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 ๗๑ นางสุญาณี  ชัยชนะกสิกรรม 

 ๗๒ นางสุภิชา  เมืองสาคร 

 ๗๓ นางสาวอรนุช  ดีชวย 

 ๗๔ นางสาวอรุณี  มานะกลา 

 ๗๕ นางอรุณี  รอดลอย 

 ๗๖ นางอัจฉราวดี  บุญรับ 

 77 นางอัมพร  โพธิยา 

กรมปศุสัตว 

 ๑ นายกฤษณะ  ลัดลอย 

 ๒ นายกิตติ  มหาวิรุฬห 

 ๓ นายกิตติ  เมฆสงค 

 ๔ นายเกรียงศักดิ์  ชื่นประภานุสรณ 

 ๕ นายโกศล  เดชจูด 

 ๖ นายคฑาวุธ  ทะหลา 

 ๗ นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ 

 ๘ นายคมสัน  บุรีรัตน 

 ๙ นายจําลอง  ผูกดวง 

 ๑๐ นายเจริญ  จิระชีวะนันท 

 ๑๑ นายใจเพ็ชร  แสนมาตร 

 ๑๒ นายฉัตรชัย  ประทุมมาลย 

 ๑๓ นายชฏธรณ  สอนเจริญ 

 ๑๔ นายชนินทร  นาชม 

 ๑๕ นายชัยรัตน  แพนล้ินฟา 

 ๑๖ นายชิดชัย  อาสาวดีรส 

 ๑๗ นายชูยศ  เชาวศิริกุล 

 ๑๘ นายเชิดชัย  จันทรตระกูล 

 ๑๙ นายไชยา  ปญญามงคล 

 ๒๐ นายณัฐวุฒิ  เชิดธรรม 

 ๒๑ นายดํารงศักดิ์  วาทบัณฑิตกุล 

 ๒๒ นายดิเรกฤทธิ์  ยอดเจริญชัย 

 ๒๓ นายเดนพันธุ  พันธุเลง 

 ๒๔ นายทรงศักดิ์  พูลบุญ 

 ๒๕ นายทวีศักดิ์  พนิกรณ 

 ๒๖ นายทวีศักดิ์  พานเมือง 

 ๒๗ นายทวีศิลป  จีนดวง 

 ๒๘ นายเทอดศักดิ์  ชมชื่นจิตร 

 ๒๙ วาที่รอยโท  เทอดศักดิ์  แสงเขียว 

 ๓๐ นายธนพล  สิงโต 

 ๓๑ นายธนยศ  นงบาง 

 ๓๒ นายธนิต  สิทธิ 

 ๓๓ นายธวัช  สุภรัตนธนกุล 

 ๓๔ นายธัญญา  ศิริโสดา 

 ๓๕ นายธานินทร  แทนผักแวน 

 ๓๖ นายธีรเดช  ภูผานี 

 ๓๗ นายธีระเวช  ศรีนวล 

 ๓๘ นายนพดล  ไชยวงศา 

 ๓๙ นายนพพร  โตะมี 

 ๔๐ นายนิกร  สางหวยไพร 

 ๔๑ นายนิคม  สนั่นเครื่อง 

 ๔๒ นายนิพนธ  ชินอักษร 
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 ๔๓ นายนุภาพ  นอยศิริ 

 ๔๔ นายเนา  แตงทิพย 

 ๔๕ นายบรรจง  จงรักษวัฒนา 

 ๔๖ นายบรรพต  คําสี 

 ๔๗ นายบวรภาคย  พงศภัทรภัค 

 ๔๘ นายบัณฑิต  วิลามาศ 

 ๔๙ นายบุญชัย  วิวัฒนสัตยา 

 ๕๐ นายบุญสืบ  ตุลาทอง 

 ๕๑ นายประกอบ  คีรีรัตน 

 ๕๒ นายประชัน  ใจประเทือง 

 ๕๓ นายประมินทร  ออนคํา 

 ๕๔ นายประยูร  ครองยุติ 

 ๕๕ นายประสงค  เรืองสวัสดิ์ 

 ๕๖ นายประเสริฐ  ดานกุลประเสริฐ 

 ๕๗ นายปรีชา  ลิมปกาญจนวัฒน 

 ๕๘ วาที่รอยตรี  ปณณวัชญ  ชิตธนาเศรษฐ 

 ๕๙ นายปยฉัตร  สุริกัน 

 ๖๐ นายแผน  สุนทรวิภาต 

 ๖๑ นายพยุงศักดิ์  จันทะสาร 

 ๖๒ นายพวง  ตันเสดี 

 ๖๓ นายพัฒนศิริ  ดํารงประเสริฐ 

 ๖๔ นายพัลลภ  นุโพธิ์ 

 ๖๕ นายพัลลภ  ลูกอินทร 

 ๖๖ นายพิจิตร  ปะมาคะเต 

 ๖๗ นายพินิจ  ไชยชาติ 

 ๖๘ นายเพนิน  บุญยืน 

 ๖๙ นายไพฑูรย  บุญยะนันท 

 ๗๐ นายไพบูลย  ภูแขงหมอก 

 ๗๑ นายไพรัตน  รุงสวาง 

 ๗๒ นายไพวรรณ  ชาลี 

 ๗๓ นายภาสพงศ  ทองยอย 

 ๗๔ นายมนตรี  วรรณทอง 

 ๗๕ นายมนตรี  สังขสกุล 

 ๗๖ นายมานพ  โชคดี 

 ๗๗ นายมานพ  บุญสม 

 ๗๘ นายมานะ  บุตรเพชร 

 ๗๙ นายมานิต  กิตตินานนท 

 ๘๐ นายมานิตย  นครกัณฑ 

 ๘๑ นายรุงยศ  ถาวรายุศม 

 ๘๒ นายวรวัฒน  บรรทัดทอง 

 ๘๓ นายวรวิชญ  วราอัศวปติ 

 ๘๔ นายวรวุฒิ  เวียงนาค 

 ๘๕ นายวรศักดิ์  นะไชย 

 ๘๖ นายวรสิทธิ์  ศรีสิทธิ์ 

 ๘๗ นายวัชรินทร  เสือครุฑ 

 ๘๘ นายวันชัย  ตีรถะวรวรรณ 

 ๘๙ นายวิชาญญ  ไชยนาเคนทร 

 ๙๐ นายวิเชียร  เกียรติมาลา 

 ๙๑ นายวิทยา  ปญญาโกษา 

 ๙๒ นายวิทยา  สุมามาลย 

 ๙๓ นายวินิจ  คําสังข 

 ๙๔ นายศรีเมือง  สุวรรณปะกา 
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 ๙๕ นายศรีศักดิ์  เที่ยงธรรม 

 ๙๖ นายศักดา  บุบผโชติ 

 ๙๗ นายศิริพงษ  พลศิริ 

 ๙๘ นายเศวตชัย  กุหลาบศร ี

 ๙๙ นายสกล  สิงหเวียง 

 ๑๐๐ นายสถาพร  จุลสัตย 

 ๑๐๑ นายสมเกียรติ  แกวจินดา 

 ๑๐๒ นายสมเกียรติ  พันธศรี 

 ๑๐๓ นายสมเกียรติ  สุขสิงห 

 ๑๐๔ นายสมคิด  พฤทธยานันต 

 ๑๐๕ นายสมชาย  มาสา 

 ๑๐๖ นายสมนึก  อโศกสกุล 

 ๑๐๗ นายสมศักดิ์  จิตตวิสุทธิวงศ 

 ๑๐๘ นายสมศักดิ์  อารมยชื่น 

 ๑๐๙ นายสมัย  ศรีหาญ 

 ๑๑๐ นายสรชา  ปานรุงเรือง 

 ๑๑๑ นายสรายุทธ  วรรณสูตร 

 ๑๑๒ นายสราวุธ  ชอบขาย 

 ๑๑๓ นายสฤษดิ์  ไกรสีห 

 ๑๑๔ นายสังวาลย  ลาภะ 

 ๑๑๕ นายสําเริง  แสงโพธิ์ 

 ๑๑๖ นายสิทธิพร  ไชยสุทธินันท 

 ๑๑๗ นายสิทธิศักดิ์  นิติศิริ 

 ๑๑๗ นายสิรพงศ  ศิริรักษ 

 ๑๑๙ นายสุชาติ  สุวัตถิ 

 ๑๒๐ นายสุเทพ  ตันสุวรรณ 

 ๑๒๑ นายสุพรชัย  ฟารี 

 ๑๒๒ นายสุพรรณ  ไทยแท 

 ๑๒๓ นายสุภัทศิริ  อภินันทน 

 ๑๒๔ นายสุรพงษ  ทาหอม 

 ๑๒๕ นายสุรัตน  ภิรมยขวัญ 

 ๑๒๖ นายเสถียร  ทบแกว 

 ๑๒๗ นายแสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์ 

 ๑๒๘ นายอดิศร  ดวงออนนาม 

 ๑๒๙ นายอดิศร  บุณฑี 

 ๑๓๐ นายอภิชาติ  กิจพัตตราภรณ 

 ๑๓๑ นายอภิวุฒิ  ราตรี 

 ๑๓๒ นายอรงคกร  พสกภักดี 

 ๑๓๓ นายอรรถพล  แสนพันทา 

 ๑๓๔ นายอัมพร  เพชรเขาทอง 

 ๑๓๕ นางจิรวรรธนา  เทพอาจ 

 ๑๓๖ นางจิรานุช  จันทรปยวงศ 

 ๑๓๗ นางสาวจิราพร  พฤกษศรี 

 ๑๓๗ นางสาวจิราวรรณ  ปามุทา 

 ๑๓๙ นางสาวจีรวรรณ  สาระทัศนานันท 

 ๑๔๐ นางจุฑามาศ  สมไชย 

 ๑๔๑ นางเตือนจิตต  พวงไมมิ่ง 

 ๑๔๒ นางนงเยาว  วรประสพสุข 

 ๑๔๓ นางนราพร  เกิดวัดเกาะ 

 ๑๔๔ นางบุญกอง  ลัมวุฒิ 

 ๑๔๕ นางประกายทิพย  เจนนาวี 

 ๑๔๖ นางประยงค  สารมาศ 
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 ๑๔๗ นางพรรณวดี  เพชรประยูร 

 ๑๔๘ นางสาวพัชมน  เจริญสวัสดิ์ 

 ๑๔๙ นางไพรวัลย  เกิดสิน 

 ๑๕๐ นางรัชนี  เทพบุตร 

 ๑๕๑ นางรัตนาภรณ  ชิตอักษร 

 ๑๕๒ นางสาววรรณชุลี  ศรีเสงี่ยม 

 ๑๕๓ นางสาววราภรณ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๕๔ นางวัฒนา  ถินสกุล 

 ๑๕๕ นางวิไลภรณ  เชยชัยภูมิ 

 ๑๕๖ นางศิริลักษณ  คงหนู 

 ๑๕๗ นางสมจิตร  ราษฎรปราณี 

 ๑๕๘ นางสุดาดวง  ยุทธวงค 

 ๑๕๙ นางสุทธิวรรณ  สังขวิลัย 

 ๑๖๐ นางสุพัชรี  เลิดภาต 

 ๑๖๑ นางสุวรรณรัตน  พิมเสน 

 ๑๖๒ นางหอมปราง  วงศสมุทร 

 ๑๖๓ นางหัตถญาพร  เอี่ยมในเมือง 

 ๑๖๔ นางสาวอัมพร  บุณยสิทธิ์พิชัย 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

 ๑ นายชลิตพงศ  โพธิพฤกษ 

 ๒ นายชาติชาย  ประสาระวัน 

 ๓ นายณรงคศักดิ์  นรากูล 

 ๔ นายณัฐพร  สําราญจิตต 

 ๕ นายถาวร  มีชัย 

 ๖ นายธงชัย  บุญเรือง 

 ๗ นายบุญรอง  สังขนอย 

 ๘ นายปราโมทย  ยาใจ 

 ๙ นายพิเชษฐ  ศรีหาขันธ 

 ๑๐ นายยุทธศาสตร  อนุรักติพันธุ 

 ๑๑ นายวัลลพ  พงษราศร ี

 ๑๒ จาสิบเอก  วิเชียร  ปญญามัง 

 ๑๓ นายสมเกียรติ  แถมพยัคฆ 

 ๑๔ นายสมศักดิ์  แจงเพียร 

 ๑๕ นางสาวบรรเจิดลักษณ  จินตฤทธิ์ 

 ๑๖ นางบุญทวี  พยาราษฎร 

 ๑๗ นางปวีณา  แสงเดือน 

 ๑๘ นางสาวผกากรอง  มาลา 

 ๑๙ นางสาวสายฝน  วิโรจนเมฆาวณิชย 

 ๒๐ นางอรทัย  ศุกรียพงศ 

กรมวิชาการเกษตร 

 ๑ นายกฤษฎา  เอื้อสุวรรณ 

 ๒ นายชวฤทธิ์  กิติรัตน 

 ๓ นายทรงพล  ฉันทะ 

 ๔ นายทวีเดช  เกื้อหนุน 

 ๕ นายนาวี  จิระชีวี 

 ๖ นายนิพัฒน  คงจินดามุนี 

 ๗ นายบุญชู  สายธนู 

 ๘ นายเบญจพล  สุวรรณสิงห 

 ๙ นายประหยัด  ยุพิน 

 ๑๐ นายพงศอมร  อมรกุล 


