
1 นาย ศักด์ิชาย ซ้ายพัฒน์ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 น.ส. บุษฏี ตันฑ์วรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 นาย อภิชาต คงทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4 น.ส. ลักขณา ธัมมากาศ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ ส านักพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 น.ส. สุนทรี สมทบ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่14 กรมชลประทาน
6 นาย ธนกาญจน์ คนึงคิด วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่14 กรมชลประทาน
7 น.ส. ทิลาวัลย์ ฝอยถาวร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักงานชลประทานที ่14 กรมชลประทาน
8 นาย ธนบดี โชติช่วง นายช่างชลประทานปฏบิัติงาน ส านักงานชลประทานที ่14 กรมชลประทาน
9 น.ส. จุฑาพร หน่อทองแดง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่14 กรมชลประทาน
10 นาย ธีระศักด์ิ เวสนุสิทธิ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่15 กรมชลประทาน
11 นาย ศักด์ิสิทธิ ์เดชณรงค์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่15 กรมชลประทาน
12 นาย ภูมินันท์ เรืองชัยกุล นายช่างชลประทานช านาญงาน ส านักงานชลประทานที ่15 กรมชลประทาน
13 น.ส. ชนารดี ทองถึง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่15 กรมชลประทาน
14 นาย จีรยุทธ จินดารัตน์ นายช่างชลประทานปฏบิัติงาน ส านักงานชลประทานที ่15 กรมชลประทาน
15 นาย ชวลิต พาหุมันโต นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่15 กรมชลประทาน
16 นาย วิทยา กาญจนสุวรรณ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่15 กรมชลประทาน
17 นาย ศราวุธ สองสี นายช่างชลประทานปฏบิัติงาน ส านักงานชลประทานที ่16 กรมชลประทาน
18 นาย ธัชเวชช์ ชูหว่าง นายช่างชลประทานปฏบิัติงาน ส านักงานชลประทานที ่16 กรมชลประทาน
19 น.ส. สุธานี นวลจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่16 กรมชลประทาน
20 นาง เบญจรัตน์ สิริพุฒิพรกุล นกัวิชาการตรวจสอบบญัชชี านาญการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
21 นาย กิติศักด์ิ บัวลาด เจา้พนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี กรมประมง
22 นาย พิทยา บุญวานิช เจา้พนักงานประมงปฏบิติังาน ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี กรมประมง
23 น.ส. สุธาสินี อยู่ดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี กรมประมง
24 นาง จารุณีย์ ขุนค า เจา้พนักงานประมงปฏบิติังาน ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี กรมประมง
25 นาง อุทุมพร เหมหงษา เจา้พนักงานประมงปฏบิติังาน ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี กรมประมง
26 นาง มณฑิกา เอมโอษฐ เจา้พนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ กรมประมง
27 นาย นฤนาท เผือกจีน เจา้พนักงานประมงปฏบิติังาน ส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี กรมประมง
28 นาย ภาคย์ จินดาโชติ เจา้พนักงานประมงปฏบิติังาน ส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี กรมประมง
29 น.ส. นันทนา โสมจันทร์ เจา้พนักงานประมงปฏบิติังาน ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม กรมประมง
30 นาย สมพงษ์ กลึงค์พล เจา้พนักงานประมงปฏบิติังาน ส านกังานประมงจงัหวัดสมุทรปราการ กรมประมง
31 น.ส. จุฑามาศ เอียดเซ่ง เจา้พนักงานประมงช านาญงาน ส านกังานประมงจงัหวัดสมุทรปราการ กรมประมง
32 นาย วิมล คุ้มปรางค์ เจา้พนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี กรมประมง
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33 น.ส. สุขศิริ หัวรักกิจ เจา้พนักงานประมงปฏบิติังาน ส านักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี กรมประมง
34 นาย นิรุต แก่นเชื้อชัย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจยัและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
ศูนยว์ิจยัและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าเพชรบุรี กรมประมง
35 นาย สาธิต ค าผง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจยัและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
ศูนยว์ิจยัและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าเพชรบุรี กรมประมง
36 น.ส. เกษราภรณ์ บุญมาไล้ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
ศูนย์วจิยัและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร กรมประมง
37 จ.อ. วรสา ท้าวเนาว์ เจ้าพนกังานส่ือสารช านาญงาน กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง ศูนย์ควบคุมการแจง้เข้า-ออก เรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร) กรมประมง
38 น.ส. กาญจนา อภินันท์อวยพร นักวิชาการประมง กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าชายฝ่ัง ศูนย์วจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าชายฝ่ังเขต 2 (สมุทรสาคร) กรมประมง
39 นาง พรชนก ชุมคง นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดื
ศูนย์วิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดืเขต 10 (กาญจนบรีุ) กรมประมง
40 น.ส. ภิญญ์พลอย ศิริวารีกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดื
ศูนย์วิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดืเขต 10 (กาญจนบรีุ) กรมประมง
41 นาย จักรพล สาตดี นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน ส านักพัฒนาพันธุสั์ตว์ (ราชบุรี) กรมปศุสัตว์
42 นาย จิรพันธ์ แจ่มจ่าย นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน ส านักพัฒนาพันธุสั์ตว์ (สุพรรณบุรี) กรมปศุสัตว์
43 น.ส. กุลธิดา บุญปรุง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.ไชโย จ.อ่างทอง กรมปศุสัตว์
44 น.ส. เสาวนีย์ กาญจนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป สนง.ปศจ.ชัยนาท กรมปศุสัตว์
45 นาง นาตยา ฉายแก้ว เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน ศูนย์วิจัยฯภาคตะวันตก สนง.ปศข 7 กรมปศุสัตว์
46 นาง ปรมาภรณ์ ร้อยดาพันธุ์ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป สนง.ปศจ.ลพบุรี กรมปศุสัตว์
47 น.ส. พจนีย์ วีระนนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป สนง.ปศจ.ลพบุรี กรมปศุสัตว์
48 น.ส. จิราภรณ์ ศิริมงคล เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป สนง.ปศจ.สิงห์บุรี กรมปศุสัตว์
49 นาง ดลนภัส ธัญญกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป สนง.ปศจ.อ่างทอง กรมปศุสัตว์
50 น.ส. สุรีย์มญช์ พรหมน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป สนง.ปศจ.ราชบุรี กรมปศุสัตว์
51 น.ส. อารีย์ สร้อยสุวรรณ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี กรมปศุสัตว์
52 นาย พงษ์ศักด์ิ คุณพระวงค์ เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน กลุ่มยุทธฯ สนง.ปศจ.ระนอง กรมปศุสัตว์
53 น.ส. สุมณฑา ปาลกวงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป สนง.ปศจ.ระนอง กรมปศุสัตว์
54 นาย บรรเจิด อุ่นจิตต์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรมปศุสัตว์
55 นาง อนงค์ภัทร ธัญญากวิน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรมปศุสัตว์
56 น.ส. จารุวดี เปรมฤดี นายสัตวแพทย์ช านาญการ สนง.ปศอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี กรมปศุสัตว์
57 นาย แก่นเพชร เนียนแนบ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ปศจ.สุพรรณบุรี กรมปศุสัตว์
58 น.ส. กัลย์ธิดา อินทร์สุข นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี กรมปศุสัตว์
59 น.ส. ชัญญภรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี กรมปศุสัตว์
60 น.ส. วีรภัสรา แก้วเกษ นายสัตวแพทย์ช านาญการ กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์ ปศจ.กาญจนบุรี กรมปศุสัตว์
61 น.ส. อาจารีย์ กุหลาบ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ปศจ.กาญจนบุรี กรมปศุสัตว์
62 น.ส. ชมพูนุช สุขประเสริฐ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี กรมปศุสัตว์
63 นาย ธีรรัชต์ ชมศรีเมฆ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี กรมปศุสัตว์
64 นาย นาธาร ปานอุทัย เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน กลุ่มยุทธฯ สนง.ปศจ.กาญจนบุรี กรมปศุสัตว์
65 นาย ศรัณย์ เปริณะพันธ์ เจา้พนกังานการเงินและบญัชปีฏบิติังาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศจ.กาญจนบรีุ กรมปศุสัตว์
66 น.ส. พลอยชมพู นาฉิม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี กรมปศุสัตว์
67 น.ส. ภัสราพร ธีรสัพพัญญู นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม กรมปศุสัตว์
68 นาย วัฒนา ต้ังธนะวัฒน์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม (สพส.) กรมปศุสัตว์
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69 น.ส. ขนิษฐา เตชวาทกุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สนง.ปศข 7 กรมปศุสัตว์
70 นาย ชาญณรงค์ เขตแดน นักส ารวจดินปฏิบัติการ กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาทีดิ่น
71 น.ส. ธัญญากานต์ เซ้งเครือ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 10 กรมพัฒนาทีดิ่น
72 น.ส. จิดาภา มั่นฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 10 กรมพัฒนาทีดิ่น
73 น.ส. ชะไมพร สุรขัน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 10 กรมพัฒนาทีดิ่น
74 นาย พิชิต รัดดี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 10 กรมพัฒนาทีดิ่น
75 น.ส. พิลาวัณย์ ทวีศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 10 กรมพัฒนาทีดิ่น
76 น.ส. ศิริพร บุญเพ็ญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 10 กรมพัฒนาทีดิ่น
77 น.ส. ฉวีวรรณ ควันมี เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 10 กรมพัฒนาทีดิ่น
78 น.ส. นงนุช ห่อทอง เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 10 กรมพัฒนาทีดิ่น
79 วา่ทีร้่อยเอก วรวิทย์ สืบสมบัติ เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 10 กรมพัฒนาทีดิ่น
80 น.ส. ศิรินภา มีแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
81 น.ส. อัจฉราภรณ์ วงศ์สุขศรี นกัวิชาการเกษตรช านาญการ สถาบนัวิจยัพชืไร่และพชืทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร
82 น.ส. รุ่งทิพย์ งากุญชร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านกัวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร
83 นาย เพทาย กาญจน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านกัวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร
84 น.ส. เบญจรัตน์ เลิศการค้าสุข นกัวิชาการเกษตรช านาญการ ส านกัวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร
85 น.ส. ปรียาภรณ์  อุ่นศิริ นกัวิชาการเกษตรช านาญการ สสก.ที ่2 จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
86 น.ส. คณิษฐา  ลิลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สสก.ที ่2 จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
87 นาย อธิวัตน์  มากบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สสก.ที ่3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร
88 น.ส. วิลาสิณี  สุนทรชัยกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สสก.ที ่3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร
89 น.ส. วันทนา  บูรณธนานุกิจ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ สสก.ที ่3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร
90 น.ส. กาญจนา  เรียงเล็กจ านงค์ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน สสก.ที ่3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร
91 น.ส. ธนภร  ปวงค าใส นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
92 น.ส. พลับพลึง  พึง่ไทย นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
93 นาง จิรวดี  แดงพวง นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
94 น.ส. ราตรี  เสนาะสรรพ์ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
95 นาง มาลี  เรืองสวัสด์ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมการเกษตร
96 น.ส. วารุณี  เหยน้อย เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมการเกษตร
97 นาง สิวรดา  สุวรรณรัตนศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมการเกษตร
98 น.ส. ปิญพร  ต้นเกตุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
99 นาย วีระวิทย์  ปถวีนิธิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
100 น.ส. มนณกร  จุติมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
101 นาย ธนากร  ก้องเกียรติธารา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
102 น.ส. ชนิภา  เขียวณรงค์ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด กรมส่งเสริมการเกษตร
103 นาย นฤพนธ์  สุโพธิวรรณ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด กรมส่งเสริมการเกษตร
104 น.ส. จินตนา  ฉันทสุทธิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด กรมส่งเสริมการเกษตร
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105 น.ส. ธิดารัตน์  ล้ิมต้ิว นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม กรมส่งเสริมการเกษตร
106 นาย อดิศร  นิ่มอนงค์ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
107 น.ส. อาทิตยา  ทองแกมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมการเกษตร
108 น.ส. นาถยา  พานทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมการเกษตร
109 น.ส. ดวงพร  ข าประดิษฐ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมการเกษตร
110 น.ส. อ าไพ  สุขจ ารูญ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
111 น.ส. อลิสา  ชาตเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
112 นาย อ านาจ  เหล็งบ ารุง นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
113 นาง วจิรา  พรส่ี เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร
114 น.ส. ภิรญา  ศรีแปงวงค์ เจา้พนกังานการเงินและบญัชปีฏบิติังาน ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร
115 นาย พรชัย  ชั่งทุง่ใหญ่ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
116 น.ส. นุชรี  ค ามี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
117 นาง ปนัดดา  นิ่มนาค นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
118 น.ส. นาตยา  ทับทัง นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
119 นาง กาญจนา  สุขโชติ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง กรมส่งเสริมการเกษตร
120 น.ส. นารีรัตน์  บัลลังก์ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมส่งเสริมการเกษตร
121 นาย ฐิติพงษ์  วรสวัสด์ิ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมส่งเสริมการเกษตร
122 นาง พรทิพย์  สุนทรโสภา นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านกังานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
123 น.ส. รุ่งนภา เรียนรู้ นกัวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
124 น.ส. สุวภัทร บัวขาว นกัวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
125 น.ส. ลออรัตน์  ปานมา นักวิชาการพัสดุช านาญการ ส านักบริหารกลาง กลุ่มการคลัง กรมการข้าว
126 น.ส. รัฐธิภา  ธนารักษ์ นกัวิชาการเกษตรช านาญการ ศวข. สุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว(ช่วยราชการกรมการข้าว กรมการข้าว
127 น.ส. ศศิวิมล  ศิริเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กมข. กลุ่มควบคุมคุณภาพ กรมการข้าว
128 นาย ปรัชญ์  พยัคฆเพศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวข. ฉะเชิงเทรา กองวิจยัและพฒันาข้าว กรมการข้าว
129 น.ส. อรอุมา เขียนด้วง นักวิชาการเงินและบญัชีปฏบิติัการ ศมข. ราชบุรี กองเมล็ดพันธุข์้าว กรมการข้าว
130 น.ส. เยาวลักษณ์  เนตรสิงห์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวข. ฉะเชิงเทรา กองวิจยัและพฒันาข้าว กรมการข้าว
131 น.ส. พจมาน มูลหา เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ ร้อยเอด็ กรมหม่อนไหม
132 น.ส. อนัญญา จงใจงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ กรมหม่อนไหม
133 น.ส. พิมพ์วิมล จันทร์หอม เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ กรมหม่อนไหม
134 น.ส. สาวิตรี แสงสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ ชัยภูมิ กรมหม่อนไหม
135 น.ส. วิจิตร แพทย์มด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ กรมหม่อนไหม
136 น.ส. ทองพลอย ทักท้วง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก กรมหม่อนไหม
137 น.ส. พรมงคล ดาวเศรษฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ศูนย์หมอ่นไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ สกลนคร กรมหม่อนไหม
138 น.ส. สุพรรษา เกษแก้ว เจา้พนกังานการเงินและบญัชปีฏบิติังาน ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ ชุมพร กรมหม่อนไหม
139 น.ส. พรรณี ปลิโพธ เจา้พนกังานการเงินและบญัชปีฏบิติังาน สมข. เขต 5 จ.ชุมพร กรมหม่อนไหม
140 น.ส. สุภาพร ปานด า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ กรมหม่อนไหม
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141 น.ส. ทิวา กาบจันทร์ เจา้พนกังานการเงินและบญัชปีฏบิติังาน ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ กรมหม่อนไหม
142 น.ส. กานต์พิชชา สมงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ ชุมพร กรมหม่อนไหม
143 น.ส. อลิสา อุ่นผูก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี กรมหม่อนไหม
144 นาย ศราวุธ ชโลธร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

145 น.ส. เนาวรัตน์ ช้างเผือก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส.ป.ก.เพชรบุรี ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

146 น.ส. รัชฎา ทองกลึง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส.ป.ก.ราชบุรี ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

147 นาง พวงเพ็ญ ฤทธิเกษร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส.ป.ก.ชุมพร ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

148 นาย พงศ์ศักด์ิ ทองจันทร์ นายช่างส ารวจช านาญงาน ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

149 นาย ชลกรณ์ ขรเคียน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส.ป.ก.กาญจนบุรี ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

150 น.ส. อมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ นักวิชาการสถิติช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่10 (ราชบรีุ) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

151 น.ส. พิสมัย บัณหาราช เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่10 (ราชบรีุ) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

152 น.ส. รุ่งนภา ทองเสง่ียม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่10 (ราชบรีุ) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร


