


ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

1 6152 นาย ปรีชา แสงโสดา ศวพ.เลย ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงนภัสวรรณ แสงโสดา

2 9467 นางสาว นงลักษณ์ แซ่ยับ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (ล) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.ณพัฒน์ แพรวัฒนะสุข

3 9596 นาย เดชศราวุธ ประสพ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.กัญญาพัชร ประสพ

4 9885 นาย ทวีทรัพย์ นาจ าปา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.ธนาธิป   นาจ าปา

5 10441 นาง วิภาวดี กลางโยธี ศวพ.นครพนม ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทนามศรี

6 10711 นาย ถาวร ภูทอง ศวข.ขอนแก่น ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงศุภสุดา  ภูทอง

7 10761 นางสาว ทัศณีย์ ต้ังอั้น ศวส.ชุมพร ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.พิชญ์สินี   ศรีด า

8 10858 นาย พุฒิธร สาริกา สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ณัฐธยาน์  สาริกา

9 11055 นาย มงคล น้ าดอกไม้ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ล) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ณัฏณิชา น้ าดอกไม้

10 11058 นาย พยงค์ แก้วหนองปิง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ล) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กชายนริศ แก้วหนองปิง

11 11200 นาย พนิต หมวกเพชร ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 พิษณุโลก ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดช.วิรุฬพัฒน์ หมวกเพชร

12 11204 นางสาว นัฐภัทร์ ค าหล้า ศวร.นครสวรรค์ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงพิมพ์บุญ โกยเกียรติกุล

13 11262 นาย สันติภาพ ทับแสง ศวพ.มุกดาหาร ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงนันทิยา ทับแสง

14 11372 นาง ออ้ยทิน ผลพานิช ศวร.เชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงพัณนิตา ผลพาณิช

15 11497 นาย จเด็ด ส าราญราษฏร์ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงสิริธัญญ์ ส าราญราษฎร์

16 11548 นาง อาพร คงอสิโร ศวพ.นครศรีธรรมราช ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.พรรณาดี คงอสิโร

17 11570 นางสาว คณิศรา สารเกล้ียง กรมหม่อนไหม (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.นิชาภา  มาลัยกรอง

18 11588 นาย วิชน จันทาเกษกุล ศวพ.นครพนม ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.ตันติทรง จันทาเกษกุล

19 11640 นาง พันธิภา ใหญ่ผา ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 4 อุบลฯ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงชลธิชา ใหญ่ผา

20 11675 นาย ประดิษฐ์ เกตุคง ศวข.สุพรรณบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.ธนกร  เกตุคง

21 11781 นาย วินัย แก้วบรรจง กยท-สตย.นครศรีฯ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงภัททิยา แก้วบรรจง

22 11862 นาง จรัญจิต เพ็งรัตน์ ศวข.ขอนแก่น ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.กฤตยชญ์   เพ็งรัตน์

23 11902 นาง อรทัย บินตะคุ กยท-ศวย.หนองคาย ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.ปพน บินตะคุ

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561   

ทุนเรียนดี ระดับช้ันประถมศึกษำ (จ ำนวน 177 รำย)
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24 11908 นาย สรรเสริญ เสียงใส ศปผ.ขอนแก่น ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.พลอยวรินทร์  เสียงใส

25 12064 นาย สมหมาย เลิศนา ศวข.นครราชสีมา ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.สุชาวดี  เลิศนา

26 12079 นางสาว วิลาสินี จิตต์บรรจง ส านักคุ้มครองพันธ์พืช (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.พงษ์วัชรวรรณ  โดตบันลือภพ

27 12135 นาง ยลดาพร แซ่ต้ัน ศวพ.ตรัง ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ปภิณญา แซ่ต้ัน

28 12158 นาย สุชีพ รัตนวิชัย ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 ขอนแก่น ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงนันทัชพร รัตนวิชัย

29 12193 นาง กัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดช.พศวีร์ พิพิธอชแสงจันทร์

30 12253 นางสาว วฤษณี ปรีชานฤชิตกุล กมพ.(ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงชัญญา ปรีชานฤชิตกุล

31 12261 นาย อทิธิพล บ้งพรม ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 4 อุบลฯ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ปัณพร บังพรม

32 12280 นาง อภิรดี กอร์ปไพบูลย์ ศวส.จันทบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.มนสิชา  กอร์ปไพบูลย์

33 12292 นาง สุภาวดี ง้อเหรียญ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงนภัฎรดา หลวงสนาม

34 12293 นาง อัญชลี แก้วดวง ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.จิรยุตา  แก้วดวง

35 12353 นาง จิตติลักษณ์ เหมะ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงปวรรัตน์ เหมะ

36 12354 นาง อาทิตยา พงษ์ชัยสิทธ์ิ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 เชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ. วรยา พงษ์ชัยสิทธ์ิ

37 12355 นางสาว สุภิญญา โคตรมา กยท-สถาบันวิจัยยาง ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ฌนัญภัท  ถือสมบัติ

38 12391 นาง ทองจันทร์ พิมพ์เพชร กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กชายอมรเทพ พิมพ์เพชร

39 12428 นาง จิราพร เท่ียงเจริญ ส านักควบคุมพืชและวัสดุ (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.พัชรพร  ริมจันทร์

40 12457 นางสาว อาภรณ์ ทองบุราณ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 5 ชัยนาท ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.อภิชญา ภาคภูมิ

41 12513 นาง อภิวันท์ วรินทร์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 พิษณุโลก ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.รณกร วรินทร์

42 12521 นางสาว ธนัชพร แสงโค ศวร.ชัยนาท ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงเตชินี มีมอญ

43 12529 นางสาว ศิรากานต์ ขยันการ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชเชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.กัญญาณัฐ์ บุตรดม

44 12558 นาย คุรุวรรณ์ ภามาตย์ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.กนกภัทร  ภามาตย์

45 12561 นาย พฤกษ์ คงสวัสด์ิ ศวส.ศรีสะเกษ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงโพธ์ิภิรมย์ คงสวัสด์ิ 

46 12575 นาง กนกพร จินาการ ศวพ.อุทัยธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.นพรัตน์  สังข์ทอง
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47 12584 นาย สุเมธ พากเพียร ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงนัทธมน พากเพียร

48 12629 นาง นัยนา ไทพิทักษ์ กองคลัง (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.อาลิตา  ไทพิทักษ์

49 12632 นาง นันท์นภัส เมืองจันทร์ กกย-ศูนย์ควบคุมยางสงขลา ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.จิรภัทร  เมืองจันทร์

50 12643 นางสาว ยุภาพร เพชรพลอย ศวพ.อุดรธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.บุตรน้ าเพชร  วงค์ค าพระ

51 12701 นาย ก้องกษิต สุวรรณวิหค ศวพ.ระนอง ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.จักริน สุวรรณวิหค

52 12732 นาง สุภาภรณ์ เหลืองไพบูลย์ศรีกมพ.(ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดช.วุส เหลืองไพบูลศรี

53 12745 นางสาว ณิชชา ปานสี กกย-ศูนย์ควบคุมยางสงขลา ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดช.ปฤษฎี ปานสี

54 12826 นาง รุ่งทิวา ดารักษ์ ศวพ.ตาก ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ณัชยา  ดารักษ์

55 12859 นางสาว นงค์รักษ์ จันสีลา ศูนย์วิจัยเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดช.กรวิชญ์ นุสติ

56 12879 นาง สุภาพรณ์ เทพทวี กองการเจ้าหน้าท่ี (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ศศิธารา  แต่งต้ัง

57 12944 นาง พาซีย๊ะ ดูหวะ ศวพ.รือเสาะ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.อริส ดูหวะ

58 13063 นางสาว ชุติมา วงศ์วิเศษ ศวข.เชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.พิชญาชาดา แก้วกันยา

59 13161 นาง กัลยาณี มุ่งใหม่ กกย.-ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.อมรเทพ  มุ่งใหม่

60 13180 นาง ลัดดาวัลย์ ทองราช ศวพ.สงขลา ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.ธันยชนก ทองราช

61 13211 นาง ยุวดี เหลืองอร่าม ศวข.ลพบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.ทิวากร  เหลืองอร่าม

62 13219 นาย ณัฐพล พุทธศาสน์ ศวพ.ระนอง ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ณัฐณิชา  พุทธศาสน์

63 13242 นาย ทัศนัย เพ่ิมสัตย์ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.กาญจนรัตน์ เพ่ิมสัตย์

64 13325 ว่าท่ีร้อยตรี ณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์ทองใบ ส านักงานเลขานุการกรม (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.วิจิตตา   จันทร์ทองใบ

65 13336 นาง คนึงนิจ ศิริสมบูรณ์ สนง.ไหมเฉลิมพระเกียรต์ิฯ เขต.3 ขอนแก่น ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงกชพร ศิริสมบูรณ์

66 13341 นาย ธนาวัฒน์ ทิพย์ชิต ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงณัฐนารี ทิพย์ชิต

67 13356 นาง อัครชาพรรณกวางแก้ว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.เพ็ญพิชชา กวางแก้ว

68 13399 นางสาว นันทิยา ขัตติยะ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.ฐิติกานต์ หอมดอกพลอย

69 13416 นาง สุรีรัตน์ โตสิรภัทร ส านักควบคุมพืชและวัสดุ (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงชนกนันท์ โตสิรภัทร



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561   

ทุนเรียนดี ระดับช้ันประถมศึกษำ (จ ำนวน 177 รำย)

70 13476 นางสาว กรแก้ว ทองเหล่ือม ศวพ.บุรีรัมย์ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงกฤติกานต์ อนิส าราญ

71 13541 นาง ภัควิไล ยอดทอง กวป. (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.ศุภชีพ ยอดทอง

72 13578 นาย สุรพงษ์ ศรีเพ็ญ ศวพ.ยะลา (ศวส.ยะลา) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช. กิตติพัฒน์ ศรีเพ็ญ

73 13613 นาง โสมนัส เลิศเกียรติรัชตะ กกย-ศูนย์ควบคุมยางสงขลา ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กชายปวีร์ เลิศเกียรติรัชตะ

74 13676 นาย เสรี พรมนนท์ ศวพ.ชัยภูมิ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ศศิกานต์  พรมนนท์

75 50230 นางสาว ธัญทิพย์ มหาวิวัฒน์สกุล พรก.ส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ธีรารัตน์   ศรีธนโรจน์กุล

76 50439 นาย ศิริพงษ์ เต๋จ๊ะ พรก.ศวร.เชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ภัทรวรรณ เต๋จ๊ะ

77 50492 นาย บุญสืบ เตินขุนทด พรก.ศวพ.นครราชสีมา ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.สิริยากร เดินขุนทด

78 50567 นาง กฤติมา วงศ์ไพศาลลักษณ์พรก.กยท-สตย.นครศรีฯ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงชลกนก วงศ์ไพศาลลักษณ์

79 50713 นาง นิชา พันธ์อนิธิ พรก.ศวพ.น่าน ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ธมนพรรณ พันธ์อนิธิ

80 50840 นาง สุพิศ อนิทรสกุล พรก.กยท.-ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ปาลิกา  อนิทรสกุล

81 50867 นาง อัญมัญญ์ ธรรมวิเศษ สมทบ (ช าระพิเศษ กยท.) ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงผลพลอย ธรรมวิเศษ

82 50896 นางสาว นุชนาฎ อนิทช่ืน พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 2 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดช.พีรวิชญ์ ออ่นส าลี

83 50943 นาย ประเทือง รักกลัด พรก.ศวร.นครสวรรค์ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.ปณตกร  รักกลัด

84 51051 นาง สาวิตรี มากเขียว พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 8 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงพัทธ์ธีรา มากเขียว

85 51095 นาย ชัชวาล ภู่เงิน พรก.ศวร.นครสวรรค์ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.รัฐวรรณ ภู่เงิน

86 51108 นางสาว อุไร กระจ่างจิตร พรก.ศวร.นครสวรรค์ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.วาสิณี  ปัจฉิม

87 51197 นาง กาญจนา หีตเพ็ง พรก.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ทิพย์ภาพร  หีตเพ็ง

88 51259 นาง จุฬาลักษณ์ พิกุลงาม พรก.ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.ภัทรพล พิกุลงาม

89 51286 นาง แรมวรรณ กาญจนคลอด พรก.ศวร.สงขลา ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงณัฏฐณิชา กาญจนคลอด

90 51303 นาง สุภาพร สายสัมพันธ์ พรก.ส านักวิจัยพัฒนาการอารักพืช ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.สรณัฐ สายสัมพันธ์

91 51571 นาย ประสาน พรสนิทกุล พรก.ศวร.เพชรบูรณ์  ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.ปัญญา  พรสนิทกุล

92 51833 นาย ปรีดา เรืองบุญ พรก.ศวพ.ร้อยเอ็ด ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ก่ิงกาญจน์  เรืองบุญ



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561   

ทุนเรียนดี ระดับช้ันประถมศึกษำ (จ ำนวน 177 รำย)

93 51965 นาง กรรณิการ์ ค านุ พรก.ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงณัฐนรี ค านุ

94 51989 นาง นวรัตน์ โม้ลา พรก.ศวข.ชุมแพ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงชนกนันท์ โม้ลา

95 52065 นาง รัญชิดา แย้มร่ืน พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงฐานิดา แย้มร่ืน

96 52148 นาย ส าเนียง จันทร์สุวรรณ พรก.ศวร.สุพรรณบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงนันทิญา จันทร์สุวรรณ

97 52231 นาย วัชระ ศรีชุ่ม พรก.ศวพ.โนนสูง ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.ภริตา ศรีชุ่ม

98 52234 นาย ธีรวุธ เล่อขะย้อน พรก.ศวพ.ยโสธร ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.บุณยอร  เล่อขะย้อน

99 52773 นางสาว ดาวเรือง ดวงจันทร์ พรก.สถาบันวิจัยพืชสวน ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.กิดากร  เจียร์จิตร์

100 53055 นางสาว ประทุม ภูกาสอน พรก.ศวพ.กาฬสินธ์ุ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงสุมิตตรา ปรีวาสนา

101 53117 นาย พรอนันต์ หม่อมนวล พรก.กยท-ศวย.ฉะเชิงเทรา ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดช.สัณห์สีหราช หม่อมนวล

102 53122 นาง สมสิริ เหล็กเพ็ชร์ พรก.กยท-ศวย.ฉะเชิงเทรา ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.นวพร เหล็กเพ็ชร์

103 53136 นาง วีณา พงษ์สวัสด์ิ พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 2 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.วราเทพ   พงษ์สวัสด์ิ

