
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 54144 นางเรณู  กฤษสมคัร ด.ช.วายพุฒัน์  กฤษสมคัร สมทบทายาท(กวก.)
2 53666 นางสมคิด  ทิพยโสธร ด.ญ.นภสร  ทิพยโสธร ศวข.พทัลุง(สมทบ)
3 50911 นางสาวจนัทร์จิรา  พนัธุ์เกตุ ด.ช.รัฐพงศ ์ ผ้ึงทศัน์ สมทบ (ช าระพิเศษ)
4 51246 นางสาวทิพวรรณ  วิชยัดิษฐ ด.ช.สนธยา  ทองรัตน์ ส านกัวิจยัและพฒันาฯ 7 (สมทบ)
5 52899 นายสนัน่  ปัญญาคม ด.ญ.อรปรียา  ปัญญาคม ศวส.ศรีสะเกษ (สมทบ)
6 50475 นางผกาทิพย ์ เลิศนา ด.ช.ณชัพล  เลิศนา ศวข.นครราชสีมา(สมทบ)
7 53331 นายค าพนัธ์  สุจริต ด.ญ.อษัรา  สุจริต ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
8 54512 นายเอกพล  กนัทะเจ็ด ด.ช.ศุภวฒิุ  กนัทะเจ็ด ศวข.แพร่(สมทบ)
9 54601 นายวิชยั  เรือนอาจ ด.ญ.พิมชนก  เรือนอาจ ศม.เฉลิมเกียรติฯอุบลราชธานี(สมทบ)

10 53546 นางสาวเบญ็จมาตร  รัศมีรณชยั ด.ช.ศุภณฐั  แกว้สระแสน ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) 
11 53613 นายสายณัห์  ปัญญาปะระ ด.ช.ภาณุพงค ์ ปัญญาปะระ ศวข.เชียงใหม(่สมทบ)
12 53338 นางจุฑามาศ  ทรายแกว้ ด.ช.พงศธร  ทรายแกว้ ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
13 51194 นางบุญสืบ  ขุนเสถียร ด.ช.ธีรดนย ์ ขุนเสถียร ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
14 55435 นางสาววิไลวรรณ  โตเต็ม ด.ญ.กฤฐิกาญ  บุญงาม ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
15 51593 นายธานี  กุมารสิทธ์ิ ด.ช.รณชยั  กุมารสิทธ์ิ ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ)
16 55715 นายชาญวิทย ์ พิมพโ์คตร ด.ช.ธนภทัร  พิมพโ์คตร ศวส.เลย (สมทบ)
17 55712 นายอ่ิน  บุตรพรม ด.ญ.จินดาหรา  บุตรพรม ศวส.เลย (สมทบ)
18 54237 นายอุดม  ค  าโชติ ด.ญ.ปนดัดา  ค  าโชติ ศวข.อุดรธานี(สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 52509 นายประเทือง  แกว้บุญเรือง ด.ญ.ชุติกาญจน์  แกว้บุญเรือง ศวร.ขอนแก่น (สมทบ)
20 50635 นางธีราพร  ชยัดี ด.ญ.ภทัรดา  ชยัดี กปผ.(สมทบ)
21 55651 นายเอนก  สอนสุภาพ ด.ช.คมชาญ  สอนสุภาพ ศวพ.เลย (สมทบ) 
22 56318 นางสาวสิริลกัษณ์  เลิศวิไล ด.ญ.อินทิรา  เพช็รใส ส านกัวิจยัพฒันาการอารักพืช(สมทบ)
23 55705 นางนฐัธิดา  วงคค์  าสม ด.ช.ณฐัพงษ ์ วงคค์  าสม ศวส.เลย (สมทบ)
24 50655 นางสาววรรณดี  ระวงัโพธ์ิ ด.ญ.ณฐัชยา  พ่ีพิมาย ศวข.นครราชสีมา(สมทบ)
25 52006 นางเพชรา  รวมสุขนิรันดร ด.ช.ทฤนห์  รวมสุขนิรันดร ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 1 (สมทบ)
26 55879 นางสาวสมลกัษณ์  ใตส้วา่ง ด.ช.พงศศ์รัณย ์ ใจค า ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 1 (สมทบ)
27 55044 นางสาวสุณิษา  หมายสอนกลาง ด.ช.ปภาวิน  ก าแซง ศวร.ขอนแก่น (สมทบ)
28 52366 นางมนทิรา  เทศธรรม ด.ช.เมธพนธ์  เทศธรรม ศวข.ชยันาท(สมทบ)
29 52602 นายวิจิตร  อายยุนื ด.ช.พทัธดนย ์ อายยุนื ศวส.เชียงราย (สมทบ)
30 54682 นายสมชาย  สุทธิ ด.ช.ชินกฤต  สุทธิ สนง.ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย ์(สมทบ)
31 55513 นางสาวทิพวลัย ์ จนัทร์ปลี ด.ญ.พชัรพร  ทองง้ิว ศวร.ชยันาท (สมทบ)
32 56307 นางศศิพิมนต ์ แสงมาลา ด.ช.ณฐัวฒิุ  แสงมาลา ศวพ.โนนสูง (สมทบ)
33 54433 นางรัตภรณ์  เสียงใส ด.ญ.ณฐัมน  เสียงใส ศวร.ขอนแก่น (สมทบ)
34 51968 นางฝันหวาน  พนัธ์ขะวงศ์ ด.ช.กษิด์ิเดช  พนัธ์ขะวงค์ ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
35 53408 นางสายสุดา  ทองแสง ด.ช.วงศธร  ทองแสง สถาบนัวิจยัยาง(สมทบ)
36 50954 นางกชกร  ผงสูงเนิน ด.ช.ตะวนั  ผงสูงเนิน ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
37 50846 นายสมาน  โสนาคา ด.ญ.กานดา  โสนาคา ศวพ.บุรีรัมย ์(สมทบ) 
38 54533 นายณรงคศ์กัด์ิ  พจนา ด.ญ.จริยา  พจนา ศวพ.หนองคาย (สมทบ)
39 54927 นายปัญญา  ค  าแสนพนัธ์ ด.ช.ปกรณ์เกียรติ  ค  าแสนพนัธ์ ศวข.อุดรธานี(สมทบ)
40 54024 นางสาวปลิดา  โสวภาค ด.ช.ปาลวฒัน์  โสวภาค ศม.เฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์(สมทบ)
41 50654 นายพิชยั  ศิริเถียร ด.ญ.ณฐัณิชา  ศิริเถียร ศวข.นครราชสีมา(สมทบ)
42 55082 นางนกเล็ก  ชุ่มหตัถา ด.ญ.ปวีธิดา  กรีมนตรี ศวส.จนัทบุรี (สมทบ)
43 52715 นางเบญจมาภรณ์  ค  าสุข ด.ช.พรพิพฒัน์  ค  าสุข ศวข.แม่ฮ่องสอน(สมทบ)
44 53105 นายอธิบาล  ศิลาชยั ด.ญ.นวพร  ศิลาชยั ศวพ.เชียงใหม่ (สมทบ) 
45 51965 นางกรรณิการ์  ค  านุ ด.ญ.ณฐันรี  ค  านุ ศูนยวิ์จยัเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ)
46 52397 นางประนอม  ธรรมสอน ด.ญ.ณฐัพร  ธรรมสอน ศวข.ชยันาท(สมทบ)
47 51131 นายจ าลอง  บวัแกว้ ด.ช.รชานนท ์ บวัแกว้ ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น ประถมศึกษา

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น ประถมศึกษา

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น ประถมศึกษา



48 53477 นายเชาวฤทธ์ิ  นาคนรินทร์ ด.ญ.รัชภรณ์  นาคนรินทร์ ศูนยวิ์จยัพืชสวนสุโขทยั (สมทบ)
49 53620 นางโอภาส  ชุมพล ด.ช.ตั้งจิตร  ชุมพล ศวข.หนองคาย(สมทบ)
50 52148 นายส าเนียง  จนัทร์สุวรรณ ด.ญ.นนัทิญา  จนัทร์สุวรรณ ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) 
51 53981 นางพนูสวรรค ์ สิงห์ค  า ด.ช.ฐิติกร  สิงห์ค  า ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ)
52 51367 นายสุภาพ  โสพฒัน์ ด.ช.ภาณุวฒัน์  โสพฒัน์ ศวพ.ลพบุรี (สมทบ) 
53 52699 นางสอนนรินทร์  ชยัชมภู ด.ญ.ชนญัญา  ชยัชมภู ศวพ.ท่ีสูงเชียงราย (สมทบ) 
54 50929 นางสุรียพ์ร  หมวกเพชร ด.ญ.ณฎัฐิยาภรณ์  หมวกเพชร ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 2 (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
55 55510 นางวชิราภรณ์  แสงโสดา ด.ช.นราวิชญ ์ แสงโสดา ศวพ.เลย (สมทบ) 
56 52944 นายตน้  นิรัตน์ ด.ช.กิตติ  นิรัตน์ ศูนยวิ์จยัพืชสวนสุโขทยั (สมทบ)
57 50952 นายสุนทร  โตเต็ม ด.ช.ศุภชยั  โตเต็ม ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
58 51464 นางสวาท  สนหา ด.ช.ธีระศกัด์ิ  สนหา ศวย.หนองคาย (สมทบ)
59 51683 นายนิคม  อินต๊ะวงศ์ ด.ญ.สุภคั  อินต๊ะวงค์ ศูนยวิ์จยัเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ)
60 51039 นางสาวกนัทิมา  ค  าประดบั ด.ช.ชินดนยั  อยูเ่ชียร ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
61 54760 นางกญัญณฐั  ตุย้วงศ์ ด.ช.ธนภทัร  ตุย้วงศ์ ศวพ..ล าปาง (สมทบ) 
62 50401 นายดนยั  มณี ด.ช.พรเทพ  มณี ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ)
63 54994 นางสาวนนัทิยา  ชุมช่ืน ด.ญ.มลัลิกา  มากทุ่งคา ศวส.ชุมพร (สมทบ)
64 51077 นายสิทธิชยั  บวัขาว ด.ญ.อรวรรณ  บวัขาว ศวส.ชุมพร (สมทบ)
65 54157 นางสาวจีรวจัน์  แซ่หลี ด.ช.ธนภทัร  บุปผามาศ ศวพ.ระนอง (สมทบ)
66 50653 นายสวาสด์ิ  เพง็ชอบ ด.ญ.นิภา  เพง็ชอบ ศวข.นครราชสีมา(สมทบ)
67 54466 นางสาวพรรณทิพา  พรมมา ด.ญ.ภูริชญา  พรมมา ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 5 (สมทบ)
68 53171 นางสถาพร  สกุลพงษ์ ด.ญ.พิมพิศา  นุย้นอ้ย ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
69 51625 นางภทัราภรณ์  ค  าจีน ด.ช.เดชอนนัชยั  ค  าจีน ศวพ.ท่ีสูงเชียงราย (สมทบ) 
70 54005 นางชมยัพร  บวัจูม ด.ช.อภิวฒัน์  บวัจูม ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ)
71 51980 นางดวงกมล  รณศิริ ด.ญ.ปิยธิดา  รณศิริ กปผ.(สมทบ)
72 53956 นายธวชัชยั  สุพรมอินทร์ ด.ญ.องัคณา  ปานจ ารูญ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯเลย(สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
73 52266 นางสาวนิสากร  สอนธิราช ด.ช.วรัญญู  รสหอม ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 5 (สมทบ)
74 54988 วา่ท่ีร้อยตรีนายณฐัพงศ ์ สงแทน ด.ช.สุทธิรัตน์  เกิดสมบูรณ์ ศวพ.พทัลุง (สมทบ)
75 56292 นางสาวฉวี  นามวิชา ด.ช.ธนกฤต  ค  าสิทธ์ิ ศวพ.หนองคาย (สมทบ)
76 54147 นางสาวศิริวรรณ  วงศาโรจน์ ด.ญ.ศิริกาญจน์  วงศาโรจน์ สมาชิกสมทบ(กรมหม่อนไหม)
77 55173 นายโตมร  ค  าสมุทร ด.ช.ตน้ตระกูล  ค  าสุนทร ศวส.ศรีสะเกษ (สมทบ)
78 53101 นางสายเทียม  ใจธรรม ด.ญ.เบญญาภา  ทรายจูน ศวพ.เชียงใหม่ (สมทบ) 
79 52815 นางศิริอ าไพ  สุวรรณลา ด.ญ.มณฑิชา  สุวรรณลา ศม.เฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์(สมทบ)
80 53378 นางสุภาพร  ราจนัทึก ด.ญ.ธนัยพร  ราจนัทึก ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (สมทบ)
81 54621 นางเพญ็พกัตร์  รอบรู้ ด.ช.สนัชยั  รอบรู้ ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
82 51456 นางสาวพรวีนสั  อรรควงษ์ ด.ช.ภวตั  อรรควงษ์ ศวข.ชุมแพ(สมทบ)
83 53078 นางชนาธินาถ  หวานหู ด.ช.จารุวิทย ์ หวานหู ส านกัวิจยัพฒันาเทคโนโยชีีวภาพ(สมทบ)
84 52559 นายพิทกัษ ์ ไชยตามล ด.ญ.พิมลนาฏ  ไชยตามล ศวส.เชียงราย (สมทบ)
85 50334 นางลดัดาวลัย ์ ชูแกว้ ด.ญ.วรวลญัช์  ชูแกว้ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 1 (สมทบ)
86 50547 นางโสภา  โจมฤทธ์ิ ด.ช.คณาธิป  โจมฤทธ์ิ สนง.ตลาดกลางยางพารานครศรีฯ (สมทบ)
87 55171 นางสาวลดาวลัย ์ มาตรา ด.ญ.ฌยาทิพย ์ ดอนโคตรจนัทร์ สนง.ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย ์(สมทบ)
88 53929 นางสาวอรัญญภรณ์  วิมุติพนัธุ์ ด.ญ.สุภสินี  วิมุติพนัธุ์ ส านกังานเลขานุการกรม(สมทบ)
89 54047 นางอาระญา  คงคุ่ย ด.ญ.นนัทน์ภสั  คงคุ่ย ศวข.กระบ่ี (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 51074 นางนารินย ์ สมศรี น.ส.ปริยาภรณ์  สมศรี ศวส.ชุมพร (สมทบ)
2 55632 นางสายสมร  ปานแจ่ม น.ส.ธนาพร  ปานแจ่ม ศวพ.นครพนม (สมทบ) 
3 53935 นางเข็มทอง  เงินเหมย นายศราวฒิุ  เงินเหมย ศวข.แม่ฮ่องสอน(สมทบ)
4 52504 นายสุรศกัด์ิ  คชเข่ือน น.ส.วชัโรบล  คชเข่ือน ศวร.ขอนแก่น (สมทบ)
5 55710 นายอ าพล  ศรีบุรินทร์ นายปิยวฒัน์  ศรีบุรินทร์ ศวส.เลย (สมทบ)

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น ประถมศึกษา

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น ประถมศึกษา

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น ปวส



6 54426 นางสลกัใจ  พรมโลก นายจิราวธุ  พรมโลก ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ)
7 52394 นายอนุกูล  เบญจวชิระ นายต่อตระกูล  เบญจวชิระ ศวข.ชยันาท(สมทบ)
8 54375 นางธญัลกัษณ์  หาญสุวรรณ น.ส.ธญัญวดี  หาญสุวรรณ ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
9 50967 นางน ้าฝน  แสงรัตน์ นายธนชยั  ภูตาสุด ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)

10 52032 นางสาวสวาท  ศรีนอ้ย นายชุมพล  บุญเสริม ศวร.ชยันาท (สมทบ)
11 53908 นางรัชนี  นุ่มสุข นายกฤตพฒัน์  นุ่มสุข ศวข.สุพรรณบุรี(สมทบ)
12 54421 นางอญัชลี  คงหอม นายชวลัวิทย ์ คงหอม สนง.ตลาดกลางยางพารานครศรีฯ (สมทบ)
13 52950 นายสามารถ  โสรัจประสพสนัติ น.ส.วรัญญา  โสรัจประสพสนัติ ศูนยวิ์จยัพืชสวนสุโขทยั (สมทบ)
14 51561 นางทิพวรรณ  แดงนอ้ย นายสหชาติ  แดงนอ้ย ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 (สมทบ)
15 50368 นายบุญธรรม  ศกัด์ิฝ้ัน น.ส.ดารุณี  ศกัด์ิฝ่ัน ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ)
16 51953 นางสาคร  สารศรี นายกอ้งกิดาการ  สารศรี ศวข.สะเมิง(สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 53401 นางสาวกรองแกว้  เพช็รเพง็ ด.ญ.ณฐันรี  ชยัเพช็ร์ สมทบ(จา้งเหมา กวก.)
2 55037 นายทองดา  ชิดนอก ด.ญ.มลธิรา  ชิดนอก ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 (สมทบ)
3 52616 นางสาวสุมาลี  โสภณเกิดสิริ ด.ช.สุรชยั  โสภณเกิดสิริ ศวส.เชียงราย (สมทบ)
4 53332 นายพิทกัษ ์ บุญเช่ือม ด.ญ.สุชญัญา  บุญเช่ือม ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
5 54102 นายนิคม  แก่นจนัทร์ ด.ญ.นภาวรรณ  แก่นจนัทร์ สมทบทายาท(กวก.)
6 53633 นายรุ่งฤดี  ทณัทะรักษ์ ด.ญ.สุชาดา  ทณัทะรักษ์ ศวข.หนองคาย(สมทบ)
7 51681 นายสมชาติ  อุทงั ด.ญ.ธญัชนก  อุทงั ศูนยวิ์จยัเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ)
8 53336 นายประพจน์  ภูกองไชย ด.ญ.นฤทยั  ภูกองไชย ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
9 53352 นายประจกัษ ์ เหมธร ด.ญ.นฤมล  เหมธร ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)

10 53303 นางสมปอง  เบญจวรรณ์ ด.ช.ฐิตินนัท ์ เบญจวรรณ์ ศวส.จนัทบุรี (สมทบ)
11 50329 นางส าเริง  ทิพนี ด.ช.พงษพ์ฒัน์  ทิพนี ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ)
12 51136 นายสฤกษฎ ์ เมฆหิต ด.ญ.ณฐัณิชา  เมฆหีต ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
13 50595 นายสินธ์  เวียงแกว้ ด.ช.ภารดา  เวียงแกว้ ศวพ..ล าปาง (สมทบ) 
14 56027 นางคณิภา  เลิศหงิมภูกนก ด.ญ.ขวญัลกัษณ์  เลิศหงิมภูกนก ศวพ.กาญจนบุรี (สมทบ)
15 55682 นายจกัรี  ฉิมนอก ด.ช.อาทิตย ์ ฉิมนอก สคว.ภาคเหนือ (สมทบ)
16 55588 นางลดัดาวลัย ์ พลชา ด.ญ.เนตรนภา  ทบดา้น ศวพ.เลย (สมทบ) 
17 55083 นายวิรัตน์  วฒันสิริกุลชยั ด.ญ.พราวรวี  วฒันสิริกุลชยั ศวส.จนัทบุรี (สมทบ)
18 52674 นางสาวสุพิชฌาย ์ นาคทอง ด.ญ.ธญัวรรณ  วงศเ์สรี ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 50898 นายสมบติั  ติตุมมา น.ส.ปรัสวรรณ  ติตุมมา ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 2 (สมทบ)
20 54275 นายวิโรจน์  ทบัพิมล ด.ช.เมธิชยั  ทบัพิมล ศวพ.สุโขทยั (สมทบ) 
21 55575 นางอารีรัตน์  แกว้บุตรดี ด.ช.สุทธิวฒัน์  แกว้บุตรดี ศวพ.เลย (สมทบ) 
22 52364 นางส ารวม  แยม้แจ่ม ด.ญ.เน้ือทอง  แยม้แจ่ม ศวข.ชยันาท(สมทบ)
23 54894 นางสาวเกษร  คลา้ยสุบรรณ์ ด.ช.ภคัรพงษ ์ วราศิลป์ ศวพ.กาญจนบุรี (สมทบ)
24 54849 นายยอดยิง่  สวมชยัภูมิ ด.ช.ภาคีน  สวนชยัภูมิ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 (สมทบ)
25 55208 นายคนองศกัด์ิ  สิริหลวง ด.ช.พิชิตชยั  สิริหลวง ศวข.หนองคาย(สมทบ)
26 52145 นายสมบุญ  ศรีภุมมา ด.ช.อินทตั  ศรีภุมมา ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) 
27 54567 นางพิลาวรรณ  เลิศค  า ด.ช.วรพงษ ์ เลิศค  า ศวพ.น่าน (สมทบ)
28 54515 นายมนต ์ เอกจิตร ด.ช.ชูสกุล  เอกจิตร ศวข.แพร่(สมทบ)
29 52716 นายเพียรยศ  เยน็ตา ด.ช.โสภณ  เยน็ตา ศวข.แม่ฮ่องสอน(สมทบ)
30 51096 นางวาสนา  แจง้โสภา ด.ญ.นิศา  แจง้โสภา ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
31 52710 นายอรุณ  ฟองศรี ด.ช.พีระภทัร  ฟองศรี ศวข.แม่ฮ่องสอน(สมทบ)
32 56360 นางสาวมณฑิรา  รักโพธ์ิ ด.ช.กิตติศกัด์ิ  ยวงเงิน ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 5 (สมทบ)
33 52435 นายวีระ  ศกัด์ิสิงห์ ด.ญ.ปนดัดา  ศกัด์ิสิงห์ ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ)
34 53589 นายสุธรรม  จินดา ด.ช.สิทธาวฒิุ  จินดา ศวข.เชียงใหม(่สมทบ)
35 56216 นายจรัญ  แมงเมิน ด.ช.ภูวมินทร์  แมงเมิน ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
36 53024 นางนฎัทิวา  เหมะธุลิน ด.ญ.ศุภิสรา  เหมะธุลิน ศวพ.มุกดาหาร (สมทบ) 

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนตน้

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนตน้

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนตน้



37 50691 นางสาววิชชุตา  วิชาญ ด.ช.โภคาฤทธ์ิ  สุฤทธ์ิ ศวพ.น่าน (สมทบ)
38 51696 นายธนู  มีกา ด.ช.ปัณณวฒัน์  มีกา ศูนยวิ์จยัเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ)
39 52297 นางวรรณวิสา  บวัสุข ด.ญ.ศุภกาญจน์  บวัสุข ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 5 (สมทบ)
40 53545 นางยวุพา  อ่างเขียว ด.ช.ภูวนตัถ ์ ภู่จกัษนิ์ล ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) 
41 55902 นางศิริวรรณ  จงสมจิตต์ ด.ญ.วิมลวรรณ  จงสมจิตต์ กวป.(สมทบ)
42 52666 นายประคอง  อุพนัธา ด.ญ.วรัญญา  อุพนัธา ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 4 (สมทบ)
43 50998 นายประสาร  ทิพยรั์กษ์ ด.ญ.ปัทมา  ทิพยรั์กษ์ ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
44 50945 นางสาวเตย  เดือนงาม ด.ช.ภูเบศ  เดือนงาม ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
45 53096 นายสมศกัด์ิ  สุขมาลา ด.ช.เกียรติศกัด์ิ  สุขมาลา ศวพ.เชียงใหม่ (สมทบ) 
46 54547 นางณฐัการย ์ ผดุงพร ด.ญ.กรรณรัตน์  คะเชญชาติ กองคลงั(สมทบ)
47 55611 นางขวญัตา  เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา ด.ช.ณฐัพล  เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา ศูนยวิ์จยัพืชไร่ระยอง (สมทบ)
48 54195 นางทศัรินทร์  จ  าปามูล ด.ญ.ปรีชญา  จ  าปามูล สนง.ไหมเฉลิมพระเกียรติฯเขต2อุดร(สมทบ)
49 56072 นายนิรันทร์  เขียวแกว้ ด.ช.ณฐัดนยั  เขียวแกว้ ศวข.แพร่(สมทบ)
50 50031 นางกนกพร  สอนวิจารณ์ ด.ช.ทศัน์พล  สอนวิจารณ์ งบพิเศษการคน้ควา้ยาง (สมทบ)
51 53996 นางสมพาน  บุญธรรม ด.ช.วชัรพล  บุญธรรม ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ)
52 51622 นายสลมัพ ์ ค  ามาลา ด.ช.กษิดิศ  ค  ามาลา ศวพ.ท่ีสูงเชียงราย (สมทบ) 
53 50922 นายรวย  จนัทร์ฉาย ด.ญ.นฤพร  จนัทร์ฉาย ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 2 (สมทบ)
54 55622 นายทิวา  ทบัประเสริฐ ด.ช.กิตติทตั  ศกัด์ิเจริญชยักุล ศวพ.ท่ีสูงเพชรบูรณ์ (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
55 56368 นางเยาวภา  สงพลู ด.ช.ธีรภทัร  โพธ์ิยา ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 5 (สมทบ)
56 55411 นางบุบผา  วงศาโรจน์ ด.ช.เมธสั  วงศาโรจน์ ส านกัวิจยัพฒันาเทคโนโยชีีวภาพ(สมทบ)
57 52665 นายทวีศกัด์ิ  โสดาพรม นายปาติวฒัน์  โสดาพรม ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 4 (สมทบ)
58 52990 นางสุคนธา  รูปสม ด.ญ.สกุลกาญจน์  รูปสม ศวพ.แพร่ (สมทบ) 
59 50409 นายเสริม  เต๋จ๊ะ ด.ญ.ฐิติกานต ์ เต๋จ๊ะ ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ)
60 52733 นางสมทรง  ชินประหษัฐ์ ด.ช.ณฐัพล  ชินประหษัฐ์ ศวข.พระนครศรีอยธุยา(สมทบ)
61 52557 นายลิลิต  สง่าศรี ด.ช.กอ้งภูมิ  สง่าศรี ศวส.เชียงราย (สมทบ)
62 51330 นางเจษฎาภรณ์  หูเขียว ด.ช.พงศธร  หูเขียว ศวพ.ตรัง (สมทบ)
63 54340 นายอภิวรรษณ์  นิลก าแหง ด.ญ.อภิญาดา  นิลก าแหง ศวพ.สุโขทยั (สมทบ) 
64 53973 นางธนิฎฐา  พรมโลก ด.ช.ธนภทัร   พรมโลก ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 50593 นายจนัดี  ขดัสม นายธวชัชยั  ขดัสม ศวพ..ล าปาง (สมทบ) 
2 50606 นายคงฤทธ์ิ  สุพลจิตต์ น.ส.คมคาย  สุพลจิตต์ ศวพ..ล าปาง (สมทบ) 
3 50638 นางปนดัดา  เอ่ียมใส น.ส.ประทานพร  เอ่ียมใส กปผ.(สมทบ)
4 50663 นายต่ิง  เข่ือนอา้ย น.ส.ตรีทิพยนิภา  เข่ือนอา้ย ศวพ.น่าน (สมทบ)
5 50692 นางรัชนา  โพธิสตัย์ น.ส.ปพิชญา  โพธิสตัย์ ศวพ.น่าน (สมทบ)
6 50702 นางล าดวน  ค  ามงคล นายธนพล  ค  ามงคล ศวพ.น่าน (สมทบ)
7 50704 นางสุทศัน์ดาว  ดีปาละ นายปราโมทย ์ คชกฤษ ศวพ.น่าน (สมทบ)
8 50942 นางฉลองรัฐ  สมบูรณ์ น.ส.ภาวรินทร์  ศรีละกุล ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
9 50964 นางสุกญัญา  เมฆสุข น.ส.ทิพวรรณ  เมฆสุข ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)

10 50988 นายโนลี  แดงน่ิม นายธนิน  แดงน่ิม ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
11 51072 นางวจี  แกว้นาบอน น.ส.สุภนิดา  แกว้นาบอน ศวส.ชุมพร (สมทบ)
12 51097 นายไวรพตัร์  สวยไธสง น.ส.ญาดา  สวยไธสง ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
13 51180 นางอารีรักษ ์ ทรัพยมี์ นายพีรณฐั  ทรัพยมี์ ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
14 51187 นางบุปผา  ศรีเมือง นายอดิศกัด์ิ  ศรีเมือง ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
15 51316 นางจิราภรณ์  คชเสนีย์ น.ส.ณิชกานต ์ คชเสนีย์ ศวพ.ตรัง (สมทบ)
16 51564 นายท่วม  ทองโคตร น.ส.แพรพิไล  ทองโคตร ศวร.ขอนแก่น (สมทบ)
17 51578 นายจ าลอง  ทศพิมพ์ ด.ญ.ปนดัดา  ทศพิมพ์ ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) 

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
18 51624 นางศรีพรรณ์  ค  ามาลา น.ส.วริศรา  ค  ามาลา ศวพ.ท่ีสูงเชียงราย (สมทบ) 
19 51688 นางพรรณทิพา  พาก ่า น.ส.ชนากานต ์ พาก ่า ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 1 (สมทบ)

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนตน้

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย



20 51835 นายสงบ  เอ้ือการ น.ส.กฤษณา  เอ้ือการ ศวพ.ร้อยเอ็ด (สมทบ)
21 51956 นายสุพจน์  ต๋าค  า นายณฐัวฒิุ  ต๋าค  า ศวข.สะเมิง(สมทบ)
22 52036 นายมารุต  บุญแสง น.ส.ปัทมวรรณ  บุญแสง ศวร.ชยันาท (สมทบ)
23 52121 นางวรรณา  เม่นน่ิม นายทิวากร  เม่นน่ิม ศวร.ชยันาท (สมทบ)
24 52142 นางสมพร  ล้ิมสุวรรณ นายวชัระ  ล้ิมสุวรรณ ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) 
25 52200 นางพรรณทิพา  รัศมีรณชยั น.ส.ธิดารัตน์  รัศมีรณชยั ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) 
26 52223 นายสมปอง  อุชุวิจารย์ นายกิติวนนท ์ อุชุวิจารย์ ศม.เฉลิมเกียรติฯอุบลราชธานี(สมทบ)
27 52264 นายปรีชา  บุญหลา้ น.ส.กาญจนา  บุญหลา้ ศูนยวิ์จยัและพฒันาปัจจยัการผลติทางการเกษตรขอนแก่น (สมทบ)
28 52434 นายสุรศกัด์ิ  สุขเกษม นายธนภูมิ  สุขเกษม ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ)
29 52484 นายอุทยั  สีไว น.ส.มนทกานต ์ สีไว ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 (สมทบ)
30 52661 นางอุทยั  ศรีสาร น.ส.วิภาวนี  ศรีสาร ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 4 (สมทบ)
31 52691 นายส าราญศกัด์ิ  วงศช่์วย นายสุรเชษฐ์  วงศช่์วย ศวพ.ท่ีสูงเชียงราย (สมทบ) 
32 52701 นางอาชะ  รุ่งโรจน์วงศศ์รี น.ส.ณิช  รุ่งโรจน์วงศศ์รี ศวพ.ท่ีสูงเชียงราย (สมทบ) 
33 52768 นายประกอบ   ไกรทอง นายพงศกร  ไกรทอง ศวข.พิษณุโลก(สมทบ)
34 52774 นางสาววิมล  พระศรี ด.ญ.พิมพช์นก  เผือกฉ ่า สถาบนัวิจยัพืชสวน(สมทบ)
35 53089 นางสุมาลี  วงศช่์วย น.ส.อฐัภิญญา  วงศช่์วย ศวส.เชียงราย (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
36 53124 นายอดุลย ์ ตุลาคม น.ส.เมธินี  ตุลาคม ศวย.ฉะเชิงเทรา (สมทบ)
37 53260 นางธนิดา  บุญประสพสม น.ส.กรชศา  บุญประสพสม กปผ.(สมทบ)
38 53308 นางจินดา  สวา่งแจง้ นายธนวิชญ ์ สวา่งแจง้ ศวส.จนัทบุรี (สมทบ)
39 53330 นางไพวรรณ  หาทวี น.ส.ณภาพร  หาทวี ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
40 53335 นางอนุบาล  อาธิเวช น.ส.อภิญญา  อาธิเวช ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
41 53397 นางนภาพร  อภิจิรานนท์ น.ส.กนกพร  อภิจิรานนท์ ศวส.เชียงราย (สมทบ)
42 53521 นางสาวยวุดี  สุตบุตร นายธนวฒิุ  แซ่ภู่ ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
43 53529 นายประวติั  สิบมอง น.ส.อจัฉราภรณ์  สิบมอง สถาบนัวิจยัยาง(สมทบ)
44 53587 นายประดิษฐ  แกว้เรือน น.ส.ภานุชนารถ  แกว้เรือน ศวข.เชียงใหม(่สมทบ)
45 53595 นายสุพล  พิทกัษ์ น.ส.จุฑาทิพย ์ พิทกัษ์ ศวข.เชียงใหม(่สมทบ)
46 53630 นายทองศูนย ์ สารีราช น.ส.อสมาภรณ์  สารีราช ศวข.หนองคาย(สมทบ)
47 53660 นางอะฮวน  โชติพินิจ น.ส.จีระนนัท ์ โชติพินิจ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย(สมทบ)
48 53728 นายสุชิน  ฉ ่าชา้ง นายณฐัพล  ฉ ่าชา้ง ศวข.ชยันาท(สมทบ)
49 53936 นายเชิดชาย  ศรีใส น.ส.น ้าฝน  ศรีใส ศวข.แม่ฮ่องสอน(สมทบ)
50 54031 นางสมลกัษณ์  บุญลอย น.ส.หทยัรัตน์  บุญลอย ศวข.กระบ่ี (สมทบ)
51 54033 นางเนตรดาว  มารยา น.ส.อลิษา  มารยา ศวข.กระบ่ี (สมทบ)
52 54187 นางอนงค ์ ทองสิงห์ นายอษัฎาวธุ  ทองสิงห์ ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ)
53 54257 นายติณ  จัน่พงษ์ นายวทญัญู  จัน่พงษ์ ศูนยวิ์จยัพืชสวนสุโขทยั (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
54 54268 นายด าเนิน  สุวรรณวงษ์ น.ส.สิรินนัท ์ สุวรรณวงษ์ ศวพ.สุโขทยั (สมทบ) 
55 54396 นางดวงเดือน  บวัหลวง น.ส.กฤติมา  บวัหลวง ศวพ.เชียงใหม่ (สมทบ) 
56 54406 นายสุทศัน์  ดีบุรี นายชนาธิป  ดีบุรี ศม.เฉลิมพระเกียรติฯเลย(สมทบ)
57 54496 นายค ารณ  ต่ายตามบุญ น.ส.สายรุ้ง  ต่ายตามบุญ ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) 
58 54615 นายบุญชม  พิมงาม น.ส.รัชนีกร  พิมงาม ศม.เฉลิมเกียรติฯอุบลราชธานี(สมทบ)
59 54639 นางมะลิวลัย ์ แสงน ้ารัก น.ส.เมธาวี  ทว้มบ ารุง กองการเจา้หนา้ท่ี (สมทบ)
60 54694 นายพเยาว ์  บวัแจ่ม น.ส.วริศรา  บวัแจ่ม ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 5 (สมทบ)
61 54822 นายบุญธรรม  อุทาวิ นายรักษิต  อุทาวิ ศวพ.ตาก (สมทบ)
62 54895 นายวิสุทธ์ิ  กลา้หาญ น.ส.เปรมกมล  กลา้หาญ ศวพ.กาญจนบุรี (สมทบ)
63 55009 นางศศิรัฐ  จนัทะวงศ์ น.ส.รุจิรา  ปล้ืมจิต ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 1 (สมทบ)
64 55147 นายชูศกัด์ิ  โจมฤทธ์ิ นายต่อตระกูล  โจมฤทธ์ิ สนง.ตลาดกลางยางพารานครศรีฯ (สมทบ)
65 55511 นางมุจลินท ์ ธรรมวงษ์ น.ส.นนัทนา  ธรรมวงษ์ ศวพ.เลย (สมทบ) 
66 55589 นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณศรี นายวิศรุต  ชิณศรี ศวพ.เลย (สมทบ) 
67 55590 นายบุญมี  พรมเทศ น.ส.กญัญารัตน์  พรมเทศ ศวพ.เลย (สมทบ) 
68 55593 นางนงลกัษณ์  คุม้พวก น.ส.ณฐัวรรณ  คุม้พวก กองคลงั(สมทบ)

