












ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด
1 นายกู้เกียรติ  ลงกลิกานนท์ กองการเจ้าหน้าที่
2 นางพอเนตร์ ค าป้อง กองการเจ้าหน้าที่
3 นายวิสิทธิ ์ ศรีรักษา กองการเจ้าหน้าที่
4 นางฉันทณี เวชอุทัย กองการเจ้าหน้าที่
5 นางชนิษฐ์ภัคค์  ค าแท้ กองการเจ้าหน้าที่
6 นางสาวอัญชลี  ศรัยทอง กองการเจ้าหน้าที่
7 นายยุทธนา  ชมโคกกรวด กองการเจ้าหน้าที่
8 นายสิงห์  สมิงพรม กองการเจ้าหน้าที่
9 นางสาวนันทวัน  ธรรมลักษมี กองการเจ้าหน้าที่

10 นางพูนศรี  สังข์โพธิ์ กองการเจ้าหน้าที่
11 นางณัฐิยา  โตสงคราม กองการเจ้าหน้าที่
12 นางวาริศา  เข่งทอง กองการเจ้าหน้าที่
13 นางสาวณัฐพร  โพธิข์ุน กองการเจ้าหน้าที่
14 นางลัดดา  บุญอ ารุง กองการเจ้าหน้าที่
15 นายวรชิต  อินชูใจ กองการเจ้าหน้าที่
16 นางสาวอรนุช  แสงทอง กองการเจ้าหน้าที่
17 นางเครือวัลย์  พลอยประภา กองการเจ้าหน้าที่
18 นายนิธิพันธ์  เข่งทอง กองการเจ้าหน้าที่
19 นายจตุพล  เพชรเสนา กองการเจ้าหน้าที่
20 นายเฉลิมพล  เสืองามเอี่ยม กองการเจ้าหน้าที่
21 นางสาวประมอญ  ศิริถ้วยทอง กองการเจ้าหน้าที่
22 น.ส.นวพร วงษ์สุวรรณ กองการเจ้าหน้าที่
23 นางธนัยนันท์ ประสพเพชรหิรัฐ จ.พระนครศรีอยุธยา
24 นายทองอินทร์ กินรียศ จ.หนองบัวล าภู
25 นายประยูร กาญจนพรหม สนง.อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง
26 นางวารี กาญจนพรหม สนง.อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง
27 น.ส.ท านอง  อินทะเสน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพชื จ.ชลบรีุ

28 น.ส.ชิดชนก ชีวประวัติ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพชื จ.ชลบรีุ

29 น.ส.จิรนันท์ พันธ์ศิริ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพชื จ.ชลบรีุ

30 น.ส.บังเอิญ  แสงทอง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพชื จ.ชลบรีุ

31 น.ส.สุมลนาถ โสสุทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพชื จ.ชลบรีุ

32 นายยงยุทธ สุขเกษม ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพชื จ.ชลบรีุ

33 นางยุวดี  ออมอด ศสส.จังหวัดอุดรธานี   
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34 นายประเสริฐ งามจบ ศสส.จังหวัดอุดรธานี   
35 นางถาวร  งามจบ ศสส.จังหวัดอุดรธานี   
36 นางส าเภา จันทร์อาภาท ศสส.จังหวัดอุดรธานี   
37 นายสังคม ออมอด ศสส.จังหวัดอุดรธานี   
38 น.ส.พจนีย์  พิมพ์มหา สนง.อ.นาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
39 นายสมศักด์ิ  สัมมาวรรณ ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
40 นายครรชิต  เสมาทอง ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
41 น.ส.นันท์นภัส   สุทธะต้ัง ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
42 นายสุรินทร์  คิมสนิท ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
43 นางตระกูล  กุนสง ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
44 นายสาย  หวังแลกลาง ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
45 นางเกสร  ธรรมสิทธิ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
46 นายอภิชาต  สงเรืองศรี ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
47 น.ส.นภาพร พละศักด์ิ ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
48 นายณัชพล  สุฤทธิ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
49 นายพีรพล  สุธงษา ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
50 นายชัยวุฒิ  พิกุลทอง ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
51 นางปัณชญา  คงศรีไพร สนง.อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
52 นางนคินทร  ข าอินทร์ สนง.อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
53 นางอรภา วัฒนินทร สนง.อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
54 นายมนตรี  สิงหก า สนง.อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
55 นายพนมไพร  น้อยลา สนง.อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
56 นายนพณัฐ  ลาไชย สนง.อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
57 นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สนง.อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
58 น.ส.ศุภลักษณ์ นาสูงชน สนง.อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
59 นายสุวัฒน์ ทองศิริ สนง.อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
60 นางลินดา เรืองจันทร์ สนง.อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
61 นายเอกพล ก ามา สนง.อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
62 นางสุดาทิพย์  ทิพวรรณ สนง.อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
63 นายวุฒินันท์  พิมพ์ศรี สนง.อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
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64 นายบุญยืน  ศรีชุมพร สนง.อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
65 นายเฉลิมชัย  สาราณียคุณ สนง.อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
66 นายสุริทธิ ์ ยมจันทร์ สนง.อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
67 นายสุรศักด์ิ  กั๊ววงษ์ สนง.อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
68 นายกมลสันต์  ไชยสีต๊ิบ สนง.อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
69 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ สสข.2 จังหวัดราชบุรี
70 นางนิตษา  คงอุดหนุน สสข.2 จังหวัดราชบุรี
71 นางปุณยนุช  เนตรน้อย กองพัฒนาการเกษตรพืน้ทีเ่ฉพาะ
72 นายสัญญา  เธียรสุนทร กองพัฒนาการเกษตรพืน้ทีเ่ฉพาะ
73 นายธรรมนูญ  ธิดา กองพัฒนาการเกษตรพืน้ทีเ่ฉพาะ
74 นางสาวปฤษณา ดิษาภิรมย์ กองพัฒนาการเกษตรพืน้ทีเ่ฉพาะ
75 นายจินดาพันธ์  พาณิชนิกร ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
76 นางกรรณิกา  มงคลแก้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
77 นางเด่นดาว เชิดชูพงษ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
78 น.ส.อมรทิพย์ อธิบดีพิทักษ์กุล ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
79 นายสนิท  ดวงสุนทร สนง.อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
80 นางสุรีย์  เอี่ยมส าอางค์ สนง.อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
81 นางสุพัตรา อนุไพรวัลย์ สนง.อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
82 นางปาณิศา วงกต สนง.อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
83 นายสิทธิชัย พรมภักดี สนง.อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
84 นางวงเดือน เจริญสุข สนง.อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
85 นางศิริพร อุณหเสรี สนง.อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
86 น.ส.วิภาวดี สุขสมวัฒน์ สนง.อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
87 นางสุภาพรรณ์  สุขมาศ สนง.อ าเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา
88 นายสมาน  ขอดจันทึก สนง.อ าเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา
89 น.ส.นงเยาว์  เจือจันทึก สนง.อ าเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา
90 นางอ าไพ  ศรีสูงเนิน สนง.อ าเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา
91 นายประเด็น  มณีจันทึก สนง.อ าเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา
92 นางสุปัญญา  แก้วเกิด สนง.อ าเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา
93 นางสุกฤตา  วัฒนประคัลภ์ สนง.อ าเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา
94 นายสมศักด์ิ  บุญฑีย์กุล สนง.อ าเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา
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95 นายประชา  กล่ินจันทร์ สนง.อ าเภอมะนัง  จังหวัดสตูล
96 นายสุวิทย์  อาจนาวัง ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
97 นายชนาธิปไตย  ตรงดี ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
98 นางวันเพ็ญ ตรงดี ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
99 นางยุวเรศ ล้ีประเสริฐ ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

100 นางสุภาพร ทรัพย์ประเสริฐ ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
101 นางกุลนันท์ วะศินรัตน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี            
102 นายวรพงษ์  วะศินรัตน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

103 นายคันที  จันทรังษี ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

104 น.ส.อัญชลี  ธนะมูล ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

105 นางสมหมาย มูลแอด ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

106 นายสมศักด์ิ สาริโด ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

107 นายสุริยา ก๋าสมุทร ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

108 นางเสาวลักษณ์  กนกหงษ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

109 นายสุทัศน์ กนกหงษ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

110 นายพิทักษ์ พิสุราช ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

111 นางปัทมาภรณ์  ราสา ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

112 นางล าไพ ใจช่วง ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

113 นายประวัติ เทพเสน ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

114 นายประยูร ปัททุม ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

115 นายประสิทธิ ์ แสนณรงค์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

116 นางสุริมาตย์  แก้วค าแสน ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

117 นายจิระศักด์ิ  พันธุโ์ยธิน ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

118 น.ส.กนิษฐา  วรรณชาติ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

119 นางคณาภรณ์  ศูนย์ศร ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

120 นายสุทธิศักด์ิ  ศูนย์ศร ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

121 นางกาญจนา  อินธิกาย ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

122 นายณรงค์ จุติยนต์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

123 นายพิเชฐ เพียรภายลุน ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  
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124 นายวีรพล  สังขมาลย์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

125 นายอนันต์  หมู่หมื่น ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

126 น.ส.พรพรรณ เกริกเบญจธรรม ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

127 นายเดโช อัคคละ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

128 น.ส.อุมาพร  มีพรหม ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  

129 นายชาญชัย  ภูมีศรี ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

130 นางบัวไข  ภูมีศรี ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

131 นายวรจักร  อัฐนาค ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

132 นายสายัญห์  หลวงพิทักษ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

133 นายปรีชา  หลวงพิทักษ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

134 นางสุวรรณา  สัตถาผล ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

135 นางเปรมฤดี  ธนะค าดี ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

136 นายถวัลย์  ธนะค าดี ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

137 น.ส.ชนาไล  ทิพมนต์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

138 นายสุวิทย์  นาอุดม ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

139 น.ส.นิภาพร  สุธรรม ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

140 นายเจริญ  ศรีประไหม ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

141 นางชาลิสา  ภาระเวช ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

142 นางวิภาวดี  ทะนุการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

143 นายอ านวย  พูลสวัสด์ิ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
144 นายสมชาย  สีโต ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
145 นางสาวอัจฉรา สมสวย กองแผนงาน
146 นางสาวรุ่งรัตน์ สุทธิโชติ กองแผนงาน
147 นางสาวพุทธชาด ชื่นชมพุทธ กองแผนงาน
148 นางสาวสมปอง  ร่วมชาติ กองแผนงาน
149 นางมณี  ขาวทอง ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชบุรี
150 นางวัชรินทร์ สุขส าราญ ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชบุรี
151 นายวีรชัย  ศรีอรุณฉาย ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชบุรี
152 นายฐิติภูมิ  ตุ้มศรี ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชบุรี
153 นายโสภณ  คงเทียบ ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชบุรี
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154 น.ส.พจนารภ  หินอ่อน ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชบุรี
155 นายเสนอ  รัตนส าเนียง ศพอ. จังหวัดตรัง  
156 นางวรรณา พรหมบุญทอง ศพอ. จังหวัดตรัง 
157 นายสรวง พรหมบุญทอง ศพอ. จังหวัดตรัง   
158 นางปรียานุช  รัตนส าเนียง ศพอ.จังหวัดตรัง  
159 นางสมใจ เกล้ียงแก้ว ศพอ.จังหวัดตรัง  
160 นายวิวัฒน์  ลิขิตวศินพงศ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
161 นายสุพจน์ ด ารักษ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
162 นางพรรวษา พัฒนไทยานนท์ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
163 น.ส.จุฑามาศ  กล่ินเกล้า ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
164 นางสรัญญา  วีระวัฒน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
165 นางบ ารุง  จันทวงษ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
166 นางกิ่งแก้ว  ระบอบ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
167 นายเรวัติ  สุริยกานต์ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
168 นางวรรณะ  นิลกุล ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
169 นางประเสริฐศรี  ศรีเจริญพันธ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
170 นางพลับพลึง  ฬาทอง ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
171 นายก าจัด  สุวรรณสัมพันธ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
172 นายชัยพร   สารพันธ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
173 น.ส.จิราภรณ์ พกประทาน ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
174 นายสุวพัชร์  ศิรนิธิภิรมย์ สนง.อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
175 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
176 นางอรสา เสนียวงศ์ ณ อยุธยา ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
177 น.ส.ภัทรมาศ พานพุม่ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
178 นางอัจนา  ช านาญศิลป์ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
179 น.ส.ศิริวรรณ  รุจิขจร ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
180 น.ส.ขวัญใจ  เส็งเอี่ยม ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
181 นายชัยณรงค์  จันทโชติ ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
182 นางจงกลนี คล้ายคลึง ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
183 นายอภิสิทธิ ์ลือพักตร์ ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
184 นายสมเกียรติ  เขียวชุ่ม ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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185 นายณัฐ  โยธารักษ์ ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
186 น.ส.วาสนา  บ ารุงกิจ ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
187 น.ส.อัมรา  ภัทรขวัญ ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
188 นางประไพวรรณ  ทศส าราญ ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
189 นายเพทาย  สวนไพรินทร์ ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
190 น.ส.สุมาลี  วรรโณทยาน ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
191 นายอนนท์  สนนุช ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
192 นางณัฐญา  มาเมือง ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
193 น.ส.สุกัญญา  พัวพันธ์ ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
194 นางรุจิพร  จารุพงศ์ ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
195 น.ส.ไขศรีวิไล  ด าเนิน ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
196 น.ส.จุฑามาส  จงศิริ ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
197 นายมานิต  ลาเกล้ียง ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
198 น.ส.ศุภวรรณ  สมบุตร ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
199 น.ส.นวนิต  เนียมมาลัย ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
200 น.ส.วิภาวดี  สายสุวรรณ ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
201 นายพงศ์ดนัย  จิตรการนทีกิจ ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
202 นายไตรรัตน์  ดีสุ่น ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
203 นายพิษณุวัฒน์  เสือประสงค์ ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
204 นายสายัณห์ แก้วไทรหงวน สนง.อ.บางเลน จ.นครปฐม  
205 นางพรศรี สกาญจนชัย ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
206 นายประสาน สุขสุทธิ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
207 นายสังข์ ทองแท่งใหญ่ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
208 น.ส.สุนันทา สุวินทรากร ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
209 นายวิรัตน์ ค ายา ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
210 นายสมชัย น้อยศรีอยู่ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
211 นายจงสวัสด์ิ มณีจอม ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
212 นางรุจิรา สุขสุทธิ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
213 นางพัทธนันท์ เกตุส าราญ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
214 นางภาวิณี อ่ าทอง ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
215 นางสุจรรยา ลายศรี ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
216 น.ส.นิตนิรา วงษ์แก้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
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217 น.ส.สุพัตรา ทะวาผักแว่น ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
218 นายประจักร์ ประสงค์สุข ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
219 น.ส.รักชนก จันทร์ชุ่ม ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
220 น.ส.เยาว์สุลักษณ์ บรรจมาตย์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว    
221 น.ส.ชัชฎา  ยังนิตย์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

222 น.ส.บุญถม  ค าภาค ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว   
223 นายพิชัย  สันประเทียบ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

224 นางรติรัตน์  เขาพระจันทร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

225 น.ส.สุญญตา เมฆสวัสด์ิ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว   
226 น.ส.อาภัสสร ศรีสุภาพ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

227 นายสามารถ  ชื่นวงศา ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

228 ว่าที ่ร.ต.นรินทร์ แขมพิมาย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
229 น.ส.อรวรรณ  คงอภิรักษ์ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
230 นางสมคิด  นุ่มปราณี กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
231 นายวิชัย  บุญเย็น กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
232 นางพรพรรณ  สุทธิเรืองวงศ์ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
233 น.ส.พิมประภา สินค้ าคูณ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
234 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ สสข. 3 จังหวัดระยอง
235 นายรังสรรค์ บูรณมานัส สสข. 3 จังหวัดระยอง
236 นายมนตรี กล้าขาย สสข. 3 จังหวัดระยอง
237 นางแน่งน้อย วรรณไชย สสข. 3 จังหวัดระยอง
238 นางสาววรนุช สีแดง สสข. 3 จังหวัดระยอง
239 นางสาววิไลวรรณ มณีแสง สสข. 3 จังหวัดระยอง
240 นางลมัย หอมชื่น สสข. 3 จังหวัดระยอง  
241 นางอุบล  มากอง สสข. 3 จังหวัดระยอง                     
242 นางสาวชุติมา  อัศวเสถียร สสข. 3 จังหวัดระยอง

243 นางศุภลักษณ์  พลเยี่ยม สสข. 3 จังหวัดระยอง

244 นายสะท้าน บรรดา สสข. 3 จังหวัดระยอง

245 นางวิไลลักษณ์ เคยสนิท ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
246 นางสัมฤทธิ ์ หมวดไธสง ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
247 นางกิตติรัตน์ เวชสิทธิ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
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248 นายปรีดา  บุตรดีวงศ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
249 นายวุฒินันท์  ไตรยางค์ ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
250 นางพรทิพย์  พันธุระ ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
251 น.ส.กนกนภสั (สุภาพร)  ทนัจันทร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
252 นายคงกิจ  พันธุระ ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
253 นางพัชรา  พิลาฤทธิ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
254 นายบุญชู  ชนชิต ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
255 นางพรรณี  พิมพ์พันธ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
256 นางสุภัทรา  พุม่จันทร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
257 นายวิทยา  พลาหาญ ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
258 นายสุรัส  พิลาฤทธิ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
259 นางสุบิน  สิงห์นาครอง ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
260 นายเล่ือนศักด์ิ  สุหะลา ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
261 นายมนัส  วะปะแก้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
262 น.ส.พิมพา  ผันทะนะแก้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
263 นายบุญเพ็ง  ประทุมเมศ ศพอ.จังหวัดนครราชสีมา
264 นายพรเทพ  เต็งมงคล ศพอ.จังหวัดนครราชสีมา
265 นายชุ่ม  ต่อมพุดซา ศพอ.จังหวัดนครราชสีมา
266 นายนเรสน์  รังสิมันตศิริ กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
267 นางจิราพร  นกแก้ว กองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุย๋
268 นางนิชนันท์  ศศิรัตน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
269 นางพวงทอง สาตรสมัย ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
270 นายชูศักด์ิ  ผลหมู่ ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
271 นายสิริวิทย์  พงษ์อารี ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
272 น.ส.ชญาณ์นันท์  ทับบุญ ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
273 น.ส.กัญญาภัทร  พันธุภ์ักดี ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
274 นางปราณี  เพียรภายลุน สนง.อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
275 นางกอบกุล  จันทร์เพ็ง สนง.อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
276 นางพรรณวดี  วิทักษ์บุตร สนง.อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
277 นายสุพจน์ ศรีอ่อน สนง.อ าเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
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278 นางเพชรพรรณ นันผาด สนง.อ าเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
279 นายจ าลอง  เดชอูป สนง.อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง
280 นางกราบทอง  พุม่อยู่ สนง.อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง
281 นางศรีวรรณ รูปงาม สนง.อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง
282 นายบุญร่วม ค าจันทราช ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
283 นางสุภาภรณ์ ทิพยารมย์ ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
284 นายชาญ  ยอดบุนอก ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
285 นายสมหมาย  แก้วมณี ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
286 นางพงษ์ลัดดา  โพธิเสน ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
287 นางปาจรีย์  โพนพุฒ ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
288 น.ส.วินท์นิศา  ทะแพงพันธ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
289 นายมานพ  ภูนิคม ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
290 นางศรีพรรณ  ค าสงค์ ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
291 นายสุวิท  บริสุทธิ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
292 นายจักรกริช  ผ่ึงสิงห์ ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
293 นายประเชิญ  โพนพุฒ ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
294 น.ส.สวรรยา  ประธานี ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
295 นางอัจจิมา  เมืองแพน ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
296 นายส าพรต  จันทร์หอม ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
297 นางปุร้ิม  ธรรมมา ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
298 นางฐิติมาพร  อาจจ าปา ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
299 นางประมวล  ทบคลัง ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
300 นายฉัตรชัย  นาอ้อม ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
301 นางกรรณิการ์  ศรฉัตรารักษ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
302 นางสะอาด  มงคลเมือง ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
303 นางสมถวิล  โทนหงส์สา ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
304 นายวราวุธ  พันธุศิ์ลา ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
305 นายจรัญ  จุลพันธ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
306 นางระวีวรรณ  ศรีรับขวา ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
307 น.ส.สุดารัตน์  ผิวเผ่ือน ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
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308 นายแสวง  วงศ์นารี ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
309 นายประมวล สุวรรณมณี ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
310 นางรุจิรัตน์  มุ่งสวัสด์ิ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
311 นางเนื้อทิพย์  สินธุวา ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
312 น.ส.นัยนา  ศรีทอง ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
313 นางสุวิสาข์  สาระอินทร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
314 นายประพัฒน์  พลพิมพ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
315 นางท่อนจันทร์  วงศ์พรหม ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
316 นายชยพล (จีระศักด์ิ)  แสนประดิษฐ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
317 นางเกศรี  ภูมิศรี ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
318 นายค าพอง  อันทะชัย ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
319 นางราตรี  อัญญโพธิ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
320 นางนุชธารัตน์  สุขรัตน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
321 นางสุพรรณ  จันทร์ศรี ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
322 นายประดิษฐ์  อินทา ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
323 นางรัตนา  วงษ์สีดาแก้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
324 นางจตุพร  พลเยี่ยม ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
325 นางสุนันทา ชายสวัสด์ิ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
326 นายทองพูน  ทับทิมดี ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
327 นายพัชรินทร์  เปานาเรียง ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
328 นายฉัตรมงคลชัย แก้วจิตต์ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
329 นายสุริยา ปะรินสารัมย์ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
330 นายอภิชัย  นิลผาย ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
331 นางสุปราณี  วิระษร ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
332 นายอัมพร เกรียงศรี ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
333 นางรัชนีย์  ผาทอง ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
334 นางชัญชนก  กาศสกุล ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
335 นายชัยศักด์ิ  สวนสีดา ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
336 นายประเสริฐ  แก้วกาหลง ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
337 นางกิ่งแก้ว  ศรีสุธัญญาวงศ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
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338 นายค ามี  บรรพกัญญา ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
339 นายโกวิทย์  ศีลพัฒน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
340 นายฉัตรชัย  ทองสนธิ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง
341 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง
342 นายส ารอง  บุญส่งเสริม ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง
343 นายส าราญ  บุญม่วง ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง
344 นายสุเทพ  พุทธาพร ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง
345 นางชนิดา  สีตะพงศ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง
346 น.ส.สมหมาย  พลมณี ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง
347 นางนลทวรรณ  มากหลาย ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง
348 น.ส.อมรา  จิตติรบ ารุง ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง
349 นายสุเชาว์  อ้อยอินทรนิล ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง           
350 นายนเรศ   ฝีปากเพราะ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
351 น.ส.สุรีรัตน์  วงษ์ชื่น ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
352 นายสมชัย ธีระวงศ์สกุล ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
353 น.ส.มรกต  สุดประเสริฐ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
354 น.ส.กัณฑรีย์  เจริญทวี ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
355 นางอรทัย  สมใส ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด  
356 นางลัดดาวัลย์  โตสิงห์ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
357 นายสมยศ  เอี่ยมใบพฤกษ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
358 นางนวลจันทร์  ฉัตรเท ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
359 นางวนภรณ์  เจริญใจ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
360 นายวันชัย  เจริญใจ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
361 นางเยาวรัตน์  ธีระวงศ์สกุล ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
362 นายพระรถ  บุญตูบ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
363 นางพิภัทรา  พานิชนาวา ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
364 นายธนาธร  ใหม่ค า ศพอ.จังหวัดน่าน  
365 นายประเสริฐ แก้วอินัง ศพอ.จังหวัดน่าน 
366 นายเดชา ปะระมะ ศพอ.จังหวัดน่าน  
367 นางขวัญใจ กาวิน ศพอ.จังหวัดน่าน  
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368 น.ส.ไพลิน จันเคร่ือง ศพอ.จังหวัดน่าน  
369 นายวิชาญ ก าเนิดเกิด ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรทีสู่ง จังหวัดเลย

370 นายประเมิน พุทธมาตย์ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรทีสู่ง จังหวัดเลย  
371 นางพลอยตะวัน อาษาศรี ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรทีสู่ง จังหวัดเลย  
372 นายยุพล ธัญญะประกอบ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรทีสู่ง จังหวัดเลย  
373 นายศิริพงษ์ สาลาสุตา ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรทีสู่ง จังหวัดเลย  
374 นายสุมนตรี ศรีใหม่ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรทีสู่ง จังหวัดเลย  
375 น.ส.สุพรรณี ชัยพิพัฒน์ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรทีสู่ง จังหวัดเลย  
376 นายนิคม  สุขทวี ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
377 นายปราโมทย์ แก้วชูใส ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
378 นายธีรพล ชาญวารินทร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
379 นายวินัย  แทนคุณ ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
380 นายมลศักด์ิ  พงศ์สุพัฒน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
381 นางศิริกุล  ลิบสิทธิกุล ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
382 นายสมเจตน์  เสียงเพราะ ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
383 นายไพโรจน์  สุทธิพันธ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
384 นายด ารงค์  แสงกรณ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
385 นางอุไร  กุยเพชร ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
386 นางวิทยา เทพศรีหา สนง.อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
387 นางเจตสุภางค์ พรหมสุคนธ์ สนง.อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
388 นายสังวาร เทพศรีหา สนง.อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
389 นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์  ศพอ.จังหวัดเชียงใหม่ 
390 นางมัยตรี หาญไท  ศพอ.จังหวัดเชียงใหม่  
391 นางจันทร์เพ็ญ บุตรจันทร์  ศพอ.จังหวัดเชียงใหม่  
392 น.ส.ณิญา  ปันดอนไฟ  ศพอ.จังหวัดเชียงใหม่

393 นางกาญจนา  โยธารักษ์ กองคลัง
394 น.ส.จิติรัตน์ กันข า กองคลัง
395 นายศตวรรษ สมบูรณ์ศิริ กองคลัง
396 น.ส.ทวีสิน(ปัจารีย)์ กล่ินจันทร์ กองคลัง

397 นายนิรันดร์  วงษ์สุวรรณ์ กองคลัง

398 นายวิค  เริงร่ืน กองคลัง
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399 น.ส.มาลี   ธรรมค าภีร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน
400 น.ส.พรพิมล  โตนิ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน      
401 น.ส.วิภาดา  เจนจบ กลุ่มตรวจสอบภายใน     
402 นางสมบูรณ์  ป้องป้อม ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
403 นางเพ็ญนภา  อ่อนศรี ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
404 นายเอกชัย  สิทธิโชค ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
405 น.ส.เสาวคนธ์  นุสติ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
406 นายสุชาติ  จันทร์เหลือง ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
407 นายธนัท  จันทร์เกตุ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
408 นายพงศ์พันธ์ เลขกาญจน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
409 นายวสันต์  กุมไธสง ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
410 นายคณิตสิทธิ ์ บัญญวัตวิวัฒน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
411 น.ส.อุทุมพร  อนุชาติบุตร ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
412 น.ส.ศริญญา  ผ่องการ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
413 นายพงษ์ชัย  สิทธิมาลัยรัตน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
414 นายเฉลิมชล  ช่างถม ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
415 น.ส.จินตนา  บุญเรือง ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
416 นางพลีระษา  รักจะโป๊ะ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
417 นางสายสุวรรณ  สร้อยเกียว ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
418 นายเรืองพจน์  ธารานาถ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
419 นางธีระตา  หนูไชยแก้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
420 นางอาภาพร  ช่างถม ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
421 นางลินจง  เพ็ชรัตน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
422 นางศันสนีย์  แสงสุวรรณ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
423 นายอลงกต  อุทัยธนกิจ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
424 นายประพันธ์  อี๊ดเหล็ง ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
425 นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
426 น.ส.ณภัทรชนก  ฉิมแฉ่ง ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
427 นายเฉลิม  นันทารียะวัฒน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
428 นายจรัส  ชีช้าง ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
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429 นายจีระพันธ์  โมระมัต ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
430 นางเพ็ญพิศ  บุญญาธนานุรัตน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
431 น.ส.ภารดี  เอี่ยมเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
432 นายบุญรอด  ค าทะริ ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่
433 นายศุภมิตร  อินต๊ะ ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่
434 นายทนงศักด์ิ  เจริญสนองกุล ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่
435 นายเคียงศิริ  โสภารัตนากูล ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่
436 นางประกายแสง  จัตุกูล ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่
437 นายณัฐพัฒน์  สงชู ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่
438 น.ส.จีระวรรณ  ศิริพันธุ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่
439 นางกัญจนา  สอนอุ่น ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ด
440 นางหัทยา  ค าขา ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่
441 นายเรืองกิตต์ิ  พันธุเ์ลิศเมธี ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่
442 น.ส.สุพิน  ศิริวาส ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่
443 นายสมเกียรติ ทะฤๅษี ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่
444 นายสัมพันธ์  ส าลีราช ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่
445 นายนิวัฒน์   สมใจ ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่
446 นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่
447 น.ส.ต้องตา  บัวเขียว ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
448 นายสินสมุทร  ปานเกตุ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
449 นายจิราโรจน์  ใจเสือกุล ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
450 นายวันชัย  สงสุวงค์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
451 นางจินตนา  สงสุวงค์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
452 น.ส.รัฐยา  กล่ันจุ้ย ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
453 นางยุพา  สุดโต ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
454 นางมณฑา  มีสุข ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
455 น.ส.อัมพร  เนืองนอง ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
456 น.ส.ณราภรณ์  กล่ าแสง ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
457 นางนิลุบล   ทองสม ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
458 นายเชาว์  เสาวลักษณ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
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459 นายสมเกียรติ  กล่ าคุ้ม ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
460 นายบุญศรี  ปัน้โอ้ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
461 นายสยาม  ศรีชุมแสง สนง. อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
462 นายวันชัย  มณเฑียร สนง. อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
463 นางมะลิ    มณเฑียร สนง. อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
464 นางบุญเชียง ทัพมณเฑียร สนง. อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
465 นายอุดม จาดใจดี สนง. อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
466 น.ส.อรสา  ทับพันธ์ สนง. อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
467 นายเสง่ียม  กอนไธสง สสข.7 จังหวัดนครราชสีมา
468 นายเกียรติศักด์ิ   พึง่ภักดี ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
469 นายแรงราม  พลจันทร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
470 นางนันทภรณ์  สะภา สนง.อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น               
471 นายเกษม  อิ่มค า ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
472 นายเจตน์  คงพิทักษ์ สนง.อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
473 นายสับรี  ไมบู สนง.อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
474 นายสุรพงษ์ เนตรพระ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
475 นายธนัช  ยืนยิ่ง ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
476 นายพีรเดช  สายแก้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
477 น.ส.คัทลียา จ าปาทอง ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
478 นางสายเพชร วิญญูธรรม ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
479 นางนิตยา เนตรพระ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
480 นายวันชัย  ทิพย์อักษร ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
481 นายภูษิต  ทัดศรี ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์            
482 นางสกาวรัตน์ ทัดศรี ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์           
483 นางพูนศรี  สุภรณ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์           
484 นายสุพจน์ ภูมิสุข ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์           
485 น.ส.นิภาพร มะลิซ้อน ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์           
486 นางพนาวัลยฺ  แก้วลอย ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์           
487 นายกฤตธี  ศรีตัมภวา ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์           
488 นางเย็นฤดี  จันทะชา ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์           
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489 นางอารีย์  ใจกล้า ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์           
490 นางกรรณิการ์  พลบูรณ์ศรี ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์           
491 นางจริยา  ดีเสมอ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์           
492 นายวิรัตน์  ใจกล้า ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์           
493 นางพนิดา  บุตรสาลี ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์           
494 นางปนิดา  กวดขันธ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์           
495 นายจ านง มีสิทธิ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์           
496 นายประนิทธิ ์ แก่นแดง ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์           
497 นายศิลป์ชัย  ค าแสนราช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
498 นางเกศนี  ค าแสนราช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
499 นายมนูญ  ผุดเกตุ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
500 นางวิภาวดี  ผุดเกตุ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
501 นายสุกิจ  โพธะโน ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
502 นายแสงชัย  พานิช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
503 นางรุ่งจิตย์  สินมงคลทรัพย์ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
504 นายราชันย์  ไชยศิลป์ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
505 นายพจน์  สมแพง ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
506 น.ส.จันทร์เพ็ญ  รัตนะ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
507 นายเจดีย์  โคตรมิตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
508 นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ศูนย์สารสนเทศ
509 นางจีรวรรณ หนูเจริญ ศูนย์สารสนเทศ
510 น.ส. ชิลาวัลย์ เผ่ามุนี ศูนย์สารสนเทศ
511 น.ส.ชมภู ่สนนุช ศูนย์สารสนเทศ
512 นางเกษมณี  หมื่นวิเศษ ศูนย์สารสนเทศ
513 นายสุธน  ไทยแท้ ศูนย์สารสนเทศ
514 นายทองเอี่ยม  พรมผล ศูนย์สารสนเทศ
515 นายทองทิพย์  ไทยแท้ ศูนย์สารสนเทศ
516 นายประยงค์  จินดารัตน์ ศพอ.จังหวัดพิษณุโลก  (จังหวัดก าแพงเพชร)
517 นายสุพจน์  ศรีวิชัย ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร
518 นางกิติกานต์  ศรีวชิัย ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร
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519 นายสิทธิพร  กวีกรณ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

520 น.ส.จุรีรักษ์ บุญชู ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

521 นายอรรถยา ลาพ้น ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

522 นางจิรนุช  แก้วกลึงกลม ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

523 นายส าเริง  นามเดช ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

524 น.ส.นันทิชา  โพธิช์ัย ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

525 นายเสกสรรค์  ศรีบุศยกุล ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
526 นายณรงค์  ไชยลาภ ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
527 นางจารุณีย์ รักษาภักดี วรรณทาป ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
528 นายบรรหาญ  สุวรรณพันธ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
529 นางกัญจนา  สุวรรณพันธ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
530 นางบานเย็น  ลาโยธี ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
531 นางสุพัตรา  พันธุชิน ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
532 นางวัชราภรณ์  ดวงมะฮุง ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
533 น.ส.ศุภลักษณ์  แพงไธสงค์ ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
534 น.ส.นภสร  แก้ววิเศษ ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
535 น.ส.เสาวลักษณ์  บุตชา ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
536 นายปรียะ  โพธิเ์งิน ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
537 นายถาวร  กุศลจิต ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
538 น.ส.จิราภรณ์  มาคิน ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
539 นางนิตยา  สมมุติรัมย์ ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
540 น.ส.ฉลองศรี  สมฤาแสน ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
541 น.ส.จันทร์เพ็ญ  ไชยภู ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
542 นายเมธี  เศรษฐบุบบผา ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
543 น.ส.เพ็ญประภา  ทิพพิลา ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
544 นายสมัย  ใสบาล ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
545 นายเฉลิมชัย  ช้างนก ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
546 นางส้มจีน  พันธ์ง้ิว ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
547 นายทรงวุฒิ เอี่ยมอนันต์ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
548 นางวราภรณ์  หนุ่มรักชาติ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
549 นางปิยะนาฎ  คณะบุตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
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550 นายคนอง  ศรีสิทธิ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
551 นางจีรานันท์  พึง่ส าเภา ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
552 นางโกสุ่ม  โยธาสอน ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
553 นายฌัญชานนท์  เมืองมา ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
554 นางชลอศรี  กกกล่ิน ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
555 นางณิชกานต์  จิตหาญ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
556 นายพิภพ      พวงสายใจ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
557 นายธนะรัตน์  แสงรัตนชัยกุล ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
558 น.ส.ศุฑามาศ  กล่ินหอม กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
559 น.ส.นันทินี  ทองคงเหย้า กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
560 นายกรกช  การเจน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
561 น.ส.ชาลินี จอมอินท์ตา กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
562 นางลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
563 น.ส.กาญจนา  บุญโต ส านักงานเลขานุการกรม
564 นางอรษา  ขยัน ส านักงานเลขานุการกรม
565 น.ส.ธนาภา  ชูกาว ส านักงานเลขานุการกรม               
566 น.ส.สุวรรณา  ศรีเม้ย ส านักงานเลขานุการกรม               
567 นายน าชัย พรหมมีชัย ส านักงานเลขานุการกรม
568 นายประสงค์  พีรธรากุล ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวดัสงขลา

569 นางอรทัย  ทองนอก ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวดัสงขลา

570 นางประทุม  ศิลปประพันธ์เลิศ ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวดัสงขลา

571 นายอภิชาติ  ศรีณะกิจจา ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวดัสงขลา

572 นายไพศาล  โรจน์สราญรมย์ ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวดัสงขลา

573 น.ส.วัชรี   ด้วงแก้ว ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวดัสงขลา

574 นางอรอนงค์   ปักสังคะเณย์ ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวดัสงขลา

575 นางจุฑามาศ  วุน้เนียม ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวดัสงขลา

576 นางสมบูรณ์  อินทร์สุวรรณ ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวดัสงขลา

577 น.ส.รัชนก  กาแลมา ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวดัสงขลา

578 นายรุ่งเรือง  เมืองเหมอะ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
579 นายสุค า   หมื่นวงษ์เทพ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
580 นางเกษร  พัฒนชัยวงศ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
581 นางทองดี  หมื่นวงษ์เทพ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
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582 นางภัทราภรณ์  สายค ามูล ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
583 นายบุญธรรม  วงศ์เครือ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
584 นายณรงค์ฤทธิ ์ สีหะวงษ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
585 นายณัฐดนัย   รักสกุล ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
586 นางปราณี  เสมา ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

587 นางประณีต  ศรีอินทร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

588 นายเจิมศักด์ิ  ศรีอินทร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

589 นายประดิษฐ์  ถนอมชีพ ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

590 นางพัชรินทร์  เด่นเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

591 นายภานุวัฒน์  ทิพย์ตา ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

592 นายแสวง  คงเมือง ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

593 นางกาญจนา(กาญจนาภรณ์)  พงศ์ศรี ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

594 นางชนกแก้ว บญโนนแต้ ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

595 นายประสงค์ เริงชัยภูมิ ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

596 นายสาย  ต่อติด ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

597 นายธรรมศาสตร์  แสนสุข ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

598 นายวีระชาติ  ค าสุภีร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

599 นางปติณญา  กายแก้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

600 น.ส.ปฏิมากร  ชมภูเพ็ชร ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

601 นายถาวร  ชูพูล ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
602 นางมานิต  กัลปมาตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
603 นางละมัย  ปล้ืมใจ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
604 นางวิไล  ทองนพ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
605 นายสุภัค ตระกูลเอี่ยมศิริ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
606 นายสมพงษ์  ทองนพ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
607 นางสุณี ค าประกอบ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
608 น.ส.ศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
609 นางวิมลรัตน์ นาขวัญ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
610 นายกมล  อิ่มเอิบ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
611 นายปรเมศวร์  วีระโสภณ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
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612 นางลัดดาวัลย์  สิงห์ทอง ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
613 นายมนู  นาขวัญ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
614 นายนนท์วศิน  นุรักษ์จิรานนท์ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
615 น.ส.พิมพิมล  น้ าทิพย์ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
616 นายสุจินต์  ช่วยบ ารุง ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
617 นายศุภเนตร   พิศาลกุล ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

618 นางนาริสา  กองสิงห์ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก       
619 น.ส.ธนัญชา  สุขโสม ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

620 นางวราภรณ์  โดยอาษา ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

621 น.ส.ชนัญญา  พันจีบ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

622 นายปรีชา  เจียรนัย ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก      
623 นางธนพร  จันทวาท ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก      
624 น.ส.อาภาภรณ์  ชูเกียรติศิริ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก      
625 น.ส.ณัฐพร  เขียวสระคู ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก      
626 น.ส.อุษณีย์  แสงกระจ่าง ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก      
627 นายราเชนทร์ สุวรรณหิตาทร ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
628 นางสาวจันทร์จิรา นักหล่อ ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
629 นางนิภา ค าปันต๊ิบ ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
630 นายวิชัย ชาวน่าน ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
631 นางสาวศุภัชญา ฟูแสง ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
632 นายจาฤก อินทร์เกล้ียง ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
633 นางสุกฤตา พวงแก้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
634 นางวิลาสินี  ใจด้วง ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
635 นายวรฤทธิ ์ ต๋ันเต็ม ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
636 น.ส.ขวัญเรือน  วิลัยรัตน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
637 นายแดน  ปัญโญ ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
638 นายมานะ  สมศักด์ิ ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
639 นายสุชาติ  วงศ์ชื่น ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
640 นางพรเพ็ญ  ฑิตานุรักษ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
641 นายธีรวัฒน์  ข้าวทวี ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
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642 นางอรณัส  มโนจันทร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
643 นายส าราญ  ทาเกิด ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
644 นายมนัส  สพานแก้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
645 นายนิวัติ  ทองค าปัน ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
646 นางจิราพร  สมศรี ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
647 นายเกษม  พิณสาร ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
648 นายสุรเชษฐ  แฟงฟ้อย ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
649 นางปาณิสา  หล่อดี ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
650 นางอรัญญา  พันธุมจินดา ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
651 น.ส.มะลิวัลย์  มะลิรักษ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
652 นางมาลี  เรืองสวัสด์ิ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
653 น.ส.บรรจง  อินทรประสิทธิ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
654 นายวิสุทธิ ์พงษ์ศิริศักด์ิ ศพอ. จังหวัดบุรีรัมย์  
655 นางมัณฑนา กมลมุนีโชติ ศพอ. จังหวัดบุรีรัมย์  
656 น.ส.ฉัฐสิณี หาญกิตติชัย ส านักพัฒนาเกษตรกร
657 นายเอนก  มีชนะ ส านักพัฒนาเกษตรกร
658 นางกนกรัฐ  วรรณรัตน์ กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
659 นางปัทมา เพ็ชรสุวรรณ์ กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
660 นางจินตนา  วิสารทพงศ์ ส านักพัฒนาเกษตรกร
661 นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ ส านักพัฒนาเกษตรกร                  
662 นางจันทร์ทิรา นพดล ส านักพัฒนาเกษตรกร
663 นางพิมล  โพธิราช ส านักพัฒนาเกษตรกร
664 นายเสรีย์  แป้นคง ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
665 นายชอบ  สุวรรณศรี ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
666 นายไมตรี  แก้วชะฎา ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
667 น.ส.งามเพ็ญ  ลอยเมฆ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
668 นายวีรพันธุ ์ นิลวัตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
669 นางประภาพร  ศรีสุวรรณ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
670 นางจิราภรณ์  โตเมศร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
671 นายจิรเดช  สุขกิจ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
672 นายสุวรรณ  คงสาม ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
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673 นายสุรัตน์  แสงจันทร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
674 น.ส.วิภา  รุ่งเรือง ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

675 น.ส.เครือมาส  ดิษโร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

676 น.ส.ปองใจ  จันมุณี ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

677 นางละมัย  ด้วงเมือง ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส         
678 นางวัชรา  ศรีนิธิไชยเดช ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
679 น.ส.วราภรณ์  ปิน่เพ็ชร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
680 น.ส.เมธินี  เพียงอภิชาติ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
681 น.ส.จุรี  บุญราษฎร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
682 น.ส.สุพรรณี  อภัยรัตน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
683 น.ส.สุดาพร  แสนเกื้อ ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
684 น.ส.สีตีคอตีเย๊าะ ยะมาแล ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
685 นางอารีนี  มะทา ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
686 นายมูฮัมหมัดสาหารูดิง ยามิง ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
687 นางยัสมีน  เมซา ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
688 น.ส.จุฑามาศ  ยีหมาด ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
689 นายหาพิส  ปุโรง ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
690 นายช านาญ  ปิยัง ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
691 นายสงบ เกื้อสม ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
692 นายวาริชาต  ข ากล่ิน ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
693 น.ส.รัตติกาล ครุวรรณพัฒน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
694 นายสุทธิพงศ์  ทองบุญ ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
695 นางสุวัฒนา  บ ารุงชู ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
696 น.ส.วันเพ็ญ  โล่ซ้าย ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา
697 นางอุษา ซียง ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา            
698 นางเจษฎา  ธัมมิกะกุล ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา           
699 นายฮูซัน  บือราเฮง ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา           
700 น.ส.พิมลิล  ทองโรย ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา           
701 น.ส.ฐานิยา  อะยัน ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา           
702 นางพรรณี  จันทร์สืบ ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา           
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703 นางอ าพร  แสงอรุณ ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา           
704 นายสมดี  ไลไธสง ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
705 นายวันรบ  เฮ่ประโคน ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
706 นางนวลปรางค์  จัตุกูล ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
707 น.ส.สุพัตรา  เนื้อไม้หอม ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
708 นายยุทธศาสตร์  โพนยะพันธ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
709 นายกฤษฎา  เพชรกูลกิจ ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
710 นางวิภาภรณ์  ธวัชชัย ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
711 นางทิพย์วารี  โพศรีดี ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
712 นายขจรศักด์ิ  พนานุสรณ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
713 นางสมใจ  เซ่งตระกูล ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
714 น.ส.ประทุมวัน เสาร์ประโคน ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
715 นางพิณทิพย์  คงนันทะ ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
716 นางทัศนีย์  สมาน ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
717 นายชัยนันท์  เพียรประจ า ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
718 นางจารุณี  ไวยารัตน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
719 นางอรพันธ์  วัชรโพธิ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
720 นางพัทมนัส  สบายสูงเนิน ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
721 นางสุจิต  แหลมไธสง ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
722 นายบุญส่ง  ปุลันรัมย์ ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
723 นางร าพรรณ โล่นารายณ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
724 นางอัญชลี  บุญมี ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
725 นางวนิดา  สายรัตน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
726 นางนฤดี  วรรณโกษิตย์ ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
727 นายประสงค์ ประไพตระกูล กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย๋
728 นางพัฒนา  บุญรอด ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร           
729 นายสมชาย  เกล้ียงประดิษฐ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร          
730 น.ส.จินตนาภรณ์  สุคติ ส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
731 นายมงคล  ปล่ังศรีนนท์ ส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
732 น.ส.กาญจนา ธรรมปัญโญ ส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
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733 นายสวัสด์ิ เชียงแข็ง ส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
734 นายจ าเริญ  จันปุม่ ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
735 นางวังนภา  ขุมทอง ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
736 นายชื่น  ค ามุงคุณ ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
737 นางมณีจันทร์  ค ามุงคุณ ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
738 นางพะเยา  ไตรยงศ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
739 นายนิคม  อุทยารักษ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
740 นายบุญเริง  พลายแก้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
741 นางอุปถัมภ์  วนพานิช ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่

742 นายกุณฑล  เทพจิตรา ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่

743 น.ส.ศิริลักษณ์  กมล ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่

744 นายนิกร  ทิพย์อักษร ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่

745 นายบุญเล่ือน วงศ์หาญ ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก
746 นายบุญยืน สิทธิบาล ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก
747 นายธงชัย สายวงศ์ค า ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก
748 นายวุฒิกร ธรรมวงศ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก
749 นายพันธุเ์สน่ห์ เปรมสัย ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก
750 นายสมนึก มัทธวรัตน์ ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก
751 นายวินิจ  วงกลม ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก

752 นางเบญจวรรณ สิทธิตุ่น ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก

753 นายบรรพต  สืบบัวบาน ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก

754 นายประยูร  แข่งขัน ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก

755 นางพัชรา สายวงศ์ค า ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก            
756 นายอนุรักษ์  ตะนาวรรณ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก

757 นางสมศรี  ผ้ึงทอง ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก          
758 น.ส.ธมลวรรณ สิทธิกัน ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก

759 นางเพ็ญนภา เทพารักษ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก             
760 นางปนัดดา  อุ่นกันลยา ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก           
761 นายสุวรรณ  ตาค า ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก             
762 นางวิภา  กุนาค า ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก              
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763 นายธวัชชัย  ประทักษ์ใจ ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก              
764 นายประมวล อักษร ศพอ.จังหวัดยโสธร (พืชสวน)
765 ว่าทีร่.ต.หญิงละมุล ปิน่สุวรรณ ศพอ.จังหวัดยโสธร (พืชสวน)
766 นายบุญมี  แก้วสวัสด์ิ ศพอ.จังหวัดยโสธร (พืชสวน)
767 นายสุพจน์  ไชยวรรณ สนง.อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
768 นายสมพร  เชาวลิต สนง.อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
769 นางมณี  สีเหม่น สนง.อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
770 นางวลีกาญน์   เรืองสวัสด์ิ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
771 นางวไลลักษณ์  รุ้งพลาย ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
772 นางทองดี  อริยสุกริม ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
773 นางปทุม  กฤตคุณานนท์ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
774 นางสุนีย์  วิเชียร สนง.อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน
775 นางศกุนมาศ  เสาร์สูง สนง.อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน
776 นางเพลินจิต  เบอร์ผัด สนง.อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน
777 นางประพันธ์  พวงมณี สนง.อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน
778 นางปรีดารัตน์  จันทรบูรณ์ สนง.อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน
779 นางสารภี  ศรีงาม สนง.อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน
780 นายเกษมศักด์ิ  พรหมบุญ สนง.อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน
781 นางวิเจียม  ประจง สนง.อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน
782 นางมณีวรรณ  ปอค าเกิด ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย

783 น.ส.ยุภาภรณ์  พรมสวัสด์ิ ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย

784 นายสงัด  นนท์ขจี ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย

785 นางเพยาว์  พุทธมาตย์ ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย

786 น.ส.อัญชลี ศรีสมรรถการ ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย

787 นางกชมล งามลักษณ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
788 น.ส.กมลลักษณ์  ดิษยนันท์ ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
789 นางมณิภา ณ ตะกั่วทุง่ ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
790 นายสุรวัฒน์  เมืองแก้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
791 น.ส.ธมนวรรณ  พลการ ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
792 น.ส.กมลรัตน์  มุกดา ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต



ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด
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793 น.ส.ซารีนา  ยูโซ๊ะ ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
794 นางจรัสศรี  ค าภีรสิงห์ ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
795 นายจตุภูมิ  สังเกต ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
796 นายวิศรุต  พุม่ค า ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
797 นางนิธินันท์  สุรโกมลเศรษฐ์ สสข. 4 จังหวัดขอนแก่น
798 นางเสาวลักษณ์ เทีย่งธรรม สสข. 4 จังหวัดขอนแก่น
799 นางสังวาลย์ มิสาโท สสข. 4 จังหวัดขอนแก่น
800 นางสุดใจ  สุขคุ้ม ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
801 นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
802 นางนงนุช  โสภาภูมิ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
803 นายวิสิษฐ  โสภาภูมิ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย


