
ลําดับ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก สังกัด ชื่อบุตร ระดับชั้นที่ไดรับทุน

1 031377 คุณวันเพ็ญ  อินบุญสง สํานักงานเลขานุการกรม เด็กหญิงชวิศา  อินบุญสง ประถมศึกษา

2 030261 คุณธีรบูลย  มิตรมโนชัย สํานักงานเลขานุการกรม เด็กชายพงษอนันต  มิตรมโนชัย ประถมศึกษา

3 024639 คุณสุพล  บุหงาแดง สํานักงานเลขานุการกรม นางสาวศรุตา  บุหงาแดง ปริญญาตรี

4 029731 คุณวัชราภรณ  สุนทรชี่น สํานักงานตรวจสอบภายใน นายชิณวัชร   จันทรเปลง มัธยมศึกษาตอนปลาย

5 030740 คุณธัญญารัตน  โพธิ์คํา สํานักงานตรวจสอบภายใน เด็กหญิงจีระญารัตน  เรืองศรี ประถมศึกษา

6 016868 คุณชญานนันท  แกนจันทรธนกุล สํานักงานพัฒนาระบบบริหาร นางสาวประภาวัลย  แกนจันทรธนกุล มัธยมศึกษาตอนปลาย

7 030417 คุณศุภิสรา  บุญเหลือ กองการเงินและบัญชี เด็กชายติณห  อยูประเสริฐ ประถมศึกษา

8 031417 คุณเขมิกา  แสงหลอ กองการเงินและบัญชี เด็กหญิงมาธวี  นรารักษ ประถมศึกษา

9 030594 คุณปยะวรรณ  จันทรนิ่ม กองการเงินและบัญชี เด็กชายอัครชัย  ขวัญชื่น ประถมศึกษา

10 026783 คุณรัชดาพร  เหลาสุนทรวณิช กองการเงินและบัญชี นายนพรัตน  เหลาสุนทรวณิช ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

11 032873 คุณกัลยา  ออนนุช กองการเงินและบัญชี นางสาวณิชากร  ออนนุช ปริญญาตรี

12 023885 คุณปยะฉัตร  ชัยสินทรากุล กองการเงินและบัญชี นายเศรษฐภัค  ชัยสินทรากุล มัธยมศึกษาตอนตน

13 032969 คุณสุรสิทธิ์  เปนกล กองการเงินและบัญชี เด็กหญิงวชิรญาณ  เปนกล ประถมศึกษา

14 022925 คุณวิราภรณ  ลอมวงษ กองการเงินและบัญชี นางสาววิศิษฏศิริ  ลอมวงษ ปริญญาตรี

15 032944 คุณอรพัน  หลาแหลง กองการเงินและบัญชี เด็กชายทยาธร  หลาแหลง มัธยมศึกษาตอนตน

16 026522 คุณอังคนา  เเยมคลี่ กองการพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  แยมคลี่ ปริญญาตรี

17 026771 คุณผกามาศ  คงกระพันธ กองการพัสดุ เด็กหญิงพุฒิญาณ  คงกระพันธ ประถมศึกษา

18 026866 คุณเกษมสันต  ขายสุวรรณ กองการพัสดุ นางสาวญาณิศา  ขายสุวรรณ มัธยมศึกษาตอนปลาย

19 030482 คุณกาญดา  วงคสุวรรณ กองการพัสดุ เด็กชายชนันธร  มุสิกะศิริ ประถมศึกษา

รายชื่อสมาชิกสามัญที่ขอรับสวัสดิการทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ประจําป 2562 
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20 027556 คุณนนทชา  เศรษฐภัทรากุล กองการพัสดุ นางสาวทัชชญา  เศรษฐภัทรากุล มัธยมศึกษาตอนปลาย

21 020028 คุณแดง  สุดตาจันทร กองการพัสดุ นางสาวเรณุกา  สุดตาจันทร ปริญญาตรี

22 024647 คุณวลัยพร  คุมเหม กองการพัสดุ นางสาวมณฑิชา  คุมเหม ปริญญาตรี

23 023769 คุณดลฤดี  ถิ่นมุกดา กองการพัสดุ นางสาวทิพพร  ถิ่นมุกดา มัธยมศึกษาตอนตน

24 029240 คุณปุณณเมธ  คงจันทร สํานักกฏหมาย เด็กหญิงชมพูนุท  คงจันทร ประถมศึกษา

25 017559 คุณนัสริน  ดานวิวัฒนพร สํานักกฏหมาย นางสาวขวัญพร  ดานวิวัฒนพร ปริญญาตรี

26 030611 คุณวีระพล  อุยไพบูลยสวัสดิ์ สํานักกฏหมาย เด็กชายถิระวิท  อุยไพบูลยสวัสดิ์ ประถมศึกษา

27 029241 คุณสมพงษ  เงินทองดี สํานักกฏหมาย นายธีรภัทร  เงินทองดี มัธยมศึกษาตอนปลาย

28 029164 คุณฤทธี  สิทธิ สํานักกฏหมาย นายเนติภูมิ  สิทธิ มัธยมศึกษาตอนปลาย

29 031560 คุณวราภรณ  ลิ้มสงวน สํานักกฏหมาย นางสาวชนิกานต  ลิ้มสงวน ปริญญาตรี

30 031597 คุณสุรีรัตน  บุญฤทธิ์ กองฝกอบรม เด็กชายวิชญภาส   ชูชวย ประถมศึกษา

31 030414 คุณอุทัยรัตน  พัฒนประเสริฐกุล กองฝกอบรม เด็กหญิงมนพัทธ  พัฒนประเสริฐกุล มัธยมศึกษาตอนตน

32 029693 คุณจุไรรัตน  วงษประดิษฐ กองฝกอบรม นายชลากร  วงษประดิษฐ มัธยมศึกษาตอนปลาย

33 026331 คุณสมใจ  ตาดี กองฝกอบรม เด็กหญิงธัญชนก  แกวนามรินทร ประถมศึกษา

34 029854 คุณศิริยา  สมุทระประภูต กองฝกอบรม เด็กชายสิริพิชญ  สมุทระประภูต มัธยมศึกษาตอนตน

35 016253 คุณบุษบา  หัดระวี กองฝกอบรม นางสาวรวิสรา  หัดระวี มัธยมศึกษาตอนตน

36 031270 คุณธนชัย  จอมเมือง กองการเจาหนาที่ เด็กชายนนธภัทร  จอมเมือง ประถมศึกษา

37 030991 คุณภูมมา  จันทรผะกา กองการเจาหนาที่ เด็กหญิงพิมมาดา  จันทรผะกา มัธยมศึกษาตอนตน

38 032375 คุณวรกร  จึงพิเชษฐโสภณ กองการเจาหนาที่ เด็กชายกฤช  จึงพิเชษฐโสภณ ประถมศึกษา
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39 030540 คุณสุนิสา  กอกุลกิตติคุณ(วาที่ รต.) กองการเจาหนาที่ เด็กชายกฤติพงศ  กอกุลกิตติคุณ ประถมศึกษา

40 027219 คุณอุดม  รัตนอุดมสกุล กองการเจาหนาที่ เด็กหญิงธิดารัตน  รัตนอุดมสกุล มัธยมศึกษาตอนตน

41 025904 คุณรัตนา  ปุริสาร กองการเจาหนาที่ เด็กหญิงอรวรา  รัตนอุดมสกุล มัธยมศึกษาตอนตน

42 023623 คุณสมคิด  สหกิจรุงเรือง สํานักกอสรางทางที่ 2 เด็กชายสิชฌ  สหกิจรุงเรือง ประถมศึกษา

43 029125 คุณศรีเลิศ  มาอยูดี สํานักกอสรางทางที่ 2 เด็กหญิงภาพิมล  มาอยูดี มัธยมศึกษาตอนตน

44 029682 คุณพินิจ  เสารโสร สํานักกอสรางทางที่ 2 นางสาวพรพิมล  เสารโสร ปริญญาตรี

45 022840 คุณมานพ  วิลัยแกว สํานักกอสรางทางที่ 2 นางสาวปยะวรรณ  วิลัยแกว มัธยมศึกษาตอนปลาย

46 021022 คุณพรชัย  เวสสะภักดี สํานักกอสรางทางที่ 2 เด็กชายโชติเทพ  เวสสะภักดี ประถมศึกษา

47 030614 คุณอภิชัย  ศรอินทร สํานักกอสรางทางที่ 2 เด็กชายพรตชงกร  ศรอินทร ประถมศึกษา

48 031016 คุณสุทธิชัย  แจงเชื้อ สํานักกอสรางทางที่ 2 เด็กหญิงสุทธิลดา  แจงเชื้อ ประถมศึกษา

49 030722 คุณคิดคม  สงใย สํานักกอสรางทางที่ 2 เด็กหญิงปรียานันท  สงใย ประถมศึกษา

50 022536 คุณจํารัส  เรือนแกว สํานักกอสรางทางที่ 2 นางสาวจันทนี   เรือนแกว ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

51 023038 คุณอภินันท  สุวรรณวัฒนา สํานักกอสรางทางที่ 2 นางสาวภัทรดา  สุวรรณวัฒนา มัธยมศึกษาตอนปลาย

52 033090 คุณณพงศธร  ลิขิตศรีไพบูลย สํานักกอสรางทางที่ 2 เด็กหญิงบุญนิศา  ลิขิตศรีไพบูลย ประถมศึกษา

53 019586 คุณอนุชา  ถนอมมิตร สํานักกอสรางทางที่ 2 นางสาวชณาทิพย  ถนอมมิตร ปริญญาตรี

54 022638 คุณมาโนชณ  กรวดสูงเนิน สํานักกอสรางทางที่ 2 นางสาวศิริมา  กรวดสูงเนิน มัธยมศึกษาตอนปลาย

55 031378 คุณพงศธร  ขาวสุข สํานักกอสรางทางที่ 2 เด็กหญิงพชรพร  ขาวสุข มัธยมศึกษาตอนตน

56 031173 คุณสุภัณกฤษ  ชาชํานาญ สํานักกอสรางทางที่ 2 เด็กชายปฏิภาณวัฒน  ชาชํานาญ มัธยมศึกษาตอนตน

57 022641 คุณทนงชัย  ดาวนันท สํานักกอสรางทางที่ 2 นางสาวปาริดา  ดาวนันท มัธยมศึกษาตอนปลาย
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58 022016 คุณพิชัย  อุดรจรัส สํานักกอสรางทางที่ 2 นางสาวสุกฤตา  อุดรจรัส ปริญญาตรี

59 031521 คุณณัฐพงศ  แกวกอน สํานักบริหารบํารุงทาง เด็กหญิงสุพิชญา  แกวกอน ประถมศึกษา

60 029186 คุณอรอนงค  คําวะเนตร สํานักบริหารบํารุงทาง เด็กชายเนติพงศ  คําวะเนตร ประถมศึกษา

61 031416 คุณชุติมา  อุดมเสรีเลิศ สํานักบริหารบํารุงทาง นางสาวอิสรีย  ทวิชสังข มัธยมศึกษาตอนตน

62 027685 คุณรวิภา  ทองตรีพันธ สํานักบริหารบํารุงทาง นายบูรณพิภพ  แสงแกว มัธยมศึกษาตอนปลาย

63 030055 คุณชญาภา  บํารุงพันธุ สํานักบริหารบํารุงทาง เด็กหญิงประณยา  บํารุงพันธุ ประถมศึกษา

64 022618 คุณฉวีวรรณ  สุริหาร สํานักบริหารบํารุงทาง นางสาวอาภานุช  สุริหาร ปริญญาตรี

65 025893 คุณดุษฎี  พิมพนนท สํานักบริหารบํารุงทาง เด็กหญิงนันทิชา  พิมพนนท มัธยมศึกษาตอนตน

66 027961 คุณมานะ  โคอ่ํา สํานักบริหารบํารุงทาง เด็กหญิงวิชิตา  โคอ่ํา ประถมศึกษา

67 031177 คุณศรัณย  โตไทยะ สํานักงานควบคุมน้ําหนักยานพาหนะ เด็กหญิงทิพยรดา  โตไทยะ ประถมศึกษา

68 032886 คุณสกนธ  ฉนานุกูล สํานักงานควบคุมน้ําหนักยานพาหนะ เด็กหญิงณัฏฐิกา  ฉนานุกูล ประถมศึกษา

69 030703 คุณสุรเชษฐ  ศรีภูวงศ สํานักงานควบคุมน้ําหนักยานพาหนะ เด็กหญิงปาณิศา  ศรีภูวงศ ประถมศึกษา

70 027966 คุณวันทนา  กวยกือ สํานักงานควบคุมน้ําหนักยานพาหนะ นางสาววัชราภรณ  กวยกือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

71 024582 คุณชรินทร  ระงับภัย สํานักงานควบคุมน้ําหนักยานพาหนะ นายกฤตภาส  ระงับภัย มัธยมศึกษาตอนตน

72 030932 คุณสามารถ  ผิวเพ็ง สํานักเครื่องกลและสื่อสาร นายกฤษฎา  ผิวเพ็ง มัธยมศึกษาตอนตน

73 021929 คุณอนุชา  เหมือนแยม สํานักเครื่องกลและสื่อสาร เด็กหญิงกมลชนก  เหมือนแยม ประถมศึกษา

74 024929 คุณบรรเจิด  ศรีสารคาม สํานักเครื่องกลและสื่อสาร เด็กหญิงกนกพร  ศรีสารคาม มัธยมศึกษาตอนตน

75 017398 คุณอนุชา  ศิลาลาย สํานักเครื่องกลและสื่อสาร เด็กชายชนสรณ  ศิลาลาย มัธยมศึกษาตอนตน

76 030556 คุณวรรณี  ตุลสุข สํานักเครื่องกลและสื่อสาร นางสาวลลิตา  ตุลสุข ปริญญาตรี
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77 033796 คุณทรงพล  เอมสมบูรณ สํานักเครื่องกลและสื่อสาร เด็กหญิงภัทรวดี  เอมสมบูรณ ประถมศึกษา

78 023998 คุณบุญชวย  ศิริมิลินทร สํานักเครื่องกลและสื่อสาร นางสาวทิฑัมพร  ศิริมิลินทร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

79 029131 คุณยงพิน  แกวเนตร สํานักเครื่องกลและสื่อสาร เด็กชายณภัทร  แกวเนตร มัธยมศึกษาตอนตน

80 029113 คุณธารา  วงษระวัง สํานักเครื่องกลและสื่อสาร นายพงศกร  วงษระวัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

81 026462 คุณวรรณี  บรรพศรี สํานักเครื่องกลและสื่อสาร นายคุณานนต  บรรพศรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

82 010175 คุณสุระ  รณรงคฤทธิเดช สํานักเครื่องกลและสื่อสาร นางสาวศิลาพร  รณรงคฤทธิเดช ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

83 032662 คุณธนภร  มาลัยศรี สํานักเครื่องกลและสื่อสาร เด็กหญิงสุรภา  โชคธนไพศาล ประถมศึกษา

84 025254 คุณสําเริง  ทิพณีย สํานักเครื่องกลและสื่อสาร นางสาวชลธิชา  ทิพณีย ปริญญาตรี

85 031557 คุณนพคุณ  สวางไสว สํานักเครื่องกลและสื่อสาร นางสาวนพรดา  สวางไสว มัธยมศึกษาตอนปลาย

86 025378 คุณวานิช  สังขขาว สํานักกอสรางทางที่ 1 นางสาวธนพร  สังขขาว ปริญญาตรี

87 022209 คุณธรากร  กิจกอบสิน สํานักกอสรางทางที่ 1 นายธิปก  กิจกอบสิน มัธยมศึกษาตอนปลาย

88 024245 คุณณรงค  ชูสังข สํานักกอสรางทางที่ 1 เด็กชายกันตธร  ชูสังข ประถมศึกษา

89 030028 คุณพูนศักดิ์  สิริสมบูณณ สํานักกอสรางทางที่ 1 เด็กหญิงพูนกานฎาธ  สิรืสมบูณณ ประถมศึกษา

90 025719 คุณอภิสิทธิ์  หาญณรงค สํานักกอสรางทางที่ 1 นางสาวกชกร  หาญณรงค ปริญญาตรี

91 029604 คุณวิศิษฎ  สุรกิจ สํานักกอสรางทางที่ 1 เด็กหญิงอภิชญา  สุรกิจ ประถมศึกษา

92 021923 คุณชาญชัย  แสวงผล สํานักกอสรางทางที่ 1 เด็กชายณฐภัทร  แสวงผล ประถมศึกษา

93 030176 คุณเอกภพ  โกวิทกูลไกร สํานักกอสรางทางที่ 1 นายรัชพล  โกวิทกูลไกร มัธยมศึกษาตอนตน

94 023035 คุณสมบัติ  มุจรินทร สํานักกอสรางทางที่ 1 เด็กหญิงสิตา  มุจรินทร ประถมศึกษา

95 024177 คุณธีรศักดิ์  พิทักษโสภณ สํานักกอสรางทางที่ 1 นางสาวธัญพิชชา  พิทักษโสภณ มัธยมศึกษาตอนปลาย
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96 032131 คุณสหัสชัย  เรียงรุงโรจน สํานักกอสรางทางที่ 1 เด็กหญิงแพรชมพู  เรียงรุงโรจน มัธยมศึกษาตอนตน

97 024752 คุณตระกูล  เพชรหีด สํานักกอสรางทางที่ 1 นายอภิสิทธิ์  ไวยวรรณจิตร ปริญญาตรี

98 033066 คุณทนงศักดิ์  สุวรรณ สํานักกอสรางทางที่ 1 เด็กชายจักรภัทร  สุวรรณ ประถมศึกษา

99 022228 คุณพีระ  ทับทิมแดง สํานักกอสรางทางที่ 1 เด็กหญิงธรรมสรณ  ทับทิมแดง ประถมศึกษา

100 029974 คุณสมเกียรติ  โมควงศ สํานักกอสรางทางที่ 1 เด็กหญิงณัชชา  โมควงศ ประถมศึกษา

101 022535 คุณมงคล  วงศราษฏร สํานักกอสรางทางที่ 1 เด็กหญิงปวีณสุดา  วงศราษฎร มัธยมศึกษาตอนตน

102 010167 คุณสุชล  รอยหัตถกิจ สํานักกอสรางทางที่ 1 นางสาวรวิพร  รอยหัตถกิจ ปริญญาตรี

103 022072 คุณยุทธนา  นวลจีน สํานักกอสรางทางที่ 1 เด็กชายภรภัทร  นวลจีน ประถมศึกษา

104 002561 คุณเพิ่มศักดิ์  ยันตะกนก สํานักกอสรางทางที่ 1 นางสาวธรพร  ยันตะกนก ปริญญาตรี

105 024506 คุณชุมภู  สุขเอมโอฐ สํานักกอสรางทางที่ 1 นางสาววรินธร  สุขเอมโอฐ มัธยมศึกษาตอนปลาย

106 020817 คุณสําเนา  เทพทอง สํานักกอสรางทางที่ 1 เด็กหญิงภูริชญา  เทพทอง มัธยมศึกษาตอนตน

107 024117 คุณสําราญ  สุตระ สํานักกอสรางทางที่ 1 นางสาวธีราพร  สุตระ ปริญญาตรี

108 021727 คุณจรูญ  ชัยทอง สํานักกอสรางทางที่ 1 นายสิงหา  ชัยทอง ปริญญาตรี

109 019960 คุณปกรณ  มอนไข สํานักกอสรางทางที่ 1 นางสาวทัณฑิกา  มอนไข มัธยมศึกษาตอนปลาย

110 022650 คุณอุดม  แกวโก สํานักกอสรางทางที่ 1 นายกรวิชญ  แกวโก มัธยมศึกษาตอนปลาย

111 023460 คุณเกษม  เวชกุล สํานักกอสรางทางที่ 1 นายกิตติศักดิ์  เวชกุล ปริญญาตรี

112 030106 คุณอิทธิพล  แกวบัวดี สํานักกอสรางทางที่ 1 เด็กหญิงอิสรีญาพร  แกวบัวดี ประถมศึกษา

113 025155 คุณปยะ  สาระทรัพย สํานักกอสรางทางที่ 1 เด็กหญิงศุภลักษณ  สาระทรัพย ประถมศึกษา

114 023361 คุณพรวัลลภ  ฉันทประภัสสร สํานักกอสรางสะพาน นางสาวจรูญรัตน  ฉันทประภัสสร ปริญญาตรี
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115 030391 คุณสมชาย  หาชานนท สํานักกอสรางสะพาน เด็กชายศิวกร  หาชานนท มัธยมศึกษาตอนตน

116 030581 คุณเจษฎา  พยงคศรี สํานักกอสรางสะพาน เด็กชายจิรภัทร  พยงคศรี ประถมศึกษา

117 024800 คุณรุงศักดิ์  ศรีวิโรจน สํานักกอสรางสะพาน เด็กชายรมธรรม  ศรีวิโรจน ประถมศึกษา

118 030470 คุณธันวิน  สวัสดิศานต กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง เด็กหญิงทัดจันทร  สวัสดิศานต ประถมศึกษา

119 020496 คุณเผชิญ  หุนตระนี กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง เด็กชายอริญชย  หุนตระนี มัธยมศึกษาตอนตน

120 005377 คุณอรสุรีย  ทรัพยโชคพูล กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง นางสาวปติญา  พิมพา ปริญญาตรี

121 031131 คุณประพันธศักดิ์  แสงอรุณจรัส สํานักแผนงาน เด็กชายศรัณยภพ  แสงอรุณจรัส ประถมศึกษา

122 032851 คุณปวิช  ตรุยานนท สํานักแผนงาน เด็กชายณกฤศ  ตรุยานนท ประถมศึกษา

123 027490 คุณจํานง  ทาโสม สํานักแผนงาน เด็กหญิงปุณยนุช  ทาโสม ประถมศึกษา

124 030588 คุณภุชพงศ  คําวะเนตร สํานักแผนงาน นางสาวศิโรรัตน  คําวะเนตร มัธยมศึกษาตอนตน

125 031668 คุณพชรฎา  เดนดวง สํานักแผนงาน เด็กชายพชรวัชร   สมสกุล ประถมศึกษา

126 031474 คุณภัทรเทพ  ศิลปาจารย สํานักแผนงาน เด็กหญิงจิราพัชร  ศิลปาจารย ประถมศึกษา

127 027724 คุณพจนา  มหธรรม สํานักแผนงาน นายภาณุชัย  มหธรรม ปริญญาตรี

128 028197 คุณวิโรจน  คงแกว สํานักสํารวจและออกแบบ เด็กชายวรเบญจ  คงแกว ประถมศึกษา

129 022297 คุณศิริลักษณ  ศิริพรบุญญา สํานักสํารวจและออกแบบ นางสาวกานติมา  ศิริพรบุญญา ปริญญาตรี

130 032888 คุณทวิช  ชอบพานิช สํานักสํารวจและออกแบบ เด็กหญิงวิชญานันท  ชอบพานิช ประถมศึกษา

131 020508 คุณปราณี  สวนจันทร สํานักสํารวจและออกแบบ เด็กหญิงโสมวรรณ  สวนจันทร มัธยมศึกษาตอนตน

132 014527 คุณพงศพันธุ  จันทรกุล สํานักสํารวจและออกแบบ นางสาวสุจิรา  จันทรกุล มัธยมศึกษาตอนปลาย

133 025781 คุณวันชัย  เลื่อนศิริ สํานักสํารวจและออกแบบ นางสาวปณิดา  เลื่อนศิริ มัธยมศึกษาตอนตน
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134 022074 คุณอนุสรณ  แซกก สํานักสํารวจและออกแบบ เด็กหญิงพิราวรรณ  แซกก มัธยมศึกษาตอนตน

135 022073 คุณพัฒนชัย  บุญสง สํานักสํารวจและออกแบบ นางสาวศรัณยพร  บุญสง ปริญญาตรี

136 021442 คุณไกรศร  บูรณะศักดิ์สกุล สํานักสํารวจและออกแบบ นางสาวฑิฆัมพร  บูรณะศักดิ์สกุล ปริญญาตรี

137 023989 คุณสัญญา  สัตตวัฒนานนท สํานักสํารวจและออกแบบ นางสาวปราชญา  สัตตวัฒนานนท มัธยมศึกษาตอนปลาย

138 030314 คุณกฤษดา  ผดุงขันธ สํานักสํารวจและออกแบบ นางสาวนลินี  ผดุงขันธ มัธยมศึกษาตอนตน

139 022397 คุณสมพร  รัตนบุรี สํานักสํารวจและออกแบบ นางสาวธัชพร  รัตนบุรี มัธยมศึกษาตอนปลาย

140 031742 คุณสมบูรณ  เทียนธรรมชาติ สํานักสํารวจและออกแบบ นางสาวปวริศา  เทียนธรรมชาติ มัธยมศึกษาตอนปลาย

141 017406 คุณปรีชา  สังขเนตร สํานักสํารวจและออกแบบ นางสาวกมลวรรณ  สังขเนตร ปริญญาตรี

142 022945 คุณณภัทร  ชัยรัตน สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ เด็กหญิงเฌนิศา  ชัยรัตน ประถมศึกษา

143 029967 คุณสาโรจน  อาลีมีน สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ เด็กชายนะบีล   อาลีมิน ประถมศึกษา

144 031708 คุณวรุต  รัศมีกอบกุล สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ เด็กชายโยธา  รัศมีกอบกุล ประถมศึกษา

145 032242 คุณพีรยุทธ  คําหงษา สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ เด็กหญิงจิราพัชร  คําหงษา ประถมศึกษา

146 027157 คุณประเสริฐ  บุญธรักษา สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ นายธัญพฤกษ  บุญธรักษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

147 031296 คุณปรีชา  จิรวรรณวาสนา สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ นางสาวปุณยารัศมิ์  จิรวรรณวาสนา มัธยมศึกษาตอนตน

148 030927 คุณอารมณ  ประสานสุขทวี สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ เด็กหญิงพริบพันดาว  ประสานทุขทวี ประถมศึกษา

149 027058 คุณลลิต  สวัสดิมงคล สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ เด็กหญิงธรณธันย  สวัสดิมงคล มัธยมศึกษาตอนตน

150 032293 คุณอดิศร  มีจิต สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ เด็กหญิงภูริชญา  มีจิต ประถมศึกษา

151 021838 คุณวันชัย  นันทฤกษมีชัย สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ นางสาวพิชชาภา  นันทฤกษมีชัย มัธยมศึกษาตอนปลาย

152 026123 คุณทรงเกียรติ  สูพานิช สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ นางสาวพิชญกานต  สูพานิช มัธยมศึกษาตอนปลาย
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153 028625 คุณประยูร  ฉลาดเอื้อ สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ นางสาวยุพาพรรณ  ฉลาดเอื้อ ปริญญาตรี

154 029013 คุณสมพงษ  วงษเกษม สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ เด็กหญิงศิวกร  วงษเกษม มัธยมศึกษาตอนตน

155 030433 คุณสิทธิพัฒน  ตันติวุฒิกุล สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ เด็กหญิงพิชยพัฒน  ตันติวุฒิกุล ประถมศึกษา

156 026531 คุณสมพร  บัวศรี สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางสาวรุงไพลิน  บัวศรี มัธยมศึกษาตอนปลาย

157 021290 คุณอธิบดี  อุระเพ็ญ สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางสาวอภิสรา   อุระเพ็ญ มัธยมศึกษาตอนปลาย

158 021829 คุณดุริยะ  อุไรรัตน สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางสาวจิรัชยา  อุไรรัตน ปริญญาตรี

159 022831 คุณฉัตรชัย  ศิริวงศตระกูล สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายศรัณยชัย  ศิริวงศตระกูล ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

160 025731 คุณสรายุทธ  ประดับจันทร สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางสาวพลอยประดับ  ประดับจันทร มัธยมศึกษาตอนตน

161 022806 คุณศุภชัย  พรหมประทีป สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เด็กหญิงศิขรินทร  พรหมประทีป มัธยมศึกษาตอนปลาย

162 027493 คุณปญญาวิทย  เอียงเทศ สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เด็กหญิงปญนิสา  เอียงเทศ มัธยมศึกษาตอนตน

163 031715 คุณทศพร  เสนาใจ สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เด็กหญิงธนภรณ   เสนาใจ ประถมศึกษา

164 031712 คุณเสรี  เพ็ชรเอี่ยม สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพ็ชรเอี่ยม ประถมศึกษา

165 031310 คุณธนาวุฒิ  จอมมาลัย สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เด็กหญิงเขมินทรา  จอมมาลัย ประถมศึกษา

166 026599 คุณพิเชษฐ  ทองชวย สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เด็กหญิงพรลภัส  ทองชวย ประถมศึกษา

167 025089 คุณกิตติภณ  เหล็กเพชร สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายณัทภพ  เหล็กเพชร มัธยมศึกษาตอนปลาย

168 029958 คุณณัฐกิตติ์  บุญบู สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เด็กชายณัฐภัทร  บุญบู ประถมศึกษา

169 023931 คุณสายใจ  ยี่สาคร สํานักอํานวยความปลอดภัย นางสาวศุภกานต  ยี่สาคร ปริญญาตรี

170 027561 คุณปราณี  ตาสุยะ สํานักอํานวยความปลอดภัย นางสาวณัฐกฤตา  ตาสุยะ ปริญญาตรี

171 024807 คุณสถาพร  รุจิชีพ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เด็กหญิงพรนับพัน  รุจิชีพ มัธยมศึกษาตอนตน
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172 020750 คุณดวงใจ  พันธุนาถวิริยกุล สํานักมาตรฐานและประเมินผล นางสาวปยรดา  พันธุนาถวิริยกุล ปริญญาตรี

173 026211 คุณณัฐพัชร  มงคลโชติสกุล สหกรณออมทรัพยกรมทางหลวงจํากัด เด็กชายบูรณพิภพ  ยอดทอง ประถมศึกษา

174 026328 คุณบุญดี  รอดไพบูลย สหกรณออมทรัพยกรมทางหลวงจํากัด นายกันตินันท  รอดไพบูลย ปริญญาตรี

175 021922 คุณปรีชา  วิเศษสิทธิ์ แขวงทางหลวงกระบี่ นางสาวกนิษฐญาดา  วิเศษสิทธิ์ มัธยมศึกษาตอนตน

176 032151 คุณสุรเชษฐ  เงินเจือทอง แขวงทางหลวงกระบี่ เด็กหญิงสิปาง  เงินเจือทอง ประถมศึกษา

177 032519 คุณวุฒิพงษ  สมิหลัง แขวงทางหลวงกระบี่ เด็กชายวุฒิภัทร  สมิหลัง ประถมศึกษา

178 003436 คุณบุญเลิศ  ศิริมิรินทร แขวงทางหลวงกรุงเทพ นางสาวบุศรินทร  ศิริมิรินทร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

179 012949 คุณวงเดือน  ปตยถม แขวงทางหลวงกรุงเทพ นายสามารถ  ปตยถม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

180 029900 คุณภาษิตา  บุรสมบูรณ แขวงทางหลวงกรุงเทพ นายกิตติภพ  บุรสมบูรณ มัธยมศึกษาตอนปลาย

181 015730 คุณมลเทียน  จันทรมังกร แขวงทางหลวงกรุงเทพ นายภากร  จันทรมังกร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

182 027241 คุณอดุลย  บุญเรือง แขวงทางหลวงกรุงเทพ นายภัทรดนย  บุญเรือง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

183 033009 คุณชาญณรงค  คําอาย แขวงทางหลวงกาญจนบุรี เด็กหญิงวนัสนันท  คําอาย ประถมศึกษา

184 022111 คุณประภา  ผยองศักดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี นายปยะวุฒิ  ผยองศักดิ์ ปริญญาตรี

185 023004 คุณสมควร  สมศรี แขวงทางหลวงกาญจนบุรี นางสาวสุจิราพร   สมศรี มัธยมศึกษาตอนปลาย

186 007608 คุณลําพูน  สุขกะจะ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี เด็กชายวุฒิชัย  สุขกะจะ ประถมศึกษา

187 026397 คุณเอื้อมพร  เวียงสมุด แขวงทางหลวงกาญจนบุรี นางสาวจุตฑามาศ  เวียงสมุด ปริญญาตรี

188 009473 คุณพิเศษ  แสงชูตระกูล แขวงทางหลวงกาญจนบุรี นางสาวปรีณาพรรณ  แสงชูตระกูล มัธยมศึกษาตอนตน

189 029398 คุณโกศล  จันทรทอง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี เด็กหญิงฐิติพันธุ  จันทรทอง ประถมศึกษา

190 021674 คุณสุจิณ  อนพันธุ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี เด็กชายโภคิน  อนพันธุ มัธยมศึกษาตอนตน
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191 022583 คุณอรพิน  เรือนสุข แขวงทางหลวงกาญจนบุรี นายอาทิตยพัน  ภูมิวณิชกิจ ปริญญาตรี

192 026755 คุณเวียงชัย  เวียงสมุทร แขวงทางหลวงกาฬสินธุ นางสาวสุรัญชนา  เวียงสมุทร ปริญญาตรี

193 027674 คุณอดิพงษ  ไพบูลย แขวงทางหลวงกาฬสินธุ นางสาวภคกุล  ไพบูลย ปริญญาตรี

194 026761 คุณวาด  แสงกลา แขวงทางหลวงกาฬสินธุ นายชลวิศ  แสงกลา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

195 020296 คุณราตรี  พันธุโยศรี แขวงทางหลวงกาฬสินธุ นางสาวชนัญชิดา  พันธุโยศรี มัธยมศึกษาตอนปลาย

196 030940 คุณเมตตรา  ทองมูล แขวงทางหลวงกาฬสินธุ นางสาวกัญญาณัฐ  ทองมูล มัธยมศึกษาตอนตน

197 030234 คุณบุญกวาง  ไชยสงเมีอง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ เด็กหญิงกัลยรัตน  ไชยสงเมือง มัธยมศึกษาตอนตน

198 028340 คุณธิดาพร  เมืองแวง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ เด็กชายศิวัช  พละสุ ประถมศึกษา

199 031572 คุณธนพล  จันทาออน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ เด็กหญิงธนิภา  จันทาออน ประถมศึกษา

200 030104 คุณเดชา  กุลกิจวโรภาส แขวงทางหลวงกําแพงเพชร เด็กหญิงพิชญา  กุลกิจวโรภาส มัธยมศึกษาตอนตน

201 027761 คุณปารียา  เกตุทิม แขวงทางหลวงกําแพงเพชร นายปองภพ  เกตุทิม มัธยมศึกษาตอนปลาย

202 024238 คุณสมเดช  ทะนันชัย แขวงทางหลวงกําแพงเพชร นางสาวอารียาพร  ทะนันชัย มัธยมศึกษาตอนปลาย

203 021024 คุณสุมาภรณ  ดอกคํา แขวงทางหลวงกําแพงเพชร นางสาวกฤษณวรรณ  ดอกคํา ปริญญาตรี

204 030227 คุณผุสดี  กําแพงแกว แขวงทางหลวงกําแพงเพชร นางสาวดวงพร  กําแพงแกว ปริญญาตรี

205 023721 คุณสุดารัตน  เสมาฉิม แขวงทางหลวงกําแพงเพชร นายนรากร  เสมาฉิม ปริญญาตรี

206 031454 คุณชมัยพร  หลาจําปา แขวงทางหลวงกําแพงเพชร เด็กหญิงชวัลชา  หลาจําปา มัธยมศึกษาตอนตน

207 023082 คุณกมลมาศ  ขอนทอง แขวงทางหลวงกําแพงเพชร เด็กชายปุณณภพ  สุขพรอม ประถมศึกษา

208 026933 คุณเปรมจิต  วงษแกว แขวงทางหลวงกําแพงเพชร เด็กหญิงชญาภา  วงษแกว ประถมศึกษา

209 029766 คุณไมตรี  อวมสถิตย แขวงทางหลวงกําแพงเพชร เด็กหญิงกัลยกร  อวมสถิตย ประถมศึกษา
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210 030207 คุณกิตติคุณ  ศรีธิพันธ แขวงทางหลวงกําแพงเพชร เด็กชายรฐนนท  ศรีธิพันธ ประถมศึกษา

211 030183 คุณจันทรทิพย  บุญบัง แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 1 เด็กชายชรรณภัทร  บุญบัง ประถมศึกษา

212 032029 คุณวุฒิชัย  ดอนชารี แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 1 เด็กหญิงปวริศา  ดอนชารี ประถมศึกษา

213 031952 คุณณัฐวุฒิ  จันทรปุม แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 1 เด็กหญิงนันทนภัส  จันทรปุม ประถมศึกษา

214 030595 คุณวาทิต  กิจเธาว แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 1 เด็กหญิงพัณณิตา  กิจเธาว ประถมศึกษา

215 022979 คุณธีระพงษ  มณีศรี แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 1 เด็กหญิงประภาภัทร   มณีศรี มัธยมศึกษาตอนตน

216 026401 คุณศิริวรรณ  ประยูรมหิศร แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 1 นางสาวปทมา  ประยูรมหิศร ปริญญาตรี

217 028420 คุณสุวรรณ  ศรีมงคล แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 1 นางสาวสุกัญญา  ศรีมงคล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

218 019946 คุณนิตยา  ขจัดพาล แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 1 นายฐนกร  ขจัดพาล ปริญญาตรี

219 024420 คุณสุวิทย  สะเริญรัมย แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 2 (ชุมแพ) นางสาวสุดารัตน  สะเริญรัมย ปริญญาตรี

220 025497 คุณอดิศักดิ์  เพลินลาภ แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 2 (ชุมแพ) นางสาวอริศรา  เพลินลาภ ปริญญาตรี

221 025518 คุณอภิชาติ  ติวเรือง แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 2 (ชุมแพ) นายอดิเทพ  ติวเรือง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

222 018433 คุณอรุณี  สัตรัตน แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 2 (ชุมแพ) นายธนกฤต สัตรัตน ปริญญาตรี

223 030477 คุณศิริพร  เพชรล้ํา แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 2 (ชุมแพ) เด็กชายสิรวิชญ  เพชรล้ํา ประถมศึกษา

224 030376 คุณธนวัฒน  ทัศคร แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 2 (ชุมแพ) เด็กชายธิติวัฒน  ทัศคร ประถมศึกษา

225 027626 คุณกฤติเดช  ศรียงค แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 2 (ชุมแพ) นางสาวภัทรวดี  ศรียงค ปริญญาตรี

226 030826 คุณกาญจนา  สูชัยยะ แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 3 (บานไผ) นางสาวปวีกาญจน  สูชัยยะ ปริญญาตรี

227 026336 คุณยุทธพร  ยุพิน แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 3 (บานไผ) นายเมฆินทร  ยุพิน มัธยมศึกษาตอนปลาย

228 023357 คุณกาญจนา  เอมกลาง แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 3 (บานไผ) นางสาวกัญจนพร  เอมกลาง มัธยมศึกษาตอนปลาย
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229 030515 คุณลือชัน  วิจารวงษ แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 3 (บานไผ) เด็กหญิงฐิติกาญจน  วิจารวงษ ประถมศึกษา

230 032011 คุณรัตนชัย  เลาหรุงชัยฤทธิ์ แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 3 (บานไผ) เด็กชายวิชยรัตน  เลาหรุงชัยฤทธิ์ ประถมศึกษา

231 030038 คุณเทอดเกียรติ  ไชยลาภ แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 3 (บานไผ) เด็กชายภูมิพัฒน  ไชยลาภ ประถมศึกษา

232 26592 ชัชวาลย  จันทะวงษ แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 3 (บานไผ) เด็กชายศุภกฤษ จันทวงษ ประถมศึกษา

233 023705 คุณพรรณวิไล  แกวงาม แขวงทางหลวงจันทบุรี นางสาวธวัลรัตน  แกวงาม ปริญญาตรี

234 011460 คุณสมเกียรติ  สมัย แขวงทางหลวงจันทบุรี นายณัฐชนน  สมัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

235 026988 คุณไพฑูรย  เนียมณรงค แขวงทางหลวงจันทบุรี เด็กหญิงสุวภัทร  เนียมณรงค มัธยมศึกษาตอนตน

236 028342 คุณธนิภา  พึ่งผล แขวงทางหลวงจันทบุรี เด็กชายวสันตพงศ  นาวินปกาสิทย ประถมศึกษา

237 029229 คุณชาติพงษ  รตโนภาส แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา เด็กหญิงเบญญาภา  รตโนภาส ประถมศึกษา

238 019491 คุณทรรศนีย  ภูอินทร แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา นางสาวกัญญาพัชร  ภูอินทร ปริญญาตรี

239 027979 คุณสุมิตร  ภูมี แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา นายภูวดล  ภูมี ปริญญาตรี

240 029176 คุณรัญชนนารี  ผาสุขกุลโรจน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา นางสาวมนัสนันท  ผาสุขกุลโรจน ปริญญาตรี

241 022844 คุณสุเนตรา  จันทรโสภณ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา นางสาวชนากานต  จันทรโสภณ ปริญญาตรี

242 025058 คุณธรรมรงค  ญาณวโร แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา นางสาวพรสวรรค  ญาณวโร ปริญญาตรี

243 026059 คุณพิชิต  ศรีคชา แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา นางสาวพรชนก  ศรีคชา มัธยมศึกษาตอนปลาย

244 026414 คุณสมศักดิ์  พรมตาไก แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา นายกรวิชญ  พรมตาไก ปริญญาตรี

245 033176 คุณเนตทราย  ชลพิทักษ แขวงทางหลวงชลบุรี เด็กชายอาชวิน  ชลพิทักษ ประถมศึกษา

246 026337 คุณนันทนพิน  บุญประกาศิต แขวงทางหลวงชลบุรี เด็กหญิงณัชพร  บุญประกาศิต ประถมศึกษา

247 028932 คุณสมศักดิ์  รามสูต แขวงทางหลวงชลบุรี นางสาวกนกวรรณ  รามสูต ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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248 020679 คุณมาลัยทอง  วรสวัสดิ์ แขวงทางหลวงชลบุรี นางสาวกรชนก  วรสวัสดิ์ ปริญญาตรี

249 027211 คุณสุชาติ  โชติมงคล แขวงทางหลวงชลบุรี นางสาววโรชา  โชติมงคล มัธยมศึกษาตอนปลาย

250 029980 คุณประพนธ  เนตรสีทอง แขวงทางหลวงชลบุรี นายณัฐพนธ  เนตรสีทอง มัธยมศึกษาตอนปลาย

251 030267 คุณจักรภพ  วัชรมณเฑียร แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เด็กหญิงณิชา  วัชรมณเฑียร ประถมศึกษา

252 031409 คุณสุมาลี  นิตยภูติ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เด็กหญิงศิรภัสสร  พิสิฐนฤดม มัธยมศึกษาตอนตน

253 032190 คุณวณชัย  ทิมธีรพงศ แขวงทางหลวงชัยนาท เด็กชายชวกรณ  ทิมธีรพงศ ประถมศึกษา

254 026282 คุณอุบล  ชางคง แขวงทางหลวงชัยภูมิ นางสาวปรียาพร  ชางคง มัธยมศึกษาตอนปลาย

255 022259 คุณพรชัย  ฉิมพาลี แขวงทางหลวงชัยภูมิ นายธนาวุฒิ  ฉิมพาลี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

256 022978 คุณปราโมทย  วามะลุน แขวงทางหลวงชัยภูมิ นายกฤตภาส  วามะลุน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

257 023944 คุณสําเนียง  เสาวรส แขวงทางหลวงชุมพร เด็กชายศุภณัฐ  เสาวรส ประถมศึกษา

258 031147 คุณพัฒชัย  พัฒนใหญยิ่ง แขวงทางหลวงชุมพร เด็กหญิงพัฒนนรี  พัฒนใหญยิ่ง ประถมศึกษา

259 023519 คุณกฤตภาส  สายน้ําใส แขวงทางหลวงชุมพร นางสาวปวันรัตน  สายน้ําใส ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

260 020948 คุณไกรภพ  กลีบแกว แขวงทางหลวงชุมพร เด็กหญิงพณิชา  กลีบแกว มัธยมศึกษาตอนตน

261 018353 คุณวัฒนะ  โพธิ์นาคเงิน แขวงทางหลวงชุมพร นายกรเกษตร  โพธิ์นาคเงิน มัธยมศึกษาตอนตน

262 019181 คุณวิทยา  หอมหนัก แขวงทางหลวงชุมพร นายธีรวัต  หอมหนัก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

263 027324 คุณณะรินทร  พึ่งสุวรรณ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 นายนคร  พึ่งสุวรรณ ปริญญาตรี

264 026659 คุณมาริษา  ไชยการ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 นางสาวมีนา  ไชยการ มัธยมศึกษาตอนปลาย

265 028189 คุณพัฒนา  ทัตพงษศรีธร แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 นางสาวอภิชญา  ทัตพงษศรีธร มัธยมศึกษาตอนปลาย

266 019045 คุณบุญเรือง  กุนนา แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 นางสาวณิชา  กุนนา มัธยมศึกษาตอนปลาย
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267 030627 คุณสกุลวิชญ  อาภาวัณสงค แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เด็กชายกิตติพิชญ  อาภาวัณสงค ประถมศึกษา

268 031059 คุณกฤษณะ  ณ นาน แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เด็กชายกันตเทพ  ณ นาน ประถมศึกษา

269 031162 คุณวิโรจน  สุขรี แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เด็กหญิงกัญพัชร  สุขรี ประถมศึกษา

270 033150 คุณสุภฤกษ  นาปรัง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เด็กหญิงปวริศา  นาปรัง ประถมศึกษา

271 032893 คุณปติพงษ  คําวัง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เด็กชายตะวันวาย  คําวัง ประถมศึกษา

272 029411 คุณยุทธนา  ผาเจริญ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 เด็กหญิงยุพารัตน  ผาเจริญ ประถมศึกษา

273 025723 คุณสวงษ  ศรีจันทร แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 เด็กหญิงภัสธนัชภรณ  ศรีจันทร ประถมศึกษา

274 033126 คุณจันทรจิรา  เขื่อนศิริ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 เด็กชายกิตติกวิน  เขื่อนศิริ ประถมศึกษา

275 032767 คุณนัทธพงศ  ไชปอ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 เด็กชายวีรภัทร  ไชปอ ประถมศึกษา

276 025251 คุณดวงใจ  สกุลแต แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 นางสาวชญานิษฐ  สกุลแต ปริญญาตรี

277 030166 คุณกฤษณพงษ  จุมปารี แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 เด็กหญิงปุญวีย  จุมปารี ประถมศึกษา

278 032310 คุณปรียากร  พรหมบุตร แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 เด็กหญิงปวริศา  พรหมบุตร ประถมศึกษา

279 030452 คุณธันว  เปรมปลี้ม แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 เด็กหญิงพชรกมล  เปรมปลื้ม ประถมศึกษา

280 021434 คุณฐานิต  พิงคเจริญ แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 นางสาวญาณิศา  พิงคเจริญ ปริญญาตรี

281 029145 คุณไพบูลย  ใจปญญา แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 นางสาวปภาวรินท  ใจปญญา ปริญญาตรี

282 028570 คุณประเทียน  ปญญาอุน แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 นางสาวศิรดา  ปญญาอุน ปริญญาตรี

283 027524 คุณรัตนาภรณ  สารวงศ แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 นางสาวปนฑารีย  ศรีไชยยันต ปริญญาตรี

284 031981 คุณเกศพิรุณ  สันธิ แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 เด็กชายนครินทร   เจริญคุณ ประถมศึกษา

285 032723 คุณพรสุภา  ดอกพุฒ แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 เด็กชายณัชไกรวิชญ   จันตะนาเขต ประถมศึกษา
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286 029147 คุณมงคล  เตมีศักดิ์ แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 นางสาวทรงพร  เตมีศักดิ์ ปริญญาตรี

287 027910 คุณจํารัส  พินชัย แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 นางสาวเกตุศิริน  พินชัย มัธยมศึกษาตอนปลาย

288 027780 คุณฉัตรชัย  มณีวงศ แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 นางสาวนวพร  มณีวงศ มัธยมศึกษาตอนปลาย

289 027781 คุณชูชีพ  นันตะเสน แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 นางสาวสรัลรัตน  นันตะเสน ปริญญาตรี

290 032185 คุณอรอนงค  แสนมงคล แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 เด็กหญิงดรัณภัทร   แสนมงคล ประถมศึกษา

291 031999 คุณลัดดาวัลย  ผองพักตร แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 เด็กหญิงกันยสินี   ปญญา ประถมศึกษา

292 032142 คุณสายัณห  บุญมาเปง แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 เด็กชายภรัณยู  บุญมาเปง ประถมศึกษา

293 024175 คุณขันทอง  ประสารยา แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 นางสาวปยธิดา   ประสารยา ปริญญาตรี

294 025771 คุณสุพัตรา  มานพกาวี แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 เด็กชายปรานต  มานพกาวี มัธยมศึกษาตอนตน

295 025065 คุณนพดล  คงประดิษฐ แขวงทางหลวงตรัง นางสาวภัฎฎินี  คงประดิษฐ ปริญญาตรี

296 025788 คุณสมยศ  เตียวฉิ้ม แขวงทางหลวงตรัง นางสาวจุฑามาศ  เตียวฉิ้ม ปริญญาตรี

297 028113 คุณสธน  กิ้มเฉี้ยง แขวงทางหลวงตรัง นายเสริมศักดิ์  กิ้มเฉี้ยง ปริญญาตรี

298 023932 คุณกาญจนา  เกิดนวล แขวงทางหลวงตรัง นางสาวนิชาภา  เกิดนวล มัธยมศึกษาตอนปลาย

299 030260 คุณสมคิด  เชยชี่นจิตร แขวงทางหลวงตรัง เด็กหญิงชัญญานุช  เชยชื่นจิตร ประถมศึกษา

300 021814 คุณสวาง  ฝนนิมิตร แขวงทางหลวงตรัง นางสาวฝนทิพย  ฝนนิมิตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

301 012129 คุณอํามร  นพรัตน แขวงทางหลวงตรัง นางสาวเกณืกา  นพรัตน มัธยมศึกษาตอนปลาย

302 018198 คุณสุชาติ  วรสวัสดิ์ แขวงทางหลวงตราด นางสาวกัลยาวัฒ  วรสวัสดิ์ ปริญญาตรี

303 031339 คุณสรวิชญ  เยาตัก แขวงทางหลวงตราด เด็กหญิงกานตพิชชา   แพทยคุณ เยาตัก ประถมศึกษา

304 029488 คุณพรชิตา  อุดมโชค แขวงทางหลวงตราด เด็กหญิงจิรพิชญ  อุดมโชค ประถมศึกษา



ลําดับ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก สังกัด ชื่อบุตร ระดับชั้นที่ไดรับทุน

รายชื่อสมาชิกสามัญที่ขอรับสวัสดิการทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ประจําป 2562 

305 032835 คุณณัชภพ  ไกรรอด แขวงทางหลวงตราด เด็กชายเอื้ออังกูร  ไกรรอด ประถมศึกษา

306 31146 นายพงษพันธุ อ่ําจุย แขวงทางหลวงตากที่ 1 เด็กชายพสิษฐ  อ่ําจุย ประถมศึกษา

307 031253 คุณวิศณุ  นิชางทอง แขวงทางหลวงตากที่ 1 นายวิชชากร  นิชางทอง มัธยมศึกษาตอนปลาย

308 028149 คุณกลอน  ปญญาอุด แขวงทางหลวงตากที่ 1 นางสาวพรรณิภา  ปญญาอุด ปริญญาตรี

309 027786 คุณอรวรรณ  จันทรสา แขวงทางหลวงตากที่ 1 นายณัฐดนัย  บุญคุม มัธยมศึกษาตอนปลาย

310 019507 คุณสายัณห  สืบวงษฟก แขวงทางหลวงตากที่ 1 นางสาวธัญวรัตน  สืบวงษฟก ปริญญาตรี

311 028239 คุณสุนทร  กมลผาด แขวงทางหลวงตากที่ 1 นายนรภัทร  กมลผาด มัธยมศึกษาตอนปลาย

312 027845 คุณฉัตรชัย  เนื้อไม แขวงทางหลวงตากที่ 1 เด็กหญิงธมลวรรณ  เนื้อไม ประถมศึกษา

313 027772 คุณชม  แสงทอง แขวงทางหลวงตากที่ 2 เด็กชายณัฐพัชร  แสงทอง ประถมศึกษา

314 023475 คุณจารุวรรณ  ปอเครือ แขวงทางหลวงตากที่ 2 เด็กหญิงอภิสรา  นาคนิลพงศ ประถมศึกษา

315 027638 คุณยงยุทธ  ใจยะสิทธิ์ แขวงทางหลวงตากที่ 2 เด็กชายธีรภัทร  ใจยะสิทธิ์ ประถมศึกษา

316 032859 คุณจิรัฐติพล  มหาศรานนท แขวงทางหลวงตากที่ 2 เด็กหญิงวธูสิริ  มหาศรานนท ประถมศึกษา

317 027517 คุณชวน  คุมแกว แขวงทางหลวงตากที่ 2 นางสาวอมรรัตน  คุมแกว ปริญญาตรี

318 020198 คุณภูริชญา  บุญสม แขวงทางหลวงตากที่ 2 นนร.พรกยกรัย  บุญสม ปริญญาตรี

319 027443 คุณสุวรรณ  บุญธรรม แขวงทางหลวงตากที่ 2 นางสาวณัฐธยาน  บุญธรรม ปริญญาตรี

320 026540 คุณสอาด  บัวแกว แขวงทางหลวงนครปฐม นางสาวธันยพร  บัวแกว ปริญญาตรี

321 032485 คุณรัตนา  ชมสมุทร แขวงทางหลวงนครปฐม นางสาวณัฐธิดา  ชมสมุทร ปริญญาตรี

322 027970 คุณบุญธรรม  อยูคํา แขวงทางหลวงนครปฐม นางสาวนงนภัส  อยูคํา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

323 026966 คุณสันติ  เศรษฐวัฒน แขวงทางหลวงนครปฐม นายภาสกร  เศรษฐวัฒน มัธยมศึกษาตอนปลาย
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324 033498 คุณอนุชา  มีราศรี แขวงทางหลวงนครปฐม เด็กหญิงภัทรวี  มีราศรี ประถมศึกษา

325 026163 คุณคมสันต  กองติ๊บ แขวงทางหลวงนครปฐม เด็กหญิงนวสร  กองติ๊บ มัธยมศึกษาตอนตน

326 023145 คุณเสกสรร  สุพรรณธนพงษ แขวงทางหลวงนครปฐม นางสาวเสกพร  สุพรรณธนพงษ ปริญญาตรี

327 022990 คุณพิกุลทอง  คําแสงดี แขวงทางหลวงนครพนม เด็กชายพชรพล  คําแสงดี ประถมศึกษา

328 013235 คุณเสนห  หมวดสันเทียะ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 เด็กชายจิรานุวัฒน  หมวดสันเทียะ ประถมศึกษา

329 026704 คุณสายสมร  ปุกสันเทียะ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 เด็กหญิงปธิตา  ปุกสันเทียะ ประถมศึกษา

330 030562 คุณสิทธิพร  แพรงสุวรรณ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 เด็กชายวิธวิทย  แพรงสุวรรณ ประถมศึกษา

331 024158 คุณจิรพร  หนองเสนา แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 เด็กหญิงกนกวดี  แกวความครัญ มัธยมศึกษาตอนตน

332 022194 คุณชัยสิทธิ์  ปราณีตพลกรัง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 นายธราดล  ปราณีตพลกรัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

333 020861 คุณสมทรัพย  ฉนานุกูล แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 นายปุณมนัส  ฉนานุกูล ปริญญาตรี

334 029813 คุณพรชัย  ศิลารมย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เด็กชายกิติชา  ศิลารมย ประถมศึกษา

335 033256 คุณกรรณิการ  ยืนยง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เด็กหญิงชัญญานุช  ทองวิเศษ ประถมศึกษา

336 026565 คุณสุด  เพื่อนเกาะ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 นางสาวนภาพร  เพื่อนเกาะ มัธยมศึกษาตอนปลาย

337 030634 คุณศุภชัย  เอี่ยมแยม แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 นางสาวเพ็ญพิชญา  เอี่ยมแยม มัธยมศึกษาตอนตน

338 030071 คุณวิไลวรรณ  อุตตมะ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 นางสาวพรหมพุทธ  อุตตมะ มัธยมศึกษาตอนตน

339 022169 คุณสถิตย  พุมเกาะ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 นางสาวหทัยนาถ  พุมเกาะ ปริญญาตรี

340 031904 คุณนิภาวัลย  บุญจึงเจริญรัตน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เด็กหญิงนิชาภา  บุญจึงเจริญรัตน ประถมศึกษา

341 024326 คุณสายวสันต  อูผลเจริญ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 เด็กชายชัชพงศ  อูผลเจริญ มัธยมศึกษาตอนตน

342 030786 คุณพันธุเทพ  สาตรา แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 เด็กชายภัทรพันธุ  สาตรา ประถมศึกษา
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343 032791 คุณสมเกียรติ  ศิลปพันธุ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 เด็กชายพันธณศิลป  ศิลปพันธุ ประถมศึกษา

344 003309 คุณจักรีพล  เมสสิยาหรักษ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 เด็กชายชัยนันท  เมสสิยาหรักษ ประถมศึกษา

345 023385 คุณจํารัส  อนุรักษ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 เด็กชายกฤษฎิ์  อนุรักษ ประถมศึกษา

346 019185 คุณชาญชิต  สุขมาก แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 นางสาวชลดา  สุขมาก ปริญญาตรี

347 027944 คุณยุทธชัย  วราชิต แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 นางสาวมนชนก  วราชิต ปริญญาตรี

348 024758 คุณอภิชาติ  เพชรศรีจันทร แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุงสง) เด็กชายธนาธิป  เพชรศรีจันทร ประถมศึกษา

349 025322 คุณศราวุธ  เกื้อภักดิ์ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุงสง) นางสาวศรหทัย  เกื้อภักดิ์ ปริญญาตรี

350 023382 คุณจิรายุส  วิเศษราษฎร แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุงสง) นางสาวอิสรีย  วิเศษราษฎร มัธยมศึกษาตอนปลาย

351 026479 คุณวิรุณ  ฤทธาภิรมย แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุงสง) นายกฤตเมธ  ฤทธาภิรมย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

352 027802 คุณไพโรจน  แกวประจุ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุงสง) นางสาวกันยารัตน  แกวประจุ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

353 025321 คุณสุรพงษ  พลวารินทร แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุงสง) นางสาวดารินทร  พลวารินทร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

354 026780 คุณนิภา  เณรานนท แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุงสง) เด็กหญิงอภิชญา  เณรานนท มัธยมศึกษาตอนตน

355 032573 คุณธนวรรธ  คงศรี แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุงสง) เด็กชายณฐกันต  คงศรี ประถมศึกษา

356 032960 คุณมนปริยา  กําลังเกื้อ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุงสง) เด็กชายเขตณคร  กําลังเกื้อ ประถมศึกษา

357 028502 คุณสราวุฒิ  ทองบาง แขวงทางหลวงนครสวรรคที่ 1 นางสาวเหมือนฝน  ทองบาง ปริญญาตรี

358 030021 คุณสมมารถ  หนูโพธิ์ แขวงทางหลวงนครสวรรคที่ 1 เด็กหญิงกมลพร  หนูโพธิ์ ประถมศึกษา

359 024900 คุณชนัดดา  จุลพันธ แขวงทางหลวงนครสวรรคที่ 1 นายวิศรุต  จุลพันธ ปริญญาตรี

360 026229 คุณเทียบ  ปรีนคร แขวงทางหลวงนครสวรรคที่ 1 นายธนพล  ปรีนคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

361 020107 คุณบุษรินทร  เปรมภักดี แขวงทางหลวงนครสวรรคที่ 1 นางสาววิภาดา  เปรมภักดี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง



ลําดับ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก สังกัด ชื่อบุตร ระดับชั้นที่ไดรับทุน

รายชื่อสมาชิกสามัญที่ขอรับสวัสดิการทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ประจําป 2562 

362 020736 คุณกิตติณัฐ  โพธิ์ทอง แขวงทางหลวงนครสวรรคที่ 1 นางสาวณัฐธนิกา  โพธิ์ทอง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

363 024156 คุณนุชรีย  จันทรส แขวงทางหลวงนครสวรรคที่ 2 นายนันทิพัฒน  จันทรส ปริญญาตรี

364 021592 คุณปยะวรรณ  รอดนิ่ม แขวงทางหลวงนครสวรรคที่ 2 นางสาวภทรพรรณ  รอดนิ่ม มัธยมศึกษาตอนปลาย

365 033679 คุณบรรเทิง  ภูพวง แขวงทางหลวงนครสวรรคที่ 2 เด็กหญิงแพรทอง  ภูพวง ประถมศึกษา

366 025960 คุณจรูญ  ศรีแสง แขวงทางหลวงนครสวรรคที่ 2 เด็กหญิงวราภรณ  ศรีแสง ประถมศึกษา

367 023358 คุณอุบลวรรณ  ศุภธีรารักษ แขวงทางหลวงนนทบุรี เด็กหญิงพิมพชนก  ศุภธีรารักษ มัธยมศึกษาตอนตน

368 027086 คุณวิไลวรรณ  บูทอง แขวงทางหลวงนนทบุรี เด็กหญิงสิริเนตร  บูทอง มัธยมศึกษาตอนตน

369 023949 คุณอุบลรัตน  บัวบรรจง แขวงทางหลวงนนทบุรี นางสาวชุติกาญจน    ชํานาญกิจ ปริญญาตรี

370 031140 คุณอรัญญา  เพ็ชรพูล แขวงทางหลวงนราธิวาส นางสาวเพ็ญพิชชา  เพ็ชรพูล ปริญญาตรี

371 022561 คุณวัลลภ  จินดาเพ็ชร แขวงทางหลวงนราธิวาส เด็กชายสุทธิชัย  จินดาเพ็ชร มัธยมศึกษาตอนตน

372 030789 คุณวีระชัย  ปญญาเถิง แขวงทางหลวงนราธิวาส เด็กหญิงกัลยสุดา  ปญญาเถิง ประถมศึกษา

373 030889 คุณเฉลิมพล  กองทัพธรรม แขวงทางหลวงนราธิวาส นางสาวชญานิศ  กองทัพธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย

374 023567 คุณจําลอง  จันสุข  แขวงทางหลวงนราธิวาส นางสาวเกวลี  จันสุข ปริญญาตรี

375 030353 คุณปยะพงศ  ปยะโกศล แขวงทางหลวงนานที่ 1 เด็กชายวชิรวิศว  ปยะโกศล ประถมศึกษา

376 032770 คุณกิตติพงษ  มงคล แขวงทางหลวงนานที่ 1 เด็กหญิงเปมิกา  มงคล ประถมศึกษา

377 024414 คุณกิตกาน  อินยัญญะ แขวงทางหลวงนานที่ 1 นางสาวธนกชพร  อินยัญญะ มัธยมศึกษาตอนปลาย

378 032168 คุณดาวรินทร  สีเมืองแกว แขวงทางหลวงนานที่ 1 เด็กหญิงวชิรญาณ  อรรถจรูญ มัธยมศึกษาตอนตน

379 025235 คุณปเนตร  รมภักดิ์ แขวงทางหลวงนานที่ 2 นางสาวปภาวดี  รมภักดิ์ ปริญญาตรี

380 022133 คุณพัชรี  สิงหอุไร แขวงทางหลวงนานที่ 2 นางสาวศสินี  สิงหอุไร ปริญญาตรี



ลําดับ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก สังกัด ชื่อบุตร ระดับชั้นที่ไดรับทุน

รายชื่อสมาชิกสามัญที่ขอรับสวัสดิการทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ประจําป 2562 

381 024549 คุณฉัตรสุดา  อินทรสอน แขวงทางหลวงนานที่ 2 นายอภิชาติ  อินทรสอน มัธยมศึกษาตอนปลาย

382 028741 คุณพิเชษฐ  ชวาเขต แขวงทางหลวงนานที่ 2 เด็กหญิงกรวรรณ  ชวาเขต ประถมศึกษา

383 030354 คุณวีระชัย  บุญชื่น แขวงทางหลวงนานที่ 2 เด็กหญิงวริศรา  บุญชื่น ประถมศึกษา

384 024142 คุณชัยศิริ  ผูกใจเพื่อน แขวงทางหลวงนานที่ 2 เด็กหญิงพิณศิริ  ผูกใจเพื่อน ประถมศึกษา

385 028246 คุณประทวน  ขัติยา แขวงทางหลวงนานที่ 2 นางสาวหทัยภัทร  ขัติยา มัธยมศึกษาตอนปลาย

386 024464 คุณทนงศักดิ์  บุญเดช แขวงทางหลวงนานที่ 2 นางสาวธันวลดา  บุญเดช ปริญญาตรี

387 028535 คุณอุดม  ฮังโยธา แขวงทางหลวงบึงกาฬ นางสาววรัญญา  ฮังโยธา ปริญญาตรี

388 027269 คุณพิสิษฐ  เกตมาลา แขวงทางหลวงบึงกาฬ นางสาวณัฐธยาน  เกตมาลา มัธยมศึกษาตอนปลาย

389 023616 คุณยุทธนา  กุณรักษ แขวงทางหลวงบึงกาฬ นายกิตติภัฎ  กุณรักษ ปริญญาตรี

390 033021 คุณสุรสิทธิ์  ลานษาวงษ แขวงทางหลวงบึงกาฬ เด็กชายเมธาสิทธิ์  ลานษาวงษ ประถมศึกษา

391 024631 คุณธีระพล  สุโพธิ์ แขวงทางหลวงบึงกาฬ เด็กหญิงภัทรานิษฐ  สุโพธิ์ ประถมศึกษา

392 031917 คุณอดิศักดิ์  ศรีชาดา แขวงทางหลวงบึงกาฬ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชาดา ประถมศึกษา

393 029569 คุณทิวาพร  ศรีชาดา แขวงทางหลวงบึงกาฬ เด็กหญิงพัทธธีรา  สกุลดาว ประถมศึกษา

394 031850 คุณศรัทธาพร  โคตรหานาม แขวงทางหลวงบึงกาฬ เด็กชายจตุรภัทร  ศรีนุกูล ประถมศึกษา

395 029237 คุณปราโมทย  เยาวรัตน แขวงทางหลวงบึงกาฬ นางสาวศิริยากร  เยาวรัตน มัธยมศึกษาตอนปลาย

396 027615 คุณอุทิศ  จิตรํารุณ แขวงทางหลวงบึงกาฬ นางสาวจุฬาลักษณ  จิตรํารุณ ปริญญาตรี

397 027028 คุณชลชาติ  ไชยสุระ แขวงทางหลวงบึงกาฬ นางสาวชุติมณฑน  ไชยสุระ มัธยมศึกษาตอนปลาย

398 028326 คุณวิรัตน  แพงจันทร แขวงทางหลวงบึงกาฬ นางสาวดลฤทัย  แพงจันทร ปริญญาตรี

399 026326 คุณไชยวิทย  บุรสมบูรณ แขวงทางหลวงบึงกาฬ เด็กชายนันทปวัฎ  บุรสมบูรณ ประถมศึกษา
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400 030358 คุณนิตยา  กมลรัมย แขวงทางหลวงบุรีรัมย เด็กหญิงชมพูนุท  กมลรัมย ประถมศึกษา

401 029563 คุณมานพ  ภาสะฐิติ แขวงทางหลวงบุรีรัมย เด็กหญิงธันยวรัชญ  ภาสะฐิติ ประถมศึกษา

402 021526 คุณอรดี  ผลผาเลิศ แขวงทางหลวงบุรีรัมย นางสาวมธุรดา  ผลผาเลิศ ปริญญาตรี

403 031118 คุณสนิท  รวยสูงเนิน แขวงทางหลวงบุรีรัมย เด็กหญิงสุชัญญา  รวยสูงเนิน ประถมศึกษา

404 023599 คุณทยิดา  ชิดไธสง แขวงทางหลวงบุรีรัมย เด็กหญิงณัถธภร  ชิดไธสง มัธยมศึกษาตอนตน

405 031839 คุณณัฐพงษ  นามบุตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย เด็กหญิงลลิตภัทร  นามบุตร ประถมศึกษา

406 020932 คุณนิธิวัชร  อริยธนาเรืองสุข แขวงทางหลวงบุรีรัมย นายธีรรัฐ  อริยธนาเรืองสุข ปริญญาตรี

407 029928 คุณสุพรรษา  ฉับจันทึก แขวงทางหลวงบุรีรัมย นายมงคลกรณ  ธนากรเจริญวิทย ปริญญาตรี

408 031808 คุณอภิชาติ  บรรเทิงใจ แขวงทางหลวงบุรีรัมย เด็กหญิงธัญสุดา  บรรเทิงใจ ประถมศึกษา

409 032869 คุณจงรักษ  เทียนขาว แขวงทางหลวงปทุมธานี เด็กหญิงรจณัณ  เทียนขาว ประถมศึกษา

410 022067 คุณศุภชัย  มุงประสพสุขี แขวงทางหลวงปทุมธานี นายธนภัทร  มุงประสพสุขี ปริญญาตรี

411 020939 คุณปรีชา  มหะหมัด แขวงทางหลวงปทุมธานี นางสาวปาลิตา  มหะหมัด ปริญญาตรี

412 022824 คุณธนิสร  เพ็ชรถนอม แขวงทางหลวงปทุมธานี เด็กหญิงชมนภัส  เพ็ชรถนอม ประถมศึกษา

413 028437 คุณอภิชาติ  ชาญธัญกร แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ นางสาวชัญญนัฐ  ชาญธัญกร มัธยมศึกษาตอนปลาย

414 025612 คุณมานะ  ปลั่งศรี แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ นางสาวภาวินี  ปลั่งศรี ปริญญาตรี

415 029517 คุณชญาณิศา  หอมแชม แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ เด็กหญิงพิชญา  หอมแชม ประถมศึกษา

416 027307 คุณเศรษฐ  จันทอาด แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ นางสาวกานตพิชสา   จันทอาด มัธยมศึกษาตอนปลาย

417 031437 คุณณัฐริดา  สะเหม แขวงทางหลวงปตตานี เด็กหญิงณิชาภัทร  สาและ ประถมศึกษา

418 030017 คุณซารีปะห  ประเสริฐดํา แขวงทางหลวงปตตานี เด็กชายดาเนียล  ประเสริฐดํา ประถมศึกษา
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419 023556 คุณธวัชชัย  ธาระบุญ แขวงทางหลวงปตตานี นายกริศภณ  ธาระบุญ ปริญญาตรี

420 033071 คุณธันยภัคนันท  อุสมันบาฮา แขวงทางหลวงปตตานี นางสาวนิซูฮัยลา  อุสมันบาฮา ปริญญาตรี

421 028488 คุณภาณุวิทย  พรเจริญ แขวงทางหลวงพังงา เด็กหญิงภัทราวดี  พรเจริญ ประถมศึกษา

422 031238 คุณสุวารินทร  อินปา แขวงทางหลวงพะเยา นางสาวรติรัตน   อินปา ปริญญาตรี

423 032721 คุณภัควัฒน  สีทอง แขวงทางหลวงพะเยา เด็กชายวิภัค  สีทอง ประถมศึกษา

424 022790 คุณเสาวลักษณ  พยุหะ แขวงทางหลวงพะเยา นายศุภกร  เทพวิไล ปริญญาตรี

425 026521 คุณสงบ  เมืองใจ แขวงทางหลวงพะเยา เด็กชายวีรวิทย  เมืองใจ ประถมศึกษา

426 030189 คุณกรรณิการ  สมศรี แขวงทางหลวงพะเยา เด็กชายนวืนธร  อุมรุม ประถมศึกษา

427 020261 คุณจรัสแสง  จันทรทัน แขวงทางหลวงพะเยา นายธนิสร  จันทรทัน มัธยมศึกษาตอนปลาย

428 026825 คุณนิคม  ธงศรี แขวงทางหลวงพะเยา นางสาวนหทัย  ธงศรี มัธยมศึกษาตอนปลาย

429 026822 คุณกรรณิการ  สาตนอก แขวงทางหลวงพะเยา นางสาวชุติกาญจน  สาตนอก มัธยมศึกษาตอนตน

430 031117 คุณฐาปนันท  กลมกลอม แขวงทางหลวงพะเยา เด็กหญิงสุภานัน  กลมกลอม ประถมศึกษา

431 029354 คุณมนัญชยา  หลักฐาน แขวงทางหลวงพะเยา เด็กหญิงมิณฑิตา  หลักฐาน ประถมศึกษา

432 027098 คุณปยนุช  เมาลานนท แขวงทางหลวงพะเยา เด็กชายนนทวริทธิ์  เมาลานนท มัธยมศึกษาตอนตน

433 032359 คุณวรัญู  เครือสาร แขวงทางหลวงพะเยา เด็กหญิงวรฤทัย  เครือสาร ประถมศึกษา

434 025384 คุณชยพล  เพชรจํานง แขวงทางหลวงพัทลุง เด็กชายพลากร  เพชรจํานง มัธยมศึกษาตอนตน

435 027220 คุณสถิต  ยิ้มสงา แขวงทางหลวงพัทลุง นางสาวปยะดา  ยิ้มสงา ปริญญาตรี

436 030317 คุณอุดม  อินใหม แขวงทางหลวงพัทลุง เด็กชายณราชัย  อินใหม ประถมศึกษา

437 030520 คุณสุรีย  เหล็มปาน แขวงทางหลวงพัทลุง เด็กหญิงนูซีรีน  สุขเหยาะ ประถมศึกษา
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438 023671 คุณเปลงศรี  คงแกว แขวงทางหลวงพัทลุง นายฐิติศักดิ์  คงแกว ปริญญาตรี

439 028314 คุณไพโรจน  นาคยิ้ม แขวงทางหลวงพิจิตร นายถิรพิทย  นาคยิ้ม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

440 027320 คุณมะยม  เสือเปรม แขวงทางหลวงพิจิตร นายพัชร  เสือเปรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

441 030340 คุณขจรศักดิ์  พุกกลิ่น แขวงทางหลวงพิจิตร เด็กชายธนกฤต  พุกกลิ่น ประถมศึกษา

442 030271 คุณชยากร  แมนเมีอง แขวงทางหลวงพิจิตร เด็กชายสถาปนา  แมนเมือง ประถมศึกษา

443 024674 คุณประดิษฐ  เสือเปรม แขวงทางหลวงพิจิตร นายปฏิภาณ  เสือเปรม ปริญญาตรี

444 021591 คุณเบญจภรณ  สงศรี แขวงทางหลวงพิจิตร นายภคญวัฒน  สงศรี ปริญญาตรี

445 032510 คุณวิรัตน  ทะยศ แขวงทางหลวงพิษณุโลก เด็กชายศิริวงศ  ทะยศ ประถมศึกษา

446 029538 คุณถวิล  พึ่งสมบัติ แขวงทางหลวงพิษณุโลก นายวรชัย  พึ่งสมบัติ ปริญญาตรี

447 028105 คุณพรพิมล  รัตนฉวี แขวงทางหลวงพิษณุโลก เด็กชายปวริศ  รัตนฉวี ประถมศึกษา

448 029455 คุณมาเนตร  เพิ่มทวี แขวงทางหลวงพิษณุโลก เด็กหญิงกัญญาพัชร  คุมญาติ มัธยมศึกษาตอนตน

449 030406 คุณศิขรินทร  บุญบํารุง แขวงทางหลวงพิษณุโลก เด็กหญิงณัฏฐกานต  บุญบํารุง ประถมศึกษา

450 026684 คุณผดุง  มวงมา แขวงทางหลวงพิษณุโลก นายนครินทร  มวงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย

451 025532 คุณละเอียด  มาลี แขวงทางหลวงพิษณุโลก นางสาวศุภาวรรณ  มาลี ปริญญาตรี

452 025264 คุณพัชรา  บุญมาวงศ แขวงทางหลวงพิษณุโลก นายทินภัทร  เครือยิ้ม ปริญญาตรี

453 032355 คุณวันชัย  จันทรธีระกุล แขวงทางหลวงพิษณุโลก เด็กหญิงมนัสนันท  จันทรธีระกุล ประถมศึกษา

454 010994 คุณสมชาย  นาคพานิช แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) นางสาวสุกัญญา  นาคพานิช ปริญญาตรี

455 031763 คุณกัญญารัตน  ทองสุข แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) เด็กหญิงปพิชญา  ทองสุข ประถมศึกษา

456 031798 คุณอนุสรณ  สุขประเสริฐ แขวงทางหลวงเพชรบุรี นางสาววิภาดา  สุขประเสริฐ มัธยมศึกษาตอนปลาย
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457 030308 คุณโสรัจจ  ดวงแกว แขวงทางหลวงเพชรบุรี เด็กหญิงรัญชิดา  ดวงแกว ประถมศึกษา

458 030214 คุณจักรพันธุ  แกวสีงาม แขวงทางหลวงเพชรบุรี นายภูษณุ   แกวสีงาม มัธยมศึกษาตอนตน

459 019858 คุณชาริณี  เกษสกุล แขวงทางหลวงเพชรบุรี นางสาวณัฐปรัชต  เกษสกุล ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

460 023457 คุณปยวัฒน  ไทรงาม แขวงทางหลวงเพชรบุรี เด็กหญิงปริยาภัทร  ไทรงาม ประถมศึกษา

461 032693 คุณขวัญใจ  ปญจธารากุล แขวงทางหลวงเพชรบุรี เด็กหญิงธนัชชา  ทองสายใหญ ประถมศึกษา

462 031120 คุณอรรถพล  ปอมมณี แขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ 1 เด็กชายกันตภณ  ปอมมณี ประถมศึกษา

463 023419 คุณเบ็ญจลักษณ  สุขเสถียร แขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ 1 เด็กชายกสิณณัชพจน  สุขเสถียร ประถมศึกษา

464 029435 คุณชาญวิทย  จันทรทับ แขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ 2 (บึงสามพัน) นายณัฐชนน  จันทรทับ ปริญญาตรี

465 029915 คุณประณิตา  ดาโส แขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ 2 (บึงสามพัน) เด็กหญิงจันทรัสม  สงวนพันธ ประถมศึกษา

466 033034 คุณสุธี  โททอง แขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ 2 (บึงสามพัน) เด็กหญิงชาคริยา  โททอง ประถมศึกษา

467 023588 คุณสุพี  เขียวเกษม แขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ 2 (บึงสามพัน) เด็กหญิงแพรวรุง  เขียวเกษม ประถมศึกษา

468 023706 คุณไกรลาส  รามพิชัย แขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ 2 (บึงสามพัน) เด็กหญิงนภักร  รามพิชัย ประถมศึกษา

469 029516 คุณณัฐฐพล  พรอมมูล แขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ 2 (บึงสามพัน) นางสาวนันทนภัส  พรอมมูล มัธยมศึกษาตอนปลาย

470 032002 คุณเกษร  กมลอนุวงศ แขวงทางหลวงแพร เด็กหญิงธัญวรัตน  กมลอนุวงศ ประถมศึกษา

471 022127 คุณวรวุฒิ  วิทยาพาสุข แขวงทางหลวงภูเก็ต นางสาวพรวลัชญ  วิทยาพาสุข ปริญญาตรี

472 028419 คุณธัชณภพ  ชายเกลี้ยง (จาเอก) แขวงทางหลวงภูเก็ต เด็กชายณัสธร  ชายเกลี้ยง ประถมศึกษา

473 026142 คุณสุริยา  นนทรีย แขวงทางหลวงภูเก็ต เด็กชายภัทรพล  นนทรีย ประถมศึกษา

474 030546 คุณวีระศักดิ์  รักเลง แขวงทางหลวงภูเก็ต เด็กชายธนกฤต  รักเลง ประถมศึกษา

475 026143 คุณสนิท  ควรกลา แขวงทางหลวงภูเก็ต นายชัชชล  ควรกลา ปริญญาตรี
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476 010800 คุณสมศักดิ์  โชคเกิด แขวงทางหลวงมหาสารคาม นายจิรวัฒน  โชคเกิด ปริญญาตรี

477 023487 คุณพิสมัย  ชุมภักดี แขวงทางหลวงมหาสารคาม นางสาวกิ่งกมล  ชุมภักดี ปริญญาตรี

478 023252 คุณวาสนา  เพชรายุทธการ แขวงทางหลวงมหาสารคาม นายศิวกร  เพชรายุทธการ ปริญญาตรี

479 028424 คุณนิคม  ออนธรรมา แขวงทางหลวงมหาสารคาม นางสาวจิรภิญญา  ออนธรรมา ปริญญาตรี

480 026646 คุณวัชรินทร  ภวมัย แขวงทางหลวงมหาสารคาม นายภาคภูมิ  ภวมัย ปริญญาตรี

481 030309 คุณเทอดพงค  ไชยสมบัติ แขวงทางหลวงมหาสารคาม เด็กชายพงศพัฒน  ไชยสมบัติ ประถมศึกษา

482 029674 คุณธัญลักษณ  บัวแชม แขวงทางหลวงมหาสารคาม เด็กหญิงสุโสภณา  สรอยสาคํา ประถมศึกษา

483 032099 คุณธวัชชัย  พรไพรินทร แขวงทางหลวงมุกดาหาร นายกฤษฏิ์  พรไพรินทร ปริญญาตรี

484 022021 คุณวิโรจน  ตะตองใจ แขวงทางหลวงมุกดาหาร นางสาวอารีรัตน  ตะตองใจ ปริญญาตรี

485 028881 คุณไพวัลย  นาโสก แขวงทางหลวงมุกดาหาร นางสาวอริสรา  นาโสก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

486 026713 คุณชาตรี  ผลบุญ แขวงทางหลวงมุกดาหาร นายธนภัทร  ผลบุญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

487 027853 คุณเกตมณี  จํารูญประดิษฐกุล แขวงทางหลวงมุกดาหาร นางสาวศุภาพิชญ  จํารูญประดิษฐกุล มัธยมศึกษาตอนปลาย

488 017621 คุณณัฐพงค  จํารูญประดิษฐกุล แขวงทางหลวงมุกดาหาร นางสาวศุภิสรา  จํารูญประดิษฐกุล มัธยมศึกษาตอนปลาย

489 030182 คุณนิตยา  บุตรชาติ แขวงทางหลวงมุกดาหาร เด็กชายชลภัทร  บุตรชาติ ประถมศึกษา

490 030984 คุณอภิชาติ  เมืองโคตร แขวงทางหลวงมุกดาหาร เด็กหญิงกะชามาศ   เมืองโคตร มัธยมศึกษาตอนตน

491 030151 คุณเดชา  สายบุตร แขวงทางหลวงมุกดาหาร เด็กหญิงฐณิชา   สายบุตร ประถมศึกษา

492 028697 คุณบัญชา  กุลสุทธิ์ แขวงทางหลวงมุกดาหาร นายกิตติธัช  กุลสุทธิ์ ปริญญาตรี

493 026915 คุณนคร  อุนคํา แขวงทางหลวงมุกดาหาร นางสาวพัฒตราภรณ  อุนคํา ปริญญาตรี

494 005222 คุณสุชาติ  ปริปุญโญ แขวงทางหลวงมุกดาหาร นางสาวฐิตินันท  ปริปุญโญ ปริญญาตรี
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495 023150 คุณปราโมทย  ศรีวงษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร นางสาวชุติมนฑน  ศรีวงษ ปริญญาตรี

496 027852 คุณชูพงษ  กอวงศ แขวงทางหลวงมุกดาหาร เด็กหญิงนิธิพร  กอวงศ มัธยมศึกษาตอนตน

497 027985 คุณประยงค  สุมนวัฒนกุล แขวงทางหลวงแมฮองสอน เด็กชายอภินันท  สุมนวัฒนกุล ประถมศึกษา

498 028022 คุณวิชาญ  อิวชาวนา แขวงทางหลวงยโสธร นางสาวยลดา  อิวชาวนา มัธยมศึกษาตอนปลาย

499 031067 คุณธงศักดิ์  เวียงสิมา แขวงทางหลวงยโสธร เด็กชายธนชาติ  เวียงสิมา ประถมศึกษา

500 029948 คุณอมรรัตน  ไกยสวน แขวงทางหลวงยโสธร เด็กหญิงดวงฤทัย  ไกยสวน ประถมศึกษา

501 022056 คุณมนูญ  วานิช แขวงทางหลวงยโสธร นางสาวธัญชนก  วานิช ปริญญาตรี

502 027850 คุณจุไรรัตน  ศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงยโสธร นางสาวพิมพวิภา  ศรีสวัสดิ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

503 022553 คุณเสาวนีย  ตันติวิชช แขวงทางหลวงยะลา นายภัคพล  ตันติวิชช ปริญญาตรี

504 024653 คุณสมฤทัย  พรหมณี แขวงทางหลวงยะลา นางสาวสุทธิดา  พรหมณี ปริญญาตรี

505 030539 คุณประกิจ  แซปุง แขวงทางหลวงยะลา เด็กชายธีรภัทร  แซปุง ประถมศึกษา

506 031885 คุณวิภาพร  เกตุจังหาร แขวงทางหลวงรอยเอ็ด เด็กชายชิษณุพงศ  กลาหาญ ประถมศึกษา

507 032415 คุณณัฐพล  เยี่ยมชัยภูมิ แขวงทางหลวงรอยเอ็ด เด็กหญิงจิรัชยา  เยี่ยมชัยภูมิ ประถมศึกษา

508 029433 คุณอดุลย  อิ่มบุญสุ แขวงทางหลวงรอยเอ็ด นายสหอรุณ  อิ่มบุญสุ ปริญญาตรี

509 016468 คุณอภิสิทธิ์  มาโคตร แขวงทางหลวงรอยเอ็ด นางสาวณัฐชนันท  มาโคตร มัธยมศึกษาตอนปลาย

510 032405 คุณพรเพ็ญ  เกตุจังหาร แขวงทางหลวงรอยเอ็ด เด็กชายภูปกรณ  เกตุจังหาร ประถมศึกษา

511 030228 คุณสุพรรณ  ปากวิเศษ แขวงทางหลวงรอยเอ็ด เด็กหญิงสุพิชญา  ปากวิเศษ ประถมศึกษา

512 027424 คุณจารึก  รอดตัว แขวงทางหลวงระนอง นางสาวพิณกวี  รอดตัว มัธยมศึกษาตอนตน

513 030510 คุณคงศักดิ์  สุวรรณนอย แขวงทางหลวงระนอง เด็กหญิงณัฐธัญญา  สุวรรณนอย ประถมศึกษา
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514 030060 คุณวิลาวรรณ  ศักดิ์รัตน(แซอุย) แขวงทางหลวงระนอง เด็กชายณัฐวัฒน  ศักดิ์รัตน ประถมศึกษา

515 030727 คุณอิศรินทร  อรุณสวัสดิ์ แขวงทางหลวงระยอง นางสาวบุณยวีร  อรุณสวัสดิ์ ปริญญาตรี

516 032577 คุณญาณวุฒิ  พากเพียร แขวงทางหลวงระยอง เด็กหญิงเขมจิรา  พากเพียร ประถมศึกษา

517 033425 คุณเอกนรินทร  เต็งทอง แขวงทางหลวงระยอง เด็กชายโอภาส  เต็งทอง ประถมศึกษา

518 025998 คุณรัชชนก  สุขสนอง แขวงทางหลวงราชบุรี นายธิติพล  สุขสนอง ปริญญาตรี

519 025448 คุณดรุณี  ศรีทองสุข แขวงทางหลวงราชบุรี นางสาวศศิชา  สิงหวิชัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

520 031456 คุณสรรเสริญ  ชาติดี แขวงทางหลวงราชบุรี เด็กชายกิตติพงศ ชาติดี ประถมศึกษา

521 021168 คุณโกศล  ทับพุม แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 นางสาวสุพิชฌาย  ทับพุม ปริญญาตรี

522 022575 คุณศุภชัย  ทองขาว แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 เด็กหญิงปภาดา  ทองขาว ประถมศึกษา

523 029487 คุณรวีวรรณ  ขจรศิลป แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 เด็กชายคามืน  ขจรศิลป ประถมศึกษา

524 031214 คุณสวัสดิ์  มาตยคํา แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 เด็กหญิงจินณจุฑาห  มาตยคํา ประถมศึกษา

525 032579 คุณมาโนช  ยอดขาว แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 เด็กหญิงวิลาสินี  ยอดขาว ประถมศึกษา

526 031626 คุณพุดตาล  พิรมรัมย แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 เด็กชายวรยล  พิรมรัมย ประถมศึกษา

527 023815 คุณวรรณวิษา  ปองประสิทธิ์ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 นายธนกร  เสชัง มัธยมศึกษาตอนตน

528 026223 คุณสุนทร  วงเวียน แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 นางสาวธิดารัตน  วงเวียน ปริญญาตรี

529 029964 คุณศุภกิตติ์  มัธยมนันทน แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 เด็กหญิงพันธนันท  มัธยมนันทน ประถมศึกษา

530 006729 คุณพิทักษพงษ  เพียรทอง แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 นางสาวศรัณยาพร  เพียรทอง ปริญญาตรี

531 025654 คุณสังเวียน  วงคลังกา แขวงทางหลวงลําปางที่ 1 นายกฤษฎา  วงคลังกา ปริญญาตรี

532 027213 คุณทองลวน  อินทะ แขวงทางหลวงลําปางที่ 1 นางสาวพรไพลิน  อินทะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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533 032358 คุณนิทัศน  ปงกิลินันท แขวงทางหลวงลําปางที่ 1 เด็กหญิงนันทัชพร  ปงกิลินันท ประถมศึกษา

534 031091 คุณสิทธิศักดิ์  เมฆศิริ แขวงทางหลวงลําปางที่ 1 เด็กชายเอกชานันท  เมฆศิริ ประถมศึกษา

535 024532 คุณไพฑูรย  นาโตนด แขวงทางหลวงลําปางที่ 2 เด็กชายพีรวิชญ  นาโตนด ประถมศึกษา

536 022600 คุณเจริญ  เววา แขวงทางหลวงลําปางที่ 2 นางสาวจิรภิญญา  เววา ปริญญาตรี

537 025429 คุณขรรเพ็ชร  พิมพิรัตน แขวงทางหลวงลําพูน เด็กหญิงธิติวดี  พิมพิรัตน มัธยมศึกษาตอนตน

538 033011 คุณวีระชัย  เทพซาว แขวงทางหลวงลําพูน เด็กชายปุญญพัฒน  เทพซาว ประถมศึกษา

539 019822 คุณกิตติพงศ  เพชรจันทรธเนศ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 นายณัฏฐพล  เพชรจันทรธเนศ ปริญญาตรี

540 021781 คุณศิริลักษณ  ดีแกว แขวงทางหลวงเลยที่ 1 นายภานุวัฒน  ดีแกว ปริญญาตรี

541 020707 คุณวิภาดา  เที่ยงสันเทียะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 นางสาวปวีณนุช  เที่ยงสันเทียะ ปริญญาตรี

542 023435 คุณสุกัญญา  พันธุมาก แขวงทางหลวงเลยที่ 1 นายพชร  พันธุมาก ปริญญาตรี

543 022884 คุณมยุรี  รมภักดิ์ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 นางสาวฐานิยา  รมภักดิ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

544 030171 คุณศราวุธ  ทาวทา แขวงทางหลวงเลยที่ 1 เด็กชายอิทธิกร  ทาวทา ประถมศึกษา

545 030523 คุณณัฐวุฒิ  รัตนมณี แขวงทางหลวงเลยที่ 1 เด็กชายกิตติพันธ  รัตนมณี ประถมศึกษา

546 029878 คุณเจริญ  แสงอรุณ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 นางสาวสิรภัทร  แสงอรุณ มัธยมศึกษาตอนปลาย

547 020161 คุณกมลวรรณ  ฉัตรถี แขวงทางหลวงเลยที่ 1 นายณัฐณัฏฐ  ฉัตรถี ปริญญาตรี

548 022263 คุณอรรณพ  วุฒิธาดา แขวงทางหลวงเลยที่ 1 นายธนภัทร  วุฒิธาดา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

549 027635 คุณจิระวัน  นามมุงคุณ แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) นางสาวศศิรัตน  นามมุงคุณ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

550 030763 คุณอภิศักดิ์  พานิพัด แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) เด็กหญิงศุภลักคณา  พานิพัด ประถมศึกษา

551 031324 คุณสุเชาว  กงเพชร แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) เด็กหญิงวิชญาดา  กงเพชร ประถมศึกษา
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552 028158 คุณอนวัช  ฉิมาภาคย แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) นางสาวนิศาชล  ฉิมาภาคย ปริญญาตรี

553 023975 คุณวิธาน  บุญประกอบ แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) นางสาวอัญชิษฐา  บุญประกอบ มัธยมศึกษาตอนปลาย

554 029222 คุณศิริชัย  มานิตยนาค แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) เด็กชายบรรพต  มานิตยนาค ประถมศึกษา

555 011824 คุณอัศนีย  นาราศรี แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) นางสาวนิชา  นาราศรี ปริญญาตรี

556 032045 คุณธนฤญ  ตระกูนสืบชาติ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 เด็กหญิงณชกนก  ตระกูนสืบชาติ ประถมศึกษา

557 028686 คุณสมคิด  ปดถา แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 นางสาวณัฎฐณิชา  ปดถา ปริญญาตรี

558 030210 คุณเทิดศักดิ์  เลไธสง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 เด็กชายนพรุจ  เลไธสง ประถมศึกษา

559 032416 คุณดาริน  ใจดี แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 เด็กหญิงเหนือณัฐฎา  ใจดี ประถมศึกษา

560 031848 คุณสัจจพงษ  แสวงผล แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 เด็กหญิงอธิชา  แสวงผล ประถมศึกษา

561 032748 คุณสาริสา  บุญเปรือง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 เด็กหญิงวาทิณี  บุญเปรือง ประถมศึกษา

562 032986 คุณธัญพิชา  ไลเลิศ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เด็กชายภคิน  ไลเลิศ ประถมศึกษา

563 032419 คุณปยะ  กุลวงค แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เด็กหญิงณิชานันท  กุลวงค ประถมศึกษา

564 021800 คุณสุกานดา  พิมล แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 นายจิรกิตติ์  พิมล ปริญญาตรี

565 023585 คุณบรรจงศิลป  หลาคํา แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 นางสาวศรุตา  หลาคํา ปริญญาตรี

566 030672 คุณธีรวุฒิ  บุตรวงค แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เด็กหญิงชญานิศ  บุตรวงศ ประถมศึกษา

567 031193 คุณสมปราชญ  สวนหมาก แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เด็กหญิงวราภรณ  สวนหมาก ประถมศึกษา

568 030752 คุณสุขสันต  ผิวผา แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เด็กหญิงชญานนันท  ผิวผา ประถมศึกษา

569 021191 คุณดํารง  ดํารักษ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 นายเกียรติดํารงค  ดํารักษ ปริญญาตรี

570 019091 คุณวิรัตน  ภูทะวัง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 นางสาวพนัชกร  ภูทะวัง ปริญญาตรี
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571 026558 คุณสุรพล  ทัพไทย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 นางสาวพาณิภัค  ทัพไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย

572 027270 คุณยงยุทธ  ชํานาญ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 นายครองพล  ชํานาญ มัธยมศึกษาตอนตน

573 032733 คุณอรวรรณ  แกวจันลา แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เด็กชายปลายฝน  แกวจันลา ประถมศึกษา

574 029542 คุณชวลิต  ชาสงวน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เด็กหญิงพิชญธิดา   ชาสงวน ประถมศึกษา

575 020778 คุณละออง  พลเยี่ยม แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 นางสาวพรรณภัค  พลเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนตน

576 027287 คุณติณณภพ  ชารีรักษ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สวางแดนดิน) นายวายุ  ชารีรักษ ปริญญาตรี

577 007879 คุณจักรพล  นินทะราช แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สวางแดนดิน) เด็กหญิงพรนรินทร  นินทะราช ประถมศึกษา

578 029942 คุณมนตรี  อินธุโสภณ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สวางแดนดิน) เด็กชายศรัญยพงศ  อินธุโสภณ ประถมศึกษา

579 032498 คุณวสกร  ราชวงศ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สวางแดนดิน) เด็กหญิงกวิสรา  ราชวงศ ประถมศึกษา

580 030825 คุณธีรวัฒน  มีสัจจะธรรม แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สวางแดนดิน) เด็กชายณัฐชนน  มีสัจจะธรรม มัธยมศึกษาตอนตน

581 027540 คุณวลัยลักษณ  ไชยวงศคต แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สวางแดนดิน) นางสาวมาลินี  หลาหิบ มัธยมศึกษาตอนปลาย

582 020944 คุณทรงศักดิ์  ยศรักษา แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สวางแดนดิน) นางสาวอภิญญา  ยศรักษา มัธยมศึกษาตอนตน

583 030251 คุณอุไรวรรณ  มุสิแดง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหมอม) นายจิรพล  ไชยคช ปริญญาตรี

584 032754 คุณหทัยรัตน  หนูปาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหมอม) เด็กหญิงภาวิดา  หนูปาน ประถมศึกษา

585 028902 คุณรุงทิวา  ชุมประยูร แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหมอม) นายอนาวิล  ชุมประยูร ปริญญาตรี

586 033819 คุณอุราวรรณ  ศรีงาม แขวงทางหลวงสงขลาที่1 เด็กชายสุรธัช  ยงยุทธ ประถมศึกษา

587 029301 คุณสุกัญญา  ละอองสกุล แขวงทางหลวงสงขลาที่1 เด็กหญิงกชพร  ละอองสกุล ประถมศึกษา

588 018322 คุณอภิเทพ  จินดา แขวงทางหลวงสตูล นางสาวกุลนิดา  จินดา ปริญญาตรี

589 016242 คุณเดชชัย  เส็มสัน แขวงทางหลวงสตูล นางสาวปณยา  เส็มสัน ปริญญาตรี
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590 012922 คุณพิชัย  สุดแสน แขวงทางหลวงสตูล นางสาวพรสินี  สุดแสน มัธยมศึกษาตอนปลาย

591 029028 คุณสุชาติ  เชาวนเสฎฐกุล แขวงทางหลวงสตูล นายธนัท  เชาวนเสฏฐกุล มัธยมศึกษาตอนปลาย

592 023947 คุณสมบูรณ  ไชยสวัสดิ์ แขวงทางหลวงสตูล เด็กชายเจตนิพัทธ  ไชยสวัสดิ์ ประถมศึกษา

593 027238 คุณชนะภัย  มุณีแนม แขวงทางหลวงสตูล เด็กหญิงเกศราภรณ  มุณีแนม ประถมศึกษา

594 025831 คุณขนิษฐา  สังขวิสิทธิ์ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ นายภาสวิชญ  สังขวิสิทธิ์ ปริญญาตรี

595 027087 คุณรุงทิพย  บุญชู แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เด็กชายปฐมพร  บุญชู ประถมศึกษา

596 021018 คุณกันตยา  ชลพฤกษา แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม นายอานนท  ตันญาศิริ ปริญญาตรี

597 025757 คุณประภา  เลาะเมาะ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม นางสาวปาริษา  เลาะเมาะ ปริญญาตรี

598 031160 คุณพัฒนพงศ  ทองสุข แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เด็กชายอินทัช  ทองสุข ประถมศึกษา

599 021146 คุณยอดเพ็ชร  วัฒนดิเรก แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เด็กหญิงวริษฐา  วัฒนดิเรก มัธยมศึกษาตอนตน

600 029713 คุณมนสิการ  โพธิ์นาคเงิน แขวงทางหลวงสมุทรสาคร นางสาววรรษมน  โพธิ์นาคเงิน ปริญญาตรี

601 029747 คุณปญจรี  กลับชม แขวงทางหลวงสมุทรสาคร นายทินกฤต  กลับชม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

602 030704 คุณอภิสิทธิ์  ชูหมั้น แขวงทางหลวงสระแกว (วัฒนานคร) เด็กหญิงณัฐวศา  ชูหมั้น ประถมศึกษา

603 026813 คุณสุชาติ  โพธิกุล แขวงทางหลวงสระบุรี นางสาวตะวันฉาย  โพธิกุล ปริญญาตรี

604 027557 คุณสุรศักดิ์  พูลทรัพย แขวงทางหลวงสระบุรี เด็กชายฌานิทธี  พูลทรัพย ประถมศึกษา

605 031085 คุณอัจฉริยะ  ชัยแจง แขวงทางหลวงสระบุรี เด็กหญิงภัทรนิดา  ชัยแจง ประถมศึกษา

606 033696 คุณณัฐวุฒิ  พันธุพิพัฒน แขวงทางหลวงสระบุรี เด็กชายพีรภาส  พันธุพิพัฒน ประถมศึกษา

607 025765 คุณณรงคศักดิ์  ยอดเมือง แขวงทางหลวงสระบุรี นายธนาศักดิ์   ยอดเมือง ปริญญาตรี

608 010166 คุณพนม  ศรีพิทักษ แขวงทางหลวงสิงหบุรี นางสาวจิรัชยา  ศรีพิทักษ ปริญญาตรี
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609 030869 คุณประภาศิริ  อวนศรี แขวงทางหลวงสิงหบุรี เด็กหญิงปณิชา  อวนศรี ประถมศึกษา

610 019478 คุณพงษอมร  พจนเจริญกิจ แขวงทางหลวงสิงหบุรี เด็กหญิงมานิตา  พจนเจริญกิจ ประถมศึกษา

611 032070 คุณศุภโชค  นาคเกตุ แขวงทางหลวงสิงหบุรี เด็กหญิงลภัสรดา  นาคเกตุ ประถมศึกษา

612 020278 คุณไผท  ดวงดารา แขวงทางหลวงสิงหบุรี นายธีรภัทร  ดวงดารา ปริญญาตรี

613 030877 คุณอนุชา  เอี่ยมไผ แขวงทางหลวงสุโขทัย นางสาวณัฐชยา  เอี่ยมไผ ปริญญาตรี

614 030876 คุณภุชงค  บุญญา แขวงทางหลวงสุโขทัย เด็กชายภูริวโรตม  บุญญา มัธยมศึกษาตอนตน

615 033422 คุณชัยชาญ  ทะนานนท แขวงทางหลวงสุโขทัย เด็กชายณัฐพัฒน  ทะนานนท ประถมศึกษา

616 033458 คุณพงศธร  เรืองนวล แขวงทางหลวงสุโขทัย เด็กหญิงพิชญา  เรืองนวล ประถมศึกษา

617 030338 คุณสกล  ทองกลิ่น แขวงทางหลวงสุโขทัย เด็กหญิงกชพรรณ  ทองกลิ่น ประถมศึกษา

618 030387 คุณตอพงษ  มณีอินทร แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 นางสาวนภสร  มณีอินทร มัธยมศึกษาตอนปลาย

619 024038 คุณณัฏฐา  อยูสนอง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 นางสาวพัณณิตา  อยูสนอง มัธยมศึกษาตอนปลาย

620 031606 คุณวัชระ  วิสภักดิ์ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 นางสาวธนพร  วิสภักดิ์ ปริญญาตรี

621 028964 คุณฐิติพร  มูลพันธุ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 นางสาวพิมพพิชชา  มูลพันธุ มัธยมศึกษาตอนปลาย

622 029885 คุณจตุพล  เทพมังกร แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 เด็กชายวรินทร  เทพมังกร ประถมศึกษา

623 027886 คุณศุภชัย  เรืองทอง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรืองทอง ประถมศึกษา

624 033662 คุณเกรียงไกร  สุภาคุณานนท แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อูทอง) เด็กชายวริทธิ์นันท  สุภาคุณานนท ประถมศึกษา

625 033252 คุณมารุต  สาเฉย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อูทอง) เด็กหญิงพิชามญชุ สาเฉย ประถมศึกษา

626 030146 คุณอมรรัตน  พรหมศิรินนท แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อูทอง) เด็กชายพณา  พรหมศิรินนท ประถมศึกษา

627 030472 คุณกฤษณ  พรหมศิรินนท แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อูทอง) เด็กหญิงณธกร  พรหมศิรินนท ประถมศึกษา
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628 030701 คุณนิตา  หงษสีลา แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อูทอง) เด็กหญิงนภัส  ศักดิ์วรกุลชัย ประถมศึกษา

629 006531 คุณสะอาด  จักรกลม แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อูทอง) เด็กหญิงปรายฟา  จักรกลม ประถมศึกษา

630 010556 คุณสําราญ  ชอบทํากิจ แขวงทางหลวงสุราษฎรธานีที่ 1 นายชยุตพล  ชอบทํากิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

631 024433 คุณมะลิวัลย  ชัยสิทธิ์ แขวงทางหลวงสุราษฎรธานีที่ 1 นางสาวณัฏฐา  ชัยสิทธิ์ ปริญญาตรี

632 028207 คุณศิราวรรณ  ศรีชุม แขวงทางหลวงสุราษฎรธานีที่ 1 เด็กหญิงณัฐธิดา ตรีศรี ประถมศึกษา

633 022034 คุณวินิจ  ทับกะแดะ แขวงทางหลวงสุราษฎรธานีที่ 1 นางสาวศศิวิมล  ทับกะแดะ ปริญญาตรี

634 026276 คุณณัฐณิชา  ศิริยงค แขวงทางหลวงสุราษฎรธานีที่ 1 นางสาวชนินาถ  ศิริยงค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

635 021930 คุณสุพัตรา  ชัยวัฒนพงษ แขวงทางหลวงสุราษฎรธานีที่ 1 นางสาวปภาวี  ชัยวัฒนพงษ มัธยมศึกษาตอนปลาย

636 027563 คุณมณฑล  ภัทราเวทวิวัฒน แขวงทางหลวงสุราษฎรธานีที่ 1 นายภาสกร  ภัทราเวทวิวัฒน มัธยมศึกษาตอนตน

637 028860 คุณบุญนํา  ทองเนื้องาม แขวงทางหลวงสุราษฎรธานีที่ 1 นายพศิน  ทองเนื้องาม ปริญญาตรี

638 023667 คุณวศิน  สมบูรณ แขวงทางหลวงสุราษฎรธานีที่ 1 นายกฤตนัน  สมบูรณ มัธยมศึกษาตอนปลาย

639 027880 คุณกาญจนา  สุวรรณรัตน แขวงทางหลวงสุราษฎรธานีที่ 2 (กาญนดิษฐ) นางสาวแกวทองธาร  สุวรรณรัตน ปริญญาตรี

640 022245 คุณวนิดา  จินาวงศ แขวงทางหลวงสุราษฎรธานีที่ 2 (กาญนดิษฐ) นางสาวจุฬาลักษณ  จินาวงศ ปริญญาตรี

641 028275 คุณปราโมทย  พรหมเพชร แขวงทางหลวงสุราษฎรธานีที่ 2 (กาญนดิษฐ) นางสาวกัญญารัตน  พรหมเพชร มัธยมศึกษาตอนปลาย

642 028376 คุณนพดล  รัตนรักษ แขวงทางหลวงสุราษฎรธานีที่ 2 (กาญนดิษฐ) เด็กชายสุทธิวัฒน  รัตนรักษ ประถมศึกษา

643 023668 คุณประจวบ  กรุณกิจ แขวงทางหลวงสุราษฏรธานีที่ 3 (เวียงสระ) นางสาวจิตประภัสสร  กรุณกิจ ปริญญาตรี

644 025309 คุณวรรษมน  ถนอม แขวงทางหลวงสุราษฏรธานีที่ 3 (เวียงสระ) นางสาวพรรณกมล  ถนอม ปริญญาตรี

645 026405 คุณสุนันทา  ตันซื่อ แขวงทางหลวงสุราษฏรธานีที่ 3 (เวียงสระ) นางสาวชนธิกานต  ตันซื่อ มัธยมศึกษาตอนปลาย

646 023166 คุณรุงทิพย  ปทะวานิช แขวงทางหลวงสุราษฏรธานีที่ 3 (เวียงสระ) เด็กชายภูริณัฐ  ปทะวานิช ประถมศึกษา
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647 024768 คุณสุมลธา  ประเสริฐวรพงศ แขวงทางหลวงสุราษฏรธานีที่ 3 (เวียงสระ) นายพีรวัส  ประเสริฐวรพงศ มัธยมศึกษาตอนตน

648 030524 คุณพรเทพ  พรหมสุวรรณ แขวงทางหลวงสุราษฏรธานีที่ 3 (เวียงสระ) เด็กชายรัฐสรณ  พรหมสุวรรณ ประถมศึกษา

649 025686 คุณสุริยา  มากแกว แขวงทางหลวงสุราษฏรธานีที่ 3 (เวียงสระ) เด็กหญิงศศินา  มากแกว ประถมศึกษา

650 023384 คุณสมโชค  สงขํา แขวงทางหลวงสุราษฏรธานีที่ 3 (เวียงสระ) นายฐาปกรณ  สงขํา ปริญญาตรี

651 030774 คุณกฤษฎา  คงปลอด แขวงทางหลวงสุราษฏรธานีที่ 3 (เวียงสระ) เด็กหญิงรวิสรา  คงปลอด ประถมศึกษา

652 001187 คุณศักดิ์ชาย  องอาจ แขวงทางหลวงสุรินทร นางสาวทิพยมาส  องอาจ ปริญญาตรี

653 024144 คุณสมพร  ประยงคหอม แขวงทางหลวงสุรินทร เด็กหญิงณัฎฐพร  ประยงคหอม ประถมศึกษา

654 030687 คุณพฤหัส  ขันทอง แขวงทางหลวงสุรินทร เด็กชายพอเพียง  ขันทอง ประถมศึกษา

655 030398 คุณพินันท  ปรากฏชื่อ แขวงทางหลวงสุรินทร นางสาวใบยา  ปรากฎชื่อ ปริญญาตรี

656 024075 คุณวิทยา  เวชสวัสดิ์ แขวงทางหลวงหนองคาย นางสาวอพิชญาภรณ  เวชสวัสดิ์ ปริญญาตรี

657 024708 คุณกมล  อําพานนท แขวงทางหลวงหนองคาย นายณัฐพล  อําพานนท ปริญญาตรี

658 028708 คุณพันพัฒน  บรรจงรัตน แขวงทางหลวงหนองคาย นางสาวพัชราภรณ  บรรจงรัตน ปริญญาตรี

659 027026 คุณปรีดี  อัสวะภูมิ แขวงทางหลวงหนองคาย เด็กหญิงพรพรรณ  อัสวะภูมิ มัธยมศึกษาตอนตน

660 030395 คุณสามารถ  ศรีนาดี แขวงทางหลวงหนองคาย เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีนาดี ประถมศึกษา

661 031903 คุณรัชยานันต  เขียนศรีออน แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู เด็กหญิงขวัญวิสุทธิ์  เขียนศรีออน มัธยมศึกษาตอนตน

662 021047 คุณเพ็ญนภา  รุจิภากร แขวงทางหลวงอยุธยา นายณพล  รุจิภากร ปริญญาตรี

663 031112 คุณนพดล  คงสมบูรณ แขวงทางหลวงอยุธยา เด็กชายปฎิภาน  คงสมบูรณ ประถมศึกษา

664 033124 คุณวิทยา  พรหมวิจิตร แขวงทางหลวงอยุธยา นางสาววิภาวี  พรหมวิจิตร ปริญญาตรี

665 008782 คุณฉลาดนภ  ธงทอง แขวงทางหลวงอยุธยา นายสิทธา  ธงทอง ปริญญาตรี



ลําดับ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก สังกัด ชื่อบุตร ระดับชั้นที่ไดรับทุน

รายชื่อสมาชิกสามัญที่ขอรับสวัสดิการทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ประจําป 2562 

666 024572 คุณเรืองเดช  อวยเจริญ แขวงทางหลวงอยุธยา เด็กชายภาสวิชญ  อวยเจริญ ประถมศึกษา

667 022570 คุณปมลภร  นิจเมืองปกษ แขวงทางหลวงอยุธยา นางสาวสิริกุล  นิจเมืองปกษ ปริญญาตรี

668 022728 คุณธีระศักดิ์  วันนาพอ แขวงทางหลวงอางทอง นางสาวจุฑารัตน  วันนาพอ ปริญญาตรี

669 027803 คุณสมบัติ  ทองเนื้อแปด แขวงทางหลวงอางทอง นางสาวกานตธิดา  ทองเนื้อแปด มัธยมศึกษาตอนปลาย

670 019726 คุณธวัชชัย  โลทะกะ แขวงทางหลวงอางทอง นายรัฐพล  โลทะกะ มัธยมศึกษาตอนปลาย

671 030095 คุณพัทธนันท  เกตุประทุม แขวงทางหลวงอางทอง เด็กชายชัยวิชญ  เกตุประทุม ประถมศึกษา

672 031607 คุณเกษินี  วิสภักดิ์ แขวงทางหลวงอางทอง นายวิชญะ  วิสภักดิ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

673 018710 คุณสมควร  สืบประสิทธิ์ แขวงทางหลวงอางทอง เด็กหญิงมนัสณัญช  สืบประสิทธิ์ มัธยมศึกษาตอนตน

674 023152 คุณจิรธนินท  เหมัษฐิติ แขวงทางหลวงอางทอง นางสาวจิรนันท  เหมัษฐิติ มัธยมศึกษาตอนปลาย

675 022727 คุณนิมิตร  สายสมุทร แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ เด็กหญิงทรายเงิน  สายสมุทร ประถมศึกษา

676 015580 คุณละอองทิพย  เกิดกลาง แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ นายอานนท   สอยเหลือง ปริญญาตรี

677 023450 คุณสุธิชัย  บุญชุบ แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ นางสาวสุวิมล  บุญชุบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

678 032308 คุณพลธีรวัฒน  แสนพันธ แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ เด็กหญิงชัญญาณัฎฐ  แสนพันธ ประถมศึกษา

679 030861 คุณพิชัย  กาญจนสิงห แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ เด็กหญิงกฤติยาภรณ  กาญจนสิงห ประถมศึกษา

680 030186 คุณนิสิต  สินเติม แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ เด็กหญิงพิชชาภา  สินเติม ประถมศึกษา

681 030120 คุณกฤษณะ  ทองยอย แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ เด็กหญิงรพินทรนาถ  ทองยอย ประถมศึกษา

682 024511 คุณเครือวัลย  เพชรไกร แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ เด็กชายชยกร  เพชรไกร ประถมศึกษา

683 031277 คุณสิทธิศักดิ์  หวังสิน แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ นายรัชศักดิ์  หวังสิน มัธยมศึกษาตอนตน

684 021634 คุณนาถ  เวชกามา แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ นางสาวกฤษณา  เวชกามา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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685 033015 คุณมุกดา  มีคุณ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 เด็กหญิงพรชรินทร  สีหวิรุฬหการ ประถมศึกษา

686 031646 คุณเอนก  สุวรรณภูเต แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 นางสาวกัลยสุดา  สุวรรณภูเต มัธยมศึกษาตอนตน

687 022007 คุณธนพร  สีบุญ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 นางสาวกนกรัตน  สีบุญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

688 030394 คุณวัชรพงษ  ปลัดศรีชวย แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 เด็กหญิงวชิรญาณ  ปลัดศรีชวย ประถมศึกษา

689 026753 คุณฐิตาภรณ  เหลาภักดี แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) นางสาวเบญญากานต  เหลาภักดี ปริญญาตรี

690 022077 คุณวุฒิชัย  จริยธรรมานุกูล แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) นางสาววิชญา  จริยธรรมานุกูล ปริญญาตรี

691 030008 คุณจันทรโท  ปะโสทานัง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) เด็กหญิงสุภาวิตา  ปะโสทานัง มัธยมศึกษาตอนตน

692 020201 คุณสุภชัย  จันทรธง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) เด็กหญิงชนิดาภา  จันทรธง ประถมศึกษา

693 031982 คุณปุณยนุช  สีนวน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) เด็กหญิงกัลชนา  แข็งแรง ประถมศึกษา

694 030217 คุณมานพ  มะลิกรรณ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) เด็กหญิงเมธปญา  มะลิกรรณ ประถมศึกษา

695 032003 คุณบุญสังข  บุญประเสริฐ แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 นางสาวกนกวัลย  บุญประเสริฐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

696 022708 คุณพิสิฐ  แววเพ็ชร แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 นางสาวนพมาศ  แววเพ็ชร ปริญญาตรี

697 028443 คุณสนธยา  รอดเส็ง แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 นางสาวนัทธมน  รอดเส็ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

698 031948 คุณกรรณิการ  เขื่อนแปด แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 เด็กชายพงษกรรณิ์  เขื่อนแปด ประถมศึกษา

699 030718 คุณอรรณพ  มีสติ แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 เด็กหญิงเกศกาญจน  มีสติ ประถมศึกษา

700 030726 คุณพีรยุทธ  นันตะสุข แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 นางสาวสุธีมนต  นันตะสุข ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

701 027004 คุณกนกวรรณ  พรหมนอย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 นางสาววริสรา  พรหมนอย มัธยมศึกษาตอนปลาย

702 030239 คุณศรีนวล  นันตะสุข แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 เด็กหญิงปรีชญาน  นันตะสุข ประถมศึกษา

703 027763 คุณปาริชาติ  จักรนารายณ แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 นางสาวปารียา  จักรนารายณ มัธยมศึกษาตอนตน
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704 019897 คุณจิรวัฒน  สุขมา แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 เด็กชายชยพัทธ  สุขมา ประถมศึกษา

705 027231 คุณบัณฑิต  รักษาดี แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 เด็กหญิงจิณณตา  รักษาดี มัธยมศึกษาตอนตน

706 009697 คุณมรกต  ขจรบุญ แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 เด็กชายกวิน  ขจรบุญ มัธยมศึกษาตอนตน

707 026159 คุณสาโรจน  อินมา แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 นางสาวภัควดี  อินมา ปริญญาตรี

708 030020 คุณอรทัย  นนทะโชติ แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 เด็กหญิงภีรดา  นนทะโชติ ประถมศึกษา

709 031065 คุณเกรียงไกร  แสงสุวรรณ แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 เด็กชายชินกฤต  แสงสุวรรณ ประถมศึกษา

710 028506 คุณสุทธิพันธ  ปานธูป แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 นางสาวสุทธิดา  ปานธูป มัธยมศึกษาตอนปลาย

711 032961 คุณบุตรี  ครามศรี แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 เด็กชายภพธนภณ  ครามศรี ประถมศึกษา

712 030325 คุณไพฑูรย  เขตจัตุรัส แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 เด็กชายอาทิวรา  เขตจัตุรัส ประถมศึกษา

713 026935 คุณปรารถนา  ชํานาญรักษา แขวงทางหลวงอุทัยธานี เด็กหญิงชุติกาญจน  ชํานาญรักษา มัธยมศึกษาตอนตน

714 022390 คุณพรวิภา  ฉันทประภัสสร แขวงทางหลวงอุทัยธานี นางสาวกรกมล  ฉันทประภัสสร มัธยมศึกษาตอนปลาย

715 025128 คุณชุลีพร  ตระกูลมีทรัพย แขวงทางหลวงอุทัยธานี เด็กชายพลชณภัทร  ตระกูลมีทรัพย มัธยมศึกษาตอนตน

716 023084 คุณรุงรัตน  กลิ่นมาลา แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 นางสาวธัญวรัตน  กลิ่นมาลา ปริญญาตรี

717 022689 คุณตรีเทพ  บุญประสงค แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 นางสาวตริตาภรณ  บุญประสงค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

718 030493 คุณวรรณา  เทพสุริย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เด็กหญิงฟาลดา  เทพสุริย ประถมศึกษา

719 023353 คุณวินัย  เฉลิมพงษ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 นางสาววาณิสตา  เฉลิมพงษ มัธยมศึกษาตอนปลาย

720 030817 คุณเถลิงศักดิ์  แสงจันทรขาว แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 นายวงศธร  แสงจันทรขาว มัธยมศึกษาตอนปลาย

721 025984 คุณโชติเดชา  แสงสกุล แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 นางสาวเพชรลดา  แสงสกุล มัธยมศึกษาตอนตน

722 032436 คุณรุง  มาลา แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 เด็กชายธนารักษ   ทองจัตุ ประถมศึกษา
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723 020628 คุณทศพร  อานนท แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 นายเขมนันท  อานนท ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

724 024784 คุณอรวรรญา  วรวิเศษ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 นางสาวศรัณยา  วรวิเศษ ปริญญาตรี

725 024098 คุณยุทธนา  ประสารยา สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) นางสาวปนัดดา  ประสารยา มัธยมศึกษาตอนปลาย

726 031821 คุณณัฎฐสุชา  อินตะวงค สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) เด็กหญิงณัฐชญา  สุริยงค ประถมศึกษา

727 027641 คุณวิทูร  จินดามณี สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) เด็กหญิงชาริษา  จินดามณี ประถมศึกษา

728 031898 คุณพิมพรัตน  กันทะวงค สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) เด็กหญิงนันทธนัษฐ  กันทะวงค ประถมศึกษา