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย



69 55942 นางสาวเกศกนก  แป้นออ้ย น.ส.วรรณิกา  นวลจนัทร์ กองการเจา้หนา้ท่ี (สมทบ)
70 56133 นายชลอ  วงษา น.ส.ก่ิงกาญน์  วงษา ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ)
71 56396 นางคอย  สุพรรณโรจน์ น.ส.ขวญัฤดี  สุพรรณโรจน์ ศวข.สุพรรณบุรี(สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
72 51018 นายสุชาติ  กล่ินสอน น.ส.เพญ็พิมล  กล่ินสอน ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
73 52977 น.ส.อญัชุลี ติดต่อ น.ส.จิราภา แซ่อ้ึง สถาบนัวิจยัพืชสวน(สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 50017 นางปรียานุช  ช่ืนจิตต์ น.ส.นุชวรา  ช่ืนจิตต์ สถาบนัวิจยัพืชสวน(สมทบ)
2 50083 นางชนิตา  แสนสุทธิ น.ส.ยพุดี  งามอุโฆษ ส านกัวิจยัพฒันาการอารักพืช(สมทบ)
3 50217 นางอนงคพ์ร  พว่งแพร นายธนากร  พว่งแพร ส านกัพฒันาผลิตภณัฑข์า้ว(สมทบ)
4 50377 นายประพาฤทธ์ิ  ประไพศาล นายชานนท ์ ประไพศาล ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ)
5 50640 นางทิพยรั์ตน์  แกว้ดี น.ส.สุนารี  แกว้ดี กปผ.(สมทบ)
6 50860 นางสุพรรณ  แกว้วิจิตร์ นายสุรชยั  กริมรัมย์ ศวพ.บุรีรัมย ์(สมทบ) 
7 50914 นางจิตตราภรณ์  ฟักทอง นายวชิรวิทย ์ ฟักทอง ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 2 (สมทบ)
8 50960 นางละมยั  พนัธ์ชยั นายพงศธร  พนัธุ์ชยั ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
9 50976 นายบุญช่วย  เทพทอง นายเมธาวี  เทพทอง ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)

10 51022 นางลดัดา  เรืองชยั นายเอกราช  เรืองชยั ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
11 51059 นางสมพิศ  พาขุนทด นายสถาพร  พาขุนทด สมพ. (สมทบ)
12 51075 นายบรรจง  สมศรี น.ส.กนกวรรณ  สมศรี ศวส.ชุมพร (สมทบ)
13 51112 นางทิพพยาพศั  สวยไธสง น.ส.ชุลีพร  สวยไธสง ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
14 51228 นางส ารวย  ขิมเล็ก นายพงศกร  ขิมเล็ก ศวข.พทัลุง(สมทบ)
15 51322 นางพรประดบั  รอดแลว้ นายอภิเชษฐ์  รอดแลว้ ศวพ.ตรัง (สมทบ)
16 51498 นางวฒันา  ดว้งแพง นายศกัดา  ดว้งแพง ศวย.หนองคาย (สมทบ)
17 51505 นางศิรินภา  จ  าวงศ์ นายศุภวิชญ ์ จ  าวงศ์ ศวย.หนองคาย (สมทบ)
18 51572 นางส าราญ  พรสนิทกุล น.ส.ปริญญา  พรสนิทกุล ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) 

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 51585 นางปริทศัน์  เสือพนัธุ์ นายเกียรติศกัด์ิ  เสือพนัธุ์ ศวพ.โนนสูง (สมทบ)
20 51587 นางเมง  พรหมบุญ น.ส.มลธิกา  พรหมบุญ ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) 
21 51591 นายสุดที  ยอดดี น.ส.สุรีภรณ์  ยอดดี ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) 
22 51623 นางปราณี  ไผ่ลอ้ม นายวนารักษ ์ ไผ่ลอ้ม ศวพ.ท่ีสูงเชียงราย (สมทบ) 
23 51632 นายกนกพร  กิติรัตน์ นายพิเชษฐ  กิติรัตน์ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย(สมทบ)
24 51637 นางกองขนั  บวัวนั นายสุรศกัด์ิ  บวัวนั ศม.เฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย(สมทบ)
25 51689 นางลาวนั  ชยัวงศ์ น.ส.ปล้ืมกมล  ชยัวงค์ ศูนยวิ์จยัเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ)
26 51828 นายอนิวรรต  คุรินทร์ นายอภิรักษ ์ คุรินทนร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด (สมทบ)
27 51933 นางอะทิ  ปัตตาวะตงั น.ส.ภทัราพร  ปัตตาวะตงั สมทบทายาท(กข.)
28 51946 นางมะณี  อุ๊จุ่ม นายปชานิน  สุรินรัตน์ ศวข.สะเมิง(สมทบ)
29 52024 นางอญัชลี  ผลดี น.ส.ประภาวดี  ผลดี ศวร.ชยันาท (สมทบ)
30 52126 นายสนัติชยั  นวมโคกสูง น.ส.นิชานนัท ์ นวมโคกสูง งบพิเศษการคน้ควา้ยาง (สมทบ)
31 52224 นายสมศกัด์ิ  แสงสุวรรณ นายนิธิศกัด์ิ  แสงสุวรรณ ศม.เฉลิมเกียรติฯอุบลราชธานี(สมทบ)
32 52291 นางสาวศศิชา  ภูตาคม น.ส.ภทัรพีย ์ กรัณยไ์ท กปผ.(สมทบ)
33 52346 นางปิยะธิดา  หยุน่สมาน น.ส.ปรีดาภรณ์  หยุน่สมาน กองแผนงานและวิชาการ(สมทบ)
34 52361 นางสมบูรณ์  อยูเ่ยน็ น.ส.สาลินี  อยูเ่ยน็ ศวข.ชยันาท(สมทบ)
35 52368 นางสาววาสนา  ป้ันริด น.ส.ฐิติมาภรณ์  สงัคง ศวข.ชยันาท(สมทบ)
36 52369 นางพชัรี  อุ่มอยู่ น.ส.ฤทยัรัตน์  อุ่มอยู่ ศวข.ชยันาท(สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
37 52371 นางส ารี  บุญธรรม นายกิจจา  บุญธรรม ศวข.ชยันาท(สมทบ)
38 52378 นางละมยั  ทองสุก น.ส.จนัทนา  ทองสุก ศวข.ชยันาท(สมทบ)
39 52437 นายสมปอง  ขนัชะลี น.ส.ปทิตตา  ชนัชะลี ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ)
40 52446 นายเทียมเจริญ  ทวีทอง น.ส.ภาวินี  ทวีทอง ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ)

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น อุมศึกษา

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น อุมศึกษา

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น อุมศึกษา



41 52563 นางจรัณลกัษณ์  กนัวี นายจิราย ุ กนัวี ศวส.เชียงราย (สมทบ)
42 52686 นางประครอง  แสนปล้ืม นายกมล  แสนปล้ืม ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 4 (สมทบ)
43 52698 นางพิมภา  บวัขม นายพิรชชั  บวัชม ศวพ.ท่ีสูงเชียงราย (สมทบ) 
44 52714 นางทิพวรรณ  ทตัชยั น.ส.ชญัญานุช  ทตัชยั ศวข.แม่ฮ่องสอน(สมทบ)
45 52886 นายแท่น  ธรรมนิยม น.ส.ศิริลกัษณ์  ธรรมนิยม ศวส.ศรีสะเกษ (สมทบ)
46 53272 นางมยรีุ  ลุยตนั น.ส.รังสิมา  ลุยตนั ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (สมทบ)
47 53341 นางเกษร  อินทมาตร นางยภุาพร  วรรณงาม ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
48 53360 นางบุตรดี  ชมตา นายรุ่งสุริยา  ชมตา ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
49 53393 นางทศันีย ์ อภิสวสัด์ิมงคล น.ส.พชัรินทร์  อภิสวสัด์ิมงคล ศวส.เชียงราย (สมทบ)
50 53461 นางเพช็รณี  ครึก น.ส.ทิวาพร  ครึก ศวพ.นครพนม (สมทบ) 
51 53790 นายบญัชา  ศรีทะวงศ์ น.ส.วรารัตน์  ศรีทะวงศ์ ศวข.ขอนแก่น(สมทบ)
52 53907 นางสุปราณี  แฝงเพช็ร น.ส.จุฑารัตน์  แฝงเพช็ร ศวข.สุพรรณบุรี(สมทบ)
53 53977 นางจนัทรา  มรรคสนัต์ น.ส.ชฎาพร  มรรคสนัต์ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ)
54 54016 นางสนัสรา  สุขเพ็๋ง นายธนากร  สุขเพง็ ส านกัวิจยัและพฒันาฯ 7 (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
55 54039 นายสมโชค  มากนคร นายวิษณุวฒัน์  มากนคร ศวข.กระบ่ี (สมทบ)
56 54087 นางฉลวย  รอดเนียม น.ส.ณฐัสินี  รอดเนียม ศวพ.พทัลุง (สมทบ)
57 54308 นางอ าไพ  โคกเจดีย์ นายอาทิตย ์ โคกเจดีย์ ศวพ.สุโขทยั (สมทบ) 
58 54336 นางเครือวลัย ์ เติดสูงเนิน นายนิติวฒัน์  เติดสูงเนิน ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 1 (สมทบ)
59 54357 นางบุญชุ่ม  อุทยักรรณ์ น.ส.อจัฉรา  อุทยักรรณ์ ศวข.พิษณุโลก(สมทบ)
60 54448 นางเฉลย  อน้สาย น.ส.ชลธิชา  อน้สาย ศวพ.สุโขทยั (สมทบ) 
61 55028 นายอุทยั  บวัตนั น.ส.อรอมล  บนัตนั ศวพ.ระนอง (สมทบ)
62 55040 นายเผด็จ  พิมลธนสุนทร น.ส.สาวิตรี  พิมลธนสุนทร ศวส.เชียงราย (สมทบ)
63 55061 นางวิภา  การแข็ง นายศุภกฤต  การแข็ง ศวพ.เชียงใหม่ (สมทบ) 
64 55078 นางเสาวณีย ์ ศรีสุมา น.ส.บุษณีย ์ ศรีสุมา ศวส.จนัทบุรี (สมทบ)
65 55095 นายอนนั  ปินไชย นายวิเศษสิน  ปินไชย ศวข.แม่ฮ่องสอน(สมทบ)
66 55210 นางสาวนนัทน์ภสั  หลงฟัก น.ส.เมขลา  หงอนไก่ ศวพ.อุตรดิตถ ์(สมทบ)
67 55401 นางสด  บุญมีมาก น.ส.ฤณีรัตน์  บุญมีมาก กปผ.(สมทบ)
68 55652 นางสายรุ้ง  ไกรวิชยั นายนิธิพงศ ์ พรมค า ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) 
69 56171 นางสาวมาลียา  ทาคูบอน น.ส.เมธาวี  ใจหาญ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์(สมทบ)
70 56327 นางสาวเตือนใจ  ชา้งทอง นายยทุธพงษ ์ ชา้งทอง สมทบทายาท(กวก.)
71 56351 นางจารึก  สุภาไชยกิจ น.ส.นุศจีย ์ สุภาไชยกิจ ศวย.ฉะเชิงเทรา (สมทบ)
72 54044 นางจินดา ชูสิทธ์ิ น.ส.กาญจนา ชูสิทธ์ิ ศวข.กระบ่ี (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 13267 นางเทียนทอง  ภูจอมดาว ด.ช.ธนบดี  ภูจอมดาว สนง.ตลาดกลางยางพาราหนองคาย
2 12631 นางสาวไสบะ๊  สนัดาเส็น ด.ญ.พิมพม์าดา  ปูรียา กรมหม่อนไหม (ข)
3 13219 นายณฐัพล  พทุธศาสน์ ด.ช.ยศภทัร  พทุธศาสน์ ศวพ.ระนอง
4 13196 นายสมศกัด์ิ  ทองป้ัน ด.ช.ณฐัวฒิุ  ทองป้ัน ศวพ.เลย 
5 13028 นางสาวเนาวรัตน์  แกว้พงษ์ ด.ช.วีรภทัร  สุทธนนัท์ ศูนยวิ์จยัพืชสวนสุโขทยั
6 13091 นายกิตติพงษ ์ ร่ืนงาม ด.ญ.ชนกนาถ  ร่ืนงาม ศวข.หนองคาย 
7 12783 นายศราวธุ  น าทาน ด.ช.กิตติ  น าทาน ดตพ.แม่สาย
8 12768 นายจิตติชยั  ใหญ่ผา ด.ช.กิตติภณ  ใหญ่ผา ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 4 อุบลฯ
9 12978 นางสาวอริสรา  พลูรักษ์ ด.ญ.เบญญาภา  เศษมาตร ส านกังานเลขานุการกรม (ข)

10 12910 นายอดิศกัด์ิ  โชตะวนั ด.ช.ธนโชติ  โชตะวนั สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ข)
11 12876 นางวรัญยา  สมวงศ์ ด.ญ.ปานวรัญญ ์ สมวงศ์ ศูนยวิ์จยัเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
12 11935 นายวีระชยั  ปานมะเริง ด.ช.วีระวตัร  ปานมะเริง ศวย.หนองคาย
13 11647 นายดาวประกาย  ค  าแกว้ ด.ญ.ชลธิชา  ค  าแกว้ ศวข.ชุมแพ
14 11849 นายพงษพ์ทุธ  อยูว่ฒันา ด.ญ.ชุตินนัท ์ อยูว่ฒันา สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ล)
15 11732 นางสาวอริสา  เหลือแกว้ ด.ช.พสธร  เลขจิตร ศวพ.นครศรีธรรมราช 
16 12929 นางสาวมธุรส  วงษค์รุธ ด.ช.ศุภณฐั  สีทาเช้ือ ส านกังานเลขานุการกรม (ข)
17 9807 นายทวีศกัด์ิ  ดวงทอง ด.ญ.กนัตก์นิษฐ์  ดวงทอง ศวข.กระบ่ี 

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น อุมศึกษา

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น ประถมศึกษา



18 11320 นายสญัญาลกัษณ์  ผ่านจอหอ ด.ญ.เสาวลกัษณ์  ผ่านจอหอ ศูนยวิ์จยัเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 12130 นางสุนนัทา  เล็มเยะ ด.ช.ณฐัวฒิุ  เล็มเยาะ ส านกัควบคุมพืชและวสัดุ (ล)
20 11642 นางสาวนิตยา  โพนทนั ด.ญ.เอกฤทยั  กล่อมจิตต์ ศวพ.นครพนม 
21 11559 นางวารุณี  จนัทร์ลอย ด.ช.ณภทัร  จนัทร์ลอย ศวพ.กาญจนบุรี
22 12071 นายวิทยา  อคัรสาร ด.ช.ธนวิชญ ์ อคัรสาร ศม.เฉลิมพระเกียรติฯอุดรธานี
23 11727 นางสมปรารถนา  มานิตยก์ุล ด.ญ.ธนัยช์นก  มานิตยก์ุล ศวพ.น่าน 
24 12865 นางสมศรี  อุทยัธรรม ด.ช.กานต ์ อุทยัธรรม สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ข)
25 12662 นางสาวทศันี  อฏัฐพรพงษ์ ด.ช.กนัตก์วี  อฏัฐพรพงษ์ กองวิจยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร (ข)
26 11497 นายจเด็ด  ส าราญราษฏร์ ด.ญ.สิริธญัญ ์ ส าราญราษฏร์ ศูนยวิ์จยัพืชสวนสุโขทยั
27 11788 นายจกัรกฤษ  เมืองคุม้ ด.ช.ณฎัฐนนัท ์ เมืองคุม้ ศวพ.เชียงใหม่ 

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 10325 นางศรีจนัทร์  ใบพร้าว นายปฐมพงษ ์ ใบพร้าว ศวข.เชียงใหม่

2 11080 นายสุรชยั  สุวรรณลา นายสิรชยั  สุวรรณลา ศม.เฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์
3 9293 นางอุบล  พกัเสียงดี นายทศพล  พกัเสียงดี ศวพ.สุพรรณบุรี 
4 9273 นายขจรเดช  มนัทะนะ น.ส.รัตนาภรณ์  มนัทะนะ กองวิจยัและพฒันาขา้ว(ล)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 13037 นายธงชาติ  พินคง ด.ญ.ณานิกา  พินคง สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ข)
2 12984 นางสาวอรพรรณ  จนัเทพา ด.ช.มีชยั  รัศมี ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ
3 11931 นายวิกิตย ์ สารปรัง ด.ช.นนทวฒัน์  สารปรัง เงินหมุนเวียนเช้ือไรโซเบียม
4 9192 นายสุจิตร์  ศรีบุญเรือง ด.ญ.จารุวรรณ  ศรีบุญเรือง ศวข.เชียงราย 
5 12521 นางสาวธนชัพร  แสงโค ด.ญ.ณฐันิชา  มีมอญ ศวร.ชยันาท
6 12173 นายธีรศกัด์ิ  พินิจรอบ ด.ช.ธีรวฒัน์  พินิจรอบ ศวพ.กาญจนบุรี
7 12012 นายยทุธนา  ชยัชมภู ด.ช.ชยานนัต ์ ชยัชมภู ศวพ.ท่ีสูงเชียงราย 
8 11161 นายประสิทธ์ิ  ศิริเถียร ด.ช.ชิษณุพงศ ์ ศิริเถียร ศวข.นครราชสีมา 
9 8939 นายวิเชียร  สะกาโชติ ด.ช.ปิยะนทั  สะกาโชติ ศวข.พระนครศรีอยธุยา 

10 11521 นายประสิทธ์ิ  ศรีภุมมา ด.ช.เชิดชยั  ศรีภุมมา ศวพ.สุพรรณบุรี 
11 12063 นางธญัญารัตน์  แกว้เงินทอง ด.ช.กรภทัร์  เหมะธุลิน ศวย.หนองคาย
12 11313 นายยคุลรัตน์  สุวรรณ ด.ช.นวพล  สุวรรณ ส านกังานเลขานุการกรม (ล)
13 12044 นายณรงค ์ ตั้งอารมย์ ด.ช.ณฐัวฒัน์  ตั้งอารมย์ ศวข.นครราชสีมา 
14 11224 นางจ ารัส  ปานศิลา ด.ช.ธนกฤต  ปานศิลา ศวร.ชยันาท
15 11097 นายรังสรรค ์ ภาคภูมิ ด.ญ.รภาพร  ภาคภูมิ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั
16 8562 นายเฉลย  วรรณโคตร ด.ช.ทกัษิณ  วรรณโคตร ศม.เฉลิมพระเกียรติฯอุบลราชธานี
17 12401 นางกาญจนา  ค  าปุทา ด.ญ.จนัทกานต ์ ค  าปุทา ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 ขอนแก่น
18 9812 นายณฐัวฒิุ  บุตรฤทธ์ิ ด.ช.พานิชกิจ  บุตรฤทธ์ิ ศวข.กระบ่ี 

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 5348 นายวิรัตน์  ชยัชนะ น.ส.วาสิตา  ชยัชนะ ลูกจา้งบ าเหน็จรายเดือน กวก.
2 11882 นายพธุ  จอมทิพย์ น.ส.สุภาวรรณ  จอมทิพย์ ศวข.หนองคาย 
3 12781 นางจนัทร์เพญ็  คูณดี นายพงศธ์ร  คูณดี ดตพ.มุกดาหาร
4 4236 นายประเสริฐ  อุดร นายอ านาจ  อุดร ลูกจา้งบ าเหน็จรายเดือน กวก.
5 11956 นายเสน่ห์  เทพหนู น.ส.ธิติสุดา  เทพหนู ศวข.พทัลุง
6 9444 นายวีระวงศ ์ จุฑาจนัทร์ น.ส.อารียา  จุฑาจนัทร์ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์
7 12171 นายจุมพล  ทาสิงห์ด า น.ส.วรรณกานต ์ ทาสิงห์ค  า ศวข.เชียงใหม่

8 9185 นายมนตรี  สุทธานุกูล นายไตรภพ  สุทธานุกูล ศวพ.สุโขทยั 
9 9991 นางจินดา  ศรีรุ่งเรือง นายคณิศร  ศรีรุ่งเรือง ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี

10 11844 นางประนอม  ต้ินสั้น น.ส.ปภสัรา  ต้ินสั้น ศม.เฉลิมพระเกียรติฯบุรีรัมย์
11 11378 นายสุรศกัด์ิ  ศรีวาลยั นายวสุพล  ศรีวาลยั ศวย.หนองคาย
12 11941 นายศุภชยั  แสนสุข นายทศพล  แสนสุข ศวย.หนองคาย
13 10605 นางบวัศิลป์  ธรรมมิยะ นายภราดร  ธรรมปิยะ ศวพ.เลย 

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น ประถมศึกษา

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น ปวส.

