
ในหอ้งประชุม

ล ำดับที่ รางวลัท ี1 (10,000 บาท) บญัชอีอมทรพัย ์

1 07027 จ.ส.ต.ประเสรฐิ  นรำชยั บ ำเหน็จรำยเดอืน 5166

ล ำดับที่ รางวลัท ี2 (5,000 บาท) บญัชอีอมทรพัย ์

1 06011 น.ส.รุง่อรณุ  ครองบญุ ขร.กองกำรเจำ้หนำ้ที(่กกจ) 1241

2 06862 น.ส.อรทัย  โรจนเ์รอืงนนท์ ขร.ส ำนักเลขำนุกำรกรม(สลก) 5078

3 00706 นำยนรัินดร ์ พดุตำล ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 2721

ล ำดับที่ รางวลัท ี3 (3,000 บาท) บญัชอีอมทรพัย ์

1 06602 น.ส.วันดำรำ  หอมสดุชำ ขำ้รำชกำร  สนง.รอ้ยเอ็ด    (411) 1835

2 03182 นำงสจุติรำ  สรสทิธิ์ ขร.ศพจ.อทัุยธำน ี    (619) 3484

3 04554 นำยพงษ์ศริ ิ ประสพสขุ ขร.ดำ่นตรวจสตัวน์ ้ำจังหวัดชลบรุี 2194

4 05519 นำงผำณติ  มณเฑยีรทอง ลจ.นปจ.เขือ่นจังหวัดตำก 4399

5 07335 น.ส.วลิัยวัลย ์ คณะพรม ขร.กองคลัง 5396

6 07152 น.ส.ศริเิพ็ญ  สรรพสขุ ขร.กองวจัิยฯเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำชำยฝ่ัง(กพช.) 2559

ล ำดับที่ รางวลัท ี4 (2,000 บาท) บญัชอีอมทรพัย ์

1 06989 นำยเอกวทิย ์ วงษ์ศรสีงัข์ ขร.กบจฯทรัพยำกรและก ำหนดมำตรำกำร(กบม) 5142

2 07033 นำยเอกชยั  มำลัยศรี ลจ.กองนโยบำยและยทุธศำสตรฯ์(กนป) 1312

3 00364 นำงพเยำว ์ อำภัสสร ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 546

4 05638 น.ส.นงคเ์ยำว ์ มณี ขร.ศปจ.ชยัภมูิ 1634

5 04392 นำยเอนก  นจิจอหอ ลจ.ส ำนักเลขำนุกำรกรม(สลก) 1347

6 05886 นำงอไุร  เทศทอง ลจ.ศพจ.ปทมุธำนี 1433

7 04242 นำยบญุเทีย่ง  สอนปำละ ลจ.หน่วย ปปป.ประมงน ้ำจดืล ำปำง 3874

8 00075 นำยรังสติ  แยม้เอบิสนิ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 1024

9 08071 นำยชยัยทุธ  ทองสขุ ขร.ศนูยฯ์แจง้เขำ้-ออกเรอืประมง คลองใหญ่ 6422

10 07490 น.ส.ศศพิร  สขุพญำ ขร.กองวจัิยและพัฒนำสขุภำพสตัวน์ ้ำ(กพส) 5530

ล ำดับที่ รางวลัท ี5 (1,000 บาท) บญัชอีอมทรพัย ์

1 06351 นำยเกรยีงศักดิ ์ เผด็จภัย ขร.ศพช.เขต 1(ฉะเชงิเทรำ) 4812

2 05175 นำยสรุชยั  คลำ้ยทอง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง(ลจ) 1654

3 05452 นำยวชิยั  สนิอนันต์ ขร.ศนูยฯ์แจง้เขำ้-ออก เรอืประมงครุะบรุี 4370

4 07392 น.ส.สกุัญญำ  พมิมำดี ขร.กองนโยบำยและยทุธศำสตรฯ์(กนป) 5447

5 03970 นำงสมุนำ  ขจรวัฒนำกลุ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง(ขร) 1655

6 05819 นำยรุง่นรัินดร ์ จันทรแ์จง ขร. สนง.ประจวบครีขีนัธ ์  (715) 4538

7 05379 น.ส.รัดเกลำ้  เรอืงขนำบ ขำ้รำชกำร  สนง.รำชบรุ ี     (705) 1896

8 00378 นำยธนำกร  ออ่นพรหม ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 1620

9 07356 น.ส.ธญัญำรัตน ์ เสนำะส ำเนยีง ขำ้รำชกำร  สนง.พะเยำ   (512) 5414

10 04540 นำยไพรัช  สชีะเอม ลจ.ศบปทฯอำ่วไทยฝ่ังตะวันออก(ระยอง)  3996

11 06700 นำยสรุยิำ  แสงอทัุศน์ ขร.กองบรหิำรจัดกำรเรอืประมงและกำรท ำกำรประมง(กบร) 4995

12 00927 นำยเฉลยีว  เทยีนวรรณ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 2775

13 07664 น.ส.เทพรดำ  จ ำปำเทศ ขำ้รำชกำร  สนง.ปทมุธำน ี (110) 5822

14 05173 นำยเกยีรตคิณุ  เจรญิสวรรค์ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 1809

15 05592 นำงล ำไพ  เพ็งใย ลกูจำ้งสนง.สพุรรณบรุี 4432

16 01868 นำยสกลุ  สพุงษ์พันธุ์ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 3048

17 03558 นำงเพลนิจติต ์ ไวยโภคำ ขร.ศพจ.เขต 8(พระนครศรอียธุยำ) 2010

18 00298 น.ส.สวุณีำ  บำนเย็น ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 1749

19 07130 นำยสรุพันธ ์ จนิตกำนนท์ ลจ.เกษียณ สนง.ตรำด 5214

20 02176 นำยสลุ ี ค ำออ่น บ ำเหน็จรำยเดอืน 3142

ล ำดับที่ รางวลัท ี6 (500 บาท) บญัชอีอมทรพัย ์

1 07125 นำยรัฐธนนิท ์ แสงสำยัณห์ ขร.กองประมงตำ่งประเทศ(กปต) 5212

2 08047 นำงวรำภรณ์  เบญจมำนุกลู ขร.ศตส.สมทุรสำคร 6369

3 05596 นำยส ำฤทธิ ์ เพ็งหลอย ลจ.ศพจ.ขอนแกน่ 4435

4 07615 นำยสมยศ  ศรนีิม่ ขร.นปท.ตรำด 5736

5 05459 นำยปณธิำน  นยิมสทิธ์ ขำ้รำชกำร  สนง.ปรำจนีบรุ(ี 213 ) 1622

6 04989 นำยนติกิร  ผวิผอ่ง ขร.ศพจ.เขต7( ชลบรุ)ี (208) 4172

7 03727 นำยส ำรวม  สมีะเดือ่ บ ำเหน็จรำยเดอืน 3688

8 05428 นำยณรงค ์ จันทรแสง ลจ.หน่วยขดุลอกและก ำจัดวัชพชืบงึบอระเพ็ด 4360

9 04012 นำยพงศพ์สนิ  ศทุธวิโิรจน์ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง(ลจ) 3796

10 06508 น.ส.กนกพร  เกษสวุรรณ์ ขร.กองวจัิยฯเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำชำยฝ่ัง(กพช.) 4894

11 06843 นำยสริพิงศ ์ กติตกิัลยำวงศ์ ขร.กองกำรเจำ้หนำ้ที(่กกจ) 1745



12 07955 นำยวรพงศ ์ เฉลมิกลุ ขร.กคค.กำรคำ้สตัวน์ ้ำและปัจจัยกำรผลติ 6226

13 01938 น.ส.ชสูขุ  นนทะนำคร ลกูจำ้งเกษียณฯ (บัญชเีงนิฝำก) 472

14 06925 น.ส.สรุนิทรพ์ร  ยิม้กัน ขร.กองตรวจสอบคณุภำพสนิคำ้ประมง(กตส) 2088

15 07506 วำ่ทีร่อ้ยตรธีนำคม  จันทรแ์สงทอง ขร.กองบรหิำรจัดกำรเรอืประมงและกำรท ำกำรประมง(กบร) 5550

16 07771 น.ส.ชนดิำ  สนุทรศริเิวช ขร.กองตรวจกำรประมง 5969

17 04556 นำยวัชรพล  รืน่รักษำ ลจเกษียณฯงบเงนิทนุหมนุเวยีน  สพจ 944

18 07753 น.ส.จำรวุรรณ  สงพัฒนแ์กว้ ขร.ศบจ.ดำ่นตรวจสตัวน์ ้ำเขต2 (กรงุเทพมหำนคร) 5950

19 03351 นำยสำยัณห ์ ชืน่เกษม บ ำเหน็จรำยเดอืน 1865

20 07836 น.ส.เกศรำ  บรกิำร ขร.ศพม.อำ่วไทยตอนบน(สมทุรปรำกำร) 6054

21 07227 นำงสำยพณิ  นอ้ยประไพ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 2224

22 06202 นำยประจักษ์  บัวเนยีม ขร.กองวจัิยและพัฒนำพันธกุรรมสตัวน์ ้ำ(กพก) 4733

23 05318 น.ส.เมตตำ  ทพิยบ์รรพต ขร.ศพก.ชมุพร 4312

24 00033 นำยสวัสดิ ์ ดังขนุทด บ ำเหน็จรำยเดอืน 2590

25 07806 น.ส.ลดำวัลย ์ นำ้คณำคปุต์ ขร.ศพจ.สโุขทัย 6010

26 01669 นำยชยัศริ ิ ศริกิลุ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 2985

27 03700 นำยบญุม ี อำรเีอือ้ ลจ.ศพช.เขต 1(ฉะเชงิเทรำ) 1784

28 03180 นำงสชุำดำ  ค ำดี บ ำเหน็จรำยเดอืน 2303

29 07129 นำงปำนฤด ี จติดี ขร.กองวจัิยและพัฒนำฯอตุสหกรรมสตัวน์ ้ำ 831

30 04904 นำยบญุเลศิ  เงนิขำว ลจ.เกษียณฯศพจ.นครสวรรค์ 2298

31 03434 นำยประชดิ  ตรพีลอักษร ขำ้รำชกำร  สนง.สตลู         (910) 1201

32 06434 นำงเรณุกำ  นธิบิณุยบดี ขร.กองตรวจสอบคณุภำพสนิคำ้ประมง(กตส) 1672

33 03345 นำยนพดล  ศรคี ำขลบิ ลจ.นปจ.เขือ่นขนุดำ่นปรำกำรชล นครนำยก 1571

34 06666 น.ส.จรยิำ  บญุชว่ย ขร.กบจฯทรัพยำกรและก ำหนดมำตรำกำร(กบม) 1109

35 06102 นำยไพศำล  อูธ๋ญัญะ ลจ.ศปท.สมทุรปรำกำร 4680

36 07684 น.ส.พรพรรณ  พุม่พวง ขร.กองวจัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดื(กปจ) 5861

37 04271 นำยสดุใจ  ศรนี ้ำค ำ ลจ.ศพจ.รอ้ยเอ็ด 3887

38 05568 นำยสรุพล  คลังสนิ ลจ.ศปจ.เขต2 (นครสวรรค)์ 2291

39 01799 นำงพจมำน  จันทรช์มุ บ ำเหน็จรำยเดอืน 1564

40 07983 น.ส.อรทัย  ชว่งโชติ ขร.กองวจัิยและพัฒนำอำหำรสตัวน์ ้ำ(กพอ) 6268

41 04468 น.ส.นงลักษณ์  ส ำรำญรำษฏร์ ขร.ศนูยว์จัิยฯเทคโนโลยอีำหำรสตัวน์ ้ำชลบรุี 1829

42 00031 นำยชยั  แสงสวุรรณ์ บ ำเหน็จรำยเดอืน 2589

43 00519 นำยสรุนิทร ์ ไกรพำนชิ ขร. สนง.นนทบรุ ี         (108) 2671

44 04973 นำยวสิตูร  แจม่ครฑุ ลจ.ศพม.อำ่วไทยตอนบน(สมทุรปรำกำร) 1343

45 07578 น.ส.พัชรนิทร ์ บรุำณเดช ขำ้รำชกำร  สนง.รอ้ยเอ็ด    (411) 5671

46 07481 น.ส.กันยกำนต ์ พนมกจิเจรญิพร ขร กองแผนงำน(กผง) 5514

47 06188 น.ส.สดุเพยีร  ศรหีลำ้ ขร.ส ำนักเลขำนุกำรกรม(สลก) 407

48 01403 นำยมนัส  สมปอง ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 1609

49 07443 นำงนริชุำ  อดุมวงคย์นต์ ขร.กองวจัิยและพัฒนำประมงทะเล(กพท) 5363

50 07838 น.ส.จำรกุร  ฟองอนิทร์ ขร.ศพจ.ปรำจนีบรุี 6056

51 07972 น.ส.รัชดำพร  เข็มขดั ขร.  สนง.นครพนม        (408) 6249

52 06627 น.ส.วรพรรณ  เปรมฤทัย ขร.กองนโยบำยและยทุธศำสตรฯ์(กนป) 1806

53 06979 นำงอทุมุพร  เหมหงษำ ขำ้รำชกำร  สนง.รำชบรุ ี     (705) 2499

54 02427 นำยนสิสยั  แกว้ศริิ สถำนวีทิยฯุ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 3233

55 04427 นำยสมศักดิ ์ ควรประสทิธิ์ ลกูจำ้งสนง.เพชรบรุี 1446

56 02223 นำยโชตภิณ  ทองวเิศษ ขำ้รำชกำร  สนง.ยะลำ        (909) 3160

57 06970 น.ส.ปิยนุช  เทศประพป์ี ขร.สนง.ตรำด       (206) 5133

58 07900 น.ส.วษวรรณ  สวุรรณรักษ์ ขร.กองตรวจสอบคณุภำพสนิคำ้ประมง(กตส) 6155

59 06167 นำยเกรยีงศักดิ ์ บญุประมวญ ลจ.นปจ.บงึบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ 1610

60 04638 นำยละออง  อันประเสรฐิ ลจ.สนง.หนองบัวล ำภู 4033



ทัว่ประเทศ

ล ำดับที่ รางวลัท ี1 (10,000 บาท) บญัชอีอมทรพัย ์

1 01762 นำงมยรุ ี ออ่นสทุธิ บ ำเหน็จรำยเดอืน 1061

ล ำดับที่ รางวลัท2ี บญัชอีอมทรพัย ์

1 05126 น.ส.วรรณรัตน ์ ผนิอนิทร์ ลจ.ศพจ.ชลบรุี 1996

2 02551 นำงชวนพศิ  จันทรวรำทติย์ ขร.กองประมงตำ่งประเทศ(กปต) 576

3 04433 นำยสขุสนัต ์ แสงแกว้สขุ ลจ.ศนูยว์จัิยฯอำ่วไทยฝ่ังตะวันออก (ระยอง) 3948

ล ำดับที่ รางวลัท ี3 (3,000 บาท) บญัชอีอมทรพัย ์

1 07564 นำยสมเคน  สำมัคคี ลจ.ศปจ.เขต2 (นครสวรรค)์ 5652

2 07481 น.ส.กันยกำนต ์ พนมกจิเจรญิพร ขร กองแผนงำน(กผง) 5514

3 03888 นำยสมพงษ์  ไกรเดช บ ำเหน็จรำยเดอืน 3749

4 07578 น.ส.พัชรนิทร ์ บรุำณเดช ขำ้รำชกำร  สนง.รอ้ยเอ็ด    (411) 5671

5 01173 นำยจ ำรญู  สวุรรณกลุ บ ำเหน็จรำยเดอืน 2839

6 02471 นำยวรัิช  ตันเจรญิ บ ำเหน็จรำยเดอืน 934

ล ำดับที่ รางวลัท ี4 (2,000 บาท) บญัชอีอมทรพัย ์

1 00443 นำงดำรำรัตน ์ ลำยพัฒน์ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 938

2 02034 นำงอรณีุ  รอดลอย ขร.กองวจัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำจดื (กพจ) 3098

3 03639 นำยเอนก  กลำ้วกิรณ์ ลจ.หน่วยบรูณะแหลง่น ้ำเพือ่กำรประมงชยัภมูิ 3662

4 07986 นำยวฒุพิงษ์  สงัฆพรหม ขร.ส ำนักเลขำนุกำรกรม(สลก) 6272

5 04451 นำยสชุำต ิ มัน่เสมอ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 656

6 02681 นำยบญุเกดิ  กลบีบัว ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 1934

7 06882 น.ส.สนุติำ  เลีย่มใหม่ ขร.ศพช.ประจวบครีขีนัธ์ 1970

8 07536 นำยธรียทุธ  วเิศษศรี ขร.ดำ่นตรวจสตัวน์ ้ำทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ 5600

9 02344 นำยวฒุชิยั  อทุยมกลุ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 1695

10 02288 นำงมณีกร  ทพิยศักดิ์ ขำ้รำชกำร  สนง.ล ำปำง  (503) 3184

ล ำดับที่ รางวลัท ี5 (1,000 บาท) บญัชอีอมทรพัย ์

1 08074 นำยจริวฒุ ิ ค ำภโิรจน์ ขร.ศพม.อำ่วไทยตอนกลำง(ชมุพร)ต.ปำกน ้ำ 6431

2 07697 นำยณพัชร  ผลโชค ขร.กองบรหิำรจัดกำรเรอืประมงและกำรท ำกำรประมง(กบร) 5876

3 07360 นำยอนวิรรตน ์ สมชวีติำ ขร.สนง.นครนำยก    (211) 5418

4 06668 น.ส.เพ็ญศร ี เมอืงเยำว์ ขร.ศพช.เขต 6 (สงขลำ) 4976

5 05830 น.ส.ณัฎฐนภัส  ทองใบ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง(ขร) 2254

6 04979 นำงจำมร ี รักษ์บำงแหลม ขร.กคค.กำรคำ้สตัวน์ ้ำและปัจจัยกำรผลติ 4169

7 00563 นำงวันเพ็ญ  คันธรักษ์ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 2680

8 01023 นำงอไุร  คันธชมุภู ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 279

9 00145 นำงอมุำลัย  ยำค ำ ขร. สนง.ชยันำท        (106) 1352

10 06053 นำงศริพิร  ทวชิำชำติ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 4655

11 03464 นำงฉววีรรณ  สขุมงคลรัตน์ ขร.ศพจ.ตรำด 1688

12 01740 นำยวำท  คนบญุ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 3006

13 06720 นำงวำสนำ  จันทรแ์จม่ใส ขำ้รำชกำร  สนง.ปทมุธำน ี (110) 1127

14 06937 น.ส.โปรยรัตน ์ เชำวเจรญิพงศ์ ขร.กองวจัิยฯเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำชำยฝ่ัง(กพช.) 5113

15 00827 น.ส.เพยีงใจ  แกว้จรญู ขร.  สนง.นครสวรรค ์   (628) 2754

16 02381 นำงผสุด ี ศรพียัตต์ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 3216

17 03203 นำยสมนกึ  แชม่ตำ ลจ.ศพจ.กำญจนบรุี 3491

18 05286 น.ส.เสน่ห ์ ปำนหอ้ย ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 890

19 07589 น.ส.ลอองดำว  วงเวนิ ขร.กองกฎหมำย (กกม) 5693

20 01990 นำยประธำน  กมิศรี ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 3083

ล ำดับที่ รางวลัท ี6 (500 บาท) บญัชอีอมทรพัย ์

1 05048 น.ส.อมุำภรณ์  จรดล ขร.ศพจ.นครพนม 1639

2 04070 นำยมะนำเซร ์ เจ๊ะแว ลจ.ศปจ.ยะลำ 3817

3 08053 น.ส.จันทรเ์พ็ญ  ข ำมนิ ขร.กองวจัิยและพัฒนำฯอตุสหกรรมสตัวน์ ้ำ 6380

4 01656 นำยประสำท  เจรญิพทิยำ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 2980

5 06537 นำยสพุรรณ  โยธำ ขำ้รำชกำร  สนง.อดุรธำน ี      (401) 4910

6 07130 นำยสรุพันธ ์ จนิตกำนนท์ ลจ.เกษียณ สนง.ตรำด 5214

7 07503 นำยนพดล  สทิธี ขร.ศปท.เขต 3(กระบี)่ 5621

8 05142 นำยยทุธวิงศ ์ จริะธรรมอทัุย ลจ.ศปจ.ภำคใต ้(สรุำษฎรธ์ำน)ี  1332

9 05441 น.ส.นุชศรำวด ี รัตนพันธุ์ ลจ.กองคลัง 743

10 07673 น.ส.ศภุลักษณ์  ทองสง ขร.ดำ่นตรวจสตัวน์ ้ำ จ.สระแกว้ 5846

11 06176 นำยฐำกร  ทพิยส์นุทรศักดิ์ ขร.ศพจ.รอ้ยเอ็ด (411) 1522



12 02354 สบิเอกก ำพล  ใจจันทร์ ขร.นปท.สมทุรปรำกำร 1595

13 05784 น.ส.ณัฐพร  สนธิ ขร.กองกำรเจำ้หนำ้ที(่กกจ) 960

14 07918 น.ส.อรนุช  ดชีว่ย ขร.ดำ่นตรวจสตัวน์ ้ำจังหวัดชลบรุี 6184

15 07950 น.ส.ฐำนสิำ  สมุำลยุ์ ขร.ศพจ.เขต7( ชลบรุ)ี (208) 6223

16 01548 นำยกจิจำ  ใจเย็น ขบน .สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 599

17 05096 นำยอำวธุ  ช ำนำญกลุ ลจ.ศพจ.ขอนแกน่ 2184

18 03381 นำยปัญโญ  สพุรรณ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 3563

19 06951 น.ส.จำรวุรรณ  กสหิตัถ์ ขร.กองกฎหมำย (กกม) 1167

20 04793 นำยชำตร ี ธำรำแสง ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 4099

21 02906 นำงจันทนำ  ขนัธเ์ล็ก ขำ้รำชกำร  สนง.ล ำปำง  (503) 3371

22 01843 นำยสำมำรถ  สดุสงวนเกยีรติ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 3042

23 07620 น.ส.จันทรเ์พ็ญ  ข ำเลศิ ขร.กองคลัง 5744

24 04912 นำยมนูญ  รว่มศรี บ ำเหน็จรำยเดอืน 4143

25 06256 น.ส.รญินภัสฆ ์ ทำ้วใคร ขร.ศปจ.เขต3(สกลนคร)(412) 4764

26 05825 นำยพรีพัฒน ์ สมัครเขตรกำร ลจ.ศปท.สมทุรปรำกำร 4541

27 07882 น.ส.จฑุำภัสส ์ เตยีะเพชร ขร.ศปจ.ระยอง (218) 6131

28 05583 นำงสมพร  โกศล ขร.ศพจ.ศรสีะเกษ 1196

29 07701 นำยไกรเดช  โลกค ำลอื ขำ้รำชกำร  สนง.แพร ่        (506) 5880

30 01871 นำยสชุำย  จันทรห์อม บ ำเหน็จรำยเดอืน 2269

31 03511 นำยสมเกยีรต ิ อนิทรช์ู ขร.สนง.บงึกำฬ 3620

32 05556 นำยประเสรฐิ  สงิหส์วุรรณ ขร.ศพจ.เขต 8(พระนครศรอียธุยำ) 1524

33 04451 นำยสชุำต ิ มัน่เสมอ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 656

34 05433 นำยสชุำต ิ ยังทรัพย์ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 4363

35 08107 นำงณฐำภัค  รอดอนิทร์ ขร. สนง.ประจวบครีขีนัธ ์  (715) 6474

36 03925 นำยไพบลูย ์ แป้นประเสรฐิ ขร.ศพจ.เขต7( ชลบรุ)ี (208) 2000

37 04344 นำงบบุผำ  รัตนะ ลจ.ศพจ.กำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำจดื เขต 8 พระนครศรอียธุยำ 1514

38 06341 นำยวรพจน ์ เวยีงเกตุ ลจ.กองตรวจสอบคณุภำพสนิคำ้ประมง(กตส) 1172

39 05817 นำงกัลชญิำ  สสีระกำล ลจ.ศพจ.ปทมุธำนี 1413

40 06492 น.ส.สพัุสตรำ  เหล็กจำน ขร  สนง.ขอนแกน่    (405) 4880

41 02289 นำยเพยีร  แหวนเพชร ลจ.เกษียณฯ ศพจ.พะเยำ 3185

42 07651 น.ส.กรรณกิำ  กำ๋แกว้ ขร.  สนง.น่ำน         (507) 5789

43 04131 นำงศริพิร  คชสำรมณี ลจ.ศพจ.แมฮ่อ่งสอน 3839

44 00254 นำยสมจติร  บัวเมอืง ลจ.เกษียณ สนง.อบุลรำชธำนี 2616

45 07074 นำยวรรัีตนพ์ร  มว่งอยู่ บ ำเหน็จรำยเดอืน 5180

46 02234 นำยธวัชชยั  ปำนพรหมมนิทร์ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 1492

47 00663 นำยเอนก  ชคูวร ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 2709

48 07183 น.ส.กำญจนำ  ออ่งเภำ ขร.สนง.ตรำด       (206) 5247

49 06745 น.ส.ลวไมย  สำวะรก ขร.สนง.ชยัภมู ิ        (307) 5024

50 03934 นำยประโภชน ์ วงศษ์ำ ลจ.ศปจ.เขต3(สกลนคร) 3767

51 05460 นำยสชุำต ิ เตชนรำวงศ์ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 4374

52 01251 นำยมนูญ  ตันตกิลุ ขร กองแผนงำน(กผง) 1182

53 03704 นำยปิยะวัฒน ์ หน่องพงษ์ ลจ.ศพจ.ปทมุธำนี 1452

54 06478 น.ส.บษุกร  กำญจนภญิพงศ์ ขร.กองกำรเจำ้หนำ้ที(่กกจ) 1048

55 07770 นำยปรำเมศ  ชมุปถัมภ์ ขร.องคก์ำรบรหิำรสว่นจังหวัดสงขลำ 5968

56 05281 นำงพัชรำ  แมเรำ๊ะ ขร.ศนูยฯ์วจัิยอันดำมันตอนลำ่ง(สตลู) 2357

57 07635 นำยพชิติ  นนทวงษำ ขร.หน่วยขดุลอกและก ำจัดวัชพชืหนองหำร จ.สกลนคร 5765

58 00932 นำยบรุนิทร ์ นำมโคตร ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 2776

59 02588 นำงประภำ  วัฒนกลุ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 3277

60 08062 น.ส.สริวิมิล  ท ำกำรดี ขร.กองวจัิยและพัฒนำสขุภำพสตัวน์ ้ำ(กพส) 6411


