
ที่ เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ทุน ระดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด เงินที่ได้รับ

1 4194 นาย  ธ ารง   วิลาวรรณ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ศศิประภา  วิธีธรรม ลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน กวก. 1,400       

2 6152 นาย  ปรีชา   แสงโสดา ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.นภัสวรรณ  แสงโสดา ศวพ.เลย 1,400       

3 6181 นาง  อารมย์   หาญพิชิตวิทยา ทุนเรียนดี ประถมศึกษา นายอานนท์  หาญพิชิตวิทยา ศวข.อุบลราชธานี 1,400       

4 7535 นาง  กมลรัตน์   ทีฆะพันธ์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.วนัชพร  จิตติโล ศวพ.สกลนคร 1,400       

5 8467 นาย  สุขวิทยา   ภาโสภะ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา นายธีรภัทร  ภาโสภะ ศวข.อุดรธานี 1,400       

6 8866 นาย  ธวัทชัย   พรหมรักษา ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.อันนา  พรหมรักษา ศวข.อุบลราชธานี 1,400       

7 9374 นาย  ญัตติ   ศรีจักรโคตร ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.สุชาดา  ศรีจักรโคตร ศวพ.มุกดาหาร 1,400       

8 9467 นางสาว  นงลักษณ์   แซ่ยับ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ณพัฒน์  แพรวัฒนะสุข ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (ล) 1,400       

9 9525 นาย  ปัญญา   พุกสุ่น ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ณพิชญ์ชนก  พุกสุ่น ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 5 ชัยนาท 1,400       

10 9596 นาย  เดชศราวุธ   ประสพ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.กัญญาพัชร  ประสพ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 1,400       

11 9823 นาย  ส าราญ   เดชนวล ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.สุภาวิตา  เดชนวล ศวข.ปราจีนบุรี 1,400       

12 9885 นาย  ทวีทรัพย์   นาจ าปา ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ศุภวิชญ์  นาจ าปา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 1,400       

13 9936 นาย  มุ่งมาตร   วังกะ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.สุพล  วังกะ ศวข.ชัยนาท 1,400       

14 10114 นางสาว  อัญชัญ   มั่นแก้ว ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ภัทรนันท์  อินเจือจันทร์ ศวพ.ตาก 1,400       

15 10441 นาง  วิภาวดี   กลางโยธี ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ณัฏฐณิชา  จันทนามศรี ศวพ.นครพนม 1,400       

16 10613 นาง  นุสรา   พงษ์หนู ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ณิชา  พงษ์หนู ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (ข) 1,400       

17 10711 นาย  ถาวร   ภูทอง ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ศุภสุตา  ภูทอง ศวข.ขอนแก่น 1,400       

18 10761 นางสาว  ทัศณีย์   ต้ังอ้ัน ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.พิชญ์สินี  ศรีด า ศวส.ชุมพร 1,400       

19 10802 นางสาว  ณภัสกร   เคนงาม ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.วรัญชลี  ฮ่มป่า ศม.เฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร 1,400       

20 10858 นาย  พุฒิธร   สาริกา ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ณัฐธยาน์  สาริกา สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) 1,400       

21 10922 นาย  ส าเริง   ทองหนู ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.กรวิชญ์  ทองหนู กองคลัง (ล) 1,400       

22 11058 นาย  พยงค์   แก้วหนองปิง ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ภูริช  แก้วหนองปิง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ล) 1,400       

23 11085 นาย  ฉลอง   เกิดศรี ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ปรัตถกร  เกิดศรี ศวร.ชัยนาท 1,400       

24 11153 นาย  สุจินต์   ป่วนกระโทก ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.จิณตภา  ป่วนกระโทก กกย.-ศวย.ฉะเชิงเทรา 1,400       

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี 2559



25 11155 นาง  สุทธิดา   บูชารัมย์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.รุจิรดา  บูชารัมย์ ศวพ.บุรีรัมย์ 1,400       

26 11173 นาง  ศศิธร   ประพรม ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.จิรัชญา  ประพรม ศวพ.ชัยภูมิ 1,400       

27 11200 นาย  พนิต   หมวกเพชร ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.วิรุฬห์วิชญ์  หมวกเพชร ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 พิษณุโลก 1,400       

28 11208 นาย  เสนอ   พูนเพ่ิม ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ณัฐธิดา  พูนเพ่ิม ศวพ.สงขลา 1,400       

29 11262 นาย  สันติภาพ   ทับแสง ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.นันทิยา  ทับแสง ศวพ.มุกดาหาร 1,400       

30 11267 นาง  ศรีสุดา   ร่ืนเจริญ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ชาคร  ร่ืนเจริญ กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ข) 1,400       

31 11372 นาง  อ้อยทิน   ผลพานิช ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.พัณนิตา  ผลพานิช ศวร.เชียงใหม่ 1,400       

32 11541 นางสาว  วิไลวรรณ   ทวิชศรี ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.สุพัตรา  ทวิชศรี สถาบันวิจัยพืชสวน (ข) 1,400       

33 11548 นาง  อาพร   คงอิสโร ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.พรรณวดี  คงอิสโร ศวพ.นครศรีธรรมราช 1,400       

34 11559 นาง  วารุณี   จันทร์ลอย ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ณภัทร  จันทร์ลอย ศวพ.กาญจนบุรี 1,400       

35 11578 นาง  อุมาพร   รักษาพราหมณ์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.เมธาวี  รักษาพราหมณ์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 6 จันทบุรี 1,400       

36 11640 นาง  พันธิภา   ใหญ่ผา ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ชลธิชา  ใหญ่ผา ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 4 อุบลฯ 1,400       

37 11712 นาง  พรรณนีย์   เลี่ยมทอง ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.วิมลสิริ  เลี่ยมทอง ศม.เฉลิมพระเกียรติฯชัยภูมิ 1,400       

38 11725 นาย  สมชาย   ฉันทพิริยะพูน ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.กณวรรธน์  ฉันทพิริยะพูน ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 6 จันทบุรี 1,400       

39 11787 นางสาว  รัชนี   โสภา ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ชญานิษฐ์  มังกรแก้ว ศวร.เชียงใหม่ 1,400       

40 11792 นาง  เรวดี   อนุศิริ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.พรีพัฒน์  อนุศิริ ศวพ.ระนอง 1,400       

41 11797 นาย  จักรพันธ์   ไตรฟ้ืน ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.พรธีรา  ไตรฟ้ืน ศวพ.เลย 1,400       

42 11799 นางสาว  กุหลาบ   คงทอง ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ธัญเทพ  สืบสุข ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (ข) 1,400       

43 11828 นาง  สุปรานี   มั่นหมาย ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.อจลวิชญ์  มั่นหมาย กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ข) 1,400       

44 11835 นาง  อุไรวรรณ   คชสถิตย์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ปิยากร  คชสถิตย์ ศวข.อุบลราชธานี 1,400       

45 11862 นาง  จรัญจิต   เพ็งรัตน์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.กฤติยา  เพ็งรัตน์ ศวข.ขอนแก่น 1,400       

46 11902 นาง  อรทัย   บินตะคุ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ปพน  บินตะคุ กยท-ศวย.หนองคาย 1,400       

47 11932 นาย  พรชัย   ประเทศา ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา นายกรีฑา  ปรเทศา เงินหมุนเวียนเชื้อไรโซเบียม 1,400       

48 12064 นาย  สมหมาย   เลิศนา ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ณัชพล  เลิศนา ศวข.นครราชสีมา 1,400       

49 12071 นาย  วิทยา   อัครสาร ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ณรงค์วิทย์  อัครสาร ศม.เฉลิมพระเกียรติฯอุดรธานี 1,400       

50 12130 นาง  สุนันทา   เล็มเยะ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ณัฐวุฒิ  เล็มแยะ ส านักควบคุมพืชและวัสดุ (ล) 1,400       



51 12157 นาง  ใจทิพย์   อุไรชื่น ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ปณิธิ  อุไรชื่น กวป. (ข) 1,400       

52 12201 นาย  สุธี   ลาดนาเลา ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา นายญาณพัฒน์  ลาดนาเลา ศวข.สุรินทร์ 1,400       

53 12266 นางสาว  จุฑาทิพย์   วสุพันธ์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.อิสรีย์  ดวงแก้ว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ข) 1,400       

54 12292 นาง  สุภาวดี   ง้อเหรียญ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.นภัฏรดา  หลวงสนาม ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (ข) 1,400       

55 12354 นาง  อาทิตยา   พงษ์ชัยสิทธิ์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.วรยา  พงษ์ชัยสิทธิ์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 เชียงใหม่ 1,400       

56 12391 นาง  ทองจันทร์   พิมพ์เพชร ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.อมรเทพ  พิมพ์เพชร กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ข) 1,400       

57 12420 นาง  วิมล   แก้วสีดา ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.พุฒิเมธ  แก้วสีดา ศวส.เชียงราย 1,400       

58 12423 นาย  วัชรพล   บ าเพ็ญอยู่ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ณิชมน  บ าเพ็ญอยู่ ศวส.เชียงราย 1,400       

59 12629 นาง  นัยนา   ไทพิทักษ์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.อาลิตา  ไทพิทักษ์ กองคลัง (ข) 1,400       

60 12631 นางสาว  ไสบ๊ะ   สันดาเส็น ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.พิมพ์มาดา  ปูรียา กรมหม่อนไหม (ข) 1,400       

61 12643 นางสาว  ยุภาพร   เพชรพลอย ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.วิชยุตม์  วงค์ค าพระ ศวพ.อุดรธานี 1,400       

62 12701 นาย  ก้องกษิต   สุวรรณวิหค ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.จักริน  สุวรรณวิหค ศวพ.ชุมพร 1,400       

63 12768 นาย  จิตติชัย   ใหญ่ผา ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.กฤตภรณ์  ใหญ่ผา ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 4 อุบลฯ 1,400       

64 12777 นาย  สิทธิพงศ์   ศรีสว่างวงศ์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ศรีปรัชฌา  ศรีสว่างวงศ์ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น 1,400       

65 12800 นางสาว  ศิริวรรณ   บัวบาน ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ศรัณย์ภัทรา  บัวหงษา ดตพ.ท่าลี่ 1,400       

66 12858 นาง  กนกกร   แก้วมณี ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.นันทกร  แก้วมณี กกย.-สตย.สงขลา 1,400       

67 12865 นาง  สมศรี   อุทัยธรรม ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.กานต์  อุทัยธรรม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) 1,400       

68 12900 นาง  นิตยา   คงสวัสดิ์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.โพธิ์ภิรมย์  คงสวัสดิ์ ศวส.ศรีสะเกษ 1,400       

69 12938 นาง  บุญพา   ชูผอม ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ณัฐณิชา  ชูผอม ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 สงขลา 1,400       

70 12944 นาง  พาซีย๊ะ   ดูหวะ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.อริส  ดูหวะ ศวพ.รือเสาะ 1,400       

71 12964 นาย  วัชรินทร์   ทีวารีเจริญ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.วชิรวิชญ์  ทีวารีเจริญ สถาบันวิจัยพืชไร่ (ข) 1,400       

72 12978 นางสาว  อริสรา   พูลรักษ์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.เบญญาภา  เศษมาตร ส านักควบคุมพืชและวัสดุ (ข) 1,400       

73 13112 นาย  บวรอชิรศักดิ์   จันทร์สม ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.เอกปพน  จันทร์สม ศม.เฉลิมพระเกียรติฯบุรีรัมย์ 1,400       

74 13151 นาย  ธนะสมบัติ   มกรนันท์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.โชคชัย  มกรนันท์ สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (รพ.วังหิน) 1,400       

75 13180 นาง  ลัดดาวัลย์   ทองราช ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ธันยชนก  ทองราช ศวพ.สงขลา 1,400       

76 13211 นาง  ยุวดี   เหลืองอร่าม ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ทิวากร  เหลืองอร่าม ศวข.ลพบุรี 1,400       



77 13219 นาย  ณัฐพล   พุทธศาสน์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ยศภัทร   พุทธศาสน์ ศวพ.ระนอง 1,400       

78 13250 นางสาว  กชพร   ปิยะทัศน์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.วรากร  มัทธวรัตน์ ส านักงานเลขานุการกรม (ข) 1,400       

79 13259 นาง  ธัญญรัตน์   บรรพโคตร ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.กฤติน  บรรพโคตร ส านักงานเลขานุการกรม (ข) 1,400       

80 13329 นาง  พึงพิศ   อ านาจผูก ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.สุวรรณภูมิ  นวลสาย ศวข.เชียงใหม่ 1,400       

81 13341 นาย  ธนาวัฒน์   ทิพย์ชิต ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ณัฐนารี  ทิพย์ชิต ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 1,400       

82 50230 นางสาว  ธัญทิพย์   มหาวิวัฒน์สกุล ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ธีรารัตน์  ศรีธนโรจน์กุล ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช(สมทบ) 1,400       

83 50401 นาย  ดนัย   มณี ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.พรเทพ  มณี ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ) 1,400       

84 50415 นาง  สุภรัตน์   บ ารุงศรี ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ภูริณัฐ  บ ารุงศรี ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ) 1,400       

85 50466 นางสาว  นงค์ออน   พลชัยมาตย์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ณัปภาดา  ชิดโคกสูง ส านักวิจัยพัฒนาการอารักพืช(สมทบ) 1,400       

86 50475 นาง  ผกาทิพย์   เลิศนา ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.สุชาวดี  เลิศนา ศวข.นครราชสีมา(สมทบ) 1,400       

87 50492 นาย  บุญสืบ   เตินขุนทด ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.สิริยากร  เตินขุนทด ศวพ.นครราชสีมา (สมทบ) 1,400       

88 50532 นาง  วิลาวรรณ   จ่ันแก้ว ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.วทันยา  จ่ันแก้ว กองวิจัยและพัฒนาข้าว(สมทบ) 1,400       

89 50567 นาง  กฤติมา   วงศ์ไพศาลลักษณ์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ชลกนก  วงศ์ไพศาลลักษณ์ กยท-สตย.นครศรีฯ(สมทบ) กลุ่ม 1 1,400       

90 50652 นาย  มานิตย์   สินสวัสดิ์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.พรรณฐิตา  สินสวัสดิ์ ศวข.นครราชสีมา(สมทบ) 1,400       

91 50653 นาย  สวาสดิ์   เพ็งชอบ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.นิภา  เพ็งชอบ ศวข.นครราชสีมา(สมทบ) 1,400       

92 50654 นาย  พิชัย   ศิริเถียร ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ณัฐณิชา  ศิริเถียร ศวข.นครราชสีมา(สมทบ) 1,400       

93 50660 นาง  พนิดา   นนท์ศรีมา ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.จักรินทร์  นนท์ศรีมา ศวพ.น่าน (สมทบ) 1,400       

94 50840 นาง  สุพิศ   อินทรสกุล ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ปาลิกา  อินทรสกุล กยท.-งบพิเศษการค้นคว้ายาง (สมทบ) 1,400       

95 50846 นาย  สมาน   โสนาคา ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.กานดา  โสนาคา ศวพ.บุรีรัมย์ (สมทบ) 1,400       

96 50867 นาง  อัญมัญญ์   ธรรมวิเศษ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ผลพลอย  ธรรมวิเศษ กยท-สนง.ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์(สมทบ) 1,400       

97 50869 นาย  จรูญ   จะรัมย์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ฑิฆัมพร  จะรัมย์ ศวพ.บุรีรัมย์ (สมทบ) 1,400       

98 50896 นางสาว  นุชนาฎ   อินทชื่น ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.พีรวิชญ์  อ่อนส าลี ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 (สมทบ) 1,400       

99 50900 นางสาว  จันจิรา   ทองแกร่งกล้า ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.จันทรา  เพ็ชรกระจ่าง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 (สมทบ) 1,400       

100 50947 นางสาว  ผุสดี   กองทิพย์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.สราวุธ  ทองรัก ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,400       

101 51039 นางสาว  กันทิมา   ค าประดับ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ชินดนัย  อยู่เชียร ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,400       

102 51051 นาง  สาวิตรี   มากเขียว ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.พัทธ์ธีรา  มากเขียว ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,400       



103 51077 นาย  สิทธิชัย   บัวขาว ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.อรวรรณ  บัวขาว ศวส.ชุมพร (สมทบ) 1,400       

104 51095 นาย  ชัชวาล   ภู่เงิน ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.รัฐวรรณ  ภู่เงิน ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,400       

105 51108 นางสาว  อุไร   กระจ่างจิตร ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.วาสิณี  ปัจฉิม ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,400       

106 51153 นางสาว  รุจิรา   คชรัตน์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.วชิระ  เมฆมีเดช กยท-สนง.ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ฯ(สมทบ) 1,400       

107 51164 นาง  รัตนา   มุขดาร์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.นิพิฐพนธ์  มุขดาร์ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) 1,400       

108 51236 นาง  อุทุมพร   สุตันรักษ์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ดวงพร  สุตันรักษ์ ศวส.ชุมพร (สมทบ) 1,400       

109 51239 นาง  วิมล   นาคสิงคราญ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.นภพล  นาคสิงคราญ ศวส.ชุมพร (สมทบ) 1,400       

110 51259 นาง  จุฬาลักษณ์   พิกุลงาม ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ภัทรมล  พิกุลงาม ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 (สมทบ) 1,400       

111 51266 นาง  สารภี   มีสิทธิ์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.นิติธร  มีสิทธิ์ ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 (สมทบ) 1,400       

112 51286 นาง  แรมวรรณ   กาญจนคลอด ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ณัฏฐณิชา  กาญจนคลอด ศวร.สงขลา (สมทบ) 1,400       

113 51303 นาง  สุภาพร   สายสัมพันธ์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.สรณัฐ  สายสัมพันธ์ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักพืช(สมทบ) 1,400       

114 51313 นาย  ประสิทธิ์   กวมทรัพย์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.วีระเทพ  กวมทรัพย์ ศวข.นครศรีธรรมราช(สมทบ) 1,400       

115 51322 นาง  พรประดับ   รอดแล้ว ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.พัชชยาภา  รอดแล้ว ศวพ.ตรัง (สมทบ) 1,400       

116 51332 นาง  สุภาวดี   แก้วสม ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา นายณัฤฐกิตต์  แก้วสม ศวพ.ตรัง (สมทบ) 1,400       

117 51368 นาย  โสภณ   บุญทอง ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.นวพล  บุญทอง ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (สมทบ) 1,400       

118 51387 นาย  สถิตย์   สงรอง ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ณัฐภัทร  สงรอง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,400       

119 51456 นางสาว  พรวีนัส   อรรควงษ์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ภวัต  อรรควงษ์ ศวข.ชุมแพ(สมทบ) 1,400       

120 51474 นาง  อัจฉราภรณ์   ปานมะเริง ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.วีระวัตร  ปานมะเริง กกย.-ศวย.หนองคาย (สมทบ) 1,400       

121 51593 นาย  ธานี   กุมารสิทธิ์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.รณชัย  กุมารสิทธิ์ ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ) 1,400       

122 51683 นาย  นิคม   อินต๊ะวงศ์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.จิราภา  อินต๊ะวงศ์ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ) 1,400       

123 51696 นาย  ธนู   มีกา ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ปัณณวัฒน์  มีกา ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ) 1,400       

124 51761 นาง  พนาวัลย์   สุธรรมมา ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ศิริวิมล  สุธรรมมา ศวพ.กาฬสินธุ์ (สมทบ) 1,400       

125 51833 นาย  ปรีดา   เรืองบุญ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.กิ่งกาญจน์  เรืองบุญ ศวพ.ร้อยเอ็ด (สมทบ) 1,400       

126 51916 นางสาว  ศุภวรรณ   ศรีบ้านใหม่ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.บารมี  สอนสุข ศวข.ลพบุรี(สมทบ) 1,400       

127 51965 นาง  กรรณิการ์   ค านุ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ณัฐนรี  ค านุ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ) 1,400       

128 51968 นาง  ฝันหวาน   พันธ์ขะวงศ์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.กษิดิศ  พันธ์ขะวงศ์ ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,400       



129 51983 นางสาว  ช่อทิพ   ศิริวัฒน์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ทิชาพรรณ  อ้อไธสง ส านักงานเลขานุการกรม(สมทบ) 1,400       

130 51989 นาง  นวรัตน์   โม้ลา ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ชนกนันท์  โม้ลา ศวข.ชุมแพ(สมทบ) 1,400       

131 51991 นาง  สุดารัตน์   พงษ์พนัส ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ณัฎวดี  จันทราศรี ศวข.ชุมแพ(สมทบ) 1,400       

132 52015 นาย  ธีระ   นาคา ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.นภสอร  นาคา ศวร.ชัยนาท (สมทบ) 1,400       

133 52136 นาง  อารีย์   ไชยชนะ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ศุภณัฐ  ไชยชนะ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 (สมทบ) 1,400       

134 52148 นาย  ส าเนียง   จันทร์สุวรรณ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.นันทิญา  จันทร์สุวรรณ ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) 1,400       

135 52266 นางสาว  นิสากร   สอนธิราช ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.วรัญํู   รสหอม ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 5 (สมทบ) 1,400       

136 52267 นาย  ธนกฤต   พุทธกะ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.กัณฐมณี  พุทธกะ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 5 (สมทบ) 1,400       

137 52357 นาง  มะลิ   บุญมี ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ชาลิสา  บุญมี ศวข.ชัยนาท(สมทบ) 1,400       

138 52366 นาง  มนทิรา   เทศธรรม ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.เมธพนธ์  เทศธรรม ศวข.ชัยนาท(สมทบ) 1,400       

139 52397 นาง  ประนอม   ธรรมสอน ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ณัฐพร  ธรรมสอน ศวข.ชัยนาท(สมทบ) 1,400       

140 52435 นาย  วีระ   ศักดิ์สิงห์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ธีรโชติ  ศักดิ์สิงห์ ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ) 1,400       

141 52442 นาง  สุภัค   ผักไหม ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ปิยาพัชร  ผักไหม ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ) 1,400       

142 52486 นาง  อรอุมา   สีไว ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.วรกานต์  สีไว ศวร.ขอนแก่น (สมทบ) 1,400       

143 52559 นาย  พิทักษ์   ไชยตามล ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.พิมลนาฎ  ไชยตามล ศวส.เชียงราย (สมทบ) 1,400       

144 52815 นาง  ศิริอ าไพ   สุวรรณลา ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.มณฑิชา  สุวรรณลา ศม.เฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์(สมทบ) 1,400       

145 52899 นาย  สนั่น   ปัญญาคม ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.อรปรียา  ปัญญาคม ศวส.ศรีสะเกษ (สมทบ) 1,400       

146 52947 นางสาว  อุบล   ศิริวัฒน์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.กันยามาส  สุคนธจันทร์ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย (สมทบ) 1,400       

147 53078 นาง  ชนาธินาถ   หวานหู ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ปวริศา  หวานหู ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโยีชีวภาพ(สมทบ) 1,400       

148 53097 นาย  มงคล   วงค์ไข่ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ณัชชา  วงค์ไข่ ศวพ.เชียงใหม่ (สมทบ) 1,400       

149 53101 นาง  สายเทียม   ใจธรรม ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.เบญญาภา  ทรายลูน ศวพ.เชียงใหม่ (สมทบ) 1,400       

150 53117 นาย  พรอนันต์   หม่อมนวล ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ภัฎชาภรณ์  หม่อมนวล กยท-ศวย.ฉะเชิงเทรา(สมทบ) 1,400       

151 53122 นาง  สมสิริ   เหล็กเพ็ชร์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.นวพร  เหล็กเพ็ชร์ กยท-ศวย.ฉะเชิงเทรา(สมทบ) 1,400       

152 53136 นาง  วีณา   พงษ์สวัสดิ์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.วราเทพ  พงษ์สวัสดิ์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 (สมทบ) 1,400       

153 53161 นาย  สมจิต   พันพัว ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.จุฑามาศ  พันพัว กยท-สนง.ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ฯ(สมทบ) 1,400       

154 53203 นางสาว  สิรินรัตน์   ถาวรสุข ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ณัฐชยา  ถาวรสุข ศวพ.ตรัง (สมทบ) 1,400       



155 53305 นาย  อนุราช   โพธิ์เจริญ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.อัญญารัตน์  โพธิ์เจริญ ศวส.จันทบุรี (สมทบ) 1,400       

156 53336 นาย  ประพจน์   ภูกองไชย ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.นฤทัย  ภูกองไชย ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) 1,400       

157 53338 นาง  จุฑามาศ   ทรายแก้ว ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.พงศธร  ทรายแก้ว ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) 1,400       

158 53357 นาย  ประจักษ์   ชมภู ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.สุภัทรชัย  ชมภู ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) 1,400       

159 53365 นาย  พิชิต   ลาทวี ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.กิตติวรา  ลาทวี ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) 1,400       

160 53435 นางสาว  โสพิศ   ด้วงด า ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.วีนัส  ชุมนวล ศวพ.ปัตตานี (สมทบ) 1,400       

161 53470 นาง  ยุภาวดี   วงษ์แสนค า ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ณัฐพงษ์  วงษ์แสนค า กยท-สนง.ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์(สมทบ) 1,400       

162 53505 นางสาว  นราภรณ์   มีพืชน์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ศุภาพิชญ์  ภูสีเขียว ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ  6 (สมทบ) 1,400       

163 53523 นาง  จันทรจิรา   ใจชื่น ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.รัชชานนท์  ใจชื่น ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) 1,400       

164 53577 นาย  กิระศักดิ์   เสนานนท์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.กานต์พิชชา  เสนานนท์ ศวข.ชุมแพ(สมทบ) 1,400       

165 53620 นาง  ภัทรวดี   ชุมพล ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ต้ังจิตร  ชุมพล ศวข.หนองคาย(สมทบ) 1,400       

166 53666 นาง  สมคิด   ทิพยโสธร ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.นภสร  ทิพย์โสธร ศวข.พัทลุง(สมทบ) 1,400       

167 53667 นาย  นิพัฒน์   เกื้อเม่ง ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.กิตตินันท์  เกื้อเม่ง ศวข.พัทลุง(สมทบ) 1,400       

168 53718 นางสาว  วาสนา   ก าจาย ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.วีรวุฒิ  สีตะระโส ศวข.ชัยนาท(สมทบ) 1,400       

169 53736 นาย  สมพงษ์   ธรรมเจริญ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ณัฐนรี  ธรรมเจริญ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,400       

170 53742 นาย  ภูวนันต์   ดิสระมุณี ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.สุชานันท์  ดิสระมุณี ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,400       

171 53759 นาง  ศิริพร   พิพัฒน์ภูบดี ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.อังค์ริสา  พิพัฒน์ภูบดี ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,400       

172 53917 นาย  สมบัติ   แสงแก้ว ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.อินทิรา  แสงแก้ว ศวข.เชียงใหม(่สมทบ) 1,400       

173 53960 นาย  นรินทร์   เรือสูงเนิน ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.นิชาภัทร  เรือสูงเนิน ศวพ.รือเสาะ (สมทบ) 1,400       

174 53968 นาย  สิทธิชัย   กิ่งแก้ว ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.พิชญาวี  กิ่งแก้ว ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ) 1,400       

175 54022 นาย  สุทธิพงค์   พาหุกาญจน์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.สุจิตา  พาหุกาญจน์ ศวพ.สงขลา(สมทบ) 1,400       

176 54047 นาง  อาระญา   คงคุ่ย ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.นันท์นภัส  คงคุ่ย ศวข.กระบี่ (สมทบ) 1,400       

177 54147 นางสาว  ศิริวรรณ   วงศาโรจน์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ศิริกาญจน์  วงศาโรจน์ สมาชิกสมทบ(กรมหม่อนไหม) 1,400       

178 54152 นางสาว  เสาวนีย์   แก้วประดิษฐ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ธัญลักษณ์  สุวรรณวิหค ศวพ.นครศรีธรรมราช (สมทบ) 1,400       

179 54157 นางสาว  จีรวัจน์   แซ่หลี ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ธนภัทร  บุปผามาศ ศวพ.ระนอง (สมทบ) 1,400       

180 54196 นาย  พงษ์ธร   ชมภูศรี ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.กันตพงศ์  ชมภูศรี สนง.ไหมเฉลิมพระเกียรติฯเขต2อุดร(สมทบ) 1,400       



181 54214 นางสาว  ทัศวรรณ   จันทร์แก้ว ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.พชร  ฟ้าสาร ส านักงานเลขานุการกรม(สมทบ) 1,400       

182 54237 นาย  อุดม   ค าโชติ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ปนัดดา  ค าโชติ ศวข.อุดรธานี(สมทบ) 1,400       

183 54296 นาง  เกศสุดา   ศิริวรรณ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.กชวรรณ  ศิริวรรณ ศวพ.สุโขทัย (สมทบ) 1,400       

184 54331 นาย  สมนึก   แก้วเกาะสะบ้า ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.นาเคนทร์  แก้วเกาะสะบ้า ศวข.สะเมิง(สมทบ) 1,400       

185 54407 นาง  นพมาศ   แสงรัมย์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.นพสร  แสงรัมย์ ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) 1,400       

186 54417 นางสาว  หนึ่งฤทัย   พูลสิน ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.มนัสนันท์  พัทราช ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 (สมทบ) 1,400       

187 54433 นาง  รัตภรณ์   เสียงใส ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ณัฐมน  เสียงใส ศวร.ขอนแก่น (สมทบ) 1,400       

188 54469 นาง  ชอ้อน   พรหมสังคหะ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ภูริณัฐ  พรหมสังคหะ ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 (สมทบ) 1,400       

189 54512 นาย  เอกพล   กันทะเจ็ด ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ศุภวุฒิ  กันทะเจ็ด ศวข.แพร่(สมทบ) 1,400       

190 54514 นาย  เฉลิมพล   พันธ์รัตนสุขกุล ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ภคพร  พันธ์รัตนสุขกุล ศวข.แพร่(สมทบ) 1,400       

191 54516 นาง  กมลรัตน์   ขาวเหลือง ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.กฤษฎา  ขาวเหลือง ศวข.แพร่(สมทบ) 1,400       

192 54525 สิบเอก  ชัยธวัช   ขัดตา ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.สิรินทร์ยา  ขัดตา ศวพ.ที่สูงเชียงราย (สมทบ) 1,400       

193 54564 นางสาว  ภูษณิศา   ระโหฐาน ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ศิวิช  จิวะพงษ์ กองแผนงานและวิชาการ(สมทบ) 1,400       

194 54625 นาง  อุไร   จันทร์ทอง ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.นิธินาถ  จันทร์ทอง กยท-ศวย.สงขลา(สมทบ) 1,400       

195 54682 นาย  สมชาย   สุทธิ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ชินกฤต  สุทธิ กยท-สนง.ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์(สมทบ) 1,400       

196 54692 นางสาว  วชิรา   อาจหาญ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.เอสรา  อาจหาญ กองแผนงานและวิชาการ(สมทบ) 1,400       

197 54731 นาย  มนตรี   มะเย็ง ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ไซฟูลฮัมดี  มะเย็ง ศวพ.นราธิวาส (สมทบ) 1,400       

198 54750 นาง  สุธิมา   นิสพร ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.ธนพนธ์  นิสพร ศวข.พระนครศรีอยุธยา(สมทบ) 1,400       

199 54759 นาง  พัชนี   จันทรัตนะ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.พลัฎฐ์  จันทรัตนะ ศวพ.จันทบุรี (สมทบ) 1,400       

200 54760 นาง  กัญญณัฐ   ตุ้ยวงศ์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ธนภัทร  ตุ้ยวงศ์ ศวพ..ล าปาง (สมทบ) 1,400       

201 54799 นาง  บันดาล   โกศล ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ดาลญา  โกศล ศวพ.ตาก (สมทบ) 1,400       

202 54840 นาง  ชุติมันต์   แซ่ย้าง ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.วรรณวนัช  แซ่ย้าง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ) 1,400       

203 54889 นางสาว  กัณธิมา   ฟักเจริญ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.อาณกร  สุพรรณ์ ศวพ.กาญจนบุรี (สมทบ) 1,400       

204 54931 นาย  วชิรวิชญ์   บุษบา ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.สุรพัฒน์  บุษบา ศวพ.เลย (สมทบ) 1,400       

205 54987 นางสาว  นงนุช   บัวสาย ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.หรรษธร  บัวสาย กยท.-งบพิเศษการค้นคว้ายาง (สมทบ) 1,400       

206 54988 ว่าที่ร้อยตรี  ณัฐพงศ์   สงแทน ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.สุทธิรัตน์  เกิดสมบูรณ์ ศวพ.พัทลุง (สมทบ) 1,400       



207 54994 นางสาว  นันทิยา   ชุ่มชื่น ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.มัลลิกา  มากทุ่งคา ศวส.ชุมพร (สมทบ) 1,400       

208 55002 นาง  ศิริลักษณ์   โพธิ์บอน ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.นันท์นภัส  โพธิ์บอน กยท-สนง.ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์(สมทบ) 1,400       

209 55006 นาย  พาที   บุตรศรี ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.พรศุภัท  บุตรศรี ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,400       

210 55044 นางสาว  สุณิษา   หมายสอนกลาง ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ปภาวิน  ก าแซง ศวร.ขอนแก่น (สมทบ) 1,400       

211 55056 นาง  โสภิษฎ์   บางเลี้ยง ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.สุภัค  อินต๊ะวงศ์ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ) 1,400       

212 55127 นางสาว  สายใจ   ภูแซมโชติ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ธนวัฒน์  ภูแซมโชติ ศวพ.อุทัยธานี (สมทบ) 1,400       

213 55133 นางสาว  ทองมา   ค าสังข์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.พัชราภา  หอมแม้น ศวพ.เพชรบุรี (สมทบ) 1,400       

214 55138 นาย  บุญยืน   วังคชา ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.อพัชรา  วังคชา ศวส.ศรีสะเกษ (สมทบ) 1,400       

215 55144 นาง  ศิริพร   จินาราช ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ศิรประภา  จินาราช กยท-สตย.นครศรีฯ(สมทบ) กลุ่ม 2 1,400       

216 55171 นางสาว  ลดาวัลย์   มาตรา ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ฌยาทิพย์  ดอนโคตรจันทร์ กยท-สนง.ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์(สมทบ) 1,400       

217 55287 นาย  ธีระวัฒน์   วรรณเกื้อ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ธิญาดา  วรรณเกื้อ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) 1,400       

218 55346 นางสาว  อาฝีฉ๊ะ   หมัดละดัม ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.อัสมา  โอฐภิบาล ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,400       

219 55374 นางสาว  ปิยรัตน์   เชิดชู ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ทัตพงศ์  สุวรรณนิตย์ ศวพ.ยะลา (สมทบ) 1,400       

220 55424 นาง  ยุวดี   นาควิสัย ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.เกศินี  ปัญญา ศวส.ชุมพร (สมทบ) 1,400       

221 55425 นาย  สุวิทย์   ไชยรักษ์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.นรีนาถ  ไชยรักษ์ ศวร.สงขลา (สมทบ) 1,400       

222 55435 นางสาว  วิไลวรรณ   โตเต็ม ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.กฤฐิกาญ  บุญงาม ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,400       

223 55444 นาย  เชวง   กอุพาณิชานนท์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ชนิดาภา  กอุพาณิชานนท์ ศวส.ชุมพร (สมทบ) 1,400       

224 55496 นาย  โผน   ค าสังข์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.อัปปสร  ค าสังข์ ศวพ.เพชรบุรี (สมทบ) 1,400       

225 55497 นาง  สายพิน   อายุยืน ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.พิมพ์มาดา  อายุยืน ศวส.เชียงราย (สมทบ) 1,400       

226 55502 นาย  สุพรรณ์   พรค าแก้ว ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.แพรวพรรณ  พรค าแก้ว ศวพ.ปราจีนบุรี (สมทบ) 1,400       

227 55546 นาง  ศุภรัตน์   โกทัน ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ชลธิชา  ภู่ประเสริฐ ศวพ.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,400       

228 55550 นาย  นพคุณ   พรหมจรรย์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ขวัญชนก  พรหมจรรย์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 5 (สมทบ) 1,400       

229 55591 นางสาว  อรวรรยา   ศาสตราคม ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.พรกนก  ผิวพันธมิตร ศวพ.เลย (สมทบ) 1,400       

230 55608 นาง  กมลวรรณ   อธิมงคลสกุล ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ฐนชมศกร  อธิมงคลสกุล ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (สมทบ) 1,400       

231 55627 นาง  กาญจนา   มาชม ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.วิริยา  ทองรินทร์ ศวพ.ที่สูงเพชรบูรณ์ (สมทบ) 1,400       

232 55653 นาย  สุประวีณ์   เล็กจันทร์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.พัณณิตา  เล็กจันทร์ ส านักงานเลขานุการกรม(สมทบ) 1,400       



233 55696 นางสาว  วิจิตรา   สุวรรณรัตน์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ปภาวดี  คงเหมือนเพชร ศวพ.ยะลา (สมทบ) 1,400       

234 55698 นาง  พัชริดา   เสนเผือก ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.คมชาญ  เสนเผือก ศวพ.ยะลา (สมทบ) 1,400       

235 55712 นาย  อ่ิน   บุตรพรม ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.จินดาหรา  บุตรพรม ศวส.เลย (สมทบ) 1,400       

236 55822 นางสาว  ปาลิดา   ธนร่มธรรม ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ปุณิกา  ธนร่มธรรม กองคลัง(สมทบ) 1,400       

237 55825 นาง  พรพิมล   ฉิมอยู่ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ณีรนุช  ฉิมอยู่ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 (สมทบ) 1,400       

238 55879 นางสาว  สมลักษณ์   ใต้สว่าง ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.พงศ์ศรัณย์  ใจค า ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 (สมทบ) 1,400       

239 56054 นาย  สิทธิพงศ์   วงศ์กันทะ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ณัฐกาญจน์  วงศ์กันทะ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ) 1,400       

240 56123 นาย  รัตนจันทร์   กลางประพันธ์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.พสิษฐ์  กลางประพันธ์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ  6 (สมทบ) 1,400       

241 56139 นาง  พิจาริน   วิจิตร ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ธนภรณ์  วิจิตร กยท-ศวพ.ภูเก็ต (สมทบเก็บส่วนกลาง) 1,400       

242 56140 นาง  ทองใส   บุญทอย ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.จตุพล  บุญทอย ศวพ.ภูเก็ต (สมทบ) 1,400       

243 56178 นางสาว  สุภาวดี   ยอดตะพงษ์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.สุพัชชา  ยอดตะพงษ์ กยท.-งบพิเศษการค้นคว้ายาง (สมทบ) 1,400       

244 56298 นางสาว  ราวรรณ   ดวงละเลิศ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.อภิรักษ์  ราชบรรเทา ศวพ.หนองคาย (สมทบ) 1,400       

245 56440 นาง  ชลีรัต   เหมทานนท์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ภูริพัฒน์  เหมทานนท์ กยท-สตย.นครศรีฯ(สมทบ) กลุ่ม 1 1,400       

246 56447 นาง  สกุนา   ชาญฤทธิ์ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ณัฐพร  ธรรมมา ศวส.จันทบุรี (สมทบ) 1,400       

247 56448 นาย  อนุชา   แก้วอยู่ ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.จิรายุ  แก้วอยู่ ศวส.จันทบุรี (สมทบ) 1,400       

248 56469 นาง  จิรพรรณ   จันทร์รุ่ง ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ช.พงศกร  จันทร์รุ่ง ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 (สมทบ) 1,400       

249 56519 นางสาว  อัฉรา   กัญหาเขียว ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ณรงค์ชัย  กัญหาเขียว ศวพ.สุโขทัย (สมทบ) 1,400       

250 56532 นาง  ณัฐฌาภรณ์   คงยุทธ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ธนพร    คงยุทธ ศวพ.พิจิตร (สมทบ) 1,400       

251 56599 นาย  สยมภู   เอ่ียมใส ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.พรหมประทาน  เอ่ียมใส กปผ.(สมทบ) 1,400       

252 56606 นาง  ยุภาภรณ์   กอบัวแก้ว ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ธีรภรณ์  กอบัวแก้ว กปผ.(สมทบ) 1,400       

253 56647 นาย  สมบัติ   พลทะยาน ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.วทันยู  พลทะยาน ศม.เฉลิมพระเกียรติฯชัยภูมิ (สมทบ) 1,400       

254 56681 นางสาว  พรทิพย์   สิทธิมงคล ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ฑีรนันท์  หนูแปลก ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 (สมทบ) 1,400       

255 56690 นาง  เยาวพร   ศักดิ์เจริญชัยกุล ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.ธนทัต  ทับประเสริฐ ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) 1,400       

256 56733 นาง  วริศราภรณ์   ล าสอนจิตต์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.โสรยา  ล าสอนจิตต์ ศวข.เชียงใหม(่สมทบ) 1,400       

257 56841 นาง  ไซด๊ะ   สาแม ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ช.อานัส  สาแม ศวพ.ยะลา (สมทบ) 1,400       

258 56863 นาย  ไพโรจน์   ศรีสุวรรณ์ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.ชุติกาญจน์  ศรีสุวรรณ์ ศวข.ราชบุรี(สมทบ) 1,400       



259 56864 นาง  พัทธลักษณ์   อุทธา ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.นัชชา  อุทธา ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) 1,400       

260 56919 นาย  อนุกูล   แสงมาลา ทุนรายได้น้อย ประถมศึกษา ด.ญ.ขรินทร์ทิพย์  แสงมาลา ศวพ.บุรีรัมย์ (สมทบ) 1,400       

261 56994 นางสาว  ปุณยนุช   บกสุวรรณ ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ด.ญ.อาภัสสรา  บกสุวรรณ กปร.(สมทบ) 1,400       

262 5185 นาย  วีระ   สุขประเสริฐ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปัณณพร  สุขประเสริฐ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) 1,600       

263 7222 นาง  จุฑามาศ   วานิชชา ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.คณาธิป  ผลวัฒนะ ศวร.เพชรบูรณ์ 1,600       

264 7301 นาย  ศรัณย์   ไชยรักษ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.รวิสรา  ไชยรักษ์ ศวร.ระยอง 1,600       

265 7454 นาย  เจตน์   คชฤกษ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.เบญญาภรณ์  คชกฤษ์ ศวข.พิษณุโลก 1,600       

266 7712 นาง  ศิริพรรณ   กัลยาณมิตร ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.บุณยาพร  กัลยาณมิตร ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 พิษณุโลก 1,600       

267 7922 นาย  สุชาติ   โพธิ์อร่าม ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ชาลินี  โพธิ์อร่าม ส านักงานเลขานุการกรม (ล) 1,600       

268 8079 นาง  กัญญารัตน์   ไกรสีห์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น นายณัฐภัทร  ไกรสีห์ ศวพ.มุกดาหาร 1,600       

269 8471 นาง  พัชรพร   กองหาโคตร ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ชญานิษฐ์  กองหาโคตร ศวข.ขอนแก่น 1,600       

270 9520 นาง  นิศาภัทร์   เกียรต์ิสุวนาถ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พลอยชนก  เกีรยรคิ์สุวนาถ กองคลัง (ข) 1,600       

271 9978 นาย  มงคล   ชิณศรี ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.นวพล  ชิณศรี ส านักควบคุมพืชและวัสดุ (ล) 1,600       

272 9996 นาย  ธนภัทร   เวชมะโน ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.โยษิตา  เวชมะโน ศวพ.ตาก 1,600       

273 10057 นาง  นิยม   ไข่มุกข์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ญาณิศา  ไข่มุกข์ ศวพ.นครพนม 1,600       

274 10719 นาง  ย่ิงนิยม   ริยาพันธ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น นายจุฬวิทย์  ริยาพันธ์ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี 1,600       

275 10768 นาง  อุไรวัลย์   จันทร์แสง ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กมลพรรณ  จันทร์แสง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ 1,600       

276 10879 นาง  นาตยา   จันทร์ส่อง ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สุชาดา  จันทร์ส่อง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 4 อุบลฯ 1,600       

277 11011 นาย  ขจรวิทย์   พันธุ์ยางน้อย ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.ณัฐณิชา  พันธุ์ยางน้อย ศวพ.ชัยภูมิ 1,600       

278 11097 นาย  รังสรรค์   ภาคภูมิ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.รตาพร  ภาคภูมิ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 1,600       

279 11201 นาย  พัฒนพล   กองศิริ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กชกร  กองศิริ สถาบันวิจัยพืชไร่ (ล) 1,600       

280 11278 นาย  ไกรสิงห์   ชูดี ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สรสิช  ชูดี ศวพ.ปทุมธานี 1,600       

281 11313 นาย  ยุคลรัตน์   สุวรรณ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.นวพล  สุวรรณ ส านักงานเลขานุการกรม (ล) 1,600       

282 11525 นาง  อัจฉรา   หวังอาษา ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กมลนัทธ์  หวังอาษา ช าระพิเศษ 1,600       

283 11642 นางสาว  นิตยา   โพนทัน ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.เอกฤทัย  กล่อมจิตต์ ศวพ.นครพนม 1,600       

284 11679 นาง  มลิสา   เวชยานนท์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พรไพลิน  เวชยานนท์ กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ข) 1,600       



285 11897 นาย  อนุชาติ   คชสถิตย์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปุณยากร  คชสถิตย์ ศวข.อุบลราชธานี 1,600       

286 12012 นาย  ยุทธนา   ชัยชมภู ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ชยนนันต์  ชัยชมภู ศวพ.ที่สูงเชียงราย 1,600       

287 12094 นาง  เพ็ญลักษณ์   ชูดี ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พัทธนันท์  ชูดี ศวพ.กาญจนบุรี 1,600       

288 12099 นาง  สรัลพร   สุพรรณ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กิตติพงศ์  สุพรรณ์ ศวข.เชียงใหม่ 1,600       

289 12146 นาง  จรีรัตน์   มีพืชน์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.จิรัฎฐิ์  มีพืชน์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 6 จันทบุรี 1,600       

290 12173 นาย  ธีรศักดิ์   พินิจรอบ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธีรวัฒน์  พินิจรอบ ศวพ.กาญจนบุรี 1,600       

291 12521 นางสาว  ธนัชพร   แสงโค ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณัฐนิชา  มีมอญ ศวร.ชัยนาท 1,600       

292 12541 นาย  อดุลย์   อินทรประเสริฐ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อิศราภรณ์  อินทรประเสริฐ ศวข.ปราจีนบุรี 1,600       

293 12542 นาง  ราตรี   สมจิตร ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.นิภาพร  สมจิตร กองคลัง (ข) 1,600       

294 12554 นาง  ปราณี   วรเนตรสุดาทิพย์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.คณิศร  วรเนตรสุดาทิพย์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 ขอนแก่น 1,600       

295 12556 นาง  พรนับพัน   สุนทรไชยา ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ณดณ  สุนทรไชยา กองแผนงานและวิชาการ (ข) 1,600       

296 12635 นาย  สุจริต   อ้อไธสง ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สิรินรัตน์  อ้อไธสง ศวพ.สงขลา 1,600       

297 12876 นาง  วรัญยา   สมวงศ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปานวรัญญ์    สมวงค์ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 1,600       

298 12984 นางสาว  อรพรรณ   จันเทพา ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.มีชัย  รัศมี ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ 1,600       

299 13028 นางสาว  เนาวรัตน์   แก้วพงษ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วีรภัทร  สุทธนันท์ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 1,600       

300 13114 นาง  ทัศนีย์   บุตรทอง ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อัยย์  บุตรทอง ศวร.นครสวรรค์ 1,600       

301 13267 นาง  เทียนทอง   ภูจอมดาว ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ณัฐดนัย  ภูจอมดาว กยท-สตย.หนองคาย 1,600       

302 13305 นาย  ยรรยง   พันธ์พฤกษ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พนธ์พลช  พันธ์พฤกษ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ข) 1,600       

303 13324 นาง  นันท์นภัส   ชมบุญ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนวัฒน์  ศรีเฉลิม ศวข.สุรินทร์ 1,600       

304 13352 นาย  วัชรพล   เชื้อเพชร ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.เพชรรัตน์  เชื้อเพชร ศวพ.กาญจนบุรี 1,600       

305 50409 นาย  เสริม   เต๋จ๊ะ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ฐิติกานต์  เต๋จ๊ะ ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ) 1,600       

306 50700 นาง  บุบผา   รินฤทธิ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.ตวงรัตน์  รินฤทธิ์ ศวพ.น่าน (สมทบ) 1,600       

307 50742 นาย  สงคราม   ค าแสน ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปวีณ์สุดา  ค าแสน ศวพ.น่าน (สมทบ) 1,600       

308 50860 นาง  สุพรรณ   แก้ววิจิตร์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น นายสุทธิรักษ์  สายทอง ศวพ.บุรีรัมย์ (สมทบ) 1,600       

309 50922 นาย  รวย   จันทร์ฉาย ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.นฤพร  จันทร์ฉาย ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 (สมทบ) 1,600       

310 51113 นาย  ประเสริฐ   เจียมมี ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ประภัสนา  เจียมมี ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,600       



311 51194 นาง  บุญสืบ   ขุนเสถียร ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธีรดนย์  ขุนเสถียร ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) 1,600       

312 51315 นาย  ไพศาล   คชเสนีย์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ศศิกานต์  คชเสนีย์ กยท-ศวพ.ตรัง (สมทบเก็บส่วนกลาง) 1,600       

313 51330 นาง  เจษฎาภรณ์   ชูแก้ว ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พงศธร  หูเขียว ศวพ.ตรัง (สมทบ) 1,600       

314 51386 นาง  มนัสสินี   ราชสงฆ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น นายราชศักย์  ราชสงฆ์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,600       

315 51569 นาง  ธนัชชา   มัชณิมาดิลก ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนภัทร์  มัชฌิมาดิลก กวป.(สมทบ) 1,600       

316 51625 นาง  ภัทราภรณ์   ค าจีน ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.เดชอนันชัย  ค าจีน ศวพ.ที่สูงเชียงราย (สมทบ) 1,600       

317 51681 นาย  สมชาติ   อุทัง ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ธัญชนก  อุทัง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ) 1,600       

318 51798 นาง  สุมาลี   ผลาพรม ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ชวิศา  ผลาพรม ศวพ.ร้อยเอ็ด (สมทบ) 1,600       

319 51830 นาย  ปริญญา   เถากายา ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ภาณุภัทร  เถากายา ศวพ.ร้อยเอ็ด (สมทบ) 1,600       

320 52007 นาย  นิรันดร์   สุดแดน ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณัฐธิดา  สุดแดน ศวพ.แพร่ (สมทบ) 1,600       

321 52055 นาง  พัชรินทร์   แพ่งศรี ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.วิมลวรรณ  แพ่งศรี ศวร.ชัยนาท (สมทบ) 1,600       

322 52215 นาย  ณรงค์   ย้อนใจทัน ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.รัชชานนท์  ย้อนใจทัน ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) 1,600       

323 52269 นางสาว  สลักจิตร   สุจริต ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.บัวชมภู  พันธ์มโน ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 5 (สมทบ) 1,600       

324 52364 นาง  ส ารวม   แย้มแจ่ม ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.เนื้อทอง  แย้มแจ่ม ศวข.ชัยนาท(สมทบ) 1,600       

325 52370 นาง  จิตรลดา   วังกะ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น นายจิรภัทร  วังกะ ศวข.ชัยนาท(สมทบ) 1,600       

326 52565 นาย  โศภน   ชัยศิลปิน ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ภูริณัฐ  ชัยศิลปิน ศวส.เชียงราย (สมทบ) 1,600       

327 52602 นาย  วิจิตร   อายุยืน ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พัทธดนย์  อายุยืน ศวส.เชียงราย (สมทบ) 1,600       

328 52665 นาย  ทวีศักดิ์   โสดาพรม ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ปาติวัฒน์  โสดาพรม ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 4 (สมทบ) 1,600       

329 52666 นาย  ประคอง   อุพันธา ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.วรัญญา  อุพันธา ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 4 (สมทบ) 1,600       

330 52669 นางสาว  วิไลจิตต์   นวลผิว ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.วรัทยา  แสงสุวรรณ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 4 (สมทบ) 1,600       

331 52674 นางสาว  สุพิชฌาย์   นาคทอง ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ธัญวรรณ  วงศ์เสรี ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,600       

332 52702 นาง  สุนิสา   กูเซอ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สมชัย  กูเชอ ศวพ.ที่สูงเชียงราย (สมทบ) 1,600       

333 52903 นาย  ปฎิภาณ   ทองพันชั่ง ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ภัครมัย  ทองพันชั่ง ศวส.ศรีสะเกษ (สมทบ) 1,600       

334 52927 นาย  ประจันทร์   พวงพลอย ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ขวัญมนัส  พวงพลอย ศวส.ศรีสะเกษ (สมทบ) 1,600       

335 53024 นาง  นัฎทิวา   เหมะธุลิน ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ศุภิสรา  เหมะธุลิน ศวพ.มุกดาหาร (สมทบ) 1,600       

336 53182 นาง  นวลนิภา   บุญบุตร ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนภูมินทร์  บุญบุตร กปผ.(สมทบ) 1,600       



337 53273 นางสาว  มาฤดี   ชมภูจันทร์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.วิภารัตน์  ชมภูจันทร์ กปผ.(สมทบ) 1,600       

338 53331 นาย  ค าพันธ์   สุจริต ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อัษรา  สุจริต ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) 1,600       

339 53332 นาย  พิทักษ์   บุญเชื่อม ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สุชัญญา  บุญเชื่อม ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) 1,600       

340 53344 นาย  พิทักษ์   สายแสง ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พรชิตา  สายแสง ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) 1,600       

341 53494 นางสาว  วรรณภา   แก้วปัญญา ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนกฤต  อินทแสง กปผ.(สมทบ) 1,600       

342 53546 นางสาว  เบ็ญจมาตร   รัศมีรณชัย ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศุภณัฐ  แก้วสระแสน ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) 1,600       

343 53589 นาย  สุธรรม   จินดา ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สิทธาวุฒิ  จินดา ศวข.เชียงใหม(่สมทบ) 1,600       

344 53613 นาย  สายัณห์   ปัญญาปะระ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ภาณุพงศ์  ปัญญาปะระ ศวข.เชียงใหม(่สมทบ) 1,600       

345 53670 นางสาว  กนิตย์สา   เกษรสวัสดิ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กนิษฐา  จูงศิริ ศวข.นครศรีธรรมราช(สมทบ) 1,600       

346 53734 นาย  วินัย   แขวงเร็ม ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณิชาภัทร  แขวงเร็ม ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,600       

347 53735 นาย  อุกฤษฎ์   แขวงเร็ม ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.จุฑานันท์  แขวงเร็ม ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,600       

348 53744 นาย  สายัณห์   มิ่งเมือง ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.เกวลี  มิ่งเมือง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,600       

349 53865 นาง  เพ็ญแข   เดชดิษพงษ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พรรษกร  เดชดิษพงษ์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 (สมทบ) 1,600       

350 53956 นาย  ธวัชชัย   สุพรมอินทร์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อังคณา  ปานจรูญ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯเลย(สมทบ) 1,600       

351 53981 นาง  พูนสวรรค์   สิงห์ค า ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ฐิติกร  สิงห์ค า ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ) 1,600       

352 54088 นาย  วีรชาติ   ไชยทองรักษ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ชลิสา  ไชยทองรักษ์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,600       

353 54187 นาง  อนงค์   ทองสิงห์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อภิญญา  ทองสิงห์ ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ) 1,600       

354 54188 นาง  ล าพร   พันธ์โสรี ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ภวิตา  พันธ์โสรี ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ) 1,600       

355 54190 นาง  สมพิศ   บุญแจ่ม ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.หนิ่งฤทัย  ทุมมี ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ) 1,600       

356 54195 นาง  ทัศรินทร์   จ าปามูล ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปรีชญา  จ าปามูล สนง.ไหมเฉลิมพระเกียรติฯเขต2อุดร(สมทบ) 1,600       

357 54253 นาย  วรวุธ   บุญธรรม ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วัชรพล  บุญธรรม ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ) 1,600       

358 54255 นาย  โกวิท   ทองพันชั่ง ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ไกรวิทย์  ทองพันชั่ง ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ) 1,600       

359 54351 นาย  ธีระพล   มุกฎารัตน์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.นวพล  มุกฎารัตน์ ศวข.ปัตตานี(สมทบ) 1,600       

360 54547 นาง  ณัฐการย์   ผดุงพร ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กรรณรัตน์  คะเชญชาติ กองคลัง(สมทบ) 1,600       

361 54567 นาง  พิลาวรรณ   เลิศค า ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วรพงษ์  เลิศค า ศวพ.น่าน (สมทบ) 1,600       

362 54729 นาง  นันทนา   จันทร์แก้ว ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ฐิตยากร  นนสีไพร ศวพ.นราธิวาส (สมทบ) 1,600       



363 54747 นางสาว  เพ็ญนิภา   เสือด้วง ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณัฏฐธิดา  ทองนวล กยท-ศวย.สงขลา(สมทบ) 1,600       

364 54757 นาย  สมศักดิ์   พ่ึงกัน ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ชนะชัย  พ่ึงกัน ศวร.ชัยนาท (สมทบ) 1,600       

365 54849 นาย  ยอดย่ิง   สวมชัยภูมิ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ภาคีน  สวมชัยภูมิ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 (สมทบ) 1,600       

366 54851 นาง  ศศิปรียา   วัชระ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ธนารักษ์  วัชระ กยท-ศวย.สงขลา(สมทบ) 1,600       

367 54894 นางสาว  เกษร   คล้ายสุบรรณ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ภัครพงษ์  วราศิลป์ ศวพ.กาญจนบุรี (สมทบ) 1,600       

368 54932 นาง  กันตินันท์   บุษบา ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น นายณัฎฐพล  บุษบา ศวพ.เลย (สมทบ) 1,600       

369 54937 นาง  อภิญญา   สุลาลัย ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สุวรรณา  สุลาลัย กปผ.(สมทบ) 1,600       

370 55037 นาย  ทองดา   ชิดนอก ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.มลธิรา  ชิดนอก ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 (สมทบ) 1,600       

371 55174 นาย  จิระพันธ์   มั่นหมาย ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ลลิต  มั่นหมาย กปผ.(สมทบ) 1,600       

372 55197 นาย  มานัส   วีระชาติ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วิริภณ  วีระชาติ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 (สมทบ) 1,600       

373 55376 นาง  รจนา   ฉิมนอก ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.อาทิตย์  ฉิมนอก กองการเจ้าหน้าที่ (สมทบ) 1,600       

374 55411 นาง  บุบผา   วงศาโรจน์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.เมธัส  วงศาโรจน์ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโยีชีวภาพ(สมทบ) 1,600       

375 55422 นาง  พรทิพย์   บัวขาว ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สิริพร  บัวขาว ศวส.ชุมพร (สมทบ) 1,600       

376 55426 นาง  สมใจ   ไชยรักษ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ธนัชชา  เนียมพุ่ม ศวร.สงขลา (สมทบ) 1,600       

377 55498 นาย  อนันท์   พูลทวี ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อัญชลี  พูลทวี ศวพ.เพชรบุรี (สมทบ) 1,600       

378 55510 นาง  วชิราภรณ์   แสงโสดา ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.นราวิชญ์  แสงโสดา ศวพ.เลย (สมทบ) 1,600       

379 55556 นาง  แสงจันทร์   โมราสุข ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.จักรกฤษณ์  โมราสุข ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ) 1,600       

380 55574 นาย  พิเชษฐ   สุภาสุ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.จุฑามาศ  สุภาสุ ศวพ.เลย (สมทบ) 1,600       

381 55599 นาง  มาลัย   กล่อมแก้ว ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ดวงหทัย  กล่อมแก้ว ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (สมทบ) 1,600       

382 55853 นาง  นาฎฐมนทน์   วิวรรธน์ภาสกร ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ประวีณรัฐ  วิวรรธน์ภาสกร กองคลัง(สมทบ) 1,600       

383 55902 นาง  ศิริวรรณ   จงสมจิตต์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.วิมลวรรณ  จงสมจิตต์ กวป.(สมทบ) 1,600       

384 55982 นาย  เชน   เทพสกุล ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.นัฎฐรัช  เทพสกุล ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช(สมทบ) 1,600       

385 56026 นาง  ปัณณธร   ค าป้อ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณิชมน  ค าป้อ กวป.(สมทบ) 1,600       

386 56072 นาย  นิรันทร์   เขียวแก้ว ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ณัฐดนัย  เขียวแก้ว ศวข.แพร่(สมทบ) 1,600       

387 56119 นาง  ไพศรี   ทองชนะ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณัฐกานต์  ทองชนะ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) 1,600       

388 56276 นาง  โสภิดา   ถนอมชนม์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กนกวรรณ  ถนอมชนม์ ศวพ.ชุมพร(สมทบ) 1,600       



389 56318 นางสาว  สิริลักษณ์   เลิศวิไล ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อินทิรา  เพ็ชรใส ส านักวิจัยพัฒนาการอารักพืช(สมทบ) 1,600       

390 56368 นาง  เยาวภา   สงพูล ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธีรภัทร  โพธิ์ยา ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 5 (สมทบ) 1,600       

391 56470 นาง  อนงนาฏ   ขาวมรดก ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปฐมาวดี  ขาวมรดก ศวพ.ชุมพร(สมทบ) 1,600       

392 56636 นาย  สมฤกษ์   บุญเรือง ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อุรุณี  บุญเรือง ส านักงานเลขานุการกรม(สมทบ) 1,600       

393 56641 นางสาว  ฉัตรฤดี   จันทินมาธร ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.อิทธิกร  จันทินมาธร ศวพ.สุรินทร์(สมทบ) 1,600       

394 56932 นาย  สัญญา   วัฒนธรรม ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สุกัญญา  วัฒนธรรม กยท-สถาบันวิจัยยาง(สมทบ) 1,600       

395 56988 นางสาว  พันธุมวดี   เฉลิมวัฒน์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สุทัศน์  เฉลิมวัฒน์ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม(สมทบ) 1,600       

396 56998 นางสาว  นฤมล   แตงพลับ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ณัฐพล  มังสา ศวพ.เพชรบุรี (สมทบ) 1,600       

397 57075 นาง  สุมณฑา   นนทะน า ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.เบญญทิพย์  นนทะน า ศวร.ขอนแก่น (สมทบ) 1,600       

398 5348 นาย  วิรัตน์   ชัยชนะ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.วาสิตา  ชัยชนะ ลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน กวก. 1,800       

399 6030 นาง  ชลลดา   เสียงใหญ่ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายปิติพงศ์   เสียงใหญ่ ศวข.แพร่ 1,800       

400 6158 นาง  ขวัญใจ   คชภักดี ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายฉัตรพงษ์  คชภักดี ศวข.พัทลุง 1,800       

401 6462 นาย  สุภัทร   หนูสวัสดิ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ธวัลรัตน์  หนูสวัสดิ์ ดตพ.ท่าเรือสงขลา 1,800       

402 6551 นาย  ศรีอุดร   เพชรเวียง ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.เพชรดา  เพชรเอียง ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี 1,800       

403 6965 นาย  ธัชชัย   ปกรณ์พิมุข ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.กุลวรากร  ปกรณ์พิมุข ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง กรมวิชาการ 1,800       

404 7300 นาย  อดุลย์   สิทธิวงศ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.อภิชญา  สิทธิวงศ์ ศวข.แพร่ 1,800       

405 7371 นาย  ทักศิลป์   เสนาะดี ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.พลอยพิกุล  เสนาะดี กยท-สถาบันวิจัยยาง 1,800       

406 7456 นาย  ประหยัด   ยุพิน ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ปทิตตา  ยุพิน ศวพ.มุกดาหาร 1,800       

407 7485 นาย  คนึง   บัวชุม ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ศรัณย์พร  บัวชุม ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง กรมวิชาการ 1,800       

408 7576 นาง  ดรุณวรรณ   สกุลศิริวัฒน์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.กัญยรัตน์  สกุลศิริวัฒน์ ส านักงานเลขานุการกรม (ข) 1,800       

409 8862 นาง  เพ็ญจันทร์   สุทธานุกูล ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายธรรมรงค์  สุทธานุกูล ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 1,800       

410 8978 นาย  สมทรง   โชติชื่น ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ณัชชา  โชติชื่น ศวข.ปทุมธานี 1,800       

411 9531 นาย  มานิตย์   เงินมี ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายศสิพงษ์  เงินมี ส านักควบคุมพืชและวัสดุ (ล) 1,800       

412 9534 นาย  ธวัชชัย   นิ่มกิ่งรัตน์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ศศิภา  นิ่มกิ่งรัตน์ ศวส.ศรีสะเกษ 1,800       

413 10248 นาย  ทวิช   ชุ่มในใจ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.กัญญาณัฐ  ชุ่มในใจ ส านักงานเลขานุการกรม (ล) 1,800       

414 10450 นาย  อรรถชัย   สระโพธิ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ด.ช.ชัยนุดดีน  สระโพธิ์ ศวพ.รือเสาะ 1,800       



415 10503 นาย  อารุณ   เวียงวี ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายชุติมันต์  เวียงวี ศวข.แพร่ 1,800       

416 10616 นาง  ฐิพรรัศม์   พิมลวิรัชกุล ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายพีระวรรตน์  พิมลวิรัชกุล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 1,800       

417 10679 นาง  มะลิวัลย์   จันทรา ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายภาคภูมิ  จันทรา ส านักบริหารกลาง กรมการข้าว(ข) 1,800       

418 10692 นาง  ยุวดี   บุญใหญ่ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.วิภาษณีย์  บุญใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 1,800       

419 10763 นาง  อุชฎา   สุขจันทร์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายธนภพ  สุขจันทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 1,800       

420 10821 นาย  วีราวัฒน์   วีระกรพานิช ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายณพฤธ  วีระกรพานิช ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง กรมวิชาการ 1,800       

421 10827 นาย  สหรัตน์   สามิลา ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ศิรินาถ  สามิลา ศวพ.นราธิวาส 1,800       

422 10915 นาง  สุมาลี   ศรีแก้ว ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.อารยา  ศรีแก้ว ศวส.ตรัง 1,800       

423 11159 นาย  ชูชาติ   วัฒนวรรณ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายไทแทน  วัฒนวรรณ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 6 จันทบุรี 1,800       

424 11161 นาย  ประสิทธิ์   ศิริเถียร ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายชิษณุพงศ์  ศิริเสถียร ศวข.นครราชสีมา 1,800       

425 11211 นาง  พิมพ์พรรณ   กสิกรรม ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ณิชาพรรณ  กสิกรรม กองการเจ้าหน้าที่ (ข) 1,800       

426 11248 นาย  บาลทิตย์   ทองแดง ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.จิราภา  ทองแดง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) 1,800       

427 11318 นาย  ภัทรพล   เชยเจริญ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.พรนภัส  เชยเจริญ กยท-สถาบันวิจัยยาง 1,800       

428 11353 นาย  จรูญ   ภูเมศร์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายทีปกร  ภูเมศร์ ศวพ.ยะลา (ศวส.ยะลา) 1,800       

429 11370 นาย  สมรัก   หมื่นเมือง ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ศราลักษณ์  หมื่นเมือง ศวพ.พัทลุง 1,800       

430 11521 นาย  ประสิทธิ์   ศรีภุมมา ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายเชิดชัย  ศรีภุมมา ศวพ.สุพรรณบุรี 1,800       

431 11558 นาย  ภูวดล   เตโช ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ฐิติรัตน์  เตโช ศวพ.ที่สูงเพชรบูรณ์ 1,800       

432 11601 นาย  ประเทือง   โตเต็ม ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายสุรพงษ์  โตเต็ม ศวร.นครสวรรค์ 1,800       

433 11770 นาย  สาธิต   แก้วปฏิมา ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายสาธิต  แก้วปฏิมา ศวพ.ยะลา (ศวส.ยะลา) 1,800       

434 11781 นาย  วินัย   แก้วบรรจง ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.มัลลิกา  แก้วบรรจง กยท-สตย.นครศรีฯ 1,800       

435 11931 นาย  วิกิตย์   สารปรัง ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายนนทวัฒน์  สารปรัง เงินหมุนเวียนเชื้อไรโซเบียม 1,800       

436 11941 นาย  ศุภชัย   แสนสุข ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายทศพล  แสนสุข กยท-ศวย.หนองคาย 1,800       

437 11976 นาง  จิดาภา   สุภาผล ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.วัลย์ลดา  สุภาผล สถาบันวิจัยพืชสวน (ข) 1,800       

438 11982 นางสาว  ฉันทนา   คงนคร ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายภาวิต  บุรพกุศลศรี ศวร.สงขลา 1,800       

439 12171 นาย  จุมพล   ทาสิงห์ด า ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.วรรณกานต์  ทาสิงห์ค า ศวข.เชียงใหม่ 1,800       

440 12300 นาง  วรรณา   ปัญจสมานวงศ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.พิชชาพร  ปัญจสมานวงศ์ ส านักคุ้มครองพันธ์พืช (ข) 1,800       



441 12790 นางสาว  สิริกานต์   วมะพุทธา ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.พิชชาภรณ์  เหล่าจตุรพิศ ดตพ.ท่าเรือกรุงเทพ 1,800       

442 13050 นาง  ศศิธร   หรินทรานนท์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายรุ่งภพ  หรินทรานนท์ ศวส.จันทบุรี 1,800       

443 13169 นางสาว  ชนาภัทร   นาคา ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายรชต  พลายแสง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 5 ชัยนาท 1,800       

444 50031 นาง  กนกพร   สอนวิจารณ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายทัศน์พล  สอนวิจารณ์ กยท.-งบพิเศษการค้นคว้ายาง (สมทบ) 1,800       

445 50191 นาง  ประไม   จ าปาเงิน ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ปัทมวรรณ  บุญแสง ส านักวิจัยพัฒนาการอารักพืช(สมทบ) 1,800       

446 50329 นาง  ส าเริง   ทิพนี ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายพงษ์พัฒน์  ทิพนี ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ) 1,800       

447 50366 นาย  ประหยัด   วงศ์ษา ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายวทัญํู  วงศ์ษา ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ) 1,800       

448 50595 นาย  สินธ์   เวียงแก้ว ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายภาราดา  เวียงแก้ว ศวพ..ล าปาง (สมทบ) 1,800       

449 50663 นาย  ต่ิง   เขื่อนอ้าย ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ตรีทิพยนิภา  เขื่อนอ้าย ศวพ.น่าน (สมทบ) 1,800       

450 50678 นาง  มลิ   ทาไชย ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.สิรินทรา  ทาไชย ศวพ.น่าน (สมทบ) 1,800       

451 50684 นาง  วร   ทาฝ้ัน ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.นันธิยา  ทาฝ้ัน ศวพ.น่าน (สมทบ) 1,800       

452 50692 นาง  รัชนา   โพธิสัตย์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ปพิชญา  โพธิสัตย์ ศวพ.น่าน (สมทบ) 1,800       

453 50741 นาย  สุวรรณ์   ณะรศ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายอภิรักษ์  ณะรศ ศวพ.น่าน (สมทบ) 1,800       

454 50898 นาย  สมบัติ   ติตุมมา ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ปรัสวรรณ  ติตุมมา ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 (สมทบ) 1,800       

455 50903 นาง  ผ่องศรี   เฉลยฤทธิ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ธันย์ชนก  เฉลยฤทธิ์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 (สมทบ) 1,800       

456 50921 นาย  อุดม   วานิช ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายทรงกลด  วานิช ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 (สมทบ) 1,800       

457 50953 นาง  วาสนา   นาคเจือ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.เพียงตะวัน  นาคเจือ ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,800       

458 50964 นาง  สุกัญญา   เมฆสุข ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ทิพวรรณ  เมฆสุข ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,800       

459 50991 นาง  สุนันท์   โตเต็ม ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายสุรพล  โตเต็ม ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,800       

460 50998 นาย  ประสาร   ทิพย์รักษ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ปัทมา  ทิพย์รักษ์ ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,800       

461 51018 นาย  สุชาติ   กลิ่นสอน ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.เพ็ญพิมล  กลิ่นสอน ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,800       

462 51096 นาง  วาสนา   แจ้งโสภา ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.นิศา  แจ้งโสภา ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,800       

463 51109 นาย  วรากร   พนมสวย ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.อรปรียา  พนมสวย ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,800       

464 51112 นาง  ทิพพยาพัศ   สวยไธสง ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ญาดา  สวยไธสง ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 1,800       

465 51180 นาง  อารีรักษ์   ทรัพย์มี ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายพีรณัฐ  ทรัพย์มี ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) 1,800       

466 51189 นาง  อังคนา   แมงเมิน ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายภูวมินทร์  แมงเมิง ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) 1,800       



467 51222 นาง  ไพเราะ   เทพทอง ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.อาทิมา  เทพทอง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,800       

468 51291 นาง  สุจินต์   เชาว์ทวี ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.สุธิมา  เชาว์ทวี ศวร.สงขลา (สมทบ) 1,800       

469 51316 นาง  จิราภรณ์   คชเสนีย์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ณิชกานต์  คชเสนีย์ กยท-ศวพ.ตรัง (สมทบเก็บส่วนกลาง) 1,800       

470 51378 นาย  วรศักดิ์   ราชสงฆ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.กัญชพร  ราชสงฆ์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,800       

471 51455 นาง  ปรียาดา   ทีภูเขียว ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.กัญญาณัฐ  ทีภูเขียว ศวข.ชุมแพ(สมทบ) 1,800       

472 51566 นาย  ประทิน   โปร่งจิตร ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายพรพล  โปร่งจิตร ศวพ.บุรีรัมย์ (สมทบ) 1,800       

473 51578 นาย  จ าลอง   ทศพิมพ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ปนัดดา  ทศพิมพ์ ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) 1,800       

474 51616 นาย  ประธาน   จรรยากรณ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.สุทธิดา  จรรยากรณ์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 (สมทบ) 1,800       

475 51697 นาง  วรนิตยา   บุราณฤทธิ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.นฤวดา   นราพงศ์ ศวพ.ตาก (สมทบ) 1,800       

476 51835 นาย  สงบ   เอ้ือการ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.นพมาศ  เอ้ือการ ศวพ.ร้อยเอ็ด (สมทบ) 1,800       

477 51956 นาย  สุพจน์   ต๋าค า ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายณัฐวุฒิ  ต๋าค า ศวข.สะเมิง(สมทบ) 1,800       

478 52072 นาง  วิไลวรรณ   ขวัญพัทลุง ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.อาภาพันธ์  ขวัญพัทลุง กปผ.(สมทบ) 1,800       

479 52187 นาง  หนูปี   ศรีภุมมา ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายอินทัต  ศรีภุมมา ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) 1,800       

480 52264 นาย  ปรีชา   บุญหล้า ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.กาญจนา  บุญหล้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตรขอนแก่น (สมทบ) 1,800       

481 52457 นาง  บังอร   พรหมรักษา ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายกรกช  พรหมรักษา ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ) 1,800       

482 52469 นาง  ฆอตีเยาะ   ยูโซ๊ะ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายซาฟีอี  ยูโซ๊ะ ศวพ.ยะลา (สมทบ) 1,800       

483 52481 นาง  กนกวรรณ   เกื้อกูล ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายอนุกิตต์  เกื้อกูล ศวพ.ยะลา (สมทบ) 1,800       

484 52484 นาย  อุทัย   สีไว ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.มนทกานต์  สีไว ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 (สมทบ) 1,800       

485 52544 นาย  วิจิตร   สุวรรณสม ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ธัญญาลักษณ์  สุวรรณสม ศูนย์ฯเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น(สมทบ) 1,800       

486 52557 นาย  ลิลิต   สง่าศรี ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายก้องภูมิ  สง่าศรี ศวส.เชียงราย (สมทบ) 1,800       

487 52595 นาย  ไพโรจน์   พรมวงศ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายวิทยากร  พรมวงค์ ศวส.เชียงราย (สมทบ) 1,800       

488 52661 นาง  อุทัย   ศรีสาร ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.วิภาวนี  ศรีสาร ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 4 (สมทบ) 1,800       

489 52680 นาง  ทิพย์สุดา   ทางชอบ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายกนกศักดิ์  ทางชอบ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 4 (สมทบ) 1,800       

490 52691 นาย  ส าราญศักดิ์   วงศ์ช่วย ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.อัฐภิญญา  วงศ์ช่วย ศวพ.ที่สูงเชียงราย (สมทบ) 1,800       

491 52733 นาง  สมทรง   ชินประหัษฐ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายณัฐพล  ชินประหัษฐ์ ศวข.พระนครศรีอยุธยา(สมทบ) 1,800       

492 52774 นางสาว  วิมล   พระศรี ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.พิมพ์ชนก  เผือกฉ่ า สถาบันวิจัยพืชสวน(สมทบ) 1,800       



493 52977 นางสาว  อัญชุลี   ติดต่อ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.จิราภา  แซ๋อ้ึง สถาบันวิจัยพืชสวน(สมทบ) 1,800       

494 53004 นาง  เพ็ญพิมล   ค าอ้อ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ด.ญ.ฐานิตา  ค าอ้อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตรขอนแก่น (สมทบ) 1,800       

495 53089 นาง  สุมาลี   วงศ์ช่วย ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายสุรเชษฐ์  วงศ์ช่วย ศวส.เชียงราย (สมทบ) 1,800       

496 53104 นาง  ศรีเพชร   หมื่นเที่ยง ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.กัญญาพัชร  หมื่นเที่ยง ศวพ.เชียงใหม่ (สมทบ) 1,800       

497 53167 นาง  จันทรา   คันฉาย ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ญาณิศา  คันฉาย กยท.-งบพิเศษการค้นคว้ายาง (สมทบ) 1,800       

498 53171 นาง  สถาพร   สกุลพงษ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ศศิธร  พรหมทอง ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) 1,800       

499 53283 นาย  จ านง   คงแทน ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.สุทธิดา  คงแทน กยท-ศวย.สงขลา(สมทบ) 1,800       

500 53304 นาง  นงนุช   เนินโพธิ์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.หทัยรัตน์  เนินโพธิ์ ศวส.จันทบุรี (สมทบ) 1,800       

501 53330 นาง  ไพวรรณ   หาทวี ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ณภาพร  หาทวี ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) 1,800       

502 53337 นาย  นรินทร์   อินทมาตร ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ลลิตา  อินทมาตร ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) 1,800       

503 53352 นาย  ประจักษ์   เหมธร ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.นฤมล  เหมธร ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) 1,800       

504 53397 นาง  นภาพร   อภิจิรานนท์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.กนกพร  อภิจิรานนท์ ศวส.เชียงราย (สมทบ) 1,800       

505 53422 นาย  ปรีชา   ภูสีเขียว ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.กุลนิษฐ์  ภูสีเขียว ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ  6 (สมทบ) 1,800       

506 53521 นางสาว  ยุวดี   สุตบุตร ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายธนวุฒิ  แซ่ภู่ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) 1,800       

507 53603 นาย  กนกชัย   พลใส ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ด.ญ.ธิดารัตน์  พลใส ศวข.เชียงใหม(่สมทบ) 1,800       

508 53622 นาย  อุทิศ   สิริหลวง ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ดรุณี  สิริหลวง ศวข.หนองคาย(สมทบ) 1,800       

509 53691 นาย  สุธรรม   สติมั่น ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.สิริยาภร  สติมั่น ศวข.สุรินทร์(สมทบ) 1,800       

510 53731 นาง  วันนา   ทองใหญ่ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ด.ญ.ณัชชา  ทองใหญ่ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,800       

511 53737 นาย  ปราโมทย์   ศักดิ์สุวรรณ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.วรรณนิษา  ศักดิ์สุวรรณ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,800       

512 53752 นางสาว  อ าไพ   จันทร์เพชรพูล ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.กชมน  จิตรพันธ์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,800       

513 53757 นาง  โสภา   เวชพันธ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.กาญจนา  เวชพันธ์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,800       

514 53837 นาง  ละออ   เลิศศิริวิบูลย์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.กนกวรรณ  เลิศศิริวิบูลย์ ศวพ.รือเสาะ (สมทบ) 1,800       

515 53990 นาง  ณัฐยา   ทองพันชั่ง ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายศรายุทธ  ทองพันชั่ง ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ) 1,800       

516 54033 นาง  เนตรดาว   มารยา ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.อลิษา  มารยา ศวข.กระบี่ (สมทบ) 1,800       

517 54305 นาง  กุมารี   วัฒนพันธุ์สอน ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.มาริสา  วัฒนพันธุ์สอน ศวพ.สุโขทัย (สมทบ) 1,800       

518 54396 นาง  ดวงเดือน   บัวหลวง ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.กฤติมา  บัวหลวง ศวพ.เชียงใหม่ (สมทบ) 1,800       



519 54406 นาย  สุทัศน์   ดีบุรี ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายชนาธิป  ดีบุรี ศม.เฉลิมพระเกียรติฯเลย(สมทบ) 1,800       

520 54513 นาง  มิถุนา   ไชยปัญดิษฐ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ปณิตตา  ไชยบัญดิษฐ ศวข.แพร่(สมทบ) 1,800       

521 54560 นาง  วิลัยลักษณ์   เพ็งหนู ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายบุณวัทน์  เพ็งหนู ศวร.สงขลา (สมทบ) 1,800       

522 54639 นาง  มะลิวัลย์   แสงน้ ารัก ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.เมธาวี  ท้วมบ ารุง กองการเจ้าหน้าที่ (สมทบ) 1,800       

523 54705 นาง  ล าภัย   เสาร์ทอง ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.สิริลักษณ์  เสาร์ทอง ศวพ.นราธิวาส (สมทบ) 1,800       

524 54713 นาง  ราตรี   สามิลา ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ศิริรัตน์  สามิลา ศวพ.นราธิวาส (สมทบ) 1,800       

525 54935 นาง  นงค์นุช   สินชัย ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.สิรินารถ  สินชัย ศวพ.กาญจนบุรี (สมทบ) 1,800       

526 54967 นาย  เสนา   เสรีประเสริฐ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ปัทมา  เสรีประเสริฐ ศวพ.นราธิวาส (สมทบ) 1,800       

527 55009 นาง  ศศิรัฐ   จันทะวงศ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.รุจิรา  ปลื้มจิต ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 (สมทบ) 1,800       

528 55019 นาง  นวลฉวี   เขื่อนค า ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.อัมภาวรรณ  เขื่อนค า ศวข.แพร่(สมทบ) 1,800       

529 55061 นาง  วิภา   การแข็ง ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายศุภกฤต  การแข็ง ศวพ.เชียงใหม่ (สมทบ) 1,800       

530 55147 นาย  ชูศักดิ์   โจมฤทธิ์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายต่อตระกูล  โจมฤทธิ์ กยท-สตย.นครศรีฯ(สมทบ) กลุ่ม 2 1,800       

531 55165 นาย  เฉลิมชัย   สัสดีเอ่ียม ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ด.ญ.สุภัสสรา  สัสดีเอ่ียม ศวส.ชุมพร (สมทบ) 1,800       

532 55360 นาง  อารญา   นุ้ยศรี ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.โมทนา  นุ้ยศรี ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ  6 (สมทบ) 1,800       

533 55393 นาง  พฤดี   อาจณรงค์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ภัคจิรา  อาจณรงค์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 1,800       

534 55413 นาง  สนธยา   คนซื่อ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายสิทธินนท์  คนซื่อ ศวส.ชุมพร (สมทบ) 1,800       

535 55421 นาย  ธีระยุทธ   กฤษณา ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.เบญญาภา  กฤษณา ศวส.ชุมพร (สมทบ) 1,800       

536 55590 นาย  บุญมี   พรมเทศ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.กัญญารัตน์  พรมเทศ ศวพ.เลย (สมทบ) 1,800       

537 55593 นาง  นงลักษณ์   คุ้มพวก ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายปัณณวิชญ์  คุ้มพวก กองคลัง(สมทบ) 1,800       

538 55682 นาย  จักรี   ฉิมนอก ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายอานนท์  ฉิมนอก ส านักควบคุมพืชและวัสดุฯ (สมทบ) 1,800       

539 55714 นาย  นิรันต์   พรมวัน ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.อรญา  พรมวัน ศวส.เลย (สมทบ) 1,800       

540 56015 นาย  อดิเรก   กอบธรรม ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ภาวินี  กอบธรรม ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ  6 (สมทบ) 1,800       

541 56027 นาง  คณิภา   เลิศหงิมภูกนก ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ขวัญลักษณ์  เลิศหงิมภุกนก ศวพ.กาญจนบุรี (สมทบ) 1,800       

542 56040 นางสาว  สุนิพร   ขาวพิมล ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ณัฐทริกา  ทวิชศรี ศวส.ชุมพร (สมทบ) 1,800       

543 56073 นาย  มานะ   ชัยโย ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.นวพร  ชัยโย ศวข.นครศรีธรรมราช(สมทบ) 1,800       

544 56284 นาย  สายชล   ไชยณรงค์ ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.จันทิมา  ไชยณรงค์ ศวพ.ชุมพร(สมทบ) 1,800       



545 56370 นาย  วัชระ   เรืองเดช ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.รัตนวรรณ  เรืองเดช ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 (สมทบ) 1,800       

546 56396 นาง  คอย   สุพรรณโรจน์ ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ขวัญฤดี  สุพรรณโรจน์ ศวข.สุพรรณบุรี(สมทบ) 1,800       

547 56405 นาง  สมจิต   ดวงบาล ทุนรายได้น้อย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. น.ส.ดวงฤทัย  ดวงบาล ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 (สมทบ) 1,800       

548 57035 นาง  ไพจิตร   สิทธิสาร ทุนเรียนดี มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. นายสีหสมภพ  สิทธิสาร ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ) 1,800       

549 7012 นาง  นงนุช   ศิริผันแก้ว ทุนเรียนดี ปวส. นายจตุพร  ศิริผันแก้ว ศวร.ระยอง 2,000       

550 11080 นาย  สุรชัย   สุวรรณลา ทุนรายได้น้อย ปวส. นายสิรชัย  สุวรรณลา ศม.เฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์ 2,000       

551 11378 นาย  สุรศักดิ์   ศรีวาลัย ทุนรายได้น้อย ปวส. นายวสุพล  ศรีวาลัย กกย.-ศวย.หนองคาย 2,000       

552 11826 นาย  รณชาติ   ประทวน ทุนรายได้น้อย ปวส. น.ส.กานติมา  ประทวน ศวพ.ตาก 2,000       

553 12960 นาง  รจนา   ขันทะกิจ ทุนเรียนดี ปวส. น.ส.จิดาพร  ขันทะกิจ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ล) 2,000       

554 12962 นาย  สมศักดิ์   สบายตัว ทุนรายได้น้อย ปวส. นายวรพล  สบายตัว กวป. (ล) 2,000       

555 50729 นาง  สุพรรณ   ทาขัด ทุนเรียนดี ปวส. นายธนาวุฒิ  ทาขัด ศวพ.น่าน (สมทบ) 2,000       

556 50735 นาง  เพ็ญศรี   ทาไชย ทุนเรียนดี ปวส. น.ส.นุชจรินทร์  ทาไชย ศวพ.น่าน (สมทบ) 2,000       

557 50942 นาง  ฉลองรัฐ   สมบูรณ์ ทุนรายได้น้อย ปวส. น.ส.ภาวรินทร์  ศรีละกุล ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 2,000       

558 51074 นาง  นารินย์   สมศรี ทุนเรียนดี ปวส. น.ส.ปริยาภรณ์  สมศรี ศวส.ชุมพร (สมทบ) 2,000       

559 51280 นาง  สุริยาวดี   ปาทะรัตน์ ทุนเรียนดี ปวส. นายเจฎนรินทร์  ปาทะรัตน์ ศวร.สงขลา (สมทบ) 2,000       

560 51366 นาย  สุชิน   เฉลยทัศน์ ทุนรายได้น้อย ปวส. น.ส.ทัศนีย์  เฉลยทัศน์ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (สมทบ) 2,000       

561 51393 นาย  สุขุม   จันทะค าภา ทุนรายได้น้อย ปวส. นายสุภาษิต  จันทะค าภา ศวร.ขอนแก่น (สมทบ) 2,000       

562 52257 นาง  ค าฮัก   โคตะมะ ทุนรายได้น้อย ปวส. น.ส.ศุภานัน  โคตะมะ ศวพ.นครพนม (สมทบ) 2,000       

563 52313 นาย  บุญจันทร์   รวมทรัพย์ ทุนรายได้น้อย ปวส. นายจิระวัฒน์  รวมทรัพย์ ศวพ.ปราจีนบุรี (สมทบ) 2,000       

564 52314 นาง  อุษา   พูนผล ทุนเรียนดี ปวส. น.ส.จอมขวัญ  พูนผล ศวพ.บุรีรัมย์ (สมทบ) 2,000       

565 52336 นาย  พันทิพย์   งอยภูธร ทุนรายได้น้อย ปวส. นายพันธวิศ  งอยภูธร ศวส.เลย (สมทบ) 2,000       

566 52687 นางสาว  ราณี   ปานนาค ทุนเรียนดี ปวส. น.ส.มัลลิกา  มุ้ยศาสตรา กปผ.(สมทบ) 2,000       

567 52950 นาย  สามารถ   โสรัจประสพสันติ ทุนรายได้น้อย ปวส. น.ส.รัญญา  โสรัจประสพสันติ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย (สมทบ) 2,000       

568 53095 นาง  ปุณณภา   เย่ืองจันทึก ทุนเรียนดี ปวส. น.ส.อนัญญา  เย่ืองจันทึก ศวพ.นครราชสีมา (สมทบ) 2,000       

569 53755 นาง  สุภาพ   รัตนมณี ทุนรายได้น้อย ปวส. นายภาณุวัฒน์  รัตนมณี กยท-ศวย.สงขลา(สมทบ) 2,000       

570 53908 นาง  รัชนี   นุ่มสุข ทุนรายได้น้อย ปวส. นายกฤตพัฒน์  นุ่มสุข ศวข.สุพรรณบุรี(สมทบ) 2,000       



571 53936 นาย  เชิดชาย   ศรีใส ทุนรายได้น้อย ปวส. น.ส.น้ าฝน  ศรีใส ศวข.แม่ฮ่องสอน(สมทบ) 2,000       

572 54126 นาง  พวงผกา   เกียรติขวัญบุตร ทุนเรียนดี ปวส. น.ส.ณัฐรุจา  เกียรติขวัญบุตร ศวร.สงขลา (สมทบ) 2,000       

573 54375 นาง  ธัญลักษณ์   หาญสุวรรณ ทุนรายได้น้อย ปวส. น.ส.ธัญญวดี  หาญสุวรรณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) 2,000       

574 54529 นาง  รัตนา   ดวงจันทร์ ทุนรายได้น้อย ปวส. นายพิธิวัฒน์  ไชยทวีวงศ์ ศวพ.ตรัง (สมทบ) 2,000       

575 55274 นาง  นงค์ลักษณ์   พราหมชม ทุนรายได้น้อย ปวส. นายนพวิชญ์  พราหมชม ศวพ.จันทบุรี (สมทบ) 2,000       

576 55387 นาง  นฤมล   แสงทอง ทุนเรียนดี ปวส. น.ส.ณาณิศา  แสงทอง ศวพ.แพร่ (สมทบ) 2,000       

577 55404 นาย  สนอง   ธรรมเนียมงาม ทุนรายได้น้อย ปวส. น.ส.พรพิสุทธิ์  ธรรมเนียมงาม ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโยีชีวภาพ(สมทบ) 2,000       

578 55598 นาง  วลี   บุญภัทร์ ทุนเรียนดี ปวส. นายวรภาคย์  จันทะราช ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (สมทบ) 2,000       

579 55632 นาง  สายสมร   ปานแจ่ม ทุนรายได้น้อย ปวส. น.ส.ธนาพร  ปานแจ่ม ศวพ.นครพนม (สมทบ) 2,000       

580 56305 นาง  พัณณิตา   แสงเย็น ทุนรายได้น้อย ปวส. นายกิตติคุณ  แสงเย็น ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 5 (สมทบ) 2,000       

581 3870 นาง  ส าราญ   ผดุงธรรม ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ธารีรัตน์  ผดุงธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ล) 3,000       

582 4329 นาย  ประสงค์   เพียงสุวรรณ์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ประภาภรณ์  เพียงสุวรรณ์ ศวพ.ชัยภูมิ 3,000       

583 5226 นาย  สงบ   แก้วสุวรรณ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายจิราเมธ  แก้วสุวรรณ ช าระพิเศษ 3,000       

584 5635 นาย  บุญมา   ภางาม ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายธีรภัทร  ภางาม ศม.เฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย 3,000       

585 5674 นาย  ชูชาติ   วรรณวิศาล ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายชัยชนะ  วรรณวิศาล ศวพ.บุรีรัมย์ 3,000       

586 6042 นาย  สิทธิพร   ท้วมทอง ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.จันทร์จิรา  ท้วมทอง ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง กรมวิชาการ 3,000       

587 6126 นาง  พรรณี   จิตตา ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายธีรนันท์  จิตตา ศวข.สะเมิง 3,000       

588 6416 นาง  อนงค์   บุญแผ่ผล ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายพชรพล  บุญแผ่ผล ศวข.เชียงใหม่ 3,000       

589 6474 นาย  ชัยยุทธ   พาก่ า ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.มณฑกานต์  พาก า ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 3,000       

590 6911 นาง  ส าราญ   ฉายถวิล ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายอนุวัฒน์  ฉายถวิล ศวพ.กาฬสินธุ์ 3,000       

591 7497 นาย  เบญจพล   สุวรรณสิงห์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายณัฐศักดิ์  สุวรรณสิงห์ ดตพ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3,000       

592 7589 นาง  ปิยะฉัตร   วังหลัง ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ปิยะมาศ  วังหลัง ส านักงานเลขานุการกรม (ข) 3,000       

593 8008 นาย  สมเดช   จันดวง ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายสมฤทธิ์  จันดวง ดตพ.สุไหงโกลก 3,000       

594 8411 นาง  เรณู   ศรีวิสุทธิ์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.วราพร  ศรีวิสุทธิ์ ข้าราชการบ านาญ กรมการข้าว 3,000       

595 8529 นาย  ธนัยพร   เสนามวงศ์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ศิลป์ศุภา  เสนามวงศ์ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 3,000       

596 8577 นาง  เกศินี   พ่ึงเพียร ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.นภัสวรรณ   พ่ึงเพียร ศวข.ปัตตานี 3,000       



597 8763 นาย  สมชาย   ไทยแท้ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ชลธิชา  ไทยแท้ กองการเจ้าหน้าที่ (ล) 3,000       

598 9039 นาง  สุมาลา   ต๊ะอุ่น ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ภูพิงค์  ต๊ะอุ่น ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 ขอนแก่น 3,000       

599 9061 นาย  ยุทธนา   แนวชาลี ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.พรชิตา  แนวชาลี ศวพ.นราธิวาส 3,000       

600 9146 นาง  พรรณเพ็ญ   แก้วปา ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.รัชนีกร  แก้วปา ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 3,000       

601 9279 นาง  สุเนตร   ปลั่งกลาง ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ชัญญา  ปลั่งกลาง ศวพ.บุรีรัมย์ 3,000       

602 9463 นาย  เทพสัญญา   มากบัวแก้ว ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายอานันท์  มากบัวแก้ว ศวพ.ระนอง 3,000       

603 9492 นาย  ทวี   แก้วสวนจิก ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายภาคภูมิ  แก้วสวนจิก ศวพ.สกลนคร 3,000       

604 9649 นาง  จิณณจาร์   หาญเศรษฐสุข ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายสิรวิชญ์  หาญเศรษฐสุข ศวร.ระยอง 3,000       

605 9692 นาง  สุรีย์   ทองแก้ว ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.สาริศา  ทองแก้ว กรมวิชาการเกษตร (ข) 3,000       

606 9808 นาง  ภิวนุช   ชูเรือง ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ศุทธนุช  ชูเรือง ศวข.กระบี่ 3,000       

607 9838 นาย  ประวัติ   ไชยบัวค า ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.อัจฉริยาพร  ไชยบัวค า ศวข.สะเมิง 3,000       

608 10059 นาย  ครองศักดิ์   ดุมนิล ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ทัชชา  ดุมนิล ศวข.สุรินทร์ 3,000       

609 10062 นาง  เยาวภา   หุ่นทอง ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.กรกนก  หุ่นทอง ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (ข) 3,000       

610 10095 นาง  ศิริพร   ตุ้มเพชรรัตน์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ศศิธร  ตุ้มเพชรรัตน์ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (ล) 3,000       

611 10194 นาง  สมจิตร   อัณโน ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายนายประพิทพงษ์  อัณโน ศม.เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด 3,000       

612 10258 นาย  สุพร   หิรัญนุชนาถ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายวราวัฒน์  หิรัญนุชนาถ กยท-สถาบันวิจัยยาง 3,000       

613 10312 นาง  จีน   เครืองรัมย์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.เสาวภา  เครืองรัมย์ ศวพ.บุรีรัมย์ 3,000       

614 10323 นาย  สงวน   ประสม ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายปิยะโชค  ประสม ศวข.เชียงใหม่ 3,000       

615 10324 นาย  จรูญ   ตันติวรางคณา ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายพรรณเชษฐ์  ตันติวรางคณา ศวข.เชียงใหม่ 3,000       

616 10390 นาง  นิตยา   มากสง ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ปิยวรรณ  มากสง ศวข.พัทลุง 3,000       

617 10397 นาง  มาลี   ชูศิริ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.จริยา  ชูศิริ ศวข.พัทลุง 3,000       

618 10491 นาย  นพดล   สุขลาภ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.สุรีรัตน์  สุขลาภ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 3,000       

619 10536 นาง  นันทนีย์   จาสันเที๊ยะ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.อภิสรา  จาสันเที๊ยะ ศวพ.ที่สูงเชียงราย 3,000       

620 10601 นาง  ศรีเวียง   มีพร้ิง ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ศรีอมรา  มีพร้ิง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ 3,000       

621 10605 นาง  บัวศิลป์   ธรรมมิยะ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายภราดร  ธรรมิยะ ศวพ.เลย 3,000       

622 10675 นาง  สุดสงวน   อ้อทอง ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.รัดมา  อ้อทอง ศม.เฉลิมพระเกียรติฯชัยภูมิ 3,000       



623 10823 นาย  เรืองศักดิ์   พาภูมิพฤกษ์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.จุฑามาส  พาภูมิพฤกษ์ ศวพ.ร้อยเอ็ด 3,000       

624 10833 นาง  พัชราภรณ์   ลีลาภิรมย์กุล ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายภัทรพล  ลีลาภิรมย์กุล ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 เชียงใหม่ 3,000       

625 10977 นาง  สุภาภรณ์   สาชาติ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายธนกิตต์ิ  สาชาติ สถาบันวิจัยพืชสวน (ข) 3,000       

626 10986 นาง  สนิทพิมพ์   สิมมาทัน ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายพงษ์วสิน  สิมมาทัน ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 ขอนแก่น 3,000       

627 11087 นาง  จิตรลดา   ปุปผมาศ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ปวีณ์สุดา  ปุปผมาศ กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ข) 3,000       

628 11138 นาง  จินตนา   ทรัพย์กรณ์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ปวีณา  ทรัพย์กรณ์ กองแผนงานและวิชาการ (ข) 3,000       

629 11149 นาย  ประหยัด   ม่วงแก้ว ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.มณีรัตน์  ม่วงแก้ว ศวพ.ล าปาง 3,000       

630 11249 นาย  คนอง   ช่วยบ ารุง ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายนุตติ  ช่วยบ ารุง ศวพ.สุโขทัย 3,000       

631 11261 นาย  สุพัฒน์   ดุมนิล ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายพีรพัฒน์  ดุมนิล ศวข.สุรินทร์ 3,000       

632 11322 นางสาว  ทัศนีย์   ศรีโสภา ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.วริษา  ศรีโสภา ส านักควบคุมพืชและวัสดุ (ข) 3,000       

633 11358 นาย  สุพจน์   สุตานันต์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ธมลวรรณ  สุตานันต์ ศวพ.แพร่ 3,000       

634 11416 นาย  ทนงศักดิ์   ปรากฏวงศ์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ปิยะธิดา  ปรากฎวงศ์ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 3,000       

635 11441 นาง  วรัชยา   มณีวงศ์วิโรจน์ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.พิมพ์วรีย์  บุณยบวรวิวัฒน์ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ล) 3,000       

636 11567 นาย  จรัญ   จอมค า ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.วรรณิกา  จอมค า ศวข.เชียงใหม่ 3,000       

637 11593 นาย  สมโภชน์   สมสินธ์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ภัทรรักษ์  สมสินธ์ ศวส.เลย 3,000       

638 11651 นาย  นุวัฒน์   พรมจันทึก ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.พุทธพร  พรมจันทึก ศม.เฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 3,000       

639 11657 นาย  ประมาณ   กล่อมจิตต์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายเอกฤทธิ์  กล่อมจิตต์ ศวพ.นครพนม 3,000       

640 11708 นาง  พยอม   เนียมจ้อย ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายพรภวิษย์  เนียมจ้อย กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ข) 3,000       

641 11818 นาง  นงนุช   สุริยะรังษี ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.กมลชนก  ทับกรุง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 เชียงใหม่ 3,000       

642 11871 นาง  เพ็ญศรี   สายสิงห์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ชนกนันท์  สายสิงห์ ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง กรมวิชาการ 3,000       

643 11951 นาง  อัจฉรา   วันศุกร์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.อรปวีณ์  วันศุกร์ กยท-เงินทุนหมุนเวียนยางพาราส่วนกลาง 3,000       

644 11974 นาย  เฉลิม   ซาวแก้ว ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายศิรวิทย์  ซาวแก้ว ศวข.เชียงใหม่ 3,000       

645 12035 นาย  ธานี   ภู่ระหงษ์ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.กชรัตน์  ภู่ระหงษ์ กวป. (ล) 3,000       

646 12059 นาย  ชูชาติ   ไผ่แผน ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายราชันย์  ไผ่แผน กรมหม่อนไหม (ล) 3,000       

647 12179 นาย  อาคม   พรมภักดิ์ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.สุมินตรา  พรมภักดิ์ ศวส.เลย 3,000       

648 12198 นาย  สุรัตน์   พลโยธา ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.สุภาวดี  พลโยธา กกย.-ศวย.ฉะเชิงเทรา 3,000       



649 12751 นาง  ปราณี   เถาว์โท ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายจตุพล  เถาว์โท ศวส.ศรีสะเกษ 3,000       

650 12794 นาย  พรชัย   มาสริ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.อภิชญา  มาสิริ ศวพ.นครปฐม 3,000       

651 12949 นาง  สันทนี   เมฆเหลือง ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายจิตริน  เมฆเหลือง ดตพ.ท่าเรือกรุงเทพ 3,000       

652 13079 นาง  สมหมาย   วังทอง ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายกรอบชัย  สร้อยจิตร ศวร.อุบลราชธานี 3,000       

653 13245 นาง  วาสนา   เกษมสันต์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายเขมทัต  ไตรพันธ์วณิช ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ข) 3,000       

654 50073 นาง  เยาวลักษณ์   ภูมิพันธ์ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายกันต์  แสงหิรัญ กปผ.(สมทบ) 3,000       

655 50217 นาง  อนงค์พร   พ่วงแพร ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายธนกร  พ่วงแพร ส านักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว(สมทบ) 3,000       

656 50377 นาย  ประพาฤทธิ์   ประไพศาล ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายชานนท์  ประไพศาล ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ) 3,000       

657 50524 นาง  สุนิสา   คงสมโอษฐ์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ฐานิตา  คงสมโอษฐ์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว(สมทบ) 3,000       

658 50572 นาย  ชัยชนะ   หมื่นค าแปง ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.ธัญญารัตน์  หมื่นค าแปง ศวพ..ล าปาง (สมทบ) 3,000       

659 50580 นาย  สุพร   ทิพย์มณี ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.สุดาพร  ทิพย์มณี ศวพ..ล าปาง (สมทบ) 3,000       

660 50593 นาย  จันดี   ขัดสม ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายธวัชชัย  ขัดสม ศวพ..ล าปาง (สมทบ) 3,000       

661 50597 นาย  ผัด   อุปค า ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายมงคล  อุปค า ศวพ..ล าปาง (สมทบ) 3,000       

662 50694 นาง  พรทิวา   ทาฝ้ัน ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.สุมิตรา  ทาฝ้ัน ศวพ.น่าน (สมทบ) 3,000       

663 50701 นาง  อ าภา   สีโน ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.มัณฑณา  สีโน ศวพ.น่าน (สมทบ) 3,000       

664 50717 นาง  เฉลียว   บุญชู ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ขวัญวดี  ณะพิชัย ศวพ.น่าน (สมทบ) 3,000       

665 50725 นาย  จรูญ   สีสิทธิ์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายจาตุรนท์  สีสิทธิ์ ศวพ.น่าน (สมทบ) 3,000       

666 50837 นาง  รัตนา   เอ่ียมบัวหลวง ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.จันทิมา  เอ่ียมบัวหลวง ศวข.พิษณุโลก(สมทบ) 3,000       

667 50960 นาง  ละมัย   พันธ์ชัย ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายพงศธร  พันธ์ชัย ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) 3,000       

668 51056 นาง  ซ่อนกลิ่น   แก้วสด ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.กีรติ  แก้วสด ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 3,000       

669 51059 นาง  สมพิศ   พาขุนทด ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายสถาพร  พาขุนทด กมพ. (สมทบ) 3,000       

670 51073 นาง  ปราณี   พรหมน้อย ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายณัฐวุฒิ  พรหมน้อย ศวส.ชุมพร (สมทบ) 3,000       

671 51130 นาย  ไพทูร   ทรัพย์มี ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.มลินี  ทรัพย์มี ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) 3,000       

672 51151 นางสาว  สมศรี   ภักดิ์ก าเลา ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ธมลวรรณ  แซ่โก่ว ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) 3,000       

673 51228 นาง  ส ารวย   ขิมเล็ก ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายพงศกร  ขิมเล็ก ศวข.พัทลุง(สมทบ) 3,000       

674 51235 นาง  เกษร   ขาวสวี ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายอธิวัฒน์  ขาวสวี ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 (สมทบ) 3,000       



675 51264 นาง  กนกพรรณ   ยังมณี ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.กัณฐิกา  ยังมณี ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 (สมทบ) 3,000       

676 51284 นาย  นิพัท   คัดฆลัด ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.พันธิตรา  คัดฆลัด ศวร.สงขลา (สมทบ) 3,000       

677 51293 นาย  ดัด   เพชรศรี ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.จรรยพร  เพชรศรี ศวร.สงขลา (สมทบ) 3,000       

678 51295 นาง  ราตรี   วรรละออ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.จิราวรรณ  วรรละออ ศวร.สงขลา (สมทบ) 3,000       

679 51391 นาย  วุฒินันท์   ผาบสิมมา ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.พรรณนิภา  ผาบสิมมา ศวร.ขอนแก่น (สมทบ) 3,000       

680 51464 นาง  สวาท   สนหา ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายวีระพล  สนหา กกย.-ศวย.หนองคาย (สมทบ) 3,000       

681 51472 นาง  ลาวัลย์   สุรินทร์ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายพงศธร  สุรินทร์ กยท-ศวย.หนองคาย(สมทบ) 3,000       

682 51505 นาง  ศิรินภา   จ าวงศ์ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายศุภวิชญ์  จ าวงศ์ กยท-ศวย.หนองคาย(สมทบ) 3,000       

683 51561 นาง  ทิพวรรณ   แดงน้อย ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายสหชาติ  แดงน้อย ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 (สมทบ) 3,000       

684 51573 นาย  สังวาลย์   โพธิ์เย็น ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายรณชัย  โพธิ์เย็น ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) 3,000       

685 51577 นาง  ล าพึง   สีดา ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.สุพิชฌาย์  สีดา ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) 3,000       

686 51580 นาง  พยอม   ไชปา ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.ศิริกัญญา  ไชปา ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) 3,000       

687 51585 นาง  ณัฐจิราภัค   เสือพันธุ์ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายเกียรติศักดิ์  เสือพันธ์ ศวพ.โนนสูง (สมทบ) 3,000       

688 51623 นาง  ปราณี   ไผ่ล้อม ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายวนารักษ์  ไผ่ล้อม ศวพ.ที่สูงเชียงราย (สมทบ) 3,000       

689 51624 นาง  ศรีพรรณ์   ค ามาลา ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.วริศรา  ค ามาลา ศวพ.ที่สูงเชียงราย (สมทบ) 3,000       

690 51632 นาย  กนกพร   กิติรัตน์ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายพิเชษฐ์  กิติรัตน์ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย(สมทบ) 3,000       

691 51679 นาง  กฤษณา   ดูเมฆ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายสราวุธ  ดูเมฆ ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ) 3,000       

692 51695 นาง  มาลี   มอญเพชร์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ณัฐธิดา  มอญเพชร์ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ) 3,000       

693 51780 นาง  ภาวนา   สงวนแก้ว ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายอิทธิพร  สงวนแก้ว ศวข.พิษณุโลก(สมทบ) 3,000       

694 51828 นาย  อนิวรรต   คุรินทร์ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายอภิรักษ์  คุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด (สมทบ) 3,000       

695 51873 นาย  สุรพันธ์   ขาวลาจันทร์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายพีระวัฒน์  นวบจันทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด (สมทบ) 3,000       

696 52032 นางสาว  สวาท   ศรีน้อย ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายชุมพล  บุญเสริม ศวร.ชัยนาท (สมทบ) 3,000       

697 52142 นาง  สมพร   ลิ้มสุวรรณ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายสถาพร  ลิ้มสุวรรณ ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) 3,000       

698 52224 นาย  สมศักดิ์   แสงสุวรรณ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายนิธิศักดิ์  แสงสุวรรณ ศม.เฉลิมเกียรติฯอุบลราชธานี(สมทบ) 3,000       

699 52261 นาย  เกต   มนกิจ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.นิรชร  มนกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตรขอนแก่น (สมทบ) 3,000       

700 52278 นาง  บุญชู   พรมยา ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายชินวัฒน์  พรมยา ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 5 (สมทบ) 3,000       



701 52291 นางสาว  ศศิชา   ภูตาคม ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.ภัทรพีร์  กรัณย์ไท กปผ.(สมทบ) 3,000       

702 52317 นาย  สาคร   ศรีคลัง ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายสมศักดิ์  ศรีคลัง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 (สมทบ) 3,000       

703 52368 นางสาว  วาสนา   ปั้นริด ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.ฐิติมาภรณ์  สังคง ศวข.ชัยนาท(สมทบ) 3,000       

704 52378 นาง  ละมัย   ทองสุก ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.จันทนา  ทองสุก ศวข.ชัยนาท(สมทบ) 3,000       

705 52394 นาย  อนุกูล   เบญจวชิระ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายต่อตระกูล  เบญจวชิระ ศวข.ชัยนาท(สมทบ) 3,000       

706 52416 นาง  วนิดา   จะวรรณะ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.อัจฉราพร  จะวรรณะ ศวข.สะเมิง(สมทบ) 3,000       

707 52546 นาง  วิบูล   บุญนาน ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายอวิรุทธ์  บุญนาน ศวส.เชียงราย (สมทบ) 3,000       

708 52571 นาง  รุ่งทิวา   สุรินธรรม ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ฐิติพร  สุรินธรรม ศวส.เชียงราย (สมทบ) 3,000       

709 52633 นาง  วิไลวรรณ   วิวัฒน์ด ารง ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายสิทธิชัย  วิวัฒน์ด ารง ศวส.เชียงราย (สมทบ) 3,000       

710 52634 นาย  ประยูร   อุทธิยา ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายสุวิชาต์ิ  อุทธิยา ศวส.เชียงราย (สมทบ) 3,000       

711 52698 นาง  พิมภา   บัวขม ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายพิรชัช  บัวขม ศวพ.ที่สูงเชียงราย (สมทบ) 3,000       

712 52701 นาง  อาชะ   รุ่งโรจน์วงศ์ศรี ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.กมลลักษณ์  รุ่งโรจน์วงศ์ศรี ศวพ.ที่สูงเชียงราย (สมทบ) 3,000       

713 52714 นาง  ทิพวรรณ   ทัตชัย ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.ชัญญานุช  ทัตชัย ศวข.แม่ฮ่องสอน(สมทบ) 3,000       

714 52848 นาง  ภัชพิชชา   ดิษฐประกรกุล ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.นภัสชญา  ดิษฐประกรกุล ศวส.ศรีสะเกษ (สมทบ) 3,000       

715 52860 นาง  มณฑิรา   สุภเสถึยร ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายธรรมนูญ  สุภเสถียร ศวส.ศรีสะเกษ (สมทบ) 3,000       

716 52886 นาย  แท่น   ธรรมนิยม ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.ศิริลักษณ์  ธรรมนิยม ศวส.ศรีสะเกษ (สมทบ) 3,000       

717 53029 นาย  พรรณเทวี   ชาระวงค์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.วรัญญา  ชาระวงศ์ ศวพ.มุกดาหาร (สมทบ) 3,000       

718 53037 นาง  จินตนาพร   เพียสา ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ปันพร  เพียสา ศวพ.มุกดาหาร (สมทบ) 3,000       

719 53082 นาย  บุญไทย   แสงพานิชย์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.ศษิณี  แสงพานิชย์ ศวพ.นครราชสีมา (สมทบ) 3,000       

720 53124 นาย  อดุลย์   ตุลาคม ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.เมธินี  ตุลาคม กกย.-ศวย.ฉะเชิงเทรา (สมทบ) 3,000       

721 53272 นาง  มยุรี   ลุยตัน ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.รังสิมา  ลุยตัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สมทบ) 3,000       

722 53310 นางสาว  ขวัญเรือน   ศรัทธา ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.ณัฐณิชา  ศรีอุดม ศวส.จันทบุรี (สมทบ) 3,000       

723 53312 นางสาว  ชณนิกานต์   วลัญจ์เจริญ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.สิริวรรณ  ชุ่มหัตถา ศวส.จันทบุรี (สมทบ) 3,000       

724 53364 นาย  กฤษดา   หาทรัพย์ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.กรรณิกา  หาทรัพย์ ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) 3,000       

725 53393 นาง  ทัศนีย์   อภิสวัสดิ์มงคล ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.พัชรินทร์  อภิสวัสดิ์มงคล ศวส.เชียงราย (สมทบ) 3,000       

726 53408 นาง  สายสุดา   ทองแสง ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายทยากร  ทองแสง กยท-สถาบันวิจัยยาง(สมทบ) 3,000       



727 53461 นาง  เพ็ชรณี   ครึก ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.ทิวาพร  ครึก ศวพ.นครพนม (สมทบ) 3,000       

728 53471 นาง  วันเพ็ญ   เขื่อนเงิน ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.จีราวรรณ  เขื่อนเงิน ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย (สมทบ) 3,000       

729 53501 นาง  สุกัญญา   กรการ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.กชกร   กรการ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ  6 (สมทบ) 3,000       

730 53530 นาย  วิชัย   หงษ์มณี ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.สาวิตรี  หงษ์มณี ศวพ.สงขลา(สมทบ) 3,000       

731 53533 นาง  ตรรถพร   โพธิพงศา ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายธัชพล  โพธิพงศา กยท-ศวย.สงขลา(สมทบ) 3,000       

732 53596 นาง  สุรีภรณ์   กัญชนะ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายจักรพงศ์  กัญชนะ ศวข.เชียงใหม(่สมทบ) 3,000       

733 53747 นาง  สุเพลิน   อินทะสะระ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายดุษฎี  เพชรย้อย ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) 3,000       

734 53754 นาย  เกษม   รัตนโสภา ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายกิตติภัทร์  รัตนโสภา กยท-ศวย.สงขลา(สมทบ) 3,000       

735 53845 นาง  จ าเรียง   ปั้นแจ่ม ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.ชลธิชา  ปั้นแจ่ม ศวข.พิษณุโลก(สมทบ) 3,000       

736 53907 นาง  สุปราณี   แฝงเพ็ชร ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.เตชิตา  แฝงเพ็ชร ศวข.สุพรรณบุรี(สมทบ) 3,000       

737 53964 นาย  สุวิทย์   ค าวงศ์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายภูมีน  ค าวงศ์ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ) 3,000       

738 54004 นาง  ไพวัลย์   ขะยูง ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.กาญจนา  ขะยูง ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ) 3,000       

739 54031 นาง  สมลักษณ์   บุญลอย ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.หทัยรัตน์  บุญลอย ศวข.กระบี่ (สมทบ) 3,000       

740 54039 นาย  สมโชค   มากนคร ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายวิษณุวัฒน์  มากนคร ศวข.กระบี่ (สมทบ) 3,000       

741 54043 นาง  อัมพร   เพ็ญจ ารัส ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายไชยพร  เพ็ญจ ารัส ศวข.กระบี่ (สมทบ) 3,000       

742 54044 นาง  จินดา   ชูสิทธิ์ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.กาญจนา  ชูสิทธิ์ ศวข.กระบี่ (สมทบ) 3,000       

743 54098 นาง  บรรจง   จันฉนวน ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.อุไรพร  จันฉนวน ส านักบริหารกลางกรมการข้าว(สมทบ) 3,000       

744 54158 นาย  วีรพล   ธรรมสาร ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.ลักษิกา    ธรรมสาร ศวพ.ระนอง (สมทบ) 3,000       

745 54265 นาง  คนึง   สินสนิท ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายธนพล  สินสนิท ศวพ.สุโขทัย (สมทบ) 3,000       

746 54284 นาย  สมพงษ์   สร้อยสน ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายวรพล  สร้อยสน ศวพ.สุโขทัย (สมทบ) 3,000       

747 54336 นาง  เครือวัลย์   เติดสูงเนิน ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายนิติวัฒน์  เติดสูงเนิน ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 (สมทบ) 3,000       

748 54350 นาย  อนุวัฒน์   มณีภาค ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.รดามณี  มณีภาค ศวข.ปัตตานี(สมทบ) 3,000       

749 54366 นาง  จิรา   อินสุวรรณ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.วีรวรรณ  อินสุวรรณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) 3,000       

750 54378 นาง  มาลา   โสพิกุล ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.นวพร  โสพิกุล ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) 3,000       

751 54383 นาง  นงเยาว์   ทองค า ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.สิรัญญา  ทองค า ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) 3,000       

752 54398 นาง  ลัดดาวัลย์   ลีลากุด ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.เยาวพา  ลีลากุด ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ) 3,000       



753 54447 นาง  ธนู   เข้มแก้ว ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.ธัญญาภา  เข็มแก้ว ศวพ.สุโขทัย (สมทบ) 3,000       

754 54520 นางสาว  สุวรรณ์   บัวหอม ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายธรรมรงค์  นวลแก้ว ศวข.แพร่(สมทบ) 3,000       

755 54620 นาย  สมชัย   พรมชาติ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.ดอกรัก  พรมชาติ ศม.เฉลิมเกียรติฯอุบลราชธานี(สมทบ) 3,000       

756 54627 นาง  ดวงพร   ทัลวรรณ์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายสุธิภาส  กัลวรรณ์ กยท-ศวย.สงขลา(สมทบ) 3,000       

757 54694 นาย  พเยาว์    บัวแจ่ม ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.วริศรา  บัวแจ่ม ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 5 (สมทบ) 3,000       

758 54699 นาง  อนงค์   ทองเพชรศรี ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายปิยพัทธ์  ทองเพชรศรี ศวพ.ปัตตานี (สมทบ) 3,000       

759 54710 นาย  กอซี   สาแม ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.วอุษณา  สาแม ศวพ.ปัตตานี (สมทบ) 3,000       

760 54715 นาย  ซาตา   อูมา ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายฮูไซฟี  อูมา ศวพ.นราธิวาส (สมทบ) 3,000       

761 54727 นางสาว  นัซรียา   วามิง ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.กัลยากร  จันทร์ชุม ศวพ.นราธิวาส (สมทบ) 3,000       

762 54748 นาง  ธนภรณ์   บุญณกูล ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.ฐปกานต์  บุญณกูล กยท-ศวย.สงขลา(สมทบ) 3,000       

763 54824 นาง  สุนีย์   ถวิลอ าพันธ์ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.จุฑาทิพย์  ถวิลอ าพันธ์ ศวพ.ตาก (สมทบ) 3,000       

764 54853 นางสาว  ปรียา   แก้วประจุ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.วรัญรัตน์  สุวรรณนิมิตร กยท-ศวย.สงขลา(สมทบ) 3,000       

765 55017 นาง  รพีพรรณ   วันสนุก ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา จ.อ.ต.รัฐพงศ์  วันสนุก ศวข.แพร่(สมทบ) 3,000       

766 55040 นาย  เผด็จ   พิมลธนสุนทร ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.สาวิตรี  พิมลธนสุนทร ศวส.เชียงราย (สมทบ) 3,000       

767 55077 นางสาว  บงกช   ยอท านบ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.นวพรรณ  วิสุทธิเวช ศวส.จันทบุรี (สมทบ) 3,000       

768 55095 นาย  อนัน   ปินไชย ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายวิเศษสิน  ปินไชย ศวข.แม่ฮ่องสอน(สมทบ) 3,000       

769 55106 นาง  พะเยาว์   รุนทา ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายธนวิน  ม่วงศรี กวป.(สมทบ) 3,000       

770 55134 นาง  ย้ิม   มิ่งแม้น ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายอารยะ  มิ่งแม้น ศวพ.เพชรบุรี (สมทบ) 3,000       

771 55148 นาย  อมรฤทธิ์   ปรีชา ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายธีปนันท์  ปรีชา กยท-สตย.นครศรีฯ(สมทบ) กลุ่ม 2 3,000       

772 55175 นาย  เสน่ห์   โวทานสิริกุล ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.วภากรณ์  โวทานสิริกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตรขอนแก่น (สมทบ) 3,000       

773 55181 นาย  สมศักดิ์   มัชณิมาดิลก ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายอัครชัย  มัชฌิมาดิลก ส านักควบคุมพืชและวัสดุฯ (สมทบ) 3,000       

774 55210 นางสาว  นันท์นภัส   หลงฟัก ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.เมขลา  หงอนไก่ ศวพ.อุตรดิตถ์ (สมทบ) 3,000       

775 55401 นาง  สด   บุญมีมาก ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.ฤณีรัตน์  บุญมีมาก กปผ.(สมทบ) 3,000       

776 55604 นาง  รุ่งทิพย์   เคล้าละม่อม ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.กฤษณา  แซ่อุ่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (สมทบ) 3,000       

777 55942 นางสาว  เกศกนก   แป้นอ้อย ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.วรรณิกา  นวลจันทร์ กองการเจ้าหน้าที่ (สมทบ) 3,000       

778 56023 นาย  ประสิทธิ์   บ ารุงกิจ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นาย นรินทร์  บ ารุงกิจ กวป.(สมทบ) 3,000       



779 56092 นาง  ศิวาภรณ์   แนวชาลี ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.พิมพ์ชนก  แนวชาลี ศวพ.นราธิวาส (สมทบ) 3,000       

780 56125 นาง  ผุสดี   วงค์เทพ ทุนเรียนดี อุดมศึกษา นายธีรพงศ์  วงศ์เทพ ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ) 3,000       

781 56166 นาย  สมศักดิ์   ปิ่นทอง ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.ขนิษฐา  ปิ่นทอง กปผ.(สมทบ) 3,000       

782 56171 นางสาว  มาลียา   ทาคูบอน ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.เมธาวี  ใจหาญ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์(สมทบ) 3,000       

783 56198 นางสาว  นนทยา   หวานเขียง ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.สรัญญา  หวานเขียง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 (สมทบ) 3,000       

784 56226 นาง  จีรนันท์   ทองโคตร ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา น.ส.แพรพิไล  ทองโคตร ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 (สมทบ) 3,000       

785 56423 นาง  ครองทรัพย์   ม่อมพะเนาว์ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายภาณุมาศ  ม่อมพะเนาว์ ศวพ.สกลนคร(สมทบ) 3,000       

786 56428 นาง  ศักดิ์ศรี   อ่อนสุด ทุนเรียนดี อุดมศึกษา น.ส.สุพัตรา  อ่อนสุด ศวพ.สกลนคร(สมทบ) 3,000       

787 56663 นาง  พรเพ็ญ   บึงชัยภูมิ ทุนรายได้น้อย อุดมศึกษา นายธนาธร  บึงชัยภูมิ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯชัยภูมิ (สมทบ) 3,000       