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนตน้.

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย



14 12059 นายชูชาติ  ไผ่แผน นายราชนัย ์ ไผ่แผน กรมหม่อนไหม (ล)
15 11139 นางรุ่งฤดี  สมนาค น.ส.กชกร  สมนาค ศวย.ฉะเชิงเทรา
16 12960 นางรจนา  ขนัทะกิจ น.ส.ศุภาพิชญ ์ ขนัทะกิจ สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ล)
17 11072 นายพนูศกัด์ิ  พรหมสวสัด์ิ นายศิวกร  พรหมสวสัด์ิ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์
18 10117 นายเจียน  ช่ืนจิตร์ ด.ญ.วรัญญา  ช่ืนจิตร์ ช าระพิเศษ (ต่างจงัหวดั)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 9062 นางจงกลณี  รัศมิมตั นายอพรรฆ  รัศมิมตั สถาบนัวิจยัยาง (ล)
20 11744 นางนริศา  รอดแป้น นายรุจิกร  เจนตลอด ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 2 พิษณุโลก
21 4742 นายจนัที  ฟองดา น.ส.จารุวรรณ  ฟองดา ศูนยวิ์จยัพืชสวนสุโขทยั
22 11093 นางจ าปี  ข่าตน้ น.ส.เบญญทิพย ์ ข่าตน้ ศวพ.กาญจนบุรี
23 11495 นางอ าพร  ทบัธานี น.ส.รัชนีกร  ทบัธานี ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 ขอนแก่น

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 6517 นางศนัสนีย ์ บวัชุม น.ส.นิรัชพร  บวัชุม ขา้ราชการบ านาญจ่ายตรง สป.กษ
2 12769 นางเยาวลกัษณ์  กนัยะมี นายทกัษด์นยั  กนัยะมี ศวข.แพร่
3 12786 นางปราณี  มณีนิล นายรัฐพงค ์ มณีนิล ศวข.ปทุมธานี
4 10538 นายสฤษด์ิ  เจริญเนตร์ น.ส.พิมพก์มล  เจริญเนตร์ ศวข.ปทุมธานี
5 8548 นายณฤทธ์ิ  เจริญเนตร น.ส.สุภทัรา  เจริญเนตร ศวข.ปทุมธานี
6 10547 นางระวีวรรณ  จิตต์ิมหิมา นายณฐัวฒัน์  จิตตม์หิมา ศวข.ปทุมธานี
7 11974 นายเฉลิม  ซาวแกว้ นายศิรวิทย ์ ซาวแกว้ ศวข.เชียงใหม่

8 11261 นายสุพฒัน์  ดุมนิล นายพีรพฒัน์  ดุมนิล ศวข.สุรินทร์
9 9838 นายประวติั  ไชยบวัค  า น.ส.อจัฉริยาพร  ไชยบวัค  า ศวข.สะเมิง 

10 9463 นายเทพสญัญา  มากบวัแกว้ นายสมัพนัธ์  มากบวัแกว้ ศวพ.ระนอง
11 11739 นายเทอดศกัด์ิ  เทพมณี น.ส.นทันิชา  เทพมณี ศวย.ฉะเชิงเทรา
12 10390 นางนิตยา  มากสง น.ส.ปิยวรรณ  มากสง ศวข.พทัลุง
13 10389 นายปรีชา  ทองไซร์ น.ส.เครือวลั  ทองไซร์ ศวข.พทัลุง
14 11540 นายพงษเ์ทพ  พนมวฒันา น.ส.ธมนวรรณ  พนมวฒันา ศวพ.นครพนม 
15 11249 นายคนอง  ช่วยบ ารุง นายนุตติ  ช่วยบ ารุง ศวพ.สุโขทยั 
16 12179 นายอาคม  พรมภกัด์ิ น.ส.สุมินตรา  พรมภกัด์ิ ศวพ.เลย 
17 9285 นางอมัพร  แยม้โคกสูง นายอานนท ์ แยม้โคกสูง ส านกับริหารกลาง กรมการขา้ว(ล)
18 12035 นายธานี  ภู่ระหงษ์ น.ส.กชรัตน์  ภู่ระหงษ์ กวป. (ล)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 11672 นายธารา  ป้ันแจ่ม น.ส.ชลธิชา  ป้ันแจ่ม ศวข.พิษณุโลก
20 12962 นายสมศกัด์ิ  สบายตวั นายวรพล  สบายตวั กวป. (ล)
21 9764 นางเบญ็จวรรณ  มัน่ถาวรวงศ์ นายนิรุต  มัน่ถาวรวงศ์ กองวิจยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร (ล)
22 11024 นางงามพนัธ์  สวงโท นายวิศรุต  สวงโท ศม.เฉลิมพระเกียรติฯชยัภูมิ
23 9502 นายสุกิจ  หนัพนัตู นายต่อสกุล  หนัพนัตู ช าระพิเศษ
24 12940 นางจงรักษ ์ เช่ียวไล่กุล นายอภิรักษ ์ เช่ียวไล่กุล สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ล)
25 10578 นายชนินทร์  เภสชัชา นายทินภทัร  เภสชัชา ศวข.สุรินทร์
26 11928 นายวชัระ  โพธ์ิสุวรรณ นายเนติพงษ ์ โพธ์ิสุวรรณ เงินหมุนเวียนเช้ือไรโซเบียม
27 8235 นายไพศาล  วงษแ์พทย์ นายกิตติภพ  วงษแ์พทย์ ส านกัวิจยัพฒันาการอารักขาพืช (ล)
28 9419 นางเนตรนทัที  ปัญญารัตน์ น.ส.วชิรญาณ์  หาญพละ ศวข.สะเมิง 
29 9841 นายบรรพต  ยะธา นายชชัพิมุข  ยะธา ศวพ.จนัทบุรี
30 12728 นางสุภาภรณ์  เทพินทร์ น.ส.พชัรี  เทพินทร์ ศวร.เชียงใหม่

31 9687 นายสมใจ  นนัทแ์ลบ น.ส.จุฑารัตน์  นนัทแ์ลบ ศวพ.อุตรดิตถ์
32 11593 นายสมโภชน์  สมสินธ์ น.ส.ภทัรรักษ ์ สมสินธ์ ศวพ.เลย 
33 9978 นายมงคล  ชิณศรี น.ส.เยาวภา  ชิณศรี ส านกัควบคุมพืชและวสัดุ (ล)
34 10344 นายพงศศ์กัด์ิ  พรหมพนัธุ์ นายณชัพล  พรหมพนัธุ์ กองวิจยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร (ล)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 53061 นายพงศวิ์ทย ์ พิมลวิรัชกุล ด.ช.วีระเมศวร์  พิมลวิรัชกุล สมทบทายาท(กวก.)

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น อุดมศึกษา

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายไดน้อ้ย ระดบัชั้น อุดมศึกษา

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น ประถมศึกษา



2 50867 นางอญัมญัญ ์ ธรรมวิเศษ ด.ญ.ผลพลอย  ธรรมวิเศษ สนง.ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย ์(สมทบ)
3 51239 นางวิมล  นาคสิงคราญ ด.ช.นภพล  นาคสิงคราญ ศวส.ชุมพร (สมทบ)
4 52269 นางสาวสลกัจิตร  สุจริต ด.ญ.บวัชมภู  พนัธ์มโน ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 5 (สมทบ)
5 54161 นางรสิตากร  เหมหงษท์อง ด.ช.กฤษฏิกร  เหมหงษท์อง ส านกัควบคุมพืชและวสัดุฯ (สมทบ)
6 53122 นางสมสิริ  เหล็กเพช็ร์ ด.ญ.นวพร  เหล็กเพช็ร์ ศวย.ฉะเชิงเทรา (สมทบ)
7 50900 นางสาวจนัจิรา  ทองแกร่งกลา้ ด.ญ.จนัทรา  เพช็รกระจ่าง ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 2 (สมทบ)
8 51303 นางสุภาพร  สายสมัพนัธ์ ด.ช.สรณฐั  สายสมัพนัธ์ ส านกัวิจยัพฒันาการอารักพืช(สมทบ)
9 50840 นางสุพิศ  อินทรสกุล ด.ช.ปฐวี  อินทรสกุล งบพิเศษการคน้ควา้ยาง (สมทบ)

10 54469 นางชออ้น  พรหมสงัคหะ ด.ช.ภูริณฐั  พรหมสงัคหะ ส านกัวิจยัและพฒันาฯ 7 (สมทบ)
11 52947 นางสาวอุบล  ศิริวฒัน์ ด.ญ.กนัยามาส  สุคนธจนัทร์ ศูนยวิ์จยัพืชสวนสุโขทยั (สมทบ)
12 53130 นางสาวศิริพร  บุญศิริ ด.ญ.ศิรภทัฆส์รญ ์ ไพรส าราญ สมทบ(จา้งเหมา กวก.)
13 50055 นางรพีพรรณ  ไพบูลย์ ด.ญ.กนัยสิริ  ไพบูลย์ กปผ.(สมทบ)
14 54196 นายพงษธ์ร  ชมภูศรี ด.ช.กนัตพงศ ์ ชมภูศรี สนง.ไหมเฉลิมพระเกียรติฯเขต2อุดร(สมทบ)
15 55287 นายธีระวฒัน์  วรรณเก้ือ ด.ญ.ธิญาดา  วรรณเก้ือ ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
16 52442 นางสุภคั  ผกัไหม ด.ช.ธีรภทัธ์  ผกัไหม ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ)
17 55498 นายอนนัท ์ พลูทวี ด.ญ.อญัชลี  พลูทวี ศวพ.เพชรบุรี (สมทบ)
18 50532 นางวิลาวรรณ  จัน่แกว้ ด.ญ.วทนัยา  จัน่แกว้ กองวิจยัและพฒันาขา้ว(สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 53310 นางสาวขวญัเรือน  ศรัทธา ด.ช.อภิวิชญ ์ ศรีอุดม ศวส.จนัทบุรี (สมทบ)
20 53643 นางรัศมี  อคัรสาร ด.ช.ณรงควิ์ทย ์ อคัรสาร ศม.เฉลิมพระเกียรติฯอุดรธานี(สมทบ)
21 51592 นายเสนอ  ตนัศิริ ด.ญ.เนตรนภา  ตนัศิริ ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) 
22 55143 นางพชัรี  นอ้ยม่ิง ด.ช.อินทชั  ทรงงาม ศวส.ศรีสะเกษ (สมทบ)
23 56436 นายนาวี  การสมพิศ ด.ช.กมล  การสมพิศ ศวพ.ระยอง (สมทบ)
24 50415 นางสุภรัตน์  บ  ารุงศรี ด.ช.ภูริณฐั  บ  ารุงศรี ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 53591 นายวิเชียร  แกว้จนัทร์ นายวรวิทย ์ แกว้จนัทร์ ศวข.เชียงใหม(่สมทบ)
2 51873 นายสุรพนัธ์  ขาวลาจนัทร์ นายพีระวฒัน์  ขาวลาจนัทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด (สมทบ)
3 50735 นางเพญ็ศรี  ทาไชย น.ส.นุชจรินทร์  ทาไชย ศวพ.น่าน (สมทบ)
4 52687 นางสาวราณี  ปานนาค น.ส.มลัลิกา  มุย้ศาสตรา กปผ.(สมทบ)
5 53162 นายอดิศกัด์ิ  รัตนพนัธ์ น.ส.ปุณยาพร  รัตนพนัธ์ สนง.ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี (สมทบ
6 55574 นายพิเชษฐ  สุภาสุ นายนนัทชยั  สุภาสุ ศวพ.เลย (สมทบ) 
7 53582 นางพิมพา  ตนัติวรางคณา น.ส.ธญัญาลกัษณ์  ตนัติวรางคณา ศวข.เชียงใหม(่สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 51109 นายวรากร  พนมสวย ด.ญ.อรปรียา  พนมสวย ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
2 50576 นางเหล่ียม  ปันทะโชติ ด.ญ.จนัทร์ชนก  ปันทะโชติ ศวพ..ล าปาง (สมทบ) 
3 53273 นางสาวมาฤดี  ชมภูจนัทร์ ด.ญ.วิภารัตน์  ชมภูจนัทร์ กปผ.(สมทบ)
4 54604 นายธีรศกัด์ิ  ธิมาหาร ด.ช.เมธพนธ์  ธิมาหาร ศม.เฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย(สมทบ)
5 52565 นายโศภณ  ชยัศิลปิน ด.ช.ภูริณฐั  ชยัศิลปิน ศวส.เชียงราย (สมทบ)
6 53344 นายพิทกัษ ์ สายแสง ด.ญ.พรชิตา  สายแสง ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
7 54417 นางสาวหน่ึงฤทยั  พลูสิน ด.ญ.ณชันนัท ์ พทัราช ส านกัวิจยัและพฒันาฯ 7 (สมทบ)
8 54407 นางนพมาศ  แสงรัมย์ ด.ญ.ศิริลดา  แสงรัมย์ ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
9 53505 นางสาวนราภรณ์  มีพืชน์ ด.ญ.กุลนิษฐ์  ภูสีเขียว ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ  6 (สมทบ)

10 54188 นางล าพร  พนัธ์โสรี ด.ญ.ภวิตา  พนัธ์โสรี ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ)
11 51455 นางปรียาดา  ทีภูเขียว ด.ญ.กญัญาณฐั  ทีภูเขียว ศวข.ชุมแพ(สมทบ)
12 52370 นางจิตรลดา  วงักะ ด.ช.จิรภทัร  วงักะ ศวข.ชยันาท(สมทบ)
13 53182 นางนวลนิภา  บุญบุตร ด.ช.ธนภูมินทร์  บุญบุตร กปผ.(สมทบ)
14 55509 นางพชันีภรณ์  ไตรฟ้ืน ด.ญ.พนัวรรษา  ไตรฟ้ืน ศวพ.เลย (สมทบ) 
15 52620 นายวีรศกัด์ิ  สิทธิอาษา น.ส.วรัญญา  สิทธิอาษา ศวส.เชียงราย (สมทบ)
16 50700 นางบุบผา  รินฤทธ์ิ ด.ญ.ตวงรัตน์  รินฤทธ์ิ ศวพ.น่าน (สมทบ)
17 51616 นายประธาน  จรรยากรณ์ น.ส.สุทธิดา  จรรยากรณ์ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 (สมทบ)

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น ประถมศึกษา

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น ปวส.

