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 ๒๗ นายสุพรม  พวงอินทร 

 ๒๘ นายสุรชัย  เสริมสุข 

 ๒๙ นายสุรเชษฐ  สุนทรศาสตร 

 ๓๐ นายสุรศักดิ์  ไพบูลยสุขสิริ 

 ๓๑ นายสุริยะ  แพงดี 

 ๓๒ นายสุวรรณ  ทองลวน 

 ๓๓ นายสุวิทย  แซล่ิม 

 ๓๔ นายอดุลย  แสงวิเศษ 

 ๓๕ นายอนุสรณ  ไชยตะมาศ 

 ๓๖ นายอุดม  คูณดอน 

 ๓๗ นายอุดม  ติดไชย 

 ๓๘ นางกิดาการ  เภาจ๋ี 

 ๓๙ นางจิราลักษณ  กุลนารัตน 

 ๔๐ นางชนาฉัตร  จิตรักษ 

 ๔๑ นางชอทิพย  จรูญศักดิ์ 

 ๔๒ นางเดือนรุง  สุทธิประภา 

 ๔๓ นางสาวเตือนใจ  พรหมศรีวัฒนา 

 ๔๔ นางสาวธนาภรณ  จิตตปาลพงศ 

 ๔๕ นางธิพอุบล  เพ็ชรหมื่นไวย 

 ๔๖ นางเปรมสุข  โกตระกูล 

 ๔๗ นางไพรัช  เจียะรัตน 

 ๔๘ นางภัทรภรณ  อนุอัน 

 ๔๙ นางรัตนา  สุวรรณพงศ 

 ๕๐ นางสาวรําไพ  บุญทวี 

 ๕๑ นางวราภรณ  นานาวัน 

 ๕๒ นางสกาวรัตน  สัตยวงศทิพย 

 ๕๓ นางสุนันทา  แสงสุขเจริญ 

 ๕๔ นางเสาวคนธ  รุงเรือง 

 ๕๕ นางโสมลดา  ประเสริฐสม 

กรมปศุสัตว 

 ๑ นายกิตติ  กุบแกว 

 ๒ นายกิตติ  ภมรสูต 

 ๓ นายเกรียงศักดิ์  บุตรเคน 

 ๔ นายไกรลาศ  เขียวทอง 

 ๕ นายจิรวัฒน  อรรคไกรสีห 

 ๖ นายชัยฤทธิ์  พันธศรี 

 ๗ นายไชยวัฒน  ภิญโญเทพประทาน 

 ๘ นายฐิตพัฒน  พิพัฒนเบญจกูล 

 ๙ นายณรงค  แกวเฉย 

 ๑๐ นายณรงคศักดิ์  เหลาปญญากิจ 

 ๑๑ นายดําเกิง  รัศสุวรรณ 

 ๑๒ นายเดชา  คงคา 

 ๑๓ นายธรรศรัฐ  เทียนคํา 

 ๑๔ นายธวัชชัย  จันทรโฮง 

 ๑๕ นายเธียรชัย  อนงครักษ 

 ๑๖ นายนพดล  วรธงชัย 

 ๑๗ นายนรินทร  สุขทอง 

 ๑๘ นายนริศ  วองวัฒนากูล 

 ๑๙ นายนิคม  ไชยเสน 

 ๒๐ นายนิธิศ  จิตนิยม 
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 ๒๑ นายประพันธ  นิลกําแหง 

 ๒๒ นายประภาส  มหินชัย 

 ๒๓ นายปราสาท  ศรีโมรา 

 ๒๔ นายปติ  อั้นอยู 

 ๒๕ นายเผาพันธุ  จิรเศรษฐเมธากุล 

 ๒๖ นายพงษเทพ  เอกอุดมชัย 

 ๒๗ นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี 

 ๒๘ นายพิสิฐ  ตันนิกร 

 ๒๙ นายพิสุทธิ์  สุขเกษม 

 ๓๐ นายภัคภณ  เจรีรัตน 

 ๓๑ วาที่รอยตรี  ภัทร  บุญมั่น 

 ๓๒ นายรติศักดิ์  แซฉั่ว 

 ๓๓ นายวัชระ  ศะศิประภา 

 ๓๔ นายวัชรินทร  เหลืองพุทธรัตน 

 ๓๕ นายวิชชุกร  ชุมแสง 

 ๓๖ นายวิรภาพ  เติมเกียรติไพศาล 

 ๓๗ นายวิสันต  ตอพรหม 

 ๓๘ นายเศรษฐา  ทาหอม 

 ๓๙ นายสมเกียรติ  กิจรุงโรจน 

 ๔๐ นายสมชัย  เทียบคุณ 

 ๔๑ นายสมพิศ  ชูแสงจันทร 

 ๔๒ นายสมศักดิ์  ฉายชูวงษ 

 ๔๓ นายสรวิศ  ธานีโต 

 ๔๔ นายสายัณห  บัวบาน 

 ๔๕ นายสุนทร  รัตนจํารูญ 

 ๔๖ นายสุพจน  บุญรัตน 

 ๔๗ นายสุรศักดิ์  วงษเจริญ 

 ๔๘ นายสุริยา  ลามูลเทียร 

 ๔๙ นายอนุสิษฐ  เอี่ยมละออ 

 ๕๐ นายอมร  ผองใส 

 ๕๑ นายอานนท  นวกุล 

 ๕๒ นายอารักษ  บุญล้ี 

 ๕๓ นายอาศวยุช  ไหลสกุล 

 ๕๔ นายอําพล  กมลเนตร 

 ๕๕ นางกําไร  อยูหมื่นไวย 

 ๕๖ นางสาวจิรภา  วงษศุข 

 ๕๗ นางฉัตรสิริ  ทับทอง 

 ๕๘ นางสาวณัฐมณฑ  กกเครือ 

 ๕๙ นางดวงใจ  สุวรรณเจริญ 

 ๖๐ นางสาวดวงพร  กิติสุธาธรรม 

 ๖๑ นางถิรมน  จุลานุกะ 

 ๖๒ นางสาวนัฐนันท  อุรุพงศศุภวัชร 

 ๖๓ นางสาวนิมิตร  อูเจริญ 

 ๖๔ นางสาวบุญศรี  ทองผองสวัสดิ์ 

 ๖๕ นางผกากานต  บัวแกว 

 ๖๖ นางพยอม  เครือจันทร 

 ๖๗ นางพัชรี  ทองคําคูณ 

 ๖๘ นางพัชรีย  รามณี 

 ๖๙ นางพัทชยา  นุชสาย 

 ๗๐ นางเพ็ญพรรณ  ฤทธิ์มนตรี 

 ๗๑ นางภัณฑิลา  สรอยคํา 

 ๗๒ นางสาวภัทรกร  ชื่นโกมล 
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 ๗๓ นางมณีรัตน  ปอกเทิง 

 ๗๔ นางลักขณา  วิรุณจิตต 

 ๗๕ นางวรรเพ็ญ  บัวรักษ 

 ๗๖ นางวรวรรณ  เหงาพรหมมินทร 

 ๗๗ นางสาววันทนา  เตาสุวรรณ 

 ๗๘ นางสาววิมลมาศ  สายจันทร 

 ๗๙ นางสาววิไล  แสนนาใต 

 ๘๐ นางสุมาลี  กิติศรีวรพันธุ 

 ๘๑ นางสาวสุฤดี  วรรณศิลปน 

 ๘๒ นางสุวจา  ยะสูงเนิน 

 ๘๓ นางเสาวณิต  วรชาติวัฒน 

 ๘๔ นางแสงจันทร  พินิจ 

 ๘๕ นางโสภี  ขํามา 

 ๘๖ นางอรพินท  เทพรินทร 

 ๘๗ นางสาวอารีย  ทองผล 

 ๘๘ นางสาวอิสราภรณ  ชัยมะโน 

 ๘๙ นางเอมอร  ธรรมยุติ 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

 ๑ นายเขมแข็ง  ยุติธรรมดํารง 

 ๒ นายชาญนพ  วงศขุมทรัพย 

 ๓ นายญาณเดช  พรมดงมัน 

 ๔ นายทวีแสง  พูลพุฒ 

 ๕ นายธเนตร  ภูเจริญ 

 ๖ นายมีศักดิ์  สามนตราช 

 ๗ นายศรจิตร  ศรีณรงค 

 ๘ นายศักดา  จันทรแกว 

 ๙ นายสมคิด  ศรีวิชัย 

 ๑๐ นายสมศักดิ์  ยศมา 

 ๑๑ นายสมศักดิ์  สุขจันทร 

 ๑๒ นายสัมพันธ  แยมกระโทก 

 ๑๓ นายเสริมชาติ  พรนิมิตร 

 ๑๔ นายองอาจ  ภูทับทิม 

 ๑๕ นางคนึงนิจ  ศรีแกว 

 ๑๖ นางชลิดา  เพ็ชรสิงห 

 ๑๗ นางณปภัช  วิชาสิทธิ์ 

 ๑๘ นางสาวนฤมล  ชมแสง 

 ๑๙ นางพัชรินทร  ศุขอราม 

 ๒๐ นางสาวสมใจ  เชนยพาณิชย 

 ๒๑ นางอลินี  รัตนประทีป 

กรมวิชาการเกษตร 

 ๑ นายเจริญ  ทาระเบียบ 

 ๒ นายโชคชัย  อัครลัดนาวณิช 

 ๓ นายดนัย  นาคประเสริฐ 

 ๔ นายบุญชวย  สงฆนาม 

 ๕ นายประพัฒน  ทองจันทร 

 ๖ นายยุทธศักดิ์  เจียมไชยศรี 


