
1 น.ส. วาสนา อุปัชฌาย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัหนองคาย ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 นาย ภทร พาเภา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 น.ส. อรพรรณ กระแสโสม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4 น.ส. อภิสรา แสนศักด์ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 นาง อรดี พลหาญ เจา้พนกังานการเงินและบญัชชี านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 นาย ณฤนาท กะกุลพิมพ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน
7 นาย จักรกริช จิตธรรม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน
8 นาย พัฒนไชย ทองดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน
9 นาย ชูเกียรติ พินิจมนตรี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่5 กรมชลประทาน
10 นาย ภานุทัต ศิริสุข วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่6 กรมชลประทาน
11 นาย ไมตรี สุวรรณศรี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่6 กรมชลประทาน
12 นาย ณัฐพงษ์ บุญโทแสง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่7 กรมชลประทาน
13 นาย ชัยวิทย์ ทาทอง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่7 กรมชลประทาน
14 นาง ญาตาวีมินทร์ โกมารทัต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานชลประทานที ่7 กรมชลประทาน
15 นาย ชุมศักด์ิ แสนนาม นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่7 กรมชลประทาน
16 น.ส. บุญทะนิกรณ์ แฝงเพ็ชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่7 กรมชลประทาน
17 นาย ศักดาวุธ ซาเสน นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่7 กรมชลประทาน
18 น.ส. สุนันทินี จงพินิจ นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่7 กรมชลประทาน
19 นาย สิทธิพล เมืองสอน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่8 กรมชลประทาน
20 นาย อภิวิณก์ โชคพินิจศักด์ิ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่8 กรมชลประทาน
21 นาย ทรงพล ศรีมาชัย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่8 กรมชลประทาน
22 นาย ศรัณยู ประทุมศาลา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่8 กรมชลประทาน
23 นาย กิตติเชษฐ์ ชินโพธิก์ลาง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่8 กรมชลประทาน
24 สิบเอก ทองเต็ม สองเมือง นายช่างชลประทานช านาญงาน ส านักงานชลประทานที ่8 กรมชลประทาน
25 น.ส. นรินทร์ พลชัยสงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่8 กรมชลประทาน
26 นาย สุปัญญา กาญจนธีรวัฒน์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่8 กรมชลประทาน
27 นาย บรรจงศักด์ิ หลวงอินทร์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่8 กรมชลประทาน
28 นาย ณัฏฐพล เกี่ยวกิ่งแก้ว นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่8 กรมชลประทาน
29 นาย เกียรติศักด์ิ กองชีพ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่8 กรมชลประทาน
30 น.ส. ปรารถนา ครองธานินทร์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่8 กรมชลประทาน
31 นาย เชิด ราชชิต นกัวิชาการตรวจสอบบญัชีปฏบิติัการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อบุลราชธานี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
32 นาย วัชริศ ราชวัตร เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดนครพนม กรมประมง

สังกัด

รายชื่อผู้เขา้รับการฝึกอบรม
หลักสูตร Smart Officer รุ่นที ่32
ระหว่างวันที ่6-7 มนีาคม 2561

ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
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33 นาย ธนดล จันทรประทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดนครพนม กรมประมง
34 นาย สุพัฒน์ พลอยพันธ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดนครพนม กรมประมง
35 นาง อรุณรัตน์ วงศ์สมศรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด กรมประมง
36 นาย เถลิงเกียรติ ทองขัน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด กรมประมง
37 นาย วิชยันตร์ จันทะโสต เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด กรมประมง
38 น.ส. วาสนา ยุภา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ กรมประมง
39 น.ส. อมรลักษณ์ บุญเหลือ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ กรมประมง
40 นาย ประยงค์ สังสี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ กรมประมง
41 น.ส. ปวริศา บุตรนามท้าว เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ กรมประมง
42 นาง ขวัญธิดา ใบขุนทด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ กรมประมง
43 นาง สุนันท์ ศรีสอาด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ กรมประมง
44 นาย ธีระศักด์ิ เสริมรส เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ กรมประมง
45 นาย ธนภัทร เจริญรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดอ านาจเจริญ กรมประมง
46 น.ส. บุญเล้ียง ทองหุล เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี กรมประมง
47 นาย ยุทธจิตร พวงอินทร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี กรมประมง
48 นาย ศุภวัฒน์ เทีย่งผดุง เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี กรมประมง
49 น.ส. พิทยารัตน์ สุวะมาตย์ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี กรมประมง
50 นาย วรพจน์ ทิพยกุลานนท์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ า ศูนย์วิจัยและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าบรีุรัมย์ กรมประมง
51 นาย ณัฐวรรธน์ เต๋ียสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอ านาจเจริญ กรมประมง
52 น.ส. ธิติยดา วรสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอ านาจเจริญ กรมประมง
53 น.ส. พรรณทิพา สามารถ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดื ศูนย์วิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดืเขต 5 (ยโสธร) กรมประมง
54 นาย ช านาญ พร้ิวกลาง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต 
ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดอุบลราชธานี กรมประมง
55 น.ส. สุนันทภรณ์ บุญร่วม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพฒันาประมงน้ าจืด ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธาน)ี กรมประมง
56 นาง กานต์รวี รักผล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพฒันาประมงน้ าจืด ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธาน)ี กรมประมง
57 น.ส. ภคมน พุทธจักร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (บุรีรัมย)์ กรมปศุสัตว์
58 นาย สุรพงษ์ ธุระพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (มุกดาหาร) กรมปศุสัตว์
59 น.ส. มลทยา สมนาค เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว ์ (อบุล) กรมปศุสัตว์
60 นาย ฉัตรพิศุทธิ ์ลภัสพนิตภู เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาพันธุสั์ตว์ (บุรีรัมย)์ กรมปศุสัตว์
61 น.ส. ภารดี ศรีสมโภชน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป สนง.ปศจ.บึงกาฬ กรมปศุสัตว์
62 น.ส. นฤมล เทียบโพธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศจ.อบุลราชธานี กรมปศุสัตว์
63 นาย ธนากร มาแสวง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร กรมปศุสัตว์
64 น.ส. ขนิษฐา กุลเกี้ยง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.พิบูลมังสาหาร จ.อบุลราชธานี กรมปศุสัตว์
65 น.ส. สุภาภรณ์ ยืนยง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศจ.มุกดาหาร กรมปศุสัตว์
66 นาย กริช กุมภวา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.นาตาล จ.อุบลราชธานี กรมปศุสัตว์
67 น.ส. รัชนี จันทร์ทรง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศจ.อบุลราชธานี กรมปศุสัตว์
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68 นาง อิงอร จันพวง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักพัฒนาพันธุสั์ตว์ (อุบล) กรมปศุสัตว์
69 นาย ไพฑูรย์ ป้องสนาม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (ร้อยเอ็ด) กรมปศุสัตว์
70 นาย จิตวัฒน์ อันทะค าภู เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส านักเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว ์ (อบุล) กรมปศุสัตว์
71 นาง ประนอม มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กรมปศุสัตว์
72 นาย ปรัชญา เรืองอมรวิวัฒน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.โพธิศ์รีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ กรมปศุสัตว์
73 น.ส. บังอร อุปริมาตร เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.เมือง จ.อ านาจเจริญ กรมปศุสัตว์
74 น.ส. สุรีรัตน์ บุญมาตย์ เจา้พนกังานการเงินและบญัชชี านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ปศจ.ร้อยเอ็ด กรมปศุสัตว์
75 นาย ทรนง ลือโสภา เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด กรมปศุสัตว์
76 น.ส. ศุภักศร ผลท ามา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ปศจ.บุรีรัมย์ กรมปศุสัตว์
77 นาย บัญชา ชัยมัง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ กรมปศุสัตว์
78 นาย ฉัฐวัสส์ บุตรวงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์
สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ กรมปศุสัตว์
79 นาย ประพันธ์ โพธิเ์งิน เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ กรมปศุสัตว์
80 นาย อธิภัทร อุปสาร เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ กรมปศุสัตว์
81 น.ส. ผ่องพรรณ มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี กรมปศุสัตว์
82 น.ส. จิติมา พงษ์บริบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 4 กรมพัฒนาทีดิ่น
83 น.ส. ปรางค์ทิพย์ ชุมจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 4 กรมพัฒนาทีดิ่น
84 น.ส. ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 4 กรมพัฒนาทีดิ่น
85 นาย ไพศาล แสงภูวา นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 4 กรมพัฒนาทีดิ่น
86 นาย สุรพงษ์ เบญมาตย์ เจา้พนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 4 กรมพัฒนาทีดิ่น
87 น.ส. กุลธิดา โสพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 4 กรมพัฒนาทีดิ่น
88 น.ส. อาภรณ์ ศิริพล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 4 กรมพัฒนาทีดิ่น
89 นาย ขจิตพงษ์ นามภักดี เจา้พนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 3 กรมพัฒนาทีดิ่น
90 นาย ไชยันต์ โคตุเคน เจา้พนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 3 กรมพัฒนาทีดิ่น
91 นาย สามารถ ชนะจอหอ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 3 กรมพัฒนาทีดิ่น
92 น.ส. สุวรรณี สุดสงวน เจา้พนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 3 กรมพัฒนาทีดิ่น
93 น.ส. บุญส่ง สว่างแสง เจา้พนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 2 กรมพัฒนาทีดิ่น
94 นาง ปติมา สมมะเริง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 2 กรมพัฒนาทีดิ่น
95 น.ส. วรารัตน์ ภาคภูมิ เจา้พนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 2 กรมพัฒนาทีดิ่น
96 นาย สาคร รจนัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถาบันวิจยัพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร
97 นาย วุฒิชัย กากแก้ว นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร
98 น.ส. พีชณิตดา ธารานุกูล นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร
99 นาย วรายุทธ จันทนันท์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร
100 นาย สุชาติ แก้วกมลจิต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร
101 นาย ภานุมาส  สิงหะวาระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม กรมส่งเสริมการเกษตร
102 นาง ซันญี  มาตย์สร้อย เจา้พนกังานการเงินและบญัชชี านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการเกษตร
103 น.ส. ชวนพิศ  พึง่พิพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการเกษตร
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104 นาง สุนทรี  ทองหนูแดง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการเกษตร
105 นาง มณี  พันธุช์ัย นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา กรมส่งเสริมการเกษตร
106 นาง อุไร  โมรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการเกษตร
107 น.ส. พรพิศ  ตรีสอน นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กรมส่งเสริมการเกษตร
108 น.ส. จุรีรัตน์  ภาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
109 น.ส. แพรวพยัพ  นามปากดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
110 นาย เอกจิตต์  ค าด้วง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
111 น.ส. นงลักษณ์  โคตรสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
112 น.ส. เบญจภรณ์  อ่อนสุระทุม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
113 นาย นันทชัย  ยะพลหา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
114 น.ส. อาภัสสร  ศรีสุภาพ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร
115 น.ส. ชัชฎา  ยังนิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร
116 นาย ชนัตท์  ศรีวิเศษ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
117 น.ส. นิภาพร  มะลิซ้อน นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมการเกษตร
118 น.ส. ชรัณญา สังข์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
119 น.ส. สุภาพร  กองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ กรมส่งเสริมการเกษตร
120 น.ส. นิยะดา  มุสิกา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการเกษตร
121 น.ส. ขนิษฐา  พวงจ าปา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการเกษตร
122 นาย ปิยราษฏร์  สายดวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการเกษตร

123 น.ส. ปฏิมา  ทองสิงหา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการเกษตร

124 น.ส. สุภัชชา  โกมล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการเกษตร

125 นาง สุดารัตน์  อภัยโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการเกษตร

126 นาย ธีระยุทธ จิตร์ตรีสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวดัอ านาจเจริญ กรมส่งเสริมสหกรณ์
127 นาง นริศรา โทนหงสา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวดัอบุลราชธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์
128 นาย ทอแสง สุขส่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมสหกรณ์
129 น.ส. กันย์ติภา เห็มทอง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมสหกรณ์
130 น.ส. วีระญา สุทธิวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวดัอ านาจเจริญ กรมส่งเสริมสหกรณ์
131 น.ส. ประวีณา จันทร์ส่อง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวดัอ านาจเจริญ กรมส่งเสริมสหกรณ์
132 นาย นิคม หน่อแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวดัอบุลราชธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์
133 น.ส. ดวงจันทร์ อุตราช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวดัอบุลราชธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์
134 น.ส. ธนาภา  สนใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวข. อบุลราชธาน ีกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
135 นาย วธัญญู  พัฒชะนะ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศมข. นครราชสีมา กองเมล็ดพนัธุ์ข้าว กรมการข้าว
136 นาง ชนานาถ  ชนะอักษร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวข. สุรินทร์ กองวิจยัและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
137 น.ส. จิรวรรณ  กมลศิลป์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศมข. ร้อยเอ็ด กองเมล็ดพันธุข์้าว กรมการข้าว
138 นาย อภิชาติ  สายยศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวข. สุรินทร์ กองวิจยัและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
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139 นาง รัชดาพร  พอบาล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศมข. อบุลราชธานี กองเมล็ดพนัธุ์ข้าว กรมการข้าว
140 นาย กฤตไชย พลินทรนันท์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม กรมหม่อนไหม
141 น.ส. นิตยา โพธิไ์พร เจา้พนกังานการเงินและบญัชชี านาญงาน ส.ป.ก.อุบลราชธานี ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม

142 น.ส. ณัฐวีร์ กลางประพันธ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม

143 นาย เดชา คงใจดี นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส.ป.ก.สุรินทร์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม

144 นาย กิตติศักด์ิ ค้าข้าว นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส.ป.ก.ยโสธร ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม

145 น.ส. สุจิตรา การคิด นักวชิาการปฏรูิปที่ดินปฏบิัติการ ส.ป.ก.มุกดาหาร ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม

146 น.ส. สุทธิกานต์ พระพรม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม

147 น.ส. เพ็ญผกา สมาน เจา้พนกังานการเงินและบญัชชี านาญงาน ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม

148 นาย นิพนธ์ อินลี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส.ป.ก.มหาสารคาม ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม

149 นาย เถลิงศักด์ิ คุณขุนทด นักวชิาการปฏรูิปที่ดินปฏบิัติการ ส.ป.ก.นครราชสีมา ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม

150 นาย ทศพล คงอุดร นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส.ป.ก.นครราชสีมา ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม

151 น.ส. อรวรรณ มูลต้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (อุบลราชธาน)ี ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

152 น.ส. รจรินทร์ พระศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (อุบลราชธาน)ี ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร


