




















ลําดับ ช่ือ-สกุล สังกัด
1 นายประสงค ประไพตระกูล ผอ.กองการเจาหนาท่ี
2 นางสุนิสา  ประไพตระกูล กองการเจาหนาท่ี
3 นางพรรณี  ล้ีตระกูล กองการเจาหนาท่ี
4 น.ส.วาริศา กมลรัตน กองการเจาหนาท่ี
5 นายภูวเนธ มะลินิล กองการเจาหนาท่ี
6 นางลัดดา บุญอํารุง กองการเจาหนาท่ี
7 นายทนงศรี ภูริศรี กองการเจาหนาท่ี
8 นายวรชิต  อินชูใจ กองการเจาหนาท่ี
9 น.ส.อัจฉรา ชาญประสิทธ์ิ กองการเจาหนาท่ี

10 น.ส.สุชาดา บางขาม กองการเจาหนาท่ี
11 นายวิสิทธ์ิ  ศรีรักษา กองการเจาหนาท่ี
12 นางพอเนตร คําปอง กองการเจาหนาท่ี
13 น.ส.ศิริณี พจนคําขํา กองการเจาหนาท่ี
14 น.ส.นันทวัน ธรรมลักษมี กองการเจาหนาท่ี
15 นายกูเกียรติ ลงกลิกานนท กองการเจาหนาท่ี
16 นางฉันทนี เวชอุทัย กองการเจาหนาท่ี
17 นางยุวดี  ออมอด ศูนยฯ อุดรธานี (พันธุพืชฯ)
18 นายสังคม ออมอด ศูนยฯ อุดรธานี (พันธุพืชฯ)
19 นายประเสริฐ งามจบ ศูนยฯ อุดรธานี (พันธุพืชฯ)
20 นางถาวร  งามจบ ศูนยฯ อุดรธานี (พันธุพืชฯ)
21 น.ส.พวงมาลัย ทองไชย ศูนยฯ อุดรธานี (พันธุพืชฯ)
22 นางสําเภา จันทรอาภาท ศูนยฯ อุดรธานี (พันธุพืชฯ)
23 นายคําดา  แกวเจริญ ศูนยฯ อุดรธานี (พันธุพืชฯ)
24 นายศุภชัย ไชยนาพันธุ ศูนยฯ อุดรธานี (พันธุพืชฯ)
25 นายวิจิตร  จันหวัง สนง.อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี
26 นายมณเทียร  รูกิจ สนง.อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี
27 น.ส.แสงแกว  สุดรัก สนง.อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี
28 นายสมพร  เชาวลิต สนง.อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
29 นายวันชัย  วุฒิพันธ สนง.อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
30 นางสุจิตรา  จันทโชติ สนง.อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
31 นายสงกรานต สรอยคํา สนง.อ.เมือง จ.อุดรธานี
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32 นายจุฬาลักษณ มณีจันทร สนง.อ.เมือง จ.อุดรธานี
33 นางอาภรณ  จําเนียรกุล สนง.อ.เมือง จ.อุดรธานี
34 นางนงคราญ  พิมพโคตร สนง.อ.เมือง จ.อุดรธานี
35 นายสมมรรค  ภูครองหิน สนง.อ.เมือง จ.อุดรธานี
36 นายมานพ  ศรีชางสาร สนง.อ.เมือง จ.อุดรธานี
37 นางศรีพรรณ  บูรพา สนง.อ.เมือง จ.อุดรธานี
38 นางหนูพิศ  มูลเสน สนง.อ.เมือง จ.อุดรธานี
39 นายสวัสดิ์  สมวรรณ ศูนยฯ เลย (พืชสวน)
40 น.ส.พรพิมล ศิริการ ศูนยฯ เลย (พืชสวน)
41 นายสมหมาย อภิชัย ศูนยฯ ยโสธร (พืชสวน)
42 นายธวัช  แปนหวย ศูนยฯ ยโสธร (พืชสวน)
43 นางนันทิชา  แปนหวย ศูนยฯ ยโสธร (พืชสวน)
44 วาที่ ร.ต.หญิงละมุล ปนสุวรรณ ศูนยฯ ยโสธร (พืชสวน)
45 นายประชวน ศุภดล ศูนยฯ ยโสธร (พืชสวน)
46 นายวิชิตร ชวยพิทักษ สนง.ยโสธร
47 น.ส.วิภาพร  อาภา สนง.ยโสธร
48 นางรําไพ วงศอนันต สนง.ยโสธร
49 นายประมวล โพทุมทา สนง.ยโสธร
50 น.ส.สุภัทตา สินไลย สนง.ยโสธร
51 นางสุปราณี  ระวังดี สนง.ยโสธร
52 นายทรงศักดิ์  พิมพแสงจันทร ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูง จ.เลย
53 นายพลอยตะวัน อาษาศรี ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูง จ.เลย
54 นายประเมิน พุทธมาตย ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูง จ.เลย
55 นายสุมนตรี  ศรีใหม ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูง จ.เลย
56 นายศิริพงษ  สาลาสุตา ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูง จ.เลย
57 น.ส.สุพรรณี ชัยพิพัฒน ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูง จ.เลย
58 นายสมชาย ภูแกว สถานีวิทยุฯ
59 น.ส.วรวรรณ อังกสิทธ์ิ สถานีวิทยุฯ
60 นางโชติมา พัฒนศิริ สถานีวิทยุฯ
61 นายปวิช  สุวรรณปญญา สนง.อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
62 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ สนง.สมุทรสาคร
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63 นางเอรอร  สิทธิศาสตร สนง.สมุทรสาคร
64 นายอิทธิกร บุนนาค สนง.สมุทรสาคร
65 นางอรวีณ  จุฑาวรรธนะ สนง.สมุทรสาคร
66 น.ส.วรรณ เจริญสิน สนง.สมุทรสาคร
67 นายสมชาย  สีโต สนง.สมุทรสาคร
68 นายธงชัย  ม่ันใจ สนง.สมุทรสาคร
69 นายชัยรัตน ธนยากร ศูนยฯ ฉะเชิงเทรา (พืชสวน)
70 นายสมเกียรติ  คุมกัน ศูนยฯ ฉะเชิงเทรา (พืชสวน)
71 นางจิราภรณ กาญจนเกตุ ศูนยฯ ฉะเชิงเทรา (พืชสวน)
72 น.ส.ทวีแสง รัตนเจริญ ศูนยฯ ฉะเชิงเทรา (พืชสวน)
73 นายสุระชัย  วงคกอ ศูนยฯ ฉะเชิงเทรา (พืชสวน)
74 น.ส.สุชานาฎ ทับทิมงาม สนง.ปราจีนบุรี
75 นางณัฐกานต อินทวงษ สนง.ปราจีนบุรี
76 นางบุญเยี่ยม กิตติธนพงศ สนง.ปราจีนบุรี
77 นายอนันต  แกวมณี สนง.ปราจีนบุรี
78 นายเจริญ เชยนาถ สนง.ปราจีนบุรี
79 นายสมชาย บุญสง สนง.ปราจีนบุรี
80 นายสันติชัย  วงษจันทรา สนง.ปราจีนบุรี
81 นายสุชิน  รักดีแข สนง.ประจวบคีรีขันธ
82 นางบุญเสริม  หนูนอย สนง.ประจวบคีรีขันธ
83 นายการันต  แพบํารุง สนง.ประจวบคีรีขันธ
84 น.ส.สุภาพ  ศรีทอง สนง.ประจวบคีรีขันธ
85 นายศักดา  วงษสนิท สนง.ประจวบคีรีขันธ
86 นายปฎิภาณ  อินทรโชติ สนง.ประจวบคีรีขันธ
87 นายวิชัย  บุญเย็น สนง.ประจวบคีรีขันธ
88 น.ส.บุญญาพร  รวมไทย สนง.ประจวบคีรีขันธ
89 นายนิคม  สุขทวี สนง.อ.เมือง จ.ประจวบฯ
90 นายวินัย  แทนคุณ สนง.อ.เมือง จ.ประจวบฯ
91 นายจิตร  แกวเงิน สนง.อ.เมือง จ.ประจวบฯ
92 นายไพโรจน สุทธิพันธ สนง.อ.บางสะพานนอยจ.ประจวบฯ 
93 นายดํารงค แสงกรณ สนง.อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบฯ



ลําดับ ช่ือ-สกุล สังกัด

โครงการประกันหมูประจําป 2553 (31 สิงหาคม 2553 - 1 กันยายน 2554)

94 นายสํารวย เอ่ียมนาม สนง.อ.บางสะพานนอยจ.ประจวบฯ 
95 น.ส.จันทรติรา  ดําแกว สนง.อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบฯ
96 นายรังสี  พูลสมบัติ สนง.อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบฯ
97 นายภูษิต  อูทรัพย สนง.อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ
98 นายสมเจตน  เสียงเพราะ สนง.อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ
99 นางรัตนา  ภคพงศพันธุ สนง.อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

100 นายคลอง  ศิริสมบัติ สนง.อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ
101 นายชนะไพรินทร ภักดีเสมอ สนง.อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ
102 นายธีรพล ชาญวารินทร สนง.อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
103 นายอนุสรณ ศรีเขาลาน สนง.อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
104 นายปราโมทย แกวชูใส สนง.อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
105 นางศิริกุล ลิบสิทธิกุล สนง.อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
106 น.ส.ธิดารัตน  เรือนจันทร สนง.อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
107 นายสุนทร  เดชพิณ สนง.อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
108 นางอังคณา  หงษษา สนง.อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
109 นางสุจี  ทองถึก สนง.อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
110 นายสุรพล  โสภิณ กองพัฒนาการเกษตรพื้นท่ีเฉพาะ
111 นางสุพรรณศิริ  ไชยเคา กองพัฒนาการเกษตรพื้นท่ีเฉพาะ
112 นายเพิ่ม  คํางอก กองพัฒนาการเกษตรพื้นท่ีเฉพาะ
113 นางอนุสรา  เนตรนอย กองพัฒนาการเกษตรพื้นท่ีเฉพาะ
114 นางสมคิด นุมปราณี กองพัฒนาการเกษตรพื้นท่ีเฉพาะ
115 น.ส.สมปอง  รวมชาติ กองพัฒนาการเกษตรพื้นท่ีเฉพาะ
116 นายศักดา  ศรีนิเวศน สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
117 นายวิจิตร  กมลวารินทร สนง.นนทบุรี
118 นายปรีชา  ธารมัติ สนง.นนทบุรี
119 นายบุญเล่ือน  วงศหาญ สนง.ตาก
120 นายบุญยืน  สิทธิบาล สนง.ตาก
121 นายธงชัย  สายวงศคํา สนง.ตาก
122 นายวุฒิกร  ธรรมวงศ สนง.ตาก
123 นายบุญนํา  ภูมิประเทศ สนง.ตาก
124 นายพันธุเสนห  เปรมสัย สนง.ตาก
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125 นางอนุชิดา  สุดจิตต สนง.ตาก
126 นายสมนึก  มัทธวรัตน สนง.ตาก
127 นายบรรพต  สืบบัวบาน สนง.อ.แมสอด จ.ตาก
128 นายพินิจ  ทิพยสุราษฎร สนง.อ.แมสอด จ.ตาก
129 นายประยูร  แขงขัน สนง.อ.แมสอด จ.ตาก
130 นายราเชนทร  สุวรรณหิตาทร สนง.พะเยา
131 น.ส.จันทรจิรา  นักหลอ สนง.พะเยา
132 นายนเรศ  ฝปากเพราะ สนง.พะเยา
133 นายบุญนาค ศรีเปาระยะ สนง.พะเยา
134 นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล สนง.พะเยา
135 นายบุญรวย  กาเงิน สนง.พะเยา
136 นายบุญมี  ปะระมะ สนง.พะเยา
137 นายสงบ  ยศมูล สนง.พะเยา
138 นางนิภา  คําปนติ๊บ สนง.พะเยา
139 น.ส.ศุภัชญา  ฟูแสง สนง.พะเยา
140 นายจาฤก  อินเกล้ียง สนง.พะเยา
141 นายวิชัย  ชาวนาน สนง.พะเยา
142 น.ส.จริยา  ฉัตรคํา สนง.พะเยา
143 นายมนัสพร เตชะวงค สนง.ลําปาง
144 นายเซ็น  ศศิวิมลฤทธ์ิ สนง.ลําปาง
145 นายจําลอง เดชอูป สนง.ลําปาง
146 นางกราบทอง พุมอยู สนง.ลําปาง
147 นายธงชัย  หลอวิไล สนง.ลําปาง
148 นางศรีวรรณ  รูปงาม สนง.ลําปาง
149 นายสมเจตตน  ศักดิ์วงศ สนง.ลําปาง
150 นางจันทรศรี แหลมคม สนง.ลําปาง
151 นางเบญจา  พัดบัว สนง.ลําปาง
152 นายวิทยา  พลาหาญ สนง.หนองคาย
153 นายประเชิญ โพนพุฒ สนง.อ.ปากคาด จ.หนองคาย
154 นายศักดิ์ชัย เลาหทวีโชค สนง.อ.ปากคาด จ.หนองคาย
155 นางวิลาสินี จันทรา สนง.อ.ปากคาด จ.หนองคาย
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156 นายธวัช  สาธารณะ สนง.อ.ปากคาด จ.หนองคาย
157 นายประเวส  ขันตี สนง.อ.ปากคาด จ.หนองคาย
158 นายเรวุฒิ  บุญจวง สนง.อ.ปากคาด จ.หนองคาย
159 นางอัจจิมา  เมืองแพน สนง.อ.ปากคาด จ.หนองคาย
160 นางสนิท  ปานปรีดา สนง.อ.สังคม จ.หนองคาย
161 นางวันเพ็ญ คําภาพงษา สนง.อ.สังคม จ.หนองคาย
162 นายสมโภช  โชติจันทึก สนง.อ.สังคม จ.หนองคาย
163 นางจรูญศรี โชติจันทึก สนง.อ.สังคม จ.หนองคาย
164 นางชงโค  จันทรทอง สนง.อ.สังคม จ.หนองคาย
165 นายวัลลภ  แสงกมล สนง.อ.สังคม จ.หนองคาย
166 นายบุญชู ชนชิด สนง.อ.โซพิสัย จ.หนองคาย
167 นายสมหมาย แกวมณี สนง.อ.โซพิสัย จ.หนองคาย
168 นางพงษลัดดา โพธิเสน สนง.อ.โซพิสัย จ.หนองคาย
169 นางพนิตพร ปะมาคะเต สนง.อ.โซพิสัย จ.หนองคาย
170 นางสุดาพร ทองแสน สนง.อ.โซพิสัย จ.หนองคาย
171 นางปาจรีย โพนพุฒ สนง.อ.โซพิสัย จ.หนองคาย
172 นายประเทือง ผาคํา สนง.อ.โซพิสัย จ.หนองคาย
173 นางสุภาภรณ ทิพยารมย สนง.อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
174 นายเฉลิมพล  เขตบุรี สนง.อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
175 นายสมคิด  ปญดี สนง.อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
176 นายสุรัส  พิลาฤทธ์ิ สนง.อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย
177 นายมนัส  วะปะแกว สนง.หนองคาย
178 นางศรีวรรณ ลัคนากาล สนง.อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย
179 นายเล่ือนศักดิ์  สุหะลา สนง.อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย
180 น.ส.พิมพา ผันทะนะแกว สนง.อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย
181 นายชาญ ยอดบุนอก สนง.อ.เฝาไร จ.หนองคาย
182 นางวิไลลักษณ มาลาวิทยา สนง.หนองคาย
183 นางมณี  สีเหมน สนง.หนองคาย
184 นางกิตติรัตน  เวชสิทธ์ิ สนง.หนองคาย
185 นางพัชรา  พิลาฤทธ์ิ สนง.อ.เมือง จ.หนองคาย
186 น.ส.สุภาพร ทันจันทร สนง.หนองคาย
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187 นางพรทิพย  พันธุระ สนง.หนองคาย
188 นายวรรณลภย ทองบุดดี สนง.อ.เมือง จ.หนองคาย
189 นายปรีดา  บุตรดีวงศ สนง.หนองคาย
190 นางสัมฤทธ์ิ  หมวดไธสง สนง.หนองคาย
191 นายคงกิจ  พันธุระ สนง.อ.เมือง จ.หนองคาย
192 นายอดิศักดิ์  คําสงค สนง.อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
193 นางศรีพรรณ คําสงค สนง.อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
194 นายสุวิท  บริสุทธ์ิ สนง.อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
195 น.ส.พจนา  พลโยธา สนง.อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
196 นายประพันธ  บรรณาคํา สนง.อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
197 นางสุบิน  สิงหนาครอง สนง.อ.โพธ์ิตาก จ.หนองคาย
198 นายอรุณ แสงหิรัญ สนง.เพชรบุรี
199 นางมณี  ขาวทอง สนง.เพชรบุรี
200 นางนวลนอย เสือโรจน สนง.เพชรบุรี
201 นายรุงเรือง เสือโรจน สนง.เพชรบุรี
202 นางวัชรินทร สุขสําราญ สนง.เพชรบุรี
203 นายวีรชัย  ศรีอรุณฉาย สนง.เพชรบุรี
204 นายณรงคศักดิ์ สินเหลือ สนง.เพชรบุรี
205 น.ส.สุมาลี พยัพพฤกษ สนง.เพชรบุรี
206 นางรัชนี  แคใหญ สนง.เพชรบุรี
207 นายสโรช  บุญ-หลง สนง.อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย
208 นายศิริศักดิ์  ชุมอินทรจักร สนง.อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย
209 นายนอม  กันโท สนง.อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย
210 นางอาภรณ  ทานศิลา สนง.อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย
211 นายอุดม  คํามูล ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูง จ.เชียงราย
212 นายกรกต เลิศปรีชารักษ ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูง จ.เชียงราย
213 นายอุดม  พรมจันทรตา ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูง จ.เชียงราย
214 น.ส.จิติรัตน  กันขํา กองคลัง
215 นางกาญจนา  โยธารักษ กองคลัง
216 นางสุดารัตน ชาญเดช กองคลัง
217 นางสุมล เอ่ียมปยะ กองคลัง
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218 นางนงลักษณ งามแสงสิริทรัพย กองคลัง
219 นายอํานาจ งามถอย กองคลัง
220 นางอัมพวัน แกวบัวทอง กองคลัง
221 นางเดือนนะภา สงวนทรัพย กองคลัง
222 นางกรชุลี  ลัพฤตรี  กองคลัง
223 นางพูลพิศมัย  บญเพิ่ม กองคลัง
224 นายทรงศักดิ์ ศักดิ์แสงวิรัต สนง.อ.บานไผ จ.ขอนแกน
225 นางสุริยา  จงสมชัย สนง.อ.บานไผ จ.ขอนแกน
226 นางดวงดาว  วงศชารี สนง.อ.บานไผ จ.ขอนแกน
227 นางสมบูรณ พรหมสุคนธ สนง.อ.บานไผ จ.ขอนแกน
228 นายวีรศักดิ์ อานพินิจ สนง.อ.บานไผ จ.ขอนแกน
229 นายสมาธิ  เหงาบุญมา สนง.อ.บานไผ จ.ขอนแกน
230 นายปภาวิน  สิงหเดช สนง.อ.บานไผ จ.ขอนแกน
231 นางณัฐชาภัค  รอยศรี สนง.อุทัยธานี
232 นายอํานวย กอนทอง สนง.อุทัยธานี
233 นางบํารุง จันทวงษ สนง.อุทัยธานี
234 นางก่ิงแกว  ระบอบ สนง.อุทัยธานี
235 นายธนะรัตน  แสงรัตนชัยกุล สนง.อุทัยธานี
236 นายเรวัต  สุริยกานต สนง.อุทัยธานี
237 นายวิศิษฐ  สิทธิเกษร สนง.อุทัยธานี
238 นางวรรณะ  นิลกุล สนง.อุทัยธานี
239 นางประเสริฐศรี ศรีเจริญพันธ สนง.อุทัยธานี
240 นายโชคดี พัฒนไทยานนท สนง.อุทัยธานี
241 นางพรรวษา พัฒนไทยานนท สนง.อุทัยธานี
242 นางพลับพลึง  ฬาทอง สนง.อุทัยธานี
243 นางสรัญญา วีรวัฒน สนง.อุทัยธานี
244 นายกําจัด สุวรรณสัมพันธ สนง.อุทัยธานี
245 นายประมวล จันทรัตน สนง.อุทัยธานี
246 นายเฉลิมศักด์ิ ประสิทธิสุวรรณ สนง.อํานาจเจริญ
247 นายฉลาด นันโพธิเดช สนง.อํานาจเจริญ
248 นายพิทักษ  ชํารัมย สนง.อํานาจเจริญ
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249 นางสมใจ  สัพโส สนง.อํานาจเจริญ
250 นางหนูสอน  กันหารัตน สนง.อํานาจเจริญ
251 นายพิทักษ  พิมสาร สนง.อ.รองกวาง จ.แพร
252 นายไพฑูรย  สินมณี สนง.อ.รองกวาง จ.แพร
253 นายสาโรจน ปนกันทา สนง.อ.รองกวาง จ.แพร
254 นายณัฐพัฒน  สงชู สนง.อ.รองกวาง จ.แพร
255 นายสุทัศน ตันติพันธุพิพัฒน สนง.อ.รองกวาง จ.แพร
256 นางณัฐมน หมองนัน สนง.อ.รองกวาง จ.แพร
257 น.ส.จีระวรรณ ศิริพันธุ สนง.อ.รองกวาง จ.แพร
258 นางประกายแสง จัตุกูล สนง.อ.รองกวาง จ.แพร
259 นายประสงค บุญทร สนง.อ.สูงเมน จ.แพร
260 นายสุกิจ แมนยํา สนง.อ.สูงเมน จ.แพร
261 นายวัฒนชัย แนวณรงค สนง.อ.สูงเมน จ.แพร
262 นายเหรียญ หมายม่ัน สนง.อ.สูงเมน จ.แพร
263 นางดรุณี  เพชรศักดา สนง.อ.สูงเมน จ.แพร
264 นายจําลอง  ปลอดโปรง สนง.อ.สูงเมน จ.แพร
265 นายสมเกียรติ ศรีใจวงศ สนง.อ.เมือง จ.แพร
266 นายเรืองกิตติ์ พันธุเลิศเมธี สนง.อ.เมือง จ.แพร
267 นางหน่ึงฤทัย  กองนํา สนง.อ.เมือง จ.แพร
268 นางกัญจนา สอนอุน สนง.อ.เมือง จ.แพร
269 นางหัทยา คําชา สนง.อ.หนองมวงไข จ.แพร
270 นายสงกรานต เรียนใจดี สนง.อ.หนองมวงไข จ.แพร
271 นายนิวัฒน  สมใจ สนง.อ.วังช้ิน จ.แพร
272 นายสุชาย ศิริมาตร สนง.อ.วังช้ิน จ.แพร
273 นายสมเกียรติ ทะฤาษี สนง.แพร
274 นายสํารวย ปทมธรรม สนง.แพร
275 นายพีระพันธุ สุทธกุล สนง.แพร
276 นายธนพนธ พิมสาร สนง.อ.สอง จ.แพร
277 น.ส.ณัฐมน เกงกิจการ สนง.อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ
278 นายวีรยุทธ  ชะนะวงษ สนง.อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ
279 นางพรเพ็ญ จืนยี่ สนง.อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ
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280 นายวิชิต  ใจเฉ่ือย สนง.อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ
281 นายนพณัฐ  ลาไชย สนง.อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ
282 นายทองหลอ แสงพรม สนง.อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ
283 นายมงคล  นามวงษ สนง.เพชรบูรณ
284 นางศินาถ จันเฟย สนง.เพชรบูรณ
285 นายศริ  มีวันเน่ือง สนง.เพชรบูรณ
286 นายทินกร ดรุณนารถ สนง.เพชรบูรณ
287 นายครรชิต  เสมาทอง สนง.เพชรบูรณ
288 นางสายสมร อุนเรือน สนง.เพชรบูรณ
289 นายสาย หวังแลกกลาง สนง.เพชรบูรณ
290 นางสมทรง มานะกิจกลการ สนง.อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
291 นายสุริยะ  ขุนศรี สนง.อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
292 นายชวเรศ  มีบุตรดี สนง.อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
293 นายพรศักดิ์  เพชรชอ สนง.อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
294 นางพรนิภา  ทองศิริ สนง.อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
295 นางวัลลภ  แซมสีมวง สนง.อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
296 นางรัตนาภรณ สีสวาสดิ์ สนง.อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
297 นายวิทยา  ยอดดี สนง.อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
298 นางตระกูล  กุนสง สนง.อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
299 นายอุทิศ  วามนตรี สนง.อ.ปองสามสิบ จ.อุบลราชธานี
300 นายโนสี  ไชยกาล สนง.อ.ปองสามสิบ จ.อุบลราชธานี
301 นายธีระพล ภาพสิงห สนง.อ.ปองสามสิบ จ.อุบลราชธานี
302 นางจิตรลดา แกวราม สนง.อ.ปองสามสิบ จ.อุบลราชธานี
303 นายสุนันท แกวราม สนง.อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
304 นายจํารัส  เอมกลาง สนง.อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี
305 นายฉกาล  กันเมือง สนง.อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี
306 นายเจียน  กันเมือง สนง.อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี
307 นายณรงค  ทูลสูงเนิน สนง.อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
308 นายยงยุทธ  มัยยะ สนง.อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
309 นายสุรจิต  โสวรรณี สนง.อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
310 นางจิรนุช  แกวกลึงกลม สนง.อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
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311 นางวัลยวลี  แกนลา สนง.อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
312 นายสมพงษ  แกนลา สนง.อุบลราชธานี
313 นายมานิต  อาชีวศึกษาคม สนง.อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี
314 นายอํานวย ฤทธิชัย สนง.ปตตานี
315 นายจารีก  ยอดนุย สนง.ปตตานี
316 นายอนุรักษ  ชูเจริญ สนง.ปตตานี
317 นายสัมพันธ อุดร สนง.ปตตานี
318 น.ส.สุไกยะ ชูสกุล สนง.ปตตานี
319 นางจรวยพร นัคราบัณฑิตย สนง.ปตตานี
320 นางอดิศา งามเจริญกุล สนง.ปตตานี
321 นายจํานันท ขวัญซาย สนง.ปตตานี
322 น.ส.นิตย  สิงหะตะโน สนง.อ.กะพอ  จ.ปตตานี
323 นายจําเดิม ทองคํา สนง.ปตตานี
324 นายสมาแอ มะมิง สนง.อ.สายบุรี จ.ปตตานี
325 นางวรรณา ขุนบุญจันทร สนง.อ.สายบุรี จ.ปตตานี
326 น.ส.ซารีปะ  บูละ สนง.อ.สายบุรี จ.ปตตานี
327 น.ส.วิลาวัลย ชิตภักดี สนง.อ.สายบุรี จ.ปตตานี
328 นายโซฟน ระเดนอาหมัด สนง.อ.สายบุรี จ.ปตตานี
329 น.ส.นุชนารถ ปฏิวัติ สนง.อ.สายบุรี จ.ปตตานี
330 น.ส.เครือมาศ รอดบน สนง.อ.สายบุรี จ.ปตตานี
331 นางจําเนียร สุทธิศาสตรสกุล สนง.อ.สายบุรี จ.ปตตานี
332 นายโซฮัน  มะลี สนง.อ.สายบุรี จ.ปตตานี
333 นายดะราแม ดอรอแม สนง.อ.สายบุรี จ.ปตตานี
334 นางรอกีเยาะ  วามะ สนง.อ.สายบุรี จ.ปตตานี
335 นางเมที  ไชยสี สนง.อ.สายบุรี จ.ปตตานี
336 นายวิชิต มณเฑียรทอง สนง.อ.ยะรัง จ.ปตตานี
337 นางอัสนี  เจะสุ สนง.อ.ยะรัง จ.ปตตานี
338 นายสมชัย ปญญายุทธศักดิ์ สนง.อ.ยะรัง จ.ปตตานี
339 นายเกริก เรือนแกว สนง.อ.ยะรัง จ.ปตตานี
340 นายอิบรอฮิม  เจะเละ สนง.อ.ยะรัง จ.ปตตานี
341 นายอับดุลรอนิง สามะอาลี สนง.อ.ยะรัง จ.ปตตานี
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342 นางฮาบีบะ  บูระพา สนง.อ.ยะรัง จ.ปตตานี
343 น.ส.สิริภรณ เหมมณี สนง.อ.ยะรัง จ.ปตตานี
344 น.ส.มยุรฉัตร เฉลิมเมือง สนง.อ.ยะรัง จ.ปตตานี
345 น.ส.นุชวนิตย ทัศแกว สนง.อ.ยะรัง จ.ปตตานี
346 น.ส.นูรียะ  มามะ สนง.อ.ยะรัง จ.ปตตานี
347 น.ส.นูรมี  เปาะเงาะ สนง.อ.ยะรัง จ.ปตตานี
348 นางอรพินท  บุญผองศรี สนง.อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี
349 นายสมพล  สิทธิโชค สนง.อ.หนองจิก จ.ปตตานี
350 นางรัตนมาศ  หนูเซง สนง.อ.หนองจิก จ.ปตตานี
351 นายชัยยุทธ ทองชัย สนง.อ.หนองจิก จ.ปตตานี
352 นายแวยีติง แวสะมาแอ สนง.อ.หนองจิก จ.ปตตานี
353 น.ส.จุฑารัตน พรมจุล สนง.อ.หนองจิก จ.ปตตานี
354 น.ส.ปาณิสรา  ไครวงค สนง.อ.หนองจิก จ.ปตตานี
355 นายซูกิปลี สาและ สนง.อ.หนองจิก จ.ปตตานี
356 นายปญญา เจริญฤทธ์ิ สนง.อ.สะเดา จ.สงขลา
357 นางแสงจันทร บริรักษ สนง.อ.สะเดา จ.สงขลา
358 นางสมสมัย หงษพฤกษ สนง.อ.สะเดา จ.สงขลา
359 นายประเสริฐ เพ็ชรศิริ สนง.อ.สะเดา จ.สงขลา
360 นายจํารัส  สถิตย สนง.อ.สะเดา จ.สงขลา
361 นายสุธรรม  เรืองชวย สนง.อ.สะเดา จ.สงขลา
362 นายอภินันท ศรีชูจิตร สนง.อ.สะเดา จ.สงขลา
363 นางสุธิดา  ตระกูลกองโต สนง.อ.สะเดา จ.สงขลา
364 นายสมโชค  สุขสวัสดิ์ สนง.อ.สะเดา จ.สงขลา
365 นายทรงศีล  จันทรอาภาท สนง.หนองบัวลําภู
366 นายสวง  โฮสูงเนิน สนง.หนองบัวลําภู
367 นายเท่ียง  อาจสมัย สนง.หนองบัวลําภู
368 นายสมศักดิ์  กันภัย สนง.หนองบัวลําภู
369 นายธนวัฒน สิมลา สนง.หนองบัวลําภู
370 นายประยุทธ มีโพนทอง สนง.อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
371 นายสุชาติ  มาลี สนง.อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู
372 น.ส.เสาวนีย สุริยะสิงห สนง.อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู
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373 นายสมชาย  ร่ืนภาคตะยะ สนง.อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู
374 นายวัชระ  ศรีสองเมือง สนง.อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู
375 วาท่ี ร.ต.เชิด พรมสิทธ์ิ สนง.อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู
376 นายมงคล เวียงใต สนง.อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู
377 นายพจน  ลําพุทธา สนง.อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู
378 นายทองอินทร  กินรียศ สนง.อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู
379 นายสุจินต  ชวยบํารุง สนง.อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
380 นายสุรพร  พงศประเสริฐชัย สนง.อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
381 นายประสาน นักเคน สนง.อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
382 นางอภิญญา พรหมมีชัย ศูนยฯ จ.นครราชสีมา (พืชสวน)
383 นายสมควร หวะสุวรรณื ศูนยฯ จ.นครราชสีมา (พืชสวน)
384 นายสมพร ทุมกลาง ศูนยฯ จ.นครราชสีมา (พืชสวน)
385 นางวาสนา อยูทองหลาง ศูนยฯ จ.นครราชสีมา (พืชสวน)
386 นางสมร รุนใหม ศูนยฯ จ.นครราชสีมา (พืชสวน)
387 นายสระวาท ขันโคกกรวด ศูนยฯ จ.นครราชสีมา (พืชสวน)
388 นางสาลี ขันโคกกรวด ศูนยฯ จ.นครราชสีมา (พืชสวน)
389 น.ส.บุญม่ัน  โพธ์ิขวัญ ศูนยฯ จ.นครราชสีมา (พืชสวน)
390 วาท่ี พ.ต.ณรงคชัย คายใส ศูนยบริหารศัตรูพืช จ.นครราชสีมา
391 นายสังวาล  แกวสันเทียะ ศูนยบริหารศัตรูพืช จ.นครราชสีมา
392 นายละไม  บุญกลาง ศูนยบริหารศัตรูพืช จ.นครราชสีมา
393 นางสมบูรณ ปองปอม สนง.จันทบุรี
394 น.ส.มะลิสา  พรหมา สนง.จันทบุรี
395 น.ส.อนัญชนา อนันต สนง.จันทบุรี
396 นายโอฬาร  ศิริรรัตน สนง.จันทบุรี
397 นางเพ็ญนภา  ออนศรี สนง.จันทบุรี
398 นายเอกชัย สิทธิโชค สนง.จันทบุรี
399 นายประพันธ อ๊ิดเหล็ง สนง.จันทบุรี
400 น.ส.เสาวคนธ  นุสติ สนง.จันทบุรี
401 นายสุชาติ จันทรเหลือง สนง.จันทบุรี
402 นายธนัท จันทรเกตุ สนง.จันทบุรี
403 นางปทมา นามวงษ สนง.จันทบุรี
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404 นายไพศาล ประชุมสุข สนง.จันทบุรี
405 น.ส.จารุวรรณ ทองใบ สนง.จันทบุรี
406 นายชํานาญ บัวเฟอง สนง.จันทบุรี
407 นายสุพรรณ หันตุลา สนง.จันทบุรี
408 นางประกายรัตน บัวเฟอง สนง.จันทบุรี
409 นายนิพนธ สรอยทอง สนง.จันทบุรี
410 นายพงศพันธ เลขกาญจน สนง.จันทบุรี
411 นายวสันต กุมไธสง สนง.จันทบุรี
412 น.ส.กุทุมพา อนุชาติบุตร สนง.จันทบุรี
413 น.ส.อัญชลี  ยิ่งยง สนง.จันทบุรี
414 นางภารดี แพกุล สนง.จันทบุรี
415 นายมานิตย มีศิริ สนง.สิงหบุรี
416 นายเกียรติศักดิ์ พึ่งภักดี สนง.สิงหบุรี
417 น.ส.เสาวลักษณ ฤทธ์ิอนันตชัย สนง.สิงหบุรี
418 นายแรงราม พลจันทร สนง.สิงหบุรี
419 นายถาวร  ชูพูล สนง.นครนายก
420 นายมนตรี  เรืองพันธ สนง.นครนายก
421 นายศุภกิจ ภุชฌงค สนง.นครนายก
422 นางวิไล  ทองนพ สนง.นครนายก
423 นายสุภัค  ตระกูลเอ่ียมศิริ สนง.นครนายก
424 นายสมพงษ  ทองนพ สนง.นครนายก
425 นางสุณี  คําประกอบ สนง.นครนายก
426 น.ส.วาสนา  บัวสุข สนง.นครนายก
427 นางละมัย  ปล้ืมใจ สนง.นครนายก
428 นายวริทธ์ิ  ตราชู สนง.นครนายก
429 นางวิมลรัตน นาขวัญ สนง.นครนายก
430 นายมนู  นาขวัญ สนง.นครนายก
431 นายกมล อ่ิมเอิบ สนง.นครนายก
432 นางลัดดาวัลย  สิงหทอง สนง.นครนายก
433 นายยงยุทธ เขินอํานวย สนง.นครนายก
434 นายปรเมศวร วีระโสภณ สนง.นครนายก
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435 นายวิทยา บุญประกอบ สนง.นครนายก
436 นายจําเนียร เรงเทียน สนง.นครสวรรค
437 นางสมจีน พันธงิ้ว สนง.นครสวรรค
438 นายเฉลิมชัย  ชางนก สนง.นครสวรรค
439 นายอุดม ณ วิเชียร สนง.นครสวรรค
440 นายธนภัทร ภคสกุลวงศ สนง.นครสวรรค
441 นางทรงวุฒิ เอ่ียมอนันต สนง.นครสวรรค
442 นายคนอง ศรีสิทธ์ิ สนง.อ.เกาเล้ียว จ.นครสวรรค
443 นางจีรานันท พึ่งสําเภา สนง.อ.ตาคลี จ.นครสวรรค
444 นางโกสุม โยธาสอน สนง.อ.ตาคลี จ.นครสวรรค
445 นายชัยวุฒิ วิสมกา สนง.อ.เมือง จ.นครสวรรค
446 นางประชิด วิสมกา สนง.อ.เมือง จ.นครสวรรค
447 นายฌัญชานนท เมืองมา สนง.อ.เมือง จ.นครสวรรค
448 นายประสบ อินทกุล สนง.อ.เมือง จ.นครสวรรค
449 นางศรีสมร คชหิรัญ สนง.อ.เมือง จ.นครสวรรค
450 นางชลอศรี กกกล่ิน สนง.อ.เมือง จ.นครสวรรค
451 นายเมธา จุลกลพ สนง.อ.เมือง จ.นครสวรรค
452 นางกาญจนา ดํารักษ สนง.อ.เมือง จ.นครสวรรค
453 นายณัฐดนัย รักสกุล สนง.สุโขทัย
454 นางรัชนี  แสนเพ็ญ สนง.สุโขทัย
455 นายสุทัศน เดชสกุลรัตน สนง.สุโขทัย
456 นายสํารวม รอดสิน สนง.สุโขทัย
457 นายสายัณท เกียรติกําแหง สนง.สุโขทัย
458 นางอัญชลี  บูชาวัง สนง.สุโขทัย
459 นายธงชัย มากสกุล สนง.สุโขทัย
460 นายรุงเรือง เมืองเหมอะ สนง.อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
461 นายอนันต ทิมจอย สนง.อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
462 นายเกริกฤทธ์ิ วงคดาว ศูนยฯ จ.เชียงใหม (ผึ้ง)
463 นายสงศักดิ์  คําชัยลึก ศูนยฯ จ.เชียงใหม (ผึ้ง)
464 นายนิวัฒน  นะที ศูนยฯ จ.เชียงใหม (ผึ้ง)
465 นายธนพงศ สําเภาลอย ศูนยฯ จ.เชียงใหม (ผึ้ง)
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466 นายมนูญ  จงหวัง ศูนยฯ จ.เชียงใหม (ผึ้ง)
467 นางวรัญญา ศรีวิชัย ศูนยฯ จ.เชียงใหม (ผึ้ง)
468 น.ส.จรีรัตน พรหมจรรย ศูนยฯ จ.เชียงใหม (ผึ้ง)
469 นางมะลิ นวอินทร ศูนยฯ จ.เชียงใหม (ผึ้ง)
470 น.ส.สุกัญญา รวมสุข ศูนยฯ จ.เชียงใหม (ผึ้ง)
471 นายชัยยศ  พงศใฝ ศูนยฯ จ.เชียงใหม (ผึ้ง)
472 นายธราทิพย ปาวะระ ศูนยฯ จ.เชียงใหม (ผึ้ง)
473 นายอนุชิต นวอินทร ศูนยฯ จ.เชียงใหม (ผึ้ง)
474 นายประกอบ ครองเทพ ศูนยฯ จ.เชียงใหม (ผึ้ง)
475 น.ส.รัตติกาล กายคํา ศูนยฯ จ.เชียงใหม (ผึ้ง)
476 นายปารวัตร  สันติคุณากร ศูนยฯ จ.เชียงใหม (พืชสวน)
477 นางมัยตรี  หาญไท ศูนยฯ จ.เชียงใหม (พืชสวน)
478 นางจันทรเพ็ญ  บุตรจันทร ศูนยฯ จ.เชียงใหม (พืชสวน)
479 นางอุทัยวรรณ ศิริพล ศูนยฯ จ.เชียงใหม (พืชสวน)
480 นายเทวา อินทราวุธ ศูนยฯ จ.เชียงใหม (พืชสวน)
481 นายเสารคํา สมสิงห ศูนยฯ จ.เชียงใหม (พืชสวน)
482 นายรังสรรค ปาระมี ศูนยฯ จ.เชียงใหม (พืชสวน)
483 นายทิพย  ปนดวง ศูนยฯ จ.เชียงใหม (พืชสวน)
484 นางอรอนงค ธรรมกุล สสข.เขตท่ี 6 จ.เชียงใหม
485 น.ส.ศิริลักษณ  กมล สสข.เขตท่ี 6 จ.เชียงใหม
486 นางอุปถัมภ  วนพานิช สสข.เขตท่ี 6 จ.เชียงใหม
487 นายกุณฑล  เทพจิตรา สสข.เขตท่ี 6 จ.เชียงใหม
488 นายสมมาตร  ชาญชัย สสข.เขตท่ี 6 จ.เชียงใหม
489 นายชิตคณัญญ  ศรีชัยวงศ สสข.เขตท่ี 6 จ.เชียงใหม
490 น.ส.อารีนา  พิชัยวัตต สสข.เขตท่ี 6 จ.เชียงใหม
491 นายพะเนิน  พรมมี สสข.เขตท่ี 6 จ.เชียงใหม
492 นายนิกร  ทิพยอักษร สสข.เขตท่ี 6 จ.เชียงใหม
493 นางอรอนงค  สวางศรี สนง.อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
494 น.ส.บุษยา สวางใย สนง.อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
495 นางอรพันธ ทองบัวศิริไล สนง.อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
496 นายชัย จันทรทา สนง.อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
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497 นายจิราโรจน ใจเสือกุล สนง.อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
498 นายสิริวิทย พงษอารี สนง.สุพรรณบุรี
499 นายสินสมุทร  ปานเกตุ สนง.สุพรรณบุรี
500 นางสุชาดา  ศุภะกลิน สนง.สุพรรณบุรี
501 นางวลี  เทพประสิทธ์ิ สนง.อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี
502 นายเสน่ีย สวนดอกไม สนง.อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
503 นายวีเซน  ตั้งพิสิฐโยธิน สนง.สระแกว
504 นายสุวิทย อาจนาวัง สนง.สระแกว
505 นายสิทธิพงษ ขําเดช สนง.สระแกว
506 นางพรศรี สกาญจนชัย สนง.สระแกว
507 นายประสาน สุขสุทธ์ิ สนง.สระแกว
508 นายสังข  ทองแทงใหญ สนง.สระแกว
509 นายวินัย ลักษณะวิลาศ สนง.สระแกว
510 น.ส.สุนันทา  สุวินทรากร สนง.สระแกว
511 น.ส.เบญจรัตน วุฒิกมลชัย สนง.สระแกว
512 นายวิรัตน  คํายา สนง.สระแกว
513 นายสมชัย  นอยศรีอยู สนง.สระแกว
514 นายจงสวัสดิ์  มณี จอม สนง.อ.วัฒนานคร จ.สระแกว
515 นางรุจิรา  สุขสุทธ์ิ สนง.อ.วัฒนานคร จ.สระแกว
516 นางพัทธนันท เกตุสําราญ สนง.อ.วัฒนานคร จ.สระแกว
517 นางภาวิณี  อํ่าทอง สนง.อ.วังนํ้าเย็น จ.สระแกว
518 นายทรงศักดิ์  อินภูวา สนง.อ.เมือง จ.สระแกว
519 นางสุจรรยา ลายศรี สนง.อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว
520 นายเอกรัฐ  มาลัยประเสริฐ สนง.อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว
521 น.ส.นิตนิรา  วงษแกว สนง.อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว
522 น.ส.สุพัตรา  ทะวาผักแวน สนง.อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว
523 นางอุรา  ตั่นฉวน สนง.พิจิตร
524 นางอารีรัตน  ชวงโพธ์ิ สนง.พิจิตร
525 นางประภาพร  บวบทอง สนง.พิจิตร
526 น.ส.วีรนุช  ครุฑอินทร สนง.พิจิตร
527 น.ส.นํ้าทิพย  วงเงิน สนง.พิจิตร
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528 นางพรทิพา  ดานอรุณ สนง.พิจิตร
529 นายอนันต  ตั่นฉวน สนง.พิจิตร
530 นางวันทนี  บุญจันทร สนง.พิจิตร
531 นางศรีสุดา  เสือครุฑ สนง.พิจิตร
532 น.ส.พัชราพรรณ นันทเดช สนง.พิจิตร
533 น.ส.สุรีพร  สุขศิริ สนง.พิจิตร
534 น.ส.สุรินทร  อ่ิมนรัญ สนง.พิจิตร
535 นายเสนห  บุญจันทร สนง.พิจิตร
536 นางขวัญกมล  จันทรมาทอง สนง.พิจิตร
537 นางเทียม  นาสมยนต สนง.พิจิตร
538 นายณรงค  ปญญา  กองสงเสริมวิศวกรรมเกษตร
539 น.ส.วิไลวรรณ สอนพูล กองสงเสริมวิศวกรรมเกษตร
540 นายนเรสน รังสิมันตศิริ กองสงเสริมวิศวกรรมเกษตร
541 น.ส.นภาพรรณ เตียวตระกูล กองสงเสริมวิศวกรรมเกษตร
542 นายจักรพล สาตดี กองสงเสริมวิศวกรรมเกษตร
543 นายสมโภชน รอดเย็น กองสงเสริมวิศวกรรมเกษตร
544 นายสันติ  เปลงแสง สนง.ระนอง
545 นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ สนง.ระนอง
546 นายสุเชษญ เพชรอินทร สนง.ระนอง
547 นายมาโนด เก้ือนุน สนง.ระนอง
548 นายสมศักดิ์  ชวยฉํ่า สนง.ระนอง
549 นางปทุมวัน ประจันพล สนง.เลย
550 นายยุพล  ธัญญประกอบ สนง.เลย
551 นางหทัยรัตน พลซา สนง.เลย
552 นายประพัฒนพงศ สืบสาย สนง.เลย
553 น.ส.ประภาวดี เสริฐศรี สนง.เลย
554 นายสิทธิเดช  โสภา สนง.เลย
555 นางเกศษิณ  ลํามะยศ สนง.เลย
556 นายธงฤทธ์ิ  จําศักดิ์ สนง.อ.ภูหลวง จ.เลย
557 นายชานนท  เพียรสบาย สนง.อ.ภูหลวง จ.เลย
558 นายชายแดน ภาวะโคตร สนง.อ.ภูหลวง จ.เลย
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559 นายพงศศักดิ์  รัตนมังคลานนท  สนง.ชลบุรี
560 น.ส.สุรียพร เหล่ียมวรางกูร สนง.ชลบุรี
561 น.ส.มณทิรา  ดัดงาม สนง.ชลบุรี
562 น.ส.พุทธรักษา  ภูพุม สนง.ชลบุรี
563 นายมานพ เจริญวงศ สนง.ชลบุรี
564 น.ส.อุไรพร หิรัญคํา สนง.อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
565 นางกรรณิกา มงคลแกว สนง.อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
566 นายทิวา  แซมเพชร ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี
567 น.ส.บังเอิญ แสงทอง ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี
568 น.ส.สุมลนาถ โสสุทธ์ิ ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี
569 นายธนิตศักดิ์  นิธิมาพงศไท ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี
570 นายสมดี ไลไธสง สนง.บุรีรัมย
571 นางพิณทิพย  คงนันทะ สนง.บุรีรัมย
572 นายดํารง  ปล่ังกลาง สนง.บุรีรัมย
573 นางสมใจ เซงตระกูล สนง.บุรีรัมย
574 นายเมธิน  ชัยชนะวงศ สนง.บุรีรัมย
575 นายณรงคศักดิ์  อินยาพงษ สนง.บุรีรัมย
576 นายไพศาล  แกวบุตรดี สนง.บุรีรัมย
577 นายชาติชาย ศรีษะนอก สนง.บุรีรัมย
578 นายสวรรค มันตาพันธ สนง.บุรีรัมย
579 นางกังสดาล สวัสดิ์ชัย สนง.บุรีรัมย
580 นายวันชัย ทิพยอักษร สนง.บุรีรัมย
581 นายวันรบ เฮประโคน สนง.บุรีรัมย
582 นางจุรีรัตน  วิเศษวงษา สนง.อ.บานดาน จ.บุรีรัมย
583 น.ส.วรรณพร พัฒนาวิศิษฐ สนง.อ.บานดาน จ.บุรีรัมย
584 นายไพบูล  ซารัมย สนง.อ.กระสัง จ.บุรีรัมย
585 นายอดุลย จีระออน สนง.อ.กระสัง จ.บุรีรัมย
586 นางวิภาภรณ ธวัชชัย สนง.อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
587 นางทิพยวารี โพศรีดี สนง.อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
588 นายสุรพงศ เภสัชชะ สนง.อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
589 นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ สนง.อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
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590 นายพลวัฒน โพเทพา สนง.อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย
591 นายวีระ แขกรัมย สนง.อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย
592 นางวีณา อดีตรัมย สนง.อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย
593 นายอําพร สุระเสียง สนง.อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย
594 นางขจีรัตน  เสาวสิงห สนง.อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย
595 นายวุฒิชัย  ทุมาโต สนง.อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย
596 นางจารุณี  ไวยารัตน สนง.อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย
597 นายอดุลย  ชวดรัมย สนง.อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย
598 นางอาภา บูรณเจริญ สนง.อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย
599 นายอุทัย ศรีเมืองแกว สนง.อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
600 นายธนาศักดิ์ คําจร สนง.อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
601 นายธรรมนูญ  วารสิทธ์ิ สนง.อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย
602 นายมงคล  เกศกนกวงศ สนง.อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย
603 นายสุพจน เสาวกุล สนง.อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย
604 นายสัมพันธ  บุญชวย สนง.อ.หนองหงส จ.บุรีรัมย
605 นายสมเกียรติ ดีบาง สนง.อ.หนองหงส จ.บุรีรัมย
606 นายอุดมสิน  วงศณะรัตน สนง.อ.นาโพธ์ิ จ.บุรีรัมย
607 น.ส.พจนีย  พิมพมหา สนง.อ.นาโพธ์ิ จ.บุรีรัมย
608 นางไพวัลย  คาคลอง สนง.อ.เมือง จ.บุรีรัมย
609 นายบุญสง ปุลันรัมย สนง.อ.เมือง จ.บุรีรัมย
610 นายนิรัตน  พรหมจรรย สนง.อ.เมือง จ.บุรีรัมย
611 นางพัทมนัส สบายสูงเนิน สนง.อ.เมือง จ.บุรีรัมย
612 นางนวลปรางค จัตุกูล สนง.อ.เมือง จ.บุรีรัมย
613 นางบัวภา  ศาลางาม สนง.อ.เมือง จ.บุรีรัมย
614 นางรําพรรณ  โลนารายณ สนง.อ.เมือง จ.บุรีรัมย
615 นางอัญชลี  บุญมี สนง.อ.เมือง จ.บุรีรัมย
616 นางสุจิต  แหลมไธสง สนง.อ.เมือง จ.บุรีรัมย
617 นางพรรณี  ธรรมบุตร สนง.อ.เมือง จ.บุรีรัมย
618 นางวนิดา  สายรัตน สนง.อ.เมือง จ.บุรีรัมย
619 นายอนุชา  พงษสุวรรณ สนง.อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย
620 นายพิสัย  บุตรสืบสาย สนง.อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย
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621 นายสมดุลย สารรัมย สนง.อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย
622 นายยุทธศาสตร โพนยะพันธ สนง.อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย
623 นายโสภณ  เสาวสิงห สนง.อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย
624 นางอรพันธ  วัชรโพธ์ิ สนง.อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย
625 นายชัยนันท เพียงประจํา สนง.อ.หวยราช จ.บุรีรัมย
626 นางคนึงนิตย  พึงประภา สนง.อ.หวยราช จ.บุรีรัมย
627 นายเสนห  โสพิศวง สนง.อ.หวยราช จ.บุรีรัมย
628 นางทัศนีย  สมาน สนง.อ.หวยราช จ.บุรีรัมย
629 นายกฤษฎา เพชรกูลกิจ สนง.อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย
630 นายสนิท  จันธิมา สนง.อ.แคนดง จ.บุรีรัมย
631 นายอุทัย  อินทราชา สนง.อ.แคนดง จ.บุรีรัมย
632 นายเดือน  มหาสาร สนง.อ.แคนดง จ.บุรีรัมย
633 นายยมศักดิ์  อามาตเสนา สนง.อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย
634 นายชัยชิด  สรอยจิตต สนง.อ.หนองหงส จ.บุรีรัมย
635 นางประไพ แกวแกมจันทร สนง.อ.หนองหงส จ.บุรีรัมย
636 นางอรอนงค สูญกลาง สนง.อ.หนองหงส จ.บุรีรัมย
637 น.ส.ประพัตสร  ชาดี สนง.อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย
638 นายแกว สนโสม สนง.อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย
639 น.ส.ปทมา มุงค้ํากลาง สนง.อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย
640 นายประสิทธ์ิ ดวงจิตร สนง.อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย
641 นายวิมล  รัตนา สนง.อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย
642 น.ส.นิอร คนใหญ สนง.อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย
643 นางสุพัตรา ประจิตรานนท สนง.อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย
644 นางภัทรา วารสิทธ์ิ สนง.อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย
645 นายประภาส ทองหาว สนง.อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย
646 นางศศิมา  บูรณะ สนง.อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย
647 นางธันยาภัทร จดไว สนง.อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย
648 นายอราม  รัตนประดับ สนง.อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย
649 น.ส.สุชัญญา ปราณีตพลกรัง สนง.อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย
650 นายสะวิก เงินโคกกรวด สนง.อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
651 นางสุวรรณา ชาติชาตรี สนง.อ.บานดาน จ.บุรีรัมย
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652 นายอดิศักดิ์ จงกลกลาง สนง.อ.บานดาน จ.บุรีรัมย
653 นายไพจิตร  ไชศล สนง.อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย
654 น.ส.ภาลิณี  มากมาย สนง.อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย
655 นายปราโมทย  ปานะดิษฐ สนง.อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย
656 นายปราโมทย กสานต็ศรี สนง.อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย
657 นายปฐมพงษ  โนนไธสง สนง.อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย
658 นายวชิระ ฤทธ์ิสยาม สนง.อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย
659 นายทองสุข  ฉวีวงศ สนง.อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย
660 น.ส.พุทธชาด ช่ืนชมพุทธ กองแผนงาน
661 น.ส.กัญญาวดี จันทรโสภณ กองแผนงาน
662 น.ส.สายสุนีย รัตนรักษติยา กองแผนงาน
663 น.ส.วชิรา เพชรโช กองแผนงาน
664 น.ส.อัจฉรา สมสวย กองแผนงาน
665 นายสุพจน  ศรีออน สนง.อ.นามน จ.กาฬสินธุ
666 นางณัฎฐพร ธนสีลังกูร สนง.อ.นามน จ.กาฬสินธุ
667 นายไชยณรงค สุนทรไชย สนง.อ.นามน จ.กาฬสินธุ
668 น.ส.นิศาชล ชินนะราม สนง.อ.นามน จ.กาฬสินธุ
669 นางเพชรพรรณ นันผาด สนง.อ.นามน จ.กาฬสินธุ
670 นายสงา เดชารัตน สนง.นราธิวาส
671 นายเสรีย  แปนคง สนง.นราธิวาส
672 นายนุวัฒน  สุขสถาน สนง.นราธิวาส
673 นายยงยุทธ  รัตนพันธุ สนง.นราธิวาส
674 นายสุรัตน  โศจิรัตน สนง.นราธิวาส
675 นายชอบ  สุวรรณศรี สนง.นราธิวาส
676 น.ส.กิตติวรรณ ทวิสุวรรณ สนง.นราธิวาส
677 นางลัดดาวัลย จันทิตย สนง.นราธิวาส
678 นางรัตนา  ถิระโชติ สนง.นราธิวาส
679 นายสมหมาย  จันทรแปน สนง.นราธิวาส
680 น.ส.งามเพ็ญ ลอยเมฆ สนง.นราธิวาส
681 น.ส.จารุดา  ขุนสินทร สนง.นราธิวาส
682 นางจิราภรณ โตเมศร สนง.นราธิวาส
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683 นายจิรเดช  สุขกิจ สนง.นราธิวาส
684 นายสุวรรณ  คงสาม สนง.นราธิวาส
685 นางศิริพร ลอแมอามิง สนง.อ.เมือง จ.นราธิวาส
686 นายสมพงษ ดวงสุข สนง.อ.เมือง จ.นราธิวาส
687 นายนิยม  นิลสมัย สนง.อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
688 น.ส.ชวนคนึง วรัจฉรียกุล สนง.อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
689 นายวิฑูรย  ไชยรัตน สนง.อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส
690 นางรุสลีนา เน้ือออน สนง.อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส
691 น.ส.วาสินี จันทบํารุง สนง.อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส
692 น.ส.ฮาฟซา  เมาะมิง สนง.อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส
693 นายแวซูรัยมัน เต็ง สนง.อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส
694 นางมยุรี  อรุณวงศ สนง.อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส
695 น.ส.ฐิตินันท เน้ือนอย สนง.อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส
696 นายอรุณ  คงสวัสดิ์ สนง.อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
697 นายอนันต  หะสาเมาะ สนง.อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
698 นายประจักษ เทพคุณ สนง.อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
699 นายอําราญ ดือราแม สนง.อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
700 นายวีรพันธุ  นิลวัตร สนง.อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
701 นายอุสมาน มูนะ สนง.อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
702 น.ส.อัจจิมา เสนานิวาส สนง.อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
703 น.ส.นุชนาฎ  ศรีสุวรรณ สนง.อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
704 น.ส.นีฮาซือหนะ ซามะเด็ง สนง.อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
705 นายวิเชียร หญาปรัง สนง.อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
706 นางอรวรรณ ศิริไพรวัน สนง.อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
707 นางสุจิตรา สนิทวงศ ณ อยุธยา สนง.อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
708 นางระไอ  สุขโหตุ สนง.อ.กะทู จ.ภูเก็ต
709 นางมณีภา ณ ตะก่ัวทุง สนง.อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
710 นายไพจิตร ศรีไพจิตรวรกุล สนง.อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
711 นายพรชัย สินธุเทา สนง.อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
712 นายอราม มนตชัยภูมิ สนง.อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
713 นางบุญเรียม ประทุมมาลย สนง.อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
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714 นางอรอารี แตงแตน สนง.อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
715 นายไพยล  ภูมิโคกรักษ สนง.อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
716 นางไปรยา  ดวงมณี สนง.อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
717 นายณรงค  ทวีศักดิ์ สนง.อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
718 นางปติณญา  กายแกว สนง.อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
719 วาท่ี ร.ต.วรรณศักดิ์ วรรณกุล สนง.อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
720 นายษมควร  ทะนารี สนง.อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
721 นางสาวอัมรา ภัทรขวัญ สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
722 นายเพทาย สวนไพรินทร สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
723 นายอุดม เดชธรรมรงค สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
724 นางณัฐญา  มาเมือง สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
725 น.ส.สุกัญญา พัวพันธ สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
726 น.ส.อัจฉรา สุขสมบูรณ สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
727 นางรุจิพร  จารุพงศ สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
728 นายไพสิฐ  ไทยถาวร สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
729 น.ส.ขวัญใจ เส็งเอ่ียม สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
730 นายสมเกียรติ เขียวชุม สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
731 น.ส.ศิริวรรณ รุจิขจร สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
732 นางจงกลนี  คลายคลึง สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
733 นายอภิสิทธ์ิ  ลือพักตร สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
734 น.ส.ประภัสสร โลหะศิริกุล สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
735 นายกองเกียรติ  สุขเกษม สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
736 นายสงกรานต ขําไชโย สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
737 นายชัยณรงค จันทโชติ สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
738 นางอรสา  ดิสถาพร สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
739 นางเพ็ญธิรัตน อัครผลสุวรรณ สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
740 วาท่ี ร.ต.นรินทร แขมพิมาย สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
741 นายนิธิพันธ  เขงทอง สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
742 นายพิมลศักดิ์  สรวมนาม สสข.เขตท่ี 2 จ.ราชบุรี
743 นายเฉลิมยศ  ชัยคุณแสง สสข.เขตท่ี 2 จ.ราชบุรี
744 นายกิตติ เหมือนจันทรแจม สสข.เขตท่ี 2 จ.ราชบุรี
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745 นายยงยุทธ  โจงจาบ สสข.เขตท่ี 2 จ.ราชบุรี
746 นายอาคม  ศรีประภาพงศ สนง.มุกดาหาร
747 นายบุญมาก พออามาตย สนง.มุกดาหาร
748 นายสังการ เมืองมา สนง.มุกดาหาร
749 นายสุกิจ ราชเมืองขวาง สนง.มุกดาหาร
750 นายบุญเริง พลายแกว สนง.มุกดาหาร
751 นายจารึก ศิริกุล สนง.มุกดาหาร
752 นายขันตี โลกรักษ สนง.มุกดาหาร
753 นายวัฒนา  ศรีลาศักดิ์ สนง.มุกดาหาร
754 นายสินสมุทร  โนนมี สนง.อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร
755 นายประสิทธ์ิ  สิงหชา สนง.อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
756 นายจักรินทร คลองแคลว สนง.อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร
757 นายประยงค ลําดวนดง สนง.อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร
758 นายวิเศษ  มโนขันธ สนง.อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร
759 นายบวรพงศ จรูญพงศ สนง.อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร
760 นางพะเยา ไตรยวงศ สนง.อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
761 นายจําเริญ  จันปุม สนง.อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
762 นายประกอบ  พรหมบุตร สนง.สุรินทร
763 นางกรรณbการ พลบูรณศรี สนง.สุรินทร
764 นายภูษิต  ทัดศรี สนง.สุรินทร
765 นายกฤตรี ศณีตัมกวา สนง.สุรินทร
766 นางสายเพชร  วิญูธรรม สนง.สุรินทร
767 นายสุรพงษ  เนตรพระ สนง.สุรินทร
768 นางนิตยา  เนตรพระ สนง.สุรินทร
769 น.ส.นุชจรี  จันธิราช สนง.สุรินทร
770 นายบุญงาม ระยางาม สนง.สุรินทร
771 นายวีระชัย  โกศัลวัฒน สนง.สุรินทร
772 นายประนบ  นาริมศิริ สนง.อ.จอมพระ จ.สุรินทร
773 นางจันทกานต ประสัยงาม สนง.อ.จอมพระ จ.สุรินทร
774 นายจิรวงศ  ทอนศรี สนง.อ.จอมพระ จ.สุรินทร
775 นายสมพงษ  มีสิทธ์ิ สนง.อ.จอมพระ จ.สุรินทร
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776 นายพิทยา  เวียงทอง สนง.อ.จอมพระ จ.สุรินทร
777 นายทวีศักดิ์  โสระเนตร สนง.อ.จอมพระ จ.สุรินทร
778 นายประนิทธ์ิ  แกนแดน สนง.อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร
779 นายจํานง  มีสิทธ์ิ สนง.อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร
780 นายจํานงค  นราพงศ สนง.อ.ปราสาท  จ.สุรินทร
781 นายพิทักษ  ศรีทองสุก สนง.อ.ปราสาท  จ.สุรินทร
782 นางสุมาลี  อยูสําราญ สนง.อ.ปราสาท  จ.สุรินทร
783 นายสมปอง  แพงจันทึก สนง.อ.ปราสาท  จ.สุรินทร
784 นายคณาวุฒิ  บุตรดีขันธ สนง.อ.ปราสาท  จ.สุรินทร
785 นางบุญนาง  ศณีไพรสนท สนง.อ.ปราสาท  จ.สุรินทร
786 นายสานิต  ศิริวัฒน สนง.สกลนคร
787 นางสุกัญญา รินทระ สนง.สกลนคร
788 นางคณาภรณ ศูนยศร สนง.สกลนคร
789 นายสายัณห  หลวงพิทักษ สนง.สกลนคร
790 นางลมัย  พูนปริญญา สนง.สกลนคร
791 นางเปรมฤดี ธนะคําดี สนง.สกลนคร
792 นางสุวรรณา สัตถาผล สนง.สกลนคร
793 นายสุจินทร มูลแอด สนง.สกลนคร
794 นายคันที  จันทรังษี สนง.สกลนคร
795 นายมนตรี  ปอมไชยา สนง.สกลนคร
796 นางกาญจนา  อินธิกาย สนง.สกลนคร
797 นส.อัญชลี  ธนะมูล สนง.สกลนคร
798 นายพิพัฒน  สุจริต สนง.สกลนคร
799 นายชัยวัฒน  อินทรสิทธ์ิ สนง.สกลนคร
800 นางสมหมาย  มูลแอด สนง.สกลนคร
801 นส.วรารัตน  งอยแพง สนง.สกลนคร
802 นายสมสวัสดิ์  โยธาไพร สนง.สกลนคร
803 นส.อุมาพร  มีพรหม สนง.สกลนคร
804 นายสมศักดิ์  สาริโด สนง.สกลนคร
805 วาท่ี ร.ต.สมยศ  ภูเวียนวงศ สนง.สกลนคร
806 นางวิลาวัณย  ขาวดี สนง.สกลนคร
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807 นายสุริยา  กาสมุทร สนง.สกลนคร
808 นางเสาวลักษณ  กนกหงษ สนง.สกลนคร
809 นายสุทัศน  กนกหงษ สนง.สกลนคร
810 นางชัยศรี  สรอยมาลัย สนง.สกลนคร
811 นางวัลภา  สมโคตร สนง.สกลนคร
812 วาท่ี ร.ต.รังสฤษฎ์ิ  ดาวจันทึก สนง.สกลนคร
813 นายณรงค  จุติยนต สนง.สกลนคร
814 นายสมพงษ  พิลาวงศ สนง.สกลนคร
815 นายชาญชัย  ภูมีศรี สนง.สกลนคร
816 นางบัวไข  ภูมีศรี สนง.สกลนคร
817 นางวิภาวดี  ทะนุการ สนง.สกลนคร
818 นายเจริญ  ศรีประไหม สนง.สกลนคร
819 นายพิทักษ  พิสุราช สนง.สกลนคร
820 นางปทมาภรณ  ราสา สนง.สกลนคร
821 นางลําไพ  ใจชวง สนง.สกลนคร
822 นายประวัติ  เทพเสน สนง.สกลนคร
823 นายนิคม  อุทยารักษ สนง.สกลนคร
824 นส.สมพร  ชมชายผล สนง.สกลนคร
825 นายถวัลย  ธนะคําดี สนง.สกลนคร
826 นางจินดา  ภูตรี สนง.สกลนคร
827 นส.กนกวรรณ  ไชยบุบผา สนง.สกลนคร
828 นายประยูร  ปททุม สนง.สกลนคร
829 นายประสิทธ์ิ  แสนณรงค สนง.สกลนคร
830 นางสุริมาตย  แกวคําแสน สนง.สกลนคร
831 นายอํานวย พูลสวัสดิ์ สนง.สกลนคร
832 นางทองอินทร บุตรชัย สนง.สกลนคร
833 นายจิระศักดิ์ พันธุโยธิน สนง.สกลนคร
834 นางสายจันทร พันธุโยธิน สนง.สกลนคร
835 นายธวัช  สุริยะ สนง.อ.แกดํา จ.มหาสารคาม
836 นายบรรหาญ สุวรรณพันธ สนง.อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
837 นางกัญจนา  สุวรรณพันธ สนง.อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
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838 นางสิริกาญจน ยางธิสาร สนง.อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
839 นางศุภวรรณ โชควัฒนวิกุล สนง.อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
840 นายไกรสีห  ปนสุวรรณ สนง.อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
841 นางสุวพร  แสงทอง สนง.อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
842 นายประยูร เหลาลือชา สนง.อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
843 นางพัชรินทร ประทุมพล สนง.อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
844 นางบานเย็น ลาโยธี สนง.อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
845 นายชิดชัย  ลาโยธี สนง.อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
846 นายปรียะ  โพธ์ิเงิน สนง.อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
847 นางสุพัตรา พันธุชิน สนง.อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
848 นายพีรเดช  สายแกว สนง.อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
849 นายณรงค  ไชยลาภ สนง.มหาสารคาม
850 นายสามารถ พฤกษอุดม สนง.มหาสารคาม
851 นายเสกสรรค ศรีบุศยกุล สนง.มหาสารคาม
852 นายสมคิด มิสาโท สนง.มหาสารคาม
853 นางละมัย ฤทธิเดช สนง.มหาสารคาม
854 นางสิรินยา  ฝมือดี สนง.อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม
855 นางธนิษฐา  สิมศิริวัฒน สนง.อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
856 นายสมจิตร  พรมโชติ สนง.อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
857 นางกรวิพา กลางเคื่อม สสข.เขตท่ี 4 จังหวัดขอนแกน
858 น.ส.บันดิษฐ  โสโศก สสข.เขตท่ี 4 จังหวัดขอนแกน
859 นางเสาวลักษณ เท่ียงธรรม สสข.เขตท่ี 4 จังหวัดขอนแกน
860 นางสังวาลย มิสาโท สสข.เขตท่ี 4 จังหวัดขอนแกน
861 นางศิริพร คงเจริญเขตร สสข.เขตท่ี 4 จังหวัดขอนแกน
862 นายเอกวุฒิ  พรหมรศ สสข.เขตท่ี 4 จังหวัดขอนแกน
863 นายมงคล โคตรชัย สสข.เขตท่ี 4 จังหวัดขอนแกน
864 น.ส.พิกุล  สมบูรณ สสข.เขตท่ี 4 จังหวัดขอนแกน
865 นางมัติกา อภิรมยานนท สสข.เขตท่ี 4 จังหวัดขอนแกน
866 นางเพ็ญศรี  ศิรพจนกุล สสข.เขตท่ี 4 จังหวัดขอนแกน
867 นายวชิระ  จิตรจํารี ศูนยฯ จ.ขอนแกน (ผึ้ง)
868 นายโย  พิมพเบา ศูนยฯ จ.ขอนแกน (ผึ้ง)
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869 นายอะริยะภรณ  ปาเวียง ศูนยฯ จ.ขอนแกน (ผึ้ง)
870 นายสุริยนต  ผุยโสภา ศูนยฯ จ.ขอนแกน (ผึ้ง)
871 นายสันติพงศ  ศรีพรหม ศูนยฯ จ.ขอนแกน (ผึ้ง)
872 นายสมใจ  ซายสุข ศูนยฯ จ.ขอนแกน (ผึ้ง)
873 นายชาตรี  แดงแอว ศูนยฯ จ.ขอนแกน (ผึ้ง)
874 นางไพจิต  อุนจันที ศูนยฯ จ.ขอนแกน (ผึ้ง)
875 นายสมเกียรติ โสดาดง ศูนยฯ จ.ขอนแกน (ผึ้ง)
876 นายแข็มทอง หลํ่าแขก ศูนยฯ จ.ขอนแกน (ผึ้ง)
877 วาท่ี ร.ต.ธีระนันท พิจารโชติ ศูนยฯ จ.ขอนแกน (ผึ้ง)
878 นายชูศักดิ์  ประทุมวัน สนง.อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด
879 นายเพชร  ประสานสุข สนง.อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด
880 นายจีระศักดิ์  แสนประดิษฐ สนง.อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด
881 นางทอนจันทร วงศพรหม สนง.อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด
882 นายบรรจง  คอนกระสินธุ สนง.อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด
883 นางเกศรี  ภูมิศรี สนง.อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด
884 นายคําพอง  จันทะชัย สนง.อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด
885 นางราตรี  อัญญโพธ์ิ สนง.อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด
886 นางนุชธารัตน  สุขรัตน สนง.อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด
887 นายไชยยงค  พรมวงศ สนง.อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด
888 นางสุพรรณ  จันทรศรี สนง.อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด
889 นายฉัตรมงคลชัย แกวจิตต สนง.อ.โพธ์ิชัย  จ.รอยเอ็ด
890 นายพัชรินทร เปานาเรียง สนง.อ.โพธ์ิชัย  จ.รอยเอ็ด
891 นายสุริยา  ปะรินสารัมย สนง.อ.โพธ์ิชัย  จ.รอยเอ็ด
892 นางก่ิงแกว  ศรีสุธัญญาวงศ สนง.อ.เชียงขวัญ จ.รอยเอ็ด
893 นายเมธี  เศรษฐบุบผา สนง.อ.จตุพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด
894 นายเมธี สรัสพิมล สนง.อ.เชียงขวัญ จ.รอยเอ็ด
895 นางสุวิสาข  สาระอินทร สนง.อ.เมือง จ.รอยเอ็ด
896 นายประมวล สุวรรณมณี สนง.อ.เมือง จ.รอยเอ็ด
897 นายปริญญา  วิเศษวงษา สนง.อ.เมือง จ.รอยเอ็ด
898 นางสินีนารถ  วิเศษวงษา สนง.อ.เมือง จ.รอยเอ็ด
899 นายชัยศักดิ์  สวนสีดา สนง.อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด
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900 นายโกวิทย ศีลพัฒน สนง.อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด
901 นายจิตรปราณี  จันทเก สนง.อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด
902 นายประเสริฐ  แกวกาหลง สนง.อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด
903 นายวสันติ  พรมแพง สนง.อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด
904 นายสมาน  อุทธิสินธุ สนง.อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด
905 นางสัมฤทธ์ิ  แสงจันทร สนง.อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด
906 นางรัชนี  ทาสระคู สนง.อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด
907 นายสมทรัพย  ศรีหนองจิก สนง.อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด
908 นางยศวี  โสธรศักดิ์ สนง.อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด
909 นายสําเริง  บุญค้ํา สนง.อ.จังหาร จ.รอยเอ็ด
910 นางสุภาพร  มงคลมะไฟ สนง.อ.จังหาร จ.รอยเอ็ด
911 นางอมรรัตน  ฉวีศักดิ์ สนง.อ.จังหาร จ.รอยเอ็ด
912 นายวีระพันธ  สุรเสน สนง.อ.จังหาร จ.รอยเอ็ด
913 นายวัลลภ  ดิลกสุนทร สนง.อ.จังหาร จ.รอยเอ็ด
914 นางรัศมี  ดวงสูงเนิน สนง.อ.จังหาร จ.รอยเอ็ด
915 นางอุไร  เสวกานันท สนง.อ.จังหาร จ.รอยเอ็ด
916 นายสุริยา สาขี สนง.อ.จังหาร จ.รอยเอ็ด
917 นายเกษม  ตวนเครือ สนง.อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
918 นายสุจินต  สุขวิวัฒน ศูนยฯ จ.ลําพูน (พันธุพืชเพาะเล้ียง)
919 นายสมชาย เลหเล่ียม ศูนยฯ จ.ลําพูน (พันธุพืชเพาะเล้ียง)
920 นายโกวิท  จินดา ศูนยฯ จ.ลําพูน (พันธุพืชเพาะเล้ียง)
921 น.ส.วงเดือน  ใชไดสุก กลุมตรวจสอบภายใน
922 น.ส.มานิตา  สาระพันธ กลุมตรวจสอบภายใน
923 นายณัฎฐพล  เรืองอราม สนง.ระยอง
924 นายฉัตรชัย  ทองสนธิ สนง.ระยอง
925 นางอมรรัตน ลิมปสุคนธ สนง.ระยอง
926 นายอนุรักษ  บุญถึง สนง.อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
927 นายยงยุทธ  สุขเกษม สนง.อ.แกลง จ.ระยอง
928 นายสํารอง  บุญสงเสริม สนง. อ.วังจันทร  จ.ระยอง
929 นายสําราญ  บุญมวง สนง.ระยอง
930 นายสุเทพ  พุทธาพร สนง.อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง



ลําดับ ช่ือ-สกุล สังกัด

โครงการประกันหมูประจําป 2553 (31 สิงหาคม 2553 - 1 กันยายน 2554)

931 นางชนิดา  สีตะพงศ สนง.อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
932 น.ส.มนัญญา เช้ือชายเลิศ สนง.อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
933 นายสมพร พึ่งสําราญ สนง.อ.เมือง จ.ระยอง
934 น.ส.สมหมาย พลมณี สนง.ระยอง
935 น.ส.อมรา จิตติรบํารุง สนง.อ.เมือง จ.ระยอง
936 นางนลทวรรณ  มากหลาย สนง.ระยอง
937 นายประดิษฐ  เพ็งเจริญ สสข.เขตท่ี5 จ.สงขลา
938 นายมิตร  ยอดทอง สสข.เขตท่ี 5 จ.สงขลา
939 นายสมนึก สะอาดใส สสข.เขตท่ี 5 จ.สงขลา
940 นางมาลี  พริกยะกอ สสข.เขตท่ี 5 จ.สงขลา
941 นางเสริมศรี สุวรรณคีรี สสข.เขตท่ี 5 จ.สงขลา
942 น.ส.วิรัชยา  เชิญหีม สสข.เขตท่ี 5 จ.สงขลา
943 นายจํานงค เพชรอนันต สสข.เขตท่ี 5 จ.สงขลา
944 นางสาวกาญจนา บุญโต สํานักงานเลขานุการกรม
945 นายปรีชา เชาวตระกูล สนง.ศรีสะเกษ
946 นายศิริวัฒน  ไชยวงศ สนง.อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
947 นางมลิวรรณ  ไพรพารี สนง.อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
948 นายธีระ  ศรีนาม สนง.อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
949 นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน รองอธิบดีกรมฯ สํานักงานเลขานุการกรม