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนตน้



18 52949 นางสาวพทัธนนัท ์ ใจช่ืน ด.ญ.สุปราณี  ใจช่ืน ศูนยวิ์จยัพืชสวนสุโขทยั (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 56119 นางไพศรี ทองชนะ ด.ญ.ณฐักานต ์ทองชนะ ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 53154 นางพิศมยั  เพง็ค  า น.ส.พชัวิภา  เพง็ค  า สมทบทายาท(กวก.)
2 56070 นายวิทย ์ ทิพนี น.ส.กมลทิพย ์ ทิพนี ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 1 (สมทบ)
3 53095 นางปุณณภา  เยือ่งจนัทึก น.ส.อนญัญา  เยือ่งจนัทึก ศวพ.นครราชสีมา (สมทบ) 
4 56283 นางอุดมลกัษณ์  ไชยณรงค์ น.ส.จนัทิมา  ไชยณรงค์ ศวพ.ชุมพร(สมทบ)
5 52457 นางบงัอร  พรหมรักษา นายกรกช  พรหมรักษา ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ)
6 52928 นายเปล่ียน  ศิลาวงศ์ นายเจตน์  ศิลาวงค์ ศวส.ศรีสะเกษ (สมทบ)
7 55362 นางรัตยา  เกตุมาโร น.ส.กลัยกร  เกตุมาโร ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ  6 (สมทบ)
8 50524 นางสุนิสา  คงสมโอษฐ์ น.ส.ฐานิตา  คงสมโอษฐ์ กองวิจยัและพฒันาขา้ว(สมทบ)
9 54935 นางนงคนุ์ช  สินชยั น.ส.สิรินารถ  สินชยั ศวพ.กาญจนบุรี (สมทบ)

10 50366 นายประหยดั  วงศษ์า นายวทญัญู  วงศษ์า ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ)
11 53004 นางเพญ็พิมล  ค  าออ้ ด.ญ.ฐานิตา  ค  าออ้ ศูนยวิ์จยัและพฒันาปัจจยัการผลติทางการเกษตรขอนแก่น (สมทบ)
12 52317 นายสาคร  ศรีคลงั นายสมศกัด์ิ  ศรีคลงั ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 (สมทบ)
13 51697 นางวรนิตยา  บุราณฤทธ์ิ น.ส.นฤวตา  นราพงศ์ ศวพ.ตาก (สมทบ)
14 55916 นางสาวขวญัฤทยั  วงัสุรีย์ น.ส.ทศัฤทยั  บุญวิเศษ ส านกัวิจยัพฒันาเทคโนโยชีีวภาพ(สมทบ)
15 53301 นายประจวบ  นาคสกุล น.ส.จิดาภา  นาคสกุล ศวส.จนัทบุรี (สมทบ)
16 51393 นายสุขุม  จนัทะค าหา นายสุภาษิต  จนัทะค าหา ศวร.ขอนแก่น (สมทบ)
17 52290 นางอนัธิกา  มีทรัพย์ น.ส.โชติกา  มีทรัพย์ ส านกัวิจยัพฒันาการอารักพืช(สมทบ)
18 50903 นางผ่องศรี  เฉลยฤทธ์ิ น.ส.ธนัยช์นก  เฉลยฤทธ์ิ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 2 (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 50725 นายจรูญ  สีสิทธ์ิ นายจาตุรนท ์ สีสิทธ์ิ ศวพ.น่าน (สมทบ)
20 54513 นางมิถุนา  ไชยปัญดิษฐ น.ส.ปณิตตา  ไชยบญัดิษฐ์ ศวข.แพร่(สมทบ)
21 53007 นางพรรณี  อุปรีย์ นายปรินทร  อุปรีย์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาปัจจยัการผลติทางการเกษตรขอนแก่น (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 53520 นางจินดา  เพช็รสุวรรณ์ น.ส.ดรุณี  เพช็รสุวรรณ์ ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
2 53368 นางจนัทร์เพญ็  นาค า น.ส.ชมพนุูช  นาค า ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
3 53082 นายบุญไทย  แสงพานิชย์ น.ส.ศษิณี  แสงพานิชย์ ศวพ.นครราชสีมา (สมทบ) 
4 53300 นางกาญจนา  วงษว์รรณ นายนฤพล  วงษว์รรณ ศวส.จนัทบุรี (สมทบ)
5 52314 นางอุษา  พนูผล นายคมคิด  พนูผล ศวพ.บุรีรัมย ์(สมทบ) 
6 50694 นางพรทิวา  ทาฝ้ัน น.ส.สุมิตรา  ทาฝ้ัน ศวพ.น่าน (สมทบ)
7 55134 นางยิม้  ม่ิงแมน้ นายอารยะ  ม่ิงแมน้ ศวพ.เพชรบุรี (สมทบ)
8 50701 นางอ าภา  สีโน น.ส.มณัฑณา  สีโน ศวพ.น่าน (สมทบ)
9 53964 นายสุวิทย ์ ค  าวงศ์ นายภูมีน  ค  าวงศ์ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ)

10 56125 นางผุสดี  วงคเ์ทพ นายธีรพงศ ์ วงศเ์ทพ ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ)
11 52051 นางศรีนวล  ดีประเสริฐ น.ส.นวพร  ดีประเสริฐ ศวร.ชยันาท (สมทบ)
12 52212 นางสายสมร  เกียรติกุล น.ส.บวับุษกร  เกียรติกุล ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) 
13 54378 นางมาลา  โสพิกุล น.ส.นวพร  โสพิกุล ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
14 50191 นางประไม  จ  าปาเงิน น.ส.ศิลป์ศุภา  จ  าปาเงิน ส านกัวิจยัพฒันาการอารักพืช(สมทบ)
15 51695 นางมาลี  มอญเพชร์ น.ส.ณฐัธิดา  มอญเพชร์ ศูนยวิ์จยัเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ)
16 52546 นางวิบูล  บุญนาน นายอวิรุทธ์    บุญนาน ศวส.เชียงราย (สมทบ)
17 50073 นางเยาวลกัษณ์  ภูมิพนัธ์ นายกนัต ์ แสงหิรัญ กปผ.(สมทบ)
18 54000 นางฉลวย  นนทะเสน น.ส.ณฐักาญจน์  นนทะเสน ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 52633 นางวิไลวรรณ  วิวฒัน์ด ารง นายสิทธิชยั  วิวฒัน์ด ารง ศวส.เชียงราย (สมทบ)
20 53602 นายสมบติั  กอบแกว้ น.ส.สชัฌุกร  กอบแกว้ ศวข.เชียงใหม(่สมทบ)

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนตน้

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น อุดมศึกษา

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น อุดมศึกษา



21 54293 นางสาวประดบั  นดัตา น.ส.นภาพร  นฤสุข ศวพ.สุโขทยั (สมทบ) 
22 54824 นางสุนีย ์ ถวิลอ าพนัธ์ น.ส.จุฑาทิพย ์ ถวิลอ าพนัธ์ ศวพ.ตาก (สมทบ)
23 51580 นางพยอม  ไชปา น.ส.ศิริกญัญา    ไชปา ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) 
24 52848 นางภชัพิชชา  ดิษฐประกรกุล น.ส.นภสัชญา  ดิษฐประกรกุล ศวส.ศรีสะเกษ (สมทบ)
25 55596 นายสุพล  เสาส าราญ น.ส.ดุษฎี  เสาส าาราญ ศวพ.เลย (สมทบ) 
26 51569 นางธนชัชา  มชัณิมาดิลก นายอคัรชยั  มชัณิมาดิลก กวป.(สมทบ)
27 54265 นางคนึง  สินสนิท นายธนพล  สินสนิท ศวพ.สุโขทยั (สมทบ) 
28 53596 นางสุรีภรณ์  กญัชนะ นายจกัรพงศ ์ กญัชนะ ศวข.เชียงใหม(่สมทบ)
29 56339 นายไพโรจน์  อ่อนบุญ น.ส.พรพิชญ ์ อ่อนบุญ สถาบนัวิจยัพืชสวน(สมทบ)
30 51264 นางกนกพรรณ  ยงัมณี น.ส.กณัฐิกา  ยงัมณี ส านกัวิจยัและพฒันาฯ 7 (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 11640 นางพนัธิภา  ใหญ่ผา ด.ญ.ชลธิชา  ใหญ่ผา ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 4 อุบลฯ
2 11725 นายสมชาย  ฉนัทพิริยะพนู ด.ช.กณวรรธน์  ฉนัทพิริยะพนู ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 6 จนัทบุรี
3 12280 นางอภิรดี  กอร์ปไพบูลย์ ด.ญ.มนสิชา  กอร์ปไพบูลย์ ศวส.จนัทบุรี
4 12146 นางจรีรัตน์  มีพืชน์ ด.ช.จิรัฎฐ์  มีพืชน์ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 6 จนัทบุรี
5 9128 นายชุมภู  สนธิ ด.ญ.วิชญาดา  สนธิ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯเชียงใหม่

6 8866 นายธวทัชยั  พรหมรักษา ด.ญ.อนันา  พรหมรักษา ศวข.อุบลราชธานี
7 11835 นางอุไรวรรณ  คชสถิตย์ ด.ช.ปิยากร  คชสถิตย์ ศวข.อุบลราชธานี
8 13082 นางสาวจิตรา  อินเกตุ ด.ญ.พทุธรักษา  แตม้แชม้ ศวพ.ตรัง 
9 11797 นายจกัรพนัธ์  ไตรฟ้ืน ด.ญ.พรธีรา  ไตรฟ้ืน ศวพ.เลย 

10 12094 นางเพญ็ลกัษณ์  ชูดี ด.ญ.พทัธนนัท ์ ชูดี ศวพ.กาญจนบุรี
11 11509 นางสาวจริยาภรณ์  มณีฉาย ด.ช.อนพชั  แกว้ข  า ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ
12 13259 นางธญัญรัตน์  บรรพโคตร ด.ช.กฤติน  บรรพโคตร ส านกังานเลขานุการกรม (ข)
13 10858 นายพฒิุธร  สาริกา ด.ญ.ณฐัธยาน์  สาริกา สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ข)
14 12449 นางรัตนาภรณ์  คชวงศ์ ด.ช.ชยัรัตน์  คชวงศ์ กองวิจยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร (ข)
15 12964 นายวชัรินทร์  ทีวารีเจริญ ด.ช.วชิรวิชญ ์ ทีวารีเจริญ สถาบนัวิจยัพืชไร่ (ข)
16 11267 นางศรีสุดา  ร่ืนเจริญ ด.ช.ชาคร  ร่ืนเจริญ กองวิจยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร (ข)
17 11578 นางอุมาพร  รักษาพราหมณ์ ด.ญ.เมธาวี  รักษาพราหมณ์ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 6 จนัทบุรี
18 10711 นายถาวร  ภูทอง ด.ญ.ศุภสุดา  ภูทอง ศวข.ขอนแก่น 

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 3870 นางส าราญ  ผดุงธรรม น.ส.ธารีรัตน์  ผดุงธรรม ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ล)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 12554 นางปราณี  วรเนตรสุดาทิพย์ ด.ญ.คณิศร  วรเนตรสุดาทิพย์ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 ขอนแก่น
2 8079 นางกญัญารัตน์  ไกรสีห์ ด.ช.ณฐัภทัร  ไกรสีห์ ศวพ.มุกดาหาร 
3 12109 นางอรุณี  วฒันวรรณ ด.ช.ไทแทน  วฒันวรรณ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 6 จนัทบุรี
4 11052 นายวิทวสั  จนัทร์แสง ด.ญ.กมลพรรณ  จนัทร์แสง ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ
5 10986 นางสนิทพิมพ ์ สิมมาทนั ด.ญ.พรพชัรินทร์  สิมมาทนั ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 ขอนแก่น
6 10879 นางนาตยา  จนัทร์ส่อง ด.ญ.สุชาดา  จนัทร์ส่อง ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 4 อุบลฯ
7 11525 นางอจัฉรา  หวงัอาษา ด.ญ.กมลนทัธ์  หวงัอาษา ส านกัวิจยัพฒันาการอารักขาพืช (ข)
8 11011 นายขจรวิทย ์ พนัธุ์ยางนอ้ย ด.ญ.ณฐัณิชา  พนัธ์ยางนอ้ย ศวพ.ชยัภูมิ 
9 11679 นางมลิสา  เวชยานนท์ ด.ญ.พรไพลิน  เวชยานนท์ กองวิจยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร (ข)

10 11781 นายวินยั  แกว้บรรจง ด.ญ.มลัลิกา  แกว้บรรจง สนง.ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
11 12300 นางวรรณา  ปัญจสมานวงศ์ ด.ญ.พิชชาพร  ปัญจสมานวงศ์ ส านกัคุม้ครองพนัธ์พืช (ข)
12 5185 นายวีระ  สุขประเสริฐ ด.ช.ปุณยวีย ์ สุขประเสริฐ สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ข)
13 10821 นายวีราวฒัน์  วีระกรพานิช ด.ญ.ธรงรอง  วีระกรพานิช ขา้ราชการบ านาญจ่ายตรง กรมวิชาการ
14 10248 นายทวิช  ชุ่มในใจ ด.ญ.กญัญาณฐั  ชุ่มในใจ ส านกังานเลขานุการกรม (ล)
15 8862 นางเพญ็จนัทร์  สุทธานุกูล ด.ช.ธรรมรงค ์ สุทธานุกูล ศูนยวิ์จยัพืชสวนสุโขทยั
16 11278 นายไกรสิงห์  ชูดี ด.ช.สรสิช  ชูดี ศวพ.ปทุมธานี 
17 10878 นายทินณรงค ์ พิชยัยทุธ์ิ ด.ญ.พชัรินี  พิชยัยทุธ์ิ ศวพ.สุราษฎร์ธานี
18 7712 นางศิริพรรณ กลัยาณมิตร ด.ญ.บุญยาพร กลัยาณมิตร ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 2 พิษณุโลก

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น ประถมศึกษา

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น ปวส.

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนตน้



ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 8467 นายสุขวิทยา  ภาโสภะ ด.ช.ธีรภทัร  ภาโสภะ ศวข.อุดรธานี 
20 10768 นางอุไรวลัย ์จนัทร์แสง ด.ญ.กมลพรรณ  จนัทร์แสง ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 6158 นางขวญัใจ  คชภกัดี นายฉตัรพงษ ์ คชภกัดี ศวข.พทัลุง
2 6965 นายธชัชยั  ปกรณ์พิมุข น.ส.กุลวรากร  ปกรณ์พิมุข ขา้ราชการบ านาญจ่ายตรง กรมวิชาการ
3 6030 นางชลลดา  เสียงใหญ่ นายปิติพงศ ์ เสียงใหญ่ ศวข.แพร่
4 10503 นายอารุณ  เวียงวี นายชุติมนัต ์ เวียงวี ศวข.แพร่
5 9682 นายสมศกัด์ิ  พิมพท์องงาม น.ส.ธิดารัตน์  พิมพท์องงาม ศวข.ลพบุรี 
6 9692 นางสุรีย ์ ทองแกว้ น.ส.สาริศา  ทองแกว้ กรมวิชาการเกษตร (ข)
7 5554 นายสุเทพ  กสิกรรม น.ส.ณิชาพรรณ  กสิกรรม สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ข)
8 12560 นางอรพิน  หนูทอง ด.ช.ปวริศร์  หนูทอง ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ
9 9374 นายญตัติ  ศรีจกัรโคตร ด.ญ.สุชาวดี  ศรีจกัรโคตร ศวพ.มุกดาหาร 

10 11248 นายบาลทิตย ์ ทองแดง น.ส.จิราภา  ทองแดง สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ข)
11 10059 นายครองศกัด์ิ  ดุมนิล น.ส.ทชัชา  คุมนิล ศวข.สุรินทร์
12 6551 นายศรีอุดร  เพชรเวียง น.ส.เพชรดา  เพชรเวียง ศวพ.ลพบุรี
13 10823 นายเรืองศกัด์ิ  พาภูมิพฤกษ์ นายมารุต  พาภูมิพฤกษ์ ศวพ.ร้อยเอ็ด 
14 10692 นางยวุดี  บุญใหญ่ ด.ญ.วิภาษณีย ์ บุญใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั
15 7371 นายทกัศิลป์  เสนาะดี น.ส.พลอยพิกุล  เสนาะดี สถาบนัวิจยัยาง (ข)
16 10349 นายสมคิด  ผงสูงเนิน ด.ญ.บงกช  ผงสูงเนิน ศวร.นครสวรรค์
17 12141 นางสุณี  เจริญดี น.ส.ศุภรดา  เจริญดี ศวข.ปราจีนบุรี
18 8978 นายสมทรง  โชติช่ืน น.ส.ณชัชา  โชติช่ืน ศวข.ปทุมธานี

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 9427 นายสาโรจน์  ลกัษณะวิลาศ นายพชร  ลกัษณะวิลาศ ส านกัควบคุมพืชและวสัด (ข)
20 11416 นายทนงศกัด์ิ  ปรากฏวงศ์ น.ส.ปวนัรัตน์  ปรากฎวงศ์ ศูนยวิ์จยัเกษตรหลวงเชียงใหม่

21 7576 นางดรุณวรรณ  สกุลศิริวฒัน์ น.ส.กญัยรัตน์  สกุลศิริวฒัน์ ส านกังานเลขานุการกรม (ข)
22 12790 นางสาวสิริกานต ์ วมะพทุธา น.ส.พิชชาภรณ์  เหล่าจตุรพิศ ส านกัควบคุมพืชและวสัด (ข)
23 7921 นางแสงมณี  บุตรน ้าเพชร์ น.ส.พรวิภา  บุตรน ้าเพช็ร์ ส านกังานเลขานุการกรม (ล)
24 11893 นายเจริญศกัด์ิ  ธรรมบ ารุง น.ส.นปภชั  ธรรมบ ารุง ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 8763 นายสมชาย  ไทยแท้ น.ส.ชลธิชา  ไทยแท้ กองการเจา้หนา้ท่ี (ล)
2 11028 นายวิโรจน์  อนุขุน น.ส.จิตภา  อนุขุน ศวข.แพร่
3 11871 นางเพญ็ศรี  สายสิงห์ น.ส.ชนกนนัท ์ สายสิงห์ กองคลงั (ข)
4 11363 นายพจน์  วงษจ์รูญ น.ส.ชุติมา  วงษจ์รูญ ศวส.จนัทบุรี
5 10312 นางจีน  เครืองรัมย์ น.ส.เสาวภา  เครือวลัย์ ศวพ.บุรีรัมย ์
6 11464 นายสถาพร  เมธาวฒันสกุล น.ส.กฤตยาภรณ์  เมธาวฒันาสกุล ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ
7 12019 นายสุภาษิต  เสง่ียมพงศ์ นายนิติธร  เสง่ียมพงศ์ สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ข)
8 10274 นางรานี  เคนเหล่ือม น.ส.กญัญชิ์ตา  เคนเหล่ือม ศวข.อุบลราชธานี
9 12794 นายพรชยั  มาสริ น.ส.อภิชญา  มาสริ ศวพ.นครปฐม 

10 10675 นางสุดสงวน  ออ้ทอง น.ส.รัตมา  ออ้ทอง ศม.เฉลิมพระเกียรติฯชยัภูมิ
11 7497 นายเบญจพล  สุวรรณสิงห์ นายณฐัศกัด์ิ  สุวรรณสิงห์ ส านกัควบคุมพืชและวสัด (ข)
12 9492 นายทวี  แกว้สวนจิก นายภาคภูมิ  แกว้สวนจิก ศวพ.สกลนคร 
13 11138 นางจินตนา  ทรัพยก์รณ์ น.ส.ปวีณา  ทรัพยก์รณ์ กองแผนงานและวิชาการ (ข)
14 8536 นายชชัชยั  เพง็ค  า นายไชยพิศิษฐ์  เพง็ค  า ศวพ.นครพนม 
15 7870 นายชวฤทธ์ิ  กิติรัตน์ น.ส.ชุติมณฑน์  กิติรัตน์ ศวส.เชียงราย
16 8411 นางเรณู  ศรีวิสุทธ์ิ น.ส.วราพร  ศรีวิสุทธ์ิ ขา้ราชการบ านาญ กรมการขา้ว
17 12455 นางบุษบา  อมัพลานุกูล นายคมัภีร์  อมัพลานุกูล กองการเจา้หนา้ท่ี (ข)
18 10691 นายวิน  จัน่เพิง้ น.ส.สุวณี  จัน่เพิง้ กองวิจยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร (ล)