104 53226 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติศักด์ิ สมสา พรก.ศวพ.มหาสารคาม ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดช.กฤติพงศ์ สมสา

105 53305 นาย อนุราช โพธ์ิเจริญ พรก.ศวส.จันทบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.อัญญารัตน์ โพธ์ิเจริญ

106 53470 นาง ยุภาวดี วงษ์แสนค า พรก.กยท-สนง.ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กชายณัฐพงษ์ วงษ์แสนค า

107 53577 นาย กิระศักด์ิ เสนานนท์ พรก.ศวข.ชุมแพ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.กานต์พิชชา  เสนานนนท์

108 53661 นาง สาธิดา ค าปัน พรก.ศวข.สะเมิง ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.อาภากร  ค าปัน

109 53968 นาย สิทธิชัย ก่ิงแก้ว พรก.ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.พิชญาวี ก่ิงแก้ว

110 54017 นางสาว รัชดา เพชรรักษ์ พรก.ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดช.ธนภัทร์ ยุเหล็ก

111 54152 นางสาว เสาวนีย์ แก้วประดิษฐ พรก.ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ธัญลักษณ์  สุวรรณวิหค

112 54161 นาง รสิตากร เหมหงษ์ทอง พรก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดช.กฤษฏิกร  เหมหงษ์ทอง

113 54196 นาย พงษ์ธร ชมภูศรี พรก.สนง.ไหมเฉลิมพระเกียรติฯเขต2อุดร ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กชายกันตพงศ์ ชมภูศรี

114 54199 นางสาว พรทิวา สมใจนึก พรก.สนง.ไหมเฉลิมพระเกียรติฯเขต2อุดร ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ชนัญธิดา  ชุดชา

115 54205 นาย สถาพร จันโดน พรก.ศวพ.นครพนม ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.พิมลพรรณ  จันโดน



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561   

ทุนเรียนดี ระดับช้ันประถมศึกษำ (จ ำนวน 177 รำย)

116 54297 นาง กรรณิการ์ โศภาพรเสนีย์ พรก.ศวพ.สุโขทัย ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดช.ณัฎฐากร โศภาพรเสนีย์

117 54331 นาย สมนึก แก้วเกาะสะบ้า พรก.ศวข.สะเมิง ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.นาเคนทร์  แก้วเกาะสะบ้า

118 54377 นางสาว ออ่นศรี แก้วประดิษฐ์ พรก.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.นิพาดา  พวงนุ้ย

119 54403 นาง อารีย์ ประเจิมนอก พรก.ศวร.สงขลา ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ปพิชญา  ประเจิมนอก

120 54407 นาง นพมาศ แสงรัมย์ พรก.ศวร.อุบลราชธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงนพสร แสงรัมย์

121 54466 นางสาว พรรณทิพา พรมมา พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 5 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.ภูริชญา พรมมา

122 54564 นางสาว ภูษณิศา ระโหฐาน พรก.กองแผนงานและวิชาการ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.ณัชญ์หิรัญ  หิรัญประภาวิชญ์

123 54601 นาย วิชัย เรือนอาจ พรก.ศม.เฉลิมเกียรติฯอุบลราชธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.พิมพ์ชนก เรือนอาต

124 54653 นางสาว ทิพย์วิมล ภูสีดวง พรก.ศวพ.กาฬสินธ์ุ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กชายฉัตรติวัฏฏ์ แก้วนพรัตน์

125 54692 นางสาว วชิรา อาจหาญ พรก.กองแผนงานและวิชาการ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ. เอสรา อาจหาญ

126 54750 นาง สุธิมา นิสพร พรก.ศวข.พระนครศรีอยุธยา ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กชายธนพนธ์ นิสพร

127 54799 นาง บันดาล โกศล พรก.ศวพ.ตาก ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ดาลญา  โกศล

128 54931 นาย วชิรวิชญ์ บุษบา พรก.ศวพ.เลย ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.สุรพัฒน์  บุษบา

129 54994 นางสาว นันทิยา ชุ่มช่ืน พรก.ศวส.ชุมพร ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.มัลลิกา  มากทุ่งคา

130 55002 นาง ศิริลักษณ์ โพธ์ิบอน พรก.กยท-สนง.ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงนันท์นภัส โพธ์ิบอน

131 55138 นาย บุญยืน วังคชา พรก.ศวส.ศรีสะเกษ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงอพัชรา วังคชา

132 55171 นางสาว ลดาวัลย์ มาตรา พรก.กยท-สนง.ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ฌยาทิพย์  ดอนโคตรจันทร์ 

133 55346 นางสาว อาฝีฉ๊ะ หมัดละดัม พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 8 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.อัสมา โอฐภิบาล

134 55349 นางสาว สุทัศนี สุริยะหน่อค าชัย พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงอัญชิษฐา สุริยะหน่อค าชัย

135 55418 นาง อุสาห์ ดีช่วย พรก.ศวส.ชุมพร ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.อรรถนนท์  ดีช่วย

136 55419 นาย ชุมพล ปลอดขันเงิน พรก.ศวส.ชุมพร ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ณิชนันทน์  ปลอดขันเงิน

137 55425 นาย สุวิทย์ ไชยรักษ์ พรก.ศวร.สงขลา ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.นรีนาถ ไชยรักษ์

138 55444 นาย เชวง กอุพาณิชานนท์ พรก.ศวส.ชุมพร ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ชนิดาภา กอุพาณิชานนท์



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561   

ทุนเรียนดี ระดับช้ันประถมศึกษำ (จ ำนวน 177 รำย)

139 55469 นางสาว อุษา ศรีสมพร พรก.ศูนย์วิจัยเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงอริษา สารมะโน

140 55495 นาย ทินกร พลชา พรก.ศวพ.เลย ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ. ชนนิกานต์ พลชา

141 55497 นาง สายพิน อายุยืน พรก.ศวส.เชียงราย ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.พิมพ์มาดา  อายุยืน

142 55626 นาย วิทยา ทองรินทร์ พรก.ศูนย์วิจัยเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงวิริยา ทองรินทร์

143 55659 นาย ชัยณรงค์ ปานคง พรก.ศวพ.จันทบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงป่ินปินัทธ์ ปานคง

144 55825 นาง พรพิมล ฉิมอยู่ พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 2 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ณีรนุช ฉิมอยู่

145 55921 นาง จิราภัทร เหมธร พรก.ศวร.อุบลราชธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดช.ภัทรพงศ์ ชูยศ

146 55992 นางสาว อาลิวรรณ พรมเนตร พรก.กวป. ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ภัทรนิดา  ย่ีโถ

147 56051 นาย ศราวุธ แพ่งยัง พรก.ศวส.ชุมพร ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.กัญญาเพชร แพ่งยัง

148 56054 นาย สิทธิพงศ์ วงศ์กันทะ พรก.ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ณัฐกาญจน์  วงศ์กันทะ

149 56178 นางสาว สุภาวดี ยอดตะพงษ์ พรก.กยท.-ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.สุพัชชา  ยอดตะพงษ์

150 56291 นางสาว เกศทิพย์ ผลบุญ พรก.ศวพ.หนองคาย ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงนรินทิพย์ ผลบุญ

151 56298 นางสาว ราวรรณ ดวงละเลิศ พรก.ศวพ.หนองคาย ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) นส.อภิรักษ์ ราษบรรเทา

152 56307 นาง ศศิพิมนต์ แสงมาลา พรก.ศวพ.โนนสูง ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ แสงมาลา

153 56328 นางสาว จรีภรณ์ หนูสังข์ พรก.ศวพ.นครศรีธรรมราช ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงฐิติกาญจน์ เมฆสงค์

154 56532 นาง ณัฐฌาภรณ์ คงยุทธ พรก.ศวส.เชียงราย ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.ธนพร คงยุทธ

155 56606 นาง ยุภาภรณ์ กอบัวแก้ว พรก.กปผ. ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงธีรภรณ์ กอบัวแก้ว

156 56718 นาย ปัญญา สิงห์จ าเริญ พรก.ศวพ.ร้อยเอ็ด ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงขวัญตะวัน สิงห์จ าเริญ

157 56796 นางสาว ไมตรี ตรีเดช พรก.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ. ปวริศา ใจซ่ือ

158 56841 นาง ไซด๊ะ สาแม พรก.ศวพ.ยะลา ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.อุสนี  สาแม

159 56844 นาย วุฒิชัย ไชยวงศ์ พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 2 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดช.อภิชัย ไชยวงศ์

160 56846 นางสาว ธัญวรัตน์ รอบค า พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.กรภัทร์  นุชธิสาร

161 56994 นางสาว ปุณยนุช บกสุวรรณ พรก.กปร. ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.อาภัสสรา บกสุวรรณ



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561   

ทุนเรียนดี ระดับช้ันประถมศึกษำ (จ ำนวน 177 รำย)

162 57071 นาง ดวงกมล บุญเรือง พรก.กมพ. ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดช.ศุกลณัฏฐ์ บุญเรือง

163 57123 นาง วิภารัตน์ จวนใหม่ พรก.ศวส.ชุมพร ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.หฤทัย จวนใหม่

164 57158 นางสาว สุมาลัย ออ่งเทศ พรก.กปผ. ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กชายภูมิพัฒน์ สมาธิ

165 57313 นางสาว วัลลภา คงสินธ์ พรก.ศวพ.ยโสธร ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงสุจิรา วงค์สาหร่าย

166 57346 นาย มนตรี ก๊กเครือ พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 2 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดญ.ณัฏฐ์นรี ก๊กเครือ

167 57418 นาย ธีติ สีเผือก พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ  เขต 6 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ชญานิน  สีเผือก

168 57435 นาย เฉลิมรัฐ ไสยวรรณ พรก.ศม.เฉลิมพระเกียรติฯเลย ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.รวิพร ไสยวรรณ

169 57437 นางสาว วันเพ็ญ อนันติ พรก.ศวข.สกลนคร ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กชายคมสันต์ อนันติ

170 57490 นาย ครองไทย ศรีใจวงค์ พรก.ศวข.แพร่ ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ดช.ทวีพงษ์ ศรีใจวงค์

171 57501 นาย ชาญยุทธ หงส์มาลัย พรก.ศวพ.ยโสธร ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงปริตราภา หงส์มาลัย

172 57711 นาง วันดี ด้วงมาก พรก.ศวร.เพชรบูรณ์  ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงธนพร ด้วงมา

173 57746 นางสาว วิชุดา กันจู พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 2 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กชายอาชวิน กันจู

174 57787 นาย ธนา เสตะพยัคฆ์ พรก.ศวข.นครราชสีมา ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ธนพร  เสตะพยัคฆ์

175 57890 นางสาว ชัญญา ภิรมร่ืน พรก.สนง.ไหมเฉลิมพระเกียรติฯเขต 3 ขอนแก่น ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) เด็กหญิงปริณดา จันทร์ลอย

176 58252 นางสาว ศิรินภา ดวงแป้น พรก.ศวพ.สุราษฎร์ธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ช.ดนุเดช  สมแจ้ง

177 58391 นางสาว สุกานดา ม่ังเรืองสกุล พรก.ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 ทุนการศึกษาเรียนดี(ประถมศึกษา) ด.ญ.ชนัญชิตา   มาศพิทักษ์



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

1 5185 นาย วีระ สุขประเสริฐ ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง กรมวิชาการ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.ปัณณพร  สุขประเสริฐ

2 5929 นาย ศิรศักด์ิ ฤทธิชัย ศวข.ราชบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ช.ณัฐดนัย  ฤทธิชัย

3 7535 นาง กมลรัตน์ ทีฆะพันธ์ ศวพ.สกลนคร ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.วนัชพร  จิตติโล

4 8863 นาย สมศักด์ิ จันทร์งาม ศวพ.สุโขทัย ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ช.วาวี  จันทร์งาม

5 8866 นาย ธวัทชัย พรหมรักษา ศวข.อุบลราชธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) เด็กหญิงอันนา พรหมรักษา

6 9374 นาย ญัตติ ศรีจักรโคตร ศวพ.มุกดาหาร ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.สุชาดา  ศรีจักรโคตร

7 10114 นางสาว อัญชัญ ม่ันแก้ว ศวพ.ตาก ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.ภัทรนันท์   อินเจือจันทร์

8 10310 นาย วัชรศิลป์ มักสุขเสริม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) เด็กหญิงภาสินี มักสุขเสริม

9 11155 นาง สุทธิดา บูชารัมย์ ศวพ.บุรีรัมย์ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.รุจิรดา  บูชารัมย์

10 11261 นาย สุพัฒน์ ดุมนิล ศวข.สุรินทร์ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) เด็กหญิงรัตนาพร ดุมนิล

11 11267 นาง ศรีสุดา ร่ืนเจริญ กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ดช.ชาคร ร่ืนเจริญ

12 11440 นาง ประพิมพ์พรรณ คันธามารัตน์ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.สุพัตรา  คันธามารัตน์

13 11467 นางสาว อุบล หินเธาว์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 ขอนแก่น ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) เด็กหญิงสุกฤตา หินเธาซ์

14 11509 นาง จริยาภรณ์ หนูแปลก ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ช.อนพัช แก้วข า

15 11642 นางสาว นิตยา โพนทัน ศวพ.นครพนม ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.เอกฤทัย กล่อมจิตต์

16 11725 นาย สมชาย ฉันทพิริยะพูน ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 6 จันทบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ช.กณวรรธน์ ฉันทพิริยะพูน

17 11787 นางสาว รัชนี โสภา ศวร.เชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.ชญานิษฐ์   มังกรแก้ว

18 11835 นาง อุไรวรรณ คชสถิตย์ ศวข.อุบลราชธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) เด็กชายปิยากร คชสถิตย์

19 12094 นาง เพ็ญลักษณ์ ชูดี ศวพ.กาญจนบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.พัทธนันท์  ชูดี

20 12099 นาง สรัลพร สุพรรณ์ ศวข.เชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ช.กิตติพงศ์ สุพรรณ์

21 12157 นาง ใจทิพย์ อุไรช่ืน กวป. (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ดช.ปณิธิ อุไรช่ืน

22 12542 นาง ราตรี สมจิตร กองคลัง (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.นิภาพร  สมจิตร

23 12696 นางสาว เสาวณี เดชะค าภู ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ช.กฤตภาส   ลาน  าเท่ียง

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561 

ทุนเรียนดี ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น (จ ำนวน 53 รำย)



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561 

ทุนเรียนดี ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น (จ ำนวน 53 รำย)

24 12769 นาง เยาวลักษณ์ กันยะมี ศวข.แพร่ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.ทักษพร  กันยะมี

25 12876 นาง วรัญยา สมวงศ์ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ดญ.ปานวรัญญ์ สมวงศ์

26 12938 นาง บุญพา ชูผอม ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 สงขลา ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.ณัฐนิชา  ชูผอม

27 50010 นาง มยุรา พงษ์ชวาล พรก.ส านักวิจัยพัฒนาการอารักพืช ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ช.ประวีร์   พงษ์ชวาล

28 50055 นาง รพีพรรณ ไพบูลย์ พรก.กปผ. ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ดญ.กันยสิริ ไพบูลย์

29 50415 นาง สุภรัตน์ บ ารุงศรี พรก.ศวร.เชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) เด็กชายศุภกร บ ารุงศรี

30 50532 นาง วิลาวรรณ จ่ันแก้ว พรก.กองวิจัยและพัฒนาข้าว ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ดญ.วทันยา จ่ันแก้ว

31 50869 นาย จรูญ จะรัมย์ พรก.ศวพ.บุรีรัมย์ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.ฑิฆัมพร  จะรัมย์

32 51266 นาง สารภี มีสิทธ์ิ พรก.ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ดญ.ศศิวิมล มีสิทธ์ิ

33 51455 นาง กชพร ทีภูเขียว พรก.ศวข.ชุมแพ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ช.ธนกฤต  ทีภูเขียว

34 52215 นาย ณรงค์ ย้อนใจทัน พรก.ศวร.สุพรรณบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) เด็กชายรัชชานนท์ ย้อนใจทัน

35 52486 นาง อรอุมา สีไว พรก.ศวร.ขอนแก่น ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.วรกานต์ สีไว

36 52947 นางสาว อุบล ศิริวัฒน์ พรก.ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ดญ.กันยามาส สุคนธจันทร์

37 53182 นาง นวลนิภา บุญบุตร พรก.กปผ. ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ดช.ณัฐพนธ์ บุญบุตร

38 53742 นาย ภูวนันต์ ดิสระมุณี พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 8 ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.สุชานันท์   ดิสระมุณี

39 54004 นาง ไพวัลย์ ขะยูง พรก.ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.กรวรรณ  ขะยูง

40 54052 นาย ทวีป อยู่ม่วง พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 2 ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ช.ภวเดช อยู่ม่วง

41 54088 นาย วีรชาติ ไชยทองรักษ์ พรก.ศวพ.พัทลุง ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ดญ.ชลิสา ไชยทองรักษ์

42 54296 นาง เกศสุดา ศิริวรรณ พรก.ศวพ.สุโขทัย ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ดญ.กชวรรณ ศิริวรรณ

43 54350 นาย อนุวัฒน์ มณีภาค พรก.ศวข.ปัตตานี ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) เด็กหญิงลลิตา มณีภาค

44 54525 สิบเอก ชัยธวัช ขัดตา พรก.ศวพ.ท่ีสูงเชียงราย ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.สิรินทร์ยา ขัดตา

45 55627 นาง กาญจนา มาชม พรก.ศูนย์วิจัยเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.กมลรส  ทองรินทร์

46 56919 นาย อนุกูล แสงมาลา พรก.ศวพ.โนนสูง ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) เด็กชายณัฐวุฒิ แสงมาลา



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561 

ทุนเรียนดี ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น (จ ำนวน 53 รำย)

47 57174 นางสาว รินดา รัตนโสภาพันธ์ กลุ่มพนักงานราชการ (ช าระพิเศษ) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.ณีสิตา  รัตนโสภาพันธ์

48 57641 นาง มณีกาญจน์ เหมทานนท์ พรก.ศวพ.พังงา ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) นายกิตติธัช เหมทานนท์

49 57784 นาย โปษัณ พรหมเทวา พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 3 ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.ฉณัชสา   พรหมเทวา

50 57917 นาย จิระเมธ ฟ่งฉันท์ธรากุล พรก.ศวพ.เพชรบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.วรนุช  ฟ่งฉันท์ธรากุล

51 58043 นางสาว จารุวรรณ ก้อนใส พรก.ส านักควบคุมพืชและวัสดุฯ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ญ.ปารมิตา  สนนา

52 58087 นาย ธีรวัฒน์ พิทักษ์สายธาร พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ดช. ชลภัทร พิทักษ์สายธาร

53 58213 นาง ดวง จ าปานา พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 2 ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนต้น) ด.ช.วีรชิต  จ าปานา



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

1 6462 นาย สุภัทร หนูสวัสด์ิ ดตพ.ท่าเรือสงขลา ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวธวัลรัตน์ หนูสวัสด์ิ

2 7300 นาย อดุลย์ สิทธิวงศ์ ศวข.แพร่ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นส.อภิชญา สิทธิวงศ์

3 7301 นาย ศรัณย์ ไชยรักษ์ ศวร.ระยอง ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวรวิสรา ไชยรักษ์

4 7454 นาย เจตน์ คชฤกษ์ ศวข.พิษณุโลก ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นส.เบญญาภรณ์ คชฤกษ์

5 8467 นาย สุขวิทยา ภาโสภะ ข้าราชการบ านาญ กรมการข้าว ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายธีรภัทร  ภาโสภะ

6 8525 นาย ไพฑูรย์ คันตะลี กวป. (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายพงศ์ศุลี  คันตะลี

7 8862 นาง เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นาย ธรรมรงค์ สุนธานุกูล

8 9266 นาย สง่า โนจักร์ ศวข.แพร่ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) เด็กชายภูดิศ โนจักร์

9 9520 นาง นิศาภัทร์ เกียรต์ิสุวนาถ กองคลัง (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) น.ส.พลอยชนก  เกียรต์ิสุวนาถ

10 9936 นาย มุ่งมาตร วังกะ ศวข.ลพบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายจิรภัทร  วังกะ

11 9978 นาย มงคล ชิณศรี ส านักควบคุมพืชและวัสดุ (ล) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายนวพล   ชิณศรี

12 10391 นาย อวยชัย บุญญานุพงศ์ ศวข.พัทลุง ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายชวัลวิทย์  บุญญานุพงศ์

13 10708 นาง กฤษณา สุดทะสาร ศวข.อุบลราชธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายธีรุตม์  สุดทะสาร

14 10768 นาง อุไรวัลย์ จันทร์แสง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) น.ส.กมลพรรณ  จันทร์แสง

15 10879 นาง นาตยา จันทร์ส่อง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 4 อุบลฯ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวสุชาดา จันทร์ส่อง

16 10915 นาง สุมาลี ศรีแก้ว ศวส.ตรัง ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) น.ส.ญาณิศา  ศรีแก้ว

17 10986 นาง สนิทพิมพ์ สิมมาทัน ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 ขอนแก่น ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นส.พรพัชรินทร์ สิมมาทัน

18 11154 นาง ศรีนวล คนหลัก ส านักควบคุมพืชและวัสดุ (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวกนกกาญจน์ คนหลัก

19 11216 นาย สมบัติ พนาลิกุล ศวพ.หนองคาย ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายณัฐวัฒน์  พนาสิกุล

20 11278 นาย ไกรสิงห์ ชูดี ศวพ.ปทุมธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายสรสิช  ชูดี

21 11313 นาย ยุคลรัตน์ สุวรรณ ส านักงานเลขานุการกรม (ล) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นาย นวพล สุวรรณ

22 11525 นาง อัจฉรา หวังอาษา ช าระพิเศษ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) น.ส.กมลนัทธ์  หวังอาษา

23 11601 นาย ประเทือง โตเต็ม ศวร.นครสวรรค์ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นาย สรุพงษ์ โตเต็ม

24 11610 นาย วิศรุต สันม่าแอ สถาบันวิจัยพืชสวน (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายสราวุฒิ  สันม่าแอ 

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศกึษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561 ประเภทเรียนดี 

ทุนเรียนดี ระดับช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย หรือ ปวช . (จ ำนวน 68 รำย)



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศกึษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561 ประเภทเรียนดี 

ทุนเรียนดี ระดับช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย หรือ ปวช . (จ ำนวน 68 รำย)

25 11806 นาย วิโรจน์ โหราศาสตร์ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวกชกร โหราศาสตร์

26 11833 นาง พันนิภา ยาใจ ศวข.แพร่ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายศรัณย์ภัทร  ยาใจ

27 11897 นาย อนุชาติ คชสถิตย์ ศวข.อุบลราชธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวปุณยากร คชสถิตย์

28 12019 นาย สุภาษิต เสง่ียมพงศ์ กรมวิชาการเกษตร (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายคณิศร เสง่ียมพงศ์

29 12300 นาง วรรณา ปัญจสมานวงศ์ ส านักคุ้มครองพันธ์พืช (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นส.พิชชาพร ปัญจมานวงศ์

30 12554 นาง ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 ขอนแก่น ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวคณิศร  วรเนตรสุดาทิพย์

31 13114 นาง ทัศนีย์ บุตรทอง ศวร.นครสวรรค์ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) น.ส.อัยย์   บุตรทอง

32 13592 นาย วันชัย ศรีอรุณ กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) น.ส.วรกัญญา  ศรีอรุณ

33 50210 นาง วรานิษฐ์ ไชยโพธ์ิ พรก.สถาบันวิจัยพืชสวน ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) น.ส.นิรดา  ไชยโพธ์ิ

34 51109 นาย วรากร พนมสวย พรก.ศวร.นครสวรรค์ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) น.ส.อรปรียา  พนมสวย

35 51588 นางสาว ฤดี คล่องส่ังสอน พรก.ศวร.เพชรบูรณ์  ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายธัชพล พงษ์ทรัพย์

36 51616 นาย ประธาน จรรยากรณ์ พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 3 ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) น.ส.สุทธิดา  จรรยากรณ์

37 51681 นาย สมชาติ อุทัง พรก.ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวธัญชนก อุทัง

38 51983 นางสาว ช่อทิพ ศิริวัฒน์ พรก.ศวพ.เลย ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) ด.ญ. ทิชาพรรณ  ออ้ไธสง

39 52007 นาย นิรันดร์ สุดแดน พรก.ศวพ.แพร่ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) น.ส.ณัฐธิดา  สุดแดน

40 52072 นาง วิไลวรรณ ขวัญพัทลุง พรก.กปผ. ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) น.ส.อาภาพันธ์   ขวัญพัทลุง

41 52906 นาย สมบัตร ทรงกลด พรก.ศวส.ศรีสะเกษ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นส.สุวรรณา ทรงกลด

42 53273 นางสาว มาฤดี ชมภูจันทร์ พรก.กปผ. ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาววิภารัตน์  ชมภูจันทร์

43 53422 นาย ปรีชา ภูสีเขียว พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ  เขต 6 ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นส.กุลนิษฐ์ ภูมิเขียว

44 53514 นาง วราภรณ์ วงษุเพ็ง พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 3 ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นส.อนิธิรา วงษ์เพ็ง

45 53667 นาย นิพัฒน์ เก้ือเม่ง พรก.ศวข.พัทลุง ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายพัชรพล เก้ือเม่ง

46 53967 นาย ประดิษฐ์ ทองพันช่ัง พรก.ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นาย ศรายุทธ ทองพันช่ัง

47 54148 นาง พัชรินทร์ จิตกุศล พรก.กรมหม่อนไหม ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวขวัญชีวิต จิตกุศล

48 54195 นาง ทัศรินทร์ จ าปามูล พรก.สนง.ไหมเฉลิมพระเกียรติฯเขต2อุดร ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวปรีชญา จ าปามูล



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศกึษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561 ประเภทเรียนดี 

ทุนเรียนดี ระดับช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย หรือ ปวช . (จ ำนวน 68 รำย)

49 54261 นาง กณกณ์วลัย พิริยะอนันตกุล พรก.ศวพ.น่าน ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวจิณห์นิภา พิริยะอนันตกุล

50 54417 นางสาว หน่ึงฤทัย พูลสิน พรก.ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) น.ส.ณัชนันท์   พัทราช

51 54604 นาย ธีรศักด์ิ ธิมาหาร พรก.ศม.เฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นาย เมธพนธ์ ธิมาหาร

52 54705 นาง ล าภัย เสาร์ทอง พรก.ศวพ.นราธิวาส ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายสาวสิริลักษณ์ เสาร์ทอง

53 54757 นาย สมศักด์ิ พ่ึงกัน พรก.ศวร.ชัยนาท ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นาย  ชนะชัย พ่ึงกัน

54 54851 นาง ศศิปรียา วัชระ พรก.กยท-ศวย.สงขลา ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) น.ส.ธนารักษ์  วัชระ

55 54937 นาง อภิญญา สุลาลัย พรก.กปผ. ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวสุวรรณา สุลาลัย

56 55133 นางสาว ทองมา ค าสังข์ พรก.ศวพ.เพชรบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) น.ส.ภัทราภรณ์  หอมแม้น

57 55181 นาย สมศักด์ิ มัชณิมาดิลก พรก.ส านักควบคุมพืชและวัสดุฯ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายธนภัทร์ มัชฌิมาดิลก

58 55360 นาง อารญา นุ้ยศรี พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ  เขต 6 ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวโมทนา นุ้ยศรี

59 55426 นาง สมใจ ไชยรักษ์ พรก.ศวร.สงขลา ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นส.ธนัชชา เนียมพุ่ง

60 55853 นาง นาฎฐมนทน์ วิวรรธน์ภาสกร พรก.กองคลัง ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นส.ประวัญรัฐ วิวรรธน์ภาสกร

61 55982 นาย เชน เทพสกุล พรก.ส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายนัฏฐรัช เทพสกุล

62 56026 นาง ปัณณธร ค าป้อ พรก.กวป. ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวณิชมน ค าป้อ

63 56690 นาง เยาวพร ศักด์ิเจริญชัยกุลพรก.ศวร.เพชรบูรณ์  ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายกิตติทัต ศักด์ิเจริญชัยกุล

64 56932 นาย สัญญา วัฒนธรรม พรก.กยท.-ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวสุกัญญา วัฒนธรรม

65 56988 นางสาว พันธุมวดี เฉลิมวัฒน์ พรก.สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นายสุทัศน์   เฉลิมรัฒน์

66 57021 นาง บุญญารักษ์ โลกค าลือ พรก.ศวพ.แพร่ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวม่ิงขวัญชนก อนิทะรังษี

67 57287 นาย สินธุ จินดาโชติ พรก.ศวพ.กาญจนบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) นางสาวสินรินทร์ จินดาโชติ

68 57547 นาง พรพรหม ชัยวิรัตน์ พรก.ศม.เฉลิมพระเกียรติฯชัยภูมิ ทุนการศึกษาเรียนดี(มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช) น.ส.คัทลียา  ชัยวิรัตน์



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

1 12700 ร้อยตรี กัญญารัตน์ สุวรรณ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 เชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(ปวส) นางสาวรัตนอุบล  หางวา

2 8507 นาง ส าราญ บุญนาน ศม.เฉลิมพระเกียรติฯบุรีรัมย์ ทุนการศึกษาเรียนดี(ปวส) นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาน

3 11353 นาย จรูญ ภูเมศร์ ศวพ.ยะลา (ศวส.ยะลา) ทุนการศึกษาเรียนดี(ปวส) นายทีปกร  ภูเมศร์

4 50329 นาง จิราภรณ์ สิงหรัตน์ พรก.ศวร.เชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(ปวส) นางสาวกมลทิพย์ ทิพนี

5 51846 นาง นิตยา สุภารี พรก.ศวพ.ร้อยเอ็ด ทุนการศึกษาเรียนดี(ปวส) นางสาวนิตยาภรณ์ ภูมิสวัสด์ิ

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561  

ทุนเรียนดี ระดับช้ัน ปวส. (จ ำนวน 5 รำย)



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

1 4329 นาย ประสงค์ เพียงสุวรรณ์ ศวพ.ชัยภูมิ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวประภาภรณ์ เพียงสุวรรณ์

2 5554 นาย สุเทพ กสิกรรม ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง กรมวิชาการ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวณิชาพรรณ กสิกรรม

3 5635 นาย บุญมา ภางาม ข้าราชการบ านาญ ไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายธีรภัทร  ภางาม

4 5674 นาย ชูชาติ วรรณวิศาล ศวพ.บุรีรัมย์ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายชัยชนะ วรรณวิศาล

5 6474 นาย ชัยยุทธ พาก  า ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวชนากานต์ พาก  า

6 6965 นาย ธัชชัย ปกรณ์พิมุข ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง กรมวิชาการ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวกุลวรากร ปกรณ์พิมุข

7 7113 นาย วิจิตร คงเอยีง ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง กรมวิชาการ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวณัฐวดี คงเอยีง

8 7371 นาย ทักศิลป์ เสนาะดี กยท-สถาบันวิจัยยาง ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวพลอยพิกุล เสนาะดี

9 7508 นาย สุวรรณ ทิพย์เมืองพรหม ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 พิษณุโลก ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายญาณาธิป ทิพย์เมืองพรหม

10 7589 นาง ปิยะฉัตร วังหลัง ส านักงานเลขานุการกรม ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นส.ปิยะมาส วังหลัง

11 7712 นาง ศิริพรรณ กัลยาณมิตร ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 พิษณุโลก ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวลักษณาพร กัลยาณมิตร

12 8529 นาย ธนัยพร เสนามวงศ์ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวศิลป์ศุภา เสนามวงศ์

13 8978 นาย สมทรง โชติชื น ศวข.ปทุมธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นส.ณัชชา โชติชื น

14 9146 นาง พรรณเพ็ญ แก้วปา ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.รัชนีกร  แก้วปา

15 9534 นาย ธวัชชัย นิ มกิ งรัตน์ ศวส.ศรีสะเกษ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นส. ศศิภา นิ มกิ งนัตน์

16 9692 นาง สุรีย์ ทองแก้ว กรมวิชาการเกษตร (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.สาริศา  ทองแก้ว

17 9818 นาย ไพฑูรย์ นันแดง ศวข.แม่ฮ่องสอน ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวศุภกร นันแดง

18 10059 นาย ครองศักด์ิ ดุมนิล ศวข.สุรินทร์ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวทัชชา  ดุมนิล

19 10062 นาง เยาวภา หุ่นทอง ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.กรกนก  หุ่นทอง

20 10312 นาง จีน เครืองรัมย์ ศวพ.บุรีรัมย์ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวเสาวภา เครืองรัมย์

21 10349 นาย สมคิด ผงสูงเนิน ศวร.นครสวรรค์ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวบงกช ผงสูงเนิน

22 10491 นาย นพดล สุขลาภ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวสุรีรัตน์ สุขลาภ

23 10503 นาย อารุณ เวียงวี ศวข.แพร่ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายชุติมันต์   เวียงวิ

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561 

ทุนเรียนดี ระดับช้ันอุดมศึกษำ (จ ำนวน 91 รำย)



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561 

ทุนเรียนดี ระดับช้ันอุดมศึกษำ (จ ำนวน 91 รำย)

24 10605 นาง บัวศิลป์ ธรรมมิยะ ศวพ.เลย ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นาย ภราดร ธรรมมิยะ

25 10616 นาง ฐิพรรัศม์ พิมลวิรัชกุล ช าระพิเศษ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายพีระวรรตน์  พิมลวิรัชกุล

26 10675 นาง สุดสงวน ออ้ทอง ศม.เฉลิมพระเกียรติฯชัยภูมิ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายภูมิทัศน์   ออ้ทอง

27 10679 นาง มะลิวัลย์ จันทรา ส านักบริหารกลาง กรมการข้าว(ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) ด.ญ.ศิริอาภา จันทรา

28 10692 นาง ยุวดี บุญใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.วิภาษณีย์  บุญใหญ่

29 10771 นาย ผดุง เจ้าสุวรรณ์ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (ล) ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.จีราวรรณ  เจ้าสุวรรณ์

30 10821 นาย วีราวัฒน์ วีระกรพานิช ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง กรมวิชาการ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวธรงรอง วีระกรพานิช

31 10827 นาย สหรัตน์ สามิลา ศวพ.นราธิวาส ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นส.ศิรินาถ สามิลา

32 10833 นาง พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 เชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายภัทรพล ลีลาภิรมย์กุล

33 11159 นาย ชูชาติ วัฒนวรรณ กวป. (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นาย แทนไท วัฒนวรรณ

34 11248 นาย บาลทิตย์ ทองแดง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวจิราภา ทองแดง

35 11358 นาย สุพจน์ สุตานันต์ ศวพ.แพร่ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวธมลวรรณ  สุตานันท์

36 11395 นาง บุพภามาส สอนสมนึก ศวข.หนองคาย ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายวรัญญู  สอนสมนึก

37 11464 นาย สถาพร เมธาวัฒนสกุล ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายภาคภูมิ  เมธาวัฒนสกุล

38 11708 นาง พยอม เนียมจ้อย กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นาย พรภวิษย์ เนียมจ้อย

39 11818 นาง นงนุช สุริยะรังษี ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 พิษณุโลก ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.กมลชนก  ทับกรุง

40 11960 นาง วัลลีย์ อมรพล ศวร.ระยอง ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.ศุภกานต์ อมรพล

41 11976 นาง จิดาภา สุภาผล สถาบันวิจัยพืชสวน (ข) ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.วัลย์ลดา สุภาผล

42 12006 นาย สาลี สีดา ศวร.เพชรบูรณ์ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.สุพิชฌาย์  สีดา

43 12179 นาย อาคม พรมภักด์ิ ศวส.เลย ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวชนาพร พรมภักด์ิ

44 12219 นาย วันชัย คุปวานิชพงษ์ ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง กรมวิชาการ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.ตวงพร  คุปวานิชพงษ์

45 12285 นาง จินตนา สุมขุนทด ดตพ.นครพนม ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นส.สุประภา สุมขุนทด

46 12967 นาง ปณิชา โรจน์วงศธร ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) ด.ช. ภูวมินทร์  สัมมุขา



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561 

ทุนเรียนดี ระดับช้ันอุดมศึกษำ (จ ำนวน 91 รำย)

47 13564 นาง ศศิธร วรปิติรังสี ศวส.เชียงราย ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นาย วรานนท์ วรปิติรังสี

48 50524 นาง สุนิสา คงสมโอษฐ์ พรก.กองวิจัยและพัฒนาข้าว ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นส.ฐานิตา คงสมโอษฐ์

49 50717 นาง เฉลียว บุญชู พรก.ศวพ.น่าน ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวขวัญวลี   ณะพิชัย

50 50735 นาง เพ็ญศรี ทาไชย พรก.ศวพ.น่าน ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นส.นุชจรินทร์ ทาไชย

51 50953 นาง วาสนา นาคเจือ พรก.ศวร.นครสวรรค์ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายเพียงตะวัน   นาคเจือ

52 50964 นาง สุกัญญา เมฆสุข พรก.ศวร.นครสวรรค์ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.ทิพวรรณ   เมฑสุข

53 51074 นาง นารินย์ สมศรี พรก.ศวส.ชุมพร ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.ปริยาภรณ์  สมศรี

54 51087 นาง พรทิพย์ ฤทธิธาร พรก.ศวส.ชุมพร ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวพรปวีณ์ ฤทธิธาร

55 51105 นาย สมยศ พงษ์ดี พรก.ศวร.นครสวรรค์ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายยศพร พงษ์ดี

56 51295 นาง ราตรี วรรละออ พรก.ศวร.สงขลา ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นส.จิราวรรณ วรรละออ

57 51591 นาย สุดที ยอดดี พรก.ศวร.เพชรบูรณ์  ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นส.สุรีภรณ์ ยอดดี

58 51624 นาง ศรีพรรณ์ ค ามาลา พรก.ศวพ.ที สูงเชียงราย ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาววริศรา ค ามาลา

59 51873 นาย สุรพันธ์ ขาวลาจันทร์ พรก.ศวพ.ร้อยเอ็ด ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นาย พีระวัฒน์ ขาวลาจันทร์

60 52264 นาย ปรีชา บุญหล้า พรก.ศปผ.ขอนแก่น ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) ด.ญ.กาญจนา บุญหล้า

61 52278 นาง บุญชู พรมยา พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 5 ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นาย ชินวัฒน์ พรมยา

62 52290 นาง อันธิกา มีทรัพย์ พรก.ส านักวิจัยพัฒนาการอารักพืช ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.โชติกา  มีทรัพย์

63 52317 นาย สาคร ศรีคลัง พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 3 ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายฉันทกร  ศรีคลัง

64 52660 นาง ประดับศรี เงินมั น พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ เขต 4 ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวฐติินันท์ เงินมั น

65 52691 นาย ส าราญศักด์ิ วงศ์ช่วย พรก.ศวพ.ที สูงเชียงราย ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายสุรเชษฐ ์ วงศ์ช่วย

66 52885 นาย สังคม สารพล พรก.ศวส.ศรีสะเกษ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายธเนศพล สารพล

67 53004 นาง เพ็ญพิมล ค าออ้ พรก.ศปผ.ขอนแก่น ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นส.ฐานิตา ค าออ้

68 53007 นาง พรรณี อุปรีย์ พรก.ศปผ.ขอนแก่น ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายปรินทร  ศิริโชติอัมพร

69 53037 นาง จินตนาพร เพียสา พรก.ศวพ.มุกดาหาร ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.ปันพร  เพียสา



ล ำดับ หมำยเลขสมำชิก ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ประเภททุน ช่ือ - นำมสกุลบุตร

รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก ประเภททุนรำยปี ประจ ำปี 2561 

ทุนเรียนดี ระดับช้ันอุดมศึกษำ (จ ำนวน 91 รำย)

70 53082 นาย บุญไทย แสงพานิชย์ พรก.ศวพ.นครราชสีมา ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวศษิณี แสงพานิชย์

71 53089 นาง สุมาลี วงศ์ช่วย พรก.ศวส.เชียงราย ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นส.อัฐภิญญา วงศ์ช่วย

72 53145 นาย ประเสริฐ มาส้มซ่า พรก.ศวพ.แม่ฮ่องสอน ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวสโรชา มาส้มซ่า

73 53304 นาง นงนุช เนินโพธ์ิ พรก.ศวส.จันทบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.หทัยรัตน์  เนินโพธ์ิ

74 53372 นาย ทินกร ธานี พรก.ศวร.อุบลราชธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.ปริญระวี  ธานี

75 53622 นาย อุทิศ สิริหลวง พรก.ศวข.หนองคาย ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวดารุณี สิริหลวง

76 54299 นาง ประทีป ช่วยบ ารุง พรก.ศวพ.สุโขทัย ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายนุตติ ช่วยบ ารุง

77 54305 นาง กุมารี วัฒนพันธ์ุสอน พรก.ศวพ.สุโขทัย ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นส.มาริสา วัฒนาพันธ์ุสอน

78 54513 นาง มิถุนา ไชยปัญดิษฐ พรก.ศวข.แพร่ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวปณิตตา  ไชยบัญดิษฐ

79 54853 นางสาว ปรียา แก้วประจุ พรก.กยท-ศวย.สงขลา ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.วรัญรัตน์  สุวรรณนิมิตร

80 55134 นาง ยิ ม มิ งแม้น พรก.ศวพ.เพชรบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายอารยะ  มิ งแม้น

81 55916 นางสาว ขวัญฤทัย วังสุรีย์ พรก.ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโยีชีวภาพ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นส.ทัศฤทัย บุญวิเศษ

82 56125 นาง ผุสดี วงค์เทพ พรก.ศวร.เชียงใหม่ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) เด็กหญิงอรอนงค์ วงค์เทพ

83 56221 นาง ไสว สุดแสน พรก.ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ  เขต 6 ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายอนุชิต  สุดแสน

84 56284 นาย สายชล ไชยณรงค์ พรก.ศวพ.ชุมพร ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวจันทิมา ไชยณรงค์

85 56428 นาง ศักด์ิศรี ออ่นสุด พรก.ศวพ.สกลนคร ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นส.สุพัตรา ออ่นสุด

86 56944 นาง วิญญา แสงสุข พรก.ศวพ.เพชรบุรี ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.ทัชมาศ  แสงสุข

87 57034 นาง พรทิพย์ ชูภักดี พรก.ศวข.พัทลุง ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายสันติภาพ ชูภักดี

88 57261 นาง แรม ใจรุณ พรก.ศวพ.ตาก ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) น.ส.สิริกร ใจรุณ

89 57654 นาง ปภาดา สนสร้อย พรก.กองคลัง ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นายคุณานันต์ เตมีย์

90 58005 นาง มุตทิตา สุวรรณวงษ์ พรก.ศวพ.สุราษฎร์ธานี ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวชญาภา สุวรรณวงษ์

91 58046 นาง พรอุทิศ พิสิทธ์ิ พรก.ศวพ.กาฬสินธ์ุ ทุนการศึกษาเรียนดี(อุดมศึกษา) นางสาวพรรณพัชนันท์ พิสิทธ์ิ


