
ลําดับ เลขหน่วย สังกัด จํานวน
1 5019 สมาชิกสมทบ 439
2 5027 โรงเรียนสังขะ(สมาชิกสมทบ) 1
3 5049 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (สมาชิกสมทบ) 2
4 5050 สนง.พระพุทธศาสนา จ.สุรินทร์ (สมาชิกสมทบ) 1
5 5065 สมทบ2 34

รวม 477

สมาชิกสมทบ



ลําดับ ช่ือ - สกุล หน่วย
1 นางวารี  สุธีระเวชช์ สมาชิกสมทบ
2 นางจริญญา  นิเวศวรากร สมาชิกสมทบ
3 นางนิชนันท์  มณฑล สมาชิกสมทบ
4 นายพงษ์พีระ  ดูเรืองรัมย์ สมาชิกสมทบ
5 นายภูมิ  เกิดดี สมาชิกสมทบ
6 นายก่ิง  ละมุล(หักจากอรอุมารร.รามฯ สมาชิกสมทบ
7 นายผลิต  ช่วยประเสริฐ สมาชิกสมทบ
8 นางอรพิน  เวชชบุษกร สมาชิกสมทบ
9 น.ส.อรวรรณ  เวชชบุษกร สมาชิกสมทบ

10 นายพีรพัฒน์  ไม้จันทร์ดี สมาชิกสมทบ
11 น.ส.สุภาวดี  สุขชีพ สมาชิกสมทบ
12 นายอรรถภูมิ  ไม้จันทร์ดี สมาชิกสมทบ
13 น.ส.บุษกร  เรืองผลวิวัฒน์ สมาชิกสมทบ
14 นายสมชาย  เกียรติคุณรัตน์ สมาชิกสมทบ
15 นางสุวิมล  เกียรติคุณรัตน์ สมาชิกสมทบ
16 น.ส.วัชรี  มุกด์ธนะอนันต์ สมาชิกสมทบ
17 นายถวัลย์ (สมทบ)  ทรัพย์โภค สมาชิกสมทบ
18 น.ส.บุษบง  บัวเงิน สมาชิกสมทบ
19 นางสมทรัพย์  นามสว่าง สมาชิกสมทบ
20 น.ส.อํานวย  มีทรัพย์ สมาชิกสมทบ
21 นางสมคิด  ทรัพย์โภค สมาชิกสมทบ
22 น.ส.ชตวรรณ  สายเชื้อ สมาชิกสมทบ
23 นายสมัชชา  แก้วกันหา สมาชิกสมทบ
24 นายศิวาเมษฐ์  แข่งเพ็ญแข สมาชิกสมทบ
25 นางเง็กเตียง  พัวพันธ์ สมาชิกสมทบ
26 นางสุรีย์  จงสมบัติเจริญ สมาชิกสมทบ
27 น.ส.นงค์นุช  สุขยานุดิษฐ สมาชิกสมทบ
28 นางเพ็ญพรรณ  ลีลาอภิรดี สมาชิกสมทบ
29 นางพิกุล  กองทอง สมาชิกสมทบ
30 น.ส.ลักขณา  วิยาสิงห์ สมาชิกสมทบ
31 น.ส.พรรณชณัฐ    มหรรทัศนพงฐ์ สมาชิกสมทบ
32 น.ส.ศตนันท์  เดชรัตน์ สมาชิกสมทบ
33 นางพัชรี  เทศประสิทธิ์ สมาชิกสมทบ
34 นางฉวีวรรณ  แขดอน สมาชิกสมทบ

รายช่ือสมาชิกสมทบ



ลําดับ ช่ือ - สกุล หน่วย
35 น.ส.สุภาวดี  เอ่ียมสะอาด สมาชิกสมทบ
36 นางนิตย์รดี  เกลียวเพียร สมาชิกสมทบ
37 นางสุภาวดี  เมธาศิริ สมาชิกสมทบ
38 นายธนัช  เครือสูงเนิน สมาชิกสมทบ
39 นางสารภี  สายหอม สมาชิกสมทบ
40 นายวีระพล  สายหอม สมาชิกสมทบ
41 นางมัลลิกา  วิสุทธิวสุธาร สมาชิกสมทบ
42 นายประเสริฐ  เกียรติคุณรัตน์ สมาชิกสมทบ
43 นางนงนุช  เจริญศิริ สมาชิกสมทบ
44 นางชุติกร  แก้วกันหา สมาชิกสมทบ
45 น.ส.สิริเวช  เวชชบุษกร สมาชิกสมทบ
46 นางพรรณรัตน์  ธนารัตน์ปัทมา สมาชิกสมทบ
47 นายกฤษณะ  กลีบแก้ว สมาชิกสมทบ
48 น.ส.ฐิติมา  จันทร์ช่วงโชติ สมาชิกสมทบ
49 นายพลกฤษณ์  ชิดชอบ สมาชิกสมทบ
50 นายสิทธาฤทธิ์  ชิดชอบ สมาชิกสมทบ
51 นายบุญส่ง  สนิทพจน์ สมาชิกสมทบ
52 น.ส.วารินทร์  ครึ่งมี สมาชิกสมทบ
53 นางพูนสุข  แย้มชู สมาชิกสมทบ
54 นางสว่าง  เรียงทอง สมาชิกสมทบ
55 นายพีระ  เรียงทอง สมาชิกสมทบ
56 นางกาญจนาพร  ระหว่างบ้าน สมาชิกสมทบ
57 นายประสิทธิ์  เกียรติคุณรัตน์ สมาชิกสมทบ
58 นายณรัณธกรณ์  นราธวรานันทน์ สมาชิกสมทบ
59 นายชาลีย์  สุวรรณนุช สมาชิกสมทบ
60 นายอุทัย  ดวงดี สมาชิกสมทบ
61 นางนิธิญาณ์  นราธวรานันทน์ สมาชิกสมทบ
62 นางประพร  เดชะเวทย์วิเศษ สมาชิกสมทบ
63 นางสาวอาริญญา  มหรรทัศนพงศ์ สมาชิกสมทบ
64 นางอัญชลี  มหรรทัศนพงศ์ สมาชิกสมทบ
65 นายธนาธิป  ธานีพูน สมาชิกสมทบ
66 นางสาวเพ็ญจันทร์  ธเนศวรอนันต์ สมาชิกสมทบ
67 นางสาวบังอร  มณีเนตร สมาชิกสมทบ
68 นางสาวผ่องลาวัลย์  มณีเนตร สมาชิกสมทบ
69 นางนิตยา  ภูติธนารักษ์ สมาชิกสมทบ



ลําดับ ช่ือ - สกุล หน่วย
70 นางสาวจิรัชญา  ทิวทอง สมาชิกสมทบ
71 นายธนกร  มีพันธ์ สมาชิกสมทบ
72 นางจุฑามาศ  โพธิ์ทอง สมาชิกสมทบ
73 นางสาวนภาวรรณ  ศรีแย้ม สมาชิกสมทบ
74 นางสาวศรีสวัสดิ์  มุกด์ธนะอนันต์ สมาชิกสมทบ
75 นางทัศนา  ปิ่นสุวรรณ สมาชิกสมทบ
76 นางสาวศันสณีย์   สงวนศิริ สมาชิกสมทบ
77 นางปวีณา  ชูชื่นกลิ่น สมาชิกสมทบ
78 นางสาวรุจิพันธ์   ดอกงา สมาชิกสมทบ
79 นางสาวสิริกร   อุไร สมาชิกสมทบ
80 นางบัวจันทร์  สุพรรณภพ สมาชิกสมทบ
81 นางสว่างจิตร   สมานจติร สมาชิกสมทบ
82 นายสมควร  นามสว่าง สมาชิกสมทบ
83 นางนวลพรรณ   แสงสุข สมาชิกสมทบ
84 นายสมทรง   ค้าดี สมาชิกสมทบ
85 นางสาวอรุณรัศม์ี   บุญเต็ม สมาชิกสมทบ
86 จ.อ.ปฎิวัติ  มณีล้ํา สมาชิกสมทบ
87 นางสาว ประไพ   จิตต์ไชยวัฒน์ สมาชิกสมทบ
88 นางสาวนุชนาถ  สกุลเกียรติคุณ สมาชิกสมทบ
89 นางประภา  ชูชื่นกลิ่น สมาชิกสมทบ
90 นางธิรนันท์  เจริญจารุวัฒน์ สมาชิกสมทบ
91 นายสิริศักดิ์  เศรษฐพัฒนชัย สมาชิกสมทบ
92 นางสาวกนกวรรณ์  อุดมเดช สมาชิกสมทบ
93 นายปณิธิ  สุขประเสริฐ สมาชิกสมทบ
94 นางอัมพร  บัวเงิน สมาชิกสมทบ
95 นางสาววชิราพร  ภูริภูมิ สมาชิกสมทบ
96 นางสุขตา   ศุภศาศวัต สมาชิกสมทบ
97 พ.อ.อัครสิทธิ์    ปะกิระตา สมาชิกสมทบ
98 นางจุฬาภรณ์  กลับรินทร์ สมาชิกสมทบ
99 นายณกรณ์  บํารุงธรรม สมาชิกสมทบ

100 นางสาวกชกร  วิสุทธิวสุธาร สมาชิกสมทบ
101 นายวีร์ทิต  วิสุทธิวสุธาร สมาชิกสมทบ
102 นางสาวทัศนีย์วรรณ  ช่วยบุดดา สมาชิกสมทบ
103 นางทัศนีย์  จารุเสฏฐิโน สมาชิกสมทบ
104 นางชลวิภา  กังวานศุภพันธ์ สมาชิกสมทบ



ลําดับ ช่ือ - สกุล หน่วย
105 นายกิตติภูมิ  ฉัตรทอง สมาชิกสมทบ
106 นางอ่างทอง  จารัตน์ สมาชิกสมทบ
107 นายพิเชษฐ์  พิศวง สมาชิกสมทบ
108 นางดาราวรรณ  แข่งขัน สมาชิกสมทบ
109 นางสาวฉัตรการ  ฉัตรทอง สมาชิกสมทบ
110 นายรัฐพล  ไชยสาร สมาชิกสมทบ
111 นางสาวทัศนีย์  มีทรัพย์ สมาชิกสมทบ
112 นางสาวชนม์ณัฐชา   กังวานศุภพันธ์ สมาชิกสมทบ
113 นางรวงทอง  แถวทิม สมาชิกสมทบ
114 นายทรงเกียรติ  พละศักดิ์ สมาชิกสมทบ
115 นางพิรุณ  ชิงชัย สมาชิกสมทบ
116 นางสํารวย  ศรีสุวรรณ สมาชิกสมทบ
117 นางบุรณี  ธนาโชคสมบัติ สมาชิกสมทบ
118 นายสมาน  ธนารัตน์ปัทมา สมาชิกสมทบ
119 นางสาวอัญญานี  สมบูรณ์รัตน์ สมาชิกสมทบ
120 นางสาวผกาทิพย์  มูลศาสตรสาทร สมาชิกสมทบ
121 นางสาววรรณประเสริฐ  คงวรรณ สมาชิกสมทบ
122 นายประจง  อุดมศิริพงษ์ สมาชิกสมทบ
123 นางสาวนุชสรา   บุญแสน สมาชิกสมทบ
124 นางสาวธนาพร  เพียรชอบ สมาชิกสมทบ
125 นางสาววันวิสาข์   ผิวสร้อย สมาชิกสมทบ
126 นายราชศักดิ์  จิตหนักแน่น สมาชิกสมทบ
127 นายเสรษฐิพณ  แท่นดี สมาชิกสมทบ
128 นางสาวธราธร  เชื้อเพ็ง สมาชิกสมทบ
129 นางอนงค์ภัทร์  สังข์น้อย สมาชิกสมทบ
130 นางบัวลินทร์   ดรุณวัติ สมาชิกสมทบ
131 นางผ่องศรี   อัศวินะกุล สมาชิกสมทบ
132 นางละเอียด  กระจายศรี สมาชิกสมทบ
133 นายไพโรจน์  กระจายศรี สมาชิกสมทบ
134 นางมุกดา  เจริญผล สมาชิกสมทบ
135 นางบังอร  วรฉัตร สมาชิกสมทบ
136 นางสาวเกศราพร  ดวงงาม สมาชิกสมทบ
137 นางจันทร์แดง  ขวัญใจ สมาชิกสมทบ
138 นางสาวภรภัทร  ชูชื่นกลิ่น สมาชิกสมทบ
139 นางสาวศิรประภา  สนสี สมาชิกสมทบ



ลําดับ ช่ือ - สกุล หน่วย
140 นางเพียงใจ  จันทร์กลิ่น สมาชิกสมทบ
141 นางสาวอัมพาพรรณ  พงศ์ผลาดิสัย สมาชิกสมทบ
142 ส.อ.มนูชัย  เวือนประโคน สมาชิกสมทบ
143 นางมยุรี   ทองใบ สมาชิกสมทบ
144 นางโสพิน  จิตติพุทธางกูร สมาชิกสมทบ
145 นายหิรัณย์  ชูทรงเดช สมาชิกสมทบ
146 นายสุรชัย   กุลรัตน์ สมาชิกสมทบ
147 นางงามจิตร  เทียนทอง สมาชิกสมทบ
148 นางอนงค์จิต  แก่นพรม สมาชิกสมทบ
149 นางสาวสาคร  ได้รอดดี สมาชิกสมทบ
150 นางสาวพัทธนันท์   สายยศ สมาชิกสมทบ
151 นางจิรภา   รัตนาวิวัฒน์ สมาชิกสมทบ
152 นางสาวสรวรรณ  สายเชื้อ สมาชิกสมทบ
153 นางสาวอมรรัตน์  กลิ่นหม่ืนไวย สมาชิกสมทบ
154 นางสาวพรทิพย์  สมในใจ สมาชิกสมทบ
155 นางดวงจุรี   จงอตุส่าห์ สมาชิกสมทบ
156 นางทิพวัลย์    อุดมศิริพงษ์ สมาชิกสมทบ
157 นางสาวนภาพร   นะเรศรัมย์ สมาชิกสมทบ
158 นายสุขเนตร   ศูนย์กลาง สมาชิกสมทบ
159 นางภากุน  เมืองแก้ว สมาชิกสมทบ
160 นางสาวฐานิตา  สระศรี สมาชิกสมทบ
161 นางคมคาย  มูลศาสตรสาทร สมาชิกสมทบ
162 นางจาริณี  บุญสมวงศ์ สมาชิกสมทบ
163 นายอภินันท์  เกิดลาภ สมาชิกสมทบ
164 นางปิยาพัชร์  ยังมี สมาชิกสมทบ
165 นางบุญชญา  รัตนแดงสกุล สมาชิกสมทบ
166 นางสาวประมิตตา  ตั้งศักดิ์สมหวัง สมาชิกสมทบ
167 นางสาวนิศานาถ   แก้ววินัด สมาชิกสมทบ
168 นางเทียนสว่าง  ศูนย์กลาง สมาชิกสมทบ
169 นางสาวณัฐวีร์   ประจุทรัพย์ สมาชิกสมทบ
170 นางสาววรางค์กุล  วงษ์รัตนานนท์ สมาชิกสมทบ
171 นางสาวบุหลัน   ช่วยบุดดา สมาชิกสมทบ
172 นางสาวบุปผา  ประวาสุข สมาชิกสมทบ
173 นางวัลลภา  ม่วงชัย สมาชิกสมทบ
174 นางสาวหทัยรัตน์  จงเสริมตระกูล สมาชิกสมทบ



ลําดับ ช่ือ - สกุล หน่วย
175 นางสาวจิฬาภัณฑ  สะอาดเอ่ียม สมาชิกสมทบ
176 นายกฤษณะ  พฤษภา สมาชิกสมทบ
177 นายเสรี  จารุเสฎฐิโน สมาชิกสมทบ
178 นางสาวอวยพร  จันทร์มาลี สมาชิกสมทบ
179 นาง พจนา   ประดับศรี สมาชิกสมทบ
180 นางเพราเพ็ญ  เฮ้งตระกูล สมาชิกสมทบ
181 นายธวัชชัย  ประสงค์ไลเลิศกูล สมาชิกสมทบ
182 นางนิตยา   อารยะรังสฤษฎ์ สมาชิกสมทบ
183 นางพรไพลิน  รัตนอมรชัยกุล สมาชิกสมทบ
184 นางละอองดาว   ตั้งสกุล สมาชิกสมทบ
185 นางสาวกิตติญา  แก้วกันหา สมาชิกสมทบ
186 นางสาวจิตรา  หม่ันเฮง สมาชิกสมทบ
187 นายชยิน  เกษมสุข สมาชิกสมทบ
188 นายกําสิน  จงสมบัติเจริญ สมาชิกสมทบ
189 นางสาวพันทิพา   ทางดี สมาชิกสมทบ
190 นายปิยพร  ทางดี สมาชิกสมทบ
191 นางสาวกันยกร  กลิ่นวน สมาชิกสมทบ
192 นางสมใจ   บุญพัฒน์ สมาชิกสมทบ
193 นายอาณกร  อรรถวรวุฒิ สมาชิกสมทบ
194 นางสาวกวิสรา  อรรถวรวุฒิ สมาชิกสมทบ
195 นางสาวพรรณรพี   พงศ์ผลาดิสัย สมาชิกสมทบ
196 นายฐิตินันท์  ครบสิ้น สมาชิกสมทบ
197 นางสาวศรัณยรัตน์   วัฒนะรัตน์ สมาชิกสมทบ
198 นางสาวผการัตน์  แสงกล้า สมาชิกสมทบ
199 นางมาลา  สิริพงศ์พันธ์ สมาชิกสมทบ
200 นางสาวพิระพร   จินดาศรี สมาชิกสมทบ
201 นางสาวเสาวลักษณ์  ตีรวัฒนประภา สมาชิกสมทบ
202 นางสาวอุบลวรรณ  สุวรรณภูสิทธิ์ สมาชิกสมทบ
203 นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล สมาชิกสมทบ
204 นายนิธิพัฒน์  ฤทธิรณ สมาชิกสมทบ
205 นางสาวสิริมา  สร้อยจิต สมาชิกสมทบ
206 นายธนยศ  เหมาะตัว สมาชิกสมทบ
207 นางสาวนันทพร  ภูริภูมิ สมาชิกสมทบ
208 นายสุรวิทย์ชัย  งามชื่น สมาชิกสมทบ
209 นางสาววรวิมล   ศรีตะลานุกค์ สมาชิกสมทบ



ลําดับ ช่ือ - สกุล หน่วย
210 นายดิฐพล  ศรีตัมภวา สมาชิกสมทบ
211 นางสาวเชษชนิดา  ฉายแก้ว สมาชิกสมทบ
212 นายชนัย  พรหมบุตร สมาชิกสมทบ
213 นางสาวกัณฐภรณ์  ศรีตัมภวา สมาชิกสมทบ
214 นายอาทิตย์  ยินดีงาม สมาชิกสมทบ
215 นางสาวมาลี  สุขยา สมาชิกสมทบ
216 นางอัมพร   ฉัตรทอง สมาชิกสมทบ
217 นายฉัตรชัย  ฉัตรทอง สมาชิกสมทบ
218 นางสาวลําไพ   พิณพงษ์ สมาชิกสมทบ
219 นายสุพรรณ  สีชมพู สมาชิกสมทบ
220 นางสาวประไพศรี  ศรีเมือง สมาชิกสมทบ
221 นางสาววรรณวนัช  สมานทอง สมาชิกสมทบ
222 นางสาวสมัย  นิลดา สมาชิกสมทบ
223 นางสาวเณริศาฐ ์ เภกะนันทน์ สมาชิกสมทบ
224 นางสาวสรัญญา  จินดาศรี สมาชิกสมทบ
225 นางบัวผัน  แสงใส สมาชิกสมทบ
226 นายณัฐวุฒิ  แสวงสิทธิ์ สมาชิกสมทบ
227 นายอําพล  ด่านดํารงรักษ์ สมาชิกสมทบ
228 นางสาวอารีรัตน์  วรุณอภิรักษ์ สมาชิกสมทบ
229 นางอัญชลี  มณีอ่อน สมาชิกสมทบ
230 นางสาวศรีสว่าง  มุกด์ธนะอนันต์ สมาชิกสมทบ
231 นายธีรศักดิ์  ซุยวัฒนา สมาชิกสมทบ
232 นายพรชัย  คําสุข สมาชิกสมทบ
233 นายจิราภัทร  จันทร์ธง สมาชิกสมทบ
234 พันเอกสาธิต  เกิดโภค สมาชิกสมทบ
235 นายอธิคม  ปรุงเกียรติ สมาชิกสมทบ
236 นายธีรภาพ  วลามิตร สมาชิกสมทบ
237 นายทรงศักดิ์  เสนาวงศ์ สมาชิกสมทบ
238 นางสาวกมลลักษณ์  ควรดี สมาชิกสมทบ
239 นางสาวจีรพร  ทองเบื้อง สมาชิกสมทบ
240 นางประไพ  มูลสาร สมาชิกสมทบ
241 นางสมบัติ  ผิวงาม สมาชิกสมทบ
242 นางนิรัชชา  กังวานศุภพันธ์ สมาชิกสมทบ
243 นางศศิธร  มูลศาสตร์ สมาชิกสมทบ
244 นางสาวอรณีษา  หลักชัย สมาชิกสมทบ



ลําดับ ช่ือ - สกุล หน่วย
245 นายธามธนิษฐ์  มูลศาสตร์ สมาชิกสมทบ
246 นายกันต์ธร  สุจินพรัหม สมาชิกสมทบ
247 นางสาวภิรญา  ตันติภูมิชัย สมาชิกสมทบ
248 นางสาวปณิชา  สังข์น้อย สมาชิกสมทบ
249 นางสงวน  สายยศ สมาชิกสมทบ
250 นางกุราธินันท์  พงศ์อินทรสุทธิ์ สมาชิกสมทบ
251 นายธัชชัย  สุจินพรัหม สมาชิกสมทบ
252 นางสาวจรรยา  วัฒนทวีกุล สมาชิกสมทบ
253 นางพรทิพย์  จันทเขต สมาชิกสมทบ
254 นางสาวอรพรรณ  ด่านดํารงรักษ์ สมาชิกสมทบ
255 นายภาคิน  ศีรษะพล สมาชิกสมทบ
256 นายปุณสิน  โพธิ์แก้ว สมาชิกสมทบ
257 นางมยุรี  งามชื่น สมาชิกสมทบ
258 นายภิสันติ์  ลือทองจักร สมาชิกสมทบ
259 นางนัฑพร  สุพิชญ์ สมาชิกสมทบ
260 นางกนกวรรณ  ชมอินทร์ สมาชิกสมทบ
261 นายณัฐวุฒิ  ชูทรงเดช สมาชิกสมทบ
262 นายม่ันเศรษฐ์   ยินดีรัมย์ สมาชิกสมทบ
263 นางนันทะกาญจน์  ยินดีรัมย์ สมาชิกสมทบ
264 นางสาววีราวรรณ  ศรีตะลานุคค์ สมาชิกสมทบ
265 นายสิทธิชัย  คีรีพิมานกร สมาชิกสมทบ
266 นายศิริกาญจน์  บรรณวัฒน์ สมาชิกสมทบ
267 นายวิทวัส  เวชชบุษกร สมาชิกสมทบ
268 นายวรวัช  ทรัพย์โภค สมาชิกสมทบ
269 นางกรองแก้ว  วินิจฉัย สมาชิกสมทบ
270 นายสง่า   วินิจฉัย สมาชิกสมทบ
271 นายนครินทร์  ภูริภูมิ สมาชิกสมทบ
272 นายธีรธวัฐ  มิตรสูงเนิน สมาชิกสมทบ
273 นายธรรธวัฐ  มิตรสูงเนิน สมาชิกสมทบ
274 นางจินตนา  ไทยย่ิง สมาชิกสมทบ
275 นางนวรัตน์  สภารัตน์ สมาชิกสมทบ
276 นางสาวยุพเยาว์  ชุลีเลิศวิทยาภรณ์ สมาชิกสมทบ
277 นางสาววีณา  ดีสม สมาชิกสมทบ
278 นางสาวมลิ   แซ่อือ สมาชิกสมทบ
279 นายศิรวัฒก์  ด่านดํารงรักษ์ สมาชิกสมทบ



ลําดับ ช่ือ - สกุล หน่วย
280 นางสาวกุสุมา  สามารถ สมาชิกสมทบ
281 นางสาวหรรษา  เกษียรสินธุ์ สมาชิกสมทบ
282 นางสาวพริ้มเพรา  รัตนสุวรรณ์ สมาชิกสมทบ
283 นางสาวงามจิตร  สมงาม สมาชิกสมทบ
284 นางสาวนุจรีย์  ภักดีกลาง สมาชิกสมทบ
285 นางธันยา  ศูนย์กลาง สมาชิกสมทบ
286 นายรักดาว  มะลิงาม สมาชิกสมทบ
287 นางสําราญ  สามารถ สมาชิกสมทบ
288 นางสมรนาฏ  สิงคนิภา สมาชิกสมทบ
289 นางทัศนาวลัย  โสวภาคบุษรา สมาชิกสมทบ
290 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปลื้มชิงชัย สมาชิกสมทบ
291 นายสันต์  ศูนย์กลาง สมาชิกสมทบ
292 นายอดิศักดิ์  ศรีโสภา สมาชิกสมทบ
293 นางธิฎิกานต์  จรัสกุลางกูร สมาชิกสมทบ
294 นางสาวยุพยง  อธิรักษ์ศีล สมาชิกสมทบ
295 นายสุเทียน  ฉัตรเงิน สมาชิกสมทบ
296 นายทวีรัฐ  วงศาภิรมณ์ สมาชิกสมทบ
297 นางสาวอาภา  นลินทัศไนย สมาชิกสมทบ
298 นางสุนีรัตน์  หมายม่ัน สมาชิกสมทบ
299 นางสุนทรีย์  ก่อกุศล สมาชิกสมทบ
300 นางสาวธนาพร  แก้วเหลี่ยม สมาชิกสมทบ
301 นางวิริญญา  ดุมกลาง สมาชิกสมทบ
302 นางสาววิไลพร  เทพวรัญญพร สมาชิกสมทบ
303 นายพิชญรดา  บุหลันเลี่ยมวงศ์ สมาชิกสมทบ
304 นายรุ่งอรุณ  สุวรรณทรัพย์ สมาชิกสมทบ
305 นางสาวจริยานันท์  ใจเมือง สมาชิกสมทบ
306 นางสาวมธุริมา  บุหลันเลี่ยมวงศ์ สมาชิกสมทบ
307 นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์ สมาชิกสมทบ
308 นางมนัสลักษ์  อริยะชัยพาณิชย์ สมาชิกสมทบ
309 นางสาวภัสร์วิอร  สมใจเพ็ง สมาชิกสมทบ
310 นางณัฏฐ์สินี  บุญสิทธพงษ์ สมาชิกสมทบ
311 นายวิญญู  เพียรมี สมาชิกสมทบ
312 นางจินดาวรรณ   สุจินพรัหม สมาชิกสมทบ
313 นางสาวสุวรรณรัตน์  ตรีวัฒนประภา สมาชิกสมทบ
314 นางรัสรินทร์  พัฒนาพงษ์ไชย สมาชิกสมทบ



ลําดับ ช่ือ - สกุล หน่วย
315 นางสาวสายสัมพันธ์  เวชชบุษกร สมาชิกสมทบ
316 นางสาววิไลรัตน์  นลินทัศไนย สมาชิกสมทบ
317 นางสาวอรพรรณ  วุฒิศรีวาส สมาชิกสมทบ
318 นางสาวภัทราพร  สิงคนิภา สมาชิกสมทบ
319 นางสาวสุภาภรณ์  สังข์น้อย สมาชิกสมทบ
320 นายปุญญะพัฒน์  บุญสิทธพงษ์ สมาชิกสมทบ
321 นายเกียรติชัย  เทศประสิทธิ์ สมาชิกสมทบ
322 นางพรเพ็ญ  สุขพูล สมาชิกสมทบ
323 นางสาวพชรมณ  บุญแสน สมาชิกสมทบ
324 นางนราพร  ธุระหาญ สมาชิกสมทบ
325 นางสาวดุษฎี  วัชราพลเมฆ สมาชิกสมทบ
326 นางสาวนลินี  เลิศอนันต์สกุล สมาชิกสมทบ
327 นางทองม้วน  พ้ืนฉลาด สมาชิกสมทบ
328 นางดิถีเพ็ญ  พลภูเมือง สมาชิกสมทบ
329 นายวริษฐ์  ปัญญางาม สมาชิกสมทบ
330 นางพิไลลักษณ์  ดอนบรรจง สมาชิกสมทบ
331 นางอรอนงค์  สรรเพชุดาญาณ สมาชิกสมทบ
332 นางผ่องศรี  จรรยาวงค์โชติ สมาชิกสมทบ
333 นางสาวทศพร  อยู่สบาย สมาชิกสมทบ
334 นายประเสริฐ  จึงพิชาญวณิชย์ สมาชิกสมทบ
335 นางสาวศิญาภัสร์  พัชร์ระพีโชติ สมาชิกสมทบ
336 นางสาวเบญจพร  สมบัติไหมไทย สมาชิกสมทบ
337 นางอุดร  แก้วกูล สมาชิกสมทบ
338 นางสาวสุรัชดา  คนึงเพียร สมาชิกสมทบ
339 นางมาลินี  สง่าวงศ์ สมาชิกสมทบ
340 นางประนอม  สุขยานุดิษฐ สมาชิกสมทบ
341 นางวนิดา  สุวัณณุสส์ สมาชิกสมทบ
342 นายธีรวิชญ์  สุวัณณุสส์ สมาชิกสมทบ
343 นายสรวุฒิ  ลามาตย์ สมาชิกสมทบ
344 นายสรกิจ  ลามาตย์ สมาชิกสมทบ
345 นายสิรินทร์  ลามาตย์ สมาชิกสมทบ
346 นายอนุวัฒน์  กุลรัตน์ สมาชิกสมทบ
347 นายประยูร  แสวงชอบ สมาชิกสมทบ
348 นางรัศมี  ดมหอม สมาชิกสมทบ
349 นางสาวอรณภัทร  ดุจจานุทัศน์ สมาชิกสมทบ



ลําดับ ช่ือ - สกุล หน่วย
350 นางสาวนัทธ์หทัย  กนกนาก สมาชิกสมทบ
351 นางแพรทิพย์  นาคดี สมาชิกสมทบ
352 นางสาวจินตนา  นาคดี สมาชิกสมทบ
353 นางสาวอัมพิกา  รัตนพงษ์เพียร สมาชิกสมทบ
354 นายทวีศักดิ์  สนสี สมาชิกสมทบ
355 นายเมธัส  สนสี สมาชิกสมทบ
356 นางวาสนา  ลามาตย์ สมาชิกสมทบ
357 นางกัญญา  เมฆกัลจาย สมาชิกสมทบ
358 นางสาวปราณทิพย์  ศุกรเวทย์ศิริ สมาชิกสมทบ
359 นางสาววาสนา  สุขวาสนะ สมาชิกสมทบ
360 นางสาวโชติรส  สระศรีรัตน์ สมาชิกสมทบ
361 นายโกสินทร์  จันทร์ช่วงโชติ สมาชิกสมทบ
362 นายบุญร่วม  สมาน สมาชิกสมทบ
363 นางสาวหนึ่งฤทัย  ชิงชัย สมาชิกสมทบ
364 นางสาวสมคิด  สิงห์โสดา สมาชิกสมทบ
365 นางสาวธัญญศรณ์  ศุภสกุลวัฒน์ สมาชิกสมทบ
366 นายสําราญ  พันบุดดี สมาชิกสมทบ
367 นายบุญเกิด  เก้ียมแสนเมือง สมาชิกสมทบ
368 นางสาวละมัย  กุศลศิลป์ สมาชิกสมทบ
369 นางเบญจวรรณ  ก่ิงมณี สมาชิกสมทบ
370 นางรฏิมา  จึงพิชาญวณิชย์ สมาชิกสมทบ
371 นายสิทธิชัย  ดุมกลาง สมาชิกสมทบ
372 นายโกสีย์  มีพรอ้ม สมาชิกสมทบ
373 นางสุรัตนา  มีพร้อม สมาชิกสมทบ
374 นางประสพ  ฉลาดเฉียว สมาชิกสมทบ
375 นายบุญเหลือ  นาบํารุง สมาชิกสมทบ
376 นายศรพินท์  ชื่นเย็น สมาชิกสมทบ
377 นายธราธร  พลบูรณ์ศรี สมาชิกสมทบ
378 นายสังวร  บานแย้ม สมาชิกสมทบ
379 นางบุญชู  สายไทย สมาชิกสมทบ
380 นางนิภา  กาญจนาภา สมาชิกสมทบ
381 นายนิติพันธ์  ลีลาอภิรดี สมาชิกสมทบ
382 นางสาวธิดารัตน์  กํารัมย์ สมาชิกสมทบ
383 นายประโยชน์  นาคเขียว สมาชิกสมทบ
384 นายคณิต  ดัชชานนท์ สมาชิกสมทบ



ลําดับ ช่ือ - สกุล หน่วย
385 นางสาวปารวี  กาญจนาภา สมาชิกสมทบ
386 นางสาวศิริพรรณ  ศรทอง สมาชิกสมทบ
387 นายสันต์นที  กาญจนาภา สมาชิกสมทบ
388 นายจิณณวัตร  สายไทย สมาชิกสมทบ
389 นางฉวีวรรณ  แก่นเกษ สมาชิกสมทบ
390 นางกฤติยา  พิลึก สมาชิกสมทบ
391 นางพิมพ์สุจี  เกษตรพืชผล สมาชิกสมทบ
392 นางสาวปัญจพร  แซ่อ้ึง สมาชิกสมทบ
393 นายราชา  ปรางค์ชัยกุล สมาชิกสมทบ
394 นางสาวธรีทิพย์  ศูกรโยธิน สมาชิกสมทบ
395 นางสุพิศ  แก้วปลั่ง สมาชิกสมทบ
396 นางรวยริน  จงอุตส่าห์ สมาชิกสมทบ
397 นายเสนอ  แก้วปลั่ง สมาชิกสมทบ
398 นายสุรพันธ์  ไชยโพธิ์ สมาชิกสมทบ
399 นายนิพัทธ์  คนึงเพียร สมาชิกสมทบ
400 นายธนบัตร  สุพรรณภพ สมาชิกสมทบ
401 นายคมกริช  ลัดดาหอม สมาชิกสมทบ
402 นายสุกฤษดิ์  สุขยานุดิษฐ สมาชิกสมทบ
403 นางสาวเกษราภรณ์  ทางดี สมาชิกสมทบ
404 นางสําเนา  มีธรรม สมาชิกสมทบ
405 นายภัคพล  เข็มทอง สมาชิกสมทบ
406 นางสาวต่อพร  เข็มทอง สมาชิกสมทบ
407 นางสาวเมทินี  สายแแก้ว สมาชิกสมทบ
408 นายพรรษชล  จินดาศรี สมาชิกสมทบ
409 นายผดุงวิช  จินดาศรี สมาชิกสมทบ
410 นางสาวพนิตสุภา  จินดาศรี สมาชิกสมทบ
411 นางสาวบัวอ่ืน  ต่วนชัย สมาชิกสมทบ
412 นางวิยะดา  เฮ่ประโคน สมาชิกสมทบ
413 นางสาวภัทรวดี  แพงสุดโท สมาชิกสมทบ
414 นางศิริกัลยา  เสียงเพราะ สมาชิกสมทบ
415 นางสาวอิษยา  สายยศ สมาชิกสมทบ
416 นางสาวนภัสวรรณ  คําสิม สมาชิกสมทบ
417 นายภุชงค์  กุลรัตน์ สมาชิกสมทบ
418 นางสาววรรณนภัส  คําสิม สมาชิกสมทบ
419 นายรุจิภาส  อุดมเดช สมาชิกสมทบ



ลําดับ ช่ือ - สกุล หน่วย
420 นางสาวณภัค  วุฒิวธันศา สมาชิกสมทบ
421 นายชัยวัฒน์  เพ่ิมบุญ สมาชิกสมทบ
422 นางสาวศุจินทรา  ชุมพลชัย สมาชิกสมทบ
423 นายธนภัทร  บัวเงิน สมาชิกสมทบ
424 นางสาวเฌอนิช ดีสม สมาชิกสมทบ
425 นายพัชรพล สัทธวงศ์ สมาชิกสมทบ
426 นายจิรภัทร เกียรติคุณรัตน์ สมาชิกสมทบ
427 นายรัชพล เกียรติคุณรัตน์ สมาชิกสมทบ
428 นายธีรเชษฐ์ เห็นถูก สมาชิกสมทบ
429 นางสาวพรัชษกรณ์  ดีสม สมาชิกสมทบ
430 นายสหพล  มรรคผล สมาชิกสมทบ
431 นางสาวกฤติยาภรณ์  มรรคผล สมาชิกสมทบ
432 นางสาวสวรรยา  บํารุงธรรม สมาชิกสมทบ
433 นายปยุต  แสนปลื้ม สมาชิกสมทบ
434 นางสาวกันติชา  ภูลี สมาชิกสมทบ
435 นางมยุรี   ขวัญทอง สมาชิกสมทบ
436 นางสาวพิม  สุขพูล สมาชิกสมทบ
437 นายไชยภัทร  ดํารงศักดิ์ สมาชิกสมทบ
438 นายชัชพิสิฐ  พรหมบุตร สมาชิกสมทบ
439 นายพิสิษฐ์ พรหมบุตร สมาชิกสมทบ

รวม 439
1 นายอนุพงศ์(สมทบ)  บูรณ์เจริญ โรงเรียนสังขะ(สมาชิกสมทบ)

รวม 1
1 นางสาวณภัทชา  ปานเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (สมาชกิสมทบ)
2 นายบุญเลี้ยง  ทุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (สมาชิกสมทบ)

รวม 2
1 นายสุพร  แผ่แสงจันทร์ สนง.พระพุทธศาสนา จ.สุรินทร์ (สมาชิกสมทบ)

รวม 1
1 น.ส.ภาณี  มณีเนตร สมาชิกสมทบ2
2 น.ส.อุไรวรรณ  มณีเนตร สมาชิกสมทบ2
3 นายกมล  สกุลวัฒนา สมาชิกสมทบ2
4 นางรัตนา  ชิดชอบ สมาชิกสมทบ2
5 นางบังอร  ทางดี สมาชิกสมทบ2
6 นายภาณุภัท  ดํารงภัคศิริ สมาชิกสมทบ2
7 นางศิญารัตน์  ศักดิ์เมธาวิชญ์ สมาชิกสมทบ2



ลําดับ ช่ือ - สกุล หน่วย
8 นางสมใจ  ใบสนธิ์ สมาชิกสมทบ2
9 นายคมสัน  กิจดี สมาชิกสมทบ2

10 นายจงรักษ์  ยอดอินทร์ สมาชิกสมทบ2
11 นางสุชารัตน์  สังข์เงิน สมาชิกสมทบ2
12 นายคเชนทร์  ฉัตรทอง สมาชิกสมทบ2
13 นางภัคชุดา  ดํารงภัคศิริ สมาชิกสมทบ2
14 นางสาวพิณี    ชูจิต สมาชิกสมทบ2
15 นางสาวสุกัญญา  อ่ิมใจ สมาชิกสมทบ2
16 นายถาวร  ชูชื่นกลิ่น สมาชิกสมทบ2
17 นายสินชัย  โสวภาค สมาชิกสมทบ2
18 นางสาวแน่งน้อย   แซ่จึง สมาชิกสมทบ2
19 นางสาวขวัญกมล  แซ่ปึง สมาชิกสมทบ2
20 นางสาวจิราพร   วัชราพลเมฆ สมาชิกสมทบ2
21 นางอรอุมา   สํารวมจิตร สมาชิกสมทบ2
22 นางสาวนฤมน  สุวรรณทรัพย์ สมาชิกสมทบ2
23 นางสาวปวีณา  สุวรรณทรัพย์ สมาชิกสมทบ2
24 นางสาวสิริพร  กลิ่นหม่ืนไวย สมาชิกสมทบ2
25 นางสุทธิสา   หิรัญวงศ์ สมาชิกสมทบ2
26 นางสาวดาริกา  จรัณยานนท์ สมาชิกสมทบ2
27 นางพิรุณนี  สายยศ สมาชิกสมทบ2
28 นางสาวสํารวล  ประดับศรี สมาชิกสมทบ2
29 นางสาวสุฤทัย  ไชยพรรค สมาชิกสมทบ2
30 นางสาวศิริภุช   กุลน้อย สมาชิกสมทบ2
31 นายพีรณัฐ  สายจีน สมาชิกสมทบ2
32 นายศรัณย์  ข่อยงาม สมาชิกสมทบ2
33 นางสาวรัชต์กนก  วัชราพลเมฆ สมาชิกสมทบ2
34 นางสาวโชติกา  สอนสุข สมาชิกสมทบ2

รวม 34