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนตน้

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น อุดมศึกษา

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น อุดมศึกษา



ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 9009 นายวีระ  วรปิติรังสี น.ส.ธนิษฐา  วรปิติรังสี ศวส.เชียงราย
20 5226 นายสงบ  แกว้สุวรรณ นายจิราเมช  แกว้สุวรรณ ช าระพิเศษ
21 9741 นายสุทิน  แกว้บุตรดี นายวสุวฒัน์  แกว้บุตรดี ศวพ.เลย 
22 5674 นายชูชาติ  วรรณวิศาล นายชยัชนะ  วรรณวิศาล ศวพ.บุรีรัมย ์
23 9596 นายเดชศราวธุ  ประสพ นายณรงคพ์ล  ประสพ ศูนยวิ์จยัพืชสวนสุโขทยั
24 10773 นางณฐัพร  สทัธยาสยั นายณฐัชยั  สทัธยาสยั ศวส.จนัทบุรี
25 1384 นายมานิตย ์ เกตุเจริญ นายนฐัรัฐ  เกตุเจริญ ศวพ.ลพบุรี
26 6181 นางอารมย ์ หาญพิชิตวิทยา นายอานนท ์ หาญพิชิตวิทยา ศวข.อุบลราชธานี
27 9404 นายครรชิต  อาจธิมะ นายอนุชิต  อาจธิมะ ศวข.แพร่
28 12565 นายประสพโชค  ตนัไทย น.ส.แกว้ขวญั  ตนัไทย ศวพ.พทัลุง 
29 9916 นายสุรพล  มีศรี น.ส.อารยา  มีศรี ส านกังานเลขานุการกรม (ล)
30 12006 นายสาลี  สีดา น.ส.สุพิชฌาย ์ สีดา ศวร.เพชรบูรณ์
31 10095 นางศิริพร  ตุม้เพชรรัตน์ น.ส.ศศิธร  ตุม้เพชรรัตน์ ส านกัวิจยัพฒันาการอารักขาพืช (ล)
32 10129 นางประนอม  แกว้สุพรรณ น.ส.อสมา  แกว้สุพรรณ ศวข.อุบลราชธานี
33 12255 นางกุณฑล  มีชยั น.ส.มิลาน  เกตุสุวรรณ กรมหม่อนไหม (ข)
34 10971 นางยบุล  พลดัเกตุ น.ส.พีรญา  พลดักเตุ สถาบนัวิจยัพืชสวน (ล)
35 11149 นายประหยดั  ม่วงแกว้ น.ส.มณีรัตน์  ม่วงแกว้ ศวพ.ล าปาง 
36 9039 นางสุมาลา  ต๊ะอุ่น น.ส.ภูพิงค ์ ต๊ะอุ่น ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 ขอนแก่น

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
37 11657 นายประมาณ  กล่อมจิตต์ นายเอกฤทธ์ิ  กล่อมจิตต์ ศวพ.นครพนม 
38 6126 นางพรรณี  จิตตา น.ส.ฐิตินนัท ์ จิตตา ศวข.สะเมิง 
39 11448 นายวิโรจน์  อินทร์แกว้ น.ส.วิภาดา  อินทร์แกว้ สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ข)
40 6416 นางอนงค ์ บุญแผ่ผล นายพชรพล  บุญแผ่ผล ศวข.เชียงใหม่

41 9808 นางภิวนุช  ชูเรือง น.ส.จิตรานุช  ชูเรือง ศวข.กระบ่ี 

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 6152 นายปรีชา  แสงโสดา ด.ญ.นภสัวรรณ  แสงโสดา ศวพ.เลย 
2 7535 นางกมลรัตน์  ทีฆะพนัธ์ ด.ญ.วนชัพร  ทีฆะพนัธ์ ศวพ.สกลนคร 
3 8863 นายสมศกัด์ิ  จนัทร์งาม ด.ช.วาวี  จนัทร์งาม ศวพ.ท่ีสูงเชียงราย 
4 9467 นางสาวนงลกัษณ์  แซ่ยบั ด.ช.ณพฒัน์  แพรวฒันะสุข ส านกัวิจยัพฒันาการอารักขาพืช (ล)
5 9885 นายทวีทรัพย ์ นาจ าปา ด.ช.ศุภวิชญ ์ นาจ าปา สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั
6 10043 นางอุไร  รอดยวน ด.ญ.สุชาดา  รอดยวน ศวข.พทัลุง
7 10114 นางสาวอญัชญั  มัน่แกว้ ด.ญ.ภทัรนนัท ์ อินเจือจนัทร์ ศวพ.ตาก 
8 10310 นายวชัรศิลป์  มกัสุขเสริม ด.ญ.ภาสินี  มกัสุขเสริม สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ข)
9 10616 นางฐิพรรัศม ์ พิมลวิรัชกุล ด.ช.ธีระเศรษฐ์  พิมลวิรัชกุล สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั

10 10761 นางสาวทศัณีย ์ ตั้งอั้น ด.ญ.พิชญสิ์นี  ศรีด า ศวส.ชุมพร
11 11055 นายมงคล  น ้าดอกไม้ ด.ญ.ณฎัฐณิชา  น ้าดอกไม้ สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ล)
12 11130 นางองัคณา  นิลก าแหง ด.ญ.อชิรญาณ์  นิลก าแหง ศวพ.สุโขทยั 
13 11155 นางสุทธิดา  บูชารัมย์ ด.ญ.รุจิรดา  บูชารัมย์ ศวพ.บุรีรัมย ์
14 11200 นายพนิต  หมวกเพชร ด.ช.วิรุฬวิชญ ์ หมวกเพชร ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 2 พิษณุโลก
15 11372 นางออ้ยทิน  ผลพานิช ด.ญ.พณันิตา  ผลพานิช ศวร.เชียงใหม่

16 11398 นางพรทิพย ์ เดชอุดม ด.ญ.ปัณณพร  เดชอุดม ศวย.ฉะเชิงเทรา
17 11437 นายวสนัต ์ วรรณจกัร์ ด.ญ.ปัณฑิกา  วรรณจกัร์ ศวพ.กาฬสินธุ์ 
18 11467 นางสาวอุบล  หินเธาว์ ด.ญ.สุกฤดา  หินเธาว์ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 ขอนแก่น

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 11548 นางอาพร  คงอิสโร ด.ญ.พรรณวดี  คงอิสโร ศวพ.นครศรีธรรมราช 
20 11787 นางสาวรัชนี  โสภา ด.ญ.ชญานิษฐ์  มงักรแกว้ ศวร.เชียงใหม่

21 11792 นางเรวดี  อนุศิริ ด.ช.พีรพฒัน์  อนุศิริ ศวพ.ระนอง
22 11828 นางสุปรานี  มัน่หมาย ด.ช.อจลวิชญ ์ มัน่หมาย กองวิจยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร (ข)
23 11908 นายสรรเสริญ  เสียงใส ด.ญ.พลอยวรินทร์  เสียงใส ศวพ.ขอนแก่น 

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี ระดบัชั้น อุดมศึกษา

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี คะแนนเฉล่ีย 4.00 ระดบัชั้น ประถมศึกษา

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี คะแนนเฉล่ีย 4.00 ระดบัชั้น ประถมศึกษา



24 12087 นางศรีลกัษณ์  กิตติโรจน์รุจิ ด.ช.กิตติคุณ  กิตติโรจน์รุจิ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั
25 12099 นางสรัลพร  สุพรรณ์ ด.ช.พลวฒัน์  สุพรรณ์ ศวข.เชียงใหม่

26 12157 นางใจทิพย ์ อุไรช่ืน ด.ช.ปณิธิ  อุไรช่ืน กวป. (ข)
27 12174 นางนิภารัตน์  วิลยัรส ด.ญ.วิระยา  วิลยัรส สถาบนัวิจยัยาง (ข)
28 12193 นางกญัญาภรณ์  พิพิธแสงจนัทร์ ด.ช.พศวีร์  พิพิธแสงจนัทร์ ส านกัวิจยัพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพ (ข)
29 12292 นางสุภาวดี  งอ้เหรียญ ด.ญ.นภฎัรดา  หลวงสนาม ส านกัวิจยัพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพ (ข)
30 12354 นางอาทิตยา  พงษช์ยัสิทธ์ิ ด.ญ.วรยา  พงษช์ยัสิทธ์ิ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 1 เชียงใหม่

31 12448 นางกลัยา  เกาะกากลาง ด.ญ.กลัยกร  เกาะกากลาง ศวพ.ล าปาง 
32 12542 นางราตรี  สมจิตร ด.ญ.นิภาพร  สมจิตร กองคลงั (ข)
33 12561 นายพฤกษ ์ คงสวสัด์ิ ด.ญ.โพธ์ิภิรย ์ คงสวสัด์ิ ศวส.ศรีสะเกษ
34 12629 นางนยันา  ไทพิทกัษ์ ด.ญ.อาลิตา  ไทพิทกัษ์ กองคลงั (ข)
35 12632 นางนนัทน์ภสั  เมืองจนัทร์ ด.ช.จิรภทัร  เมืองจนัทร์ ศวย.หนองคาย
36 12696 นางสาวเสาวณี  เดชะค าภู ด.ญ.ปุญญิสา  ลาน ้าเท่ียง ส านกัวิจยัพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพ (ข)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
37 12879 นางสุภาพรณ์  เทพทวี ด.ญ.ศศิธารา  แต่งตั้ง กองการเจา้หนา้ท่ี (ข)
38 13151 นายธนะสมบติั  มกรนนัท์ ด.ช.โชคชยั  มกรนนัท์ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ (รพ.วงัหิน)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 50010 นางมยรุา  พงษช์วาล ด.ช.ประวีร์  พงษช์วาล ส านกัวิจยัพฒันาการอารักพืช(สมทบ)
2 50190 นางสาวนภาพร  แสงเทียนฉาย ด.ญ.น ้าเพชร  ซ่ึงอมรเกียรติ สมทบทายาท(กวก.)
3 50230 นางสาวธญัทิพย ์ มหาวิวฒัน์สกุล ด.ญ.ธีรารัตน์  ศรีธนโรจน์กูล ส านกัคุม้ครองพนัธุ์พืช(สมทบ)
4 50492 นายบุญสืบ  เตินขุนทด ด.ญ.สิริยากร  เตินขุนทด ศวพ.นครราชสีมา (สมทบ) 
5 50869 นายจรูญ  จะรัมย์ ด.ญ.ฑิฆมัพร  จะรัมย์ ศวพ.บุรีรัมย ์(สมทบ) 
6 50896 นางสาวนุชนาฎ  อินทช่ืน ด.ช.พีรวิชญ ์ อ่อนส าลี ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 2 (สมทบ)
7 50953 นางวาสนา  นาคเจือ ด.ญ.เพียงนภา  นาคเจือ ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
8 51095 นายชชัวาล  ภู่เงิน ด.ญ.รัฐวรรณ  ภู่เงิน ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
9 51153 นางสาวรุจิรา  คชรัตน์ ด.ช.วชิระ  เมฆมีเดช สนง.ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี (สมทบ

10 51259 นางจุฬาลกัษณ์  พิกุลงาม ด.ญ.ภทัรมล  พิกุลงาม ส านกัวิจยัและพฒันาฯ 7 (สมทบ)
11 51266 นางสารภี  มีสิทธ์ิ ด.ญ.ศศิวิมล  มีสิทธ์ิ ส านกัวิจยัและพฒันาฯ 7 (สมทบ)
12 51991 นางสุดารัตน์  พงษพ์นสั ด.ญ.ณฎัวดี  จนัทราศรี ศวข.ชุมแพ(สมทบ)
13 52072 นางวิไลวรรณ  ขวญัพทัลุง ด.ช.โกศล  ขวญัพทัลุง กปผ.(สมทบ)
14 52215 นายณรงค ์ ยอ้นใจทนั ด.ช.ศุทธวีร์  ยอ้นใจทนั ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) 
15 52231 นายวชัระ  ศรีชุ่ม ด.ญ.ภริตา  ศรีชุ่ม ศวพ.โนนสูง (สมทบ)
16 52357 นางมะลิ  บุญมี ด.ญ.ชาลิสา  บุญมี ศวข.ชยันาท(สมทบ)
17 52669 นางสาววิไลจิตต ์ นวลผิว ด.ญ.วรัทยา  แสงสุวรรณ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 4 (สมทบ)
18 53117 นายพรอนนัต ์ หม่อมนวล ด.ญ.ภฏัชาภรณ์  หม่อมนวล ศวย.ฉะเชิงเทรา (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 53672 นางสมหมาย  เมยดง ด.ญ.แพรทองธาร  เมยดง ศม.เฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย(สมทบ)
20 54004 นางไพวลัย ์ ขะยงู ด.ญ.กรวรรณ  ขะยงู ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ)
21 54493 นางสาวดวงสมร  ผูกพนัธุ์ ด.ช.พชรดนยั  โคตรธนู กลุ่มตรวจสอบภายใน (สมทบ)
22 54692 นางสาววชิรา  อาจหาญ ด.ญ.เอสรา  อาจหาญ กองแผนงานและวิชาการ(สมทบ)
23 54799 นางบนัดาล  โกศล ด.ญ.ดาลญา  โกศล ศวพ.ตาก (สมทบ)
24 54932 นางกนัตินนัท ์ บุษบา ด.ช.สุรพฒัน์  บุษบา ศวพ.เลย (สมทบ) 
25 55002 นางศิริลกัษณ์  โพธ์ิบอน ด.ญ.นนัทน์ภสั  โพธ์ิบอน สนง.ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย ์(สมทบ)
26 55133 นางสาวทองมา  ค  าสงัข์ ด.ญ.พชัราภา  หอมแมน้ ศวพ.เพชรบุรี (สมทบ)
27 55192 นางสาวสุภาพร  นครวงค์ ด.ญ.พรนชัชา  นครวงค์ ศวพ.บุรีรัมย ์(สมทบ) 
28 56281 นางสาวสุไพศรี  เพชรหญีต ด.ญ.ธญัญรัตน์  ข  าขาว ศวพ.ชุมพร(สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 7300 นายอดุลย ์ สิทธิวงศ์ ด.ญ.อภิชญา  สิทธิวงศ์ ศวข.แพร่
2 11897 นายอนุชาติ  คชสถิตย์ ด.ญ.ปุณยากร  คชสิตย์ ศวข.อุบลราชธานี

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี คะแนนเฉล่ีย 4.00 ระดบัชั้น ประถมศึกษา

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี คะแนนเฉล่ีย 4.00 ระดบัชั้น ประถมศึกษา

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี คะแนนเฉล่ีย 4.00 ระดบัชั้น ประถมศึกษา

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี คะแนนเฉล่ีย 4.00 ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนตน้



ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 54937 นางอภิญญา  สุลาลยั ด.ญ.สุวรรณา  สุลาลยั กปผ.(สมทบ)
2 54757 นายสมศกัด์ิ  พ่ึงกนั ด.ช.ชนะชยั  พ่ึงกนั ศวร.ชยันาท (สมทบ)
3 55360 นางอารญา  นุย้ศรี ด.ญ.โมทนา  นุย้ศรี ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ  6 (สมทบ)
4 51588 นางสาวฤดี  คล่องสั่งสอน ด.ช.ธชัพล  พงษท์รัพย์ ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) 
5 51706 นางสีนวล  อินต๊ะบุญมา ด.ช.อนุรักษ ์ อินต๊ะบุญมา ศูนยวิ์จยัเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ)
6 54931 นายวชิรวิชญ ์ บุษบา ด.ช.ณฏัฐพล  บุษบา ศวพ.เลย (สมทบ) 
7 50210 นางวรานิษฐ์  ไชยโพธ์ิ ด.ญ.นิรดา  ไชยโพธ์ิ สถาบนัวิจยัพืชสวน(สมทบ)
8 50742 นายสงคราม  ค  าแสน ด.ญ.ปวีณ์สุดา  ค  าแสน ศวพ.น่าน (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 7456 นายประหยดั  ยพิุน น.ส.ปทิตตา  ยพิุน ศวพ.มุกดาหาร 
2 10833 นางพชัราภรณ์  ลีลาภิรมยก์ุล นายณชัพล  ลีลาภิรมยก์ุล ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 1 เชียงใหม่

3 11159 นายชูชาติ  วฒันวรรณ นายแทนไท  วฒันวรรณ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 6 จนัทบุรี

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 53622 นายอุทิศ  สิริหลวง น.ส.ดรุณี  สิริหลวง ศวข.หนองคาย(สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 12635 นายสุจริต  ออ้ไธสง ด.ญ.สิรินรัตน์  ออ้ไธสง ศวพ.สงขลา
2 12858 นางกนกกร  แกว้มณี ด.ช.นนัทกร  แกว้มณี สนง.ตลาดกลางยางพาราสงขลา (หาดใหญ่)
3 13147 นายพิทกัษ ์ พรหมเทพ ด.ญ.กฤชณพร  พรหมเทพ ศวพ.ยะลา (ศวส.ยะลา)
4 53194 นางนนัทา  มีคุณ ด.ญ.ทศันีย ์ มีคุณ ศวพ.ยะลา (สมทบ)
5 53435 นางสาวโสพิศ  ดว้งด า ด.ญ.วีนสั  ชุมนวล ศวพ.ปัตตานี (สมทบ)
6 53736 นายสมพงษ ์ ธรรมเจริญ ด.ญ.ณฐันรี  ธรรมเจริญ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
7 53759 นางศิริพร  พิพฒัน์ภูบดี ด.ญ.องัคริ์สา  พิพฒัน์ภูบดี ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
8 53831 นางรอฮานี  เจ๊ะปูเต๊ะ ด.ญ.อลิซา  เจ๊ะปูต๊ะ ศวพ.รือเสาะ (สมทบ) 
9 54088 นายวีรชาติ  ไชยทองรักษ์ ด.ช.ณฐันนท ์ ไชยทองรักษ์ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)

10 54625 นางอุไร  จนัทร์ทอง ด.ญ.นิธินาถ  จนัทร์ทอง ศวพ.สงขลา(สมทบ)
11 54715 นายซาตา  อูมา ด.ช.คอลิด  อูมา ศวพ.นราธิวาส (สมทบ) 
12 54747 นางสาวเพญ็นิภา  เสือดว้ง ด.ญ.ณฐัธิดา  ทองนวล ศวพ.สงขลา(สมทบ)
13 55346 นางสาวอาฝีฉ๊ะ  หมดัละดมั ด.ญ.อสัมา  โอฐภิบาล ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
14 55374 นางสาวปิยรัตน์  เชิดชู ด.ช.ทตัพงศ ์ สุวรรณนิตย์ ศวพ.ยะลา (สมทบ)
15 55698 นางพชัริดา  เสนเผือก ด.ช.คมชาญ  เสนเผือก ศวพ.ยะลา (สมทบ)
16 11208 นายเสนอ  พนูเพ่ิม ด.ญ.ณฐัธิดา  พนูเพ่ิม ศวพ.สงขลา
17 12938 นางบุญพา  ชูผอม ด.ญ.ณฐัณิชา  ชูผอม ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 สงขลา
18 12944 นางพาซียะ๊  ดูหวะ ด.ช.อริส  ดูหวะ ศวพ.รือเสาะ 