729 020733 คุณไพฑูรย  พงษชวลิต สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) นางสาววริษา  พงษชวลิต มัธยมศึกษาตอนปลาย

730 017535 คุณสกนธ  คัมภีรกิจ สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) นางสาวศรุตยา  คัมภีรกิจ ปริญญาตรี

731 022611 คุณนิทัศน  จิตติวิสุทธิกุล สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) นางสาวพึงฤทัย  จิตติวิสุทธิกุล ปริญญาตรี

732 023070 คุณสุมาลัย  ชัยวงศ สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) นางสาวปุณิกา  ชัยวงศ มัธยมศึกษาตอนตน

733 031760 คุณสิริรักษ  ประดิษฐสุวรรณ สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) เด็กหญิงฐิติรัตน  ประดิษฐสุวรรณ ประถมศึกษา

734 018208 คุณฉลาด  ชวดเปย สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) เด็กชายชาตโยดม  ชวดเปย ประถมศึกษา

735 025293 คุณสิทธิโชค  ลี้มิ่งสวัสดิ์ สํานักงานทางหลวงที่ 2 (แพร) นายภรัณยู  ลี้มิ่งสวัสดิ์ ปริญญาตรี

736 026636 คุณกฤติยา  สมดี สํานักงานทางหลวงที่ 2 (แพร) นายธิติภูมิ   สมดี มัธยมศึกษาตอนปลาย

737 029587 คุณทอม  เพชรหาญ สํานักงานทางหลวงที่ 2 (แพร) นางสาวทิพธาราวัลย  เพชรหาญ มัธยมศึกษาตอนปลาย

738 030930 คุณประไพพิมพ  รามัญอุดม สํานักงานทางหลวงที่ 2 (แพร) เด็กชายปภังกรณ  รามัญอุดม ประถมศึกษา

739 030346 คุณกฤษณุ  ศุภจิตรานนท สํานักงานทางหลวงที่ 2 (แพร) เด็กหญิงณัฐธัญ  ศุภจิตรานนท ประถมศึกษา

740 031084 คุณสิทธิโชค  สนประเทศ สํานักงานทางหลวงที่ 2 (แพร) เด็กหญิงเบญญาภา  สนประเทศ ประถมศึกษา

741 032715 คุณวรรณา  กลีบกลางดอน สํานักงานทางหลวงที่ 2 (แพร) เด็กชายวรภพ  แสนลือ ประถมศึกษา
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742 030491 คุณภาคภูมิ  คําชื่น สํานักงานทางหลวงที่ 2 (แพร) เด็กหญิงพิมพวรา  คําชื่น ประถมศึกษา

743 029580 คุณณภัทร  รมเย็น สํานักงานทางหลวงที่ 2 (แพร) นางสาวชิดชนก  รมเย็น ปริญญาตรี

744 024418 คุณพิสิษฐ  พรินทรากุล สํานักงานทางหลวงที่ 2 (แพร) เด็กชายพิทักษพงศ  พรินทรากุล มัธยมศึกษาตอนตน

745 030575 คุณพุทธสิทธิ์  ออนสุระทุม สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เด็กชายจตุรภัทร  ออนสุระทุม ประถมศึกษา

746 023057 คุณพิเชษฐ  จุสูงเนิน สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เด็กหญิงนพรัตน  จุสูงเนิน ประถมศึกษา

747 032731 คุณชาญชัย  นิกาญจนกูล สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เด็กชายถีรวุฒิ   นิกาญจนกูล ประถมศึกษา

748 030053 คุณพงษศักดิ์  อาจลา สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เด็กชายณฐพงศ  อาจลา ประถมศึกษา

749 030036 คุณอนุชา  ทิพยอุทัย สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เด็กหญิงชนัญธิดา  ทิพยอุทัย มัธยมศึกษาตอนตน

750 028352 คุณนริศ  เข็มอุทา สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นายเนติพงษ  เข็มอุทา ปริญญาตรี

751 026504 คุณเดือน  จันทะมาลา สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นางสาวปราณชนก  จันทะมาลา ปริญญาตรี

752 028167 คุณทัศนียา  พบสมัย สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นางสาวชฎาพร  พบสมัย ปริญญาตรี

753 032053 คุณชัยยง  กอทอง สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นางสาวนิตินพรัช  กอทอง ปริญญาตรี

754 028396 คุณมนตรี  หลาบเหมทุม สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นางสาวมรรชมณ  หลาบเหมทุม มัธยมศึกษาตอนปลาย

755 028247 คุณวิจักษ  ศิริสงค สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นายเพิ่มพูล  ศิริสงค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

756 030456 คุณสนธิ  ศรีสุข สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นางสาวศศิวรรณ  ศรีสุข มัธยมศึกษาตอนปลาย

757 021098 คุณพงษศักดิ์  ประกอบแกว สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นายชนชิต  ประกอบแกว มัธยมศึกษาตอนปลาย

758 030759 คุณธนพนธ  กิตติธรรม สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เด็กหญิงธัญชนก  กิตติธรรม ประถมศึกษา

759 022058 คุณสวน  พลซา สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นายเดชาพล  พลซา ปริญญาตรี

760 028170 คุณวิจิตร  สาขามุละ สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นายรัฐวุฒิ  สาขามุละ ปริญญาตรี
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761 026645 คุณปรีชา  นนตะแสน สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เด็กชายนทีธร  นนตะแสน ประถมศึกษา

762 030700 คุณวีรวัฒน  บุงนาแซง สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เด็กหญิงนิชานันท  บุงนาแซง ประถมศึกษา

763 028451 คุณอนุชาติ  พานนูน สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นางสาวปะรินดา  พานนูน ปริญญาตรี

764 028339 คุณญาณวรรณ  บุษดี สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นางสาวณัฐนันทน  บุษดี มัธยมศึกษาตอนตน

765 031221 คุณวิริยะ  ปากดีสี สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เด็กหญิงรมฟา  ปากดีสี ประถมศึกษา

766 024202 คุณสมชาย  เฉียดไธสง สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นางสาวจินดามณี  เฉียดไธสง มัธยมศึกษาตอนปลาย

767 021544 คุณวัฒโนทัย  นาชัยเวียง สํานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) นายพีรพัฒน  นาชัยเวียง มัธยมศึกษาตอนปลาย

768 026842 คุณนที  บุญลือ สํานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) นายณัฐวุฒิ  บุญลือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

769 030365 คุณยุทยา  แดงสิน สํานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) นายสหรัตน  แดงสิน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

770 030734 คุณนิมิต  พงษไพฑูรย สํานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) นายพนัช  พงษไพฑูรย มัธยมศึกษาตอนปลาย

771 024195 คุณประดิษฐ  แสงอรุณ สํานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) นายณภัทร  แสงอรุณ มัธยมศึกษาตอนตน

772 013932 คุณสมศักดิ์  อินทฉิม สํานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) เด็กหญิงชนิกันต  อินทฉิม มัธยมศึกษาตอนตน

773 029954 คุณซาฟยะฮ  ฮิมสกุล สํานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) เด็กหญิงนัจวา  ฮิมสกุล ประถมศึกษา

774 024994 คุณเฉลิม  จิวเดช สํานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) เด็กชายธราดล  จิวเดช ประถมศึกษา

775 032988 คุณสุภาภรณ  ผองผิว สํานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) เด็กชายณฐพงศ  ผองผิว ประถมศึกษา

776 026421 คุณวิลาวรรณ  เสาพรม สํานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) เด็กชายยิ่งคุณ  นิลมาส ประถมศึกษา

777 032668 คุณธนกร  พรณรงค สํานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) เด็กชายกานปติ  พรณรงค ประถมศึกษา

778 024996 คุณทรงพล  มีสวนทอง สํานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) นางสาวกัลยาณี  มีสวนทอง ปริญญาตรี

779 023480 คุณหทัยรัตน  ดีนวนพะเนา สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) นางสาวพิชชาภา  ดีนวนพะเนา ปริญญาตรี
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780 020583 คุณจีรวัฒน  จินดาเนตร สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) นายศุภวิชญ  จินดาเนตร ปริญญาตรี

781 023977 คุณณปภา  ปุณยานันต สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) นางสาวศุภาพิชญ  ปุณยานันต ปริญญาตรี

782 029173 คุณณรงค  คงเปยม สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) นางสาวสุทธิกานต  คงเปยม ปริญญาตรี

783 028669 คุณบวรเชษฐ  อุทัยวัฒน สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) นายคุณานนต  อุทัยวัฒน ปริญญาตรี

784 020372 คุณนุชนารถ  เฉลยพนิต สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) นางสาวปพิชญา  เฉลยพนิต ปริญญาตรี

785 022695 คุณแสวง  เกตุหัวรอง สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) นางสาวกัญญา  เกตุหัวรอง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

786 028421 คุณชมฐสุนี  อินทสิทธิ์ สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) นายไรวินท  อินทสิทธิ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

787 023147 คุณมานะ  คชสีห สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) นางสาวอรณิชา  คชสีห มัธยมศึกษาตอนปลาย

788 024621 คุณวิเชียร  อินทรอักษร สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) นางสาววันวิษา  อินทรอักษร มัธยมศึกษาตอนตน

789 027489 คุณจอมปวีร  จันทรหิรัญ สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เด็กหญิงพรรณวลัย  จันทรหิรัญ ประถมศึกษา

790 031322 คุณอุษา  เครือกนก สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เด็กหญิงจิรชยา  เครือกนก ประถมศึกษา

791 030795 คุณสมบูรณ  อุทธตรี สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เด็กชายธีรธวัช  อุทธตรี ประถมศึกษา

792 030045 คุณสุกาญจนา  ชมภู สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เด็กหญิงสุพิชฌาย  ชมภู ประถมศึกษา

793 030410 คุณสมศักดิ์  จึงสําเร็จการ สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เด็กชายกวีวัธน  จึงสําเร็จการ ประถมศึกษา

794 019260 คุณนภาภรณ  เชี่ยวชล สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) นายธนวัฒน  เชี่ยวชล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

795 023337 คุณหลักทรัพย  มีลาภ สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) นายศุภกร  มีลาภ ปริญญาตรี

796 028199 คุณวินัย  เทพสิงเสาร สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) เด็กชายเอกภพ  เทพสิงเสาร ประถมศึกษา

797 016993 คุณศุภโชค  ปนกุมภีร สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) นางสาวณัฐวิภา  ปนกุมภีร มัธยมศึกษาตอนปลาย

798 026818 คุณสรายุทธ  คําภักดี สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) นางสาวพรรณิกา  คําภักดี ปริญญาตรี
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799 030363 คุณพงษศักดิ์  กอกัน สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) เด็กหญิงพัทรมาดา  กอกัน ประถมศึกษา

800 026070 คุณสมหมาย  สุขสลุง สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) นายกิตติภพ   สุขสลุง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

801 027303 คุณชนมสิตา  นันทกุล สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) เด็กหญิงปทมนันท  นันทกุล ประถมศึกษา

802 026069 คุณวิษณุ  เด็ดแกว สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) นางสาวดรุณี  เด็ดแกว มัธยมศึกษาตอนปลาย

803 021884 คุณสุทธิ  ยศสุธรรม สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) นางสาววริศรา  ยศสุธรรม ปริญญาตรี

804 025987 คุณอาชวินทร  ปุณยานันต สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) เด็กชายคณาธิป  ปุณยานันต ประถมศึกษา

805 026417 คุณชาญอภิสิทธิ์  ธานีรัตน สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) เด็กชายพิธิวัฒน  ธานีรัตน ประถมศึกษา

806 025818 คุณอลิสา  แสนใจวุฒิ สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) นางสาวฐาณัชชา   แสนใจวุฒิ ปริญญาตรี

807 029198 คุณคงฤทธิ์  ณ วิเชียร สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) เด็กหญิงกุลนิดา  ณ วิเชียร มัธยมศึกษาตอนตน

808 028410 คุณวันชัย  ศิริเลิศวัฒนา สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) นายสิรภพ  ศิริเลิศวัฒนา มัธยมศึกษาตอนปลาย

809 022264 คุณศิริพร  นานกระโทก สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) นางสาวศดานันท  นานกระโทก ปริญญาตรี

810 026770 คุณชมาภรณ  ใจคํา สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ) นายเทพรักษ   อารักษคุณากร มัธยมศึกษาตอนตน

811 030434 คุณยุทธภูมิ  สัตถาผล สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน) เด็กหญิงอรกัญญา  สัตถาผล ประถมศึกษา

812 026675 คุณประหยัด  นามมุงคุณ สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน) เด็กหญิงอภิญญา  นามมุงคุณ ประถมศึกษา

813 031662 คุณศักดา  สิทธิพล สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน) นายธีรภัทร  สิทธิพล ปริญญาตรี

814 027107 คุณทองสวน  มณีเลิศ สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน) นายชลธี  มณีเลิศ ปริญญาตรี

815 030857 คุณสุพจน  เมาะราษี สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน) นางสาวสุพัตรา  เมาะราษี ปริญญาตรี

816 030778 คุณเกรียงศักดิ์  ตันปยะกุล สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน) นางสาวกชพร  ตันปยะกุล ปริญญาตรี

817 026570 คุณรพีพรรณ  บุพศิริ สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน) นายศิริ  บุพศิริ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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818 020622 คุณสมศักดิ์  พิมพาภรณ สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน) นายกันตพิชญ  พิมพาภรณ มัธยมศึกษาตอนตน

819 030158 คุณอนงค  พัฒนโพธิ์ สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน) เด็กหญิงชลธิดา  พัฒนโพธิ์ ประถมศึกษา

820 023103 คุณธนัท  บุตรศรีภูมิ สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน) เด็กชายธนกฤต  บุตรศรีภูมิ ประถมศึกษา

821 030582 คุณสราวุธ  ไชยชมภู สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน) เด็กชายศุภฤกษ  ไชยชมภู ประถมศึกษา

822 030150 คุณธีรพงศ  เทียมกัน สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน) เด็กหญิงศศิธร  เทียมกัน ประถมศึกษา

823 024351 คุณพรศรี  ไชยนนท สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน) นายณัฐพล  โมแซง มัธยมศึกษาตอนตน

824 032671 คุณเสนห  เจริญวงศ สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน) เด็กหญิงธัญชนก  เจริญวงศ ประถมศึกษา

825 031918 คุณนุชรินทร  ปะนามะทัง สํานักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) เด็กชายยุทธภูมิ  ปะนามะทัง ประถมศึกษา

826 030533 คุณอดิศักดิ์  ชนะพันธ สํานักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) เด็กหญิงเมธาพร  ชนะพันธ ประถมศึกษา

827 029318 คุณขวัญรัตน  วอนขม สํานักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) เด็กหญิงกนกวรรณ  ภาษี มัธยมศึกษาตอนตน

828 023116 คุณสุดใจ  บุตตะวงศ สํานักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) นางสาววชิราภรณ  บุตตะวงศ ประถมศึกษา

829 030490 คุณพรทิพย  คงกะแดะ สํานักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) นางสาวชญาณี  คงกะแดะ ปริญญาตรี

830 014498 คุณสินสมุทร  ธรรมทินโน สํานักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) นางสาวอธิษฐาน  ธรรมทินโน ปริญญาตรี

831 028348 คุณสมพร  แสงขันธ สํานักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เด็กชายชนาเมธ   แสงขันธ ประถมศึกษา

832 003938 คุณมานิต  ศิวกุล สํานักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) นายปฏิภาณ  ศิวกุล ปริญญาตรี

833 021786 คุณประเทือง  แสงสุกวาว สํานักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) นางสาวปริชาติ  แสงสุกวาว ปริญญาตรี

834 032119 คุณนิวัฒน  โปริสา สํานักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) นางสาวปทมะธิดา  โปริสา ปริญญาตรี

835 028688 คุณถนอม  แกนภูเลิศ สํานักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) นางสาวประภาพร  แกนภูเลิศ ปริญญาตรี

836 022455 คุณสมใจ  กอนคําดี สํานักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) นางสาวอภิชญา  กอนคําดี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง



ลําดับ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก สังกัด ชื่อบุตร ระดับชั้นที่ไดรับทุน

รายชื่อสมาชิกสามัญที่ขอรับสวัสดิการทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ประจําป 2562 

837 019819 คุณประสาท  จันทสาร สํานักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) นางสาวสุพิชฌาย  จันทสาร มัธยมศึกษาตอนปลาย

838 032714 คุณนพฤทธิ์  ขาวออน สํานักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เด็กหญิงณัฐนิชา  ขาวออน มัธยมศึกษาตอนตน

839 031074 คุณภูวนาถ  นาคราชา สํานักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เด็กชายกฤตภาส   นาคราชา ประถมศึกษา

840 025832 คุณพรชัย  ทัศนพงษ สํานักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เด็กชายฐปกรณ  ทัศนพงษ ประถมศึกษา

841 029864 คุณปฐมพงศ  เสนาใหญ สํานักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เด็กชายวสุ   เสนาใหญ ประถมศึกษา

842 027327 คุณเศกสิทธิ์  ผลศิริ สํานักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เด็กชายอาชวณน  ผลศิริ ประถมศึกษา

843 019675 คุณสุริโย  ศรีรักษา สํานักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีรักษา มัธยมศึกษาตอนตน

844 023863 คุณอนุชิต  ชูรัตน สํานักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) นางสาวชลลดา  ชูรัตน ปริญญาตรี

845 017178 คุณเฉลิมพล  ศิลโรจน สํานักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) นางสาวผกาวดี  ศิลโรจน ปริญญาตรี

846 033616 คุณมนตริสสา  แกวชินพร สํานักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) นางสาวอุรัสยา  แกวชินพร ปริญญาตรี

847 017000 คุณบุปผา  พรบุตร สํานักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) เด็กชายสรวิศ  พรบุตร มัธยมศึกษาตอนตน

848 022730 คุณสมควร  นวลกิ่ง สํานักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) เด็กหญิงศศิวิมล  นวลกิ่ง มัธยมศึกษาตอนตน

849 030157 คุณเกษมสุข  อุตตมะ สํานักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) เด็กหญิงพิมพพิสุทธิ์  อุตตมะ มัธยมศึกษาตอนตน

850 023111 คุณสุวิทย  หงษหา สํานักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) เด็กหญิงบุญญาดา  หงษหา ประถมศึกษา

851 020289 คุณวิจิตร  กรมทอง สํานักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) เด็กหญิงปวันพัสตร  กรมทอง ประถมศึกษา

852 030976 คุณทวีวัฒน  ไตรหัตถทรัพย สํานักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) เด็กชายภัทรดนัย  ไตรหัตถทรัพย ประถมศึกษา

853 033505 คุณธนนันตพล  พลวิเศษ สํานักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) เด็กชายไชยเจริญ  พลวิเศษ ประถมศึกษา

854 032103 คุณสุภรณ  ศรีชูวงศ สํานักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) นางสาวชญาณี  ศรีชูวงศ ปริญญาตรี

855 029716 คุณสมาน  วิจิตรญาณพล สํานักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) นางสาวอภิสรา  วิจิตรญาณพล มัธยมศึกษาตอนตน
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856 032256 คุณพิชญสุภัค  จงจิตร สํานักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) เด็กหญิงอรนฤมล  จงจิตร มัธยมศึกษาตอนตน

857 031470 คุณปญญารัตน  ทิพยประชาบาล สํานักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) เด็กหญิงสกุลวนันท  ขวัญศรี ประถมศึกษา

858 030320 คุณยุธยา  ตราโต สํานักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) เด็กหญิงพัทธธีรา  ตราโต ประถมศึกษา

859 029181 คุณนรินทร  ครุฑปกษี สํานักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) นางสาวจริยาภรณ  ครุฑปกษี มัธยมศึกษาตอนปลาย

860 026063 คุณสามารถ  ลัดดาแยม สํานักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) นายสิทธินันท  ลัดดาแยม มัธยมศึกษาตอนปลาย

861 029461 คุณสุกัลยา  ภักดีลิขิต สํานักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) นางสาวสิรีธร  ภักดีลิขิต มัธยมศึกษาตอนปลาย

862 032257 คุณทรงศิลป  ศรีขันซาย สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) นางสาวจารุกร  ศรีขันซาย ปริญญาตรี

863 028046 คุณสมศักดิ์  เกตุแกว สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) นางสาวเมติกาญจน  เกตุแกว มัธยมศึกษาตอนตน

864 028322 คุณนพพร  พิสุทธิมาน สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เด็กหญิงศุภากร  พิสุทธิมาน ประถมศึกษา

865 022783 คุณชูชาติ  รุงสาย สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เด็กชายกนกพล  รุงสาย ประถมศึกษา

866 014523 คุณจุมพล  ศรีจรัส สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) นายชญานันท  ศรีจรัส มัธยมศึกษาตอนปลาย

867 029606 คุณธงชัย  วงศแสงธรรม สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เด็กหญิงจิดาภา  วงศแสงธรรม ประถมศึกษา

868 029660 คุณเกษศิรินทร  รูปสม สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เด็กหญิงแพรวา  รูปสม มัธยมศึกษาตอนตน

869 032740 คุณขวัญฤดี  นาประจุล สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เด็กหญิงพิชามญธุ  นาประจุล ประถมศึกษา

870 023321 คุณสุมิหลา  เนียมวงษ สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) นายอนันดา  รัตนะนุพงศ ปริญญาตรี

871 031004 คุณพัฒนศักดิ์  แสนมาตย สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เด็กหญิงบุณณดา  แสนมาตย ประถมศึกษา

872 029486 คุณพอชม  จันทรศิริ สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เด็กหญิงลลิตภัทร  แกววิชิต ประถมศึกษา

873 025555 คุณวิเชษฐากณร  ศรีโปฎก สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) นายตฤณภพ  ศรีโปฎก มัธยมศึกษาตอนปลาย

874 028044 คุณนิมิตร  ตันติจิตจาธรณ สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) นางสาวภัณฑิรา  ตันติจิตจาธรณ มัธยมศึกษาตอนตน
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875 025796 คุณสมพร  ชุมเพ็งพันธ สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เด็กหญิงเปรมฤดี  ชุมเพ็งพันธ มัธยมศึกษาตอนตน

876 028114 คุณสุบิน  พรหมชัยภูมิ สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) นางสาวษมาพร  พรหมชัยภูมิ มัธยมศึกษาตอนปลาย

877 027153 คุณถนอม  พลายมี สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เด็กหญิงณัฐนันท  พลายมี มัธยมศึกษาตอนตน

878 028193 คุณอภิศักดิ์  ศรีบุญธรรม สํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) นางสาวปณฑิตา  ศรีบุญธรรม มัธยมศึกษาตอนตน

879 028216 คุณเชวง  เหลือจันทร สํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) นางสาวอัญชสา  เหลือจันทร มัธยมศึกษาตอนปลาย

880 030184 คุณละมาย  เขียวชะอุม สํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) เด็กหญิงพิมพใจ  เขียวชะอุม มัธยมศึกษาตอนตน

881 030909 คุณประมวล  ชูบรรจง สํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) นายธนกร  ชูบรรจง มัธยมศึกษาตอนปลาย

882 028402 คุณสมใจ  เกตุนอย สํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) นางสาวสมฤทัย  ติยะวงศ มัธยมศึกษาตอนตน

883 029477 คุณกิตติยา  ทับทิมนาค สํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) เด็กชายแทนคุณ  สีสมบัติ ประถมศึกษา

884 030573 คุณเวหา  สีสมบัติ สํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) เด็กหญิงสิปาง  สีสมบัติ ประถมศึกษา

885 032656 คุณเจษฎา  ชูเวทย สํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) เด็กชายญาณวิธ  ชูเวทย ประถมศึกษา

886 030266 คุณสมศักดิ์  ยงเพชร สํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) เด็กชายพีรณัฐ  ยงเพชร ประถมศึกษา

887 030781 คุณนพรัตน  สายเนตร สํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) นายภัทรพล  สายเนตร มัธยมศึกษาตอนตน

888 018613 คุณอิทธิวิช  มากปรี สํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) นายลีนวัฒน  มากปรี มัธยมศึกษาตอนตน

889 007635 คุณประเสริฐ  ไพสาลี สํานักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) นางสาววศินี  ไพสาลี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

890 011727 คุณสมหวัง  บานชื่นวิจิตร สํานักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) นางสาวธนัญญา  บานชื่นวิจิตร ปริญญาตรี

891 022634 คุณวิรัติ  พุมจิตร สํานักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) นางสาวณัฐณิชา  พุมจิตร ปริญญาตรี

892 026542 คุณเสนห  อัตรา สํานักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) นายสรวิชญ  อัตรา ปริญญาตรี

893 025087 คุณปญญงค  พึ่งพิบูลย สํานักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) นายปนมนัส  พึ่งพิบูลย ปริญญาตรี
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894 032093 คุณกฤษดา  ดิเรกศิลป สํานักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) เด็กหญิงปรียาดา  ดิเรกศิลป มัธยมศึกษาตอนตน

895 024580 คุณพิสิฐ  ปานแดง สํานักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) เด็กหญิงนภัสพรชนันท  ปานแดง ประถมศึกษา

896 022358 คุณโสภา  กิจมั่งมี สํานักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) นางสาวชญานิศ  กิจมั่งมี มัธยมศึกษาตอนตน

897 019190 คุณจารี  สุชาติ สํานักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ)(หัวหิน) นายศลิษฎ  สุชาติ ปริญญาตรี

898 025902 คุณทิวารัตน  เหลืองออน สํานักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ)(หัวหิน) นางสาวปวีณนุช  เหลืองออน ปริญญาตรี

899 029918 คุณนรงฤทธิ์  พรหมประดิษฐ สํานักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ)(หัวหิน) เด็กหญิงนันทมนัส  พรหมประดิษฐ ประถมศึกษา

900 031285 คุณเนตร  ธรรมกิจจา สํานักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ)(หัวหิน) นางสาวจุฑามาศ  ธรรมกิจจา ปริญญาตรี

901 030061 คุณพรศักดิ์  รังษีสวาง สํานักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ)(หัวหิน) เด็กชายธนภูมิ  รังษีสวาง ประถมศึกษา

902 023133 คุณอํานาจ  บุญวรรณโณ สํานักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ)(หัวหิน) เด็กชายบารมี  บุญวรรณโณ มัธยมศึกษาตอนตน

903 014892 คุณพีรพล  แกวเกตุ สํานักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ)(หัวหิน) เด็กหญิงพีรยา  แกวเกตุ มัธยมศึกษาตอนตน

904 021679 คุณมานิตย  เกิดสมบัติ สํานักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) นางสาวปฐมาภรณ  เกิดสมบัติ ปริญญาตรี

905 025050 คุณดารุณี  แซเอื้อง สํานักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) เด็กชายธีรัตน  อินทชาติ มัธยมศึกษาตอนตน

906 028856 คุณสรายุทธ  อินทวิเชียร สํานักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) เด็กหญิงนันทนภัส   อินทวิเชียร ประถมศึกษา

907 026474 คุณสมหมาย  จันทวาศ สํานักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) นางสาวภานรินทร  จันทวาศ มัธยมศึกษาตอนปลาย

908 031961 คุณกานตพิชชา  ดวงชู สํานักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) เด็กชายธัณเทพ  ดวงชู มัธยมศึกษาตอนตน

909 031335 คุณอนันท  สงดวง สํานักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) เด็กชายนันทนภัส  สงดวง ประถมศึกษา

910 029916 คุณสยาม  สุขจันทร สํานักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) เด็กชายวริศ  สุขจันทร ประถมศึกษา

911 029377 คุณคณาวุฒิ  สาและ สํานักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) เด็กหญิงพิชยา  สาและ ประถมศึกษา

912 017991 คุณพิศณุ  สังขรอด สํานักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) เด็กหญิงรินรดา  สังขรอด มัธยมศึกษาตอนตน
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913 029232 คุณกฤษณะ  ดวงคต สํานักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) เด็กหญิงชุติกาญจน  ดวงคต ประถมศึกษา

914 029329 คุณอรอนงค  รุจิรเมธา สํานักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) เด็กชายกฤตธี  รุจิรเมธา ประถมศึกษา

915 029659 คุณมณเฑียร  โมดา สํานักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) เด็กหญิงกันตรพี  โมดา ประถมศึกษา

916 031880 คุณเจษฏาพร  มานิล สํานักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) เด็กหญิงพชรพร  มานิล ประถมศึกษา

917 025775 คุณอุดร  เกื้อเสง สํานักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) นายดุรงค  เกื้อเสง มัธยมศึกษาตอนปลาย

918 023257 คุณเกศรา  แกวเกือบ สํานักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) นางสาวปรีดิ์ยนาถ  แกวเกือบ ปริญญาตรี

919 024449 คุณธัญญะ  แสงวันลอย สํานักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) นางสาวขิมทอง  แสงวันลอย ปริญญาตรี

920 020309 คุณสมปอง  ปานนุกูล สํานักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) นายกิตติโรจน  ปานนุกุล ปริญญาตรี

921 014052 คุณณรงคศักดิ์  แสเมาะ สํานักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) เด็กชายวาริส  แสเมาะ ประถมศึกษา

922 026614 คุณกรีธา  กี่อาริโย สํานักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) เด็กชายธนุส  กี่อาริโย ประถมศึกษา

923 031050 คุณนะบีลย  เจะแว สํานักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) เด็กหญิงบุชรอ  เจะแว ประถมศึกษา

924 027821 คุณชัยยุทธ  มานะชํานิ สํานักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) เด็กชายธนกฤต  มานะชํานิ ประถมศึกษา

925 030733 คุณอภิชาติ  ขวัญออน สํานักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) เด็กชายอดิเทพ  ขวัญออน ประถมศึกษา

926 032295 คุณนิรพา  เจริญเนตรกุล สํานักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) เด็กหญิงญาณิศา  เจริญเนตรกุล ประถมศึกษา

927 031500 คุณอธิตา  ราชนุย สํานักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) เด็กหญิงพรธิตา   บุญฤทธิ์ ประถมศึกษา

928 024638 คุณนรัลกร  วรรณรักษ สํานักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) นางสาวณริลญา  วรรณรักษ มัธยมศึกษาตอนตน

929 029975 คุณสุรพันธุ  จันทรเขียว สํานักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) เด็กหญิงภรภัทรพันธุ  จันทรเขียว ประถมศึกษา

930 016179 คุณลือชัย  ทองกลัด ศูนยสรางทางกาญจนบุรี นางสาวชุติกาญจน  ทองกลัด ปริญญาตรี

931 030737 คุณประวิทย  จันทรพันธ ศูนยสรางทางกาญจนบุรี นางสาวขวัญชนก  จันทรพันธ ปริญญาตรี
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932 022838 คุณสานิตย  พุกวงษ ศูนยสรางทางกาญจนบุรี นายวรพล  พุกวงษ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

933 032433 คุณชัยยุทธ  ศรีภูธร ศูนยสรางทางกาญจนบุรี เด็กหญิงวรากมล  ศรีภูธร มัธยมศึกษาตอนตน

934 030019 คุณรัฐธิศักดิ์  หลาจําปา ศูนยสรางทางกาญจนบุรี เด็กชายโรจนชัย  หลาจําปา ประถมศึกษา

935 023569 คุณสายชล  ศรีสงคราม ศูนยสรางทางกาญจนบุรี เด็กชายชลชนก  ศรีสงคราม ประถมศึกษา

936 028188 คุณวิชาญ  พึ่งโพธิ์ทอง ศูนยสรางทางกาญจนบุรี เด็กชายภูวณัฎฐ  พึ่งโพธิ์ทอง ประถมศึกษา

937 027088 คุณสมพร  ดวงศรี ศูนยสรางทางกาญจนบุรี เด็กหญิงฎานยา  ดํารงคสกุล ประถมศึกษา

938 030519 คุณเชาวลิต  นาประจุล ศูนยสรางทางกาญจนบุรี เด็กชายพิชุตม  นาประจุล ประถมศึกษา

939 025574 คุณอดุลย  เอี่ยมผึ้ง ศูนยสรางทางกาญจนบุรี นางสาวสุภาวดี  เอี่ยมผึ้ง มัธยมศึกษาตอนปลาย

940 028819 คุณบุญเกตุ  ขุนทรัพย ศูนยสรางทางกาญจนบุรี เด็กหญิงฐานิตา  ขุนทรัพย มัธยมศึกษาตอนตน

941 020666 คุณภัทริน  บรรพิบูลย ศูนยสรางทางกาญจนบุรี เด็กชายภูรีวัฒน  บรรพิบูลย มัธยมศึกษาตอนตน

942 029876 คุณปราบดา  เอการัมย ศูนยสรางทางขอนแกน นายศุภณัฐ  เอการัมย ปริญญาตรี

943 029613 คุณดาวรรณ  กฤชกระพัน ศูนยสรางทางขอนแกน เด็กหญิงโชติรส  กฤชกระพัน ประถมศึกษา

944 030440 คุณบุษบา  วิชาสุ ศูนยสรางทางขอนแกน เด็กชายรวิภาส  วิชาสุ ประถมศึกษา

945 030070 คุณกรกต  โนภิระ ศูนยสรางทางลําปาง เด็กชายวชิรวิทย  โนภิระ ประถมศึกษา

946 029780 คุณนัธทวัฒน  สุทธิภัทรวินิธิ  ศูนยสรางทางลําปาง นางสาวเฌอช  ศิริวัชชกุล ปริญญาตรี

947 025229 คุณสุธรรม  ชูแสง ศูนยสรางทางลําปาง เด็กหญิงเนติปตย  ชูแสง ประถมศึกษา

948 015532 คุณนิวัฒน  ชาญธัญกรรม ศูนยสรางทางลําปาง นายพิชยา  ชาญธัญกรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย

949 029956 คุณวีระ  ใจชุมชื่น ศูนยสรางทางลําปาง นางสาวณัฐกมล  ใจชุมชื่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

950 030018 คุณนันธิดา  กาวิตา ศูนยสรางทางลําปาง นายชวิศ  กาวิตา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ



ลําดับ เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก สังกัด ชื่อบุตร ระดับชั้นที่ไดรับทุน

รายชื่อสมาชิกสามัญที่ขอรับสวัสดิการทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ประจําป 2562 

951 020272 คุณนิทัศน  ณ ลําพูน ศูนยสรางทางลําปาง เด็กชายปยภัทร  ณ ลําพูน ประถมศึกษา

952 028356 คุณสญชัย  กันทะ ศูนยสรางทางลําปาง เด็กหญิงสุภัสสรา  กันทะ ประถมศึกษา

953 026938 คุณสุวิทย  แดงโรจน ศูนยสรางทางสงขลา เด็กหญิงปวีณา  แดงโรจน ประถมศึกษา

954 026484 คุณอัญชรี  บุญรุง ศูนยสรางทางสงขลา เด็กชายเตวิช  บุญรุง ประถมศึกษา

955 030109 คุณวรากร  ไชยสวัสดิ์ ศูนยสรางทางสงขลา เด็กชายชวกร  ไชยสวัสดิ์ ประถมศึกษา

956 029247 คุณวีรพล  วงศวิเชียร ศูนยสรางทางสงขลา เด็กชายวรธันย  วงศวิเชียร ประถมศึกษา

957 032017 คุณกนกพรรณ  พรหมอักษร ศูนยสรางทางสงขลา นางสาววรรษวิมล  วุนวน ปริญญาตรี

958 029169 คุณอดิศักดิ์  ปนสวัสดิ์ ศูนยสรางทางสงขลา นางสาวอริสา  ปนสวัสดิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

959 030153 คุณพรเทพ  ธีระกุล ศูนยสรางทางสงขลา เด็กหญิงชุติกาญจน  ธีระกุล มัธยมศึกษาตอนตน

960 026621 คุณจํานงค  กาญจโน ศูนยสรางทางสงขลา เด็กชายกรวิชญ  กาญจโน ประถมศึกษา

961 017706 คุณกนกวรรณ  นิลวัชรมณี ศูนยสรางทางสงขลา นายปวรุตม  นิลวัชรมณี ปริญญาตรี

962 026342 คุณดนัย  หนูคลาย ศูนยสรางทางสงขลา เด็กชายภูมิรัตน  หนูคลาย ประถมศึกษา

963 013925 คุณสมคะเน  ชาญเวช ศูนยสรางทางหลมสัก นายทศพล  ชาญเวช ปริญญาตรี

964 009206 คุณสุกิตติ์  โหมดสมพงษ ศูนยสรางทางหลมสัก นายสถาปติ  โหมดสมพงษ ปริญญาตรี

965 020607 คุณไพฑูรย  เนตรอิ่ม ศูนยสรางทางหลมสัก เด็กหญิงธนิฌา  เนตรอิ่ม มัธยมศึกษาตอนตน

966 026587 คุณตอง  ปองนนท ศูนยสรางทางหลมสัก นางสาววัทนพร  ปองนนท มัธยมศึกษาตอนปลาย

967 020702 คุณปรีชา  สิงหเสนา ศูนยสรางทางหลมสัก นางสาวเปรมสินี  สิงหเสนา ปริญญาตรี

968 023274 คุณธนกร  ฉันทบริสุทธิ์ ศูนยสรางทางหลมสัก เด็กชายกฤติเดช  ฉันทบริสุทธิ์ ประถมศึกษา

969 032364 คุณทศพล  เปยสิริมงคล ศูนยสรางทางหลมสัก เด็กหญิงภริตา  เปยสิริมงคล ประถมศึกษา
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970 029903 คุณอุทิน  แสนใจวุฒิ ศูนยสรางทางหลมสัก นางสาวภาณุมาศ  แสนใจวุฒิ ปริญญาตรี

971 025177 คุณจันทร  เพชรไทย ศูนยฯ สะพานที่ 1 (พิจิตร) นางสาวจรัญญา  เพชรไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

972 033186 คุณสาวิตรี  แกวมหาชัย ศูนยฯ สะพานที่ 2 (ขอนแกน) เด็กชายภาคิน  สุราษฎร ประถมศึกษา

973 027603 คุณณีรนุช  หมื่นกันยา ศูนยฯ สะพานที่ 2 (ขอนแกน) เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทะนิน มัธยมศึกษาตอนตน

974 032618 คุณพงษศักดิ์  นาสีคูณ ศูนยฯ สะพานที่ 2 (ขอนแกน) เด็กชายพีรณัฐ  นาสีคูณ ประถมศึกษา

975 022926 คุณธวัชชัย  วิสูตรรัตน ศูนยฯ สะพานที่ 2 (ขอนแกน) เด็กหญิงวชิรญาณ  วิสูตรรัตน มัธยมศึกษาตอนตน

976 030033 คุณศิวดล  แสนสีลา ศูนยฯ สะพานที่ 2 (ขอนแกน) เด็กหญิงกรวรรณ  แสนสีลา ประถมศึกษา

977 022883 คุณสุพรรษา  จันทรไชย ศูนยฯ สะพานที่ 2 (ขอนแกน) นางสาวเงินยวง  จันทรไชย ปริญญาตรี

978 023793 คุณเอนก  ตรีเศียร ศูนยฯ สะพานที่ 2 (ขอนแกน) นางสาวกิติยา  ตรีเศียร ปริญญาตรี

979 025851 คุณสุวาลีย  ปลุกเสก ศูนยฯสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) นางสาวรินรดา  ทาทองดี มัธยมศึกษาตอนปลาย

980 026724 คุณวิบูรณ  ศรีกอม ศูนยฯสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เด็กหญิงโชติกา  ศรีกอม มัธยมศึกษาตอนตน

981 023648 คุณยุทธนา  ไชยมงคล ศูนยฯสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) นางสาวพิมพิกา  ไชยมงคล ปริญญาตรี

982 026769 คุณทัศนีย  อินทโร ศูนยฯสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) เด็กหญิงภควดี  อินทโร มัธยมศึกษาตอนตน

983 021383 คุณอรุณรัตน  ยงประพัฒน ศูนยฯสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) เด็กหญิงปริษา  คงเพ็ชร ประถมศึกษา

984 031757 คุณเมธา  วิชิต ศูนยฯสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) เด็กชายไกรฤกษ  วิชิต ประถมศึกษา

985 024365 คุณโชค  มณีฉาย ศูนยฯสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) นางสาวมัชฌิมา  มณีฉาย ปริญญาตรี
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