม ป.4
138 25964 นางตะวนั   เช่ียวชาญ 087-2282910 34053 ร.ร.บา้นอาวอก สงัขะ เด็กชายภาณุศิษฏ ์ เชียวชาญ 28/10/53 10 ปี โรงเรียนสงัขะวิทยาคม ป.4
139 30712 นางพรรณทิพา   สาสนานนท์ 081-5728804 34011 ร.ร.บา้นกระสงั สงัขะ เด็กชายภานุวิชญ ์ สาสนานนท์ 15/5/54 9 ปี โรงเรียนบา้นกระสงั ป.4
140 22567 นางจ านงค ์  ชุมพล 081-5792630 34010  ร.ร.บา้นพระแกว้ สงัขะ เด็กชายภทัรวตั  ชุมพล 24/3/53 10 ปี โรงเรียนสงัขะวิทยาคม ป.4
141 29209 นางณฐัสิมา   ศรีชยั 087-3795613 34011 ร.ร.บา้นกระสงั สงัขะ เด็หชายภูเบศวร์  ศรีชยั 27/3/54 9 ปี โรงเรียนบา้นกระสงั ป.4
142 25445 นายอุทยั   ศรีเจริญ 088-3785195 34027 ร.ร.บา้นช าเบง สงัขะ เด็กชายบวรวิชญ ์ ศรีเจริญ 13/1/54 9 ปี โรงเรียนสงัขะวิทยาคม ป.4
143 29627 นางทศันีย ์  แม่นผล 087-2413283 34044  ร.ร.บา้นคะนา สงัขะ เด็กชายธีรพฒัน์  แม่นผล 10/12/53 10 ปี โรงเรียนสงัขะวิทยาคม ป.4
144 30805 นางรุ่งรัศมี   ต่อยอด 086-3331665 13072 ร.ร.บา้นส าโรงโคกเพชร เมืองสุรินทร์ เด็กชายโกศล  ต่อยอด 1/7/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
145 24752 นายประชิด   จนัทร์ทอง 092-6470769 93014 ร.ร.บา้นดงถาวร ศีขรภูมิ เด็กหญิงณฏัฐ์ชยา  จนัทร์ทอง 15/8/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4
146 33483 นางพชัรลดา   กุลรัตน์ 0C1007  ร.ร.บา้นมะลูจรูง ล าดวน เด็กหญิงพิชญญ์าดา  กุลรัตน์ 16/7/53 10 ปี โรงเรียนบา้นโชกใต้ ป.4
147 31526 นางวิยะดา   นามปัญญา 084-0394910 0C1013  ร.ร.อมรินทร์ราษฎร์วิทยา ล าดวน เด็กชายกีรติ  นามปัญญา 25/4/54 9 ปี โรงเรียนสุรินทรศึกษา ป.4
148 30591 นายจิรเมธ   บุญร่วม 089-5791051 0E1001  ร.ร.บา้นฉลีก ศรีณรงค์ เด็กชายภูมิภาภร  บุญร่วม 20/11/53 10 ปี โรงเรียนวดัคีรีรัตนาราม ป.4
149 800081 นายชาญณรงค ์  ควรดี 098-1345116 DD2006  พรก. รร.บา้นสวาท บวัเชด เด็กชายเตชิต  ควรดี 10/7/53 10 ปี โรงเรียนบา้นโนนสงัข์ ป.4
150 32877 นางศิรินทร์   จนัทมล 089-6735807 0D2022  ร.ร.บา้นสน บวัเชด เด็กหญิงชนิดาภา  จนัทมล 2/7/53 10 ปี โรงเรียนบา้นโชค ป.4
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151 800447 นางสาววิจิตรา   บูรณะ 089-9469875 GG1021  พรก. รร.บา้นตลาดตาโหมก เขวาสินรินทร์ เด็กหญิงปวนัรัตน์  ถ่ินวงษแ์ดง 14/5/54 9 ปี โรงเรียนบา้นตลาดตาโหม ป4
152 25118 นายพิภพ   แสงเพชร 090-2490725 53038 ร.ร.บา้นน ้าค  า รัตนบุรี เด็กชายพิพฒันชยั  แสงเพชร 5/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ป.4
153 19929 นายณฐัพล   ผิวทวี 085-2028262 0G1006  ร.ร.บา้นพระปืด เขวาสินรินทร์ เด็กชายณฐัวรรธน์  ผิวทวี 7/6/53 10 ปี โรงเรียนบา้นพระปืด ป.4
154 28974 นางสาวไพบูรณ์   แยบดี 097-1253699 0G1006  ร.ร.บา้นพระปืด เขวาสินรินทร์ เด็กหญิงสุภารัตน์  แยมดี 2/6/53 10 ปี โรงเรียนบา้นพระปืด ป.4
155 33950 นางสาวอนงค ์  โปธา 082-3203545 34044 ร.ร.บา้นคะนา สงัขะ เด็กชายจกัรวฒิุ  ดาหาญ 10/2/53 10 ปี โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่สองคอน ป.4
156 25131 นางปัทมา   เขียวเจริญ 084-4175775 24079 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปราสาท เด็กชายปรัชญา  เขียวเจริญ 24/2/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4
157 800335 นายสุรชยั   กุลรัตน์ 095-6109137 ลล2002  พรก. ร.ร.พนาสนวิทยา ล าดวน เด็กชายปุณพชัร  กุลรัตน์ 21/10/53 10 ปี โรงเรียนสงัขะวิทยาคม ป.4
158 31958 นางศรีญดา   มูลมัง่คัง่ 087-7319908 24015 ร.ร.บา้นตาเบา ปราสาท เด็กชายฐิติภทัร  มูลมัง่คัง่ 9/1/54 9 ปี โรงเรียนปราสาท ป.4
159 29932 นายนเรนทร   สุรินทราบูรณ์ 084-4118866 0ม3001  ร.ร.วีรวฒัน์โยธิน เมืองสุรินทร์ เด็กชายณฏัฐนนัท ์ สุรินทราบูรณ์ 25/4/54 9 ปี โรงเรียนวานิชนุกูลย์ ป.4
160 28687 นางบงัอร   ชูแกว้ 086-2578433 0จ5000  ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ เด็กชายจิราย ุ ชูแกว้ 14/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.4
161 29533 นางอุมาพร   ประดบัสุข 087-2551355 0C1011  ร.ร.บา้นโชกใต้ ล  าดวน เด็กหญิงฐิติพร  ประดบัสุข 8/9/53 10 ปี โรงเรียนเสกวิทยาคม ป.4
162 30078 นางกาญจนา   แกว้ประเสริฐ 061-2913585 0F1006  ร.ร.บา้นหนองจูบ พนมดงรัก เด็กชายเดชสิทธ์ิ  แกว้ประเสริฐ 10/5/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.4
163 32240 นายกิตติชยั   ฉิมมาลี 087-9009004 00Z003  ร.ร.เทศบาล 3 เมืองสุรินทร์ เด็กชายกิตติโชค  ฉิมมาลี 20/11/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4
164 16976 นายวิชยั   เรืองเสถียรพงศ์ 081-9994583 0อ4001  บ านาญเขต 3 ปราสาท ปราสาท เด็กชายสุเมธ  เรืองเสถียรพงศ์ 6/8/53 10 ปี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4
165 800089 นายบุญชยั   มาลีหวล 086-8717308 998001 พรก. ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน เมืองสุรินทร์ เด็กชายพลกฤต  มาลีหวล 1/9/53 10 ปี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4
166 25472 นายประดิษฐ์   กระแสเทพ 081-9669170 0อ2006  บ านาญเขต 1 จอมพระ จอมพระ เด็กหญิงศศิประภา  กระแสเทพ 17/9/53 10 ปี โรงเรียนบา้นหนองพลวง ป.4
167 30541 นางปิยะพชัร์   สุมทุม 063-1945924 24049 ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท ปราสาท เด็กหญิงณฐัพชัญ ์ สุมทุม 2/7/53 10 ปี โรงเรียนปราสาท ป.4
168 25758 นางอรวรรณ   เสง่ียม 089-0785250 44024 ร.ร.บา้นสะเอิง ท่าตูม เด็กชายสหมงคล  เสง่ียม 16/9/53 10 ปี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4
169 31003 นางจนัทร์เพญ็   แกว้ค  า 096-8401779 73004 ร.ร.บา้นตึกชุม ชุมพลบุรี เด็กชายเอกรินทร์  แกว้ค  า 22/1/53 10 ปี โรงเรียนบา้นตึกชุม ป.4
170 30743 นางกมลรส   สุริโย 093-5294440 0H1010  ร.ร.บา้นซาด โนนนารายณ์ เด็กชายรภทัร  สุริโย 30/8/53 10 ปี โรงเรียนบา้นชาต ป.4
171 33683 นางณิชนนัทน์   นนทธิ์จนัทร์ 084-6060948 0H1010  ร.ร.บา้นซาด โนนนารายณ์ เด็กชายกนัติทตั  นนทธิ์จนัทร์ 12/11/53 10 ปี รงเรียนบา้นข้ีเหล็ก ป.4
172 32479 นายประดิษฐ์   สานุสนัต์ 087-9575226 53041 ร.ร.บา้นหาญฮี รัตนบุรี เด็กชายปุณชวตัน์  สานุสตัน์ 29/7/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ป.4
173 33353 นางเมสินี   ดวงศรี 088-3476852 93019 ร.ร.บา้นหนองหิน ศีขรภูมิ เด็กหญิงวิลาสินี  ดวงศรี 1/8/53 10 ปี โรงเรียนบา้นหนองจกั ป.4
174 30882 นางญานิศา   สร้อยจิตร 082-1466209 82032 ร.ร.บา้นตะเคียน กาบเชิง เด็กชายปิยะวตัร  สร้อยจิตร 23/10/53 10 ปี โรงเรียนบา้นตะเคียน ป.4
175 29688 นายปฎิพล   จ  าลอง 098-1039930 0ช2000  ชุมพลวิทยาสรรค์ ชุมพลบุรี เด็กหญิงวิชญาดา  จ  าลอง 7/6/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี ป.4
176 30027 นางน ้าผ้ึง   สิงห์เสน 080-3583584 0ศ4006  ร.ร.มธัยมจารพดัวิทยา ศีขรภูมิ เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์เสน 6/7/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
177 28802 นายอดิศรา   เรืองสนาม 081-9973134 64030 ร.ร.บา้นอาแวะ จอมพระ เด็กชายพชัรพล  เรืองสนาม 2/9/53 10 ปี โรงเรียนบา้นบรบือ ป.4
178 32299 นางศิริวรรณ   ทองศรี 063-0055527 64010 ร.ร.บา้นหนองกบั จอมพระ เด็กหญิงพิมพช์นก  ปานทอง 5/2/53 10 ปี โรงเรียนบา้นหนองกบั ป.4
179 30978 นางผกามาศ   กนัสา 082-8610863 24001 ร.ร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ปราสาท เด็กชายพลิษฐ์  กนัสา 21/4/44 19 ปี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4
180 24220 นายวฒิุชยั   สิทธิวงษ์ 086-5842004 6000 สถาบนัเทคโนฯ เมืองสุรินทร์ เด็กชายวีรพนั์  สิทธิวงษ์ 13/2/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4



ล ำดับ เลขที่สมำชิก ช่ือ - สกลุ เบอร์โทร สังกดั โรงเรียน อ ำเภอ ช่ือบุตร วนัเกดิ อำยุ สถำนศึกษำ ระดับช้ัน หมำยเหตุ

รำยช่ือตรวจคุณสมบัตรัิบทุนกำรศึกษำบุตร ช้ัน ป.4 

181 33416 นางศิวพร   บูรณะ 093-5765109 44062 ร.ร.บา้นโนนโพ ท่าตูม เด็กชายภูมิพฒัน์  บูรณะ 6/4/53 10 ปี โรงเรียนบา้นโนนโพ ป.4
182 32866 นายพิชยัณรงค ์  ดูงาม 098-4625036 34054 ร.ร.บา้นโตงนอ้ย สงัขะ เด็กชายทองอยู ่ ดูงาม 27/9/53 10 ปี โรงเรียนบา้นโตงนอ้ย ป.4
183 24733 นายสรายตุร์   สวสัด์ิวงษช์ยั 081-6694223 6000 สถาบนัเทคโนฯ เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงนิษฐกานต ์ สวสัด์ิวงษช์ยั 9/6/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
184 32874 นางชลยัรัตน์   บุญชะเน 064-2912784 0F1017  ร.ร.บา้นจีกแดก พนมดงรัก เด็กชายอดิศร  สมบติั 23/7/53 10 ปี โรงเรียนบา้นดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) ป.4
185 25818 นายพงษศ์กัด์ิ   พรมมา 081-9764628 0จ5001  ร.ร.เมืองลีงวิทยา จอมพระ เด็กหญิงเมธปิยา  พรมมา 24/3/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
186 28253 นางมลัลิกา   พรมมา 094-2905241 0ศ4003  ร.ร.ห้วยจริงวิทยา ศีขรภูมิ เด็กชายพีรพฒัน์  พรมมา 17/8/53 10 ปี โรงเรียนบา้นหวังวั ป.4
187 24920 นายชูชาติ   คิดดี 087-2433347 0E1008  ร.ร.บา้นโสน ศรีณรงค์ เด็กชายสุรชาติ  คิดดี 14/5/53 10 ปี โรงเรียนสงัขะวิทยาคม ป.4
188 31591 นางสุดาภรณ์   ผดุงเจริญ 083-2661603 6000 สถาบนัเทคโนฯ เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงหทยักานต ์ ผดุงเจริญ 9/10/53 10 ปี โรงเรียนหนองโตง สุรวิทยาคม ป.4
189 29136 นางสาวบุษบา   กรวยทอง 087-2605139 24072 ร.ร.บา้นตายวัะ ปราสาท เด็กหญิงบุษยากร  กรวยทอง 27/12/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4
190 29583 นายนิติกร   สุขสานต์ 085-7763267 0B4030  ร.ร.บา้นสะทืด สนม เด็กหญิงกุลนิดา  สุขสานต์ 26/11/53 10 ปี โรงเรียนสนมศึกษา ป.4
191 31171 นางนุษยน์ภา   พิทยารักษ์ 083-0935449 0ม2018  สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงนุชธารีย ์ พิทยารักษ์ 2/11/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
192 32564 นางสุมาลี   มีสอาด 082-9716514 0B4006  ร.ร.บา้นส าโรงประชารัฐ สนม เด็กชายนรบดี  มีสอาด 8/3/54 9 ปี โรงเรียนบา้นส าโรงประชารัฐ ป.4
193 33778 นายสญัญา   แอ่งสุข 0B4025  ร.ร.บา้นหนองระฆงั สนม เด็กชายนรธิป  แอ่งสุข 29/12/53 10 ปี โรงเรียนบา้นนาศรีสุข ป.4
194 32266 นางสาววีรญาดา   แหวนเงิน 065-1024635 34054 ร.ร.บา้นโตงนอ้ย สงัขะ เด็กหญิงกนกกร  จ  าปาทอง 6/12/53 10 ปี โรงเรียนสงัขะวิทยาคม ป.4
195 33542 นางสาวศรีประไพ   ค  าบุ 0บ1000  บวัเชดวิทยา บวัเชด เด็กหญิงเนตรชนก  ค  าบุ 5/12/53 10 ปี โรงเรียนบา้นนาทุ่ง ป.4
196 28605 นายศศิพงค ์  อินทรศรี 090-1861347 0A1004  บา้นตางมาง ส าโรงทาบ เด็กชายธญัญาธร  อินทรศรี 29/6/53 10 ปี โรงเรียนบา้นแก่นเมธี ป.4
197 32959 นางศรีสรร   ศรีดา 086-6019175 0E1018  ร.ร.บา้นคาละแมะ ศรีณรงค์ เด็กชายกรวิชญ ์ ศรีดา 15/8/53 10 ปี โรงเรียนบา้นขวาวใหญ่ ป.4
198 800139 นางวิไลลกัษณ์   ทนัวนั 089-4286964 998001 พรก. ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงเบญญาภา  ทนัวนั 30/4/54 9 ปี โรงเรียนวาณิชยนุ์กูล ป.4
199 34508 นางสาวหน่ึงฤทยั   แสนอว้น 097-3344191 0D2020  ร.ร.บา้นโอทะลนั บวัเชด เด็กหญิงชญาณิศ  แสนอว้น 6/8/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ ป.4
200 33992 นางอรุณี   สอนจ านงค์ 091-8343486 0D2020  ร.ร.บา้นโอทะลนั บวัเชด เด็กหญิงอภิสรา  ปัดภยั 20/1/53 10 ปี โรงเรียนบา้นโอทะลนั ป.4
201 30094 นายเธียรพชัร   แป้นทอง 0F1015  ร.ร.บา้นช่างป่ี พนมดงรัก เด็กหญิงสุพิชชา  แป้นทอง 10/7/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
202 23248 นายทวี   ไตรล ้า 081-7258768 13002 ร.ร.หนองโตง เมืองสุรินทร์ เด็กชายพสธร  ไตรล ้า 12/1/54 9 ปี โรงเรียนหนองโตง สุรวิทยาคม ป.4
203 20790 นางพรรษมน   พิมพจ์นัทร์ 085-3086605 0130C4  ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงพรรณพร  ดาวกระจ่าง 4/4/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
204 34083 นายณรงคพ์ร   วชัรจรัสพงศ์ 087-6415451 0130C4  ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงพบพรอนญั  วชัรจรัสพงศ์ 25/4/54 9 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
205 32049 นายฐิติศกัด์ิ   โสมหาว 083-3741084 0130C4  ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เด็กหญิงศิวชัญา  โสมหาว 21/8/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
206 28938 นางทวีลาภา   เหล่าอุดม 089-6356289 24060 ร.ร.บา้นนาครอง ปราสาท เด็กหญิงวีมลณฐั  ค  าสม 18/8/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4
207 29796 นางณฎัฐ์ชญานิศ   ศกัด์ิดีแสง 098-5845988 0E1019  ร.ร.บา้นตะโนน ศรีณรงค์ เด็กหญิงณฏัฐ์ธมน  ศกัด์ิดีแสง 17/12/53 10 ปี โรงเรียนบา้นเกาะแจนแวน ป.4
208 30056 นายบญัชา   เป็นสมรักษ์ 088-9519416 24030 ร.ร.บา้นสวายซอ ปราสาท เด็กหญิงธญัวรัตม ์ เป็นสมรักษ์ 11/10/53 10 ปี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4


