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ลาํดับที่ ช่ือ-สกลุ เลขสมาชิก หมายเหตุ

1 นายกญุชร  เลือดสกลุ 001882 สงักดัหกับญัชีธนาคารกรุงไทย
2 นางนิภา  เลือดสกลุ 001889 สงักดัหกับญัชีธนาคารกรุงไทย
3 นางรัชฎาภรณ์  บุญวงศ์ 006479 สงักดัหกับญัชีธนาคารกรุงไทย
4 นางจินดา  สุรินทร์คาํ 010258 สงักดัหกับญัชีธนาคารกรุงไทย
5 นายสุรชยั  โพธ์ิเงิน 011244 สงักดัหกับญัชีธนาคารกรุงไทย
6 นางณฐัติมาภร  สารราช 012723 สงักดัหกับญัชีธนาคารกรุงไทย

รวม 6 ราย

1 นายวิชยั  มะลิมาตย์ 001963 สงักดับาํนาญกรมการขา้ว
รวม 1 ราย

1 นายวนัชยั  ชูแจ่ม 003254 สงักดับาํเหน็จรายเดือนกรมการขา้ว
2 นายจรัญ  จารยเ์ข่ือง 016161 สงักดับาํเหน็จรายเดือนกรมการขา้ว
3 นางบุญเพง็  สุนารักษ์ 017411 สงักดับาํเหน็จรายเดือนกรมการขา้ว

รวม 3 ราย

1 นายแสง ด่านกลาง 000338 สงักดับาํเหน็จรายเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร
2 นายวฑุฒิ  สายนาํพามีลาภ 001020 สงักดับาํเหน็จรายเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร
3 นายสะอาด  รัตนา 001565 สงักดับาํเหน็จรายเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร
4 นายสมคิด  สงนุย้ 021395 สงักดับาํเหน็จรายเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร

รวม 4 ราย

1 นาชติ  วิชยัดิษฐ์ 000025 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
2 นายวิโรจน์  อินทร์เกล้ียง 000091 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
3 นายสุพจน์  กิจเกตุ 000152 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
4 นายกิตติศกัด์ิ  พรหมจรรย์ 000421 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
5 นายอนนัต ์ พรหมมินทร์ 000498 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
6 นายเอนก  ร่วมพร 000618 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
7 นายสนัต ์ เจริญพร 000641 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
8 นางอรวรรณ  ช่างกลึงเหมาะ 001027 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
9 นางพรทิพย ์ อยูย่งค์ 001345 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
10 นายอาวธุ  ธารามาศ 001365 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
11 นางปราณทิพย ์ โชติสนัติวฒัน์ 001389 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
12 นางทรงพร  ออ้มคอ้ม 001392 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
13 นางวราภรณ์  วงศป์ระเสริฐ 001445 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
14 นายอรรณพ  มุ่งสวสัด์ิ 001466 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
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15 นายสาํราญ  นิลรัตน์ 001493 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
16 นายสวสัด์ิ  เก้ือสุข 001812 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
17 นายอนนัต ์ คงเวช 001858 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
18 นายจาํรัส  แกว้หลวง 001940 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
19 นางอุดมรัตน์  ชลารัตน์ 002023 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
20 นายประสาท  ทองมาก 002148 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
21 นายศุภโรจน์  บุตรสิงขรณ์ 002204 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
22 นายวิไล  วงษสิ์งห์ 002254 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
23 นายศิริพนัธ์  จนัทร์สวา่ง 002291 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
24 นายสุพจน์  ขวาสระแกว้ 002362 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
25 นายโชติ  วงศสุ์เพง็ 002391 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
26 นายชูเทพ  ชาญธนาไชย 002543 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
27 นายเดชา  หนูหนุน 002683 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
28 นายสมเจตน์ เลขะวฒันะ 002700 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
29 นางวิไลวรรณ  เชาวส์วสัด์ิ 002710 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
30 นายทินกร  ไชยาเผอืก 002820 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
31 นายสงบ  ยศมูล 002883 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
32 นายณรงค ์ตอพล 003073 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
33 นายศุภชยั  ประยรูคาํ 003840 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
34 นายประนอม  แกว้สม 004038 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
35 นายสมศกัด์ิ  เหงา้ชมพู 004048 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
36 นางรัตนพร  นวลโคกสูง 004155 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
37 นายศกัด์ิศรี  ลอ้มไธสง 004163 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
38 นายสมบติั  ระเวกโฉม 004323 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
39 นายวฒันา  วชิวรกลุชยั 004447 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
40 นายบุญชยั  อรัญญิก 004520 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
41 นายณรงค ์ ฤทธ์ิคาํรณ 004581 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
42 นายฉลาด  ศรีทานอ้ย 004695 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
43 นายอาํนวยพร  ทินประภา 004746 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
44 นางสุปัญญา  แกว้เกิด 004758 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
45 นายการัณย ์ บุญยรัตน์ 004793 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
46 นายมนตรี  เยีย่มสูงเนิน 004876 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
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47 นายสมสมยั  ตะนงั 004880 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
48 นายสุพจน์  สุมาลี 004980 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
49 นายจรินทร์  พุม่พวง 004990 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
50 นายศกัด์ิไชย  โสธรศกัด์ิ 005430 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
51 นายโชติ  ชาํนาญยนต์ 005530 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
52 นายนิพนธ์  สิมลา 005540 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
53 นายสุพจน์  หนัตุลา 005558 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
54 นายสุรพงศ ์ เภสชัชะ 005741 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
55 นายเชิด  บุญสืบ 005807 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
56 นายบรรจง  แท่นแกว้ 006601 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
57 นางนารีรัตน์  สวสัด์ิวงศช์ยั 006987 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
58 นางใกลรุ่้ง  พวงสาคร 006997 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
59 นายสุเทพ  คุณชล 007138 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
60 นางกนกพร  นาคิน 007213 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
61 นายชุมพล  อุทยมกลุ 007497 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
62 นายเขมชาติ  ผลปราชญ์ 007912 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
63 นายพีระพนัธ์  เฒ่าอุดม 008277 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
64 นายพนูศกัด์ิ  ชาเหลา 008279 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
65 นายอนนัต ์ จนัทร์ศรี 008364 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
66 นางกนัยารัตน์  ระกาํทอง 009058 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
67 นายถาวร  เรืองเตม็ 009108 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
68 นายสมภพ  แกว้สุวรรณ 009170 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
69 นายถวิล  เทศนาเรียง 009336 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
70 นางกหุลาบ  โยธสิงห์ 009380 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
71 นางสาวลาํพึง  มหานาม 009725 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
72 นายฉลองชยั  เช้ือสุข 009752 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
73 นายวิจิตร  จอกนาค 009812 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
74 นายชยัชนะ  ภูมิคอนสาร 009938 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
75 นายรัฐ  ญาณะนนัท์ 011577 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
76 นายสวสัด์ิ  สมพร 011614 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
77 นายประเมิน  พทุธมาตย์ 011744 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
78 นายอภิชยั นิลผาย 011830 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
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79 นายเดชชยั  สมัพนัธพงษ์ 011837 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
80 นางธญัญรัตน์ จูมจะนะ 011864 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
81 นายโกมาร  ถีระทนั 011872 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
82 นายประเสริฐ  เปลือยศรี 011885 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
83 นายจนัทร์ต๊ิบ กนัทะวงั 012083 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
84 นางวนัทนีย ์ ธรรมรักษ์ 012159 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
85 นายเกษมศกัด์ิ  ฉตัรทอง 012660 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
86 นายสมชาย  ร่ืนภาคตะยะ 013531 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
87 นายประจิน  เนียมสุวรรณ์ 014133 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
88 นายไพฑูรณ์ เพลินจิตณ์ 014216 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
89 นายพิศาล  วชิรศิริ 014234 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
90 นางสุภาพร  สุวรรณกลุ 014389 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
91 นายประชนั  มนัตาพนัธ์ 014419 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
92 นายไชยยงค ์ คงตรีแกว้ 014694 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
93 นายตรีเนตร  พงษแ์สน 015167 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
94 นายสายณัห์  เอ้ือละพนัธ์ 015529 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
95 นายวิญญู  บุญหลง 016338 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
96 นางวิชิราภรณ์  สืบสาํราญ 016375 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
97 นายทวี  ปานดาํ 016519 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
98 นานสุพจน์  ลาํพทุรา 016736 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
99 นางวรรณา  โถทองคาํ 017354 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
100 นายญานณรงค ์ หนูเจริญกลุ 017773 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
101 นายเอกสิทธ์ิ  นนทผล 019129 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
102 นายอนนั  ศรีสุข 020152 สงักดัขา้ราชการบาํนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
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