
1 น.ส. จิราพา รักษาภักดี นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการ ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบวัล าภู ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 นาย เรวัฒน์ สกุณา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 น.ส. อมรรัตน์ ภูกองชะนะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัขอนแกน่ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4 น.ส. หนึ่งฤทัย ไกรแก้ว เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 น.ส. บุบผา เหมลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดบรีุรัมย์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 น.ส. ธิดา รู้ยืนยงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

7 นาง ปรางค์ทิพย์ จวงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

8 นาง เมธินี วาทโยธา เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

9 นาย สุวัฒน์ ปานสว่าง นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

10 นาย มงคลย์ บุญสาร นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

11 นาย อาทิตย์ คะยอม นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

12 นาย ศักด์ินิพนธ์ ดอกไม้ทอง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

13 น.ส. อ าภา รัตนสุภานันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

14 นาย วาที สีแสนตอ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

15 นาย ราเชนทร์ ลาค า นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

16 นาย สฤษด์ิรัก แก้วโบราณ นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

17 นาย ภาณุวัฒน์ สิมะลี นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

18 นาย สุทธิพงษ์ วรรณสุทธิ์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

19 นาย สถาปัตย์ชัย ลีพรม นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

20 นาย วิทยากร ศิริขันธ์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

21 นาย ทนงศิลป์ ทวีคูณ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

22 นาง ยวญใจ ไชยนอก เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน

23 นาย วีระศักด์ิ อุปลา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่6 กรมชลประทาน

24 นาย นัฐพงษ์ ศรีกมล วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่6 กรมชลประทาน

25 น.ส. รุ่งทิพย์ ตันกันยา เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ส านักงานชลประทานที ่6 กรมชลประทาน

26 นาง พรพรรณ ปิน่ละออ เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ส านักงานชลประทานที ่6 กรมชลประทาน

27 นาย สิรภพ ไชยค าภา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่6 กรมชลประทาน

28 น.ส. อาภารัตน์ ดลประชา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่6 กรมชลประทาน

29 นาย สุรพล ยอดศิริ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่6 กรมชลประทาน
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30 นาง ณัสธกมลญ์ โพธิสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่6 กรมชลประทาน

31 นาย ปิยะณัฐ โสศรีทา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่6 กรมชลประทาน

32 น.ส. สุชัญญา เหล่าคนค้า นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่6 กรมชลประทาน

33 น.ส. ศุภธิดา เศรษฐวิศาล นักวิชาการตรวจสอบบัญชชี านาญการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

34 น.ส. วรนุช ไพศาล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมประมง

35 นาง กฤษณา เขามีทอง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมประมง

36 น.ส. สุอารีย์ ศรีโฮง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดขอนแก่น กรมประมง

37 นาง รินรวี นครศรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดขอนแก่น กรมประมง

38 นาย พลศักด์ิ มีศรี เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดขอนแก่น กรมประมง

39 น.ส. ประกายรัตน์ วงศ์เครือศร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ กรมประมง

40 น.ส. อุษา ค าวงพะเนา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจงัหวัดนครราชสีมา กรมประมง

41 น.ส. ประภาพรรณ บุญรอด เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ กรมประมง

42 น.ส. มะลิ มาฆะมนต์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ กรมประมง

43 น.ส. ชยาภรณ์ อุดม นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ ส านักงานประมงจังหวดัเพชรบูรณ์ กรมประมง

44 น.ส. วาสนา พลเยี่ยม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจงัหวัดมหาสารคาม กรมประมง

45 น.ส. วิมลรัตน์ พิมพา เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดเลย กรมประมง

46 น.ส. พิณผกา บุญโสภิณ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดเลย กรมประมง

47 น.ส. ยุพเรศ ไชยทา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร กรมประมง

48 น.ส. สมฤดี ศิริรัตน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร กรมประมง

49 น.ส. ดาพร หนันทะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจงัหวัดหนองบัวล าภู กรมประมง

50 นาย ชัยพร มังคะละแสน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจงัหวัดหนองบัวล าภู กรมประมง

51 นาย เรวัตร ยังกิจการ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดอุดรธานี กรมประมง

52 นาย เดชา ภูมิต้ัง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดอุดรธานี กรมประมง

53 นาย ศรไชย เคนโสม นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด ศูนยว์ิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธาน)ี กรมประมง

54 นาย บรรพต พิชค า นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด ศูนยว์ิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธาน)ี กรมประมง

55 น.ส. ปิยวรรณ กันยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด ศูนยว์ิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธาน)ี กรมประมง

56 น.ส. จิราภรณ์ พลแสน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด ศูนยว์ิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธาน)ี กรมประมง

57 นาย วัลลภ กองกรม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย กรมประมง

58 นาย ประดิษฐ์ จันทามี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจยัและพัฒนาประมงน้ าจดื ศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงน้ าจดืเขต 3 (สกลนคร) กรมประมง

59 นาย เกงศักด์ิ มีเหมือน เจา้พนกังานสัตวบาลปฏบิติังาน ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (มหาสารคาม) กรมปศุสัตว์

60 นาย ไกรทอง ป้องปก นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส านักพฒันาอาหารสัตว์ (นครพนม) กรมปศุสัตว์

61 น.ส. ยอดขวัญ นิลนวล เจา้พนกังานสัตวบาลปฏบิติังาน สนง.ปศอ.พิมาย จ.นครราชสีมา กรมปศุสัตว์

62 นาย อวิรุทธ์ กาละภักดี เจา้พนกังานสัตวบาลปฏบิติังาน สนง.ปศอ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ กรมปศุสัตว์
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63 นาย เกรียงไกร ใจกล้า เจา้พนกังานสัตวบาลปฏบิติังาน สนง.ปศอ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ กรมปศุสัตว์

64 นาง ดวงพร แสงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป สนง.ปศจ.เลย กรมปศุสัตว์

65 นาย ประดิษฐ์ พานิช เจา้พนกังานสัตวบาลปฏบิติังาน สนง.ปศอ.นาแห้ว จ.เลย กรมปศุสัตว์

66 น.ส. ประดลสินธุ คนซ่ือ เจา้พนกังานสัตวบาลปฏบิติังาน สนง.ปศอ.ภูพาน จ.สกลนคร กรมปศุสัตว์

67 สิบเอก วัฒนา การิโก เจา้พนกังานสัตวบาลปฏบิติังาน สนง.ปศอ.วาปปีทุม จ.มหาสารคาม กรมปศุสัตว์

68 นาย วสันต์ สกุลโพน เจา้พนกังานสัตวบาลปฏบิติังาน สนง.ปศอ.น้ าอูน จ.สกลนคร กรมปศุสัตว์

69 นาง พรรณภา จ๊อดดวงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักพัฒนาพันธุสั์ตว์ (ชัยภูม)ิ กรมปศุสัตว์

70 นาย วัชรินทร์ สุริยนต์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กรมปศุสัตว์

71 นาย ส าราญ เรียมแสน เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร กรมปศุสัตว์

72 นาย ณรงค์ ราชาพัฒน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร กรมปศุสัตว์

73 นาง เพ็ญพักตร์ มาตรา เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กรมปศุสัตว์

74 นาง แสงทิพย์ ไชยงาม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.จักราช จ.นครราชสีมา กรมปศุสัตว์

75 น.ส. รจนา คาดสนิท เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.โนนสูง จ.นครราชสีมา กรมปศุสัตว์

76 นาย เดชสุวรรณ ศรีหอม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู กรมปศุสัตว์

77 นาย มานพ แก้วภู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.บ้านดุง จ.อุดรธานี กรมปศุสัตว์

78 นาง รุ่งตะวัน แพงแสง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศจ.หนองบวัล าภู กรมปศุสัตว์

79 นาย นพดล ละครชัย เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย กรมปศุสัตว์

80 นาง มลฤดี กงเพชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป สนง.ปศจ.เลย กรมปศุสัตว์

81 นาย ตรรกวิทย์ โพธิสุ์วรรณ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.เมือง จ.สกลนคร กรมปศุสัตว์

82 นาย อรรคราช แก้วร่องค า เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม กรมปศุสัตว์

83 นาย ณัฐพงศ์ อัครสาร เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศจ.ขอนแกน่ กรมปศุสัตว์

84 นาย พัฒนพงศ์ วงษ์ชารี เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.กระนวน จ.ขอนแก่น กรมปศุสัตว์

85 นาย สุนันท์ ภูสีน้ า เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กรมปศุสัตว์

86 นาย อาคม เอี่ยมสุวรรณ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กรมปศุสัตว์

87 นาง ปิยะวัลย์ ถิ่นวิมล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 5 กรมพัฒนาทีดิ่น

88 นาง มัฏสิกาญจน์ กูใหม่ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 5 กรมพัฒนาทีดิ่น

89 น.ส. เยาวภา ศิริปัญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 5 กรมพัฒนาทีดิ่น

90 นาย วิชาญ ดู่ค า เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 5 กรมพัฒนาทีดิ่น

91 นาง สุธาสินี พันชนะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 5 กรมพัฒนาทีดิ่น

92 ว่าที่ร้อยตรี อนุรักษ์ ศรีวิเศษ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 5 กรมพัฒนาทีดิ่น

93 นาย ฉลาด คงมี นายช่างส ารวจช านาญงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 5 กรมพัฒนาทีดิ่น

94 นาย วิฑูรย์ อุตสี นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 5 กรมพัฒนาทีดิ่น

95 น.ส. กนกกาญจน์ ตันโสภณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 2 กรมพัฒนาทีดิ่น
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96 นาง สุวรรณี วิไลวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 2 กรมพัฒนาทีดิ่น

97 นาย อรัญญ์ ขันติยวิทย์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

98 น.ส. กมลวรรณ เรียบร้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถาบนัวิจัยพชืไร่และพชืทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร

99 นาย ไชยยศ สีคังไพ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

100 น.ส. กาญจนา มหาเวศย์สสกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที ่3 กรมวิชาการเกษตร

101 นาย อภิชาต พลปัถพี เจา้พนักงานการเกษตรช านาญงาน ส านักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที ่3 กรมวิชาการเกษตร

102 น.ส. กุหลาบทิพย์ ชาหอบชื่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที ่4 กรมวิชาการเกษตร

103 น.ส. วลัยกร  นครไธสง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

104 นาง มนทิรา  พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร

105 นาง พรรณิภา  ไพทักษ์ศรี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ ส านักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร

106 น.ส. วารุณี  ลายหงษ์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร

107 น.ส. วชิราภรณ์  อิ่มแก้ว นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร

108 นาง มะลิวรรณ์  ค ามะนาง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร

109 น.ส. ธีรตา  อาจโยธา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ สสก.ที ่4 จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร

110 นาย อรรณพ  สอนชา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ สสก.ที ่4 จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร

111 น.ส. นฤมล  สุขรัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

112 นาง วิลาวัลย์  เวียนเตียง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

113 น.ส. ปวีณญา  สุขปัน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร

114 นาง ธิดารัตน์  เพ็งค าศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร

115 นาย เจริญ  ส าเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร

116 นาง ประภาพร  ศรีสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการเกษตร

117 นาย ณฐกร  ต่อสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการเกษตร

118 น.ส. โชตมณี  มียอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจงัหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการเกษตร

119 น.ส. กฤษณา  เพราะขุนทด เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจงัหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการเกษตร

120 น.ส. ดาวนดา  ดุมครบุรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจงัหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการเกษตร

121 นาย มหิธร  สมบัติสวัสด์ิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจงัหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการเกษตร

122 น.ส. กรรณิการ์  สีแดง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านกังานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมการเกษตร

123 นาย กิตติพงษ์  ทิพย์ปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านกังานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมการเกษตร

124 นาง ศิริวรรณ  สุทธิโกมินทร์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ ส านกังานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมการเกษตร

125 นาย ชัยยันต์  วันทองสุข นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร

126 น.ส. สายหยุด  โตสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวดัเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

127 นาง จารุณีย์   รักษาภักดี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจงัหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมการเกษตร

128 น.ส. จารุวรรณ  บุบผามะตะนัง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจงัหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมการเกษตร
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129 น.ส. ธมกร  ไชยบุบผา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ ส านกังานเกษตรจงัหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมการเกษตร

130 นาง ศุภพิต  พิทักษ์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ ส านกังานเกษตรจงัหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมการเกษตร

131 น.ส. มาลัยทิพย์  สรรพโส นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ ส านกังานเกษตรจงัหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมการเกษตร

132 น.ส. สิริกาญจน์  ชนะภัทรพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจงัหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมการเกษตร

133 น.ส. จิตติพร  พูลพงษ์ เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ส านักงานเกษตรจงัหวัดหนองบัวล าภู กรมส่งเสริมการเกษตร

134 นาย อดุลย์  กุณา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ ส านักงานเกษตรจงัหวัดหนองบัวล าภู กรมส่งเสริมการเกษตร

135 นาง ภัทรานิษฐ์  พันธ์พรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร

136 ส.ต.ต.หญงิ ศุภางค์ วันชูเพลา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

137 น.ส. ศรีสุดา ภูมิเลิศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวดัขอนแกน่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

138 น.ส. วิภาวดี  ช านาญ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศวข. ลพบุรี กองวจิัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

139 นาง วราภรณ์  อินทรทรง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศมข.ลพบุรี กองเมล็ดพันธุข์้าว กรมการข้าว

140 น.ส. ณปภัช  จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศมข. ก าแพงเพชร กองเมล็ดพันธุ์ขา้ว กรมการข้าว

141 น.ส. พัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวข. สกลนคร กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

142 จา่อากาศโท จิรวุฒิ  ภาสดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวข. สกลนคร กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

143 น.ส. ธัญวราภรณ์  ปรุงฆอ้ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวข.ชุมแพ กองวิจยัและพฒันาขา้ว กรมการข้าว

144 น.ส. สุจิตรา วงศ์อามาตย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด กรมหม่อนไหม

145 นาย มิติ โคตรชุม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สมข. เขต 3 จ.ขอนแก่น กรมหม่อนไหม

146 นาย บวรอชิรศักด์ิ จันทร์สม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ศูนย์หมอ่นไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ บรีุรัมย์ กรมหม่อนไหม

147 น.ส. กิ่งกมล สนวา เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ส.ป.ก.ขอนแก่น ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

148 นาย คธาวุฒิ ค าโคตร นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส.ป.ก.อุดรธานี ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

149 น.ส. สุพรรษา อินทา นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ ส.ป.ก.นครพนม ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

150 นาย ทองสุข พิมพ์จันทร์ นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

151 นาย อิศรากร ทันศรี นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส.ป.ก.สกลนคร ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

152 น.ส. ปรียนันท์ ภัทรวิมลไชย นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ ส.ป.ก.หนองบัวล าภู ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

153 น.ส. จุลีพร ชัชวาล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส.ป.ก.เลย ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

154 น.ส. มยุรี พงษ์โสภา เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ส.ป.ก.ชัยภูมิ ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

155 น.ส. พิมพ์จันทร์ ริก าแง เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ส.ป.ก.หนองคาย ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

156 นาง ดวงนภา ยืนยั่ง เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ส.ป.ก.บึงกาฬ ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

157 น.ส. ศศิมา สุริโยทัย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 3 ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

158 น.ส. ภัควดี อุสาพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 3 ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร


