
1 น.ส. วณิชชา ดวงสม นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัเชียงราย ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 น.ส. กรรณิกานต์ ทิใหม่ธง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 นาง ทัศนีย์ ใจมิภักด์ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพะเยา ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4 น.ส. วิภาพร สุทนะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพะเยา ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 น.ส. กอบกุล เชียงหนุ้น เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดน่าน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 นาง รัตนา ธงชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดก าแพงเพชร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7 นาย กิจพล สิงห์ภักดี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่1 กรมชลประทาน
8 นาย อุเทน ตาทา นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่1 กรมชลประทาน
9 นาย พร้อมพงศ์ บริพันธ์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่1 กรมชลประทาน
10 นาย วิสูตร จันทร์เขียว นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่1 กรมชลประทาน
11 นาย นภดล แก่นเรณู วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่2 กรมชลประทาน
12 นาย นพคุณ ตุลยาทิตย์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่2 กรมชลประทาน
13 นาย นพบุรินทร์ ถาแก้ว นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่2 กรมชลประทาน
14 นาย ภานุกร ช่วยค  าชู นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่2 กรมชลประทาน
15 นาย จิรยุทธ รักบุญ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่2 กรมชลประทาน
16 นาย วรการ บุญทา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่2 กรมชลประทาน
17 นาย ยุทธนา ญานะ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่2 กรมชลประทาน
18 น.ส. ณัชริน ก๋องหล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่2 กรมชลประทาน
19 นาย ศราวุฒิ ธรรมเสน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่2 กรมชลประทาน
20 นาย ชานนท์ ต๋ันไชยยา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่2 กรมชลประทาน
21 นาย ขจรศักด์ิ นันตวงศ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่3 กรมชลประทาน
22 นาย กฤษณะ บุตรบูรณ์ นายช่างชลประทานช านาญงาน ส านักงานชลประทานที ่3 กรมชลประทาน
23 นาย ทรงวุธ มณีวงษ์ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่3 กรมชลประทาน
24 นาย เจษฎา คูหา นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่3 กรมชลประทาน
25 น.ส. พรรณี เพ็ชรก าแหง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่3 กรมชลประทาน
26 นาย ธีรพัฒน์ สุภา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่3 กรมชลประทาน
27 นาย กิตติพงษ์ ปานอ่อน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่4 กรมชลประทาน
28 นาย พงศกร มีบุษยา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่4 กรมชลประทาน
29 น.ส. สุภาพร ปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่4 กรมชลประทาน
30 นาง พัชราภรณ์ แก้วบาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่4 กรมชลประทาน
31 นาย คัมภีร์ สอนเจริญทรัพย์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่4 กรมชลประทาน
32 นาย วิโรจน์ พวงทอง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่4 กรมชลประทาน

สังกัด

รายชื่อผู้เขา้รับการฝึกอบรม
หลักสูตร Smart Officer รุ่นที ่34
ระหว่างวันที ่3-4 เมษายน 2561
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33 นาย ประสิทธิ ์บุญแย้ม นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่4 กรมชลประทาน
34 นาย ธัญชิต บรรลือ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่4 กรมชลประทาน
35 นาย ส าราญ เขียวส าริด นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่4 กรมชลประทาน
36 น.ส. เสาวลักษณ์ น  าใส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่4 กรมชลประทาน
37 นาย นิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล นักวิชาการตรวจสอบบญัชีช านาญการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

38 น.ส. อรวรรณ เปีย้เหมย นักวิชาการตรวจสอบบญัชีช านาญการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ล าพูน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

39 นาย เอกรัตน์ ท่อนแก้ว เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดก าแพงเพชร กรมประมง
40 นาย นิติพล อ่ าศรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย กรมประมง
41 นาง ญาณัจฉรา นาทันลิ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดน่าน กรมประมง
42 นาย เอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดน่าน กรมประมง
43 นาย เมธาสิทธิ ์โสภา เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดน่าน กรมประมง
44 น.ส. จารุวรรณ ใบกุหลาบ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ กรมประมง
45 นาย สมศักด์ิ ชื่นดี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ กรมประมง
46 นาย วชิระ ศรีอ่ า เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดพะเยา กรมประมง
47 น.ส. ธัญญารัตน์ เสนาะส าเนียง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดพะเยา กรมประมง
48 น.ส. ณิชญา ธ ารงสิริกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดพะเยา กรมประมง
49 นาง สุภาพร ชัยชิต เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดพิจิตร กรมประมง
50 นาย ธราพงษ์ หงษ์ยนต์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ส านักงานประมงจังหวัดพิจิตร กรมประมง
51 น.ส. จิราพร ธีระกูล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก กรมประมง
52 นาย มลเทียน ต๋าค า เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดล าปาง กรมประมง
53 น.ส. ทิพวรรณ เสาร์จันทร์ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดล าปาง กรมประมง
54 น.ส. พรสุดา จันทร์เทีย่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน กรมประมง
55 น.ส. ณัฐสุดา กล่ินมะพร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดสุโขทัย กรมประมง
56 นาย ปรีดา แผงไธสง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดสุโขทัย กรมประมง
57 น.ส. จีระนันท์ กันรัตน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมประมง
58 น.ส. ภริตา แก้วจุฬา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการค้าสัตวน์  าและปัจจัยการผลิต ศูนย์ฯ เชียงราย กรมประมง
59 นาย ศิริพงษ์ สารถ้อย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการค้าสัตวน์  าและปัจจัยการผลิต ศูนย์ฯ เชียงราย กรมประมง
60 นาย ณรงค์ชัย ประใจ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองควบคุมการค้าสัตวน์  าและปัจจัยการผลิต ศูนย์ฯ เชียงราย กรมประมง
61 น.ส. ดวงกมล ปิงไฝ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวจิยัและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์  าจดื ศพจ.น่าน กรมประมง
62 นาย สิทธิวัฒน์ รันศรี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวจิยัและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์  าจดื ศพจ.แพร่ กรมประมง
63 น.ส. มะลิวัลย์ หล้าชิต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพฒันาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด ศพจ .พจิิตร กรมประมง
64 น.ส. ศรัญญา ยศเจริญ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพฒันาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด ศพจ .พจิิตร กรมประมง
65 นาย ธวัชชัย เพ็งสลุด เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพฒันาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด ศพจ .พจิิตร กรมประมง
66 นาย สุริยัญ แสงหงษ์ นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพฒันาประมงน  าจืด ศปจ.เพชรบรีุ กรมประมง
67 น.ส. อวยพร ปานเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน  าจืด ศปจ.นครสวรรค์ กรมประมง
68 น.ส. ชุติมา ทองมา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองวจิัยและพฒันาประมงน  าจืด ศปจ.ตาก กรมประมง
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69 น.ส. ระพีพร ดวงสุวรรณ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวจิัยและพัฒนาประมงน  าจืด ศปจ.เชียงใหม่ กรมประมง
70 น.ส. นิษาชล นุ่มอ่วม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองวจิัยและพัฒนาประมงน  าจืด ศปจ.พะเยา กรมประมง
71 น.ส. กมลพรรณ ไชยทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวจิยัและพัฒนาพันธกุรรมสัตวน์  า ศูนยฯ์ อตุรดิตถ์ กรมประมง
72 นาย ณพงศ์ สาริการินทร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองตรวจการประมง ศูนยฯ์ พิษณุโลก กรมประมง
73 นาย ศุภกิจ สมฤทธิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองตรวจการประมง ศูนยฯ์ พิษณุโลก กรมประมง
74 นาย พงษ์ธร รินปัน นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน ส านักพัฒนาพันธุสั์ตว์ (แพร่) กรมปศุสัตว์
75 นาย ศิริชัย วงค์ยาง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.เมือง จ.เชียงราย กรมปศุสัตว์
76 นาย จตุรภัทร ค านามะ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์
 สนง.ปศจ.แพร่ กรมปศุสัตว์
77 น.ส. บุญญาพร จองแก เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป สนง.ปศจ.แพร่ กรมปศุสัตว์
78 นาย สันติ หน่อน้อย เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.เวียงสา จ.น่าน กรมปศุสัตว์
79 นาย ก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.แม่จัน จ.เชียงราย กรมปศุสัตว์
80 ว่าที่ร้อยตรี ศักด์ิสิทธิ ์มะลัยโย เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.เชียงของ จ.เชียงราย กรมปศุสัตว์
81 นาง เมทิกา ดอนชัยรัตน์ เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป จ.น่าน กรมปศุสัตว์
82 นาง อารีรัตน์ ศรีวิชัยวงค์ เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป จ.พะเยา กรมปศุสัตว์
83 น.ส. ณิรดา มันทากาศ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป จ.แพร่ กรมปศุสัตว์
84 น.ส. ณิชนันทน์ ทนุ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศจ.แพร่ กรมปศุสัตว์
85 น.ส. ลักคณา สุวิญญา เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส่วนส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว ์
สนง.ปศข. 6 กรมปศุสัตว์
86 นาย ประพันธ์ แก้วกัน เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน กลุ่มยทุธศาสตร์ฯ สนง.ปศจ.พิษณุโลก กรมปศุสัตว์
87 น.ส. หยาดรุ้ง โป่งชนะ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาพันธุสั์ตว์ (พะเยา) กรมปศุสัตว์
88 น.ส. ดารณี นาคโอภาส นักวทิยาศาสตร์การแพทย์ปฏบิัติการ ศูนย์วจิัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนอืตอนล่าง สนง.ปศข. 6 กรมปศุสัตว์
89 นาง วัฒชรา สามค า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ศูนยว์จิยัและพฒันาการปศุสัตวท์ี ่6 
สนง.ปศข.6 กรมปศุสัตว์
90 น.ส. วนิดา ค าสุวรรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทัว่ไป สนง.ปศข.6 กรมปศุสัตว์
91 น.ส. วทันยา ธนวิโรจน์กุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.พาน จ.เชียงราย กรมปศุสัตว์
92 นาย ณัฐกร จินตนาวัฒน์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.แม่จัน จ.เชียงราย กรมปศุสัตว์
93 น.ส. สุวิชชา ปัญจขันธ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสัตว์ สนง.ปศจ.เชียงราย กรมปศุสัตว์
94 นาย สันติ พรพิพัฒน์สิริ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
์สนง.ปศจ.เชียงราย กรมปศุสัตว์
95 น.ส. พรวิมล ปาทา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.แม่สรวย จ.เชียงราย กรมปศุสัตว์
96 นาย ปรัชญา โสภารัตน์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.แม่สาย จ.เชียงราย กรมปศุสัตว์
97 นาย ภาณุพัฒน์ ราชคมน์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.ขุนตาล จ.เชียงราย กรมปศุสัตว์
98 นาย กันทรากร นันทวิเชียร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.เทิง จ.เชียงราย กรมปศุสัตว์
99 น.ส. ประภัสสร เจริญไทย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 7 กรมพัฒนาทีดิ่น
100 นาย กรพรหม พรหมศร นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 7 กรมพัฒนาทีดิ่น
101 นาย ก าจรศักด์ิ ปัญญาดี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 7 กรมพัฒนาทีดิ่น
102 นาย ชัชชัย สิทธิชัย นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 7 กรมพัฒนาทีดิ่น
103 นาง ดารณี แสนธิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 7 กรมพัฒนาทีดิ่น
104 นาย ปรียวัชย์ สุฉายา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 7 กรมพัฒนาทีดิ่น
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105 น.ส. มานิดา กาศวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 7 กรมพัฒนาทีดิ่น
106 นาย สุทธิพงศ์ บุญทราย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 7 กรมพัฒนาทีดิ่น
107 ว่าที่ร้อยตรี พงษ์อนันต์ นามวงศ์ นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 7 กรมพัฒนาทีดิ่น
108 นาย สุรเดช ใจแปง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 8 กรมพัฒนาทีดิ่น
109 นาย ศิวกร เกียรติมณีรัตน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถาบนัวิจยัพชืไร่และพชืทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร
110 นาย สมศักด์ิ ทองปัน้ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
111 น.ส. สิริพร มะเจี่ยว นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่1 กรมวิชาการเกษตร
112 น.ส. จารุฉัตร เขนยทิพย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่1 กรมวิชาการเกษตร
113 น.ส. พรพนัช มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่1 กรมวิชาการเกษตร
114 นาย ทรงศิลป์ บุญทองโท นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติงาน ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่1 กรมวิชาการเกษตร
115 น.ส. ดวงกมล มโนมัยกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่1 กรมวิชาการเกษตร
116 น.ส. วาสนา นัสสาสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่1 กรมวิชาการเกษตร
117 นาย ศุภชาติ ธรรมนิติเวทย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่2 กรมวิชาการเกษตร
118 น.ส. กัญญาพัชร ภักดีสุข นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติงาน ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่2 กรมวิชาการเกษตร
119 นาย นเรศ  แก้วปินตา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สสก.ที ่6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
120 น.ส. อุบลทิพย์  วุฒิชมภู นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตร
121 น.ส. สิริลักษณ์  มุนิจารวัฒนกุล นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตร
122 นาย ยุทธพล  ทองปรีชา นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตร
123 น.ส. วราขวัญ  บุญยัง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตร
124 น.ส. อรพรรณ  ขันสุรินทร์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
125 น.ส. เกศรินทร์  บุญนาค นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
126 น.ส. อริศรา  มหาวงศ์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
127 นาง จารุรัตน์  ใจการ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
128 น.ส. กชกร  แสนธิวัง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน กรมส่งเสริมการเกษตร
129 น.ส. ศิริกุล  บุญปก นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน กรมส่งเสริมการเกษตร
130 นาย ตุลย์  แก่นหอม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา กรมส่งเสริมการเกษตร
131 นาย ยงยุทธ  ดาวตาก นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา กรมส่งเสริมการเกษตร
132 น.ส. นภลดา  น้อยค าพวง นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร
133 น.ส. ประดิชญา  ต๋ันพรม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร
134 นาง ลินดา  เรืองจันทร์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร
135 นาง ขวัญณภัทร  กาศวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร
136 น.ส. สิรมนตร์  คชสาร นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร
137 นาง มลฑริกา  พากเพียร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร
138 นาย มณฑล  ใสแจ่ม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร

139 นาย ชโยฬาร  สุทนต์ชัย นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร

140 น.ส. อรวรรณ  เปาอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
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141 นาย สุขสันต์  เล็กน้อย นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร

142 นาง วชิราภรณ์  เนตรพิทูร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง กรมส่งเสริมการเกษตร

143 น.ส. ดารารัตน์  สายวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง กรมส่งเสริมการเกษตร

144 น.ส. พรวิภา  รักษธรรม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมการเกษตร

145 น.ส. รุ่งรัตน์  มาประสิทธิ์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมการเกษตร

146 นาง วชิรญาณ์  จาดมี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมการเกษตร

147 น.ส. อภิรดี อภิธนัง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมสหกรณ์

148 น.ส. กานต์สินี กมลอนุวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สมข. เขต 1 จ.แพร่ กรมหม่อนไหม

149 น.ส. จันทร์ตุลา แก้วสุวรรณ เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน สมข. เขต 1 จ.แพร่ กรมหม่อนไหม

150 ว่าที่ร้อยตรี ภาณินี สุขวิสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สมข. เขต 5 จ.ชุมพร กรมหม่อนไหม

151 น.ส. ยุพา ราชจินดา นักวิชาการปฏิรูปทีดิ่นช านาญการ ส.ป.ก.เชียงราย ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

152 น.ส. ชยมณฑ์ แก้วกาศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส.ป.ก.พะเยา ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม


