
1 นาง สายบัว สุภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 นาง จริยา จองเดิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 นาง จุฑามาศ ระวิวัลย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4 นาย กนก พรหมมา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 น.ส. จิดาภา สุพรมมา เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัระนอง ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 น.ส. ชาติรส พวงทอง เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7 นาย สกุล สุมะโน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่14 กรมชลประทาน
8 นาย โชคชัย คงเกราะ นายช่างชลประทานปฏบิติังาน ส านักงานชลประทานที ่14 กรมชลประทาน
9 นาย จีรวุฒิ พูลอู๋ นายช่างชลประทานปฏบิติังาน ส านักงานชลประทานที ่14 กรมชลประทาน
10 นาย เอกรัก พราหมโณ นายช่างชลประทานปฏบิติังาน ส านักงานชลประทานที ่14 กรมชลประทาน
11 นาย ศักด์ิสิน แก้วหนู นายช่างชลประทานปฏบิติังาน ส านักงานชลประทานที ่14 กรมชลประทาน
12 นาย วชิรากร เรียงรุ่งโรจน์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่15 กรมชลประทาน
13 น.ส. ดุษฎี คงดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่15 กรมชลประทาน
14 นาย สัญชิต ศรีสัจจัง นายช่างชลประทานช านาญงาน ส านักงานชลประทานที ่15 กรมชลประทาน
15 นาย ส าเริง เกราะแก้ว นายช่างชลประทานช านาญงาน ส านักงานชลประทานที ่15 กรมชลประทาน
16 นาย พงษ์สุระ แสนพรม นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส านักงานชลประทานที ่15 กรมชลประทาน
17 นาย ไกรวุฒิ องคะลอย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่16 กรมชลประทาน
18 นาย ยุทธมินทร์ จันทร์ภักดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่16 กรมชลประทาน
19 น.ส. ปัทมา สาครินทร์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานชลประทานที ่16 กรมชลประทาน
20 นาย ภานุวัตร ชูทอง นายช่างชลประทานปฏบิติังาน ส านักงานชลประทานที ่16 กรมชลประทาน
21 นาย สงกรานต์ หนูฤทธิ์ นายช่างชลประทานปฏบิติังาน ส านักงานชลประทานที ่16 กรมชลประทาน
22 น.ส. ชลธิชา ศรีพิบูลย์ นกัวิชาการตรวจสอบบญัชีปฏบิติัการ ส านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์นครศรีธรรมราช กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
23 นาย ศักด์ิดา ทวีเมือง เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดกระบี่ กรมประมง
24 น.ส. อรทิพา ผ่อนผาสุข เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดกระบี่ กรมประมง
25 น.ส. วาริน อ่วมเทศ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดชุมพร กรมประมง
26 น.ส. สารินี ปฏิแพทย์ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดชุมพร กรมประมง
27 นาง สุจินต์ โปฏกรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดตรัง กรมประมง
28 น.ส. บุญญาภา ศรีรินทร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจงัหวดันครศรีธรรมราช กรมประมง
29 นาง สุภรณ์ นุ้ยสกุล เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานประมงจงัหวัดนราธิวาส กรมประมง
30 นาย ณรงค์เดช เขียวสะ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจงัหวัดนราธิวาส กรมประมง
31 นาง ฟาดีละห์ วาแม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดปัตตานี กรมประมง
32 น.ส. อุไรวรรณ์ ยันพะโยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ส านักงานประมงจังหวัดปัตตานี กรมประมง
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33 น.ส. ฐิติพร บุณยอุดมศาสตร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดพังงา กรมประมง
34 น.ส. จารุณี สุวรรณชาตรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดยะลา กรมประมง
35 นาย รักขา สุวรรณชาตรี เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดระนอง กรมประมง
36 น.ส. สาวิตรี วงศ์สุวรรณ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดสงขลา กรมประมง
37 น.ส. กังสดาล เหมโคกน้อย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดสตูล กรมประมง
38 นาง นธี จันทร์ด า เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดสตูล กรมประมง
39 น.ส. สุมาลี จันทร์ปรางค์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมประมง
40 น.ส. มลฤดี โพธิป์ระดิษฐ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวจิยัและพฒันาพนัธกุรรมสัตวน์  า ศูนย์วจิยัและพฒันาพนัธกุรรมสัตวน์  าชุมพร กรมประมง
41 น.ส. สุภาภรณ์ ทิพย์เนตร เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงอา่วไทยตอนกลาง (ชุมพร) กรมประมง
42 นาย อนันต์ สุขศรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองตรวจการประมง ศูนย์ป้องกนัและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) กรมประมง
43 นาย ณรงค์ฤทธิ ์พินนาสัก เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี กรมปศุสัตว์
44 นาย ณัทวุฒิ นกด า เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุ่มยุทธฯ สนง.ปศจ.พังงา กรมปศุสัตว์
45 นาง ดรุณี ชูกรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
46 น.ส. จันธิมา ไทยเจริญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนยว์จิยัและพัฒนาการปศุสัตวท์ี่ 8 สนง.ปศข.8 กรมปศุสัตว์
47 นาย กระจ่าย หมวกสกุล เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.ตากใบ จ.นราธิวาส กรมปศุสัตว์
48 นาย สาทร แสงสุวรรณ เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.เมือง จ.นราธิวาส กรมปศุสัตว์
49 นาย ถาวร รัตนบุรี เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
50 นาง จินตนา ชัยฤทธิ์ เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.ควนขนุน จ.พัทลุง กรมปศุสัตว์
51 นาย เจษฎา สองแก้ว เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.บันนังสตา จ.ยะลา กรมปศุสัตว์
52 นาย สุรชัย บ ารุงโมสิโก เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน กลุ่มยุทธฯ สนง.ปศจ.สงขลา กรมปศุสัตว์
53 น.ส. ฉวีวรรณ ยอดมุณี เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ศูนยว์จิัยและพฒันาการสัตวแพทยภ์าคใต้ตอนล่าง สนง .ปศข 9 กรมปศุสัตว์
54 นาย ณัฐพงศ์ ยืนยง เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
์สนง.ปศข 8 กรมปศุสัตว์
55 นาย พิมาน แม้นมินทร์ เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี กรมปศุสัตว์
56 นาย สุริวงค์ แหวนหล่อ เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน ศูนยว์จิยัและพัฒนาการปศุสัตวท์ี่ 9 สนง.ปศข.9 กรมปศุสัตว์
57 นาย ชัยณรงค์ แก้วเจือ เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.แว้ง จ.นราธิวาส กรมปศุสัตว์
58 น.ส. มนัสนันท์ เจริญเดชธนกิจ เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน กลุ่มพฒันาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์
สนง.ปศจ.พงังา กรมปศุสัตว์
59 น.ส. สุเชาวดี นกเพ็ชร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป สนง.ปศจ.ยะลา กรมปศุสัตว์
60 น.ส. ทัศนีย์ กล่อมทอง เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี กรมปศุสัตว์
61 น.ส. กรองจิตร์ เทพธานี เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี กรมปศุสัตว์
62 นาย วัชรินทร์ ปันนิตามัย เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี กรมปศุสัตว์
63 น.ส. พัณณิตา เงินสองสี เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
64 น.ส. นิสารัตน์ เพ็ชรหนู นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
65 นาย เทียนชัย บุญทวีส่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
66 นาย ฤทธิศักด์ิ ฆงัฆะ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.ร่อนพบิูลย ์จ.นครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
67 น.ส. ฉัตติมา จันทนพันธ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.เมือง จ.กระบี่ กรมปศุสัตว์
68 นาย อภิชาติ ทรัพย์สิริไพบูลย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์สนง.ปศจ.ตรัง กรมปศุสัตว์
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69 น.ส. ขวัญกมล ปักการะโน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส่วนสุขภาพสัตว์ สนง.ปศข.8 กรมปศุสัตว์
70 น.ส.  อุไรรัตน์ โคตรวันทา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว ์สนง.ปศข.8 กรมปศุสัตว์
71 น.ส. ยศญาณี สุธรรมานนท์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว ์สนง.ปศข.8 กรมปศุสัตว์
72 นาย สุรเดช เพชรอาวุธ นักวิชาการสัตวบาลปฏบิติัการ กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์
สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
73 นาง เกยูร ค าคง อาคาสุวรรณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 11 กรมพัฒนาทีดิ่น
74 น.ส. พรภิมล จันทร์อ่อน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏบิัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 11 กรมพัฒนาทีดิ่น
75 นาย ยุทธนา หนูเกลี ยง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏบิัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 11 กรมพัฒนาทีดิ่น
76 นาย ยุทธนา ปัญญา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏบิัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 11 กรมพัฒนาทีดิ่น
77 น.ส. สมใจ เส้งเซ่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏบิัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 11 กรมพัฒนาทีดิ่น
78 น.ส. สุกัลยา สุริโย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 11 กรมพัฒนาทีดิ่น
79 น.ส. อัมพิกา พวงแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 11 กรมพัฒนาทีดิ่น
80 นาง สิริรัตน์ กาญจนวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 12 กรมพัฒนาทีดิ่น
81 น.ส. สุดารัตน์ แซ่ท้าม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏบิัติงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 12 กรมพัฒนาทีดิ่น
82 น.ส. สุนันทา สะวะรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 12 กรมพัฒนาทีดิ่น
83 น.ส. สุวิชญา รอดสุวรรณน้อย นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักควบคุมพชืและวสัดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
84 นาง ศุภลักษณ์ อริยภูชัย นักวิชาการเกษตรช านาญการ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
85 นาย ชวิศร์ สวัสดิสาร นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร
86 น.ส. หทัยกาญจน์ สิทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร
87 นาย ทรงเมท สังข์ทอง นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร
88 น.ส. ปิยาณี  เสนทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สสก.ที ่8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร
89 น.ส. น  าฝน  ลือขจร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร กรมส่งเสริมการเกษตร
90 นาง บุญญาพร  กายเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง กรมส่งเสริมการเกษตร
91 นาง กมนิยา  ทะนันชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการเกษตร
92 นาง สุภาภรณ์  รอดแก้ว เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการเกษตร
93 น.ส. อารีวรรณ  กองณรงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการเกษตร
94 นาย พงษ์พัฒน์  พิมเสน นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการเกษตร
95 นาย วิระชัย  ถือทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการเกษตร
96 นาง ภัคศจี  ด ากิ่ง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการเกษตร
97 นาง กุลธิดา  ด าริการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการเกษตร
98 น.ส. เครือมาส  ดิษโร เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านกังานเกษตรจังหวัดนราธิวาส กรมส่งเสริมการเกษตร
99 นาง รุสลีนา  เนื ออ่อน เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านกังานเกษตรจังหวัดนราธิวาส กรมส่งเสริมการเกษตร
100 นาง อัซมาวาตี  วงศ์อัครวินท์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านกังานเกษตรจังหวัดนราธิวาส กรมส่งเสริมการเกษตร
101 นาง โซเฟีย  เพ็งเทพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านกังานเกษตรจังหวัดนราธิวาส กรมส่งเสริมการเกษตร
102 น.ส. ปรวิศา ชลประเสริฐ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้า กรมส่งเสริมการเกษตร
103 น.ส. อนุสรา  จ าปาดวง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา กรมส่งเสริมการเกษตร
104 นาง อารีรัตน์  ใหญ่บก เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง กรมส่งเสริมการเกษตร
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105 นาง ศิริรัตน์  ดิกิจ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง กรมส่งเสริมการเกษตร
106 นาง จารุพรรณ  คชสิงห์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง กรมส่งเสริมการเกษตร
107 น.ส. สนธิลา  บุญมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง กรมส่งเสริมการเกษตร
108 นาย ดุรงค์รัตน์  พยุหกฤษ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง กรมส่งเสริมการเกษตร
109 นาง นันทกานต์  แก้วเนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร
110 น.ส. กัญจนาถ  ช่างสาน นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร
111 น.ส. ฐิติรัตน์  ไชยรัตน์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร
112 น.ส. เจนจิรา  พละไชย นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร
113 น.ส. เกศรินทร์  หมานหมัด นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร
114 นาง สุกัญญา  บุตรดี เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร
115 นาย วินัย  ขาวไตรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจงัหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร
116 นาง ยลภัทร  ผ่องแผ้ว เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรจงัหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร
117 นาย ประธาน  เกตุกินทะ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรจงัหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร
118 น.ส. ชุติมา ด่านสถาปนาพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์
119 น.ส. ธนัฎฐา เดชอรัญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์
120 นาย พงษ์พันธ์ ขาวคง นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
121 น.ส. กนกวรรณ จุลเอียด นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
122 นาง สุกัญญา สุขจิตต์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
123 นาย วัชรา ปลอดใหม่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร กรมส่งเสริมสหกรณ์
124 นาง ปัญญ์ณัฏฐ์ ศรีสัจจัง นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์
125 น.ส. เกษราภรณ์ มลิวัลย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์
126 น.ส. วรัญญู สะใบทอง นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา กรมส่งเสริมสหกรณ์
127 น.ส. ดวงฤดี คงสิน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา กรมส่งเสริมสหกรณ์
128 น.ส. สมสมร ส่องสว่าง นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง กรมส่งเสริมสหกรณ์
129 นาย จาตุรนต์ หลงขาว นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมสหกรณ์
130 น.ส. ปุณิกา ด้วงเกื อร์ นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมสหกรณ์
131 น.ส. เบญญาภา ช่วยเนียม นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ ส านกังานสหกรณ์จงัหวัดสงขลา กรมส่งเสริมสหกรณ์
132 น.ส. สุคนธ์รัตน์ คงแก้ว นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล กรมส่งเสริมสหกรณ์
133 นาย ศิลป์ชัย ขุนรอง นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์
134 น.ส. เมธาพร ศรีสุวรรณ นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์
135 น.ส. ภรณี เอี่ยมคล้าย นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์
136 นาย เสรี  พลายด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวข. นครศรีธรรมราช กองวจิัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
137 น.ส. รุจรินทร์ ชูส่วาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศมข. ปัตตานี กองเมล็ดพนัธุ์ข้าว กรมการข้าว
138 นาย ณรงค์ เดชะพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศวข.พัทลุง กองวิจยัและพัฒนาขา้ว กรมการข้าว
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139 น.ส. รัชณิกร สุทธินนท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศมข. พัทลุง กองเมล็ดพันธุข์้าว กรมการข้าว
140 น.ส. สาวิกา เพ็งจันทร์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ศมข. สุราษฎร์ธานี กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว
141 น.ส. สุจิตรา วงศ์อามาตย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด กรมหม่อนไหม
142 นาย มิติ โคตรชุม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สมข. เขต 3 จ.ขอนแก่น กรมหม่อนไหม
143 น.ส. สุกัญญา ค าดวง เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

144 น.ส. รัชนันท์ ศรชนะ นักวิชาการปฏรูิปทีดิ่นช านาญการ ส.ป.ก.กระบี่ ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

145 น.ส. สุภาพร อินทร์เสวียด นิติกรปฏิบัติการ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

146 น.ส. จุฑารัตน์ จันทมาศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส.ป.ก.พัทลุง ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

147 นาย พิษณุ บุญแนบ นายช่างส ารวจช านาญงาน ส.ป.ก.สงขลา ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

148 น.ส. ริญญารัตน์ คงแก้ว เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 (สุราษฎร์ธานี) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

149 น.ส. จุฑาทิพย์ กาลสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 (สุราษฎร์ธานี) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

150 นาย ธนพงศ์ เพชรทอง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 (สุราษฎร์ธานี) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร


