
ล าดับ ระดับ เลขทีส่มาชิก หน่วยงาน
1 ประถมศึกษา 004194 นาย ธ ารง วิลาวรรณ ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตฯ (ล) ด.ญ. ศศิประภา วิลาวรรณ
2 ประถมศึกษา 005185 นาย วีระ สุขประเสริฐ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) ด.ญ. ปัณณพร สุขประเสริฐ
3 ประถมศึกษา 006152 นาย ปรีชา แสงโสดา ศวพ.เลย (ศบป.เลย) ด.ช. นราวิชญ์ แสงโสภา
4 ประถมศึกษา 006869 นาย ประจักษ์ จันทเลิศ ศวส.จันทบุรี ด.ญ. ลลิตา จันทเลิศ
5 ประถมศึกษา 007535 นาง กมลรัตน์ ทีมะพันธ์ ศวพ.สกลนคร (ศบป.สกลนคร) ด.ญ. วนัชพร จิตติโล
6 ประถมศึกษา 007712 นาง ศิริพรรณ กัลยาณมิตร ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 พิษณุโลก ด.ญ. บุณยาพร กัลยาณมิตร
7 ประถมศึกษา 008400 นาง วิภาทิพย์ เมธีทวีพิทักษ์ ข้าราชการบ านาญ กรมการข้าว ด.ญ. ธัญญพัทธ์ เมธีทวีพิทักษ์
8 ประถมศึกษา 008758 นาย สมพร ขุริรัง ศวข.อุบลราชธานี ด.ช. วนัส ขุริรัง
9 ประถมศึกษา 008863 นาย สมศักดิ์ จันทร์งาม ศวพ.ที่สูงเชยีงราย (ศบป.เชยีงราย) ด.ช. วาวี จันทร์งาม
10 ประถมศึกษา 008866 นาย ธวัทชยั พรหมรักษา ศวข.อุบลราชธานี ด.ญ. อันนา พรหมรักษา
11 ประถมศึกษา 009467 นางสาว นงลักษณ์ แซ่ยับ ส านักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช (ล) ด.ช. ณพัฒน์ แพรวัฒนสุข
12 ประถมศึกษา 009520 นาง นิศาภัทร์ เกียรต์ิสุวนาถ กองคลัง (ข) ด.ญ. พลอยชนก เกียรต์ิสุวนาถ
13 ประถมศึกษา 009525 นาย ปัญญา พุกสุ่น ศวพ.กาญจนบุรี ด.ญ. ณพิชญ์ชนก พุกสุ่น
14 ประถมศึกษา 009812 นาย ณัฐวุฒิ บุตรฤทธิ์ ศวข.กระบี่ ด.ช. พานิชกิจ บุตรฤทธิ์
15 ประถมศึกษา 009843 นาย ประเสริฐ ไชยวัฒน์ ศวข.สุรินทร์ ด.ช. ณัฏฐกิตต์ ไชยวัฒน์
16 ประถมศึกษา 009885 นาย ทวีทรัพย์ นาจ าปา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ด.ช. ศุภวิชญ์ นาจ าปา
17 ประถมศึกษา 009893 นาง พัชรี หรัิญ ศวย.ฉะเชงิเทรา น.ส. กุศลิน หรัิญ
18 ประถมศึกษา 010114 นางสาว อัญชญั มั่นแก้ว ศวพ.ตาก (ศบป.ตาก) ด.ญ. ภัทรนันท์ อินเจือจันทร์
19 ประถมศึกษา 010310 นาย วัชรศิลป์ มักสุขเสริม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) ด.ญ. ภาสินี มักสุขเสริม
20 ประถมศึกษา 010553 นาง กัญญาณัฐ ไผ่แดง ส านักงานเลขานุการกรม (ข) ด.ญ. ญาดา ไผ่แดง
21 ประถมศึกษา 010613 นาง นุสรา พงษ์หนู กองคลัง (ข) ด.ญ. ณิชา พงษ์หนู
22 ประถมศึกษา 010616 นาง ฐิพรรัศม์ พิมลวิรัชกุล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ด.ช. วีระเมศวร์ พิมลวิรัชกุล
23 ประถมศึกษา 010711 นาย ถาวร ภูทอง ศวข.ขอนแก่น ด.ญ. ศุภสุตา ภูทอง
24 ประถมศึกษา 010713 นาย เกรียงไกร ค าศรี ศวข.สกลนคร ด.ช. กรวินท์ ค าศรี
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25 ประถมศึกษา 010768 นาง อุไรวัลย์ จันทร์แสง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ ด.ญ. กมลพรรณ จันทร์แสง
26 ประถมศึกษา 010878 นาย ทินณรงค์ พิชยัยุทธิ์ ศวย.สุราษฎร์ธานี (ศวพ.สุราษฎร์ธานี) ด.ช. นพพร พิชยัยุทธิ์
27 ประถมศึกษา 010879 นาง นาตยา จันทร์ส่อง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 4 อุบลฯ ด.ญ. สุชาดา จันทร์ส่อง
28 ประถมศึกษา 010922 นาย ส าเริง ทองหนู กองคลัง (ล) ด.ช. กรวิชญ์ ทองหนู
29 ประถมศึกษา 010972 นาย เกรียงศักดิ์ พุทธิ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 เชยีงใหม่ ด.ญ. ศุภิชญา พุทธิ
30 ประถมศึกษา 011011 นาย ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 ขอนแก่น ด.ญ. ณัฐณิชา พันธ์ยางน้อย
31 ประถมศึกษา 011085 นาย ฉลอง เกิดศรี ศวร.สงขลา ด.ช. ปรัตกร เกิดศรี
32 ประถมศึกษา 011124 นาย บัณฑิต ไชยวงศ์ ศวพ.แพร่ ด.ช. สถาพร ไชยวงศ์
33 ประถมศึกษา 011130 นาง อังคณา นิลก าแหง ศวพ.สุโขทัย (ศบป.สุโขทัย) ด.ญ. อชริญาณ์ นิลก าแหง
34 ประถมศึกษา 011154 นาง ศรีนวล คนหลัก ส านักควบคุมพืชและวัสด (ข) ด.ญ. กนกกาญจน์ คนหลัก
35 ประถมศึกษา 011155 นาง สุทธิดา บูชารัมย์ ศวพ.บุรีรัมย์ (ศบป.บุรีรัมย์) ด.ญ. รุจิรดา บูชารัมย์
36 ประถมศึกษา 011200 นาย พนิต หมวกเพชร ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 พิษณุโลก ด.ญ. ณัฎฐิยาภรณ์ หมวกเพชร
37 ประถมศึกษา 011267 นาง ศรีสุดา ร่ืนเจริญ ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตฯ (ข) ด.ช. ชาคร ร่ืนเจริญ
38 ประถมศึกษา 011320 นาย สัญญาลักษณ์ ผ่านจอหอ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น (ศปว.ขอนแก่น) ด.ญ. เสาวลักษณ์ ผ่านจอหอ
39 ประถมศึกษา 011398 นาง พรทิพย์ เดชอุดม ศวย.ฉะเชงิเทรา ด.ญ. ปัณณพร เดชอุดม
40 ประถมศึกษา 011406 นาง ศิริรัตน์ กริชจนรัช ศวร.อุบลราชธานี ด.ช. สุทธิกานต์ กริชจนรัช
41 ประถมศึกษา 011440 นาง ประพิมพ์พรรณ คันธามารัตน์ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) ด.ญ. สุพัตรา คันธามารัตน์
42 ประถมศึกษา 011467 นางสาว อุบล หนิเธาว์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 ขอนแก่น ด.ญ. สุกฤตา หนิเธาว์
43 ประถมศึกษา 011509 นางสาว จริยาภรณ์ มณีฉาย ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ ด.ช. อนพัช แก้วข า
44 ประถมศึกษา 011525 นาง อัจฉรา หวังอาษา ส านักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช (ข) ด.ญ. กมลนัทธ์ หวังอาษา
45 ประถมศึกษา 011679 นาง มลิสา เวชยานนท์ ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตฯ (ข) ด.ญ. พรไพลิน เวชยานนท์
46 ประถมศึกษา 011792 นาง เรวดี อนุศิริ ศวพ.ระนอง (ศบป.ระนอง) ด.ช. พีรพัฒน์ อนุศิริ
47 ประถมศึกษา 011797 นาย จักรพันธ์ ไตรฟ้ืน ศวพ.เลย (ศบป.เลย) ด.ญ. พันวรรษา ไตรฟ้ืน
48 ประถมศึกษา 011833 นาง พันนิภา ยาใจ ศวข.แพร่ ด.ญ. ศรัณย์ภัทร ยาใจ
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49 ประถมศึกษา 011835 นาง อุไรวรรณ คชสถิตย์ ศวข.อุบลราชธานี ด.ญ. ปุณยากร คชสถิตย์
50 ประถมศึกษา 011853 นาง ลันนา เกตุศักดิ์ กองคลัง (ข) ด.ญ. ปณาลี เกตุศักดิ์
51 ประถมศึกษา 011897 นาย อนุชาติ คชสถิตย์ ศวข.อุบลราชธานี ด.ช. ปิยากร คชสถิตย์
52 ประถมศึกษา 012071 นาย วิทยา อัครสาร ศม.เฉลิมพระเกียรติฯอุดรธานี ด.ช. ณรงค์วิทย์ อัครสาร
53 ประถมศึกษา 012087 นาง ศรีลักษณ์ กิตติโรจน์รุจิ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ด.ช. กิตติคุณ กิตติโรจน์รุจิ
54 ประถมศึกษา 012094 นาง เพ็ญลักษณ์ ชดูี ศวพ.กาญจนบุรี ด.ญ. พัทธนันท์ ชดูี
55 ประถมศึกษา 012121 นาย สุภชยั ศรีสุวรรณ ศวพ.พัทลุง (ศปว.พัทลุง) ด.ช. เขตต์ฐภูมิ ศรีสุวรรณ
56 ประถมศึกษา 012130 นาง สุนันทา เล็มเยะ ส านักควบคุมพืชและวัสดุ (ล) ด.ช. ณัฐวุฒิ เล็มแยะ
57 ประถมศึกษา 012135 นาง ยลดาพร แซ่ต้ัน ศวพ.ตรัง (ศบป.ตรัง) ด.ช. ภาคินทร์ แซ่ต้ัน
58 ประถมศึกษา 012157 นาง ใจทิพย์ อุไรชืน่ สวป. (ข) ด.ช. ปณิธิ อุไรชืน่
59 ประถมศึกษา 012521 นางสาว ธนัชพร แสงโค ศวร.ชยันาท ด.ญ. ณัฐนิชา แสงโต
60 ประถมศึกษา 012542 นาง ราตรี สมจิตร กองคลัง (ข) ด.ญ. นิภาพร สมจิตร
61 ประถมศึกษา 012560 นาง อรพิน หนูทอง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ ด.ญ. ดุษฏี หนูทอง
62 ประถมศึกษา 012879 นาง สุภาพรณ์ เทพทวี กองการเจ้าหน้าที่ (ข) ด.ญ. ศศิธารา แต่งต้ัง
63 ประถมศึกษา 012886 นาง มยุรา สวัสดี ศวพ.นครศรีธรรมราช (ศบป.นครศรีธรรมราช) ด.ช. ภานุพงศ์ สวัสดี
64 ประถมศึกษา 012938 นาง บุญพา ชผูอม ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 สงขลา ด.ญ. ณัฐณิชา ชผูอม
65 ประถมศึกษา 013037 นาย ธงชาติ พินคง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) ด.ญ. ณภัสสรณ์ พินคง
66 ประถมศึกษา 013114 นาง ทัศนีย์ บุตรทอง ศวร.นครสวรรค์ ด.ญ. อัยย์ บุตรทอง
67 ประถมศึกษา 050010 นาง มยุรา พงษ์ชวาล ส านักวิจัยพัฒนาการอารักพืช(สมทบ) ด.ช. ประวีร์ พงษ์ชวาล
68 ประถมศึกษา 050055 นาง รพีพรรณ ไพบูลย์ สปผ.(สมทบ) ด.ญ. กันยสิริ ไพบูลย์
69 ประถมศึกษา 050210 นาง วรานิษฐ์ ไชยโพธิ์ สถาบันวิจัยพืชสวน(สมทบ) ด.ญ. นิรดา ไชยโพธิ์
70 ประถมศึกษา 050230 นางสาว ธัญทิพย์ มหาวิวัฒน์สกุล ส านักคุม้ครองพันธุ์พืช(สมทบ) ด.ญ. ธีรารัตน์ ศรีธนโรจน์กุล
71 ประถมศึกษา 050415 นาง สุภรัตน์ บ ารุงศรี ศวร.เชยีงใหม่ (สมทบ) ด.ช. ศุภกร บ ารุงศรี
72 ประถมศึกษา 050635 นาง ธีราพร ชยัดี สปผ.(สมทบ) ด.ญ. ภัทรดา ชยัดี
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73 ประถมศึกษา 050867 นาง อัญมัญญ์ ธรรมวิเศษ สนง.ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ (สมทบ) ด.ญ. ผลพลอย ธรรมวิเศษ
74 ประถมศึกษา 050900 นางสาว จันจิรา ทองแกร่งกล้า ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 2 (สมทบ) ด.ญ. จันทรา เพ็ชรกระจ่าง
75 ประถมศึกษา 051095 นาย ชชัวาล ภู่เงิน ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) ด.ญ. รัฐวรรณ ภู่เงิน
76 ประถมศึกษา 051142 นาย จักรินทร์ จันทร์อินทร์ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) ด.ญ. ชลธิชา จันทร์อินทร์
77 ประถมศึกษา 051239 นาง วิมล นาคสิงคราญ ศวส.ชมุพร (สมทบ) ด.ช. นภพล นาคสิงคราญ
78 ประถมศึกษา 051259 นาง จุฬาลักษณ์ พิกุลงาม ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 (สมทบ) ด.ญ. ภัทราพร พิกุลงาม
79 ประถมศึกษา 051266 นาง สารภี มีสิทธิ์ ส านักวิจัยและพัฒนาฯ 7 (สมทบ) ด.ญ. ศศิวิมล มีสิทธิ์
80 ประถมศึกษา 051284 นาย นิพัท คัดฆลัด ศวร.สงขลา (สมทบ) ด.ช. ภูริณัฐ คัดผลัด
81 ประถมศึกษา 051368 นาย โสภณ บุญทอง ศวพ.ลพบุรี (สมทบ) (ศบป.ลพบุรี) ด.ช. นวพล บุญทอง
82 ประถมศึกษา 051455 นาง ปรียาดา ทีภูเขียว ศวข.ชมุแพ(สมทบ) ด.ช. ธนกฤต ที่ภูเขียว
83 ประถมศึกษา 051588 นางสาว ฤดี คล่องสั่งสอน ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) ด.ช. ธัชพล พงษ์ทรัพย์
84 ประถมศึกษา 051592 นาย เสนอ ตันศิริ ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) ด.ช. สถาพร ตันศิริ
85 ประถมศึกษา 051681 นาย สมชาติ อุทัง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชยีงใหม่ (สมทบ) ด.ญ. ธัญชนก อุทัง
86 ประถมศึกษา 051706 นาง สีนวล อินต๊ะบุญมา ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชยีงใหม่ (สมทบ) ด.ช. อนุรักษ์ อนต๊ะบุญมา
87 ประถมศึกษา 051983 นางสาว ชอ่ทิพ ศิริวัฒน์ ส านักเลขานุการกรม(สมทบ) ด.ญ. ทิชาพรรณ อ้อไธสง
88 ประถมศึกษา 051991 นาง สุดารัตน์ พงษ์พนัส ศวข.ชมุแพ(สมทบ) ด.ญ. ณัฎวดี พงษ์พนัส
89 ประถมศึกษา 052215 นาย ณรงค์ ย้อนใจทัน ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) ศวร.สุพรรณบุรี ด.ช. รัชชานนท์ ย้อนใจทัน
90 ประถมศึกษา 052228 นาย ธีระยุทธ อุดมสันติสุข ศวร.ชยันาท (สมทบ) ด.ญ. ณัฐธิดา อุดมสันติสุข
91 ประถมศึกษา 052269 นางสาว สลักจิตร สุจริต ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 5 (สมทบ) ด.ญ. บัวชมภู สุจริต
92 ประถมศึกษา 052435 นาย วีระ ศักดิส์ิงห์ ศวข.อุบลราชธาน(ีสมทบ) ด.ญ. ปนัดดา ศักดิส์ิงห์
93 ประถมศึกษา 052451 นาย ชศูักดิ์ ทองสิงห์ ศวข.อุบลราชธาน(ีสมทบ) ด.ญ. อภิญญา ทองสิงห์
94 ประถมศึกษา 052602 นาย วิจิตร อายุยืน ศวส.เชยีงราย (สมทบ) ด.ช. พัทธคนธ์ อายุยืน
95 ประถมศึกษา 052707 นางสาว ศิรินภา พรพนาสิทธิ์ ศวข.แม่ฮ่องสอน(สมทบ) ด.ญ. สวิตา พรพนาสิทธิ์
96 ประถมศึกษา 052947 นางสาว อุบล ศิริวัฒน์ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย (สมทบ) ด.ญ. กันยามาส สุคนธ์จันทร์
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ช่ือ - นามสกุล
97 ประถมศึกษา 053078 นาง ชนาธินาถ หวานหู ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโยีชวีภาพ(สมทบ) ด.ญ. ปวริศา หวานหู
98 ประถมศึกษา 053182 นาง นวลนิภา บุญบุตร สปผ.(สมทบ) ด.ช. ธนภูมินทร์ บุญบุตร
99 ประถมศึกษา 053344 นาย พิทักษ์ สายแสง ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) ด.ญ. พรชติา สายแสง
100 ประถมศึกษา 053345 นาง อรรวรรณ นาค า ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) ด.ญ. นิตยา นาค า
101 ประถมศึกษา 053357 นาย ประจักษ์ ชมภู ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) ด.ช. สุภัทรชยั ชมภู
102 ประถมศึกษา 053378 นาง สุภาพร ราจันทึก ศูนย์สารสนเทศ (สมทบ) ด.ญ. ธันยพร ราจันทึก
103 ประถมศึกษา 053514 นาง วราภรณ์ วงษุเพ็ง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 (สมทบ) ด.ญ. อินธิรา วงษุเพ็ง
104 ประถมศึกษา 053666 นาง สมคิด ทิพยโสธร ศวข.พัทลุง(สมทบ) ด.ญ. นภสร ทิพยโสธร
105 ประถมศึกษา 053667 นาย นิพัฒน์ เกือ้เม่ง ศวข.พัทลุง(สมทบ) ด.ช. พัชรพล เกือ้เม่ง
106 ประถมศึกษา 053742 นาย ภูวนันต์ ดิสระมุณี ศวย.สงขลา (สมทบ) ด.ญ. สุชานันท์ ดิสระมุณี
107 ประถมศึกษา 053939 นางสาว เปรมฤทัย ภู่มุสิก ศม.เฉลิมพระเกียรติฯเลย(สมทบ) ด.ช. ธนพนธ์ ไตรรรงค์พิทักษ์
108 ประถมศึกษา 053956 นาย ธวัชชยั สุพรมอินทร์ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯเลย(สมทบ) ด.ญ. อังคณา สุพรมอินทร์
109 ประถมศึกษา 054022 นาย สุทธิพงค์ พาหกุาญจน์ ส่วนควบคุมพืชภาคใต้ สคว. (สมทบ) ด.ญ. สุจิตา พาหกุาญจน์
110 ประถมศึกษา 054133 นาย ศตวุฒิ ชุม่ภิรมย์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 (สมทบ) ด.ญ. ชวลัน ชุม่ภิรมย์
111 ประถมศึกษา 054151 นาย ไพโรจน์ ศรีสุวรรณ์ ศวข.ราชบุรี(สมทบ) ด.ญ. ชติุกาญจน์ ศรีสุวรรณ์
112 ประถมศึกษา 054214 นางสาว ทัศวรรณ จันทร์แก้ว ส านักเลขานุการกรม(สมทบ) ด.ช. พชร ฟ้าสาร
113 ประถมศึกษา 054407 นาง นพมาศ แสงรัมย์ ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) ด.ญ. ศิริลดา แสงรัมย์
114 ประถมศึกษา 054525 สิบเอก ชยัธวัช ขัดตา ศวพ.ที่สูงเชยีงราย (สมทบ) (ศบป.เชยีงราย) ด.ญ. สิรินทร์ยา ขัดตา
115 ประถมศึกษา 054604 นาย ธีรศักดิ์ ธิมาหาร ศม.เฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย(สมทบ) ด.ช. เมธพนธ์ ธิมาหาร
116 ประถมศึกษา 054757 นาย สมศักดิ์ พ่ึงกัน ศวร.ชยันาท (สมทบ) ด.ช. ชนะชยั พ่ึงกัน
117 ปวส. 003870 นาง ส าราญ ผดุงธรรม ศูนย์สารสนเทศ (ล) น.ส. ธารีรัตน์ ผดุงธรรม
118 ปวส. 052036 นาย มารุต บุญแสง ศวร.ชยันาท (สมทบ) นาย แสงประทีป บุญแสง
119 ปวส. 052459 นาง อังควรรณ ภาชนะพูล ศวข.อุบลราชธาน(ีสมทบ) นาย จิรพัฒน์ ภาชนะกูล
120 ปวส. 052582 นาง อัมพร สุริยนต์ ศวส.เชยีงราย (สมทบ) น.ส. ประภาสิริ สุริยนต์
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ช่ือ - นามสกุล
121 มัธยมศึกษาตอนต้น 005554 นาย สุเทพ กสิกรรม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) ด.ช. โชติพัชร กสิกรรม
122 มัธยมศึกษาตอนต้น 006030 นาง ชลลดา เสียงใหญ่ ศวข.แพร่ ด.ช. ปิติพงศ์ เสียงใหญ่
123 มัธยมศึกษาตอนต้น 006158 นาง ขวัญใจ คชภักดี ศวข.พัทลุง นาย ฉัตรพงษ์ คชภักดี
124 มัธยมศึกษาตอนต้น 006462 นาย สุภัทร หนูสวัสดิ์ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) ด.ญ. ธวัลรัตน์ หนูสวัสดิ์
125 มัธยมศึกษาตอนต้น 007300 นาย อดุลย์ สิทธิวงศ์ ศวข.แพร่ ด.ญ. อภิชญา สิทธิวงศ์
126 มัธยมศึกษาตอนต้น 007371 นาย ทักศิลป์ เสนาะดี สถาบันวิจัยยาง (ข) ด.ญ. พลอยพิกุล เสนาะดี
127 มัธยมศึกษาตอนต้น 007456 นาย ประหยัด ยุพิน ศวพ.อุดรธานี (ศบป.อุดรธาน)ี ด.ญ. ปทิตตา ยุพิน
128 มัธยมศึกษาตอนต้น 008467 นาย สุขวิทยา ภาโสภะ ศวข.อุดรธานี ด.ช. ธีรภัทร ภาโสภะ
129 มัธยมศึกษาตอนต้น 008536 นาย ชชัชยั เพ็งค า ศวพ.นครพนม (ศบป.นครพนม) ด.ญ. พัชริดา เพ็งค า
130 มัธยมศึกษาตอนต้น 008862 นาง เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ด.ช. ธรรมรงค์ สุทธานุกุล
131 มัธยมศึกษาตอนต้น 008978 นาย สมทรง โชติชืน่ ศวข.ปทุมธานี ด.ญ. ณัชชา โชติชืน่
132 มัธยมศึกษาตอนต้น 009809 นาย ราคม รอดคุม้ ศวข.กระบี่ ด.ญ. วทันยา รอดคุม้
133 มัธยมศึกษาตอนต้น 009904 นาย ทองค า ชมชวน ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 เชยีงใหม่ น.ส. สุพัตรา ชมชวน
134 มัธยมศึกษาตอนต้น 009936 นาย มุ่งมาตร วังกะ ศวข.ชยันาท ด.ช. จิรภัทร วังกะ
135 มัธยมศึกษาตอนต้น 010057 นาง นิยม ไข่มุกข์ ศวพ.นครพนม (ศบป.นครพนม) ด.ญ. ชญานิศ ไข่มุกข์
136 มัธยมศึกษาตอนต้น 010349 นาย สมคิด ผงสูงเนิน ศวร.นครสวรรค์ ด.ญ. บงกช ผงสูงเนิน
137 มัธยมศึกษาตอนต้น 010503 นาย อารุณ เวียงวี ศวข.แพร่ ด.ช. ชติุมันต์ เวียงวี
138 มัธยมศึกษาตอนต้น 010679 นาง มะลิวัลย์ จันทรา ส านักบริหารกลาง กรมการข้าว(ข) ด.ช. ภาคภูมิ จันทรา
139 มัธยมศึกษาตอนต้น 010763 นาง อุชฎา สุขจันทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ด.ช. ธนภพ สุขจันทร์
140 มัธยมศึกษาตอนต้น 010773 นาง ณัฐพร สัทธยาสัย ศวส.จันทบุรี ด.ญ. อภิชญา สัทธยาสัย
141 มัธยมศึกษาตอนต้น 011035 นาง ฐปนีย์ ทองบุญ ศวพ.นครศรีธรรมราช (ศบป.นครศรีธรรมราช) ด.ญ. รัมภางค์ ทองบุญ
142 มัธยมศึกษาตอนต้น 011159 นาย ชชูาติ วัฒนวรรณ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 6 จันทบุรี ด.ช. แทนไท วัฒนวรรณ
143 มัธยมศึกษาตอนต้น 011211 นาง พิมพ์พรรณ กสิกรรม กองการเจ้าหน้าที่ (ข) ด.ญ. ณิชาพรรณ กสิกรรม
144 มัธยมศึกษาตอนต้น 011248 นาย บาลทิตย์ ทองแดง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) ด.ญ. จิราภา ทองแดง
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ช่ือ - นามสกุล
145 มัธยมศึกษาตอนต้น 011318 นาย ภัทรพล เชยเจริญ สถาบันวิจัยยาง (ล) ด.ญ. พรนภัส เชยเจริญ
146 มัธยมศึกษาตอนต้น 011601 นาย ประเทือง โตเต็ม ศวร.นครสวรรค์ ด.ช. สุรพงษ์ โตเต็ม
147 มัธยมศึกษาตอนต้น 011781 นาย วินัย แก้วบรรจง สนง.ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ด.ญ. มัลลิกา แก้วบรรจง
148 มัธยมศึกษาตอนต้น 012077 นาย สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน ศวพ.สุโขทัย (ศบป.สุโขทัย) ด.ญ. มาริสา วัฒนพันธ์สอน
149 มัธยมศึกษาตอนต้น 012109 นาง อรุณี วัฒนวรรณ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 6 จันทบุรี ด.ช. ไทแทน วัฒนวรรณ
150 มัธยมศึกษาตอนต้น 012300 นาง วรรณา ปัญจสมานวงศ์ ส านักคุม้ครองพันธ์พืช (ข) ด.ญ. พิชชาพร ปัญจสมานวงศ์
151 มัธยมศึกษาตอนต้น 012644 นาง วราภรณ์ ผมทอง ส านักงานเลขานุการกรม (ข) น.ส. วิมลภรณ์ ผมทอง
152 มัธยมศึกษาตอนต้น 012790 นางสาว สิริกานต์ วมะพุทธา ส านักควบคุมพืชและวัสด (ข) ด.ญ. พิชชาภรณ์ เหล่าจตุรพิศ
153 มัธยมศึกษาตอนต้น 012960 นาง รจนา ขันทะกิจ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ล) ด.ญ. ศุภาพัชญ์ ขันทะกิจ
154 มัธยมศึกษาตอนต้น 050700 นาง บุบผา รินฤทธิ์ ศวพ.น่าน (สมทบ) ด.ญ. ตวงรัตน์ รินฤทธิ์
155 มัธยมศึกษาตอนต้น 050953 นาง วาสนา นาคเจือ ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) ด.ญ. เพียงตะวัน นาคเจือ
156 มัธยมศึกษาตอนต้น 051096 นาง วาสนา แจ้งโสภา ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) ด.ญ. นิศา แจ้งโสภา
157 มัธยมศึกษาตอนต้น 051105 นาย สมยศ พงษ์ดี ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) ด.ช. ยศพร พงษ์ดี
158 มัธยมศึกษาตอนต้น 051122 นาย วิชติ โสพิกุล ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) ด.ญ. มัณชติา โสพิกุล
159 มัธยมศึกษาตอนต้น 051222 นาง ไพเราะ เทพทอง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) ด.ญ. อาทิมา เทพทอง
160 มัธยมศึกษาตอนต้น 051386 นาง มนัสสินี ราชสงฆ์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) น.ส. กัญชพร ราชสงฆ์
161 มัธยมศึกษาตอนต้น 051616 นาย ประธาน จรรยากรณ์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 3 (สมทบ) ด.ญ. สุทธิดา จรรยากรณ์
162 มัธยมศึกษาตอนต้น 052214 นาง ระพีพร ต้องใจ ศวพ.สุพรรณบุรี (สมทบ) ศวร.สุพรรณบุรี ด.ญ. สุรีพร ต้องใจ
163 มัธยมศึกษาตอนต้น 052557 นาย ลิลิต สง่าศรี ศวส.เชยีงราย (สมทบ) ด.ช. ก้องภูมิ สง่าศรี
164 มัธยมศึกษาตอนต้น 052660 นาง ประดับศรี เงินมั่น ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 4 (สมทบ) ด.ญ. ณิชนันท์ เงินมั่น
165 มัธยมศึกษาตอนต้น 053004 นาง เพ็ญพิมล ค าอ้อ ศปผ.ขอนแก่น (สมทบ) ด.ญ. ฐานิตา ค าอ้อ
166 มัธยมศึกษาตอนต้น 053304 นาง นงนุช เนินโพธิ์ ศวส.จันทบุรี (สมทบ) ด.ญ. หทัยรัตน์ เนินโพธิ์
167 มัธยมศึกษาตอนต้น 053337 นาย นรินทร์ อินทมาตร ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) ด.ญ. ลลิตา อินทมาตร
168 มัธยมศึกษาตอนต้น 053397 นาง นภาพร อภิจิรานนท์ ศวส.เชยีงราย (สมทบ) ด.ญ. กนกพร อภิจิรานนท์
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ช่ือ - นามสกุล
169 มัธยมศึกษาตอนต้น 053622 นาย อุทิศ สิริหลวง ศวข.หนองคาย(สมทบ) ด.ญ. ดรุณี สิริหลวง
170 มัธยมศึกษาตอนต้น 053834 นาง จุฬาลักษณ์ สืบประดิษฐ์ ศวพ.รือเสาะ (สมทบ) (ศบป.นราธิวาส) ด.ญ. อภิชญา ใสบริสุทธิ
171 มัธยมศึกษาตอนต้น 053964 นาย สุวิทย์ ค าวงศ์ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ) ด.ช. ภานุวิชญ์ ค าวงศ์
172 มัธยมศึกษาตอนต้น 053967 นาย ประดิษฐ์ ทองพันชัง่ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ) ด.ช. ศรายุทธ ทองพันชัง่
173 มัธยมศึกษาตอนต้น 054513 นาง มิถุนา ไชยปัญดิษฐ ศวข.แพร่(สมทบ) ด.ญ. สุภาวดี ไชยปัญดิษฐ์
174 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 001463 นาย สมศักดิ์ ทองหนู ช าระพิเศษ น.ส. สร้อยขวัญ ทองหนู
175 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 003626 นาย นรชติ คชาชวีะ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล น.ส. ณิชากร คชาชวีะ
176 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 004329 นาย ประสงค์ เพียงสุวรรณ์ ศวพ.ชยัภูมิ (ศบป.ชยัภูมิ) น.ส. ประภาภรณ์ เพียงสุวรรณ์
177 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 005714 นาย บรรเทา จันทร์พุ่ม ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 สงขลา น.ส. ฐิติชญา จันทร์พุ่ม
178 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 005811 นาย บัญชา ลีลากุด ศวข.อุบลราชธานี น.ส. เยาวภา ลีลากุด
179 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 006416 นาง อนงค์ บุญแผ่ผล ศวข.เชยีงใหม่ นาย พชรพล บุญแผ่ผล
180 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 007355 นาง ณิชญา แก้วสวนจิก ศวพ.สกลนคร (ศบป.สกลนคร) นาย ภาคภูมิ แก้วสวนจิก
181 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 008217 นาง ศุภร สุตานันต์ ศวข.แพร่ น.ส. ธมลวรรณ สุตานันต์
182 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 008545 นาย ปราโมทย์ หาอ านาจ ศวข.นครราชสีมา น.ส. กาญจุภรณ์ หาอ านาจ
183 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 008577 นาง เกศินี พ่ึงเพียร ศวข.ปัตตานี น.ส. นภัสวรรณ พ่ึงเพียร
184 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 009266 นาย สง่า โนจักร์ ศวข.แพร่ น.ส. นันทัชพร โนจักร์
185 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 009649 นาง จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข ศวร.ระยอง นาย สิรวิชญ์ หาญเศรษฐสุข
186 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 009673 นาย ทวี คงนก ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันกระบี่ น.ส. จิรารัตน์ คงนก
187 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 009682 นาย สมศักดิ์ พิมพ์ทองงาม ศวข.ลพบุรี น.ส. ธิดารัตน์ พิมพ์ทองงาม
188 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 009780 นาย ทรงศักดิ์ กัลปดี ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 4 อุบลฯ น.ส. ธนนิกานต์ กัลปดี
189 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 009818 นาย ไพฑูรย์ นันแดง ศวข.แม่ฮ่องสอน น.ส. ศุภกร นันแดง
190 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 009841 นาย บรรพต ยะธา ศวพ.จันทบุรี (ศบป.จันทบุรี) นาย ชชัพิมุข ยะธา
191 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 009933 นาย มนต์ชยั พันธุ์แก้ว ศวพ.น่าน (ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันน่าน) น.ส. พิมพ์ชนก พันธ์แก้ว
192 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 009978 นาย มงคล ชณิศรี ส านักควบคุมพืชและวัสดุ (ล) น.ส. เยาวภา ชณิศรี
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ช่ือ - นามสกุล
193 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 010059 นาย ครองศักดิ์ ดุมนิล ศวข.สุรินทร์ น.ส. ทัชชา ดุมนิล
194 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 010275 นาย สิทธิศักดิ์ ศรีเพ็ชร ศวพ.นครพนม (ศบป.นครพนม) นาย ปิยศักดิ์ ศรีเพ็ชร์
195 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 010280 นาย สุปิยะ ทองจีน ศวพ.นราธิวาส (ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันนราธิวาส) น.ส. อรุณธิดา ทองจีน
196 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 010491 นาย นพดล สุขลาภ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด น.ส. สุรีรัตน์ สุขลาภ
197 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 010675 นาง สุดสงวน อ้อทอง ศม.เฉลิมพระเกียรติฯชยัภูมิ นาย ภูมิทัศน์ อ้อทอง
198 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 010823 นาย เรืองศักดิ์ พาภูมิพฤกษ์ ศวพ.ร้อยเอ็ด (ศบป.ร้อยเอ็ด) น.ส. จุฑามาศ พาภูมิพฤกษ์
199 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 010833 นาง พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 เชยีงใหม่ นาย ภัทรพล  ลีลาภิรมย์กุล
200 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 010971 นาง ยุบล พลัดเกตุ สถาบันวิจัยพืชสวน (ล) น.ส. พีรญา พลัดเกตุ
201 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 010994 นาง ชญาน์นันท์ โค้วอินทร์ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 1 เชยีงใหม่ น.ส. อิสรีย์ โค้วอินทร์
202 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 011138 นาง จินตนา ทรัพย์กรณ์ กองแผนงานและวิชาการ (ข) น.ส. ปวีณา ทรัพย์กรณ์
203 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 011177 นาย สนอง โพธิ์ตาทอง ศวร.ขอนแก่น น.ส. บุษยา โพธิ์ตาทอง
204 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 011261 นาย สุพัฒน์ ดุมนิล ศวข.สุรินทร์ นาย พีรพัฒน์ ดุมนิล
205 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 011322 นางสาว ทัศนีย์ ศรีโสภา ส านักควบคุมพืชและวัสด (ข) ด.ญ. วริษา ศรีโสภา
206 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 011353 นาย จรูญ ภูเมศร์ ศวพ.ยะลา (ศวส.ยะลา) น.ส. ธิติสุดา ภูเมศร์
207 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 011396 นาย วิชาญ พราหมชม ศวพ.จันทบุรี (ศบป.จันทบุรี) น.ส. ณัฐชา พราหมชม
208 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 011464 นาย สถาพร เมธาวัฒนสกุล ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ น.ส. กฤตยาภรณ์ เมธาวัฒนสกุล
209 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 011615 นาย สวัสดิ์ สมสะอาด ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ นาย พิทวัส สมสะอาด
210 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 011690 นาย นัยกร สงวนแก้ว ศวข.ลพบุรี นาย อิทธิพร สงวนแก้ว
211 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 011818 นาง นงนุช ทับกรุง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชยีงใหม่ น.ส. กมลชนก ทับกรุง
212 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 011893 นาย เจริญศักดิ์ ธรรมบ ารุง ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 7 สุราษฏร์ฯ น.ส. ทักษพร ธรรมบ ารุง
213 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 012251 นาย สมศักดิ์ ศิริพลต้ังมั่น ส านักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช (ข) น.ส. ณัฐศนิชาภัทร ศิริพลต้ังมั่น
214 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 012751 นาง ปราณี เถาว์โท ศวส.ศรีสะเกษ นาย จตุพล เถาว์โท
215 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 012794 นาย พรชยั มาสริ ศวพ.อุทัยธานี (ศบป.พระนครศรีอยุธยา) น.ส. อภิชญา มาสริ
216 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 012949 นาง สันทนี เมฆเหลือง ส านักควบคุมพืชและวัสด (ข) นาย จิตริน เมฆเหลือง
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ช่ือ - นามสกุล
217 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 050694 นาง พรทิวา ทาฝ้ัน ศวพ.น่าน (สมทบ) น.ส. สุมิตรา ทาฝ้ัน
218 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 050735 นาง เพ็ญศรี ทาไชย ศวพ.น่าน (สมทบ) น.ส. นุชจรินทร์ ทาไชย
219 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 051109 นาย วรากร พนมสวย ศวร.นครสวรรค์ (สมทบ) น.ส. จิราพร พนมสวย
220 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 051151 นางสาว สมศรี ภักดิก์ าเลา ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) น.ส. ธมลวรรณ แซ่โก่ว
221 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 051587 นาง เมง พรหมบุญ ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) น.ส. มลธิกา พรหมบุญ
222 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 052261 นาย เกต มนกิจ ศปผ.ขอนแก่น (สมทบ) น.ส. นิรชร มนกิจ
223 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 052265 นาย นิกร คุณธะรักษ์ ศปผ.ขอนแก่น (สมทบ) น.ส. กนกพร คุณธะรักษ์
224 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 052278 นาง บุญชู พรมยา ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 5 (สมทบ) นาย ชนิวัฒน์ พรมยา
225 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 052290 นาง อันธิกา มีทรัพย์ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักพืช(สมทบ) น.ส. โชติกา มีทรัพย์
226 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 052378 นาง ละมัย ทองสุก ศวข.ชยันาท(สมทบ) น.ส. จันทนา ทองสุก
227 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 052565 นาย โศภณ ชยัศิลปิน ศวส.เชยีงราย (สมทบ) น.ส. ณิชา ชยัศิลปิน
228 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 052571 นาง รุ่งทิวา สุรินธรรม ศวส.เชยีงราย (สมทบ) น.ส. ฐิติพร สุรินธรรม
229 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 052687 นางสาว ราณี ปานนาค สปผ.(สมทบ) น.ส. มัลลิกา มุ้ยศาสตรา
230 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 053093 นาย พนม แข็งขัน ศปผ.ขอนแก่น (สมทบ) นาย คมนิมิตร แข็งขัน
231 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 053260 นาง ธนิดา บุญประสพสม สปผ.(สมทบ) ด.ญ. กรชศา บุญประสพสม
232 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 053602 นาย สมบัติ กอบแก้ว ศวข.เชยีงใหม่(สมทบ) น.ส. สัชฌุกร กอบแก้ว
233 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 053936 นาย เชดิชาย ศรีใส ศวข.แม่ฮ่องสอน(สมทบ) น.ส. น้ าฝน ศรีใส
234 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 054000 นาง ฉลวย นนทะเสน ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ) น.ส. ณัฐกาญจน์ นนทะเสน
235 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 054004 นาง ไพวัลย์ ขะยูง ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ) น.ส. กาญจนา ขะยูง
236 อุดมศึกษา 004472 นาย รณชยั ดาวดวง สถาบันวิจัยยาง (ข) น.ส. วิรมณ ดาวดวง
237 อุดมศึกษา 005226 นาย สงบ แก้วสุวรรณ ช าระพิเศษ นาย จิราเมธ แก้วสุวรรณ
238 อุดมศึกษา 005718 นาง ภิรมณ์พร จันทรคนธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด น.ส. นปภา จันทรคนธ์
239 อุดมศึกษา 006166 นาย ชวิูทย์ หงษ์ทอง ส านักงานเลขานุการกรม (ล) น.ส. พิจิตรา หงษ์ทอง
240 อุดมศึกษา 006318 นาง สายสมร พันธ์รัตนสุขกุล ศวข.แพร่ น.ส. ณัฐฐิญา พันธ์รัตนสุขกุล
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ช่ือ - นามสกุล
241 อุดมศึกษา 006474 นาย ชยัยุทธ พาก่ า ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชยีงใหม่ น.ส. มณฑกานต์ พาก่ า
242 อุดมศึกษา 006538 นาง จารุนันท์ แหวนวัง ศวข.นครราชสีมา น.ส. ปริยาภรณ์ แหวนวัง
243 อุดมศึกษา 006610 นาง พวงทอง พานิชพรรณ์ ศวส.จันทบุรี น.ส. พรรณกาญจน์ พานิชพรรณ์
244 อุดมศึกษา 006662 นาย ดิเรก ศรีมุข ลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน กวก. นาย สงกรานต์ ศรีมุข
245 อุดมศึกษา 007780 นาง ผ่องพรรณ ไชยปัญญา ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชยีงใหม่ นาย วรัญชยั ไชยปัญญา
246 อุดมศึกษา 007887 นาย จิระ สุวรรณประเสริฐ ศวร.สงขลา น.ส. วริษา สุวรรณประเสริฐ
247 อุดมศึกษา 008216 นาย อนุวัติ ศศิภัทรกุล ศวข.แพร่ น.ส. อริสรา ศศิภัทรกุล
248 อุดมศึกษา 008372 นาง ทิติยา บัวไพร ส านักงานเลขานุการกรม (ข) น.ส. ฉัตรทอง สุนทรวัฒน์
249 อุดมศึกษา 008428 นาย เรวัต ภัทรสุทธิ ข้าราชการบ านาญ กรมการข้าว นาย สิรภพ ภัทรสุทธิ
250 อุดมศึกษา 008524 นาง อ าไพ กล่อมเรียงวงษ์ ส านักงานเลขานุการกรม (ข) น.ส. ทิพย์วิมล กล่อมเรียงวงษ์
251 อุดมศึกษา 008903 นาง สมคิด บุญยง ศวพ.สุพรรณบุรี (ศวร.สุพรรณบุรี) น.ส. ธมนวรรณ เย็นนุ่ม
252 อุดมศึกษา 009009 นาย วีระ วรปิติรังสี ศวส.เชยีงราย นาย ศรัณ วรปิติรังสี
253 อุดมศึกษา 009404 นาย ครรชติ อาจธิมะ ศวข.แพร่ นาย อนุชติ อาจธิมะ
254 อุดมศึกษา 009450 นาย นฤธี ทองนอก ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี น.ส. ภัทรภรณ์ ทองนอก
255 อุดมศึกษา 009507 นาง ลักขณาพร ไกรคุม้ ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตฯ (ล) นาย พีรณัฐ ไกรคุม้
256 อุดมศึกษา 009541 นาย นวน สุทธิสัย ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ น.ส. ณัฐธิดา สุทธิสัย
257 อุดมศึกษา 009692 นาง สุรีย์ ทองแก้ว กรมวิชาการเกษตร (ข) น.ส. อคริมา ทองแก้ว
258 อุดมศึกษา 009732 นาย สวัสดิ์ สมบรรณ ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ นาย พิทักษ์ สมบรรณ
259 อุดมศึกษา 009740 นาง นรินทร์ธร รัมมะศักดิ์ ศวข.ปทุมธานี น.ส. ณัฐสิมา รัมมะศักดิ์
260 อุดมศึกษา 009741 นาย สุทิน แก้วบุตรดี ศวพ.เลย (ศบป.เลย) นาย วสุวัฒน์ แก้วบุตรดี
261 อุดมศึกษา 009806 นาย ยุทธนา ชสูิทธิ์ ศวข.กระบี่ น.ส. จิราภรณ์ ชสูิทธิ์
262 อุดมศึกษา 009808 นาง ภิวนุช ชเูรือง ศวข.กระบี่ น.ส. ศุทธนุช ชเูรือง
263 อุดมศึกษา 009916 นาย สุรพล มีศรี ส านักงานเลขานุการกรม (ล) น.ส. อารยา มีศรี
264 อุดมศึกษา 009977 นาย สมพงษ์ คูตระกูล ศวพ.ล าปาง (ศวส.ล าปาง) น.ส. สิริภัทร คูตระกูล
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ช่ือ - นามสกุล
265 อุดมศึกษา 010013 นาง ฐิติกานต์ ฆ้องทอง ศวข.ลพบุรี นาย ธนพนธ์ ฆ้องทอง
266 อุดมศึกษา 010043 นาง อุไร รอดยวน ศวข.พัทลุง น.ส. นิติพรรณ รอดยวน
267 อุดมศึกษา 010078 นาง ศศิธร วรปิติรังสี ศวส.เชยีงราย น.ส. ขนิษฐา วรปิติรังสี
268 อุดมศึกษา 010087 นาง เพียงใจ นิสัยหาญ ศวข.สุพรรณบุรี น.ส. จิรนันท์ นิสัยหาญ
269 อุดมศึกษา 010129 นาง ประนอม แก้วสุพรรณ ศวข.อุบลราชธานี น.ส. อสมา แก้วสุพรรณ
270 อุดมศึกษา 010274 นาง รานี เคนเหลือ่ม ศวข.อุบลราชธานี น.ส. กัญญ์ชติา เคนเหลือ่ม
271 อุดมศึกษา 010312 นาง จีน เครืองรัมย์ ศวพ.บุรีรัมย์ (ศบป.บุรีรัมย์) น.ส. เสาวภา เครือวัลย์
272 อุดมศึกษา 010323 นาย สงวน ประสม ศวข.เชยีงใหม่ น.ส. ผกากรอง ประสม
273 อุดมศึกษา 010342 นาง ณราวดี สุนทรชชัญาเวช กรมส่งเสริมการเกษตร นาย วรัชญ์ บัวสมบูรณ์
274 อุดมศึกษา 010518 นาย ณัฐวัฒน์ แย้มย้ิม สวป. (ข) น.ส. ศศิกานต์ แย้มย้ิม
275 อุดมศึกษา 010536 นาง นันทนีย์ จาสันเที๊ยะ ศวพ.ที่สูงเชยีงราย (ศบป.เชยีงราย) น.ส. ศิรินันท์ จาสันเที๊ยะ
276 อุดมศึกษา 010542 นาง สุรีรัตน์ ปัญญาโตนะ ศวส.ชมุพร น.ส. พาปิติ ปัญญาโตนะ
277 อุดมศึกษา 010691 นาย วิน จ่ันเพ้ิง ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตฯ (ล) น.ส. สุวณี จ่ันเพ้ิง
278 อุดมศึกษา 011028 นาย วิโรจน์ อนุขุน ศวข.แพร่ น.ส. จิดาภา อนุขุน
279 อุดมศึกษา 011149 นาย ประหยัด ม่วงแก้ว ศวพ.ล าปาง (ศวส.ล าปาง) น.ส. มณีรัตน์ ม่วงแก้ว
280 อุดมศึกษา 011271 นาง เสาวนิตย์ วุ้นสีแซง ศวพ.มหาสารคาม (ศบป.มหาสารคาม) น.ส. จีรนันท์ วุ้นสีแซง
281 อุดมศึกษา 011415 นาย วิรัตน์ ศรีขัดเค้า ศวข.ชมุแพ น.ส. ศิริพร ศรีขัดเค้า
282 อุดมศึกษา 011592 นาย วีระชยั โอนแก้ว ศวพ.เลย (ศบป.เลย) น.ส. นันทิยา โอนแก้ว
283 อุดมศึกษา 011801 นาง สุคนธ์ ชืน่ชม สนง.ตลาดกลางยางพาราสงขลา (หาดใหญ่) น.ส. กนกวรรณ ชืน่ชม
284 อุดมศึกษา 012006 นาย สาลี สีดา ศวร.เพชรบูรณ์ น.ส. สุพิชฌาย์ สีดา
285 อุดมศึกษา 012019 นาย สุภาษิต เสง่ียมพงศ์ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (ข) นาย จิรายุ เสง่ียมพงศ์
286 อุดมศึกษา 012248 นาง วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ สถาบันวิจัยพืชไร่ (ข) น.ส. วิชดุา กิติวัชระเจริญ
287 อุดมศึกษา 012255 นาง กุณฑล มีชยั กองแผนงานและวิชาการ (ข) น.ส. มิลาน เกตุสุวรรณ
288 อุดมศึกษา 012455 นาง บุษบา อัมพลานุกูล กองการเจ้าหน้าที่ (ข) นาย คัมภีร์ อัมพลานุกุล
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ช่ือ - นามสกุล
289 อุดมศึกษา 051382 นาง อ าพา ข าประเสริฐ ส านักวิจัยและพัฒนา ฯ 8 (สมทบ) น.ส. น้ าฟ้า ข าประเสริฐ
290 อุดมศึกษา 051572 นาง ส าราญ พรสนิทกุล ศวร.เพชรบูรณ์ (สมทบ) น.ส. ปริญญา พรสนิทกุล
291 อุดมศึกษา 052050 นาย ส าเริง แพ่งศรี ศวร.ชยันาท (สมทบ) นาย จิรัตน์ แพ่งศรี
292 อุดมศึกษา 052051 นาง ศรีนวล ดีประเสริฐ ศวร.ชยันาท (สมทบ) น.ส. นวพร ตีประเสริฐ
293 อุดมศึกษา 052471 นาง กรแก้ว ค าจันทร์ ศวพ.ยะลา (สมทบ) (ศวส.ยะลา) น.ส. อภิญญา ค าจันทร์
294 อุดมศึกษา 052546 นาง วิบูล บุญนาน ศวส.เชยีงราย (สมทบ) นาย อริวุทธ์ บุญนาน
295 อุดมศึกษา 053368 นาง จันทร์เพ็ญ นาค า ศวร.อุบลราชธานี (สมทบ) น.ส. ชมพูนุช นาค า
296 อุดมศึกษา 053395 นาง นิลเนตร แสงยะ ศวส.เชยีงราย (สมทบ) น.ส. นิตยา แสงยะ
297 อุดมศึกษา 053461 นาง เพ็ชรณี ครึก ศวพ.นครพนม (สมทบ) (ศบป.นครพนม) น.ส. ทิวาพร ครึก
298 อุดมศึกษา 053504 นาง ประพิณวิสา วงษ์สกุลไชยะ สวพ.6 (สมทบ) น.ส. ตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ
299 อุดมศึกษา 053520 นาง จินดา เพ็ชรสุวรรณ์ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี (สมทบ) น.ส. ดรุณี เพ็ชรสุวรรณ์
300 อุดมศึกษา 053533 นาง ตรรถพร โพธิพงศา ศวย.สงขลา (สมทบ) นาย ธัชพล โพธิพงศา
301 อุดมศึกษา 053588 นาย บุญรัตน์ อินตา ศวข.เชยีงใหม่(สมทบ) นาย อนุชติ อินตา
302 อุดมศึกษา 053617 นาง พวงผกา เทพกุนา ศวข.เชยีงใหม่(สมทบ) น.ส. โสภิตนภา เทพกุนา
303 อุดมศึกษา 054009 นาย อาคม ทุมทอง ศม.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ(สมทบ) น.ส. ธัญญลักษณ์ ทุมทอง
304 อุดมศึกษา 054098 นาง บรรจง จันฉนวน ส านักบริหารกลางกรมการข้าว(สมทบ) น.ส. อุไรพร จันฉนวน
305 อุดมศึกษา 054687 นาย ทรงศิลป์ พันธุพาน ศวพ.นครพนม (สมทบ) (ศบป.นครพนม) นาย คมสันต์ พันธ์พาน


