
1 นาย นพัด เจียมประเสริฐ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัแพร่ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 น.ส. เบญจวรรณ โปธิสิงห์ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 นาง วารุณี มีบุญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4 น.ส. วิศรุตา ศรีใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 นาง บุหงา นาคนวน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 น.ส. สุพัชญา โพธิท์อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัพิษณุโลก ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7 นาง ดารุณี  แท่งเงิน นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัพิษณุโลก ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 นาย ก่อพงศ์ เจษฎาพันธ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่1 กรมชลประทาน
9 นาย กรกช วรรัตนวัชร วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่1 กรมชลประทาน
10 นาย ณัฐพล วิริยะภาพ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่1 กรมชลประทาน
11 นาง จุไรรัตน์ แก้วแปงเขียว เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานชลประทานที ่1 กรมชลประทาน
12 น.ส. วราภรณ์ กองมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่1 กรมชลประทาน
13 ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์ ดวงรกดก นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่1 กรมชลประทาน
14 น.ส. กาญจนา วงค์สุวรรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่1 กรมชลประทาน
15 นาย อุทัย คุณคง นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่1 กรมชลประทาน
16 นาง ทิวาพร แก้วกาหลง เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ส านักงานชลประทานที ่2 กรมชลประทาน
17 นาย ปวิน พละชัย นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่2 กรมชลประทาน
18 น.ส. วนารี ศรีวิไชย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่3 กรมชลประทาน
19 นาย ศุภรักษ์ รักษ์แดง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่3 กรมชลประทาน
20 นาย มานัส ทองมาลัย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่3 กรมชลประทาน
21 นาย อานนท์ อุดามาลย์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่3 กรมชลประทาน
22 นาย สุรจิตร์ วังล้อม นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่3 กรมชลประทาน
23 นาย วิทยา วังวิเศษ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่3 กรมชลประทาน
24 นาย ธนทัต จริตไวทย์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่3 กรมชลประทาน
25 นาย วีรพล มะทะ นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่4 กรมชลประทาน
26 นาย พิษณุ จันทร์ควง นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่4 กรมชลประทาน
27 น.ส. ณัฐพร มหาวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่4 กรมชลประทาน
28 น.ส. พนิดา พรมสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่4 กรมชลประทาน
29 น.ส. จิราภรณ์ สุทธาชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชชี านาญการ ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
30 น.ส. ศิริรัตน์ สิงห์ประสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชชี านาญการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ล าพูน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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31 น.ส. ศิญามนณ์ เทียนงาม เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวดัก าแพงเพชร กรมประมง
32 นาย อนุชา มานะงาน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวดัเชียงใหม่ กรมประมง
33 น.ส. ศรีเกษม ศิริพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวดัเชียงใหม่ กรมประมง
34 น.ส. พิมพ์พจมาน รอดเจริญศักด์ิ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวดัเชียงใหม่ กรมประมง
35 นาย สิทธินนท์ พึง่วงษ์เขียน เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดตาก กรมประมง
36 นาย ประเดียว ค าศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดตาก กรมประมง
37 นาย อาชัญ ศรีบุญเรือง เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดน่าน กรมประมง
38 นาย มนัสนันท์ หิรัญเอื้องเงิน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ส านักงานประมงจังหวัดน่าน กรมประมง
39 น.ส. ดาว ปราณีตพลกรัง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดพิจิตร กรมประมง
40 นาย เจษฎาพงษ์ ข าวิลัย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดพิจิตร กรมประมง
41 น.ส. แสงเดือน สาริการินทร์ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก กรมประมง
42 นาง เปรมฤทัย สมคิด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดแพร่ กรมประมง
43 นาง รุจิรา เรืองศรี เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดแพร่ กรมประมง
44 นาย พัฒนา คีรีอร่ามรัศมี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวดัแม่ฮ่องสอน กรมประมง
45 นาย สิทธิชัย แจ่มสว่าง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดล าปาง กรมประมง
46 นาง จรรยารักษ์ ประจักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดล าปาง กรมประมง
47 นาย ยุทธภูมิ สุวรรอาชา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ กรมประมง
48 นาย อนุสรณ์ แสนอาษา นักวิชาการประมงช านาญการ กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด ศูนย์วจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืดแม่ฮ่องสอน กรมประมง
49 นาย สามารถ คงกุล เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืดเขตแม่ฮ่องสอน กรมประมง
50 นาย ศุภยศ ลาภล้น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด ศูนย์วจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืดแม่ฮ่องสอน กรมประมง
51 นาย พนมเทียน นาควิจิตร นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดล าพนู กรมประมง
52 นาง ปิยะดา ภมรชัยสกุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดล าพนู กรมประมง
53 นาย เอกชัย บัวเกตุ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดื ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดืเชียงใหม่ กรมประมง
54 น.ส. ปณิชา ธนะสังข์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดพจิิตร กรมประมง
55 น.ส. รัตน์กาญจน์ ฤดีเจริญสกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดพจิิตร กรมประมง
56 นาย ปิยวิทย์ กุลฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดพจิิตร กรมประมง
57 น.ส. วรรณพร ถาวรนาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพฒันาประมงน้ าจืด ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้ าจืดลพบรีุ กรมประมง
58 นาย พิธเนตร์ อุทัศน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพฒันาประมงน้ าจืด ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้ าจืดสุพรรณบรีุ กรมประมง
59 น.ส. รัศม์นรี เลิศรัตนวิชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพฒันาประมงน้ าจืด ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้ าจืดสุพรรณบรีุ กรมประมง
60 นาย ยุทธนา ศรีสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองตรวจการประมง  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคเหนือ พิษณุโลก กรมประมง
61 น.ส. ระพีพร ดวงสุวรรณ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพฒันาประมงน้ าจืด ศปจ.เชียงใหม่ กรมประมง
62 นาย สุริยัน ใจทะนิน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (เชียงใหม่) กรมปศุสัตว์
63 นาย ราชพฤกษ์ สามค า เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.ท่าสองยาง จ.ตาก กรมปศุสัตว์
64 นาย อาทิพงษ์ อ่อนบรรจง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กรมปศุสัตว์
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65 น.ส. ดารณี นาคโอภาส นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง สนง.ปศข. 6 กรมปศุสัตว์
66 น.ส. จารุวรรณ กรรณิกา เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีปฏบิติัการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศจ.สุโขทยั กรมปศุสัตว์
67 นาย สมบัติ พุฒิไชยจรรยา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.เมือง จ.ตาก กรมปศุสัตว์
68 นาย พิพัฒน์พงศ์ พุธปันติ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ กรมปศุสัตว์
69 นาย จตุพงศ์ ตาบุญยืน นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว ์(เชียงใหม่) กรมปศุสัตว์
70 น.ส. พิพรรษพร เวียงแสน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว ์(เชียงใหม่) กรมปศุสัตว์
71 นาย สุเรนทร์ ตีค า เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส านักพัฒนาพันธุสั์ตว์ (ตาก) กรมปศุสัตว์
72 นาง พิชามญชุ์ ตาลสลี เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส านักเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (เชียงใหม่) กรมปศุสัตว์
73 นาย เทอดชัย แก้วเกษา เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส านักเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (เชียงใหม่) กรมปศุสัตว์
74 นาย วิทยา วารีนิยม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.วังทอง จ.พิษณุโลก กรมปศุสัตว์
75 นาย ไชยยงค์ เจริญวงศ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน กรมปศุสัตว์
76 นาย สมโภช เขื่อนชัยวงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ กรมปศุสัตว์
77 นาย กรภัทร์ สุวรรณ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ กรมปศุสัตว์
78 นาง ธารารักษ์ ฟูอ้าย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป สนง.ปศจ.ล าพนู กรมปศุสัตว์
79 นาง พัชรินทร์ ใจมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ ฝ่ายบริหารทัว่ไป สนง.ปศจ.ล าพนู กรมปศุสัตว์
80 น.ส. อัจจิมา ณ น่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว ์
สนง.ปศจ.ตาก กรมปศุสัตว์
81 นาย ปราษาณ ต๊ะมะปุด๊ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.แม่ระมาด จ.ตาก กรมปศุสัตว์
82 นาย วิทวัส โหมดเทศ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว ์สนง .ปศจ.เชียงใหม่ กรมปศุสัตว์
83 น.ส. ณัฐฌา สาททอง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ กรมปศุสัตว์
84 น.ส. ประวีณ์นุต สุนะ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กรมปศุสัตว์
85 นาย สุรินทร์ ศรีเมือง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.เมือง จ.ล าปาง กรมปศุสัตว์
86 น.ส. วัชรีพร ต๊ะมะโน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.แม่ทะ จ.ล าปาง กรมปศุสัตว์
87 น.ส. จินตนา ต้นเวชศิลป์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั กรมปศุสัตว์
88 น.ส. ธริกา สีแสด นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์สนง.ปศจ.ก าแพงเพชร กรมปศุสัตว์
89 นาย เจษฎา ศักดี นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ 
สนง.ปศจ.ก าแพงเพชร กรมปศุสัตว์
90 นาย จักรินทร์ เนื่องพืช นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน สนง.ปศข. 5 กรมปศุสัตว์
91 นาง นิตยา ใจสงคราม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั กรมปศุสัตว์
92 น.ส. จรวยพร ซาวขัด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 6 กรมพัฒนาทีดิ่น
93 นาย ฉัตรชัย ทอนผม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 6 กรมพัฒนาทีดิ่น
94 นาง ชริยา ใจค า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 6 กรมพัฒนาทีดิ่น
95 น.ส. วรินสุดา สุธรรม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 6 กรมพัฒนาทีดิ่น
96 น.ส. ณัฐกาญจน์ เกิดไกล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 6 กรมพัฒนาทีดิ่น
97 นาย วีรวัฒน์ เตจ๊ะ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 6 กรมพัฒนาทีดิ่น
98 น.ส. รวิพร เพ็ชรล้อมทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 8 กรมพัฒนาทีดิ่น
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99 นาย ธีระพงษ์ เหม็นแดง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 8 กรมพัฒนาทีดิ่น
100 นาย นาวิน ขาวประเสริฐ นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 8 กรมพัฒนาทีดิ่น
101 น.ส. ธนัชชา ต๊ิบลังกา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 9 กรมพัฒนาทีดิ่น
102 นาง ณัฐธิดา เจริญศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 9 กรมพัฒนาทีดิ่น
103 นาย บรรพต ศรีเดช เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 9 กรมพัฒนาทีดิ่น
104 นาง อาภาภรณ์ พานิชย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 9 กรมพัฒนาทีดิ่น
105 นาย พีรพงศ์ บัวพันธ์ นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 9 กรมพัฒนาทีดิ่น
106 นาย ศิวรางค์ ดิวรางกูร นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 9 กรมพัฒนาทีดิ่น
107 นาง นภาพร ค านวนทิพย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถาบันวจิยัพชืไร่และพชืทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร
108 น.ส. นงคราญ โชติอิ่มอุดม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
109 นาย ธีรพันธ์ เลศักด์ิ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
110 น.ส. เกตุวดี สุขสันติมาศ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านกัวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร
111 นาย สุภชัย วรรณมณี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านกัวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร
112 น.ส. ปานศิริ  นิบุญธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สสก.ที ่6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
113 น.ส. พนิดา  ทนันไชย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สสก.ที ่6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
114 นาย อนุพนธ์  ปิยะปง นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน สสก.ที ่6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
115 นาย จักราวุธ  ศุขวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สสก.ที ่9 จังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร
116 นาย กันณพงศ์  สิริวิจักษณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร กรมส่งเสริมการเกษตร
117 นาง เพือ่นแพง  ขัติศรี นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร กรมส่งเสริมการเกษตร
118 นาง ดารารัตน์  แก้วโพธิ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ส านักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
119 นาย ดุสิต  บุญเลิศ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
120 นาง บัวจันทร์  วงศ์สวย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
121 น.ส. เปลวเทียน  ไชยวงค์ นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
122 นาย อภิชัย  ค ารินทร์ นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
123 นาย อธิพันธ์  สร้อยญาณะ นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
124 น.ส. เบญจมาศ  ธาตุอินจันทร์ นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
125 นาง เนตรนภา  ปูค่ าปัน นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก กรมส่งเสริมการเกษตร
126 น.ส. บุตร์ชล  สุวรรณลพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจงัหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร
127 น.ส. พรทิพย์  อินทะหลุก นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน กรมส่งเสริมการเกษตร
128 น.ส. ศศกร  บุณยานันต์ นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน กรมส่งเสริมการเกษตร
129 นาง ธัญพร  นันตะสุคนธ์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน กรมส่งเสริมการเกษตร
130 น.ส. ทิพวรรณ  สตรอง นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน กรมส่งเสริมการเกษตร
131 น.ส. ณัฐณิชา  แปงบุญเลิศ นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน กรมส่งเสริมการเกษตร
132 น.ส. สุธีวรรณ  ณ เชียงใหม่ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน กรมส่งเสริมการเกษตร
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133 นาง กรัญญา  ยศพิรุฬห์พงศ์ นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย กรมส่งเสริมการเกษตร
134 น.ส. จันทร์ทิพย์  อิ่มเพ็ง นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจงัหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
135 น.ส. ปวีณา  สุเมธาโขติพงศ์ นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
136 นาย ชัยภัทร เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
137 น.ส. วาธิดา สูงติวงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
138 น.ส. ปณิธาน รัตนวรรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
139 นาย เอกบดี จันภักษานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวดัแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมสหกรณ์
140 นาย โอมรัตน์ เพ็ญสวัสด์ิ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน กรมส่งเสริมสหกรณ์
141 นาย ธีระวัช  สุวรรณนวล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวข. แม่ฮ่องสอน กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
142 น.ส. ผกากานต์  ทองสมบุญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวข. แม่ฮ่องสอน กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
143 นาย ณัชบธ์นภสัร์  ทรงทวีปญัญา นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ศมข. พิษณุโลก กองเมล็ดพันธุข์้าว กรมการข้าว
144 น.ส. ศิลาวัน  จันทรบุตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวข. สะเมิง กองวจิัยและพฒันาข้าว กรมการข้าว
145 น.ส. น้องนุช เลากลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา กรมหม่อนไหม
146 น.ส. พีชยา คงชนะ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ กรมหม่อนไหม
147 น.ส. นิศา บงแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ศูนย์หมอ่นไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ เลย กรมหม่อนไหม
148 น.ส. จิรพร ธินันท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน กรมหม่อนไหม
149 น.ส. จารุณี กล่อมเสนาะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม กรมหม่อนไหม
150 นาย ภูวดล ไชยมงคล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

151 นาย ศราวุธ ชโลธร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

152 น.ส. มนัญชยา อย่างเจริญ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

153 น.ส. โกลัญญา นาชัยเวียง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส.ป.ก.ล าพูน ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

154 น.ส. แสงเดือน ไชยเมืองชื่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส.ป.ก.ล าปาง ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

155 นาง วันดี ม่อยภิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

156 น.ส. กรรณิกา พรมพันธุ์ นิติกรปฏิบัติการ ส.ป.ก.สุโขทัย ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

157 น.ส. สุวารี ใจด้วง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที ่3 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

158 น.ส. พนิดา เด่นดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที ่3 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

159 น.ส. รุ่งทิวา ทับแป้น เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที ่2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร