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
19 53742 นายภูวนนัต ์ ดิสระมุณี ด.ญ.สุชานนัท ์ ดิสระมุณี ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
20 54022 นายสุทธิพงค ์ พาหุกาญจน์ ด.ญ.สุจิตา  พาหุกาญจน์ ส่วนควบคุมพืชภาคใต ้สคว. (สมทบ)
21 55425 นายสุวิทย ์ ไชยรักษ์ ด.ญ.นรีนาถ  ไชยรักษ์ ศวร.สงขลา (สมทบ)
22 51280 นางสุริยาวดี  ปาทะรัตน์ นายเจฎนรินทร์  ปาทะรัตน์ ศวร.สงขลา (สมทบ)
23 53747 นางสุเพลิน  อินทะสะระ นายดุษฎี  เพชรยอ้ย ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
24 53755 นางสุภาพ  รัตนมณี นายภานุวฒัน์  รัตนมณี ศวพ.สงขลา(สมทบ)
25 10450 นายอรรถชยั  สระโพธ์ิ ด.ช.ชยันุดดีน  สระโพธ์ิ ศวพ.รือเสาะ 
26 51302 นางจนัทร์เพญ็  ปาทะรัตน์ ด.ญ.สาวิตรี  ปาทะรัตน์ ศวร.สงขลา (สมทบ)
27 52481 นางกนกวรรณ  เก้ือกูล ด.ช.อนุกิตต ์ เก้ือกูล ศวพ.ยะลา (สมทบ)
28 53731 นางวนันา  ทองใหญ่ ด.ญ.ณชัชา  ทองใหญ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
29 53734 นายวินยั  แขวงเร็ม ด.ญ.ณิชาภทัร  แขวงเร็ม ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
30 53735 นายอุกฤษฎ ์ แขวงเร็ม ด.ญ.จุฑานนัท ์ แขวงเร็ม ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
31 53744 นายสายณัห์  ม่ิงเมือง ด.ญ.เกวลี  ม่ิงเมือง ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี คะแนนเฉล่ีย 4.00 ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย

รายช่ือสมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558  เรียนดี-รายไดน้อ้ย 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้

รายช่ือสมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558  เรียนดี-รายไดน้อ้ย 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้

รายช่ือสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี คะแนนเฉล่ีย 4.00 ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนตน้

รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558 ประเภทรายเรียนดี คะแนนเฉล่ีย 4.00 ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย



32 53752 นางสาวอ าไพ  จนัทร์เพชรพลู ด.ญ.กชมน  จิตรพนัธ์ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
33 53837 นางละออ  เลิศศิริวิบูลย์ ด.ญ.กนกวรรณ  เลิศศิริวิบูลย์ ศวพ.รือเสาะ (สมทบ) 
34 54351 นายธีระพล  มุกฎารัตน์ ด.ช.นวพล  มุกฎารัตน์ ศวข.ปัตตานี(สมทบ)
35 54705 นางล าภยั  เสาร์ทอง ด.ญ.สิริลกัษณ์  เสาร์ทอง ศวพ.นราธิวาส (สมทบ) 
36 55896 นายสุชาติ  แหล่ทองค า ด.ช.รัฐชานนท ์ แหล่ทองค า ศวพ.สงขลา(สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
37 6462 นายสุภทัร  หนูสวสัด์ิ ด.ญ.ธวลัรัตน์  หนูสวสัด์ิ ดตพ.สงขลา
38 54851 นางศศิปรียา  วชัระ ด.ญ.ธนารักษ ์ วชัระ ศวพ.สงขลา(สมทบ)
39 55426 นางสมใจ  ไชยรักษ์ ด.ญ.ธนชัชา  เนียมพุม่ ศวร.สงขลา (สมทบ)
40 10381 นายวิรัช  เคารพ นายธีรศกัด์ิ  เคารพ ศวพ.ยะลา (ศวส.ยะลา)
41 11353 นายจรูญ  ภูเมศร์ นายทีปกร  ภูเมศร์ ศวพ.ยะลา (ศวส.ยะลา)
42 11770 นายสาธิต  แกว้ปฏิมา นายณฐัพงศ ์ แกว้ปฏิมา ศวพ.ยะลา (ศวส.ยะลา)
43 51291 นางสุจินต ์ เชาวท์วี น.ส.สุธิมา  เชาวท์วี ศวร.สงขลา (สมทบ)
44 51386 นางมนสัสินี  ราชสงฆ์ น.ส.กญัชพร  ราชสงฆ์ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
45 52470 นางวิไล  บุตรมาตา น.ส.สุธาสินี  บุตรมาตา ศวพ.ยะลา (สมทบ)
46 53283 นายจ านง  คงแทน น.ส.สุทธิดา  คงแทน ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
47 53530 นายวิชยั  หงษม์ณี น.ส.สาวิตรี  หงษม์ณี ศวพ.สงขลา(สมทบ)
48 53737 นายปราโมทย ์ ศกัด์ิสุวรรณ น.ส.วรรณนิษา  ศกัด์ิสุวรรณ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
49 53743 นายอดิศร  สุขสนั น.ส.กมลวรรณ  สุขสนั ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
50 53757 นางโสภา  เวชพนัธ์ น.ส.กาญจนา  เวชพนัธ์ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
51 54560 นางวิลยัลกัษณ์  เพง็หนู นายบุณวทัน์  เพง็หนู ศวร.สงขลา (สมทบ)
52 54713 นางราตรี  สามิลา น.ส.ศิริรัตน์  สามิลา ศวพ.นราธิวาส (สมทบ) 
53 54748 นางธนภรณ์  บุญณกูล น.ส.ฐปกานต ์ บุญณกูล ศวพ.สงขลา(สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
54 11982 นางสาวฉนัทนา  คงนคร นายภาวิต  บูรพกุศลศรี ศวร.สงขลา
55 51222 นางไพเราะ  เทพทอง น.ส.อาทิมา  เทพทอง ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
56 53834 นางจุฬาลกัษณ์  สืบประดิษฐ์ น.ส.อภิชญา  ใสบริสุทธ์ิ ศวพ.รือเสาะ (สมทบ) 
57 54126 นางพวงผกา  เกียรติขวญับุตร น.ส.ณฐัรุจา  เกียรติขวญับุตร ศวร.สงขลา (สมทบ)
58 9061 นายยทุธนา  แนวชาลี น.ส.พิมพช์นก  แนวชาลี ศวพ.นราธิวาส 
59 51056 นางซ่อนกล่ิน  แกว้สด น.ส.กีรติ  แกว้สด ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
60 51221 นางนาตยา  หนูนอง นายพฒิุพงศ ์ หนูนอง ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)
61 51293 นายดดั  เพชรศรี น.ส.จรรยพร  เพชรศรี ศวร.สงขลา (สมทบ)
62 52415 นายมนพ  จนัทร์หอม นายปิยะณฐั  จนัทร์หอม ศวร.สงขลา (สมทบ)
63 53533 นางตรรถพร  โพธิพงศา นายธชัพล  โพธิพงศา ศวพ.สงขลา(สมทบ)
64 53754 นายเกษม  รัตนโสภา นายกิตติภทัร์  รัตนโสภา ศวพ.สงขลา(สมทบ)
65 53760 นายเจริญ  เสือดว้ง น.ส.ภทัรพร  เสือดว้ง ศวพ.สงขลา(สมทบ)
66 54350 นายอนุวฒัน์  มณีภาค น.ส.รดามณี  มณีภาค ศวข.ปัตตานี(สมทบ)
67 54853 นางสาวปรียา  แกว้ประจุ น.ส.วรัญรัตน์  สุวรรณนิมิตร ศวพ.สงขลา(สมทบ)
68 8577 นางเกศินี  พ่ึงเพียร น.ส.นภสัวรรณ  พ่ึงเพียร ศวข.ปัตตานี 
69 10290 นางสริษา  อินทสุวรรณ น.ส.มชัฌิมา  อินทสุวรรณ ศวข.ปัตตานี 
70 11801 นางสุคนธ์  ช่ืนชม น.ส.กนกวรรณ  ช่ืนชม สนง.ตลาดกลางยางพาราสงขลา (หาดใหญ่)
71 51382 นางอ าพา  ข  าประเสริฐ น.ส.น ้าฟ้า  ข  าประเสริฐ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 8 (สมทบ)

ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือบุตร สงักดั
1 2710 นายปรีชา  ข  าเลิศ นายปิยกรณ์   ข  าเลิศ ลูกจา้งบ าเหน็จรายเดือน กวก.
2 6538 นางจารุนนัท ์ แหวนวงั น.ส.ปริยาภทัร  แหวนวงั ศวข.นครราชสีมา 
3 6653 นางมณีวรรณ  สุพงศ์ ด.ญ.บุญศิตา  สุพงศ์ สถาบนัวิจยัยาง (ล)
4 6914 นายสุวฒัน์  เขม้แกว้ น.ส.ธญัญาภร  เขม้แกว้ ศวพ.สุโขทยั 
5 7203 นายนดั  ไชยมงคล น.ส.ธญัสุดา  ไชยมงคล ศวพ.ท่ีสูงเชียงราย 
6 7485 นายคนึง  บวัชุม น.ส.ศรัณยพ์ร  บวัชุม ขา้ราชการบ านาญจ่ายตรง กรมวิชาการ

รายช่ือสมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558  เรียนดี-รายไดน้อ้ย 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้

รายช่ือสมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีไดรั้บทุนการศึกษา2558  เรียนดี-รายไดน้อ้ย 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้

รายช่ือสมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีไม่ไดรั้บทุนการศึกษา2558 



7 7570 นางจนัทร์เพญ็  แสนพรหม น.ส.อจัจิมา  ณ จินดา ศูนยวิ์จยัเกษตรหลวงเชียงใหม่

8 7922 นายสุชาติ  โพธ์ิอร่าม ด.ญ.ชาลินี  โพธ์ิอร่าม ส านกังานเลขานุการกรม (ล)
9 8217 นางศุภร  สุตานนัต์ น.ส.ธมลวรรณ  สุตานนัท์ ศวข.แพร่

10 8398 นางขนัตี  บุตร์ศรี น.ส.กนกวรรณ  บุตร์ศรี สมพ.(ล)
11 8507 นางส าราญ  บุญนาน น.ส.นิภาภรณ์  บุญนาน ศม.เฉลิมพระเกียรติฯบุรีรัมย์
12 9146 นางพรรณเพญ็  แกว้ปา น.ส.รัชนีกร  แกว้ปา ศูนยวิ์จยัเกษตรหลวงเชียงใหม่

13 9327 นางทศันีย ์ หมดัมุด นายณฐัวฒัน์  หมดัมุด ศวข.ฉะเชิงเทรา 
14 9396 นางสมใจ  จุฑาจนัทร์ น.ส.จิตติมา  จุฑาจนัทร์ ศวข.สุรินทร์
15 9496 นางอนงลกัษณ์  สมนาค น.ส.อรณิชา  สมนาค ศวย.ฉะเชิงเทรา
16 9525 นายปัญญา  พกุสุ่น ด.ญ.ณพิชญช์นก  พกุสุ่น ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 5 ชยันาท
17 9531 นายมานิตย ์ เงินมี นายศสิพงษ ์ เงินมี ส านกัควบคุมพืชและวสัดุ (ล)
18 9578 นายสุรพล  เกิดเล็ก น.ส.สุวิตา  เกิดเล็ก ศวร.ชยันาท
19 9740 นางนรินทร์ธร  รัมมะศกัด์ิ น.ส.กุลสตรี  รัมมะศกัด์ิ ศวข.ปทุมธานี
20 9953 นายสุรสิทธ์ิ  สญัจรโคกสูง น.ส.กนกพร  สญัจรโคกสูง ศวร.อุบลราชธานี
21 9977 นายสมพงษ ์ คูตระกูล น.ส.สิริภทัร  คูตระกูล ศวพ.ล าปาง 
22 10132 นางสงัวร  ขุริรัง นายวรุตม ์ ขุริรัง ศวข.อุบลราชธานี
23 10170 นายบุญส่ง  ไชยสวา่ง นายคมสนั  ไชยสวา่ง ศวร.เชียงใหม่

24 10194 นางสมจิตร  อณัโน ด.ช.ธนพล  อณัโน ศม.เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด
25 10275 นายสิทธิศกัด์ิ  ศรีเพช็ร ด.ญ.กาญจนา  ศรีเพช็ร ศวพ.นครพนม 
26 10323 นายสงวน  ประสม นายปิยะโชค  ประสม ศวข.เชียงใหม่

27 10491 นายนพดล  สุขลาภ น.ส.สุรีรัตน์  สุขลาภ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั
28 10518 นายณฐัวฒัน์  แยม้ยิม้ น.ส.ศศิกานต ์ แยม้ยิม้ กวป. (ข)
29 10536 นางนนัทนีย ์ จาสนัเท๊ียะ น.ส.อภิสรา  จาสนัเท๊ียะ ศวพ.ท่ีสูงเชียงราย 
30 10542 นางสุรีรัตน์  ปัญญาโตนะ น.ส.พาปิติ  ปัญญาโตนะ ศวส.ชุมพร
31 10601 นางศรีเวียง  มีพร้ิง ด.ญ.ศรีอมรา  มีพร้ิง ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ
32 10613 นางนุสรา  พงษห์นู ด.ญ.ณิชา  พงษห์นู กองคลงั (ข)
33 10763 นางอุชฎา  สุขจนัทร์ ด.ช.ธนภพ  สุขจนันทร์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร
34 10795 นายกิตติภณ  เหมือนตาล ด.ญ.ภทัรานิษฐ์  เหมือนตาล ศวร.ชยันาท
35 10802 นางสาวณภสักร  เคนงาม ด.ญ.วรัญชลี  ฮ่มป่า ศม.เฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร
36 11058 นายพยงค ์ แกว้หนองปิง ด.ช.ภูริช  แกว้หนองปิง สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ล)
37 11082 นางชนะ  ศรีสมภาร ด.ญ.ศศิชา  บุญทอง ศวข.อุดรธานี 
38 11186 นายทนงศกัด์ิ  แสงพิทกัษ์ นายอคัรพล  แสงพิทกัษ์ ศวพ.ระนอง
39 11370 นายสมรัก  หม่ืนเมือง ด.ญ.ศราลกัษณ์  หม่ืนเมือง ศวพ.พทัลุง 
40 11396 นายวิชาญ  พราหมชม น.ส.ณฐัชา  พราหมชม ศวพ.จนัทบุรี
41 11406 นางศิริรัตน์  กริชจนรัช ด.ช.สุทธิกานต ์ กริชจนรัช ศวร.อุบลราชธานี
42 11440 นางประพิมพพ์รรณ  คนัธามารัตน์ ด.ญ.สุพตัรา  คนัธามารัตน์ สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ข)
43 11601 นายประเทือง  โตเต็ม ด.ช.สุรพงษ ์ โตเต็ม ศวร.นครสวรรค์
44 11610 นายวิศรุต  สนัม่าแอ ด.ช.วชัรพล  สนัม่าแอ สถาบนัวิจยัพืชสวน (ข)
45 11712 นางพรรณนีย ์ เล่ียมทอง ด.ญ.วิมลสิริ  เล่ียมทอง ศม.เฉลิมพระเกียรติฯชยัภูมิ
46 11853 นางลนันา  เกตุศกัด์ิ ด.ญ.ปณาลี  เกตุศกัด์ิ กองคลงั (ข)
47 11902 นางอรทยั  บินตะคุ ด.ช.ปพน  บินตะคุ ศวย.หนองคาย
48 11944 นางกชกร  บตัรวิเศษ ด.ช.กฤชภทัร  บตัรวิเศษ กองคลงั (ล)
49 11951 นางอจัฉรา  วนัศุกร์ น.ส.อรปวีณ์  วนัศุกร์ เงินหมุนเวียนยางพารา
50 11999 นายอมรศกัด์ิ  แววศกัด์ิ ด.ช.คเณศ  แววศกัด์ิ ศวข.พทัลุง
51 12077 นายสุรศกัด์ิ  วฒันพนัธุ์สอน ด.ญ.มาริสา  วฒันพนัธ์สอน ศวพ.สุโขทยั 
52 12097 นายสมาน  ช านาญธรรม ด.ช.ปรานต ์ ช านาญธรรม สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ล)
53 12158 นายสุชีพ  รัตนวิชยั ด.ญ.นนัทชัพร  รัตนวิชยั ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 ขอนแก่น
54 12219 นายวนัชยั  คุปวานิชพงษ์ น.ส.ตวงพร  คุปวานิชพงษ์ ขา้ราชการบ านาญจ่ายตรง กรมวิชาการ
55 12312 นางพรศิริ  สายะพนัธ์ ด.ญ.อรัชพร  สายะพนัธ์ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 2 พิษณุโลก
56 12492 นายณฐัวฒิุ  กฤษสมคัร ด.ช.ปฐวี  กฤษสมคัร ส านกัคุม้ครองพนัธ์พืช (ข)
57 12500 นายสุดใจ  ศรีกระแจะ นายกีรติ  ศรีกระแจะ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั
58 13041 นายผนั  โคกเด่ียว ด.ญ.สุชาดา   โคกเด่ียว สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม (ล)
59 13079 นางสมหมาย  วงัทอง นายกอบชยั  สร้อยจิตร ศวร.อุบลราชธานี



60 13086 นายเพียด  พดุทอง ด.ญ.ชมพนิูกข ์ พดุทอง ศวข.นครราชสีมา 
61 13114 นางทศันีย ์ บุตรทอง ด.ญ.อยัย ์ บุตรทอง ศวร.นครสวรรค์
62 13226 นางสาวสุภาพร  จนัทร์ศรี ด.ญ.มณธินี  ผลแกว้ ศวพ.สุพรรณบุรี 
63 13242 นายทศันยั  เพ่ิมสตัย์ ด.ญ.กาญจนรัตน์  เพ่ิมสตัย์ ศูนยวิ์จยัพืชสวนสุโขทยั
64 13323 นางสาววรรณภา  ธรรมมาลา ด.ญ.มานิตา  แถวอุทุม ศวพ.เลย 
65 50352 นางประไพศรี  ทิจนัทร์ นายทศพล  ทิจนัทร์ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 1 (สมทบ)
66 50408 นายเนตรธวฒิุ  มุนิกานนท์ น.ส.ขนนิกานต ์ มุนิกานนท์ ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ)
67 50572 นายชยัชนะ  หม่ืนค าแปง น.ส.ธญัญารัตน์  หม่ืนค าแปง ศวพ..ล าปาง (สมทบ) 
68 50674 นางพชัรี  เมืองเปง นายพงคเ์ทพ  เมืองเปง ศวพ.น่าน (สมทบ)
69 50678 นางมลิ  ทาไชย น.ส.สิรินทรา  ทาไชย ศวพ.น่าน (สมทบ)
70 50684 นางวร  ทาฝ้ัน น.ส.นนัธิยา  ทาฝ้ัน ศวพ.น่าน (สมทบ)
71 50837 นางรัตนา  เอ่ียมบวัหลวง น.ส.จนัทิมา  เอ่ียมบวัหลวง ศวข.พิษณุโลก(สมทบ)
72 50880 นางฉวีวรรณ  เจียวรัมย์ นายอาทิตย ์ กิตติเตชะพนัธุ์ ศวพ.บุรีรัมย ์(สมทบ) 
73 50881 นางสมจิตต ์ โปรดโคกสูง น.ส.จิตตจ์ริยา  โปรดโคกสูง งบพิเศษการคน้ควา้ยาง (สมทบ)
74 50913 นางวรรณพร  วงัคะฮาต ด.ญ.ศมนวรรณ  วงัคะฮาต ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 1 (สมทบ)
75 50921 นายอุดม  วานิช นายทรงกลด  วานิช ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 2 (สมทบ)
76 50966 นางศิริรัตน์  พนมสวย นายพงษเ์ทพ  ทองทิพย์ ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
77 50986 นายอดุล  แดงใหญ่ นายพฒิุพงศ ์ แดงใหญ่ ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
78 50987 นางทบัทิม  เสนาวงษ์ น.ส.สิริกานต ์ เสนาวงษ์ ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
79 50991 นางสุนนัท ์ โตเต็ม ด.ช.สุรพล  โตเต็ม ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
80 51122 นายวิชิต  โสพิกุล น.ส.มฌัชิตา  โสพิกุล ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
81 51164 นางรัตนา  มุขดาร์ ด.ช.นิพิฐพนธ์  มุขดาร์ ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
82 51173 นางสาวละเอียด  กรดมณี น.ส.ชุติมา  หม่ืนสุนทร ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
83 51315 นายไพศาล  คชเสนีย์ ด.ญ.ศศิกานต ์ คชเสนีย์ ศวพ.ตรัง (สมทบ)
84 51332 นางสุภาวดี  แกว้สม ด.ญ.ธนญัชนก  แกว้สม ศวพ.ตรัง (สมทบ)
85 51343 นางอ าภา  ช่วยเพชร นายอาทิตย ์ ช่วยเพชร ศวพ.ตรัง (สมทบ)
86 51356 นายสยั  ภกัด์ิศรีวงศ์ น.ส.พรพิมล  ภกัด์ิศรีวงศ์ ศวพ.ลพบุรี (สมทบ) 
87 51453 นางพนม  เลิศล ้า น.ส.พรนิพา  เลิศล ้า ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 (สมทบ)
88 51459 นางนงค ์ ช่างเกวียน นายครรชิต  ช่างเกวียน ศวย.หนองคาย (สมทบ)
89 51679 นางกฤษณา  ดูเมฆ นายชวชั  ดูเมฆ ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ)
90 51902 นางรุ่งทิพย ์ พนัธุ์ยางนอ้ย ด.ญ.ณฎัฐพร  พนัธุ์ยางนอ้ย ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 (สมทบ)
91 51983 นางสาวช่อทิพ  ศิริวฒัน์ ด.ญ.ทิชาพรรณ  ออ้ไธสง ส านกังานเลขานุการกรม(สมทบ)
92 51989 นางนวรัตน์  โมล้า ด.ญ.ชนกนนัท ์ โมล้า ศวข.ชุมแพ(สมทบ)
93 52015 นายธีระ  นาคา ด.ญ.นภสอร  นาคา ศวร.ชยันาท (สมทบ)
94 52034 นางสมบูรณ์  อ  ่าจุย้ น.ส.พชัยา  อ  ่าจุย้ ศวร.ชยันาท (สมทบ)
95 52043 นางสาวเฉลียว  มีชยั ด.ญ.เพญ็พิชชา  อยูเ่บิก ศวร.ชยันาท (สมทบ)
96 52055 นางพชัรินทร์  แพง่ศรี ด.ญ.วิมลวรรณ  แพง่ศรี ศวร.ชยันาท (สมทบ)
97 52105 นางสาววิวา  มาตไทย นายพชัร  นรชาญ ศวร.ชยันาท (สมทบ)
98 52136 นางอารีย ์ ไชยชนะ ด.ช.ศุภณฐั  ไชยชนะ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 1 (สมทบ)
99 52214 นางระพีพร  ตอ้งใจ น.ส.สุรีพร  ศรีเหรา ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) 

100 52261 นายเกต  มนกิจ น.ส.นิรชร  มนกิจ ศูนยวิ์จยัและพฒันาปัจจยัการผลติทางการเกษตรขอนแก่น (สมทบ)
101 52265 นายนิกร  คุณธะรักษ์ น.ส.กนกพร  คุณธะรักษ์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาปัจจยัการผลติทางการเกษตรขอนแก่น (สมทบ)
102 52267 นายธนกฤต  พทุธกะ ด.ญ.กณัฐมณี  พทุธกะ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 5 (สมทบ)
103 52329 นายสมสิน  แกว้กุดเลาะ น.ส.ณิชนนัท ์ แกว้กุดเลาะ ศวส.เลย (สมทบ)
104 52358 นายมานะศกัด์ิ  เทศธรรม นายเมธาสิทธ์ิ  เทศธรรม ศวข.ชยันาท(สมทบ)
105 52447 นายประกาศ  กาละกูล ด.ช.วรินทร  กาละกูล ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ)
106 52451 นายชูศกัด์ิ  ทองสิงห์ ด.ญ.อภิญญา  ทองสิงห์ ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ)
107 52459 นางองัควรรณ  ภาชนะพลู นายจิรพฒัน์  ภาชนะพลู ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ)
108 52544 นายวิจิตร  สุวรรณสม น.ส.ธญัญลกัษณ์   สุวรรณสม ศวพ.ขอนแก่น (สมทบ) 
109 52709 นางสมณา  ฟองศรี น.ส.ธญัญากร  ฟองศรี ศวข.แม่ฮ่องสอน(สมทบ)
110 52822 นางสาวพรณิชา  งามกมลสุข ด.ญ.ธนพร  ทศัจนัทร์ สมทบ(จา้งเหมา กวก.)
111 52885 นายสงัคม  สารพล นายธเนศพล  สารพล ศวส.ศรีสะเกษ (สมทบ)
112 52902 นายเกษม  ภูมิสถาน น.ส.นภวรรณ  ภูมิสถาน ศวส.ศรีสะเกษ (สมทบ)



113 53014 นายบุญมา  วงศสิ์งห์ขนัธ์ นายอรรถพล  วงศสิ์งห์ขนัธ์ ศวพ..ล าปาง (สมทบ) 
114 53093 นายพนม  แข็งขนั ด.ญ.พิยดา  แข็งขนั ศูนยวิ์จยัและพฒันาปัจจยัการผลติทางการเกษตรขอนแก่น (สมทบ)
115 53136 นางวีณา  พงษส์วสัด์ิ ด.ช.วราเทพ  พงษส์วสัด์ิ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 2 (สมทบ)
116 53167 นางจนัทรา  คนัฉาย ด.ช.ชนาธิป  คนัฉาย งบพิเศษการคน้ควา้ยาง (สมทบ)
117 53304 นางนงนุช  เนินโพธ์ิ น.ส.หทยัรัตน์  เนินโพธ์ิ ศวส.จนัทบุรี (สมทบ)
118 53337 นายนรินทร์  อินทมาตร ด.ญ.ลลิตา  อินทมาตร ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
119 53345 นางอรรวรรณ  นาค า ด.ญ.นิตยา  นาค า ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
120 53357 นายประจกัษ ์ ชมภู ด.ช.สุภทัรชยั  ชมภู ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
121 53410 นางนงลกัษณ์  จนัทร์รุณ นายกิตติ  จนัทร์รุณ ส านกัวิจยัพฒันาการอารักพืช(สมทบ)
122 53422 นายปรีชา  ภูสีเขียว ด.ญ.ศุภาพิชญ ์ ภูสีเขียว ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ  6 (สมทบ)
123 53494 นางวรรณภา  อินทแสง ด.ช.ธนกฤต  อินทแสง กปผ.(สมทบ)
124 53514 นางวราภรณ์  วงษุเพง็ ด.ญ.อินธิรา  วงษุเพง็ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 (สมทบ)
125 53523 นางจนัทรจิรา  ใจช่ืน ด.ช.รัชชานนัท ์ ใจช่ืน ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
126 53617 นางพวงผกา  เทพกุนา นายธนสร  เทพกุนา ศวข.เชียงใหม(่สมทบ)
127 53667 นายนิพฒัน์  เก้ือเม่ง ด.ช.กิตตินนัท ์ เก้ือเม่ง ศวข.พทัลุง(สมทบ)
128 53718 นางสาววาสนา  ก าจาย ด.ช.วีรวฒิุ  สีตะระโส ศวข.ชยันาท(สมทบ)
129 53865 นางเพญ็แข  เดชดิษพงษ์ ด.ช.พรรษกร  เดชดิษพงษ์ ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 1 (สมทบ)
130 53990 นางณฐัยา  ทองพนัชัง่ น.ส.ปณิตตา  ทองพนัชัง่ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ)
131 54034 นางวิไลวรรณ  คงอ่อน ด.ช.ฐชนน  คงอ่อน ศวข.กระบ่ี (สมทบ)
132 54038 นายเอกพล  เช้ือสง่า น.ส.อรจิรา  เช้ือสง่า ศวข.กระบ่ี (สมทบ)
133 54043 นางอมัพร  เพญ็จ ารัส นายไชยพร  เพญ็จ ารัส ศวข.กระบ่ี (สมทบ)
134 54060 นายจเร  เน่ืองดดั ด.ญ.ศศิกานต ์ เน่ืองดดั ศม.เฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น(สมทบ)
135 54098 นางบรรจง  จนัฉนวน น.ส.อุไรพร  จนัฉนวน ส านกับริหารกลางกรมการขา้ว(สมทบ)
136 54148 นางพชัรินทร์  จิตกุศล ด.ญ.ขวญัชีวิต  จิตกุศล สมาชิกสมทบ(กรมหม่อนไหม)
137 54158 นายวีรพล  ธรรมสาร น.ส.ลกัษิกา  ธรรมสาร ศวพ.ระนอง (สมทบ)
138 54190 นางสมพิศ  บุญแจ่ม ด.ญ.หน่ึงฤทยั  ทุมมี ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ)
139 54214 นางสาวทศัวรรณ  จนัทร์แกว้ ด.ช.พชร  ฟ้าสาร ส านกังานเลขานุการกรม(สมทบ)
140 54254 นางจนัทิมา  เสมอ นายสุรศกัด์ิ  เสมอ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ)
141 54255 นายโกวิท  ทองพนัชัง่ ด.ช.ไกรวิทย ์ ทองพนัชัง่ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ)
142 54270 นางคนึงจิต  ถาวร นายอนุวฒัน์   ถาวร ศวพ.สุโขทยั (สมทบ) 
143 54296 นางเกศสุดา  ศิริวรรณ ด.ญ.กชวรรณ  ศิริวรรรณ ศวพ.สุโขทยั (สมทบ) 
144 54305 นางกุมารี  วฒันพนัธุ์สอน ด.ญ.ศิรประภา  วฒันพนัธ์สอน ศวพ.สุโขทยั (สมทบ) 
145 54354 นางชม  จนัทร์คุม้ ด.ญ.สุพรรษา  จนัทร์คุม้ ศวข.พิษณุโลก(สมทบ)
146 54366 นางจิรา  อินสุวรรณ น.ส.วีรวรรณ  อินสุวรรณ ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
147 54383 นางนงเยาว ์ ทองค า น.ส.สิรัญญา  ทองค า ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี (สมทบ)
148 54397 นางสาวสมจิต  สาระชาติ ด.ช.จกัรพรรด์ิ  นาค ามูล ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ)
149 54398 นางลดัดาวลัย ์ ลีลากุด น.ส.เยาวพา  ลีลากุด ศวข.อุบลราชธานี(สมทบ)
150 54498 นายธีรพงษ ์ จนัทนามศรี ด.ญ.ณฎัฐณิชา  จนัทนามศรี ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 (สมทบ)
151 54503 นายอมฤต  ก าแพงใหญ่ น.ส.ปริญาดา  ศรีสวา่ง ศวพ.ฉะเชิงเทรา (สมทบ)
152 54514 นายเฉลิมพล  พนัธ์รัตนสุขกุล ด.ญ.ภคพร  พนัธ์รัตนสุขกุล ศวข.แพร่(สมทบ)
153 54525 สิบเอกชยัธวชั  ขดัตา ด.ญ.สิรินทร์ยา  ขดัตา ศวพ.ท่ีสูงเชียงราย (สมทบ) 
154 54529 นางรัตนา  ดวงจนัทร์ นายพิธิวฒัน์  ไชยทวีวงค์ ศวพ.ตรัง (สมทบ)
155 54561 นางขนิษฐา  สวา่งเมฆ ด.ช.ชนสรณ์  สวา่งเมฆ งบพิเศษการคน้ควา้ยาง (สมทบ)
156 54750 นางสุธิมา  นิสพร ด.ช.ธนพนธ์  นิสพร ศวข.พระนครศรีอยธุยา(สมทบ)
157 54891 นายบุญชู  นาคอนั น.ส.กนกกร  นาคอน้ ศวพ.กาญจนบุรี (สมทบ)
158 54912 นางสาววรรดี  โอชาอมัพวนั นายดนุภทัร  ทองค า ศวพ.สุราษฎร์ธานี (สมทบ)
159 55056 นางโสภิษฎ ์ บางเล้ียง ด.ญ.จิราภา  อินต๊ะวงค์ ศูนยวิ์จยัเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สมทบ)
160 55120 นายวิษณุ  บุตรทอง ด.ญ.อญัญ ์ บุตรทอง ศวร.นครสวรรค ์(สมทบ)
161 55265 นายวีรศกัด์ิ    ภคพลพงษ์ ด.ช.ชาญวิทย ์ ภคพลพงษ์ ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ)
162 55317 นางวิภารัตน์  วฒันสิงห์ ด.ญ.กวิสรา  วฒันสิงห์ กปผ.(สมทบ)
163 55351 นายณฐัพล  บุญมา ด.ญ.ณิชากานต ์ บุญมา ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
164 55376 นางรจนา  ฉิมนอก นายอานนท ์ ฉิมนอก กองการเจา้หนา้ท่ี (สมทบ)
165 55387 นางนฤมล  แสงทอง ด.ญ.กญัญาวีร์  แสงทอง ศวพ.แพร่ (สมทบ) 



166 55399 นายจรูญ  ช่ืนจิตต์ ด.ช.ฐิติกวิน  ช่ืนจิตต์ สถาบนัวิจยัพืชสวน(สมทบ)
167 55497 นางสายพิน  อายยุนื ด.ญ.พิมพม์าดา  อายยุนื ศวส.เชียงราย (สมทบ)
168 55556 นางแสงจนัทร์  โมราสุข ด.ช.จกัรกฤษณ์  โมราสุข ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ)
169 55585 นางมะลิวลัย ์ นาเวียง น.ส.ชนิตา  นาเวียง ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 (สมทบ)
170 55591 นางสาวอรวรรยา  ศาสตราคม ด.ญ.พรกนก  ผิวพนัธมิตร ศวพ.เลย (สมทบ) 
171 55713 นายสลบั  อุ่นแกว้ นายเฉลิมชยั  อุ่นแกว้ ศวส.เลย (สมทบ)
172 55853 นางนาฎฐมนทน์  วิวรรธน์ภาสกร ด.ญ.ประวีณรัฐ  วิวรรธน์ภาสกร กองคลงั(สมทบ)
173 55905 นายประจกัษ ์ ดว้งทอง ด.ญ.ธิดารัตน์  บุญเนตร ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ)
174 55917 นางภสัรินทร์  ธรรมบ ารุง น.ส.จิดาภา  ธรรมบ ารุง ส านกัวิจยัและพฒันาฯ 7 (สมทบ)
175 55986 นางลัน่ทม  อนุขุน น.ส.มลัลิตา  อนุขุน ศวพ.แพร่ (สมทบ) 
176 56130 นายพงศเ์อก  สุขกนัต์ นายพงศกร  สุขกนัต์ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯแพร่(สมทบ)
177 56159 นางกรรณิการ์  เจริญกาศ น.ส.ลลิตา  เจริญกาศ ศวร.เชียงใหม่ (สมทบ)
178 56178 นางสาวสุภาวดี  ยอดตะพงษ์ ด.ญ.สุพชัชา  ยอดตะพงษ์ งบพิเศษการคน้ควา้ยาง (สมทบ)
179 56201 นางเติมรัตน์  เทาทองสุข ด.ญ.พรพรรณ  เทาทองสุข ส านกัวิจยัและพฒันา ฯ 3 (สมทบ)
180 4194 นายธ ารง  วิลาวรรณ ด.ญ.ศศิประภา  วิลาวรรณ ลูกจา้งบ าเหน็จรายเดือน กวก.
181 9490 นายมะนิต  สารุณา ด.ช.กิตติพศ  สารุณา ศวพ.นครพนม 
182 9936 นายมุ่งมาตร  วงักะ ด.ช.วสุพล  วงักะ ศวข.ชยันาท 
183 11318 นายภทัรพล  เชยเจริญ ด.ญ.พรนภสั  เชยเจริญ สถาบนัวิจยัยาง (ล)
184 53585 นายจนัต๊ิบ  ใบพร้าว นายปฐมพงษ ์  ใบพร้าว ศวข.เชียงใหม(่สมทบ)


