
1 นาย อร่าม ปทุมากร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองกลาง สป.กษ.

2 นาง ณัฐพร เรืองรอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองการเจ้าหน้าที ่สป.กษ.

3 น.ส. วนิดา โฆษิตเสถียรกุล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กองคลัง สป.กษ.

4 นาย ประดิษฐ์ เกษมวิสิฐกุล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กองคลัง สป.กษ.

5 นาย ศิวะบุญ อักษรพิบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักตรวจราชการ สป.กษ.

6 นาง นิติภา สุทธิทัศนพงศ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจ ากรุงปักกิ่ง ส านักการเกษตรต่างประเทศ สป.กษ.

7 น.ส. สุธรรมมา มณีพิทักษ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยัง่ยนื สป.กษ.

8 น.ส. สุภาวรรณ เพ็ชศรี นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยัง่ยนื สป.กษ.

9 นาย ธเนศ โชติธรวิสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.กษ.

10 นาง จตุพร วุฒิสาร นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ส านักตรวจสอบภายใน สป.กษ.

11 นาย บัญชา ศิริวัฒนะตระกูล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ.

12 นาง กรรณิการ์ วรรณวิจิตร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สป.กษ.

13 นาง อาภาพร พุม่สุคันธรส เจา้พนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ สป.กษ.

14 น.ส. สุรางคนางค์ พรมแตง เจา้พนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพจิิตร สป.กษ.

15 นาย กิตต์ิ คุ้มคอน นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัพษิณุโลก สป .กษ.

16 นาง วิภา มะโนวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัล าพูน สป.กษ.

17 น.ส. ช่อลัดดา คนซ่ือ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัมุกดาหาร สป .กษ.

18 น.ส. มนฤดี เชื้อวงจันทร์ เจา้พนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช สป.กษ.

19 นาย สามพาส หงษ์ค าเมือง นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักชลประทานที ่10 กรมชลประทาน

20 นาย สมศักด์ิ อุดมศิลป์ วิศวกรชลประทานช านาญการ ส านักชลประทานที ่12 กรมชลประทาน

21 นาย ณรงค์ บ ารุงกิจดี นายช่างชลประทานช านาญงาน ส านักชลประทานที ่17 กรมชลประทาน

22 นาง จันทิมา ชูนุช นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ  ส านักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน

23 นาง กมลพร เบ็ญจมาศ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

24 นาง นุชนาถ พูลเหลือ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ชัยนาท กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
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25 น.ส. เกษรา เรือนกุณา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

26 น.ส. บุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

27 น.ส. แสงระวี เขียนเอี่ยม นักวิชาการสถิติช านาญการ ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

28 นาย สง่า ค าพันธ์ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวดัมุกดาหาร กรมประมง

29 น.ส. รัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านกับริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง

30 นาย จเร พระอภัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านกังานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมประมง

31 นาง รัตนา ศาสตร์ไขแสง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม กรมประมง

32 น.ส. เนาวรัตน์ ก าภูศิริ นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

33 นาง จริสา แจ้งสุทิมล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองแผนงาน กรมปศุสัตว์

34 นาย สกล ผ่านเมือง นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 1 กรมพฒันาที่ดิน

35 นาย วิบุลย์ ศรีปาน นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 12 กรมพัฒนาทีดิ่น

36 นาง สุมลมาลย์ จงดี นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน กรมพัฒนาทีดิ่น

37 นาย ดนุ เนียมฤทธิ์ สถาปนิกช านาญการ ส านักวศิวกรรมเพือ่การพฒันาทีดิ่น กรมพฒันาทีดิ่น

38 นาย ธรรมรัตน์ ทองมี นักวิชาการเกษตรช านาญการ สถาบันวจิยัพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวชิาการเกษตร

39 นาย ชุมพล เชาวนะ นักวิชาการเกษตรช านาญการ สถาบันวจิยัพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวชิาการเกษตร

40 นาง ณภัทร อรรถสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร

41 นาย เอกรัฐ นาถ้ าทอง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

42 น.ส. วิภาดา ลาภรัตน์ เจ้าพนักงานเกษตรช านาญงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง จังหวดัอ านาจเจริญ กรมส่งเสริมการเกษตร

43 นาย ดุษฎี เชื้อบางคู้ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

44 นาง จุรีพร สุขเกษม นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

45 นาง ปรานอม เพ็ชรเสนา นักวิชาการปฏิรูปทีดิ่นช านาญการ ส านักงานการปฏรูิปที่ดินจังหวดัลพบุรี ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

46 น.ส. บงกชพร สีลาน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานการปฏรูิปที่ดินจงัหวดัเชียงใหม่ ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

47 นาย โสรัจ ศุขสุทธิ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

48 น.ส. เบญจมาภรณ์ คงกระพันธ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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49 นาง วิวัฒนา โฉมสินทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักบริหารกลาง กรมการข้าว

50 นาง วิชชุลดา พัชรเกียรติ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรมหม่อนไหม

51 นาย แทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ (จงัหวดัสุราษฎร์ธาน)ี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

52 น.ส. ประภาพร ศรีสถิตย์ธรรม นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร








